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t\lensngen.J. do Podet• Execntivo: 

De abertura da ta sessão da 5" lPgislatura 
do Congresso Nacional. Pags. 147 a 160. 

Solicitando a . exped-içiio ele úm credito de 
602:704$6-'10 pat·a cumprir a sentença judi
ciaria que -mandou pagar . uma indemnisação 
a Gurjão & Tavora, einpt·eiteiros de out·as 
da via fert·.<a de Batlll'ité, no Ceará. Pag. 163. 

Solicilando um credilo de 1:651$1:32 supplc
menlar ás verbas Sa e 21a do on.nnento em 
vigor, para pagamen to de soldo ·e etapas .a 
officiaes do quadro cxtmordinario e ela reser
va. Pag". i6L 

Solicitando a expedição de um credito snpple
mentar á verha elo orçamento vigen te, des
tinada á ajuda de c usto dos fllnc cionarios 
diplomaticos e consulares. Pag- . 3il6 . . 

Solicitando um cl.'edito de 17:9{9$'354 , para 
pagamento de vencimentos ao Consultor Geral 
ela l{epublica. Png. 386. 

Solicita ndo um credito de 3:000;;; para. res!i
tuiç.iio aos herrleiro .~ de Aiostinho Jo~é Ca
bral. Pag. 415. 

Solicitando um Cl.'adi to de 68:161$051 p:m1 
restituição a ministros aposentados do Su

. prem o Tl'ibunal Fed~ ral, de.importancias aos 
mesmos descontad as em seu~ vencimentos u 
titulo de pagamento> de imposto. Pag. 415. 

Solicitando autorisação do Congresso Nacional 
para elevar no v<t!Ol' de 2.214:774$517 o ca
pita l garantido da Estrada ele Ferro de 
C:t:tias a Cajazeiras. Pag. 415. 

Submettendo ít consideração elo Cong,·esso !\a
ciona! o p.edido das cla~ses operftrias para 
q:te se ,fixe em oito horas para os nd tiltos . e· 
em seis par.t ,,s menot·es o tempo de :t,.aiJalho 
diario nas officiuas mantidas pela União. 
Pag. 48.9. · . 

Solicit,mdo um credito de 33:993$393 pat·a pa
jla-rnen to de vencimentos e i nclem ni;açiio de 
custas de processo ao all'et'éS da ·brigada po
licial Ernesto Pinto Machado. Pa g. 490. 

Solicitando um credito de 8:7i9)139 para pa
gament·) ele o r !enados ao O nado Franeisco· 
Aureliano Baraún~, 2° oiTici a l ela ndminis
lração.dos ·col'reios de Ala goas. Png. 4\JO, . 

Solicitando o credito d.e 22:983 ~810 pat•a paga~ 
menta de ordenados de Emitia Octeleln-ec!<t , 
engenheiro chefe de distl'ic!u , aposen tado ela 
lteparliçiio Geral dos Telei!ra phos .. Pag. 490. 

Solicitando o credito de fi4:54G$7S4 para cles
pez~s com a reconstt·ucçãó ela ala esquerda 
rl6 pwilhiio- Deodoro- do Hospiull Central 
do 1<:xercito. Pag . 491. 

Solicitando o creJito de 25:000~-165 para pnga
mento de venc imentos a varios funccionario8 
publicos. Pag. 491. 

NonJ.eaç<•o de uma com missão especi.al encar
rega da de estudar e pt·omo1·er os meios con
venientes ao clesenvolTimento ela inclustria 

.mineral. Pags. 416 e 417. 

I ... arecet·: 

N. t, de 1203, da Commissão ' Especial sobre os 
deputados leg itimo.m enl.e diplomados e as con
test tções ofl'erecida s. PagR. 7, 8, 9, i O e H. 

N. 2, de !903, da 1• Commissão Verificadora, 
reéo nhe>cenclo os deputados pelo Ceará St·s. Be· 
zet·rH Fontenelle , Thomaz Pompeu, Virgl\io 
Brígida, Thomaz Cavalcante, Francisco S:i,. , · 
João Lopes, I<:rederico Borges, Eduardo Stu
clart; .Sergio Saboya e Gonçalo .Souto. Pags· .15' 
e 23. 

N. · s , de i903, da 2" Com,nissão de Inquerito, · 
reconhecendo deputudos. pelo Estado cla.s ,\.Ja
gôas os Srs. Angelo Neto, \Vnnderley ele 
l\Iendonça, .Epaminondas Gradndo, _Ray
nwndu ele Miranda, Euzehio ·· de Andrade e . 
Arroxei!as Galvão, Pags. 16. e 80. 

N. 4., ele 1903, da mesma Commigsão, reconb,e• , 
cendo . cleputad<'S pelo E-stado da Parahyba os 
Srs. Paula. e. Silva, \Valfred0 Lea·l, Triil!iade, 
Soares Neiva e Abélon Milanez. Pags. :!.6, 
17 e 30. i" 

N. 5, ele 190:l, da mesma: Commissão, reconhe
cendo del)utajos pelo Estado de Pernnmb.uco 
os S1·s. Teixeira de Sá, Et•mü·io Coutinho, .: 
AJl'onso Costa, Celso ele Souza, .Tosé Marcel
lino· e Malaqnías Gonçalves, Pags. i7, 30 ·e, _: 
31. •:. 

N. 6, de i903, da 5< Comrnis~ão de Tnquerito, 
r eco nhecendo deputados por l\Iinas G!lraes os.'; 
Srs . -Vaz de Mello; Ribeiro Junqueira e As- : 
tolpho Dutra. p,,gs . 17 e 31. 

N. 7,. ele 1\103, da -1" Cuinmissiio de InquJl-· 
rito, reconhecendo deputad•os por S. Paulo os 
i'rs. Rebouça3 de Carvalho, Costa Junior e 
A1•oolpho ele Azevedo. Paga. 17 e 31. 

N. 8, de 1903, da.mesnu Commissão, reconhe· 
cenün deputados pelo Paran:i os Srs. Candido 
F . de Abreu, ·cal'!os Ca1·alcanti, Alencar 
Gnimariies e Lamen ha Lim. !'ags. iS e 31. 

N. '9, .ele 1903, da mesma Com missão, reconhe
cendo depu Lu dos pot· S. Paulo os Srs. Femando ' 
Pt•estes, Amaral Cesa.r· e Ferreira Bmg~. 
Pags. 18, 19, :J i e 32. 

N. 10, ele 1003 , ·da m~sma Com missão, roconb.e
cenclo rleputarlos por s~. Paulo os ·s:rs .. · Puu
lino Gados, 'l'olcdo Malta e· All'aro de Car
valho. Pa;j3. 19 e 32. 
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N . 11, de 1()03, da mesma Com missão·, reconhe
cendo deputados por S. Paulo os Srs . Can
dido Rodrigues, .\zeYedo ~Jurqttes e Hodolpho 
:\Iir::mda. Pags. 19 e3í?. 

~. 1:?, de HlJ:l, elo\ 5" Commi1são ele Inquel"ito, 
l"econhecemlo deputados p01' Mina_s os Sre. José 
l3on ifacio, Joiio Lu ir. ele Campos e Gastiio da 
Cunha. P ags . i?O e32. 

N. 13, de i Gó:l, <la mesma Commissão. reconhe· 
cendo deputados pelo mesmo E-stado ·os 
Srs. João L uiz Alves. Leonel Filbo e Aclal
berto Ferraz. Pags . 20 e 3.2. 

N. 14, ele 1903, da mesma Cornmissão, r econhe
cendo deputados pelo mesmo Estado os 
St·s. !Iemique S;J!les, Cnmillo Sonres Filho 
e Pandiá Calogeras. Pags. 20, 32 e 38 . · 

N . :1.5, ele 1903, da mesma Com missão, re~onhe
cenclo deputados pelo me;mo Estado os 
Srs. ''"encesl úu Braz, R oclolpho P aixão e 
Pactua Rezende . P r•gs. 21 c 33 . 

K. i6, de 1903 , da mesma Commissão, reco n he
cenclo deputados pelo mesmo Esr.ado os 
Sra. Manoe l Fulgencio, Arthitr •rorres e 
Bento Nogueit·a . Pngs. 21 e 33. 

N. 17, de 1903, da 111esm a Cummissão, recnnhe
cendo deputados pelo Rio Geand,e d·J Sul os 
:Srs. Diogo Fortuna, Campos Carlier <~ Ho
mem de Carvalho . Pags. 21, 2Z e 33 . -, 

N. 18, de 1903, da mesma Commissão, reconhe · 
cen.io deputados pelo mesmo Estado os 
Srs. Cassiano do Nascimento, Vespasiano ele 
Allmquerque e AlfL"eclo Va rella. Pngs. 22, 
33 e 34. 

N. i9, ele 1903, ela mesma Com missão , reconhe· 
· cendo depu tados . pelo mesmo Estado os 

Srs . Soares elos Sa ntos, Jnvenal Mnller, 
l\Iarçal Escobat• e Barbosa Lima. Pags . 22 e 
34. ' 

N. 20, de i 9J3, ela 4~ ComrniRsão de Inquerito, 
reconhecendo cleputaclos pelo Rstado de Santa 
Catharina os Srs . . -Francisco Tolentino, Paula 
Hamos; Elyseu.Guilherme e Abtlon Baptista. 
P!lgs. 24 e 34. 

N . 2!, da mesma Commissiio, reconhecendo 
clepu·tados- por S. Paulo os Srs. Galeão Car
Talhal, i\Ioreit•a da Silva e Jesuino Cardoso . 
Pags. 25 e 31. 

N . 22, ela mesma Commi8são, reconh ecendo 
deputados pelo mesmo E~t:.do o~ Srs. Do
mingues de Castro e Ft·ancisco Romeiro . 
Pags. 25 e 34. 

N . 23, da mesm a Com missão, reconhecendo 
deputados pelo mesmo "Estado os Sril . E loy 
Chaves, ( oaé Lobo e Leite de Souza. Pags. 25, 
26 e 34. 

N. 24, de i903, da 3·• Commis;ão de Inquerito, 
reconhecendo deputados pela Dahia os 
Srs . Domingues Guimat"iies, João Neiva, Leo
vigildo Filgueiras e Castro Rabe llo . P ags. 26, 
34 e 35. 

N . 25, da mesma Commissão, t•econhecendo 
deputados pelo mesm'l Estado os Srs. I~·nacio 
T osta, Aristides Mílton e Bulcão Vianna. 
Pags. 26 e 35. 

N . 26, da mesma Corum is:'l ão , r aconhecendo 
depu tados pe lo mesmo Eshclo os Srs . Satp·o 

_ DiM, ~~ula.}~uimarii.es e Verg nA dé Abreu. 
Pags . - L o a;). 

N. 27, ela mesma Commissão, reconhecendo 
deputados pelo Espírito S<~otrto os St·s. Ber-

narclo Horta, Thloreira Gomes, ·.José Monjar
dim e Galclino Lot·eto . Paga. 27 e ::5. 

N. ;:>S, el<t JHesm'l. Commissão, r econ hecendo 
deputados pelo gsta~lo elo !tio ele Jane it•o os 
St·s . Ga l vão Baptista, Silva Castro, Lou
r enço Baptistá e Albet·to llezamat. Pags. '27, 
2S. 35 c 36 . -

N. ·20,. da mesma Commissão, reconhecendo 
deputados pelo mesmo Estado oR · Sr5 . J"au . 
rindo Pitta, Pet·eira Lima e Julio 8 antos 
Pa~s. 28 e 36 . 

N. 30 . ela mesma Commissão, reconhecendo 
Deputados pelo mesmo Estado os Srs. Oli 
veira Figueiredo, Gados Teixeira Bra ndão e 
Paul ino ele Souza Junior. P ags . 28 e 36. 

N. 3i, de 1903, da i• Commissii.o cleinquerito , 
· r econhecendo Deputados pelo Estado do Rio 

Grande do Norte os Srs. Tavares de Lyra, 
Eloy de Souza , Fonseca e Silra e M. Pe
reira lteis. Pags. 23, 29 e 36. 

N. 32, de i903, da 5" Commissão de Inquerito, 
reconhecendo Depu tados pelo Rio Grande do 
Sul os Sra. Victorino l\Ionteir.·, James Darcy 
e. Domingos Mascar~nhas Pags . 29, 36 e 37 . 

N. 33, da mesma Commissão, r econh ecendo 
Deput~dos pelo mesmo l•~st:íún os ::i r~ . Ger
m" no Hasslocher, Xavier do Yalle e Angelo 
Pinhe iro . Pags . 37 e !l6. 

N. 34, de 1903, ela 3·• CommiEsão de Inquerito, 
reconhecendo D~putados pelo Estado da Bahia 
os Srs. Augusto ele Freitas,- Pinto Dantas e 
Alves Barbosa. Pngs . 96 e 102. 

N. 35. da i ~ Commissão de I nqiterito, recon he
cendo Daputados pelo lllaran!Jáo o~ S rs . J osé 
Euzebio, Urhano Santos, Lui z D~mingues, 
l{oclrigu~s FernandEs, Guedelha ' .l\Iourão, 
Cht• istino Cruz e Dias Vieit·a. Pags. 97 e 1.02. 

N. 36, el a 4• Commis>ão ele Inque rito, recqnhe. 
cericlo Deputado por S. P aul9 o Sr . Valois 

-. de Castr.o . Pags . 97, 9.-3, 99, iOO e i02 . 
N . 37, da za Commissão, ele Inqut rito, reco

nhecen do Deputados pelo Est:u lo dé Pernam
buco os St·s Pedro PBL·namhttro, Elpidio de 
Figueiredo e Arthur Orlando , P ,tgs . i Of, 102 
e 103. 

N. 33, da mesnu Commissio, reconhecendo 
Deputados pelo m esmo Estado o~ Srs . E sm<>· 
r a ldino Bandeira e Moreira Al..-es. Pags. 104 , 

' 105, 106, 107 o 112. 
N. 39, d.- m esma Cornmi.>são , reconhecendo 

DepnLados pelo ·meamo Estado os ::;rs. Jul io 
de ~lello, Co1·nelio da Fonseca e Estacio 
Coimbra. Pag~. 107, 108 e 1.12. 

N. -10, da :~a Commis?ão de Inquet·ito. reco
nhecendo Deputados pelo Estado do Ri o ele 
J;~neiro os Srs. grico Coelho , Fid.-!i;; Alveo 
e Joii..o Baptista Pereira dos Santos. Pags 108 
e· 112 . 

N . 41, d(l. · 4• Com missão de Inquet·ito , reconhe
cendo Deputados por Goya7. os Srs. H ermene
gildo ele ~Iot·ae5, Joaquim Teh:eira Dt·andão, 
F rederico Fel"l'éira Lemos e B~rnar•1o An
tonio de Fat"ia Al bern az . P :J.g5 . 108 , 109 
e 112 . 

N. 42, do. 5• Commissã0 de Ttt•Jn et·i ·to, l"econh e
cendo Deputados pot· 1\Iinas os S rs. Lindolpho 
Ca~ tano e IC:duat·do P i mentel. · P ags. 109 
e 112 . 

N. 43, ela 2-' Com missão de Inqne t· i.to, reconhe
cendo Deptltados por Pernambuco os Srs. l 

I 
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Bt· icio Filho, Peroira de Lyt'a e João Vieira. 
Pngs. 114, H 5, 1lG e 1:30. 

N. cl4, ela ia Commissi:io de Inqu2rito, reco
nhecendo Depu tados pelo Piaulty os Srs. Ray
rnunélo Arthur, Anizio de Abreu, João. Ga.)'oso 
e Joaquim de Lima Pires Fert•eira. Pags. 
113, i14 e ~30. 

N, 45, da 5'1 Com missão Verificadora, reconhe
cendo Depnt.:tdos. por Minas Geraes os Srs. 
Francisco Veiga e Viriat.o Mascarenhas. 
Pags. iiG, 117 e 131. 

N. -16, da 3' Commissão de Inquerito, reco
nhecendo Deputado pelo Estado ela Bahia o 
Sr. Paranhos Monteneg l'o . Pags. 131 e 139. 

N. !41, da mesma Cornmis siio , reconhecendo 
Deputados pelo Estado do Rio de Janeiro os 
Srs. Henrique Borges Monteiro, Cruvello Ca
•·alcanti e Maul'icio ele Abreu. Pags. 131, 
132, 139 e 140. 

N. 4S, ela mesma Comrniseão, reconh€cendo 
Depataclo pelo mesmo E stado o Sr. Belisario 
de Souza. Pags. 133 e 140. 

N. 49, d::t mesma Com missão, r econhecendo 
Deputados pela Bahia os Srs. Felh: Gaspar, 
Eugenio 'fourinho e Adalberto Quimarães. 
Pag-B. 1;J3, i34, -140 e 14'1. 

N. f>O , da mesma Commissiio, reconhece_ndo 
Deputados pelo mesmo Estado os Srs. Ro
drigues Lima e 'l'olentino dos Santos. Pags. 
142, i-H e 145. . 

N. 51, da 5a Commissiio de Inquerito, reconhe
cendo Depnlaclo por Minas Geraes o Sl'. Es
tevão Lobo. Pags. 142 a 145. 

. N. 52, ela mesma Com missão, reconhecendo 
Deputado pe!o mesmo Ests.do o Sr. João Pe
nido Filho. Pags. 142, 14:3 e 145. 

N . 53, da mesma Commissiio, reconhecendo 
Depntauos. pelo mesmo Estado os St·s . An
te ro Votelho e Carneiro de Rezende . Pags. 
143 e 145. _ 

N. 5L da mesma Commissão, reconhecendo 
Deptitàdos pelo meomo Estado os Srs. Carlos 
Ottoni e Car~alho ele Drito. Pags. 11:3 
e 1-15. · 

N. 55, da. G" C•nul!li>is;úJ li.c 1r111Ucdto, rcconhe
ecndo Deputados pelo DistricLo Federal os 
Sl's. i'.lilciades Illacio de Sá Fl'eil'e e Augusto 
de Vasconcellos. Pag,;. 1G5 e 1\!7. 

N. 5G. da i a Com missão de Inquet·ito, reconhe
cendo Deputados pelo Estado do Par;'t os 
Srs. Hosamtah de Oli\·dra, Passos ele llli
rancb,. Arthur Lemos e Carlos Novaes. 
l':L;J;o. 165, HiG, J 67 e i\J7. 

N . 57, da mesma Commissfio, reconhecendo 
Deputados pelo mesmo Estado os Srs. · l-tu
gorio cln Miranda, Indio elo Brazil c Antonio 
l3~!llo::, P~g~. 1G7, :lti~;, 11ill o ·Wi. 

:~ . ~-)e, dit .2!ii Cun1n1issiJ.o de Inquel'Hn. l't~ro
nL(<'endo D!!. pntados P<w Sergipe o~l St·s. Ro .. 
clr igues Dario, .Jo vin iano de C:wvalho. Felis
l.rello Freit•e o. Oliveit'::t Yalladfio. Pags. iG9, 
170, 171 e i\.17. · 

N. 59, da 5a Commissiio Verificadora, reconhe
cendo Deputado pelo Estado ele 1\Iinas Ge
raes o' Sr. Olegario Maciel. Pags. _191, :1.92, 
193 e 198 . 

I
N. 60, 61 o 62 d::t mesma Comrnissão, reco

nhecendo Deputados pelo mesmo Estado os 
~rs, José Bernardes elo F a ria, Bernardo 
I·L:nltiro, Da1·id éampíst:o. e Fr<!ncisco Bel'

) ll<U'dith~ Rüdrif;ues Si h~.. f'ags, H14 e i9ô. 

N. G3,_ dn 4• ·c,,mmissiio de JnquerHo; reco
nhecendo Deputado por S. Paulo o Dr Ber
nardo de Campos. l'ags, ;'5U, 25i, 252, 253, 
234, 255, 256, 257, 258, 259, i60, 261, 2G2 
e 279~ . 

N. 64, da .5a Gommissão de Inquerilo, reco
nhecendo Deputado por Minas Geraes o Sr. Sa
bino Barroso Junior. Pagos. 262, 263, 264, 
265, 266. 267, 268, 2G9, 270, 271, 27.2 e 279. 

N. 65, da 5• Com missão de Inquerito, reco
nhecendo Deputado por Minas o St·. An
tonio ZO\charias Alves da Siha . Pags. 341 
e 350. 

N. G6, da :Ja Commissiio Verificadora, reco
nhecendo Deputados pelo Districto F ederal 
os Sr~. Heredia de Sá, Cot•rêa Dutra e Mello 
Mattos. Pag~- 3[)0, 351, 35.2, 390 e 391. 

N. 67, da 5'' Commissão ele InqrJerito, reco
nhecendo Deputado por Minas Geraes o Sr. 
Fran cisco Alvaro Bueno de P aiva. Pags. 3~2, · 
353, 354' 355, 356, 357, 358' 859' 360. 361' 
362, 31)3, 364, 391, 39.2, 393, 394 , 395, 396, 
·:-l97, 398, ~!99, 400, '101, 402, 403, 404, 405, 
406, 407 , · 408, 409, 410, 411, 412, 413, 417, 
4~S, '119 , 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 
427, 428, 429, 430, 431, 432 e 4S3. 

N. 68, da 5'• Coromissão Verificadora, reco
nhecendo Deptttado por i\linas o Sr. Lamou
nier Godofredo. Pags. 4-16 , 447, 448, 449,450, 
45[, 472, 473, 474, 475, 476, 477,, 478, 479, 
480, 481, 482, 483, 484, 485 e 489. 

N. G9, da- 3& Commissiio de Inquerito, annu]-. 
!ando as eleições a que se procedeu no 2• 
districto eleitoral do Distrie_to Federal. Paga . 
48G, 487 e 488. ( Vide as p8gs. 7 e 8 do 
Appenclice, no presente volume .) -._ 

N. 10, da 3• Commissiio de Inquerito, reco
nhecéndo deputados pela Bahia os Srl!. Ro
drigues Saldanha e lllarcollino Moura. Pags. 

- 493 e 496. . . _i 
N. 71' ela sa Comm issão de ltl<JUeritoJ" l' OOQ""" 

nheceudo deputado pelo Dis.tl'icto Federal ' 0 
Sr. Americo de :i.l lJltfJUerque·. Paga. 495 '• 
496. ' · . 

N. 72, da 1a Con:unissão de Inquerito, reco• . ... 
nbecenclo deputado8 pelo Amazonas os Sn. 
Sá Peixoto, Carlos l\farcellino, Eneas Martins 
e Gregorio Thaumaturgo clé Azevedo. com 
vala em separ ado reconhecendo os Srs. Sá. 
Peixoto, Raymundo Nel'y, Aureliano Amorim 
e EncaB Martins. (Vide o Appendice no pre
sente ,·olume, pag-a. 8, 0, iO, ii, 12, 13 e 14.) 

N. 73, ela 3a Commissão Verificadora, re
conhecendo deputado pela Bahia -o Sr. Dr. 
:W:du :wdo l~a rrtos, . !!Om voto <Hll separado 
dos Sr!. Rodl'igues Lima e 'l'olon tino 
dos Santos, l'·' •~ o nhecendo o Sr _ Aristides 
Spinola. ( Yid.:; Appendice do presente vo
"lun1c 1 pttgs . ~9, 31 -e :3::.) 

P1•oa·o~·ação elo pt'a7.o da lei especialn. 930, de 
29 de dezembro de 1902, relatha :i Prefeitut·a 
elo Districto Federal. ( l'rojecto n. 2 1 de 
1903.) P aga. 34S e 349. 

Protesto apresentado á Commissiio da Veri
llcaçiio de Poderes pelo tenen te-coronel João 

· de Figueii'eelo H.ocha contra a validade dos 
diplomas ele deuuLadoR expedidos :106 Sra. 
Hereclia. d·3 Sá e Conec~. Dtttra. Pa··g, 117; 
""·"'. 119" "' 1'2() , o . 
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Quest•1o cJe or·cJetn. Pags. 4GG, 467, 4GS, 
469, 486, 487 e 4SS. 

Relnçã.o dos diplomas e con tdst ;tçÕJs en
viados i Mesa. Pags. 1, 2, :3 , 4, 5 e 6. 

Sessão solen1ne de abertura da i' sessão 
ordinaria da 5~ legislatura do Congresso Na~ 
cional. Pags. i47, 148, .!49 , 150, 151, 152, 
153, 15!, 155, 15G, !57, 158, 159 e !GO. 

Sessõek prepa.-atorias da 1" sessão or
di naria Ja 5'· legislatma do Congresso Na
ci onal. Pags. 1 a H4. 

Sorteio das Commissões ele Inquerito. Pags. 
12 e 13. 

@lubliltituição de membros de commissões. 
Pags. 96 e 390. 

Teleg••a111n1a1!1: 

De mesas ele i ~oraes de varias 111\lll!Clptos do 
Estado do Rio Grande -do Norte, relativa
mente á elei cão de !8 de fevereiro n 'esse Es
t;tLlO. Pags. ·13, 1-1 e 15. 

Da Mesa da Camara dos Deputados do Estado 
da Bahia ac~rca da eleição de 18 de fevereiro 
no · 3° districto do mesmo Estado. Pag. 14. 

·De varias mesas e'leítoraes do 3o dis.tricto do 
Es ~àdo da Bahia, sobre a eieição alli rea-li~ 
sada a 18 de fevereiro. Paga. 91, 92, 93, \)4, 
95, 96, 103 e 104. · 

De cidadãos eleitores do Estado do Amazonas, 
relativamente ás eleições alli realisadas a 
i S de fevereiro. P ag . . 94.. 

Do Sr. Deputado T eixeira Brandão clat·ado de 
Araguary , communicando sua proxima che-
gada. Pag. 103 . . 

Dos Presic;Jen~es dos Estados de Minas Geraes 
e Sergipe, .ele congratulações pela irrs·tal
lação do Congresso Nacional e pela data de 
3 de maio. Pag. ·164. 

Do Presidente da Assembléa Le:;isla• 
Ma~~ (<rosso. communicando o res nl~ac 
apuração da ·eleição presiden cial do me>
l<:stado. Pag. 1\l f . 

Do P residente do Estado de Minas e do Gover· 
nndor da. Bahia, ~gt•adecendo a commnnicação 
da constitui r.ão da Mes 1 da Carnara dos 
Deputados. Paga. 277 e 2i8 . · 

Dos Presidentes e Governadores dos Estados de 
Sergipe, Goyaz, Mar<.Lnhãó, Alagôas e lllatto 
GrJsso, transmít~indo identico agradecimen to 
Pag._ 318. · 

Do Governador do Estado do ltio Grande do 
~orLe, tt·ansmittindo identico agt·adecimento. 
Pag. 33\J . 

Dos Presidentes dos EstadoR de Minas e Para
hyba _e do Govemador de Piauhy, de congra· 
ttt!açoes pela data de 13 de maio. Pag. 415. 

Transt'et•encla da ~scol1t. Preparatoria e de 
Tactica da cidade do Rio Pardo para a de 
P orto Alegre. (Projec to n. 4, de 1903 .) Pags. 
491, 492 e 493. 

Veto presidencial á resolução do Congresso 
Nacional concedendo nova reforma ao capitão 
de fragata Estanisláo Przeudowski. P ng. 164. · 

Voto de pezar: 
Pelo fallecimento do deseml,argador Justiniano 

Baptista Madureira. Png. il48 . 
Pelo fallecimento do general Innocencio Galvão 

de Queiroz, Pags. 386 e 387. 
Pelo fallecimento do ex-Deputado ·José Bento 

Nogueira Junior. Pag. 387. 
Pelo fallecim&nto do ex-Deputado conselheiro 

Ft·ancisco Maria Sodre Pereira. Pags. 469 e 
470. 

Pelo failecimento (,lo Sr •. AntonioElias Pacheco 
Chaves, e pelo ex-Depubado Diogo de Hollanda 
Lima. Pag. 471, 
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SESSÕES PHEPARATORIAS 
I 

la SESSÍI.O PREPARATORIA- EM 18 DE ABRIL DE 1903 

['J'esidencía do S1·,-Vcc~ de Jlello 

Ao meio dia, o Sr. Vaz de Mello, occupando 
.-3, cadeir::t d<L presidenci::t, assim se expressa: 

De accordo com disposto no art. lo do Re
gimento, tendo siclo reeleito Deputado pelo 
3° districto de Minas Geraes, cabe-me a pre· 
sidencia da Camara dos Deputados, por ter 
sido Presidente da mesma na ultima sessão 
legisla ti v a. 

Na fôrma i·egiment::tl, you proceder tL no
meação dos Secretarias. 

PARÁ 

1° districto 

João Hossanah de Oliveira. 
Antonio elos Passos Miranda Filho, 
Arthm' ele Souza Lemos. · 
Carlos Augusto Valente de Novaes. 

2° distdcto 

Nomeio, para 1°, 2°, 3° e 4° secretarias, os Rogerio Corrêa de ).Iiranda. 
Srs. Angelo Neto, Antonio Bastos, Thomaz Arthur Indio do Brazil e Silva. 
Accioly e Sá Peixoto. Antonio Felinto de Souza :Bastos. 

Convido os Srs. Deputados a trazerem á 
'Mesa os seus diplomas. 

Vae se proceder á chamad::t pelos Estados. 
Depois de feita a chamada, o Sr. Presi

dente annuncia que vae mandar proceder á 
leitura dus diplomas e contestações que fo
rn.m presentes á i\'Iesa. 

O Sr. Angelo Nett [) (fo Secretm·io) 
lê a seguiu te relaç·ão dos diplomas e contes
taçõe.> entregues á :'Ilesa : 

A~IAZON ,-\S 

Ra.ymuudo A gJstinho Nery. 
-Aurelio Amornn. 
Enéas :\fartins. 

-Aintonio Gonçah'OS _Peeeiea de Sá Peixoto. 

~L\RANHÃO 

T leg!'cUnmas da Junta apuradora trans
mittindo <t acta da apuração geml a cada um 
dos diplomados : , · - -

1° districto 

Urba,11o Santos da Costa Araujo. 
Luiz Antonio Domingues da Silva . . 
José Euzebio. 
Jo:>é Rodrigues Fernandes. 

2o districto 

GLwdcllm :\lom'ão. 
Ch:-istino Cruz. 

1 Dias Vieir::t. 
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PIAUHY 

Haymundo A1·thur de Vasconcellos. 
Anisio Auto do Abreu. 
João Henrique de Souza Gayoso Almendra. 
Joaquim de Lima Pires Ferreira. 

CEARA 

1° d istricto 

Josê Freire Bezerl'il Fonteno!le. 
Thomaz Pompeu Pinto Acciolr. 
Yirgi!io Bi'igiclo. 
Thomaz Cava.lcanti de Albuqnerij_úc . 

2° dist1·icto 

Frar;ci~co Sá. 
Ft'C'U•"rico Augusto Borges: 
Joiv. Lopes Ferreira Filho. 

3• ll.':itr i c to 

Edua1•do Studart . 
Domingos Sergio Saboya e Si! va. 
Gonçaío de Almeida Souto. 

RIO GRANDE DO 1\0RTE: 

Augn~to Ta vares .de Lyra. 
Eloy C. de Souza. 
F1·an0i~l)O V. da Fonsec,t e Silva .. 

-l\1ano·.·l Pereit·u. Reis. 

PARAHYBA 

João L ·ite de Paula e Silva. 
\VetL·:·do S•.,Mes dos Santos LeaL 
Ant0u1 ~' d:1 Trinda1e Antunes M~lr·:t Henri

qn·.·; . 
Jo5co :·,Al.res Neiva . 
Abdv;l Felinto Mila.nJz. 

PER:'>IAMBUCO 

r district o 

Fl'an (' isco Teixeiea de Sú.. 
El'n• !dJ Ce,;1e Cuutiol10 . 
Atron3o :l m etlve; Feueim G.Jst·1 . 
Celsv l<' ! o r.Jn ~ino HJn•iquo3 de Soun. 

2> districto 

.José 111rcolino d1. Rosa e Sílnt. 
' .hy111 l Pombo )3l'icio Filho. 

"~ An to n 10 Alves PereirJ. de Lyra. 
. ;:f. Joi.i.o Vi3it',t de Araujo . 

3° dist1·ícto 

Malaquias Antonio . Gonçalves. . 
Esmeraldino Olympio Torres Banderra. 
José Moreira Alves da Silva . 

4° districto 

Julio de Mello. 
Francisco Cornello dr. Fonseca Limtt . 
Estacio de Albuquerque Coimbra. 

5o dist1·icto .., 
Ped r~ José de Ollvoir<~. Pern::~.mbuco. 
Elpidiõ de Abreu c Lima Figueiredo . 
Arthur Orlando da Silva. 

ALAGOAS 

1° dist1·icto 

Angelo José da. Silva Neto . 
José de B:~.:ros \V•1nde!'ley de Mendonç:t. 
Epaminondas Hypolito Gracindo. 

2o districto 

Raymnodo Pontes de ~Iiranda. 
Euzebio Francisco de Andrade. 
José B. de Arroxe)las Galvã.o. 

SERGIPE 

\ 

José Rodrigues da Costa Doria. 
Joviniano Joaquim de Carvalho. 
Felisbello Firmo de O li v eira Fr~irc. 
Manoel Pro~ciliano de Oliveira V"lladüo . . 

BAHIA 

Jo distdcto 

Domingos Rodrigue.:; Guim:~rãcs. 
João Augusto Neiva. 
Leovigildo de Ypiranga Amorim Figu:}ir:t. 
Jottquim Macado de C. Reb:lllo. 

2• districto 

AristiLles Aug,1sto Milton. 
Joaquim Ignacio Tosta. 
Francüno Vicente Bulcão ViM na. 

ÜI'ganizaram-se duas junta~ apnra(loras .. 
sendó expedidos diplomas por uma aos 
senhoi·es: 

Felix Gaspar d.e Barros c Almeid.a . 
Eugenio Gooçal ves Tourinho. · 
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:vianoel Adalbe1•Lo de Oliveira Guimarães . 
E por outra aos senhores : 

S[\1 vador Pires de Carvalho e ·Albuquerque 
Junioi' . 

Bet•nai·do Jos~ JamlJeiro. 
Manoel Adalbert·J de Oliveira Guimarftes . 

4 o districto 

S:ttyro de Oliveít'.'. !)ias. 
Francisco de Paula O. GuimarJ t:s . 
Pedro Vorgn3 de Abreu. 

. Toã.o da Costa Pinto· Dantas. 
José Augw;to de Freitas . 
l\Ianool Jo:;é Alves Barbos:1. 

6o d ~stricto 

Antonio Rodeiguos Lima. 
Nicoláo Tolentino dos Sttnt0S. · 
Edual'do Pires Ramos . 

7o districto 

Thóq1az Garcez Pa1·anhÓ~ iV~ontenegro. 
Dionysio Evangelista de Castro Gerqueira. 
José Joaquim Rodrigues Saldanln. 

ESPIRITO SA:\TO 

José Moreira Gomes. 
Bernà.rdo Horta de Araujo. 
·José Fr.mcisco Monjardim. 
GalJ.inJ Tl,lixeira Lins de Bal'l'J:> Lo ~· eto . 

DISTI:UCTO FEDER.\L 

t o dislricto 

Arthut• Ambrosino Heredia de S~i. 

RIO ,DE JANEIRO 

f o d ist1·icto 

Fidelisde Azevedo Alves . 
Erico Marinho da Gama Coelho. 
João Baptista Pereira dos Santos. 
Francisco Luiz Tavares . 

2° dist1·ict o 

Lourenço Maria de Almeida Bapt:sta. . 
Benedicto Galvão Pereira Baptis t:~,. 
Luiz da Silva Castro . 
Alberto Bezamat . 

3 ° distr icto 

Laurindo Pitta. 
An tonio Augusto Pereira de Lim:J.. . 
Julio Veriss:mo da Silva Santos . 

4° . districto 

Arthur de Sil Earp. 
Francisco Soares de Gouvêa . 
Joaquim Mauriciode Abreu • . 

5o· districto 

Carlos Augusto de Oliveira Figueieedo. 
João Carlos Teixeira Brandão. 
Pa.ulino J o3é Soares de Souza Junior. 

MINAS GERAES 

-1° di st1·ict!> 

Francisco Luiz da Veiga . 
Viriato Diniz Mascaren'1as. · 
Estevão Lobo Leite Pereira . 
Bernardo Pinto Mon teiro. 

2° distí·iclo 

Francisco Correa. Dutra. José Bonifacio de Andraua. e Silva.. 
José Candido de Albuquerque Mo:,: Io M~tttos . João Luiz de Campos.. · 

2° districlo 

Irineu de Mello Machado. 
Nelson de Vasconcellos e Almeid:1. . 
Helll' ique Tttvares Lagden. 

·João ue Bulhões Matto3 Marc l ~,l, 

3o dis/.rict :> 

Milci •des Mario de Sá FL•eirJ . 
Augu$ro de Vasconcellos . . 
João Cruvello Cavalcant) . 

Gastão da Cunha .. 

3° disti'ict9 

Carlos Vaz de Mello. 
José Monteiro Ribeiro Jnn1neim . 
Astolpho Dutra Nicasio. 

4o dist ;·icto 

João Nogueira P enido ~ilho. 
·David Moretzhon Camp1sta. 
Francisco Bernardino Roclr·igt'tes Silva, 

3 

: ~ 
' 
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Anthero de Andt'<lde Botelho . 
José C::trneiro de Rezende . 
Francisco Alvar·o Bueno de Palva . 

6o districto 

Joaquim Leonel de Rezende Filho_. 
-João Luiz AI ves. 
Adalberto Dia,; Ferraz da Luz . 

7o districto 

José Eernardes de Faria. 
Aniouio Zactw.r·ias Alvares da Silva. 
Leopoldo Corrêa. 

So dístricto 

Henrique de ?.Iagalhães Salles . 
Camillu Soares de Moura Filho. 
João Pandi~L Calogeras . 

9° rlist1·icto 

Organizar•am-se duas juntas apuradoras, 
_ sendo expedidos diplomas por uma aos se

nhores : 
Carlos Honorio Benedicto Ottoni. 
·Manoel Thomaz de Carvalho Brito . 
Salvador Fel,cio dos Santos. 

E por uutr a aos senhores: 
Carlos H. B. Ottoni. 
:Manoel Thomaz de Carvalho Brito . 
Sabino Barroso Junior. 

10° districto 

ÍI:Ianoel Fulg~nclo Alves Pereit·a . 
Arthu;.• Ferreira Torres. 
José Bento Nogueira. 

11• âistricto 

Lindol1)ho Caetano de Souza ·e Silva. 
Camillo Phillnto Prates . 
Eduardo Augusto P lmentel Barbosa. 

12• clistl· icto 

Rodolpho Gustavo da Paixão . 
vVencesl<lo Braz Pereira Gomes. 
Antonio Padua de Assis Rezende. 

S. PAULO 

1• d·ist1·icto 

João Galeão Ca.rvalltal. 
BernarJo de Souza CampJs .. 
Jesuíno Ubaldo C':l-l'doso de .\fello . 

Antonio .\foreira da Siiv<t. 
O Sr . ,\.ntonio .\Ianocl Bueno de Amlr<J.d<l 

tambem ~presento LI um diplonK, assignad o 
po1· trGs membros da junt<l apuradora . 

2o dist1·icto 

Manoel Ja.cintho Domingues de Castro. 
Francisco .\fat•condes Romeiro. 
Jo:>ê Valois de CasLro. 

3• districto 

José Rebouças de C<Lrvalho. 
Antonio José da Costa Junior. 
Aruolpho Rodrigues de Azevedo . · 

4•• distrit'to 

Fernando P1•e.;;tes de Albuquerque. 
Antonio do Amaral Cesar. 
Francisco Fcrrelra Braga. 

5° distr-:cto 

Eloy de ;Miranda Chaves . 
José Manoel Lobo. 
José Leite de Souza. 

6° dístricto 

Paulino Carlos de Arruda Botelho. 
Alvaro Augusto da C_osta Carvalho. 
Francisco de Toledo Malta. 

7• dist;· icto 

Rodolpho de .\Iiranda. 
Candido Rodrigues. . 
José Manoel de .Azevedo .\!arques . 

GOYAZ 

A Mosa recebeu telegr!Lmma communi
cando a expedição de diplomt1.s aos seguintes 
Senhores: . 

Hermenegildo Lopes de .\1oraes Filho. 
Joaquim Luiz Teixeil•a Brandão. 
Bermrdo Antonio de Fari::t Mbernaz. 

:IIATTO (! ROS SO 

.Tosé da. Silva Costa Netto. 
João de ,\.quino Rib3iro . 
Benedicto Chrispiniano de Souza. 
Lindolpho Lib::mio .\foreira Ser ra. 

CanJülo Fe!'rúra de ,\.breu . 
Cu,rlos C::.valcante de Albnqum·quc. 
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1\Ianool de Alencar Guimi1rães . 
Bont0 Josê Lamenha Lms. 

SANTA CATHARINA 

Victorino de Paula Ramos. 
F1;ancisco Tolentiuo Viei r11 de Souza. 
Elizeu Guilherme da Silva. 
Abclon Baptista. 

RIO GRANDE DO Sl.:L 

1° clisl?"icto 

Luiz Soares das Santo~. 
JuvenaJ Ochviano Miller. 
Marçal Pe1·eira de Escoba1•. 
Alexandre Josü Bal'bosa Lima . 

2°-d·istricto _ 

3o dísl rich 

Victoriuo Ribeiro Carneiro Monic•iro. 
Domingos Pinto de Figueiredo Mascarenhas. 
.Tames F. Darcy. -

4° dist1·icto -

Alexa.ndre Cas•iano do Nascimento. 
Vespasiano Gonçalves do Albuquerque Sil..-a. 
Alfredo Varella. -

5° dist riclo 

Dlogo Fernandes Ah •ares Fortuna. 
Manoel de Campos Cal'tier. 
Arthur Homem do Carvalho . 

CO~TESTAÇÕES 

A~IAZOXAS 

Dos Sr~ . i\Ianoel Fl'anc ;sco Machado, Hen
rique Pereira, Penna de Azevedo e Gl'egoi'io 
Thaumatul'go de Azeveio contm os diptcm~as 
expedidos aos Srs. 8uéas Mu.rtin~, Rtty
mundo Nel'y e Anl'elio de Amorim. 

MAR:ANHÃO 

1_o e 2~ dist1·ictos 

Dos Srs. Manoel Bern:.trdino da Costa R O· 
d1•igues e Aggripino de-Azevedo r ecl::unan do 
contra a valid3.de dJS documentos apre· 
sentados como diplomas pelos Srs. Urbano 
Santos da Costa Araujo, Luiz; Domingues da 

Silva, José Euzebio, Rodrigues Fern:1ndes, 
Guedelha Mamão, Christino Cruz e Dias Vi
eira. -

riAUIIY 

Dos Srs. Clodoaldo de Freihs e Gregor io 
Thaumaturgo de Azey-edo contra os diplomas 
conferidos aos Srs . Anizio de Abreu, João 
Gayoso, Joac1uim Pires e Raymunclo Ar
thur. - · 

PERNA)!BUCO 

2° (listl'iclo 

Dos Srs. Antonio Joaquim de Albuquerqu (3 .. 
Mello, Rodolpho Gome,; d~t Silva Filho e -
J. C. Coelho Cinü•a inquinando de nullidade .. 
a Junta Apuradora que expediu diploma aos -
Srs. José Ma.rcellino da Rosn. o Si lva, Jayme 
Pombo Bricio Filho, Antonio Alves Pereirt'
de Ly1'a -e João Vieira. de Araujo. 

BAHIA 

5o c 7° distl'ictos · 

Dos Srs . Aris '.Ues Spinqla e l\1:Úcolii),Q; 
Moul'a contra. os diplomas apresentàdos pelgs 
Srs. E.lual'dv Pires Ramos e Rodrigues Sab 
danha. 

DISTRICTO FEDERAL 

2° cl-ist l'icto 
' 7: !' 

Dos Sr.;;. J. S . ela Fonseca E-Ier mes, Vale~ 
tim Magalhães, Julio- Carmo Q Oscar G~•: : 
doy conrra us diplomas conferid0s aos Srs _~~,' 
lrineu Macha:lo , Henrique Lagden, NelsQ~ 
de Vasconcellos e J. Bulhões Mattos Mat>"' 
cíal. '- ·~ 

3·> rlistricto 

Dos Srs. Honorio Gurgel contL'a o diploiÚa;~:4 
expedido aos S1' .>. Melcilde3 Mal' io do S~S'! 
Freire, AngLlSto do YasconcellO$, João Crtt~:;!, 
vello ca,·alcante: e do Sr. Americo de Albu:?~ 
querque contra o diplom:.t do Sr. Cruvdllif.~ 
Cavalcante. 

li!I:'>IAS GERAES 

1 o clistricto 

Do Sr. Theophilo Ottoni contra o diplomá. : 
~presentadci pelo Sr. Be,·nardo Monteiro. --

l\IATTO GROSSO 

Do Sr. Luiz Adolpho e outeos contl\1 o$_~ 
diplomas conferiJos a~s Sr.>. B3nadicto d& 
Souza, Lyndolpho Seel'J,, Costa Natt') e JoãO'
de Aq_uino·; 
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O SI'. Presidente-Nos termos do 
art . 5° do Regimento, vou fazer a nomea
{:ão da commissão de cinco membro;;, que 
tem üe apresenta-r a lista dos diplomas 
conside1~ados legitimas e da.quelles que não o 
forem. 

Vou proceder á leitura da disposição regi
mental com relação _ao assumpto, pa.i•a que 

· e~sa Commissão 'fique inteirada da sua ·mis-
,sa.o. . . . 

9 art. 4" do Regimento dispõe o se
gmnte: 

«Enten.ler-se-ha. por diploma iegitimo o 
documento que tiver sido expedido pela 
maioria !_la junta apuradora .» 

A missão de~sa Commissão é, pois, sim
:p~esmente ver1ficar quaes os diplomas expe
didos pela maioria das juntas apuradoras. 

0 SR. BVEXO DE ANDRADÁ - Peço a pa
lavra. 

' P ~R. PRESIDENTE - Nomeio para. a Cotn
rmssao que tem de dar parecer sobre os di
pl~npa.s , os Srs. Cassiano do Nascimento, Mo
retra Alves, l\fore"ira da Silva, João Luiz 
,Alves e Castro Rebello. 

Espe!'O que a Commissão, de accordo com 

o Regimentú, se apressará em apresentar o 
seu pal·eceJ>, no mais breve prazo possíveL 

O S1' . Bueno de Anclra<la -
Sr . Prosiden te, V. Ex. proc;;deu á lei tm•.:t 
do art . 4° do Regimento, que define o que é 
diploma, o, por sua vez, referiu-se á nwio1·ia 
das j tm tas apurr.ulo·ms . 

Sendo certo que muitas v.ezes não se re
uoem todos os membros da..s juntas, pergunto 
a V. Ex. si, para ser valido um -diploma, 
torna-se necessaria <L totalidade da junta, 
ou tambem maioria c:laquelles que se ach<J.
rem reunid9s. 

O SR. PRESI·DENTE - O Regimento dispõe 
claramente o que seja maioria da junta . Si, 
por exemplo, uma junta se compuzer de 
12 membt·os, o diploma quo contiver as 
assignatm·as de SC;ltO daquolles mesarios, é, 
forçosamente, um diploma legitimo. . 

O SR. B~:;E"'o DE A;-;onADA- E' o que eu 
deseja. va saber. · 

O Sr. Pre.siclenle -Convido os 
Srs. Deputados a compa.reccrem amanha, tí. 
JJOra. reg-imental, afim de so proseguir nos 
trabalhos pt'eparatorios. 

Levanh-se a sessão <i. l hora da tarde. 

2a SESSÃO PREPAR.~TORIA EM l9 DE AllR.IL DÉ 1903 

P t·es·iden.cia do S;·. U;·batlO Sa~ttos ( 1• Vice-Prú iclenltJ ) 

Ao :meio-dia, recebida a communicação do 
Sr . Dr. Vaz de Mello, Presidente da Camara, 
de que faltava por motivo de força m·dor , 
assumiu a. cadeira ele PJ•csicleote o Sr. Ur
bano Santos, 1° Vice-Presidente, c1ue em 
seguida abriu <1. sessão. 

O Sr. Sá Peixoto ( serâ,1clo de 2• 
S ecretai'io) procede á leitu ra da acta ·da ses
são anterior, a qual ·é approvada sem obser
vações. 

O SI'. Augelo Neto (1° Secrela1'io ) 
leu o seguinte expediente 

Diplomas dos Srs. Deputac:los Joviniano de 
Carvalho, eleito pelo Estado de Sergipe, e 
José :\Ianoel de Azevedo Marque:::, eleito pelo 
7° districto de S. Paulo.- Estes diplomas vão 
ser romettidos [L Commiss"ií.o Verificadora, de 
que trata o art . 5° do Regimento, bem assim 
outro:> que sejam apresentados á Mesa . 

E não havendo mais nad;t. a tratar, o Sr. 
Presidente coovic:la aos Srs . Deputados a 
comrarecerem amanhã :.t hora regimental, 
afim de se proseguir nos trabalhos prepara
torios. 

Levanta-se a seEsão ás 1.2 horas e 30 minu
tos da tarde . 
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Ptesidencia do S1·. Va.z de Mello 

ser submetiido á Conside1!ação da Camára 
suspeildo a sessão por um quarto du hora. ' 

Su;;pende- se a sessão ás 12 horas e 45 roi
Foi c:n seguida lida e approvada a acta nutos da tarde . 

oa sessão antecedente_ · Reabre·Se a sessão á I hora da tal'de. 

Ao meio·d ia o Sr. Presidente abriu a se~são 
e mandou preceder á leitura da acta da 
sessão antecedente. 

Sr. Angelo Neto (1° Sec1·eta1·io) pro-
cede ti. leitura do segui~te · 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. Deputado Francisco Lujz da 
Veiga, communicando que, pór motivo ur
gente, ausenta-se desta Capital, polo que 
nã.o poder(t comparecer ás sessões.-Intei-
rada. · 

Representaç,ão da. Camara Municipal de 
Camhuhy, contra o pt•ocedimento da junta 
r.puradora do 5° districto tl.e Minas Get·aes. 
,_-\.' 5a Comm issãu. 

Diplomas dos Srs. Rod-olpho Miranda e Jc
guino de . Mello, pelo 7• c Lo dis~rictos de 
S . Paulo; e dos Srs. José Euzeb'io, Urbano 
Santos, Luiz Domiogués, Rodrigues Fernan
d3s, Guedelha Mourão, Christino Cruz e Dias 
Vieira eleitos pelos lo o 2• districtos do Ma.ra~ 
nhão.-.A' Commissão Verificadora de que 
t r.1t:t o ~rt . 5° do Regimento. 

"\.cta da apurac:ão geral da eleição do 
1 o dis tric to da Bahia. 

Contestação do Sr. Santos Pereira á elei
ção· do to districto da Bahia.- O mesmo des
tino. 

Actas dà a.pur.a.::ã.o geral da eleição do Io 
e 2" districtos do Mar.ãnhão .-0 mesmo des
tino. 

Telegramma do Ct•uz Alta, Estado do Rio 
Grande do Sul, commuoicando a reunião da. 
jnnta apuradora do .2° districto do mesmo 
Estado e que forart;t expedidos os diplomas 
a-?> Srs . _Germano Hasslocher, Joaquim Anto
mo Xa.v1er do Valle e Angelo Gomes Pinhei
!'O Machaél o, eleitos na eleição de 18 de fe .. 
r ciro deste aúno.-A' 5a Commissão de In
queri·to. · 

·o Sr. Presidente- Tendo o Pre
sidente d_a CommiS&'io de que trata o artigo 
5• do Reg1monto declarado quo, daqui a um 
quarto _de hora, pouco mais ou menos, apre

s cotara o p(tre.:er, que lhe incum~e, para 

O Sr. Presidente- Tem a pala
vra o Sr.-Deputado Cassiano do Nas<'imento. 

o Sr. Cassiano do Na~ci
Jnentoc-Sr . Presiden·te, a Commis~~o Es
pecial nomeada po·,· V. Ex . para in •. erpôr 
parecer sobre o8 diplomas tr ·.zitt.,s â c,msi
deração da Ca.mam dos Deputado3, vem pas-
sar à 3 mãos de .V. Ex. o· seu parecer. . . 

·vem á Mesa e é lido pelo Sr . o SocrcGario 
o seguinte parecer: _ · . .. 

Con?íclera legitimas ex-vi do a1·t. 4° do Regi - · . 
gtme;-.to I nterno e na (rh·ma da legislaçcro 
eleitoral os diplorrzas dos Si·s. Depúúulos; 
constantes da lista, que apresenta, e ént!.;_ 
ment as contestações off.m·ecidas 

A Commissão nomeada na fórma do art. 6• 
do Regimento Interno submette á approva
ção da Camara a lista dos Deputadvs. que ... · 
julgou legitimamente diplpmad.os, tle áccordo j 
com a lcgisla.ção eleitoral e art . 4° do ines;;·_;: 
mo Regimento. · · '·· - .. . 

: ' .• 

LISTA DOS • DIPLOMADOS PELA MAIORIA DAS 
JUNTAS APURADORAS, NA F ÓRMA DA L.<:-::: IS"- ~ 
LAÇÂO ELEITORAL 

AMAZONAS 

Raymundo Agostin.l..to Nery . 
Aurelio Amorim. 
Enéas Mar tins. 

. ...... 

Antonio Goncalvus Pereira de Sá_ Peixoto / 

PARA. 

1° d·istricto 

Joã,o Hosannah de. Oliveira. 
Ant o.nio do:; Passos Miranda Filho. · 
Arthur de Souza. Lemos. -
Carlos Augusto Valente de Nova.es. 

2° distdcto 

Rogerio Corrêa de Mirandlt. 
Arthul' lndio do Brazil e Silva. 
Antonio Felinto de Souza Bastos. 

... 
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!YI~RANHÃ.O 

1° dis/i 'ÍC{o 

José EnzBbio de Carvall10 Oliveir~L . 
Urb;tno S:mtos da Costa Araujo. 
Luiz Anton w Domingues da Silva. 
José Rodri;;;nes Fm·nandes . . 

2° d is fl·icto 

João Tolentiuo Guedelha :\Ionrão. 
Christino Cruz. 
Manoel Ignacio Di:1s Vieira . 

PIAUHY 

Raymundo Arthur de Vasconcellos. 
Anizio Aut0 do Abreu. 
João Henrique de Souza Gayoso Almendra. 
Joaquim de Lima Pires Ferreira. 

CEAR:>. 

1• clútricto 

José Coelho Bezerril Fontenelle. 
Thomaz Pompeu Pinto ·Accioli. 
Yirgilio Brigido. 
Thomaz. Cavalcanti de Albnquerctne . 

2° distr iclo 

Francisco S{t. . . 
Frederico Augusto Borges. 
João Lop~s Ferreira Filho. 

3• distric to 

Eduardo Studart . 
Domingos ~ergio de Saboia e Silva . 
Gonçalo de Almeida Souto . _ 

RIO GR .\i'\DE DO ~ORT:S 

Augusto Tavare.> de Souza. 
Eloy Castriciano de Souza. 
Francisco Victor da Fonseca e Siln. 
J:vianoel Pe1·eira Reis. 

PARAHYBA 

João Leite de Paula e SilYa. 
\Valfl'edo Soares dos Santos Leal. 
Antonio da Trindade Antune~ ~Ieira. Heu

riques. 
João Soa1·es Neiva. 
Abdon Felinto Milanez. 

PERNAMBUCO 

1• dist1·icto 

Francisco Teixeira de Sá . 
Ermirio Ce.;ar Coutinho. 
Affonso Gonçalves Ferreira Costa. 
Celso Florentino Henriques de Souza. 

2" cl is tricto 

José Mat'celiuo da, Rosa o Silya. 
Jayme Pombo Bricio Fllho. 
Antonio Alves Pe1•eira de Lyra. 
João Vieira de Araujo. 

3 ° di st·ricto 

Malaquias Anton io Gonçalves. 
Esmeraldino Olympio de Torres Bancleil'a •. 
José Moreira Alves da Silva . 

4• dist?"icto 

Julio ·de Mello. 
Estacio de Albuquerque Coimbra. 
Francisco Cornelio da Fons3ca Lima .. 

5• districto 

Pedro José de Oli.veira Peruambuco. 
Elpidio de Abreu Lima Figueiredo. 
Artlmr Ol'lando da Silva. 

ALAGOAS 

Angelo José da Silva Neto. 
José ele Barros Wanderley ele Mendonça . 
Epaminondas Hyppolito Gracindo . 

2° dist?·icto 

Raymundo Pontes de Miranda. 
Euzebio Francisco de Andrade. 
José Bern;l.r.:l.o de ArroxeVas Galvão 

SERGIPE 

José Rodrigues da co~ta.-Duria . 
Joviuiano Joaquim ue Carvalho . 
Felisbello Firmo de Oliveira Freil·e . 
Manoel Presciliano de Oliveira Vallaclão. 

BAHIA 

1• clist?'icto 

Domingos Rodl'igues Guimarães . 
João Augusto Neiva . 
Leo·vigildo du Y11iranga de Amorim Fil

gueiras. 
Joa.q uim ~I acedo de Castro Rebello. 

.2• clisiricto 

Aristides Augusto ~Iilton. 
Joaquim Ignacio Tosta. 
Francisco Vicente Balcão Vianna . 

3• districto 

Felix Gaspar ele Barros o Almeida. 
Eugenio Gonçalves · Tourinho. 
Manoel Adalberto de Oliveira Guima1•ães •. 
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4• districto 

Satyro de Olivei.t\1 Dias. 
F1>ancisco de l'aula Oliveira Guimarães. 
Pedro Vergne de Abreu. 

5° clistricto 

João da Costa Pinto Danta~. 
José Augusto. de Freitas. 
Manocü Josú Alves Ba.rbosa. 

6' disiricto 

Antonio Rodrigues Lima. 
Nkolâo Tolentino do:3 Santos. 
Eduardo Piresllamos. 

7• districto 

Thomaz Garcoz Paranhos i\Iontenegro. 
Dionysio E:véwgelistade Casteo Cerquoira. 
José Joaquim Rodl'igues Scddanha. 

ESI'IRITO SANTO 

.T osê i\Ioreirn. Gomes. 
Bernardo Horta de Araujo . 
. Tosé Franci8co i\Ionjardim .. 
Galdino Teixeira Lins de Barros Lo roto. 

DISTRICTO FEDERAL 

1• clistricto 

Arthur Ambrosino Heredia de Sâ. 
Francisco Conêa Dutra.. 
José Candido do Albuquerc1ne Mello 

J\I::tttos. 

2• clist1·icto 

Irineu de Mello Machado. 
Nelson de ntsconcellos e Almeida. 
Henrique do Tava.t>es La.gden. 
.João de Bulhões i\Iattos i\Iarcial. 

3• districto 

Milciados Mario de Sá Freire. 
Augusto de Vn.sconcellos. 
.João CruYello Cavalcante. 

RIO DE JANEIRO 

t• dist1·icto 

Fidelis do Azevedo Alves. 
Erico Marinho da G:tma Coelho . 
. João Baptista Pereira dos Santos; 
Francisco Luiz Tavares. 

2° dist1·icto 

Lourenço Maria de Almeida B:1ptista.. 
Benedictó Galvão Pereira Ba.ptista. 
Luiz da Silva Castro; 
Alberto Bezamat. 

Yol, I 

3° clistricto 

Laurindo Pitta. 
Antonio Augusto Pereira Lima. 
Julio Verissimo da Silva Santos. 

4° districto 

Arthm de Sá Earp. 
Francisco Soare.; do Gouvêa. 
Joaquim Mauricio de Abrau. 

5• dist1·icto 

Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo. 
João Carlos Teixeira Brandão. 
Paulino José Soares de Souza Junior. 

S. PATJLO 

1° districto 

João Galeão Carvâlhal. 
Bernardo de Souza Campos. 
J esuino Ubaldo C<1!'doso de Mello. 
Antonio Moreira da Si! va . 

2° dist1·icto 

Manoel Jacintho Domioguos de Castro. 
Francisc.J Marcou les Romeiro. 
José Valois de Castro. 

3° districto 

· .Tos é Rebouças de Carvalho. 
Antonio José da Costa Junior. 
Arnolpllà Rodrigues de Azevedo. 

4" d::stricto 

Fernando Prestes de Albuquerque. 
Antonio do Amctral Cesar. 
Francisco Ferreira Bl'aga. 

_5° dist1·icto 

Eloy de Miran.la Chaves. 
José Manoel Lobo. 
José Leito de Souza., 

6o distl'icto 

• • ••••••• •.• ••• o •••• o o o • ••• o • o o •- o o •_ o,.,> • o o_ o e:,: __ 

•••• o •••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••.• , .. 
o ••••• o •• o •• -••••••••••••••••• ·-··· .......... ... . -

. 7• distrícto 

1 •..................... o ••••••••••••••••••••.• 

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

".o O 0 O o O o O 0 o I O 0 o o O O O o O O O o o o O O 0 O o 0 0. o' 0 I O I I I • .,. 

PARANÁ 

Candido Ferreira de Abreu. 
Carlos Cavalcanti de Albuquerque. 
Manoel. de Alencar Guimarães. 
Bento José Lamenha Lins. 
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SANTA CATHARINA 10° d istricto 

Vlctorino de Paula. Ramos. 
Francisco Tolentino Vieira de Souza . 
Elyseu·Guilherme da Silva. 
AbJon Baptista. 

MATTO GROSSO 

· José da Silva Costa Neto. 
João de Aquino Ribeiro. 
Benedicto Chl'ispiniano de Souz11 . . 
Lindolpho Libanio Moreira Se1'ra. 

l:IIINAS GERAES 

1• distJ·icto 

Fi.·ancisco Lul.z da Veiga. 
Viria to Diniz Mascaí•enhas . 
Estevão Lobo Leite Pereil•a. 
Bernardo Pinto Monteiro . 

2• districto 

José Bonifacio de Andrade e Silva.' 
.João Luiz de Campos. · 
Ga.stão da Cunha. 

3• districto 

·Carlos Vaz de Mello . 
.José Monteü•o Ribeiro Junqueira. 
Astolpho Dutra Nicacio. 

4• distr-icto 

.João Nogueira Penido Filho . 
David Moretzohn Campista . 
Francis~o Bernardino Rodrigues Silva. 

5• districto 

Anthero de Andr11de Botelho. 
José Carneiro de Rezende. · 
Francisqo Alvaro Bueno de PaiYa. 

. 6~ clist1·icto 

Joaquim Leonel de Rezende Filho. 
João Luiz Alves. 
Ada.lberto Dias Ferrâz Ja Luz. 

i • clist1·icto 

José Bernardes de Faria. 
Antomo Zacharias Alvares d11 Silva. 
Leopoldo Corrê:t. . 

8• dist?'icto 

Henrique de Magalhães Salles. 
Camillo Soa,res de Moura Filho. 

.João P11ndiá Calogeras. 

l\!11noel Fulgencio Alves Pereira . 
Arthur Ferreira Torre:;. 
José Bento Nogueü·a. 

ffo disti·icto 

Lindolpho Caetano de Souza c Silva. 
Camillo Felinto PrateJ. 
Etlu~rdo Augusto Pimentel Barbosa. 

RIO GRANDE DO Sl.iL 

1• cli stl'icto 

Luiz S:Jares dos Santos. 
Juvenal Octavia.no Müller. 
Marçal Pet•eira de Escobar. 
Alexandre José Bat>bosa Lima. 

2 ·1 dislr icto 

Gct·mano Hasslochm· .· 
Joaquim Antonio Xavier do Valle. 
Angelo Gomes Pinheü·o :.rachado . 

3 J districlo 

Victorino Ribeit·o Carneiro :.ronteiro. 
Domingos Pinto <lo F.igueiredo :.ras~a

renhas. 
h mes F. .J?arcy . 

4° clistr icto 

Alexandre Cassi<rno elo Nascimento . 
Vespasiano Gonçalves do Albur1uerquo 

Silva . 
Alfredo Val'ella. 

5° districto 

Diogo Fel'nandes Alvares Fortuna. 
~\Ianoel de CamP,os Carticr . 
. \.t•thm· Homem de Carv alho. 

Não foram presentes á Commissfto o·s 
diplomas dos Deputados pelo Estado do 
Goyaz . 

A Commissão não considet•ou diplomados 
os c(l, nllidatos votados no g• districto de Minas 
por,rue, te ncio a junt11 apur~Ldora. se scindido, 
nenhuma das p:trcialidade3 ficou com a 
maioria legal, em face da:> disposições da 
lei eleitoeal e do art. 4° do Regimento In-

. terno da Camara.· 
Ainda, c:ç-v i da.s mesmas disposições legaes, 

deixou a Commissão do considerar diplo
mados os cand.idtttos votad.os nos districtos 2• 
e 7• do Estado de S. Paulu e 12• do Es
tado de :Minas, apezar de não h11ver con
testação· alguma ás respecüvas eleições, e 
assim procedeu porque as juntas apueadoras 
daq u::ltes districtos funccionaram apenas com 
cinco mémbros. · · 
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Existem as seguintes contestações aos di
plomas presentes á Commissão: 

AMAZONAS 

Apresentada pelo Dt•. GrJgorio Thau
maturgo -de Azevedo, por si e pelos Srs. Dr. 
Manoel Francisco e coronel Henrique Fer
reira de Azevedo.· 

PARÁ 

·to dist1·icto 

Apresentaria. pelo fiscal do 
Dr. Firmo José da Costa Braga. 

2~ dist1·icto 

Apresentada p 3lo fiscal do 
Thcotonio Raymundo deBrito. 

PIAUHY 

candidato 

candidato 

Apresentada pelos Drs. Clodoaldo de Freitas 
~~ Gregorio Thaumaturg-v de Azevedo. 

· ~IAK-\NIIÃO 

Apre5entada, com relação ao lo dist.ricto, 
pelos Srs. Antonio Jo\1-quim Pinto Franco de 
Sa quanto ao 2° districto, pelo coronel Li
bania da, Costa Lobo e Sergio Collato Veras. 

RlO GRANDE DO NORTE 

Ap~e~enhda rclos Srs. Dt•s. Manoel de 
Carvillho S1ma e Augusto Leopoldo Raposo 
da Camara. 

PERNAMBUCO 

Relativamente a,o 2° districto, apresentada 
pelos Drs. Antonio Joaquim de Albuquerque 
Mello, José de Cupertino ·Coelho Cintl'a e Ro· 
dolpho Gomes da Silva. 

BAI![A 

.•\prosentar'a, quanto ao 3° districto, p3los 
Srs. Drs. Bcrm, l'do José JambGiro, Salvador 
Pil'e3 do Carvalho e Albuquerque e Manoel 
Ad::tlberto de Oliveira Guimarães, em rela
ção ao 6° districto pelo Sr. Dr. Aris tides 
Spinolá. c Pm relação ao 7° pelo Sr. Dr. Mar
colino ::\loura. 

DISTICTO FEDER~\L 

Apr<:sentada, qu::tn to ao 2° districto,- pelos 
·Sl's . Drs. Fonseca Hermel, Valentim Maga
lhães o Oscar Godoy; e quanto ao 3° dis
tricto pelos Srs.- Honorio Gurgel e Americo 
n.e Albuquerque, além das que foram apre
:Bentadas contra a eleição dos tres districtos 
;perante a junta apuradora. 

RIO DE JANEIRO 

Quanto ao lo districto, api·esentada pelo 
candidato Dr. Belisarir> Augusto Soares de 
Souza e quanto ao 4°, apresent,ada pelos 
Drs. Henrique B. ;\Ionteiro e João Cruvello 
Cavalcante. 

S. PAULO 

Quanto ao 1° dist,ricto, foi aprc3entado um 
diploma assignado pcl<1 minoria da juntn, 
apm·a ~o ra em fovor do cn,ndidato Dr. An
tonio Manoel Btteno de Andrada e contra o 
diploma expedido t.w DI'. Bm;nardo de Souza 
Campos. 

liiATTO GROSSO 

Ha contestação pelos Srs. candidatos Drs. 
Luiz Ado1pho Corrêa da Costa, Joaqu im Au
gusto da Custa Marques e Arn clldo Novis. 

1II:\'AS GERAES 

Apresentada, co1Ú relação ao I a.districto, 
pelo Sr. D1· Tlleophilo BJnedicto Ottoni; 
quanto ao 5° districto pelo Dr. Alfredo 
Pintu Vieira de :.\Iello; quanto ao 7• uistri
cto paloDr. Antonio Affonso Lamounier Go
rluféedo. e quanto ao 4° di::ltricto contra a ór
ganização da junta apuradora aprt •sentada á 
meJma junb, paio Dr. Josino de Al:aujo. · 

Sala. das Commissõcs, 2D de abril de 1903. 
- Cassiano do 1Vascímento .- Jotio Lttiz Alves. 
- Castro Rebel1o. - J. Mo-rei1·a Alves.- A. 
ilio;·eira da SilD :'- . Emendo o parecet• para 
que tambem se considerem legitim .mente 
diplomados os Deputados eleitos palos go e 
12° districtos do Estado de Minas Geraes e 
pelos 6° e (• clistrictos do Estado de São 
Paulo, porquanto ri. abstenção .,e compare- . 
cimento e de assig-natm·as por parte . dos . 
membros d:ts juntas apuradoras nada infl:ue 
na .legitimid.ade dos diplomas · expedidos 
pelas mcsm:•s juntas. 

O Sr. Presidente pede a,os Srs. 
Dewtados não diplomados que se retirem elo 
t'ecinto, para que não haja confusão. 

Declara ~ambem que as peswas estranhas 
á Camara, do vem se retir;u. do recinto. 
(Pausa.) 

Vae ser votado o parecer n. l, deste anno, 
que não tem discussão, porquanto o Regi
mento diz que, uma vez apresenlada a lista, 
seja ella. subiuettida á approvação da Ca
m::tra·. 

. O Sr. 1\:loreira da SÜva (pela •· 
ordem)-Sr. Presidente, acho-me. em posição 
esquerda ao vir pedir á i\Iesa que submetta 
á votação, logo depois de votado o parecer . 
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da maioria da Commi :>são, - ~• êmend::t que 
offeroci ao mesmo p·arecer . 

Devo expLicar, ainda. quo muito l ig·eira
mente ... 

0 SR. PRESIDENTE - Dev:o observar ao 
nobre Deputado que nem o parecer nem a 
emenda podem ser discutLlos.·-o nob t·e Depu
tado pôde fazet· o seu requerimento simples
mente, sem o fun .. lamentar. 
. o SR. l\-IOREIRA DA. s·rL H. - You limi

tar-me exactameote a isso . . 
Sr . Presideme, as mesccs eleüon<es ... 
0 SR. PRESIDE:'\TE-V. Ex. não pôde dis· 

cutir, j<i. declarei. 
0 SR: MOREIRA DA SILYA-Não VOU dis

cutir, vou explicar apenas o meu Yoto. 
O SR . PRESIDE:'\TE-Nem isso Y. Ex. póde 

fazer; póde apresent::tt' ~implesniente seu 
requerimento, tnais nem o póde discutir, nem 
o póde funrlamentar. 

o· SR. MoREIRA. DA Sr.LYA -Discutir é pro
vocar opinião em contral'io ; eu não You 
provocar opinião em contt'ario, vou simples
monte dar a .razão do meu requerimento, a 
qual não tive tempo de dar em commissâo. 

O SR. PRESIDI' NTE - \-. Ex. apresente o 
seu requerimento sem o fundamentar ; a 
Mesa o acccitará. 

o SR. l\IOREIR.A DA s ·ILYA- Formulei-o 
logo que subi á tribumi: re_queiro que, d~>pois 
da votação do parecer assignado pela maiurüt, 
seja votad"a. a emenda a~signada por mim, 
Yisto que de man .. ira algunHt ella prejucltea 
o parecer c apenas aoldicciona o reconheci
mento de Deputados eleitos e diplomados 
legitimamento, mt fórma do Regimento , e 
principalmente da lei clci!;or·al. 

0 SR. PRESIDENTE -:- Y. Ex. está fóra do 
Regimento ; desculpe-me, mas não póde 
continuar -a fundamental' o seu requeri-
mento. · · 

0 SR. :MOREIR,\. DA SILY.\. -Nesse caso 
obedeço á i\Iesa, para dar provr• de minha 
cordialidade, e nã.•J porque eO J: f'nda que estou 
fóra do Regimento. 

0 SR. PRESIDENTE- 0· que\'. Ex. requer 
é que se vote o parecer, sa lnt. a omenla ~ 

O Sa. MoREIRA. DA. SrLYA- Sim, senhor. 
0 SR. PRESIDENTt<;- 0 nobre Deputado 

. requer então que se vote o p-:~,rec cr da 
Commissão, salvo a emenda? 

0 SR. MOREIRA. DA SILVA .....,. Sim, SO· 
nhor. 

O Sr. Pre,..idente-Vou submetter 
a votos o parece:' da maioria da Com missão, 
salvo a emenda llo Sr. Moreim da Silva. 

Os s~nhorw; quJ approvam o parecer,salvo 
a emenda., queiram levan tar-se. (Paasa ) . 

Foiapprovado . . 
Em seguida, é posta a votos e rejeitada a 

emenda do Sr. ·Moreira da Silva. 

O Sr. PretSidente-A' vista da 
votação da Camara, con'>idero diplomados 
aquelles que constam da rebção apresentada 
pel::t Commissão . 

Na fórma do§ 3° do art. 5°, vae-se pro
ceder ao sorteio das cinco commissões de 
inquerito que toem de dar parecer sobre as 
eleições dos ditrerentes Estados.· 

Art. 6. 0 (U.) 
Sorteio das Commisssões d~ Inquerito 
Para a prlmeiea Commissão de Inquerito, 

que tem do estudar · as ·eleições do Amazo
nas, Pará, Maranhão, Piauhy, C~ará. e Rio 
Gruude do Norte, são sorteados os Sl's._: 

la CO~DUSSÃO 

1. Campos Cartior. 
2. Esmeraldino B mdeiro1. 
3. Lindolpho Sena. 
4 . Anthero Botelho. 
5·. José Moreira Gomes . 

Para a 2" Commissão de Ioquerito, que 
tem tle estudar as ele ições da Pat'ahyba, 
Pernambuco, Alagoas e Sergipe , são sor-
teados os Srs.: - · · 

2" COJIHIISSÃO 

l . Ada.lbeeto Ferraz. 
2. Pandtá Calogeras . 
3. Anizio de .Abreu. 
4. Alfmc.lo Yarella. 
5. Frederico Borges. 

Para a 3"' Commissão, que tem de estudar 
as eleições da Bahia, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro e Disteicto Federal, os Srs.: 

3a CO~fMISSÃO 

l. Christioo Cruz. 
2. Urbano Santos . 
3. Soares Neh·a. 
4. João Luiz Campos. 

· .5. Luiz Alves . 

Para a 4a Commissão, que tem -de estudar 
as eleições de S . Paulo, Paranfo, Santa Ca
thartna, Goyaz o l\Iatto Grosso, são sorteados-
os Srs . : 

4a COMi.\liSSÃO 

I. Gonçalo Souto. 
2. Oliveira Figueiredo. 
3 . Sá Freire. 
5. Marçal Escobar. 
5. Arthur Oelando, 
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Para. a 5a Commissão; que tem de 8stud:.-r tes aos Estados, (fO cujas eleições tenham de 
:1s eleições de Minas Gcraes c Rio Grande do se uccupar. -
:;ui, são sor·,cados os Srs. : 

5• CO~DIISSÃO 

1. AugLt~to de Freitas. 
2. Indio do Brazil. 
3. Laurindo Pltta. 
4. Joaquim Pi,es. 
5. Francisco Marcondes Romeiro. 

Na fôrma do Regimento, as Commis;;õe'J 
terão de reunir-se e eleger seus presidentes 
para distribuir os diversos trahalhos a ellas . 
sujeitos. · 

Vou levaotat• a sessão, convidando os Srs. 
Deputados a comparecerem depois de ama
nhã p;ua SB proseguir nos trabalhos prepa
ratorios. 

o Sr. Presidente-A's Commissões Levanta-s;; a sessão ás .2 horê.s e 30 minu-
sortead:,,s serão cnvia<.los os· papeis refe,·en- tos da téu'de. 

4u SESSÃO PREPARA'I'ORIA EM ZZ DE .i.Bit!L DE l993 

Pl'esidencia do Sr, Vaz de 11fello 

Ao meio-dia o Sr. Presidente abre a sessão 
c mand<>. ler a acta da sessão antecedt;mte. 

O Sr. Antonio Bastos (2° Sec1·e
~àrio) procede á leitura da acta, que é appro
V[I.da. 

O Sr. Angelo Xeto (i 0 Secretario) 
;;>l'océde á leitura do seguinte _ 

EXPED!Ei'l'TE 

Telegrammas: 
NATAL, 20 de abril de 1903 - Ao Exm. 

Sr . Presidente da Camara Federi1l - Con
stando ao.; abaixo assignados, mesarios que 
presidiram a 3" secção da povoação de Poços, 
do município de Touros, na eleição de 18 de 
fevereiro, que apparecerani ahi actas fal~as, 
sob assignaturas. suas dando votação a Amaro 
Ca.valcanti, Augusto Leopoldo Carvalho e 
Souza, Francisco Gurgel e José Leão, os 
quaes nenhum voto aqui obtiveram, veem 
não só denunciar essa criminosa fraude, já 
utilizada outros pleitos, como tambem soli
·~ itar Congresso Nadonal providencias legaes 
:ponham cobro tão revoltante abuso, que, 
além comprometter direitos politic9s ci
iladãos, falsiticanuo veedatlo eleitoral, con· 

stitue v.ercladeÜ'Cl. ameaça, ousem falsifica
dore,s contando Impunidade, empregar-taes 
falsificações até relações direito privado. 
Saudações. Povoação de Poços do -municipio , 
de Touros, 15 de abril de IIJ03.::.....João Theo- ,; 
cloro da Silva.-Lw!!Je;-o Maria-dos Santos.- ' 
Agostinho Manoel Roclr-(ques Pessoa Caval- : 
canti .-Jo([o Gomes da Silva Barrío .-Ale- . 
oxmclre Fel i,,; B-:o·úa.w .-A' l"· Commissão de 
Inquerito. - · ·· 

NATAL, 19 de "abril de 1903-Ao EXm. • 
Sr. Presidente da Cmnara Fetleral. -
Constando aos abaixo assigoados me- · 
sc1rios, que presidiram secções deste muni'
cipio, na eleição 18 de fevereiro, terem ap- , 
parecido ahi actas falsas com as suás ?-SSi- _ 
gnaturas, consignando votação a Amaro Ca- .
valcanti, Augusto Leopoldo, . Carvalho () _; 
Souza, Francisco Gurgel e José Leão, os quaes 
nenhum voto aqui obtiveram, veem não só 
denunciar essa criminosa fraude já utilizada · 
outros plmtos, como tambem ·solicitar Con-_ · 
gresso Nacional providencias legaes ponham : 
cubro tio revoltante abuso, que, além com- _ 
prometter dil'el i.os potiticos cidadãos, fa.lsean- · 
do verdade e!eitomt, constitue Yerdadeira · 
ameaça, ou sem fa lsiticadore.l, -c.:mfbdos im- · 
punidade, empl'eg::u· identicas falsiticaçõas até · 
relações dinito p:·ivaclJ.- S:tudações. 
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Taipú (via Nata.!, 16 de abril de 1903.-Ma
noel Ett,qenio Pei·eira de ~tnclraile . -Jose Fel·
?'.Jira ele Miranda Canw1·a.-l'iccn te Rod1·igues 
da Camara .-Sif.rino Rapaso de Oliveira Ca
ma1·a. -Jose Joc!quim de Vasconcellos.-Luiz 
Ignacio ·de Me!lo .-Alfredo Edef.tntdes de 
Souza .-Jose Ferrei1·a da Camara França.
J1anoel Francisco do Nascimento Costa. -Jos.e 
Ro 'rigues Vianna . -A' f a Com missão de Io-
quel'ito. · . 

NATAL, 22 ele abril de 1903 -AoExm. 
Sr . Presiden te da Camara Federal - Con
st::tn1o aos abaixo assignados , mesarios que 
pre~idiram a peimeira secção deste munic:
pio, na é!eiçã.o de 18 de ferci'eiro. que ap

. pareceram ahi act:ts fa lsas soh suas assigoa· 
wr;~s. dando vot~çõos a Ama1·o Cav1'.!c:1nti, 
Augusto Leopoldo de Carvalho c S ~uza, 
F1'ancisco Gurgel c Josú Leão, os qtnes ne
nhum voto aqui ubtiYeram, veem, não só 
denunciar c~sa criminosa fraude, já utilizad::t 

Constando aos abaixo assignado~, mesario:o 
presidiram se2ções este município na eleiçãc 
18 de fevereiro, terem apparecido ahi ; ~cta~ 
falsas com suas assignaturas, consignando 
favoraveis votações Am:\l'o Cavalcanti, Au 
gu t.o Leopoldo, Cat•valbo e Souza, F1·a.ncisco 
Gurgel c José Leão, o~ quaes nenhum voto 
obtiveram aqui, veem denunciar criminosa 
f,·aude, já utilizados outros pleitos, como 
tamb9m·· solicitar Congresso Nacional, pro
vitlcncias lf>gaes ponham cobro revoltante 
obu oo , que, alem compromette1' direitos_ ci
dadã.os, fa.lsea,ndo verdade e leitoral, consti
tue verdadeira amewa. ou~om faL<lific1dor es 
confiados impunidade empregarem iguaes 
falsificações até relações direitos pl'ivado3 . 
Saudações.-Aúilio Clwcon.-Gydio Ernesto 
da Cú:cwncisrío .--Antonio Raphael de Vascon
cellos Galvao. -Felix Ferrei?·a da Silva Se · 
gundo , -Se?·vt~lo Pires ele Alúuque1 ·~ue Galvão 
Filho.-Salustiano Aureliano de 111edel:?·os.'
Cincinato Bemviwioda Silveira.-Joâo Antoniv 
de Mi1·anda Cainam.-F1·ancisco Bezum JJ1e
·dei1·os. - Lui:: da !Jíeclei1·os Gaf.vüo Juni01·. 
Curraes Novos, 18 de . abril de 1903.-A' 
ta Commis::.ão de Inquerito. 

BÁmA, 20 de abril d3 1903. 

. em outt-os phitos, como tam.bem solicita~ do 
Congrt!~su Nacional pl'ovideneh5 legam; 
ponham cobro a tão revoltante abuso que, 
além de comp1•ometter direitos puliticos a 
cidadão~>, fal:;ea.nclo a verdade eleitoral, con
stüue veedadeira ameaç::t, ousem falsific:~.
dore~, contando com a impuuirlade, empre-
gar iaes falsificaçõeJ até a relações do direito Camarà. Deputados approvou sessão dezJi-
peiv:tdu . . Saudações. - L ü Candido do to, s3guinte requerimento: 
Amaral. -Francisco Ferrei1·a da Costa lliel- «Requeremo.;; Mes:t telegraphe CamaJ'a Fe
lo.- ,1nto1Íio Radri[Jttes Pessoa Cavalcanti.- del'al senUdo Ca.ma,ra J'eceb3U snrpl'eza no
Jll anoel A!ves da C.·u:;. - !Jf::guel GJmes Ro- t~cia estão ft•audados larga escala re3ulta..., 
meu . -A' l" Commissão de Iilquerito. dos terceit•o districto nomeadamente muni-

NATAL, 20 de abril do 1903.-Ao Exm. cipi:>s Valença, Taperoa, Cayru, Sa.ntaram, 
Sr . Pl'e.üilente .da Camara FedJt';.ll . ....:con· Cannavi ~iras, Prado, Porto Seguro, Ca.ra
stando aus abaixo assignados, mesarios que vellas, Viços:~, AraLt c Jaquiriçú., com fctl 
pre~i.lir ;·l m <> 3a. secçio d:1 .povoação de sificação firmas, membros, mesa;;, fim se
São Bento do município de Touros na olei· rem reconhecidos Deputados Felix Gasp:w. 
ção de 18 de f.:warciro, que appa,l'ecera.m Eugenio ToaJ'i:1hJ, com de.stituiçã.J legiti
abi acoa.s falsas sob suas assigoaturas, dando mo::; eleitos Salva.do;: Pires Ca.rvalllo Allm
votações a. AmarJ Ca.valca.nti, Augusto Leo- querqu 3 , Bernudo José Jambeit·o. Assim, 
pol .o, Cat•vt\lho o Souza e Fmncisco Gurgel procetlenJo confi t scntimen toJ justiça, Ca· 
Leão, os quaes nenhum votô aqui oMiveram, mara contan·lo reconhecimento vet•da.do, ga
:r_eem não ~ó denunciar essa. criminosJ. f~aude rantia lsgitima, t·e12resen •.a.ção daqueUe dis
Ja .u~tl!s~da em outros plet_tos , ta.mbe_m COI_IlO tricto. - L. Tantu , presidente. -Britto 
soltcttar do Congresso Nacwn1l Pl'OVldcnclaS Cunha.- Oracilicmo Freitas.- A' 3' Com
~eg:~es q_uc p:.m.ham cobro a tão rov~l:a.ilte I missão de Inquerito. 
ab~s<?, que, _alún2 de ~o;?pron:etter dneltos Do Sr. Olivcil'a Valladão, com rnunicando 
polmc_os a c1~a.daos, , f,~l:stfic~~Jo a verdad~ que por do~ntc não pôde comparecer ás ses-
elmt~p.l, con, t1 tu e ; erdade!1 a a~caça ou sões prepara.to~hs . _ Inteiratla. · 
sem ta.lsdica.dores, contando tmpumdade, em- ' - • 
pregar tae:; ftt lsificações a tó · relaçõ J;; de di
reiou p :ivat.!o. Sa,udaç:ões. - Puvoação de S. 
Bento, 14 de abril de 1003 .-Luiz Fre i1·e da 
Silva.-fi'ranc·isco Dani1t de Ai·attjo Gom·y .
Jfanoel Te::xeira do 1Vascimento .- Antonio 
Francisc:J das Qlia[Jé!s.-Antoi1io Jlfal'lins ele 
SoBza. -A' l"Commissão rle In quet•ito . 

A~GlCOS, 20 de abril de 19Q3. 
Exm. Sr. P l'e3idcnte da Commbsão Fe

dera l. 

O Sr. Presidente- Não tendo 
ainda. as ·commi sões de inquerito apresen
tado parccar c, nada mais havendo u tratar, 
convido o:; St•s. Deputa•los a compa.receren:: 
amanhã ás mesmas hJ:·as. 

A urdem do dia pa,ra. amanhã é-trJ.balhos 
preparatorios . 

Levanta-~e a sesã.o ás 12 hor.:ts e 30 rointt• 
tos da. tar.le . 
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Vac a imprimir o soguinto 

PARECER 

N. 2- 1903 

Nessas condicções, e, considerando que os 
vícios porventura existentes nas actas não 
altera o resultado final de pleito eleitoral 
nos tres districtos em que se divide o Ceará, 
é de parecer que: 

R econhece Deputados pelo Jo districto do Ceard 1°, sejam approvados as eleições realizadas 
os S1·s. José Freil·e Bezerril Fontenelle, a 18 _de feveréiro proximo passado, para.. 
Thomaz P ompeu Pinto Accioly, Virgílio Deputados Feleraes, nos tres distrjctos do 
Erigido e Thomaz Cavalcanti de Albu- Estado do Ceará : 
qtte l·qt!e, pelo 2° os S rs . Fi·mlcisco Sá, 2o, sejam reconhecidos Deputados: pelo 
Frederico A~tgnsto B~rges e JoCío Lopes Fer- 1 o districto os Srs. Jo;;é Freire Bezerril Fon
reiJ·a Filho e pelo 3o os Srs . Edt~ardo tenelle, Thoma.z Pompeu Pinto Acciuly, 
St!!dw·t, Dominqas Sergio de Saboia e Virgillo Brigido c Thomaz Cavalcanti úe· 
Silva e Gonçalo de Almeida Souto Albuquerque; pelo ,2" diRtricto os Srs._ Fran-

. · cisco Sá, Fredel'ico Augusto Borges e João-
A' primeira Commissão Ver"ifica'lora de Lopes Ferreira Filho, 0 pélo 3" districto. os 

Poderes a. quem foram presentes os do· · · s · d 
cumentos ret'ercntGs ás oleiçõas federae.:J de Srs. E•iuardo tndv,rt, Domingos SergiO e-
18 de fevereiro p ~·oximo passado, no Estado Saboia o Silva o Gonçalo de Almeida Souto. 
do Ceará, nenhuma contestação foi apresr~n- Sala. das sessões, 22 de abril de 1903:
tada, quet• quanto ao processo eleitoral Esme1·aldino O. P.Bandeira.-Ante1·o Bo~elho, 
pl'olJriameote dit.o quer quanto á .expedição rol:l.tor .-Ma11oel de Camzns Cartie1· . . - I) r . 
de diplomas. Jose il:hreim Gomes.- Lindolph9 SeiTa. · 

,,.. 

5a SESSÃO l'REPARATORIA EM 23 DE ABR!L DE 13:l3 

Presidcncia do Sr. Vaz de Mello 

Ao meio-dia o Sr. Presidente abt•c a scs- 18 fl}vet·eiro ierem a.pparecido . ahi actas 
são c nnnda be a act::t da _;;cssão a.ntcca- falsas com suas <J.>signaturas consignando
dente. votações a Amaro Cavalcante, Augusto Leq

O S•·· Sã Peixoto (4° Secretario 
se;·vinclo de 2") p:·ocede á leitura de\ acta, que 
é em seguida a.pprovacla. 

O SI". Thomaz Accioly (3° Secre
tario servindJ de 1°) pt•ocede <i leitnra do se
guinte 

EXPEDIENTE 

Acta de a.plll'ação (b, eleição g.wal do 
7° districto de S. Paulo .- A' 4"' Commissão 
de Inquerito. 

Contestação do Sr. Dl'. Candirl o Motta á 
eleição do Sl'. Dt•. José Valois de Cintro, p3lo 
2° di~tricto de S. Paulo.-A' me3ma Commis-
são . 

Telegra.mma: • 
Angicos, 22 de abril de 1903-Exm. Sr. 

Presidente Camara Deputados Federaes. 
«Constando aos alJaixo assignados mesa

rios · presidiram secções municipio eleição 

poldo Carvalho Souza, José Leão e Francisco
Gurgel, os q uaes não obtiveram alUÍ nenhum 
voto, vem não só denunciar criminosa fraude · 
já utilizada em outras eleições como tam-> 
bem soUcitar Cungresso Nacional providen- -' 
cias 1egaes que ponham to:-mo á cont!lluação- . 
de revoltante abuso que além comprometter- _ 
direitos politicoscidadãos falseando verdade . 
dos pleitos eleitoraes constitue seria ameaça 
ousem falsificadores confiados impunidade:- · 
empreguem . iguaes abuso:l até mesmo com . 
reln,ção direitos priva do;;. Sant' Anna., 22 de 
ahril de 19::>3.- Primeira secç..'í.o: . Absalcí() 
Fe1·1wndes da Silva Bacilon.-Jifanoel Agos
tinho Rod1·igues flaracho.-Gracicmo Hmwique 
1\iw:tins .-Jocío Pedro 'l'a'Vares S ilva .- Ma
noel Pac·i(ico .'lndrade. Segunda seçção: 
Manoel Rodrigues Baracho.- 1lfanoel A.ntonio 
Macedo.-Manoe /. A.ntonio de Sn~za Bizinhoí
Alexand1·e 1lfw·tins Bamcho.- José Casimi1·o-. 
Bw·bosa . Terceira. sec;:ã.o: Francisco Ma1"· 
tins de Oliveim Barros.- llfanacl Candido 
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.Jlacic/. d~J B;·ito. -JaiTO Mcwti11.s de Macedo 
Cub.;·al. - JosJ Jlarti11s ele Oliveira Barros .
"-lugusto de Jlacedo . )) - _,\.' l ~ CL•mmi~sào c~e 
Inquerito. · 

O Sr. Pt'esidente- Não-tendo as 
· Commissões a.present~do ainda. seus parcce
l'OS, ·co1nido os Srs Deputados a compare
:·em a.manha., a h om regimental, afim de se 
proseguir nos t l'ab:Llhos prepara.torios. 

- A ordem do d~a parn. amanhã é: 
· Votação do parecet~ n. 2, · de 1903, r eco
. nhecando Deputados pelo 1 o districto do 
C~ará o;,fSr,;;. : Bezerl'il Fontenelle , Thomaz 
_-\.ccioll; Virgilio Erigido c Thomaz Caval
ca.nti; pelo 2° districto: Fra.ncisco Sá Fre
de!'ico Borges e Joiio Lopes; pelo 3o dis· 
urcto: os Srs. Edu 1rdo Soudart, Sergio Sa-
boia e Gonçalo Souto . · . 

Levanta-sra a so·>são á~ 12 horas e 30 mi
nutos da tar .... o. 

Vão a.imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. 3 ~ 1903 

Reconhece Dep11tados 1Jelo 1.0 d istricto do Es
taclo elas Alagôas os Srs .-AngeloJosd ela Sil-va 
Neto, José de B C!1TOS 1Vande·rley de Men
donça e E'paminondas Hyppolíto Gracindo, 
c pelo 2° districto ·do mesmo Estada os 
Srs . Raymundo Pontes de Mi-i·anda, Euc:;ebio 
Francisco de Andnule e José Be)·ntwdo ele 
.-lrroxcllas Ga /.vtio 

A 2• Commmissão de iuquerito examinou 
âs. act 1s em numero de 132 e mais do
cumentos r elath:os á elei ç-ão de Deputados 
federaes, proced1da a 18 de fevereiro do cor
ren te anuo, em dons -dü,trictos eleitoraes em 
(1 ue _se acha _dividido . o E:; tado das Alagôas . 

Na.o houve dupl,catas, c do estudo a que 
procedeu, verificou a Commissão tt inexis
r.encia não ·sô do allegações, do protestos e 
reclamações contra a · ineaularidade dare
ferida eleição, Jesde a orga"'niiação das me· 
s~s att'' à apura,çã.o, como de vic:ios ou omis
>Oes que a eiv.1m de nullidade. · 
_ Por igmtl, documento, pro1·a, a.llegaçã.o ou 
1mpugnaçao de especio alguma foi tambem 
presente â Commissão por quaesquer inte
:·cssados, apczar de, para isso, prévia e ex
_pt·essamen .e convid'l.dos pela Commis:;ão. 

. O re~ultado da apuração dltS alludidas 
· "-Ctas foi o seguinte, feita n:-. Secretaria da 
Camara. 

1 o distrícto: 

De. ,\ngelo Jo36 da. Silva. ;-.leto. 
:Jt· . .lo;é do !3arros ·wanderleY 

de ~Icndonça ........... . .. :. 

Votos 
5 .963 

5.928 

Corone! Epa.mio@da.s Hyppolito 
Gea.crndo ........ .. ... .... · .. 
E outl'D:: menos votados. 

·2° district,o : 

or·. Raymundo Pontes de Mi-
randa, . ......... . .......... . . 

Dr. José Bernardo tlc Anuxcllas 
· Ga lvã.o ............... . .. .. . 
Dr. Euzebio Franci8cu de An-

drade . .. . ... .... .. ... . ..... . 

E outros monos votados. 

5.879 

Votos 

5.121 

5;011 

4. 944 

Assim, pois, é a Commissão de parecer : 
1 o, que sejam a]Jprovadas as eleições que 

se realizaram no dia 18 de fcveroü·o do cor 
r ente anuo, no Estado de Alagoas, para· 
Deputados fed.eraes ; 

2°, que sejam reconhecidos e proclaJ.tÚtdos 
Deputados : pelo 1° distrJCto os Srs. Dr. An
gelo José., da Silva Neto, Dr. .: o sé tle Barros 
Wanderley de Mendonça e corJnc1 Epami
nondas Hypolito Gracinda ; o pelo 2" districto 
os Srs. Dr. Raymundo. Pontes de Mit·anda, 
Dr. José Bernardo do Arroxellas Ga.lvão o 
Dr. Euzebio Francisco de Andrade . 

Sala das Cominis3ões, 23 de abril de 1903. 
- Adalbej·tp Fen·az , presidente. - Ailizio 
Attto de Alweu, relator.-Frederico Bor(fes.
Joao Pcm cli<i Cnlo,qe;·as. -,-_,1lfi·ed o 1Tcwell! 

N. 4 - 1903 

Reconhece Deputados pef.o Estado da Parahybc~ 
os Srs . João Leite ele P au.!a e Silva , 1Val
(1-~do Soares elos San tos Leal, Anton-::o da 
Trindad'3 Anlrmes li:Iei.-a Iicm· iqt~es, .Jorío 
Som·es 1Veiva e A.dbon Felinto lliilane::; -

Presentes á 2a Commissão de Inquerito os · 
documentos relativos ás eleições ell'ectuadas 
em 18 de fevcreit•o d0 corrente a11no, para 
Deputados Federaes , no E~tado da Pa.t'ahvba 
toJos do accordo com a lei e som que hou: 
vesse contestação nenhuma ·nilo só perante 
a. junta, apura.dora, como p'eranto as mesas 
que. presid iral!l <1:0 esct•utinio, verificou que 
obt,lvm·am ma.tona de votus os Srs . Dr. João 
Leite de Paula. e Silva,, vigario vValfredo 
So!'._res dos S,1ntos Leal, desembargador Ao
tomo da. Trmdadc Antunes -Meira Henrique:>; 
general Joã.o Soares Noiva e Dr. Abdon 
Felioto l\Iilanez, pelo que propõe : · 

1°, que sejam approvv.das as eleições efl'e
ctu;;da:J no Estado d:L Pa.rahyba em 18 de 
fc vcreieo do col'l'cnte anno, para Deputados 
Fcdcrac; ; 

zo, · que scj1.m reconhecidos e proclamados 
Deputi1dos p lo mc:;mo Estado os Srs.: 

Dl' . J ~ ão Lcitcde Paula,eSilva. 
Vig:trio Waln·eclo Soares doe San tos Leal. 
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De.;cmhal'l;<tdor Anloniu tia TJ'indadc An-
tunes Meir<~. ·Honl'iqu us. 

Gcnera.i João Soares Nei v o.. 
D1;• Abdon Felinto Milanoz . 

Sab 1las Commissõcs, . 23 ue abril de !90:3. 
- Adalúerto Fen·a;, president.o.- Alfredo 
Vareta, relator.- João P andiá Calo,qems.
F1'ederico Borges.- Ani;io Auto de Abl'eu. 

N. 5-1903 

Recanh~ce Deputado s pelo 1° 'districto de Per
namb-uco os Srs . F1·ancis<.:o 'l'eio.'l3ira d13 Sú, 
Ermi1·io CiJsw· Goutinlw, Aff'o-nsn l.~rmçal ve~ 
Ferreint O o~ ta c Celso Fton:nt in o lltJ /1 riques 
rle Sou.;a; JH: lo :!0 thstrictu elo li !t;mw Esladó 
1) .Sr~ . JosJ Jllctrct:ll iuo ll1t Ro~a ,; S ilva e 
ptJio 3 ° rlistriclo o Sr. M1daquias A11tunio 
Gonçalves 

A' - 2a Commissão Vurificadôra de Pode· 
l'e.i, a quem foram presentes os documen
tc;~s, raferentes á eleição federal no Jo dis
trlcto, no 2° e no 3o do Estado de Pern::tm
lncci, nenhuma contestação ·roi cifferec:ct1., 
quànto á legitimidade do~ diplomas e are
gularidade LO pleito no I o distri~to. Qu~nto 
ao 2° districto,a.s contestações offerecrdas 
não a{foctam o diploma do Dr. José Marcel
lino Rosa e Silva. Quanto ao 3° úistricto, o 
mosri.J.o acontece em rela~ão ao. diploma con
fel'ido ao Dr. Malaquias Ant:.mio Gonçalyes . 
Por esses motivos, e de accordo com os pre
cedentes constante.> dos Annaes, c sam pro
julgar a.s eleiçõss do 2• distl'icto o dl) 3° com 
·rcla.ção aos candidato.> contostado.l, é a Com
missão de parec<Jr qlie: 

1 o, sej1tm approvadas as eleições realiza
das a 18 de fevel'eiro ultimo no l • districto 
do Pernambuco ; 

2°, sejam reconhecidos Deputados por esse 
districto os Drs: FJ•ancisco Teixa.ira lle Sá, 
Ermirio Cesat• ·Cout inho, All'onso Gonçalves 
Ferreira Costa e Celso Florentino Henl'iquos 
de Sou~a; , 

3°, seja reconhecido Deputado pelo 2° dis· 
tricto do mesmo Estado o Dr. José Mareei• 
lino d t~ Rosa. e Silva; 

4°, seja. reconhecido Deputado pelo_ 3° dis
tricto do mesmo Estado o Dr. Malaqmç<S An· 
tonio Gonçalves. 

Sala das Comm.issões, 23 de abril de 1903. 
-Adalbe1·to Ferraz, presidente.-João Pandià 
Calogeras, relator.-Frederico Bo1·ge_s.-Ani-
zio A~tto de Abl·ett,-A , Va1·ela, , 

:V&!, I 

N. 6- 1903 

Ucconhecc Deputados pelo 3° dist l'icto ele 
·Minas Gel'aes os S1·s, Cm·los V a.; de Mello, 
José Monteiro lW;ciro Juiiquei'ra e Astolpho 
Dul1·a Nicacio · . 

Ao exame da 5• Commissão do Verificação 
de Poderes foram presentes as actas é demais 
documentos rel&tivos á eleição que se reali
zou em 18 rle fevereiro deste anuo, no 3• dia· · 
tricto do Estado de Minas Geraes: 

Verificou a Commissão não terem sido 
aprosent.ados nem ·a qi.talquer das mesas 
aleitoraes, nem perante a Jnnt!l. Apuradora 
protesto ou reclamações que invalidem os 
diplomas cJnfet•ülos aos candidatos que obti- .. 
verJ.m a maioria dos sulfragios. · 

~· , pois , a CommiF:;ão de parecer: 
\ 0 , quo sejam a;>provauas as oleiçõos rea.~ 

lizada:> 'nD 3° districto 1Ju Minas Goraes a 18 
do tbyereiro do· c01·rente anuo ; 

·:t,o, que sejam reconhecidos e proclamado• · 
. Deputados pelo 3° distl'icto do referido Estado 
os candiJatos diplomados Carlos ~az de 
Mello, José MonteiTo Ribeiro Junqueira e 
Astolpho Dutra Nicacio. 

Sala das 0ommissões, 23 de abril de 1903~ 
-Augusto de · I·i·eitas, presidente.·-Fmncisco ,: 
Rome~1·o , relator.- A. Indio do Brasil,-·· ·, 
Law·{ndo Pitta .-Joaquim Pi1"es~ 

N. 7- 1903 
J 

ApJil'ova as eleições l'eo.li.zadas no 3° districto 
do Estado de S. Pattlo e 1·econhece·· Depu- , 
tados pe.lo mesino dü6·icto os _ Srs; José 
R ebouças de Carvalho, .tlntonio José da Costa 
Jwii01· e Arnolpho Rod1·ig~~~s ·de A.ze\ledo 

Da acta da apuração da eleiçãe de Depu-. 
tados ao Congresso Federal procedida; em 18-
de fevereiro do corrente anuo; no 3° districto . 
do Estado de S. Paulo, consta que a,.ós vinte 
dias do março ultimo no Paço da Camarà · 
Municipal de Guaratinguetâ,. ao meio-dia, · ·. 
presentes o Dr. Domingos Antonio de Moraes ' 
Filho, presidente da Camara e os vereadores ·....
Joaquim Soares . Fagundes Junior, . D~·~ Ro- · 
drigo Nazâreth do Souza Reis e os . imme
diatos _c<1.pitão Francisco Possidonio de Brit~· 
Junior, Fernando Monteiro do .Amara.!, Luiz -
Búnardo do Mello Carneil;o, Henocll · Santos . 
e Ram~ro Alves Coelho, organizou-se, sob a · 
presidencia do Dr: Domingos Antonio. de 
Moraes Filho, a jlinta apuradora, e esta veri~ 
ficou (}m as 57 a.uthenticas remettidas (não 
havendo recebido as de Cruzeiro e Jatahy) 
que o Di·. José Rebouças de Carvalho obteve 
4·.186 votos, o Dr. Antonio José da Costa. 
Junior_ 4.786 votos, o Dr.Arnolpho Rodrigues 
de Azevedo 4.407 votos, o Dr. Francj.sco .do 
Paula.. Rodrigues Alves Filh<> 218 . vot<>s, ~ 

. l 
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outros menos votados ; da.s 65 actas ex- E 38ti votos, em separado, dados a Bento 
istentes na Secrebtria da Camara, quanto á Lamenh<~ Lins, e 61 a outros menos vo
re~pectiva eleição se averigtn qne o Dr .José tn.dos. 
Rebouças de Carv<tlho foi snl'l'ragado Mm Do estudo, riuo fez ~>obre todos esses do-
5.2R2 votos, o Dr. Ant:.mio Jo~é da Co3ta 
Junior com 5.280 votos, o Dr . Arnolpho Ro- cnmento;, verificou a Commissão que .O pro-

t 1 cesso eleitoral correu . regularmente om 
drigues de Azevedo com. 5. 147 vo os, a ém todo o Estado, não tendo sido apresentado 
de outros menos votados. protesto ou reclamação de qua. lquer natu

Nenhuma contestação, protesto ou recla- reza, nem perante a;s mesas cleitoraes, nem 
. j:nação havendo quanto ás ref<:Jrida~, eleições, t · t d 
a 4"' Commissão é de p<.~recer que est:J.s · peran e a JUn a aptll'a o:·a. 
sejam approvacln.s e reconheCidos. Deputados Nestas condições, e não tendo tamhem 
ao Cono-resso Federal pslo 3° rhstrteto do apparcciclo contestação algnma poran1.e esta 
Estado do S. Paulo os tres cidadãos mais Commissão ·á logitimidade da. referida elei
votados - Dr. José Rebouças de Cn,rvalllll, ção e dus diplomas expedidos pOl' aquella 
Dl' . Antonio Josê'dn, Costa Junior c Dr. Ar- junta aos quatro cidadãos m:tis votaJo;, é a 
nolphÓ Rodeigues de Azevedo. Comn;~.is~ão de parecer: 

Sala elas sessões, 23 de abril elo 1903. - lo, que sejam approvadas a~, eleiçõe.;; roali-
. Carlos Augusto ele U/.iveira Firrueire lo, presi· .:adas no E:Jt :tdo do Paraná em 18 de t'oJve
dente.- Arthu1· Odando , rel<ttor.- ili. de 1;ei1·o ultimo, p;tt'<\ quatro Deputados ao Con-
Escobar .- Gonçalo Souto.- Sei Freire. gresso Nttcional; 

N. 8- 1903 2°, que ~jain rocJnhecidos e proclamados 
Doputados por a.quelle Estado us Srs. Can-

Ap)Jl'O'lJa as. eleições 1·~alizadas . no. Estado rio dido Ferrei ra. ·de Abreu, Gados Cava!canti 
Par·anà e 1·econhece Dep utados pelo mesmo de Albuquerque, ~[n,noe1 do ~1\.lencar Guima
Estado os S rs . Candiclo Fe>Teira de Abrett, rães e Bento José Lamenha Lins. 
Cm-los Ca·wlccmti de Albuqlwrque, llianoel Sala das Commissões, 23 tle abril de 1903. 
de Alenca.r Guimanies e Bento Jose Lame- · ::-Carlos ·A!tgusto de Oliveira Fio_!teiredo. -
nhct Lins "· Gonçal'lJes Souto, r elator. 7 A1·Lhur 01:lando. -

. Foram presentes á 4a Commissão de Veri- M. de Escobar .-Milciades li!. lle Sà FreiTe. 
· ficação · de Poderes as autb.enticas o mais 

papeis relativos á eleição para quako Depu
tados ao Congra~so Nacional. realizada em 
18 de favereit•o ultimo no Estado do Pa
raná. 

Da acta da apuração geral, a que proce
detl a · respectiva junta., em Curityba, a 20 
de inarço findo, consta que foram apurauas 

. 149 authenticas, dando o seguinte. rewl
ta<l.o: 

Dr'. Candido Ferreira de Abreu .. 
· Dr. Carlos Cavalcanti de Alou· 

quet•que .......... ...... . ...... • 
Dr. Manoel de Alencar Guima· 

rãos ...•........ . .. : . . . . · . . ... . . ·. 
Dr . Bento José Lamenha Lins ... . 

E outJ.·os menos votados. 

Votns 
11.929 

ll. 822 

11.791 
li. 788 

A' Secretaria da Camara, porém, sómen~o 
foram remettidas 136 autt1enticas, cuja apu-
ração é a seguinte: · 

Dr. Candido Ferreira de Abreu . . . 
Dr. Car•los Cavalcanti de Albu-

querque ... . .... . ....•....... . . 
Dr. Manoel de Alencar Guima· 

rãas . ... . .. . ...... . .. .. : . ....•• 
Dr. Bento José Lamenha Lins .•• ; 

Votos 
10.639 

10.562 

10.466 
10.044 

N . 9-1903 

Appro'lJa as ef.eiçõe.ç 1·eati.:adas no 4° dislricto 
do Estado de S. Paulo e reconhece Depu
/.ad.o.< pato mesmo distJ·iclo os Srs. Fenwndo 
Prestes de Albuquerque , An tonio do Amm·al 
Cesm· e Fr«-ncisco Ferreira Braga 

Da acta da apuração da e1eiQão de tres 
Deputados ap Congresso Federal pelo quarto 
districto eleitoral do Estado de S. Paulo; 
realizn,da no dia 18 de fevereiro do cor•rento 
anno, consta que a,os. 20 dias de março 
ultimo, na cilade de Sot•ocaba, na sala das 
sessões ela Camara Municipal, ;ts ll horas 
da manhã, presentes os vereadores D1~ . Luiz 
Nogueirtt Martins, Joaquim Gonçalves Bastos, 
João Ribeiro de Carvalho Braga, . José de 
Barros, Francisco de Ma.scai·enlns e os immo 
diatos em votos João Cancio de AzevedQSa.m· 
paio o Dr. Joaquim Marques Ferreira Braga, 
sob a presitlencia do Dr. Luiz Nogueira 
lVIartins, installou-so a junta apuradora e 
esta verificou que o coronel Fllrnando Prestes 
•lo Albuquerque obteve 6.007 votos, o Dr . 
Antonio do Amaral Cesal', 5.332 votos, o 
Dr. Franci~co Ferreira B!'aga, 4. 752 votos, 
o Dl'. Adolpho Affonso dn, Silva Gordo, 
381 votos, além de outros· manos votados; 
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das 110 actas existentes nn. Secretaria da 
Camara, quanto á respectiva. eleição se ave
rigua que o coronel Fernando . Prestes de 
A lbnquerque foi su!fragado com 8. 045 votos, 
o Dr. Antonio do Amat'<J.l Ce:>ar com 7.198 
vo-tos, e o Dr. Francisco Ferreira Braga 
com 6.600 votos, o Dr. Adolpho Affonso da 
Silva Gordo com 509 votos, além (le outros 
menos votados. 

Nenhuma contestação, protesto ou recla.
mação havendo quanto ás referidas eleições, 
a 4~ Commissão é de parecer que m;tas 
sejam approvadas e reconhecidos Deputados 
ao Congresso Fedem! palo 4° districto do 
Estado do S. Paulo os tres cidat.lãos mais 
votados: coronel Fernando Prestes de Albu· 
_quergue, Dr. Antonio do Amaral Cesar e 
Dr. Francisco Ferrei r a. Braga. 

Sala das Commissões. . ·de abril de 1903. 
-Corlos Augusto rie Oliveira Figueií·edo.
Arthw· Orhmdo, rolator.-M. de Escobar.
Gonçuto So11to. -. Sd Freire. 

N. 10-1903 

Apprnva as .eleições 1·ealizadas no 6° dist1'icto 
do Estado de S. Paulo e 1·econhece Deptt
tados pelo mesmo districto os Srs. Paulino 
Carlos de Arruda Botelho, Francisco de 
Toleclo .111alta e AlvanJ Au.gusto da Costa 
Carvalho 

Federal pelo 6o districto do Estado de São 
Paulo os tres cidadãos mais votados-coronel 
Pa ilino Carlo:~ de Arruda Bot9lho, Dr. Fran
cisco de Toledo Malta e D1·, Alval'O Au
gusto da Costa Carvalho.-Carlos Augusto de , 
Oliveim Figueiredo.-ArthUJ• Orlando, - re
lator. -111, de Escobm· .- Gonçalo Souto, -Sd 
Freire. 

N. ll- Hi03 

~i)Jprova aR eleições realizadas no 7° disti'icto 
do Estmlo de S. Paul-o, e reconhece Depu
tnrlos pelo m esmo distrícto os Srs. Antonio 
Can1.liclo Rod1·iqnes, .Jose M:rmoel ele A;;evedo 
Marques e Z:ÚÍdolpho Nogueira da Rocha 
Miranda 

Da.· <.teta ua junta que se reuniu na cidade 
do Ribeirão Preto, em numero de Cinco 
membros, dentre os que foram convocados . 
para a apuração das authenticas relativas ao 
pleito que teve Jogar . em 18 de fevereiro tio 
corrente ano o; no 7° districto do Estado· de 
S. Paulo, para eleição de tres Deputados ao 
Congresso Federal, durante o período legis
lativo de 1903 a 1905, consta qu:e o Dr. 
Antonio Candido- Rodrigues, obteve 5.545 . 
votos, e mais dons em sepára.do; o Dr. José· 
Manoel · de Azevedo Marques, 5.179 vo
tos e mais dous em separado, a Sr •. Ro·- _ 

Da :teta da junta, que _se reuniu na cidade dolpho Nogueira da Rocha Miranda, 5.150 ! 
de S. João do Rio Claro, em numero de cinco, votos e mais dons em separad·o, o nr·; · ,ô.lfre-· } 
dentre os dez membros, · que foram convo- do Guedes 461 votos, <~tlém de outros . m:enós .. 1. 

.cados, para apuração das authenticas rela- . votados; das 84 actas existentes na Se_eretaiiia · ' 
tivas ao pteito · que teve Ioga r em 18 de da Camara quanto á respectiva eleiçã;o · ve
fevereiro do corrente a.nno no 6o districto ri fica-se que o Dr. Antonio Candido Rodi'i~ 
do Estado de S. Paulo, para eleição de tres gues foi suffragado com 5. 770 votos~ ·e .- mais 
Deputados ao Congresso Fodern.l, durn.nte o tres em separado, o Dr. José Manoél de Azé· : 
período legislativo de 1903 a 1905, consta que veto Marques com 5.436 votos e mais cinco 
o coronel Paulino Carlos de Arrudn. Botelho em separado, o Sr. Rodolpho Nogueira, .da , 
obteve 4.001 votos, o Dr. Alvaro Augusto da Rocha Miranda com 5.002 votos é' mais ·; 
Costa Carvalho 3.940 votos, o Dr. Francisco dous em sepn.rado, o Dr. Alfredo Guedes .: 
de Toledo Malta 3.806 votos, o Dr. Cincí- com 404 votos e mais dous em separado. 
Mto Cesar da Silva Braga 704 votos, além Nenhum_ a contestação, repres_entàção. o. ti 
de outros menos votados ; das 90 actas ex-
istentes na Secretaria da Camara, qun.nto á reclamação ha relativamente á validade-das : 
respectiva eleição vel'ifica-:;e que o coronel ·refel'idas eleições, pelo que a 4" Commis~o 
Paulino Carlus de Al'rnda Botelho t'oisu1fra- é de parecer quo estas sejam approvadas, 
gado com 5.353 votos, _o Dr. Fr.ancp· isco e reconhecidos Deputados ao Con'gresso Federàl 

pelo 7° districto do Estado de S. Paulo os 
Toledo Malta, com 5.288 votos, 0 Dl'. Alvaro tres cidadãos mais votados- Dr. Antonio , 
Augusto. da Costa C:trTalbo com 4.848 votos, d'd 1~ d · d · 
o Dr. Cincinato Cesar da Silva. Braga com Can L 0 0 rtgues, Dr · José Manoel · e Aze- -'-
731 votos, além de outros. menos votados. vedo Marques e Sr. Rodolpho Nogueira dr:. : 

Rocha Miranda. · · 
Nenhuma contestação, representação ou 

reclamação ha relativamente <í validade das 
referidas eleições, pelo que a 4" Com
missão é de parecer que estas sejam appro
vadas e reconhecidos Deptltados ao Congresso 

Sal<t das Commissões, 23.de abril de·wo&. · 
-Carlos Angusto de Oliveira Figueiredo. -
A1·th1t-r Orlanr.lo, relator. -Sá ,Freire, ~ M:. 
ele Escobar.-Gonçalo Souto. · 
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---------------------------------------------------------------------------
· . . .· N. 12~1903 . l · N. 14-1903 . 

Reconhece Dep!clmlos pelo .2.~ di~lricto de Minas Reconhece ~e}mtt;dos p~lo 8° tlislr i~to do Es
·. (J_eraes os Srs . . Josv BoMfacw de A.nd1·ada e• i t·ado de Mtnas (,eraes os Srs. Hennque Satles, 
· Si!vtl, Joao Luü de Campo3 · e Gastão da. Camilló Sow·es de. llfow·a Filho e. ,Jqão 
: · Cm11w . Pandiâ Caloueras 

. : . • · I ' ' • . • - ' . 

A Quinta Commi:;.;ão do Vorifica. ;·ão d:o A Com.missâ.o úe Verificação de Poderes, 
Podel'cs, c;,tudaodo todas as · actas e . mais tendo examinaio as au Ghen ticas da~ eleições 
papei.;; referentes ás eleições l'ealizadas a 18 pa.ra Deputados f'eJ.er,tes pelo s• districto do 
úo fevereiro do corrente anuo. no .2• dis· Estado de Minas Gcraes, é de parecer: 
trict6 .de Minas GeraeS, p1ü•ã. Deputados ao 1•, que sejam annulladas as eleições-ha
Congresso N<!-cional o verifi ando l1averom vidas n:1· 15" secção do municipiu de Cara.-

. sido ·observados ós ·precoHos ·1ega.os, é de tinga . po1· tcr·em os elcit0re.l desta votado 
parecer · que ·so,jam · adoptadas as seguiu tos na secção 14&, dando , log,tr á duplicata. que 

· conclusões: · · se verificou e!I). Santo E~tevã.o; o tambein a 
· 1"', que sPjarrrap!h•ovttda~. as oloiçõ js reali· 20a secção do mesmo município de Caratinga 
zadas no 2° districto do ~finas Gcraes a 18 pot· nãotJl' .sido a acta tt•auscripta eni livros 
de fevm•cit·o de 1903 ; do nota;> ; . . 

2a, que sejam rcconhociúos o proclamados 2•, qLtO sejam ttppt•ovadas as ehlições réa-
Deputados pelo .· referido · di~t1·icto do Minas liza.das .nas demais s3cções do referido dis· 
Geraes ' ós . candidat<\s diplomatlos José Honi- tricto ; · 
facio do Apdrada ·~ Silva, João Lu1z de 3°, qu:J S3jam recunlleciúos e pruclamados 
Campo:l e Gástão da Cunha; · · .· · Doputado:3 pelo 8° districto úe Minas Geraes 

· · S~la das Ggmniíssões, - 23~ de abrÚ do 1903; os candid.ttos diplomados Henrique Salles, 
· .,-AU!JtMto de_, Jire_ita$, , pre. aident~.-,-Fmnc.isço Camillo Soar0s do Moura Filho o J.oão Pandiá 

Ca!ogeras. Rmnei1·o, relator • .,-A. Ind.i.ó do 'Braiil .-Jo<l.· 
q~tim Pires.- Latwindo Pitta. Sala das Commissõ3s, 23 de abril de 1903. 

J3econ/bece f! epntados pelo 6° distddo 'do Es
t'ado 'de 'Milw,s . Gemes ·os Sr.•. João Luiz 
Jil·oes, Joaquim Leonel de Re~ende Filho e 

·iidalberto Dias FerNt:; da Lu:; · · 

-:-r1ti!JUsto de F?·eitas, presidente.~ A. Indio 
do Bra:;;i! .- Francisco Romeiro . - Lati1·índo 
Piltà. . . , 

N. 15-1903 

Reconhece Depittados pela 12° clistricto de 
.Minas Gemes os S r·s . 1-Vencesldo Bras P e- . 
1·eira. Gomes, Roclolpho G~tstavo da Paix iío e· 
·Antonio Padua (le Assis Re~ende 

·, . .' A 5" Commissão do Ver-ifi.c:lçio de Poderes, 
tendo examinado as authcnticas das clciçõ,cs 
lia vidas em 18 de fevereil·o deste anuo, pat•a 
Deputados Feder~>es, no 6° .distr:cto do E Jtado . . Foram1 su bmettidos ao exame da quinta 
do Minas Gerao::;, é de pll'ccer: commissão do verificação do poderes os do-

I•, qua sejitin annulladas as eleições das cumcnto:> relativos á eleição elfectuada no 
secções 6" do Tros Corações do Rio Verde, 12• districto do Estado de Minas Geraes. · 
6" do município das Tt"es. Pontas, la, 2"' e 3" Não o1forecondo os requisitos legaes o do
d-e Santo Antonio do Mac.hado, 5a de Lavras cum<:nto apresentado á Camara como acta 
do Funil por constal'em das i·espectiva:s ali- da apuração geral dos trabalhos eleitoi•aes 
tlíenticas vot1.ção Sltperior ao numero de naquello districto, por isso que installou-se 
el\ütot·os coJ·mparecidos o de cedul<~:J r0ce- a· junta apenas coin Cinco dos membros do 
bidas; governo municip<J.l, que assigua.m p referido 
_ : 2~; q~e- séj ~m approvadas <!-S el_eiçõJs roali· documento, não pôde ser este acceito para 
z~A~ < nas úemaí>:i secções do mesmo dis· aquolle eft'oito, segundo resolveu a Cóm-t;Tcto ; ·· · · · · · · · missão . 

Nestas . condições, t orriou·se necessario 
3", quo 'sejam rocónlüiCiJ.os c proclamados mais detido estudo das amhenticasque, em 

Uéputà.dol) os candidatos diplomados João numero do l30,foram enviad;ts á Camara. 
Luiz Alves, Joaquim Leonel de Rezende · 
Filho e Adalberto Dias Ferraz da Luz. Não sendo encontradas nessas authenticas 

irregularidades qUe determinem alteração 
· Sala das Commissões, 23 de ahril de 1903. no r esultado do processo eleitoral, de modo a 

~A.ttgusto de Freitas, 'presidente.-A. Indio invaliclar todo o processo e deixar som repre· . 
do Bra::;it,.: ~ Francisco Romeiro,._., Laurindo sentação o. l2° districto de Minas Garães, en
Pitt(\ , ~JoaqH im Pires , · tende a Commissão que deve ser acceita ;<\ 
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apuração, baseada nas autbanticas existentes 
na Secret~tria da..Camctra, e qur, ~a. ~egni.nto: 

Wéncesláo Braz Peroil'a Gomes· ...• 
Rodolpllo Gustavo da Paixão.~ ...•• 
Antonio Padua de A~sis .Rezende ...• 

Votr• 
1!.789 
9.3.16 
8.020 

Assim, a Commissão é d(} parecer que_: ·' 
· · I •, sejam approvadas as eleições realizadas 
no 12• districto de Minas Geraes a 18 de feve· 
reiro deste anno ; . . 

2°, sejam reconheCíJos .e proolam~dos 
Deputados pelo mesmo districto daquelle 
Estado os candidatos que obtiveram a maio
ria dos . suffragios W oocesláo · Braz Pereira 
Gomes, Rodolpho Gustavo da Paixão e An
tonio Padua de As:-Jis Rezende. 

· Sala das Commissõ:Js, 23 de abril de 1903. 
:-Augicsto de Ft·e ita:~, présidente.- A. Indio 
do Brazit . -- Francisco RomeÍ1'o.- Latwinclo 
Pitta. · 

N. 16-1903 

datos diplomados M11noel Fulgencio · Alvos 
Pereirct, Arthm• Forrril':t ToPre!'l · I' .Tosp 
Bento Nognr.it•a. 

Sala das Commissõos, 23 <lr. abt•il do ÜJ03. 
-·Augtt$tO. ·dç Freitas, presidente. - .'Joa
quim l'ires .-Fí·ancis.c'o Romeiro.-"i. Indi!J 
do Bi·azit..'-Lattrindo Pitta. 

N17-1903 

Reconher;e Depl,ttadós pelo 56 dÚt1;ido 'ao R,io · 
Grande do Sul . os candidatos- df'p[.iiin~dos 
Diogo Femandes A'vares Fort1tiw, ,Mán'o~l 
de Campos Cà1'tie1· e Arlhtw Homem de Car.-
valho · ' · .. ' 

A' 5a Com missão de Verificação de Poderes ·: 
fo1•am pt•esentes 1 I 4· authonticas dos inunici- · 
pios da Cachoeira, Dores .de Camaqu:>.n,' São , 
João·Baptista ·de Camaquan, EQcruzilbada, 
S; Jeronymo, Trlumpho; Taquary, -Estrella, · 
Lageado, S. J.oão (!.e Santa. Cruz, Santo A.m_à- · 
ro, Venancio Ayres, . Rio Pà.r<fo e Sarita. 
Maria da Bocca do .~onte a· a acta d;i. i'.espe· . 

Reconhece Deputados pelo 10" disÍ?·icto de c ti H junta apuradora, á quá.l · foram· ápre- ; 
Minas Ge1·aes os 8J's. Mm~oel Htlgencio sentadas li O actas, que serv'iram do base á 
Alves Pm·eú·a; A1·thur Fer'l"eira Torres e expedição de diplomas aos candidatos Srs . .. 
Jose Bento Nogueim Drs. Diogo Fernandes Alvares Fortuna·, Mà-· .· 

noel de Campos Cartiér e Arthur Hoinem co~·. · 
Fora,m preséntes á 5• Commissão de Veri- Carvalho, uniq\)s cidadãos•· que obtiveram : 

ficação do Poderes 103 authenticas da eleição suifl·agios no 5• districto do Estado do Rio 
que, no lO• ,distrlcto de Minas Geraes, se Gl'ande do Sul. . · 
realizou a 18 de fevereiro deste anno, tendo Foi este o resultado obtido pela junta ·apu~ 
~ido em numero de 143 étS que foram en- ra.dora : . . 
tregues na junta apuradora daquelle dis- · 
tricto. · DiogJ Fernandes Alvàre;; Fortuna. >.· .. ·6'.358 / 

A acta da apuração g8ral, documento lc-. Mai;Joel de Campos Cartier ....... ;. •• 6.306 C::-' 
galmente expeJido e da qual não con;;ta. que Arth.ur Homem de Carvalho ..• ·.·';.. · 6.300 ·.-~. 
houvesse sido. a.pres(2ntado o mais ligeiro Summando, porêm, a votação constánte das · 
protesto contra o processo eleitoral, con,igna authentiéas recebhlas pela Socretaria .. 4,a .. 
que obtiveram votos os Srs. : . Camara, verifica-se que os. niesmos . candi

datos rec'lberam os seguintes votos : · 
Manoel Fulgencio Alves Pereira. 
Ai·thur Ferreira Torres . ........ . 
.To sê Bento Nogueira •. , ......... . 
Josê Bento Nogueira .Junior ..... ,. 

15.201 
L!. 406 
10.496 
5.138 

Sendo, porém, apuradas as actas remet
tidas á Camara, ' 'erificOtt-se que silo assim 
-sulfr?-gados os mes.mos candidatos : 
Manoel Fulgencio Alvfts PAreira.. 
Arthur Ferreira TorrA3 ..•....... 
Olosé Beato Nogueira ........... . 

9.579 
8.124 
6.868 

Nenhuma contestação tendo sido olferecida 
aos diplomas expeJidos pela referida junta, 
é a Commissã,o de parccm' : · 

1•, que sejam approvadas :is eleiçõ·es reali
zatlas a 18 de fevereiro do cor1;onte anno 
no IOo districto do Estado de Minas Geraes; 

2°, que sejam reconhecidos e proclamados 
Deput~dos pelo referi<lo rli.st.ricto os candi.;, 

Diógo Fe~nandes Alvares Fortun:t... 6.494 · . 
Manoel de Campos Cartier .•. ;, ..•• , · 6;355 .:/ 
Arthu.· Homém do Carvalho ..•.••.. ·6.389 >'': 

A Commissão examinou attonta e inínud~
salnente as arltlíentica.s -<l:1s divOrsas:m~sa~:tó ·::
a acta da apuração geral, ·verificando não :tll.l' : 
havido em tudo o processo eleitpral l'O~ihi.
~açilo ou pro te~ to q LD pO,ss:t ili_ti~li~a:r· os_ 
diplomas expedidos aos mesmo.~ .camhdt'tos • . ~ . 

Assim, a. Comnj.issãÇJ é de parecer : 
· 1 o, qúe sej'\m· approvadac.; as eleições. a quo 

se jwocederam om ,18 de feve·l·eit•o do .COT'· .. 
rente anuo, no 5° districto do Rio Grande do· '
Sul ; · 

2•, que sejam reconhecidos Deputadospeio ·., 
mesmo district0 do referido Estado os Ci:\)1- : •. 

didatos diplomados, DiogQ Fer1laode13 i\.lv~ .·•· 
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res Fortuna, Manoel de Campos Ca.rtier e 
Arthur Homem de Carvalho. · 

Sala das Commissões, 23 de abril de 1903. 
-Augusto de F1·eitas, presidente. - Joaquim 
Pires.-F?·ancisco Romei1·o.-A. Indio do Bm
zit, relator.-Law·indo Pitta. 

N. 18- 1903 

Reconhece Deptttados pelo 4 ° districto do Rio 
G?·ande do Su! os Srs. Alexand1·e Cas-
-siano do Nascimento , Vespasiano Gonçal

. 11es de Albuquenpte e Silva e Alfredo Va
rella 

. ·Foram submettidos 4 apreciação da 5a Com
missão de Verificaçã.o de Poderes todos os 
documentos concernentes á eleição que se 

. realizou a 18 de fevereiro do corrente 
·· anno, no 4° districto do Rio Grande do 

Sul, 

A' junta apuradora respectiva foram pre
sentes authenticas que deram em, resultado 
a expedição _ dos diplomas aos seguintes 
candidatos,_ suffragados com este numero de 
:votos: 

Alexandre Casslano do Nascimento... 2.875 
Vespasiano Gonçalves de Albuquer-

- que e Silva...................... 2.850 
Alth>do Varella. . • .. • . . . . .. . . . . .. . . 2. 7 45 

A apuração, porém, feita em face das 72 
a.uthenticas enviadas á Secrotaria· da Cama
ra, fornece o segui·nte resultado: . ' 

Votos 
·Alexandre Cassiano do Nascimento .. . 3;018 
Vespasiano Gonçalves de Albuquer-

que e Silva .. ; ............. ·...... 2.994 
Alfredo Varella.................... 2.877 

Considerando que nenhum protesto foi 
~presentado á junta apuradora, nem. perante 
a·commissão.foi feita contestação aos diplo
mas conferidos aos referidos candidatos, é a 
_Commissão de parecer que: 

1°, sejam approvadas as eleições realizadas 
a 18 de fevereiro do corl'ente anno, no 4° dis
tricto do Rio Grande do Sul; 

2°, _sejam r econhecidos o proclamados Depu
tados pelo mesmo districto do Rio Grande 
do Sul os candidatos diplomados Alexa.n
dre Cassiano do Nascimento, Vespasiano 
Gonçalves de ·Albuquerque e Silva e Alfredo 
Varella. 

Sala das Commissões, 23 de abril de 1903. 
-Augusto de F1·eitm, presillente. -Joaqttim 
PiJ·es. ---,-Law·útdo Pitta.-Francisco Romeü·o, 
- A . Indio do Brqzit, relator . 

N~ 19-'-1903 

Reconhece Dapu.tados p elo 1° dist1·icto do Rio 
G1·ande do Sul os Srs. L ttiz Soa1·es dos 
Santos, Ju11enar. Octa11iano Millm· , Mat·çal 
P e1·eira de Escobm~ e AJ.exand1·a José Bm·bosa 
Lima 

A 5a Commissão de Verificação de Po
deres, examinando as elei('ões que se proce· 
deram no 1 o districto do Rio Grande do Sul, 
considerando qúc as mesmas correram regu
larmente, e bem assim q.ue obtiveram a 
maioria dos suffeagios os Srs. Luiz Soares 
dos Santos, Juvenal Octaviano Miller, Marçal 
Pereira de Escobar e Alexandre José Bar
bosa Lima, propõe : 

·1o. que sej:tm approvadas as eleições pro
cedidas no dia 18 de fevereiro do carrente 
anno, nos municípios de Porto Alegre, Via
mão, .Gravatahy, Taqu~tra do Mundo Novo, 
S. Leopoldo, S. Sebastião do Cahy, S. João 
do Monte Negro, Bento Gonçalvt•s, Caxiaa 
Garibaldi e S. Francisco de Paula de Cims 
da Serra, todr. s do l0 districto oleitot•al do 
Rio Granrle do Sul ; 

2.0 , que sejam reconhecidos e pt•ocla,mados 
Deputados por bl districto os Srs. Luiz 
Soares dos Santos. Juvenal Ochviano Miller, 
MarÇal Pereira de Escobar e Alexandre José 
Barbosa Lima. · · 

Sala d:J.s sessões, 23 de abril de 1903.
Augusto de F?·eitas, pre;;idento.- Joaquim 
Pires, relator. -A. Indio do B m:it.-l•i·an
cisco Romei;·o.-Laurindo Pilta. 
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sa SESSÃO PRE:E' ARA TO RIA EM 24 DE ABRIL DE 1903 

- Presidencia ela ·Sr . Vaz ele Mello 

Ao meio-dia. prilsentes os Sr3. Vaz de ME)llo, Congresso,a.fim do serem dados pal'a a. ordem 
Angelo Net.o, Antonio Ra.~t'.IS, Thomaz Ac- do ditt de a.ma.nhi. . . 
cioly, Sá P lil•oto, Bri cio Filho, Bernardo E' annonciada a. votação do. parecer n. 2, 
i\Ionteiro, Moreira da Silva, Rodl'igues Sal- de l90J, reconhecendo Deputaüos pelo l 0 dis
danlta , Heredia de Sá, Sá Ear·p, Soares de tricto do Ceará o~ Srs. Jusé Freire Bezerrir 
Gouvê:1, Erico Coelho, FrancL~co Tolentino, Fontep.elle, Thomaz Pgmpeu Pinto Accioly, 
Joviniano de C.1rvalho, Cornolio da Fonseca, Virgílio Brigido e Thomaz Cavalcanti de Ai
Dias Vieil·a, Marcondes Romeil'o, Bueno de buquerque; pelo 2°, os· Srs. Francisco Sá, 
paiva . Raymuodo Miranda. Rodrigues Fer- Frederico Augusto Borges o João Lopes Fer
nandes, Currê<J. Dutra, Teixeira de Sá, Fran- reira Fil~1o, 9.pelo 3°, os Srs. Eduardo Stil
cisco Tavares, João Luiz, Guedelha Mourão, dard, Dom~ngos Sergio de Saboia e Silva é, 
Soares Ne_v,~. João Baptista, .Ferreira Braga, Gonçalo de Almeida Souto. · 
Oliveira Figueiredo, Augusto -de Vascon- Em segui..la são successiv'amente postàs à 
ccllos, l'vlalaquias Gonçalves, Soares dos San- votos e approvadas as seguintes conclusõei 
tos, Mauricio de Abreu~ Felix Gaspar, Satyro cto ·pa1'ecei· n. 2, de 1903: . · 
Dias, Silva Castro, Aurelio Amorim, Tavares I a, sejain approvadas as el.eições realizadas 
de Lyra,. Fonsuca e Silva, Eluy de Souza, a 18 de fuvereiro pi·oximo passado, para 
Germano Hasslocher, Nelson de Vasconcellos, Deputados federaes, nos 't :·es districtos do 
Cruvello Ca valc ~tnti, João Vieira, Mello Estado do Ceará; . . . 

_ Matto~, Sergio Saboya:, . Vai ois · de Castro, 2a., sejarri reconhecidos Deputados: pela ·, 
José Lobo, Paraohos Montenegro, Ch~;stino .. lo districto, os Srs. José Freire Bezerril Fon~ . : 
Ct•uz, A:.lalbel'tó Fet•raz,Leovoldo Corrêa". Ber-) tenelle, . Thomaz Pompeu Pinto Accioly, 
nal'do Campos, Camillo Soare.ci f,ilbo, Feli;- Virgilio Brlgido e Thomaz Cavàlcanttde 
bello Freire, Eugenio Tourinho, Ból'nardes Albuquerque; pelo 2° districto, os Srs. Fran
de Faria, Ft•aocísco Veiga, David CampíS&d., cisco Sá, Fr&Q.erico Augusto Borges e Jóão . 
Celso de Souza, Juvenal Miller, Lauriodo Lopes Forreira Fil'ho, e pelo 3° districto, 91;l.; 
Pitta. Francisco Sá, Urbano Santos, Rodri- Srs. Eduardo Studat•d; Doiniilgos Sergio d~. 
gues Doria, Bernardo Horta,- Gonçalo Souto, Saboia e Silva e G.onçalo de .Almeid&; Souto. 
Adalberto Guimarães, Alberto Bezamat, Fre- · 
de rico Borges, Paula e Silva, João Luiz O Sr. Presidente-Proclai:nó. Dapu~ 
Alvos, Carvalho Brito, Walfredo Leal, Gal· tados pelo 1° distt•icGo do Ceará os Srs. josl! 
Yiío Baptista, Eduardo Studart; Raymundo B'reii'c Bczet•rir Fontenelle, Thomaz -pofupeti 
Nery, AJtolpho Dutra, Rui cão Vianna, Be- Pinto Accioly, Virgílio Bi•igido o -Thomaz: 
:wnil Fontenello, Ermirio Coutinho, Paula Cavalcanti de Albuquerque; pelo 2°; os 
Ramos, Juão Lopes, Elpidio Figueirado, Es- Srs. Francisco S<l, Fl'ederic~ Augusto Borgéil 
tacio Coimbra, Rebouças do Ca .·valho, Fer- e João Lopes Ferreira Filho, e pélo 3• o~ 
nando Prestes, Paulioo Carlos, Carloa Caval- Srs. Eduardo Studard, Domingos ·sergio d(l 
cao ti, · Cctndido de Abreu, Pandiá Cã.logeras, Sa.boia o Silva ·e Gonç<tlo de Almeida. Souto, 
Corrêa de Miranda, Abdon Milaocz e Eoéas .. . _ .. 
Martins, :i.bre-se a seSsão. O Sr. Francisco Sá (pela oraem) . 

E' lida e som debate a,.pprovada a acta -Declaro, para que V. Ex:. faça inserir ilá. 
rla sessão antecedente. a.cta, que eu e _meus companheiros de ban

cada não tomâmos parte na. votação que ' 
O Sr. Angelo Neto (f• Secretario) acaba de dar-se. 

declara quJ não ha expediente sobre a mesa. O SR. PRESIDENTE-Sel'á iançada a deCla.-. 

ORDEM DO -DIA 

O Sr. Rodrigues Fernand~s 
(pela m·elem) requer c obtem dispens ~ de in-
1;ersttcio para os pareceres ~oh ns. 3, 4, 5, 
6, 7. 8, 9; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
é 19, de I 903, publicados hoje no Dim·to do 

ração na acta. 

O ·,Sr. Presidente-Nada mais há- : 
vendo a tl'a ta r, designo · para amanhã. a se-_~: 
guinte ordem do d,a: · 

Votação do parecer n . . 3, de 1903; .reco· 
nhecendo Deputado;:; pelo lo districtodo Estado 
dás Alagoas os St•s. Aug-ela José da Silva 
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Neto, José de Barros Wandêrley de Men- chacla e Silva; JJilo Luiz de CampJs e Gastão 
donça ~Epaminondas Hy'ppolito Gracindo; e da Cunha; 
pelo 2° districto do mesmo Estado, o3 Srs. Votação do p:m:Jcer n. 13, de }903, reco
R;aymundo Pontes de Miranda, Euzebio F.ran- nhccendo Deputado pelo 6° districto do Estn,do 
cisco de AnJrade e Jose Bernardo do Arro- · de - Minas Goraes__os St's. João- Luiz Alves 

_ xellas Galvão; . Jon,quiin Leonel de Rezende Filho o A'dalbei't~ 
Votação do parecer o. 4, de 1903, reconhe· Dias Ferra7. da Luz; 

condo Deputados pell) Estado da Parahyba Votação do p:1rocar n. 14, de 1903, reco · 
.os Srs. João Leite d<~ Pattla e Silva, vVal- ohecendo Daputados pelo 8°districto do Es· 
fr~do Soares dos Santos Leal, Antonio da tad.o de Minas. Geraes os Srs. Henrique Salle;,;, 
Trmdade Antuoe3 Meil'a - Henriques, João Camillo Soares de Moura Filho o João Pandiá 
Soares Neiva e Abdon Foiinto Mihnez; Calogeras ; . 

Votação do parec :Jr n. 5, de ·1')03, reco- Votaç?ío do parecer ri . . 15, de ~903_, reco-
nl,lecendo Dapub.dos pelo 1 o distrieto do Per- nl~ecendo Deputados pelo 12° dlstriCto de 
ilarúbuco os -Srs: Francisco Teixeira de Sá, Mmas G wé\es os Srs. Wencosláo Bl'azPereira 
Ermi~io Casar Coutinho, Affonso Gonçalves G.ome:3, Rodolpho. Gustavo da Paixão e Anto-
F;errmra. Costa e Celso )<'loren tino Henriques nto Pad~n, do Assis Rezende ; _ . 
de_ Souza; pelo 2° di;;ltrieto do mesmo Estado Votaçao do parocet' n. 16, de 1903, reco
oSr. José Marcellino dl kos:t e Silva, e p3l~ n~ecenJo Deputados. pelo 10° districto de 
3° districto, o Sr. Mala.qni:ts · Antonio Gon- M10as Gor:\es os Srs. Manoel Fttlgencro Alves 
çalves ; · Pe1•oira, Arthur Ferreira Torres e José 
· Votação do pàrecer o. 6, do 1903, raco- Bento N~gueira ; 

nhecendo Deputados pelo . 3°_ distt'icto de Votaç;to do parecer n. 17, de 190:~ . reco-
. Minas Geraes os Srs. Oal' los Vaz dé Mello nhecondo Deputados pelo 5o c\istl'icto do Rio . 

José Monteiro Ribe'iro 'Junq ueira c Astolph~ G~·ande ~do _Sul os candidatos diplomadQs 
·Dutra. Nicacio; · . • Dwgo Fernandes Alval'es Fortuna, ManQel 

, Vot~ção do p1reccl' n. 7, ·dó 1903, appro- de Ci:tmpos Cartier e Arthur Homem de Car
vando as eh~içõ3s realizadas no 3• districto valho ; 
do Estado de S. Paulo e reconhecendoDepu- Vohção do parecer n. 18, de -I 903, reca
tados pelo mesmo districto :pS' Srs. José Ro- ohecendo De;:mtados pelo 4• districto do Rio 

. bpuças .de Carvalho,. Antóóio José da Costa Grancle do Sol os Srs. Alell'andre Cassiano do 
~unior . El Arnólplio Rodrigues de Azevedo ; Nascimento~ Vespasiano Gonçalves de Albu-
. Votàção· do parecer jl. 8, de 1903, ap- querque_e Sllva e Alfre.to V<J.rella; 

provando as eleiçõss r e:1lizadas no Estado do Votaçao do p :wecer n. 19, de 1903, l'OCO· -. 
Paraná e reconhecendo Deputados pelo ~hécendo Deputados pel~ l • districto rl.o _Rio 
mesmo Estado os Srs. Candido Fel'reira .de GrJ.nde do Sul os Srs. Lmz Soares dos Santos, 
Abreu, Carlos CalHcante do . Albuquerque, Juvenal 011_taviano Miller, Marçal Po~eira 

· M·moel de Alencal' Guimarães o Bento José de E~cob:w o Alexandre José Barbosa. Ltron.. 
L(tmenha Lins; · 

.Votação do parecei' n. 9, de 190:1 n,ppt'o
vando a.s eleiÇões re1.lizaclas no 4• districl;o 
do Estado de S. Paulo c reconhecendo Depu
tados pelo mesmo districto o~;~ Srs. Fer
nando Preste3 de AlbuqUerque, Antonio do 
Amaral Cazar e Francisco Ferreira, Bracra· 

Votação doparecern: 10, de 1903in,pp~o~ 
vando as eleiçé'íos rcnlizarl~•s no ô" districto 
do Estado ele S. Paulo e t'ecoohecendo OP
tados os Srs. Paulino Caelox de At't'mh. Ro
telho, Ft'a.noisco.clp Toleclo e Alva.Po Augnsto 
da Cosh. Ca.rvalho; 

Votação ' clo pJ.i'ecm• n. ll, do 1903, appro. 
_ vando as eteições realizadas no 7• districto 

do Estado de S. Paulo e r econhecendo D()pu
tados• peld me3mo districto os Srs. Antonio 
Candido Rodrigues, .José Manoel de Azevedo 
Marques o Rodolpho Nogueira da Rocha Mi· 
randa · 
Vot~ção do p;~,rocer n. 12, do 190:=l, reco

nl~ecendo Deputados • pelo 2° districto de 
Mlllas GtWMs os Srs, .Tosé-Bonifacio de An-

· Vã.o a imp ;imir os seguintes 

PARF.CERI!:S 

N. 20 - 1903 

Reconhece Deputados pelo Estado de Santa 
Catho.!'ina os Srs. FJ'ancisco Tolent.ino Viei
l'a rle Son:;a, Vicl01·ino de Pau-la Ramos, 
Etys<nl C:uithrmnr- da Silva ,. Ahdon Tia
J!I.ista 

A Commids1o incumhiiln, de dar · parecor 
sobre as P.leiçlíes do districto unico do Est-a
do de Santa Catharioa, para quatro Deputa
dos ao. Congresso Nacional, verificou:.. · 

a) quo f'orn,m remettidas 134 aut.henticas 
á Sem'eta,ria da Camara ; 

b) que a somroa ·dos votos contados nas 
mesmas authenticas lliii.o o seguinte resulta~ 
do: Fra.nci.sco Tolentino Vieira de Souza 
8.462 votos e 3 em sepn,ra.do; Dl'. Víctoríno 
d~ Pi!oUlfl, Ramos, 8,26:~ e 1 Am separado; 
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Elyseu Guilh~rmtt da Silva 7.831 e 1 em, 
l'!epara.do; Abdon ·Baptista, 7. 399 e l em 
separado; e outros menos votado; 

c) que a acta da j1,1nta. apuradora accusa 
l}Umero muito inferior de votos, o que de
monstra não ter recebido todas as authen-
ticas ; assim sendo e . 

Attendendo a que as authenticas formam 
prova da v.~lida.de da eleição, salvo contendo 
vi cios ou nullidades, e attenilenrlo mais a não 
ter havido contestação ou impugnação ao 
valor dessa prova e, fi.nalmente, attendendo 
lt que as authenticas revelam ter àS eleições 
corrido com toda a regularidade: .é por taes 
fundamentos a 4a Commissão de parecer: 

1°, que sejam approvada.s as eleições qu~ 
se realizaram no Estado de Santa Catharioa; 

2°, que sejam reconhecidos Deputados : 
Francisco Tolentino Vieira de Souza, Dr. 
Victol"ino de Paula Ramos, Elyseu Guilher
meda Silva e Abilon Baptista. 

Sala das Commissões, 24 de abril de 1903. 
-Ca1·los Augusto de Oliveira Figueiredo.
Milciades J"Iario di? Sá F1·eire, relator. -Ar
thur Orlando.- M. de Escobm·. -Gonçalo 
Souto. 

N. 21-1903 

Reconhece Deputados pelo 1° districto· do Es. 
tado de S. Pmtl9 os 81·s. João Galeiio Car
'llalhal, Antonio M01·eira da &lva e Jesuíno 
Ubaldo Cardoso de Mello -

Apresentada á 4a Commissão Verificadora 
de Poderes cópia aúthentica da. acta qa fun
ta. apuradora da eleição realizada em 18 de 
fuvereit·o do corrente anuo, para quatro 
Deputados ao Congt·osso Fod.eral pelo L o di
stricto eleitoral do Estado de S. Paulo, no 
pel'iodo legislativo de 1903 a 1905; além de 
outros documentos, o examinando uma e 
outros: 

Considerando que relativamente ás elei
ções dos Drs. João Galeão Carvalhal, Anto
nio Moreira da. Silva e .Tesuioo Ubaldo Car
doso de Mello, candidatos diplomados pela 
referida junta, não lla contm,tação ou recla
mação, quee quanto ít legitimidade das re
spectivas eleições, quer quanto (t expedição 
dos referentes diplomas; · 

A Commissão- é de p:\recer que sejam 
approvadas· as ditas eleições e reconhecidos 
Deputados pelo 1° districto eleitoral de São 
Paulo os Srs. Drs. João Galeão Carvalhal, 
Antonio Moreira da Silva e Jesuíno Ubaldo 
Ca1•doso de Mello. _ ... 

A Commissão deixa de apresentar imme
diatamente parecei' sob1·e o diploma do can; 
didato Dr. Bernàrdo de Souza Campos, por 

Vol, l 

haver contestação da parte .do .eandtdato 
Antonio Manoel Bueno de Andrada. 

Sala das Commissões, 24 de abril de 1903. 
-Cm·los Aygusto de Oliveira Figueiredo.-A-:--· 
!hur Orlando, relator.-M. de Escobw·.
Gonçcdo Souto.- Sâ Frei1·e. 

N. 22--'- 1903 

Reconhece Deputados pelo 2° dist!'icto de És
tado de S. Paulo os Sr·s, Manoel Jacintho 
Domingues de Castro e Fmnc.isco Marcondes 
R9rneiro 

Apresentada á 4"' Commissão Verificadora 
dé Poderes cópia authentica da acta da 
junta apuradora· da. eleição realiz!1da em 18 
de fevereiro do corrente- anuo para tres Do· 
putad:os ao Congré~;~so Fe.lel'al pelo 2° dis
tricto el::litoral do Estado. de S. Páulo, no 
período legislativo de 1903 a 1905, além de 
outros documentos, e examinados atten- · 
tamente uma e outros. · ·· 

Considerando,querela,tivamente ás eleições· 
do coronel Manoel Já.cintho Domingu~s . dé 
Castro e do br. Francisco Marcondes Ro
meiro, candidatos diplomados pela· referida 
junta, não ha confestação ·ou recla,maÇã.o de 
espf3cie algQ.ma, quer quanto á legitimidade 
das respectivaseleições, quer quanto á expe-
dição dos referentes dipL.Jmas: . . .. . • 

A' Commissão é de p ·.recer que sejam ap' 
provadas as ditas eleições e reconhec;dos 
Depütados pelo 2° districto eleitoral do :Es-· 
tado de S. Paulo os Srs. coronel• ·Manoel 
Jacintho Do mingues de Castro e Dr. Jrràn-" 
cisco Mal'condes Romeiro: 

A Commissão deixa do dar immediátamente 
parecer sobra a eleição do Sr; José Valois 
de Castro, porque, com relação a este can-· 
didato, embora diplomado pela junta. apu- ~ 
radora, ha contestação da parte do candidato· 
Camlido Nazianzeno da Motta. · 

·sala das Qommissões, 24 de abril de i9(}3. 
-Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo.~ 
Arthur Ol'lando, relatol'.- M. de Escobar . ....:. 
Gonçalo Souto.,- Sà Frei1·e. 

N. 23- 1903 

Recorrhece Deputados pelo 5° clistricto do
Estado de S. Pm1lo os Srs .. Eloy de Mit•anda 
Chaves,. José Manoel Lobo. -e José Leite de 
Souza 

Apresentada á 4a Commissão Verificadora 
de Poderes cópia authentica. da acta·. da' 
junta apuradora, das .eleições realizadas em 
18 de fevereiro do coi'rente anno, para tres 
Deputados ao Congresso Federal pelo quinto
districto eleitoral do Esta,do de S. Paulo, na 
legislatura de 1903 a 1905, além de outros 

4 
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documentos, e examinados attentamente uma 
e outros; 

Considerando que o p1'ocesso eleitoral cor-
. reu regularmente e que não lia contestação, 
pt•otesto ou reclamação de especie alguma, 
quer quanto á. v<1lidade das eleições, quer 
quanto á expedição dos diplomas: . 

A Commis:3ã.o é de parecer que sejam 
approvadas as r eferidas eloições e · reconhe
cLos Deputados os tt'escidadãos mais votados: 
Dr. Eloy de Miranda Chaves, Dr. José Ma, 
noel Lobb e Dr. José Lt>ite de Souza. 

Sala das Commlssões, 24 de abril de 1903.
Carlos Augusto de Oliveim Figuei1·edo. -
Arthur 0J"lando, relator.- Jl'[. de Escobar.
Gonçalo Souto.-. Sd Freire. 

N. 24- 1903 

. Reconhece Deputados p elo to dist1·icto do 
E stado da Bahia os S1·s. Dr. Domingos 
Rodrigues Guiman:tes, commendador Joao 
A1tgusto Neiva, Drs.Leovigildo do Yp·mnga 
Amorim. Filgueims e Joaquim Jl'[ac edà de 
Castro R ebello · 

A 3"' Commissã<? de Inquerito, examinando 
os documentos enviados á Secretaria da 
Camara, referentes á eleição procedida no 
lo dbtricto e1eitot'al do Estado da Bahia, 

·. _verificou que foram su1fragados os seguintes 
senhores: 

Voto1 
Domingos Rodrigues Guimarães. 3.337-14 

em separado; 
João Augusto Neiva........... 3.237-49 

em separado; 
Leovigildo do Ypirang;\ Amorim 

Filgueiras. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 3. 077-30 
em separado; 

Joaquim Macedo de Cn.stro Re-
bello ....... .................. ~.93!-21 
ení separado ; 

Francisco dos 'Santos Pereira. . . . 1 . 716-38 
em ·separado; 

José Octacilio dos S:mtos....... 953-25 
em sep::trado; e outros quo obtiveram me-

nor numero de votus. 
. De outro lado, exapJinando :.1. contestação 

á mesma eleição enviada á Commissão pelo 
candidato Sr .. Dr. Francisco dos Santos Pe
reira, chegou a conclusão de que el:a não 
póde subsistir pela carencia de provas que 
fundn.mentem suas diversas asserções. 

-Assim é que, do; documentos que o con tes
tante apresenta, nenhum por sua materia. 
o1ferece elementos sufficientes para se con
statar a realidade do.> di versos vi cios que o 
mesmo contestante argue, como capazes de 
inquioar o pleito de nullidaU.e. O exame nos 

, livt•os e demn. is papeis da eleição, toque-

r;do perctnte o JUlZ secciunal do Estctdo, foi 
pelo proprio contestante abandonado deante 
da primeira dHricnl Jade que se lhe oJfere
ceu; os títulos em branco, apenas til'mados 
pelo ·}ll'Osidente · do Conselho Municipal, que 
tambem apresenta, não são por si sós prova 
de fraude; os demais documentos ou care
cem dé a.uthenticidade ou são estranhos aos 
ponto3 arguidos. 

Em vista do exposto, nada mais o!f,wecen
do-se á sua consideração, a C'ommis.são é de 
parecer.: 

lo, que S)ja approvada a eleição pl'ocedida 
no 1 o districto eleitoral do EstaU.o tia Bahia, · 
l'emettendo-se ao procurador seccional dalli 
os titulas em branco de que trata este 
parecer, afim de que esse funccionario 
promova ás investigações necessar1as, de 
modo a verifica.r si ha no caso cl'ime a 
puni!', c, no caso negativo, faça recolher 
esses .documentos ao respccti v o Conselho Mu
nicip ~ü; 

2°, que sejam reconhecidos· Deputados os 
Srs. Domingos Rodrigues Guimarães, João 
Augusto Neiva, Leovigildo do Yptranga 
AmQrim FilgueL·as e Joaquim M:wedo de 
Castro Rebello. 

Sala das Commissões, 24 de abril de 1903. 
-Jatío Luiz .-Urbano 'Santos.-J. Soares Nci· 
va.~Christino Cruz. -João Luiz Alves. 

-N. 25 - í903 

Reconhece Deputados pelo 2° districto · do Es· 
tado da Bahia os Srs. Drs. Joaqttim Ignacio 
Tosta, Ai·istides Augusto Milton e Francisco 
Vicente B ul ;iio Vianna 

A 3a Commissã.o de inqnerito, a quem 
foram presentes as actas da elei<;ão rea
lizad;t no 2° di;;tricto do Esta.do da Bahia., no 
dia 18 de fevereiro do correme anno, pat'a 
tres Deputados fc Jeraés, verificou que o pro
cesso elé1tOi'al correu regularmente em todos 
os collegios do referido districto, sem pro
te3to de parte alguma interessada, pelo quo 
é de parecer : 

! 0 , quo seja approvada a eleição que se 
etfectueu no 2° dlstl'icto do Estado da B 1hia, 
em 18 de fevereiro de 1903 ; 

2°, que sejam roconhecidos Dcputadosj~ 
por terem obtido maioria de votos, os Srs. · 
Joaquim lgnacio Tosta, Aristides Augusto 
Milton e Francisco Vicente Bulcão Vianna.". 

Sala das Commissões, 24 do abril de 1903. 
-Jorro Lui;; , prosidente.-Urbano Santos.
J. Soares Neiw! .-Christino Crw;,_:_Joao Lu i~ · 
Alves. ' 
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N. 26.-1903 N. 28-1903 

Reconhece Deputados pelo 4° d:istTicto do Ueconhece Depntados pelo 2° distdcto do Es-
Estaclo da Bahia os Srs. D1·s. Satyro de tado -do Rio de Janeiro os Srs. D1·s. Bene-
Oliveim Dias, Francisco de Paula Oliveim dicto Galvao P e1·e im -Baptista, Lu"iz da · 
Guimm·ães e Ped1·o Ve1·gne de Ab1·eu Silva Castro, L oürenço Maria de Almeida 

Bctptista e Alberto Bezamat· · 
A' 3a Com.missão de Inquerito foram pre-

sentes as actas o mais papeis· relativos á A 3.: Commissão de Inquoritõ, tendo oxa· 
eleição procedida no 4° diskicto do Est:~do minado todos os documentos o acta.s rela• 
da Bahia., no dia 18 de fevereiro do corronte ti vos â cleiçã.o de 18 de fevereiro deste anno, 
anno, para Deputados fedoraes. no 2° disti.•icto do Estado úo Rio de ,Janeiro 6 

A Commissão, tendo v~rifica.do quo sobre a Considerando que, ·não obstante algumas 
refcrLta eleição não consta pt•otesto algum irregularidades, o processo eleitoral correu · 
e que o p:·ocesso respectivo não contem sem inciclcntes que alfectem a · suá vau-· 
irregularidades, é de parecer: dada; · · . . . 

Cons·.derando que nenhum protesto ou ro• 
l 0 , que seja approvada: a eleiç~o elfectuada c la mação foi apresentado . contra a reférid~ 

no 4°.districto do Estado da B õ~hia, em 18 de eleição; . . · 
fevereiro de 1903 ; Considerando, porém, que em -algumas se .•. 

2°, qué se}tm reconhecidos Deputados. por cções do município de Ma.éahé houve dupu~· · 
terem obtido ma.iot•ia de votos, os Sra. Satyro catas- que não podem se\' apuradas, por
de Oliveira Dias, Francisco de Paula. OH- que fallece á Commissão um meio seguro . de · · 
veira Guimctrães e Pe.lro Vergne de Abreu. verificar qua.ss as verdadeiras, accrescerido 

que todas as me;;as eleitoráos declaram ter 
Sala das Commissóes, í?4 de abril ele 1903. funcciooado nos edificios. préviamente de;i

-Joao Luiz, presideote.-Urbano Santás .- gnados pelo poder competente (lei n. 35, .de 
J. Soares N eiva.-Chdstino Cn.t::.-João Luiz 1892, art. 44, § 7o); -. . . · . 
Alves. Considerando que nas referidas duplicatas ·.·· 

N. 27- 1903 

Recon hece Deputados pelo Estado do Espírito 
Santo os Srs. B e1·na1'(lo Horta de Araujo, 
Jose Mo1·ei1·a Gomes, José Fra1lcisco .Mon
jm·dim e Galdino Teixeim Lins de Barros 
Lo1·eto 

h1 manifesta fal;;ificação_,quBl' de firmas de 
mesarios, quer de assignaturas de eleitores;. 
IJOis não é crível que aquelles funccionassem 
ao mesmo tempo em duas mesas eleitoraes ·. 
e estes votassem em ·ambas, como isso, aliâs, .. 
consta das actas e mais papeis p_resentell á· ·'. 
Commi:;são· · · · ' 
Conside1·~ndo quo é indispensa'vól, . • a ··benr 

da verda.de c moralidade <;las eleiÇõe'S; qua .· 
Foram presentes á 3a Comm"issão de · todas as fraudes oleitoraes sejam sevora•: 

Verificação de PDLleres as actas e mais do- monto reprimida.s ; · ' . . 
cumen.tos rehttivos <L oléição realiza.cla no !lia Considerando, porém, que o·1;esultado daÍJ. 
18 ele fevereiro rlo corrente anno, no dis~ricto referidas duplLatas lliio affecta 0 resultado 
uni co do Estado do Espírito S.mto. geral da. nleição, não tendo a junta apura- · 

A Commissão, tendo cxa.minado detida- dot•a do districtJ, muito criteriosa.mente; 
níente todos os documentos o verificado quo comput'l.do·na somma. dos votos obtidos· pelos . . 
do processo não con:::tam irregulariLla·Jes ou candidatos os coost:mtes das · mesmas dupli~--- ~ 
protestos do inter·essados. é de p:wecor: · catas; 

1 o, que sejam a.pprova.da.s as eleições rea.li~ -·Consider.mdo que, eliminadás ollas, é o se •. · 
zadas no districto uuico do Estado do t•:spil'ito guinte o resultado da. ebiçã.o: - ·. · · 
Santo no dia. 18 de fevoreit'O· do corrente 
anno; 

2°, que sejam reconlwcidos Deputados fe
deraes pelo mesmo Estado os Srs. Bernardo 
Horta de Araujo, José Moreira Gomes, José 
Fra.ncisco Monjar:dim e Galdino Teixeira Lins 
de Barros Loreto. · 

Sala. das Commissões, 24 de abril do 1903. 
-Jucío Luiz.- J. Som·es Neiva, relato1·.
Urbm1o S(m/os,-Ghtístino Cru.z .-·Jocío Luiz 
J4.lves •. 

D1·. Benedicto Gn.lvão Pereira. Ba-
ptista . .... . .......... .-· ...•...• 

Dr. Luiz da Silva Castro ........ . 
br. Lourenço Maria de Almeida 

Baptista ....... -........ : . ....• 
Dr. Alberto Bezamat. .......•..• 
Dr. João Baptist:i de Laceeda. So-

brinho .................•.....• 
De. Alberto Frederico do Moraes 

La\nego ................... · .. ·• 
é de pa1·ecer: · 

Votos. 

9.725 
.. 8.653 . 

8.254 
5.950 

700 . 



ANNAES DA CAMARA 

N. 30-1903 1•, qúe sejam approvadas as eleições rea
lizadas no 2• distric~o do Estado do Rio do Ja
neiro, em 18 de fevereiro do -corente anuo, Reconhece deputados pelo 5• dist1·icto do Es

tado do Rio de Janei1·o os 81·s. Drs. Carlos com excepção das do município de MacaM 
onde houve duplicatas; · , · Augttsto de Olh•eira Figuei1~edo, Jotro (!al'los 

2•, que sejãm reconhecidos e proclamados TeixeiJ·a Bmndtio e Paulino José Soares 
Deputados pelo referido districto os Sts. de Souza .Junior· 
Benedicto Galvão Pereira Baptista, -Luiz da A' 3• commissão de· Virificação de. Podel'es 
Silva Castro, Lourenço Maria de Almeida foram presentes as a~tas e mais papeis'i·ela
Baptista ·e Alberto Bezamat; ti vos á. eleição procedida no 5• district) do 

3•, que sejam enviados ao poder compe- Estado do Rio de Janeiro, no dia 18 de feve
tente os papeis das duplicatas da secção reiro do corrente anuo. 
uníca do 2° districto, 1", 2" e 3" secções do 
3• districtó, 1 .. , 2" e 3• do 5• districto, 1" e-2• Examinando detidamente a Commissão 
do 6• districto, 1•, 2" o 3• do 7° districto, 1", todo3 ospapeis referentes á.· mesma eleição, 
2", 3• e .(a do 8• districto-todas do mupicipio o não encontretndo irregularidades nem pro
de Macahé-+afim de serem responsabilizados testos de interessados, é do parecer: 
el'iminalmente os autores da falsificação e 1•, qlle sejam approvadas eleições realiza
fraude que &e evidenciam nosroferidos papeis. -das no 5" districto do Estado do Rio de Ja-

Sala. das sessões, 24 de abril, de 1903.- neiro, no dia 18 de fevereiro do corrente 
João Luiz .-J. Soares N eiva.-Urbano San-
tos.-Clwistino Cruz .-Jocio L?tü' Alves, re· anuo;, 
Iàtot•. 2"-, que sejam reconhecidos Deputados Fe-

N. 29-'-1903 

Reconhece Deputados pelo' 3° districto do 
Estado do Rio de Janeú·o os Srs. Drs. La~t
rindo Pitta, Antonio A~tgusto Pereira Lima 
e lttlio Ve?'issimo da S~ lva Santos 

A 3" Commissão de Inq1Jerito da c_amara 
dos Deputados, tendo examinado todos. os 
papeis relativos á eleição de 18 de fevereiro 
deste ann'o, no 3° districto do Estado do Rio 
de janeiro, e ; · 

Consid~ra.ndo que o proce3SO · éleitoral 
correu sem incidentes que a:lfectem a sua 
validade, não obstante algumas Ir·rogula
ridades de varias authenticas da reforidà 
eleição ; 

Considerando que o resultado constante 
das actas existentes na. Secretaria da Ca
mara dos Deputados é o seg!linte : 

deraes pelo mesmo districto os Srs. Carlos 
Augusto de Oliveira 'Figueiredo, João Carlos 
Teixeira Brandão e Paulino José Soares de 
Souza Junior. · 

Sala das Commissões, 24 de abril de 1903. 
-Jorío Luiz .-Christino Cntz, relator.-.7. 
Soares Nei~a.-Urbano Santos.-Jotio Luü 
Alves. 

N. 31 - 1903 

Reconhece Deputados pelo Estado do Rio 
G1·ande do Norte os Srs. Augusto Tavares 
de Lyra, Etoy Castriciano de Souza, Fnin
cisco Victor da Fonseca e Silva e Manoel 
Pcrei1·a Reis 

A' l" Commissão. de Inquerito foram 
p1•esentes todos os papeis referentes á elei· 
ção realizada em 18 de fevereiro ultimo no 
Estado do Rio Grande do Norte. 

Dr. Laurindo Pitta ............ . 
Dr. Antonio Augusto Pereira 

Lima ...•..•....... ; ......... . 

Votos 
5.814 Das authenticas e d11 acta da apura.çiio ge-
5. 101 ml constn. que foram votados: 

Dr. Julio Veríssimo da Silva 
Santos........................ 3.865 

Dr. Honorio de Souza Pacheco... 1.365 
E outros menos votados; é de parecer quo 

sejam approvadas as eleições feitas no dia 
18 de fevereiro dest.e anno, no 3• districto do 
Estado do Rio de Janeiro e, ernconsequencia, 
reconhecidos Deputados pela mesmo dis
tricto os Srs. · Laurindo Pitta, Antonio Au
gusto Pereira Lima e Jnlto Voris>imo da 
Silva Santos. 

Sala das sessões, 24 de abril. de 1903 . -
Jotío Luiz.-J. Soares Neiva.-U1·bano Santos. 
- Christino Qruz.- Jotio Lw:z Alves, re
lator. 

Dr. Augusto Tavares do Lyra .... . 
Dr. Eloy Castriciano de Souza .... . 
Coronel Francisc.o Victor da Fon-

seca e Silv~t ... , ............•... 
Dr. Manoel Pereira Reis ......... . 
Dr. Augusto Leopoldo Raposo da 

Camara ..........•...........•. 
Josê Leão Ferreira Souto ........• 
Coronel· Francisco Gurgel de Oli-

veira .....•........••.......... 
Dr. Manoel dé C11rvalho e Souza .. 
Major l'oclro A velino ........ : . .. . 
Dr. José Calistrato Carril h o de Vas-

concellos .........••••....•....• 

Votos 
10.307 
9.827 

7.491 
6.471 

82 
81 

84 
38 

l 



SESSÕES PREPARATORIAS 

A eleição cort·ôu com· a maxima regulari
darle, p~,Jlo que é- a commis:::ão de parecer, 
dcspresadas as duplicatas que · appareceram 
de algumas secções, por . comprovadamente 

de eieitorcs que não compareceram, o que
modifica o resul_tado pela fórma seguinte: 

.. 
fals1is: . . - VictOrino Ribeiro carneiro Monteiro ' 

io, q be seja, approvada a eleição realizada James F . Darcy ......... ·-· ..... ; • 
a 18 de fevereiro ultimo no Estado do Rio Domingos Pinto de 'Figueiret!Q Mas· 
G. âi1de do N01•te; · carenhas ... .- •.. _ .......... ; ••.•.• 

Votos 
2.2H . 
2.203 

2.19J 
. 2°, que sejam reêoilhccidos c pt•oclamados · -

Députados 'pelo mrsmo Estado os Srs •. Au· E' de parecer que sejam ápprova<fas as se- -
gust.o Tavares de Lyra , Eloy C.tstriciano de guinte.> conclusões: · · 
Souza, Francisco Victor da _ Fonseca e Silva e I o, que sejam annulladas as eleições da 2•, 
Manoel Pereira-Reis. · 3 .. e 4~ secçôis do 1 o districto, 1 .. e 2" secções· 

Sala das sessões, 23 de abrif do 1903 . _ do 4odistricto de S. Gabriel; ra, 2a e 3" secções 
Esinéráldino o. 'I'. Baiúleim . ~Manoel de do lo districto de Itaqui; l" secÇão (1~ e 4!' 
Campos Cm·tiei·, ·relator.- Dr. José_ lll oáim me~as) c 3• sec~o do 3° districto ·de Uru;_ 
Gornes.-Lindolpho Ser"ra. gtiayana; l• secção do 1° districto e -_4" dô 3° 

di~tl'icto de Quarahy ; 1 a o ga secções da 
Sant'Anna do L~vramento; 1" secção do ·Ro- · 

N · 32 - I 903 sario; · l"· secção . (2" mesa) . do . lo districto, 
Reconhece DIJptttados pelo 3 o distl"'icto do Rio ·2a secção (2" _o 3a mesas) do 2° distr'icto de . 

G1·ande do Sttl .os Srs. Victo 1·ino Ribei1·o S. Vicente _;· 2a.· secção do ·1o diskicto de La
Ca·rnei?·o· 1Jilontei1·o, James Ji'. · Darcy, Do·. vras; 2" secção (3a mesa.) e 7~ ·secção d(i· 5C) 
mingos Pinto de Figueiredo ilfasca1·'enhás dis~ricto de Caçl!.paV1J,; _ 2"' secção do 1° dis· 

tl'icto de s~ Sepê ; . -
A' 5" Commissão de Vcrific .\ção do Poderes 2o, quo sejam reconhecidos e prvclamados 

es~udando as eleições do 3° districto do Rio Deputados pelo 3o distl'icto do Rio Grande 
Grande do Sul, e considerando que a incom· 
patibilidade do candidato James F~ Darcy do Sul os Srs. Victorino Ribeiro Carneiro 
ni'ío está provada, que, segunclo Teso! v eu- a Monteiro, Ja.mes F. Darcy e _Domingos Puito 
mesma Commissão, não podem ser apui'.1dos de Figueiredo Ma!lcarenhas. , -
os votos das seéçõos om que o numero de . Sala das ·comm1ssões, 24 de abril d·e· l9o3; · 
eleitores não córresponde ao de suftragios; ---.Aug-usto de Freitas, presidente:-,- Jo(ujj.tiiií 
respeitado o terço, e bem assim que não Pil·es, relator.- Francisco Rºmeit·o,-!Aii.·-
!)Odem ser tidas como validas a.s eleições ~·indo Pitta.-A. I ndio do Braisil. · : · · · 
quo não estão revestidas das formalidades 
legac~. taes coino aqueilas em que não so Levanta-se a sessão ás H horas e SO nÜ~ 
<leclarou nas authenticàs o nome e o numero .ntitos da tarde. 

7" SESSÃO PREPARATORIA- EM as DE ABRIL DE 1903 

P residencic1 do 81· . Vct.i- de Melloj 

Ao meio dia pt·esentes os Srs. · Vaz elo c.obar, Mascarenhas, Gonçalo Souto,-Dom;in· 
Mello, Angelo Neto, Antonio Bastos; Thomaz gos Guimarães, Ouedolha Mourão,. Anthero 
Accioly, Sá. Peixolo, Jóviniano de Carvalho, Botelho, Moreir;t Gomes, Soares Noiva, Ab
Mol·eira. da Silva, Heredia de Sá. Francisco dou . Milanez, João Vieira; Germano : Hass
_Sá., Rodrigues Salda'nha, Fernando Pr~ste's, lochér, Francisco Tolontino, Laurindo Pitta, 
Fonsocà e Silva, Paulina Carlos, Rebouças Q.e Sqares dos Santos, C~uvello Cavalcanti,· Ray· 
C<Lrvalbo, Eugenio Tourinho, Silva Castr.o, -mmido Miranda, Henrique Salles, Ferreira · 
Cornelio da Fotl,seca, Dias Vieira, José Lobo, Braga, Azevedo ,Alves; Eloy·de Souza, Ma· 
Bulcão Vianna, Oliveira Figueire-do, .Galvão laquias Gonçalves, Paranhos Montenegros , 
Baptista, Marcondes Romeiro, M<wçal Es·. Adalberto Gtúmal·ães,ErmirioGoutiriho1 'Lin-. : 
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dolpho Caetano, Celso de Souza, BueniJ de 
Paiva, Beroardo Campos, Felix Gaspar, Ju
venal Miller, • Jesuíno Cardoso, Beenardo 

. Horta, David Campista, Paula Guima-çães, 
,Francisco Veiga, Arroxellas Gàlvão, Rodri
. gues Fernandes, Ca·rlos Cavalcan1.i , Candido 
de Abreu, Walfredo Leal, Paula e Sil viJ.., As· 
tolpho Dutra, João Luiz Alves, Anizio de 
Ab1·eu, Enéas Martins, Satyro Dias, Camillo 

milundas Hyppolito· Gracindo ; e pelo 2• dis
tricto do me~mo Estado, os Srs. Raymundo 
Pontes lle Miramln.. Euzebio Francisco de 
Andrade e José Bernardo de Arroxellas . 
Galvão . 

Em seguiria são successivamente postas a 
votos e approvadas as seguintes conclusões· 
do parecet• n. 3, de 1903 : 

.Soares, Augusto de Vasconcellos, João Lopes, 1 a, que sejam approvadas as eleições que 
Mello Mattos, Rodrigues Doria, Alberto Be- se realizaram· no dia. 18 de fevereiro do cor- . 
zamat, Studart, Tavares· de Lyra, Bezerril rente anuo, no Estado das Ahgoas, para. Do
Fontenello, Urbano Santos, João Bapti::>ta, putados federaos ; 
Adalberto Ferraz, Ja:mes Darcy, ·Aurelio · 2a, que sejam reconhecidos e proclamados 
Amorim,Camillo Pratos, BernarJos do Faria, Deputados : pelo ! 0 distrlcto, os S 1·~~- Dr. Ao
Leopoldo Corrêa, Bricio .Filho, Julio de gelo José da Silva Neto, Dr. J'osé de Barro:; 
Mello, Atl'onso Costa, Kstacio Coimbra, Cam- ·Wanderley de Menclonça e coronel Epami
pos Cartier, Diogo Fortuna, Pedro Pernam· nondas Hyppolito Gracindo;epelo 2° distr·icto, 
lmco,Nelson de Vasconcetlos , Moreira Alvo::;, os Srs. D1·. Ra.ymundo Pontes de Miranda, 
Estevão LolJO, Corrêa. Dutra, Christino Cruz, . Dr. José Bernardo de Arroxella.s G<tlvão e 
Trindade, Homem de Carvi1lllo, Viriato Mas- . Dr. Euzebio Francisco de Andra.de. 
~arenhas, Galdino· Loreto, José Monj<wdim,. · · 
João Gayoso, Rodrigues Lima, Teixeira. de O Sr. Presidente- Proclamo De
Sá, Carneiro de Rezende, Leovfgildo Fil- : puta.dos pelo I o distr icto os Srs . Dr. Angelo 
gueiras, Berna·rdo Montell·o, Ba1•bosa Lirria, José da. Silva Neto, Dr. José de Bwros Wan
Antonio Zacarias, José· Euzebi-o,. Alencar Gui- . derley de Mendonça e co-ranel · Epamin mda.s 
~arães, La.menha Lins, Mauricio de Abreu, Hyppolito Gracindo ; e pelo 2" d.is tricto , os 
Jl;smeraldino Bandeira e Pandiá Calogeras . Srs. Dr. Raymundo Pontes de Miranda, 

Abre-se a sessão. 
- E' lida e sem debate approvada n. acta 
·da sessão antecedente. 

O Sr. Angelo Neto (f• Secreta?·io) 
declara que não haexpediente sobre a mesa . 

ORDEM DO DIA 

Dr . .To~é Bernardo de Arroxellas Galvão e 
Dr. §uzebloFrancisco de Andrade. 

E' annunciada a ·votação do parecer n. 4, 
de I903, reconhecendo Deputarlos pelo Estado 
da Pa.rahyb:t os Srs. João Leite de Paula o 
SHva, .'Walfredo Soares dos Santos Leal, An-

. tonio da Tl'inclade Antunes Meira Henriques, 
:João Soares Neiva e Abdon Felinto Mi_l_aoez. 

Em seguida são. succes3i vamente postas a 
O 81·. João Lopes (pela ordem)- votos e approvadas as seguintes conclusões 

Sr. Presidente, na orderri do dia vao V. Ex. do pat•ecer n. 4, de 1903: 
. su.bmetter 11 votação da C amara os pa.rece- . l ~ . que sejam approvd.das as elelç:ões effe
res para os quaes esta concedeu urgencia na ctuadas no Estado da. Parahyba em 18 de 
sessão dehontem; e creio que, em segdida, a fovereit•o do corrente anno, para Deputados 
Me~a poderá subnietter á votação os pare• 1 , 

h . bli d [.?er eraes ; · . 
cores OJO pu ca os· 2a., que sejam reconhecidos e proclamados 

V· Ex. sabe que O·· reconhecimento de . Deputados pelo mesmo Estado; os Srs. Dr. 
poderes é materia de natureza urgente, João Leite de Paula e Silva, vigario Wal
pois que v11rsa sobre a constituição da pro- fee .io Soares dos Santos Leal. desembargador 
pria Camara e independo de pedido de Antonio da Trinàade Antunes Meira Hen-
urgei:J.cia. · 1 J - s · 

Si assim fór, ·requeiro que SeJ·am dados riques, genera oao oares Netva e Dr. 
Abdun Felinto Milaoez. para ordem do dia de hoje, afim de serem 

votados, os pareceres· que estão pubhcados O Sr. Presidente·-Proclamo Depu
no Día1'io 0/ficial. . tados pelo Estado ua Parahyba os· Srs. João 

Posto a votos o requerimento do &··. João . Leite de Pa)lfa e Silva, Walfredo Soares dos 
Lopes, é approvado. Santos Leal, Antonio da Trindade Antunes 

Ueira Henrique·s, João Soares Neiva e Abdoa 
Em seguid~1. é annnnciada a votação do Felinto Milanez. 

·parecer n. 3, de 1903, 1·econhec.endo Depu-
tados pelo I o distrícto do Estado das Ala- E' an nunciada a votação do pal-ecer n. · 5, 
·goa.s os Srs . Angelo José da Silva Neto, José de 1903, reconhecendo Deputado pelo 1• dis-. 
de Barros Wanderley de Mendonça e Epa- ·tricto de Pernambuco os Srs. Francisco Tei-
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xeir<t de Sá., Ermirio Ces '.l.r Coutinho, Afl'onso .os .Srs:. Carlos Vaz de Mello, José .Monteiro · 
Gon r;a lvcs Ferreira Cost<t e Ce lso Florentino Ribt3iro JunqueL·a e Astolpho Dutra Ni
Henr.iques de Souza; pelo 2• dlstricto do mea- cacio. . .· 
mo E~tado, o Sr . .José :Vlarcellino dlt Rosa o (0 Sr. Va.i de Mello toma a.occupar a ca-· 
Silva, c pelo 3• districto, o S1•. Malaquias deira da Presidenciq.) 
An tonio Gonçalves. Em seguida é annunciada a · votação do 

Em seguida são sttccessivamente pJstas a parucer n. 7, de I903, reconhecendo· Depu
votos e approvad:t.s as seguintes conclusões do tados pelo 3• districto do Estado de S. Pa1:1lo 
parecer n. 5, de IU03 : os Srs . José Rebouças de Carvalho, Antonio. 

José da Cósta Junior e Arnolphp Rodrigues 
1'", sejam . approvada.s as eleições realiza- ·de Azevedo. 

das a 18 de fe vereiro ultimo no 1• districto 
de Pernambuco; Em seguida são successivamente postas-a 
. 2", sejam reconhecidos Deputarlos por esse votos e approvaclas as seguint•Js éonclusões 

districto os Des . Francisco Teixeira de Sá, .dn parec?r n. 7, do 1903: . _ . 
Ermi:rio Cesat' Continha, Affonso Gonçalves . Qu.e seJam approvad as · as el01990S e reco
Fol'l'eira Costa. e Celso Florant,Lno Henl'iques .nhemclos Deput<tdos ao Cor.grasso.Federalpolo 
de SJuza · · . · · ~{o dist l'icto llo Estado de S. Paúlo os . tl'eS 

3' , sojt ~·oconhec ido Deputado pelo 2• dia~ .cid:.;,dãos mais vo tado~: Dr. J-osé Rebouças_de 
tl'icto do mesmo Estado o D1•• José Marcel- Çarvalho, Dr. Antomo.Jose da. Co~ ta Junto r 
H no d<t Rosa 0 Silva · . c Dr. Arnolpho Rodrigues de Azevedo. 

4a, seja r' Jconhccid~ Deputado pelo 3• dis- · . . 
t.ricto do mesmo Estado o Dr. Malaquias An- o · Sr. Presidente--Proclamo De. 
tonio Gonçalves. putados pelo 3" districto do - Estado de · São 

Paulo os .Srs. José Reborrças de Carvalho·. 
O Sr. Presidente-Proclamo De· Antonio José da Costa Junior e Arnolpfio · 

putados pelo 1• di stricto de Pernambuco os Rodrigues do Azevedo. · · -
Srs . F1·artcisco Teixeira de Sá, E1·mirio Cosar· ; E' annunciada a votação do parecer n·. 8, 
Cbutinl:w, Affonso Gonçalves Ferreira Costa. de 1903, l'econhecendo Deputados pelo .Esta<fo 
o Celso Florentino Henriques do Souza; pelo .do. Paraná. ·os Srs . Candidó Fer.reira d_e. 
2• distr icto: do mesmo Estado, o Sr. José Mar- ·Abreu, Carlos Ca. valcanti' d'e Alb1,1querque, . 
cellino da Rosa c Silva, e pJlo 3• districto, Manoel do Alencar Guimarães e Bento· José 
o Sr. M:,tlaquias Antonio Gonçalves. Lamenha Lins. · · · 

Em seguida são successivamente pOStàS a.·. 
O !Sr. _Presidente- Interessando- votos e approvadas as seguinteS cpnciusõês 

me a ':otaçao do p~reca~· n. 6, ,de 1903, passo do parecer n. 8, de 1903 : ., t. c~~~;~ta~~ prestdenCJa da Camara ao Sr. ; . la, que sejam approvada.s as. elàições-rel).~ 
' hzadas n:o Estado do Paraná: em 1'8 de feve~· 

. (O S 1·. Va.; de Mell.o deioxt a. cadeira da Pre- reü·o ultimo, para quMro DepU:tadós··ao·úóii- · 
si~encia, q.tte d ocwpada pelo 81·. Angelo Neto, /gr'esso Nacional ; . · : ·. . · 
t• Scc~·etm·io .) - . 2a., quo sejam reconhecidos e proclama:d'os 

Em seguida é annunciàda a votação do 'D.e putados .por aqu~ll!3 Estado os Srs. qà;Ii~ ' 
p:Lrocer n. 6,do. l903,l'econhccendo Deputados :dldo Fer~01rade Abreu, Carlos Cavalcant1__de : 
pelo 3• djstl'icto de Minas Geraes os Srs. ; Albuquerqt~o, Manoel do. Alencar Gu1mara,eS! 
Carlos Vaz de Mello, José Monteiro Ribeiro e Bento Jose Lamen.ha Lins. 
Junquoira e Astülpho Dutra Nicacio. O Sr. Presid'ent;a-Proclamô:Da:

Em seguida são ~nccessi vltmeo te .postas a. putados pelo Estado do Paraná os S'r;;, Qà.ri
yot.os e ltpprovadas as seguintes cJnclusões: dido Ferreira do Abreu, Carl'os Cavafcantido 
do parecer n. 6, de 1903 : . Albuquerque, M[~o:oel de' Alencar Guimarães 

l a, que sejam approvadas as eleições réa- e Ben\o José Lamenha Lins. 
lizada.s no 3° dis tricto de Minas Gcraes a . l8 . E' anounciuda a votaçã-o . do parecer n-. 9, ~ · 
de fevereiro do corrente anno ; :de 1903, reconhecendo Deputados peló ii<> 

2&, que~ejam reconhecidos e proClamados ·districio do Estado de S. Paulo os Srs.- For
Deputados pelo 3° districto do referido E.'l- 'Dando Prestes de Albuquerquei Antonio. do 
tado os candidatos diplomados · Carlos Vaz Am;wal Ceõar e Francisco Ferreira Braga. 
do Mello, José Monteiro Ribeiro Junquoira e : Em seguida são svccessivarilente postas a 
AstolpllO Dutra Nicacio. · votos e appro.vadas as seguintes conclusões 

do parecer. n. 9, de !903 : · ·. . . . : · 
O Sr. Presidente - Proclamo Qne sejam approvadas as eleições~ reconhe• 

Deputados pelo 3•distr.icto de Minas Goraes $idos Deputados ao Congresso ·Federal pé lo ~o 
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distl'icto do Estado de S. Paulo os tres ci
dadãos mais votados : coeonel Fernando 
Pt•estes de Albuquorquc, Dr. Antonio do 
Amaral Cesar e Dr. Francisco Ferreira 
Braga. 

xar<tm de tomar p<trte na votação dos paro
ce\~Os que os reconheciam Deputados. 

E' annuncia<la. a votação do parecer n. 12, 
de 1903, reconhecendo Deputados pelo 2° dis
tricto de Minas. Goraes os Srs. José Bonifacio 
de Andr-ada e .Silva, João Luiz de Campos e 
Gastão da Cunha.. · · O Sr. Pre8idenl-e. - Pi•oclamo 

Deputados pelo 4• districto do Estado de 
S. Paulo osSrs. Fernando Prestes de Albu- Em seguida são successivameute postas a 
que1·que, Antonio do Amaral Cesar e Fran- votos e approvadas a~ seguintes conclusões 
cisco Ferreira Braga. do pat·ocer n. 12, de 1903 : 

E' annunciada a vobção do parecer n. lO, ia, que sejam appt•ovadas as eleições reali-
de 1903, I;econhecendo Deputados . pelo 6• dis- za~las no 2• <listricto de Minas Geraes a 18 de 
tricto do Estado de S. Paulo os Srs. Paullno fevereiro do 1903; 

-Carlos de Arruda _Botelho, Francisco de 'I:o- a ·. • , . . 
lédo Malta o Alvaro Au()"iisto da Cbsttt Car- 2 • que SeJam leco?heci~os ~ proclam~dos 
v·tlho , • ·· o · · Deput:J.dos pelo refor1do dtstrtcto do Mmas 

' · Gern,os os candidatos diplomados José Boni-
Em seguida são successivamente postas a facio do .\ndt•ada o Silva, Jo[Lo Luiz de 

votos e approvadas as seguintes conclusões Campos-e Gastão <la Cunha. · 
iio parecer n; lO, de 1903 : / · 

. Que sejarnapprovada,.s as eleições orecoohe
cidos Deputados tto Congre.>so Federal pelo 6• 
districto do EstadodeS.Pauloos tres cidadãos· 
mais votados : · coronel' Paulino Carlos de 
Arruda Botelho, Dr. . Francisco de Toledo 
Malta e Dr. Alvaro Augusto da Costa Car· 
valbô. 

O Sr. Preslden.l-e. - Proclamo 
- .Deputados pelo 6~ districto do Estado S.Paulo 

os Srs. Paulino Carlos de Annda Botelho, 
· Francisco de Toledo Malta e Alvaro Augusto 

ria · Costa Carvalho. . . 

E' annunciada a votação do parecer n. li, 
de 1903, reconhecendo Deputados pelo 7• dis
tricto do Estado .de S. Paulo os Srs. Antonio 
Candido Roclrigues, José Manoel de Azevedo 
Marques ·e Rodólpho Nogueira da Rocha Mi-
ranua. · 

Em següida são successivamente postas a 
votos e approvadis aa· seguintes conclusões 
do pai·ecer n. 11, de 1903: · 

Que sBjam approvadas as eleições e reco
nhecidos Deputados ao Congresso Federal pelo 
7• districto do Est ~\do de S. Paulo os tres c i· 
dadãos mais votados: De.Antonio Candido Ro
drigues,Dr. José Manoel de Azevedo Marques 
e Sr. ,Rodolpho N·Jgueira da Rocha Miranda. 

O s~.PI'e~!tlden.te-Pt•oclamo Depu
tados pelo 7• üistl'icto do Estado doS. Paulo 

· os Sr8. Antomo Candido Rodrigues, José Ma
noel de Azevedo Marques e Rodolpho No

. gueira da Rocha Miranda. 

O Sr. Fernando Pre8tes(pela 
oJ·dem)-Sr. Presidente, rogo a V. Ex. a :fi
neza de fazer inserir na acta. a declaração de 
qne todos os Deputados por s. Pa1,1lo dei-. 

O S1•. Pi'e8idente-Proclamo De
pútados p3lo 2• districto de Minas Gm·aes os 
Srs . . Jósé Bonif<teio de Andrada e Silva, 
João Luiz de Campos e Gastão da Cunha. 

E; annunciada <~votação do parecer n. 13, 
de 1903, reconhecendo Deputados pelo 6° dis
tricto do Estado .de Mina8 Geraes os Srs. 
João Luiz Alves, JOaquim Leonel de Rezende 
Filho eAdalberto Dias Ferraz da Luz. 

Em, seguida são .successi v a mente postas a 
votos e approvadas as seguintes conclusõei 
do parecer n. 13, de l90:l: · · 

la, que sejam ánnulladas as eleições .das 
secções 6a de Tres Cor;tçõos do Rio Verde, 
6a U.o município das Tres Pontas, l", 2" e 
3' de Santo Antonio do Machado, 5" de La
vras do· Funil, por constal'em das respecti
vas authenticas votação supel'ior ao numero 
de eleitores comparecidos e de cedulas rece
bidas; 

2", que sejltlll approvadas as eleições reali
zadas nas demais secções do mesmo dis
tricto; 

3", que sejam reconhecidos o proclamados 
Deputados os candidatos diploma<_los João 
Luiz Alves, Joaquim Leonel ue Rezende Filho 
e Adalberto Dias Ferraz da Luz. 

O . Sr. Pr•esidente - ProcJamo· 
Deputados pelo 6° districto do Estado de • 
Minas Geraes os Srs. João Luiz Alves, Joa
C!Uim Leonel do Rezende Filho e Adalberto 
Dias Ferraz da Luz • 

E' annunciada a votação do parecer n. 14~ 
de 1903, reconhecendo Deputados pelo 8• dis
tricto do · E~tadô de Minas Geraes os Srs. 
Henrique S~lles, Camillo Soares de Moura 
Filho e João Pandiã. Calogeras, 
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Em ~cgulda são suceo~siva.mente postas a. 
votos o a.pprovadas as seguintes conclusões 
do parecer n. 14, de 1903 : 

v, que sejam annullad<IS as eleições h:wi
!lo:~ n ~t 15" secção do município _de Caratinga,
por torom os eleitor:>~ desta votttdo mt se
cção !,la, dando logar á duplicata que se 
verificou em Santo Estevão; e tambem a 
20a secção do mesmo mtmicipio do Caratinga, 
poe não ter sido a acta transcrijlta em 
ltvros rlo notas ; 

2a, quJ sejam a.ppt'ovadas as eleições roa
Jizachts nas _d.amai8 secções do referido dis-
tl'icto ; · 

8", quo sejam roeonhocidos e proclamados 
llllpntado:::: pelo 8° rli'Jtricto de Minas Geraés 
o:> c.:~nclidatos diplomttdos Henrique S:tllos, 
C':tmillo Soares do l\1our:t Filho e João P<~ndiâ· 
Üitlogoras. 

O Sr.. JPr·esidente - Peoclamo 
1\:rpt!l;:_ulos polü 8" districto do E>tttclo de 
Mitm-; Goracs os St'S. Henrique Sn.lle.-; , Cn.millo 
Soares de Moura Filhn e João Pa.ndi;l Calo
ger;ts. 

E' wnnnnci.:üh a votação do parecer n.l5 , 
dn 10():;, reconliocondo Deput:1dos pelo 12° 
clistricto do Minas ncl'aes os Srs. \;ven
resl.:í.a Braz Pereira Gomes, Rodolpho Gus
t<wo (la, Paixão o Antonio Padua de Assis 
I:ozende. · 

·Em seguida são snccossivamente postas a 
votos o appruvadas :1s se;plintes .conclusões 
llo parer.er n. 15, de 1903: 

l "', sejam approvarlas as eleições realizadas 
no 12° districto do Minas Geraes·a 18 de feve
rcit•o deste :1nno; 

2" , sejam reconhecidos e proclamados 
Deputados pc lo mesmo districto daquelle Es
t:ulo os candid atos que obtiveram a. m;üoria 
ílos snJfeagios vVnncoslâo Braz Poi'oi ra. Go
mo~ , Rodolpho Gusta:vo da Paixão o i\.ntoni•J 
I'arlult de i\ssis Rezende. 

anno no 10° districto do Estado · de Minas 
Geraes; . , 

2•, quo sejam reCO(lhccir!os <; proclaml.dos. 
De)mt<1dos pelo refol'ldo districto os cwndi-: 
d<Ltos diplomado.> M:wocl Fulgencio AlYes• 
Pereira, .1\rthur Fet'l'eiea Torres e José Bonto 
Nogueira. 

O Sr. Presiden1:e -~ Proclamo 
Deput:J.do:> pelo 10° districto do Estado de 
Minas Geraes, os Srs . Manoel Fulgencio Al
,·es Per·eira, Arthm- Ferreirn. Torres 13 José 
Bento Nogueira. · · 

K. a.nnunciada a votat;::ío do parecer J.l. 17,, · 
de IDo·J, r uconhccenuo Deputa( los pelo 5° ·d i.,.. 
stricto rlo Rio G!'ande do Sul os candidatos 
cliplomauos Diogu FornanC:los Alvares F:or.
tuna, IVIanoel ele Campos Cn.rtier e A1'thur 
Homem de Carvalho. · .· · · ·· 

Em SGgui(h são successivamente postas ã 
votos o approvada.s as seguintes conclusõm 
do parecer n . 17, ele 1903: -

P, . quo sQjam app\'0,·:1das as . eloi::ões a 
r1ne se pt•ocmleram em W de fe-vereiro ·da 
corrente a.nno no Gn districto do Rio Gr-ando 
llo Sul; 

2", que scjmn reconhecidos .Deputados relo: 
mesmo r_l ist ricto do referido Estado os C<tn
diclatos cli.plmmvlos, Diogd Fernandes Alva.· 
res Fortuna, Manoel de ca:mpos C:trti ~r·o 
Arthur HoineHt de CMralho. · · · 

O !§a~. Pret!lidente - - Pr;oclnmó 
Deputados pelo 5° districto do Estado·dq lÜo 
Grande üo t:>ul os .SI'$. Diogo ,Fermindes .· Al
yares Fortuna, Man•Jel elo CalJipof:i Ç(Lrtbt· e 
Arthur Homem d!l C::tl'mlho. · · · 

E' annnnciada a votação do pa;l'eCOI' n.·líl, 
U.e 190:3, recDnhec::n,Jo Deputados pelo 4•• 
üistricto 1lo Ri0 Grande do Sul os. Srs. Ale
xanlil'C C;t~siano do Nu.scimci:IÍ.o, Vesp(l.Si,à.ào 
Gonç~:,,lvo~ do ,\! lnl•lttcrque e Silva e Alfr.e>do· 
Yari•lllt. 

<!!~ Sr. Pre~;;iden.te-Procbrno Dopn- Em se.:::niclcL siiu ,:;uccossi va111ento post11s _a 
ktclos pelo 12° districto do Estado de :IIinM vot•B e a.ppr ov&tla.s as segnintes: conclusib.>-
Goraes os Srs . \;ven.ceslâo Braz l'eroir(t do pal'ecei' n. ·ltl, Üü 1903: - · 
Gomes, Rodolpho Gn,;tavo da Paixão e Anto- · 
nt•J Padua. de Assis Rezende. la, soj(l;m app1.'0Yatlas as eleições realiza-

ílas a 18 elo fuvot•oü·o rb corrente anno no 
!!;' n;nnunci ~t,[a a votação do parecer n. 16, 4o Ji~tricb do Rio Urande do Sul; 

de 1903, recon hecendo Deputados pelo 10·• · 
cli~tricto elo Minas Geraes os Sl'S. Manoel 2'', sej~w1 rcconhcrlLh! e,proclam11do·; Dcpu-
Fulgencio Alves Pereira, Arthtú' Ferreira. ·tados pelo mesmo 1li,; tl'icto do Rio Grande elo. 
Torres e JoSé Bento Nogueira. Sul os candid11tos diplumaüos Alexandre Ca~;. · 

siano do Nascimento. Yospasiano Gonçm.lves · 
Em seguida são successivamente postas a ele Alhnqnerque e Silr:t e Alfeedo Varella. 

votos e appr.ovadas as seguintes-eonclusõcw 
do parecer n. 16, de 1903: o @,11,~. pr,_·esidl0n.i:e-P roclamo DopLi· 
:) a, qno sej tm approv11das as elcü:ões i.a.rlos pelo 4o uisteieto do Estad,o do lU o '' 

re::i,lizadas <t !8 ·de fevereiro çlo correut.e c:t·ande do Snl os St'$. Aloxan<ll;i; qa,~"'Iq.no dó· 
Vol. I 
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Nascimento, Vespasüwo Gonçalves de Albu
queeque e Silva e Alfl'edo V11rella.. ·· 

E' annunciada a vot3.~:ão do parecer n. 19, 
· de 1903, reconhecendo Depütados pelo 1 o dis

tricto do Rio Grande do Sul os Srs. Luiz 
Soares dos Santos, Juvenal Octaviano Miller, 
Marçal Pereira de Escobar e Alexandre José 
Barbo~a. Lima. 

Em seguida são succcssivamente postos a 
votos e approvadas as seguintes conclusões 

. do parecer n. 19, de 1903: · 
1", que sejam approvadas as eleições pro· 

cedid<J.S no dia 18 de fCVCL'(3Íl'O do· corrente 
anno nos municípios de Porto Alegre, Via
mão, Gr;.~vatahy, ·Taquara do Mundo Novo, 
S. Leopoldo, S. Sebaslião do Caby, S. J?ão 

· do Monte Negro, Bento Gonçalves, Caxw.s, 
.Garibaldi a S. Francisco de Paula. de Cima 
dtt Sena, todos do 1 o üistricto eleitoral do 
Rio Grande do Sul ; 

2a, que sejam reconhocidos o proclamados 
Deputados pol' tal districto 03 Srs. Luiz 
Soares dos Santos, Juveual Octaviano Miller, 
Marçal Pereira de Escob1-r c Alexandre José 
Barbosa Lim:t. 

O Sr. Presidente-Proclamo Depu
tados pelo to districto Jo Rio Grande do Sul 

. os Srs. Luiz Soares dos Santos, Javc ai Octa
viano Miller, Marçal Pereira .de Escobar e 
Alexandré José Barbosa Lima. 

0 SR. PRESIDENTE-Em virtude da delibe
raçlio da Camara vou p:·oeeder á votação dos 
pareceres publicados no Diario do Congresso 
de hoje e para os quaes, a Camara, a reque
rimento do Sr. João Lopes, concedeu dispen-

.. sa de interstício. 

E' annunciada a votação do p:1recer n. 20, 
de 1903, reconhecendo Deputados pelo Estado 
de Santa Catharina os Srs Francisco Tolen
tino Vieira de Souza, V)ctorlno de Paula 
RamoB, Elyseu G:uilherme '·da Silva e .Abdon 
Baptista. 

Em seguida são successivamente postas a 
votos e approvadas as seguintes conclusões 
do parecer n. 20, de 1903: 

l,a que sejam approvadas as eleiçõ3s que 
se realizaram no Estado de Santa Catbarinà; 

2•, que · sejam reconhecido3 Deputados 
Francisco Tolentino Vieira de Souza, Dr. Vi
ctorino de Paula Ramos, Elyseu Guilho:·me 
da Silva e Abdon Baptista. 

· O Sr. Pre!õ!ident.e- Proclamo 
Deputados pelo Estado de Santa Catharina 
os St's. Francisco Tolentino Vieira de Souza, 
Victorino de Paula Ramo:-J, Ely.~eu Guilherme 
da Silva e Abdon Baptista. · 

E' a.nnunciada a votação do parecer n. 21, 
de I 903, recon hocenJo D .lput;~Jos pelo 1 o di
stricto do E~tado de S. Paulo os Srs. João 
Galeão Carvalhal, Antonio Moreü·a. d!io Silva 
e Jesuíno Ubaldo Cardoso de Mello. 

Em seguida são successivamente postas a 
votos e .approva.das as seguintes conclusões 
do parecer n. 21, do 1903: 

Que sejam approvadas as dit ;s eleições e 
reconhecidos Deputados paio I o dis~l'icto 
eleitoral de S. Paulo os Srs. Drs. João Galeão 
Carvalhal, Antonio Moreira da Silva e Je
suíno Ubaldo Cardoso de Mello. 

O Sr. Presidente- Proclamo 
Deputados pelo IP distr~~ctv do Estado de 
S. Paulo os Srs. João Galeão Carvalhal, An
tonio Moreir<J. da Silva e Jesuíno Uba.ldo 
Cardoso de Mello. 

E' anhunciada. a votação do parece~·- _n. 22, 
de 1903, reconhecendo Deputaclus pí}l€(2°. dis· 
tri.cto do Estado de São Paulo os:Srs. Ma
noel Jacintho Domirigues de Castro e Fran-
cisco Marcondes Romeiro. · 

Em seguida são successivamente post\l.S a 
votos e approvadas as conclusões do parecer 
n. 22, do 1903: 

Que sejam approvadas as dit:J.s eleições e 
reconhecidos Deputados pelo 2° districto elei
toral do Estado de S. Paulo os Srs. coronel 
Manoel Jaci.ntho Domiogues de Castro e Dr. 
Francisco Marcondes Romeiro. 

O St~. Presidente-Proclamo Depu
tados pelo 2° districto do Estado de S. 
P·aulo os Srs. Manoel Jacintho Domin
guas de Castro a Francisco Marcondes Ro
meiro. 

E' anom;J.Ciada a votação do pa1•ecer n. 23, 
de 190_3, reconhecendo Deputados pelo 5° 
districto do Estado de S. Paulo os Srs. Eloy 
de Miranda Chaves, José Manoel Lubo a .José 
Leite da Souza. 

Em seguida são succassiva.mente postas a 
votos e approvadas as seguintes conclusões 
do parecer n. 23, de 1903: 

Que sejam approva.das as referidas elei
ções e reconhecidos Deputados os tre.s ci
dadãos mais votadós Dr. Eloy de Miranda 
Chaves, Dr. José Manoel Lobo e Dr. José 
Leite de Souza. 

O Sr. PJ•esidente - Proclamo 
DoputaJos pelo 5° districto dÓ Estado de 
S. Paulo os Srs. Eloy de Mil·anda Chaves, 
Juse ill'-lonoel Lo~o e Jo:sé LeiLe da Souza. 

E' tLnunnciada a votação do parecer n. 24, 
de 1003, reconh(}cendo Doputados -pelo 1° dis-
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tricto do Estado ela Bahia os Srs. Dr. Do
mio o-os Rodrigues Guimarães, commendador 
João" Augusco Neiva, Dt·s. Ll)ovigildo do 
Ypiranga Amorim Fllguuiras e Joaquim Ma

votos e approvadas as seguintes conclusõe.;; 
do parecer n. 2o, de I 903: · · 

Ia, que seja approvada a eleição etfectuada 
no 4• disteJcto do Estado da Ba.lün, em 18 de' cedo do Castro Rebello. , fevereil'O (le 1903; 

'Em .seguida são successivamente postas a 2~, que sejam reconhecidos Deputados, po1' 
votos e ibpprovadn,s as seguintos conclusões I terem obtido maioria de votos, os Srs. Sa-
do parecer n. 24, de I 903 : tyro de O li v eira Dias, Francisco de Paula 

. . . - . Oltveira Guimarães c Pedro Vergue de 
l ", que seJ<l approvada a clotçao procedtda AbrP.u · · · 

no lo di~tricto eleitoral do Éstallo da Bahia, " · 
I'emettendo-se ao procm·ador seccional dalli 
os títulos em bra.nco c.lci que tnLt:1 este 
parecer, afim de q ué esse fun cciona1•io 
promova as invesl,igações nccessarias uC 
modo a vel'ificar si IJU. no caso crime a 
punir, e, no caso negativo, faça recolher 
ossos documento~ ao raspecti v o conselho 
municipal ; · 

'2", qüe sejam roconllccillos Deput.aJo~ o; 
Srs. Domingos Roclrigucs Guimarães, J oã.o 
Augusto Netva, Loovig-i ldo do Ypirang-_a 
Amorim Filgueiras e Joaquim Macedo de 
Castro Rebcllo. 

O §r. Pre!!!ident.e.,-Proclamo Depu
bdos pelo ,1o diskicto do Estado da BÇLhia os 
Srs. Drs. S:1tyro de Oliveira Düs, Francisco 
de Pv,ula Guimarães c Pedi·o Vergue de 
Abreu. 

E' annuuchLd<t a votação do parecer n. 27, 
(\e l 903, ret.:on:hecendo Deputados pelo Eshdo 
do Espírito Santo os Ses. Bernardo Horta .de 
Araujo, José Moreirr. Gomes, José Francisco 
Monjardim o Galdino Teixeira Lins de Barros 
Loreto. 

Em seguida são successivamente postas a 
votos e appmvaJas ·as seguintes conclusões 

O St~. Presitleute - Peoclamo do p~tro ~ee n. 27, de 1903: ·· . 
Dep~ttados pelo lo districto do Estado tJa I a, que seja.m approvadas as eleições réa.li
Bah':_a os Srs. D1· .. Domtn~os R. odl'Igues Gm-~ za. das no di. stricto ui:lico do EstJ.do do Espírito 
maraes, commendador Joao Augusto Netva, s:wto no Llia 18 de fevereiro do corrente 
Drs: Leovigildo 1o Ypiranga At~orim Fit- anno; 
guetras e Joaqmm Macedo de cast1·o Re- 2o, que sej1m reconhecidos Deputados{e-
balLo. dct·aes polo mesmo Estado os Srs. Bernardo 

E' anunciada a vob.ção do p;1rocor n. ,'?.5, r-Ioi•ta de Ar: •. ujo, JQsé Moreü·a Gomes, José 
lle I903 , roconhéccndo Deputado~ pelo 2" llis- l?rancisco Monjarllim e Galdino Teix~ira Lins 
tricto do Estado da B<tlüa os S1·s. Joa- de Barros Lo reto. · 
quim Ignacio Tosta, Al·istides Augusto 
Milton e Francisco Vicente Bulcã.) Vianna .. 

Em saguida $o successivamente postas o. 
votos e approvadas _as st3gr.ün tes conclusões 
do parec3r n. 25, ds 1903: 

ta, que seja approvada. a eleição que se 
elfectuou do 2• districto do li:stado da Ballü 
em 18 de fevereiro de l 903 ; 

2a, que sejam l'econhec.iclo.> Dcpucados, por 
Lerem obtido maioria do votos, o~ Srs. Joa
quim Ignacio Tost:t, Aristides Augusto Milton 
o Francisco Vicente Bulcli.o Vianna. 

O Sr. P•~esident e-P!'oclamo Depu- . 
tados pclJ 2° distl•icto dJ Es\ado ila Bahia 
os Srd. Drs. Joltqn im Ignacio Tosta , ,\.ris
tidos Augusto Milt m o Francisco Vicente 
Bulcão Vianna. ' 

E' annunciada a votação do p :tl"t'C lll' n .• 26, 
de 1903, reconhecendo- DepuGMlos pJlo ,1o dis· 
tricto do Estádo d<t Ba.hia o :; Srs. Dl'S. Sa
tyro do Olivoil'à. Dias, Frtwci8co de Paula 
Guimltrães e Pedro Vei·gno de Abreu. 

Em seguida são successivamente postas a 

O Sr.Pt~esideute-Pr.oclamo Depu- · 
tados pelo Estado do E:>pirito S!l.nto os Srs. 
Bernarrlo Horta de Araujo, José Moreira 
Gomes, José Francisco Monjardim e Galdino 
Teixeim Lins de Baeros Lo reto. 

E' annunciada tt votação do parecee n. 28, 
de l !lOT reconhecendo Deputados pelo 2• dis
tl'icto du Estado do Rio de Janeiro os Srs. 
D1•s. Boued i c to Gal vão Pereira Baptista, Luiz 
dltSilvêt Casteo, Loueen c; o Maria de Alm!:~id.a 
Baptista c Alberto 13ezamat. · · 

Em seguida sao succcssivamente p~ostas a 
votos e approvadas as seguintes conclusões 
do parecer n. 28, de l 903 : 

I a, que sejam approvadas as eleições rea
liwda:> no :Zo disct.ricto do Estado llo Rio de 
Janeiro em 18 de fevei-eiro do corrente auno, 
com exccpção das cl•J município de lVIacahê, 
onde h:Juvc duplic<.~,t.tt ; 

2a, quc'sejam reconhecido:; c p1·oclamados 
Deputado~ pelo referido rlistricto os Srs. 
Benocli<.:to · GalvJ.o Per-cim Baptista, Luiz da 
Silva castro, Loureuço :i'daria de Almeida 
Baptista e Alberto Beza.mat; 
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-· 3", 'lUO sej<lm cnviatlos ao poder compe-
tente os JlapDi;:; li>ts ,Jn plie:·tt ·,s •l ll i>:•.:er;ão nn iea 
do :2• tli::rtric to , l ", :2" o :;• Si)cr:õns do ::i" rl is
tricto, l", 2"' o ;Ja do 5• rlistric"t.o, 1" e ;!_a do 
6° llistricto, 1"-, 2" c ;:;a tlo 7° distl'icto, l ", 2·\ 
3" C 4" ÜO 8° Üiiltl'it.:LO, todas d.o municipio 
do Macal..té, afim do ~crem rospunsabili
zn.clos criminalmente os antorcs ll<t fa lsiíi
cação o frauJo quo se evidenciam 11os rofc. 
ridospapo.i::; . 

o s~·. Pre~t.-J ente - Pruc;~lamo 
DeiJtüados pelo 2·• distl'icto üo ~~st_;t ,Jo do R!o 

· de Janeiro os Srs . Drs . Benethcto Galvao 
Pereira Baptist<1, Luiz di~ Silva Castro, Lou
renço Maria do Almeida naptista e Alberto 
Bezamat . . 

E' anounciad't a vot<1ção do parecer nu
mero 29, tle i:903, J'rconhec0ndo Depu tados 
pelo 3° districto do EsLaüo t.lo Rio de .Janei · 
ro os Srs. Drs . Lam•irido Pitta, Antonio Au· 
gusto Pereira Lima c Julio V:wissimo d CL Sil 
va. Santos . 

Em seguida sito succcssivamentc postas a 
votos c appt·ovadas as seguintes ·· conclusões 
do parecer n. 29, de l 903: 

Que sejam approvadn,s as eleições feit~s 
no dia. 18 de fev:weiro de:;te n,nnu no 3° chs
tricto llo Est ado· do Rio de .Janeiro o, em 
conseuuoncia: reconl Jccidos Dcpu t;u.los p:;lo 

. mesmo disr.ricto os S1·s . Ln.nrindo PitGa, An
tonio Aug-usto Pereira Lima c Jul io Verissi
mo da Silva Suntos. 

O Sr. Presidell'i.t;e-P!'0cbmo Depu 
. tados pelo 3• distl'icto do Est rvlo do Rio 
de .Janeiro os Si':> . Drs . LaurinJo Pit,t"', 
Antonio August:J Pcr3ira Lima c Ju lio Vori,;
simo -da Silva Santos. 

E ' annuncia.d <t :t vot;.ção do p:.r.•cm· n . 30• 
de 1903, reconhecendo ·ucput:Ldos pelo 5° ,ois-

. tricto do Estado du Rio d:: .J[l.neit' J os Srs . 
Drs. Car-los Augú.sto de O!iveüa Figueire,lo, 
.Toão Ca,rlos Teixeiru, Brand:'to c Paulino José 
Soar·c::: <le ~o u za .J unior. 

Em seguilb :f• o snec0~sivameot: po:;tas a 
votus c ap p;·ovada-; as sag·nimes conclusõe~ 
do parecer n . 30, de 1903: 

-1 "' , que sejam npprovadas a;,; rl!Jiçõcs rea
lizadas no 5" tlbtril'tu do E~ta,1o do Rio de 
Janeiro no dia Ü3 ele f;vei·ci ro . do correu c 
anuo; 

2·• , que sejam r econhecidos Deputados fi'c· 
deracs pelo mo~mo di~l;ricto os Srs . Cn.rl o 
Augusto de Oliveil'<L Figueiredo, .Joiu Ciu·lo~ 
Tctxeiea Brandão e Paulino José Soares de 
Souz -~ Junior. 

.Ta.neí I'O os Srs . D1·s. C::u·Jos Angusto de Oli
vc!r<~ F•' iQ'nerctlo, .Toiio C;trlos· Toixf'im Bran
üão c Pi.mli1 10 Jo~é Soa1·es de Souz<t Junior . 

g· anuncin.da a yotaçio do p<trocm• n. 31, 
do EJú::S: rcconhc~ondo Deput-tdos pelo E~tac!o 
do Rio Grande do NortrJ O!> Sr·s. Augul!to Ttt
\'at•cs de Lyra, Kloy Castl'iciano de Souz:t, 
F1•aocisco Victor du Fonseca e Silva e Ma
noel Pcrcirl\ Reis. 

Em seguid;1 são succe:;sivamcnte postas a 
voto~ c approvadas as scgnintes conclu.,ões 
do parccet· n . 31, de 1 90:~ : 

Ja, que ~oja n.pprovalla a eleiçio rmtlizada 
:.t 18 de fevcrcit·o ultimo na E~tado do Rio 
Grande do No:·t c; 

~a, que scj:un rcconhcciLlL>S o proclamatlolil 
Deputados pelo mosmo Estado os Srs. Au
gusto Tavares de Ly1•a, ELy Castriciano do 
Souza, F t•,tnci!>co Victor da Fonseca c Silva o 
Manoel Pereil·a Reis. 

· O §r: Presidente- Procliuno 
Dcpnt:.\dos pelo Estat.lo do Rio Gr;mdc do 
Norte os Ses. Augusto Tavares de Lyra, E1oy 
Ca·;triciano do Souza, Francisco Victor d<t 
Fonseca e Silva e Manoel Pereira Reis. 

E' :tnnuoci; td<t a v:Jtaçã.o do parecer n. 32, 
de 1903, recon hecendo Deputados pelo 3• dis
tricto t.lo Rio Grande do Sul os Srs. Victorino 
Ri heiro Carneiro Monteiro, James F. Darcy 
o Domingos Pinto d.c Figucircdu Masca
renhas. 

l~m seguidõ1 sãn Sllccessiva.mente postas a 
votos c appr·ov~tt.las as seg uintes conclusões 
do pu.rcccr n. 3l?, de J 903: 

1'', que :;eja.m annulhLdas a.8 eleições drt 2", 
3" e 4" secções du l" llistl'icto, I" c 2" secções 
do 4• tlistl'icto de S. Gabriel ; 1 ", 2" e 3" secções 
do l • clistl'icto de It<tqui ; la secção (la o 4a 
IIJeS:.tS) c 3a S•' Cção do :-;o disioricto de Urll
gu<1yanct ; l ~ sec.:;ào do 1 o di~tricto e 4a do 3• 
dtStl'icto de Qua·· - ~hy; l" e 9" secçõe,; de 
Sant'Anna do Livramento ; P secção do Ro
:mri.o ; I a sr.cção (2" lllCS:J) do lo districto, 
2·• soeção (211 o 3" mesas) elo 2• rlistricto de 
S. Vicon i;o ; 2a ~ccção do l o dhtl'icto de La
vras ; 2a sec(;ã.o (3" mesa) c 7"' secção do 5• 
districto de Caçcqiava, e ~a secç·io do l • dis
tricto de S . S~o!pê ; 

2", que s ···jam l'cconhecidos o proclamados 
Doputu os pelo 3• di~tricto do Rio Grande 
do S11l ox Srs. Vit:Lorino Ribei 1·o Carneiro 
Monteiro, .lttmes F. Darey c Domingos Pinto 
de Figueir edo Ma:;carenhas . 

O ST. Pre!'<idente - Proclamo 
O §r. Presidente-Prodamo Depu- Deputados pelo 3• dis~ricto do Rio Grande uo 

tados pelo 5• distric~o do E;;tado do Rio do Sul os Srs. Vlctorino Ribeiro Carneiro Mon-
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teiro, James F. Darcy e Domingos Pinto · de Contest:tção do Sr. Fonsecot Hermes ás eiei
Figueiredo Masl)a,reullas. ções elo 2° districto do Districto F ederal, 

c>) ~r. P re8R<rlen te - J<:~t:'lo fio da , 
a.s l' t>taçõn:> o JJão ltavonll.o nath mais a 
tr<J.ta.r , d:csiguo para :.,m:wltã a scgttii1ir; 

O!WEii.'I DO DIA 

TRA DAL IIOS DE COM!Ií!SS()J,:s 

PAl tECER 

N. 33- 1003 

realizadas no di<l 18 de fevereiro do cor
rente mmo, manda9.a IJUblicar em virtude 
do <ert. 8° do Regiment(} Interno 

Exms. Srs. J\Iembros da 3" .Commissão · 
de Poüci'(·S-Os ;:,baixo assigmtdo:>, candida" 
tos que fon1m â. dcputa.ção f~dei·al pelo 2 c 

ni r;t ricto tl.o Districto Federal, contestando os 
Lliplonu:> cxpedi,tos pela Junta Apuradora .· 
nos Sr.<. Irineu .tio í\IJllo Machado, Henri
'JlW Tavaees Lagrlcn, Nel$un do V"sconcellos 
e ;\lmoi.ta e João linUtões tlo lviattos i'vfarcüt.l, 
pv' l' lhes t0rem sidu illégi:timamonte confe
eLlo2, rctJlurem, a lJom da · moral política e ' 
da vcrrl<ttle do suíi'Ntgio popular, dos fóros 

Reconhece Deputados p elo 2° dislricto do Rio ,[o civili ~ctda d.e. quo guza esta Capital e do!! c 

G1·mule do Sttl os Srs. Gt3! '1JW1W Hass{ochcr , ereditos da propt·ia Republicci., que concluaes ·' 
Joaquim Antonio Xa·vier do Valle e Angelo o paeecer, opinando peh invalidade desses di• -
Gomes l'i!iheiro Machado , plormt8 e pel" nullidade absoluta da eleição, -

Foram cnvütl:ts á 5a Con•missi'io de Vo
l'ificação de Poderes as authcnticas rclati
V<~S [t eleiçi'io realizada. em 18 do fc1·erc ,ro 
do corrente anno, no )!.o distl'icto do Rio 
Grande do Sul. 

Não tendo sido remottid<1 c1 Secretaeia da 
Camara, até esta thta, a acta da junt<t apu· 
radora _ daquollc üistl'lcto; resolveu a Com
missão que fossem apurados os Yotos pelas 
au thenticas recehiJ.as pcl<t mesma Secr.:t:t
t•ia, e, nestas condições, verificou oxístirem 
101 authentic:.~s concernentes àquolta elei· 
ção, tlas quaes con8ta t erem sido ~ulfragad us 
unicamente os t ees CéLndidatos Sr~. Germano 
Has3locher, Joaquim Anto trio X::t1•iec elo 
Valle e Angelo Gomes Pinheiro :Machado .. 

rnctlida quo a Camara mn s2u alto e' pirito 
de jus tiç<t lta Jc decret:tr, para, que so não .· 
ma.culo <t pureza de ;su11 constituição. 

Pl~ELHIINAR 

Sem onharem absoluhmente na alta in
ve3tigaç:ãó de .um.; questão de direito publi- ; 
co, lançam os ab;üxu as~ignados uma, propo- -, 
sição que tracluz a sJ.uvida que lhes assalta o · 
espírito e que <L C :,mara, - interpretn,dora.~ 
qu<tsi autheutica dos texto~ constitucionaes,,: 
dirá .si pt·ocode ou iinprocede. ; 

A Constituiç:ão :.~.ttl'ibné em o art. 22 ao 1 
Congees.~o: 

. · «l~ognlo,r o,:'i c!Jntliçêíos e o processo ' da~ 
deiçito P<ll'I.L os e.:tl'go,; fetlel'Ltes em todo o.: 
pa.iz. » .. 

Considerando que n•lrrhum protesto con::;ta E;si:L a.tt t• i"ouiçi'io, pot•(,m, deve estar siibor- ~ 
das rofcrhl.as authentic~ts, pcm:tntc <11;-!·mn:l. di nada aos domais pr·eccitos constitu6íonaes ~ 
das mesas clcitoracs do 2° üistricto, c qn:• de cM:tct(lt' nuúB goe d, quaes 8oja.m, por ~ 
nonhmmt cuntcstação foi oll'm·ocicl:J. it Cum- exemplo, os que :-e referem .~ compe- ~ 
missi'lo contm a valid::tdo do pt'ol)m~;;o eleito· tnnd<L. · 
ral [Üli re<J.liz::vlo, é "Uomrnis.siw r.i:.) p;wccot' , D~o;jd n que o KJbtuto Fullllameni.al rloimo as 
que: , <1. ',tri buir;CíOi cit> c:.,<lct nm dos urgãos da SObe-; 

1°, sejam approva[la.s as eleições realiz:v las :·a.nia naci~na l 0 os ~odara h :_i~·mo~icos_ e) 
no 2° di ·tricto do Rio Gr;.~nJc do Sul em 18 m:t::pcn , e~.e;:;, _cluo c quo o _Legtslat~vo. nao < 

. , ~ ., . . . · ' podo, em 1uncç<:w quo mw seJ:l. constltnlllte, , 
de fe\ ereL.o uo l903' I u.mpllae Ottl'estl'ingit· a competencia do ,Ju-

20, sejam roconhociclo~. c. proclam:J..lns dir:ia.J•it>, Cbi'a o ~<t:;:1:tivarnonte cl~fi_nida e , 
Depu tados pelo mesmu <listncto céitLlllellc 1lelumütd <t na. s0cçao !li da Const1tmçao. . 
E:>taclo os mm.lidatos quo oliti \'Oi·a.rn s:lf i'r<t- · O doerei o /n. !J~l ~J, tle 29 do dezembro de 
g.os no rofllriJo pleito St•s. Uermano Hasslo- i 9U2, qtte in vostiu mcmlH'uS d<t n:a.gistratura. '· 
cher, Joaquim Antonio XtLvier du V e1.lle e e do mini s torro pnblic·o fetlel'::tcs Llc ftmcções 
Angelo Gomes Pinheiro Machado. que ca:1em :1 podere:; munieipaos, ê eviden

t eme'nte inconsJ.ituciona.l: 1 •, porque infringe 
o § 2" do al't. 72, ct'llaado pam o Dh;t1'icto ., 
Fctlei~al lllil<l, oxcelJÇi'lo tFI, lei; 2°, porque am.- ; 
plia a os pitem da compotenci<1 do juiz fe
dera.!, cujas attriblltÇÕlld sio üeíinidas no . 
:;l,l't, GO 1: seus pêl,mgmphos, 

Sr.la das Commis.;õcs. ?5 de ahl'il de 1903. 
- lhtgusto de Freitas, iwusi tlente.-Joaquim 
Pi1·es, rolátor.-Fmncisco. Rnmciro.-üw
Tindo Pitta. 

J_,ova,nt(l,-so a sess5.o á 1 hom rl<~ t(l,,:de. 
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Si é principio corrente de direito que mã- fngh dos desor1leiros e as~assinos de officio 
teria do competenc.ia, se enr.ondo slrict1: juri.<, borr•ifadn. de sn.ogue e enlutada com o crime, 
si.a Constituição traçou a orbi ta de fhnc.ções não ~~ uma cle.i:;ã:o ;qmravel, não pôde ser 
dentro da qual o juiz fedot•al exet•cit<t a sua um vohic~ lo honesto . para a rept•.csontação 
actividade legal, si nella não está compre· nn.cionnJ. 
hendida e3sa de apurar eleições c diploma,r As authenticas de que conheceu a junta 
Deputados, si o Congresso não póde uecret:J.r apuradora demonstram á evidencia o que foi 
leis contrárias á Constituição, a organis:cção es.>e pleito:-dc um lado, a abstenção reve
dessét juntét é inconstitucional, é illcgitima c, lada. em algumas dezenas ue votos para os 
conscquentemente, nullos cinsubsistentes os primeiros da lista, em seeçú.Js de 250 elei
diplomas por ella expedidos. lVon est majo1· tores, accrescidos daquclles lLUe accudiam das, 
cle('ect1.ts quam clefectus potestatis. rnaÜJ proximas, quo não lm vhtm funccion:J.do ; 

Os contestantes apontam apenas <t digna de outro, a fmude cscand:1lOS<t <).ue attribuia 
Commissão o objectn de suas appechensões, ctO,; dinlomados, ás vezes, mais de uma con
quanto á legalidade constitucional da Ol'Uern tena. ê ató mais do duzmtos votos em uma 
dos diplomas impugnados,_ sem a pl·etenção. Becção . . 
entretanto,·de revogar uma lei quH ~cguiu A Junta, :1pplic:1ndo Htteralmentc o dis
todos os . turnos, na passada legislatura , sem posto no § 6° dei <J.rt. 47 . d:;ts Instrucções a 
que a digna Commis,ão ele Cons tituição, Le- que se ,refere o decreto n. 4.695, de 11 ~e 
gislação o Justiça houvesse cogitado da in- tiezambro do anho pas,;ado, com repugnancm 
constitucionalidade do projecto, então apre- e pezae, revelados na feição de cada um d.o3 
sentado. · seu~ digno~ 1nembl'os, addicionav:J. os:,as 

E' um:1 duvida que surge e oxalá pudesso parcellas qne os instrumentos do crime e os 
i.ospirar aos futuros legisladores a resoh~ção proprios eriminosos haviam registrado. 
de, respeitando a e~pllol'a de attribuições tra- E a avalancha de votos, que n:J.da signi
çada pela Constituição n,os poderes políticos, ficam, que só expl"imem a fraude a mais 
afa.sür por .completo os representantes do escn.ndalos:J., o at'tentado mais indigno á sobe
Juclicin.rio dos pleitos oleitoraes, onde geral- rania popuhr, sulJi:J., -elevando os heroes, 
mente :1 justiça, dc;l que são sacerdotes, foge saudados por acclétmações impostas pelo 
espavorida :;to atbntado dos audaze~ e dos revolver dos sicario:>, mas maldictos pelo 
impudentes. po ,.o , compungido ante o quadro de:~olador 

Levantada, como um' grito de al:J.rme ou do se:juito do crime,suffocaodo os ultimos ge-. 
como um conselho, a preliminar, em ligei- midos das victimas,as irnprecaçõ::~s da viuvez 
·rissimos traços esboçada, qua.ndo amplo de- e da orphandade. . · 
bate e profunda mt.ditação merecera ma teria Revoltados c cnojttdo:> de tanto despudor , 
de hnta relevancia, os signatarios dé;~a e de tanta miset•ia, percorreremos, em p3re
contestação pedem venia para inicial-a. · grinação lenta, as varias parochías. secção a 

Secções o secções houve e até mesmo uma secção, e de cada uma dellas daremos á 
parochia inteira, das seis em que se divide o Eligna Commissão historico completo, per· 
2° districto,em que se não reuniram as· me;as feita e cabttlmonte doçumentado, i.le modo a 
cleifiol'aes. ha.bilita!-a a formar jUIZO SegUI'O dessa sa-

Abusanuo da boa fé e da bencvolencia da turml hedionda que vos tr:J.z po1' deputado 
Junta, lançando mão de todos os ardis, desde réo, pretensa c fal:;amente immune, e cum
o empep.ho até á intriga baixa e aviltante, plices, producto da violencia; da falsid:J.de, 
um grupo de candidatos, qtte a exploração da. trahição, da intriga e da fraude. 
reciproca colligára, sem programma, sem Era preoccupn.ção primeira. do diplomado 
bandeira e sen1 co !lesão partidaritt, conse- Irineu Machado impedir que os seus adver
guiu fossem amigos seus,quasi em totalidade, sarios pude:;sem derrot:J.l·o; entendeu ·que, 

. os presidentes e, em maioriét, os mesarios no- pretondi rlu representante da maioria, era 
meados, aos quaes deviam ser e, de fa.cto dever seu revogar o art, 28 da Consr.ituição, 
foram, entregues os livros destinados a.os c1ue preside o exercício da soberania do 
tmbalhos eleitoraes. sull'rcLgio, obstando por uma chapa completa. 

Dentre os }Joucos quo por clles não lm- a eleição do;; representantes da minoria; -
viam sido indrcn.dos, uns houve que, tenrlo minol'ia de facto, ousou concebe1• :1 idén, in
recebido os liVl'os, tentaram org,tn isar a fcrnal de fazer vingar essa chapa de quatro 
mesa, viram-se, porém, assediados por nma !nomes, tantos quantos devem representar o 
horda ele malfettores assalariados, que llt'os districto, e pará. levai-a á oxecução, poz em 
arrebatara.n~, sob arneaç:J. de morte, conse- pratica, torhts as m[Lnobras de que é capaz o 
guindo bem poucos levar a terrúo o pro- seu en ·enho Lle Protheu eleitoral, desde a 
cesso eleitoral. mentit•a e a intriga ao crime, da humilhação 

Uma eleição assim feita, com abstenção á auua.c1:t . 
completn, do cl~itorado~ que, espavorido, E{ a tragi-comedia que esse candidato, 



SESSÕES PREP-0-HATORIAS 

calma e reflectidamente, engendrara, teve dos locaes, annunciava e prelibava as glo-'" 
inicio perante a Junta Apuradora, com a rits de um novo triumpho na nomeação dos 

mesarios. -
DESIGNAÇÃO DE LOCAES 

AS M~SAS 
A 7 de janeiro devia reunir-se a junta, 

composta do juiz seccional, seu substituto e Questão capital em um pleito eleitoral, 
procurador da secção, par::t designar os loc::tes preoccupa,·::tm-se o~ can!liclatos e os chefes pa
onde deviam funccion::tr as. secções elei- rochiaes com ::t nomoação dos eleitores quo 
toraes. dcvi.am constituir as mes::ts oleitoraes, e 

Esperavam todos, candidatos e eleitores, cada um dellcs procu,·ava ora o Sr. Ministro 
que fossem designados os locaes onde tradi- da Justiça, ora os Srs. membros da Junta, 
cionalmente funccionavéLm as secções ; en- receiosos de que a preferencia por este ou 
tretanto, com surpreza geral, viram-se trans- aquelle candidato viesse favorecer a fraude-. 
feridas para pontos muito differentes e dis- Apenas como fonte de informação, decla-. 
tantos dos antigos locaes,justamente aquellas rou-nos o Sr. Dr. presidente da Junta, re
em que a chapa inconstitucionaLdevia ser ceb8ria as nossas in:licações. Fornecemos a 
derrotada; e comprehende-se bem o interesse S. Ex. as noss1s listas; entretanto, infeliz 
dessa remoção. Além da balburdia que coincidencia, venceu ainda o grupo Irineu 
produzia no animo da massa de eleitores, a Màchado, que teve nomeados cerca de nove 
maioria dos quaes não se preoccupava com decimos dos presidentes e quasi tres quartas 
essa designação, affelta, como e.;tava,, aos an- partes d s mesarios por elle indicados, sen• 
tigos locaes, era certu que o pleito se ferla em do que dons dos ~residentes eram irmãos e 
dia util e commerciantes e empregados no um cunhado, do candidato Nelson de Vas· 
commercio, não poderiam ir longe exercer o concellos ! 
seu direito de voto, sob pena de abandono Sem que precedesse communicação, a pro-
das casas commerciaes. sidentes, mesal'ios e até a estranhos, fot•am 

Isso aconteceu com varias secções e sim- os livros entregues em um domingo; de 
plesmente, para exemplo, citaremos a la se- modo que os por nós in.Licados, que não ha
cção do l• districto da parochia do Sacra- viam, slquer, recebido o officio de nomeação,· 
monto, que sempre funccionou na Escola deixaram de receb :l-os em sua maioria; 
Polytechnica e onde votam os negociantes O rasultado não se fez esperar e tiv-emJs a 
estabelecidos e os moradores do largo de doíorosa surpreza de ver os llvros eleitoraes 
S. Francisco de Paula, Rocio, Ouvidor, recolhidos ás residencias dos presidentes e 
Gonçalv·es Dias, Uruguay.ma, Ourives, etc., mesarios Irineistas e até dos proprios cari
foi tram;feri:da para a rua de S. Pedro didatos e não apparecerem nas secções elei~ 
n. 319, qua.si ao sahir na praça da Re- toraes! 
publica. O escandalo chegou ao ponto de appa.recer 

A despeito disso, reduzido consideravel- perante a Junta um trampolineiro político e, 
mente o numero de eleitores que costumam dizendo-se o Dr. Francisco Alves Leão Bar
comparecer a essa secção, o Sr. Irineu Ma- bosa, presidente nomeado para a Ia, So!}Ção 
chado teve apenas 7 votos; o Sr. Lagden, 9; do 1° districto de Sant'Anna, por indicação 
o Sr. Nelson, 5; o Sr. Bulhões, 3; contra de um dos contestantes, foram lhe entre-
45 obtidos pot· Fonseca Hermes; 30 por V a- guos os livr-os sem mais indagação de iàenti
lentim Magalhães e 12 por Julio Carmo! dade, só porque o Sr. Irineu Machado, pre-

Conquistando a confiança da Junta, o meditando a frauJe, affirmava ser o cafa- ., 
Sr. Irineu fez o que quiz; removeu tres gesto que o acompanhava oproprioDr.Leão c 

secções da Gambóa para junto á praça da Barbosa. 
Republica e até a deaignação de uma casa E assim o capanga, usando defalso nome 
fechada, em reconstrucção, para funcciona- e de falsa quali _ade, o estellionatario de que 
monto de uma secção de Santo Antonio, era co-rêo o S1•. Dr. Irineu Machado, apode· 
onde não houve eleição, e essa chapa appa- rou se dos livros. . . 
receu com Jezcmas de votos ! Mais tarde o Dr. Leão· Barbosa, funccio-

Varias reclamações foram apresentadas á nario distincto e bastante conhecido da Re
Junta, no sentido de manter os antigos lo- partição de E:statistica, foi buscar os livros 
caos; infelizmente, porém, taes foram os e não lh'os pôde a Junta entregar, porque o 
recursos do Sr. Ii'ineu Machado, que essas falso 'Leão Barbosa,inventado pelo Sr.Irineu, 
reclamações foram improficuas. já havia firmado um recibo e os havia !e-

Esse grupo, que captára a confiança da vado ! 
Junta e que impudentemente a trahira, E assim era a digna Junta ludibriada por 
alardeava que tudo conseguiria o, jactando-. aquelle mesmo, em cuja honestidade poli
se da victoria alcanÇada. na dansa-macabra tica, em má hora, tanto confiara! 
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De1·cmos a ,; :;~gn : •.b t· a.jml:t • ptn~s~, .. ~ li n-os j ~il v a Alnt?ida., D1·. :\Iv;u:·~ do Rngo _M;n·tins 
ontt'C \f~lmol-os a .I unta. lJO I' u<.:ca~Utc• da. · !Hl - 1 vo~ t · t, .Jose ~ :lar t 1ns de Sa, H~t·nant btysta.
r :Lção'c é cnl'i•JS0 n:n't'<t~· ;l ill u.;tl'c Commis- l'io da Sil nt , Alb 'J'LO llcaumont , D!'. i'dcl
.-:i.o o mJJ o por <1 110 viemm el lcs pa.mr <LS chia.<les do Vaseoncellos ú A lnwirl~t. JosC> do 
no.;;as m ilos : Souz:.t Lim:1 Rocha. , Q VCJ\l <1110, prot :;s tadas 

Assistia o curOI}e! Lr.iLn Horgrs ao pleito na. totla:; por mesarlo~ . nlc itvros e fisc;ú~s, l'H'o-
1" socc;àodo 1° tiistl'ido do S:!C t'<t ll10ilt J e fura tc,itos 11uo !'oram lnva.dós ;l Júnt..~ c tpie. in
;~v idado t.lc quo ossa scec;:lo h soe <tÜte;1da. s trucm <t pt•c,;entc co ntcst<tçã.o, pcto fa.cto 
por cap;m :,;-as o:cito!':to.; <to ,;nrvir,o d<t cha.p:t de não torem funcciona:do ou o plcitc ter 
ll'incu. Com a.migos sr.a~ po.;í:ou-s ..: nas immo- sill lJ iotcl't'ornpido, <,:; ca. ndid;cto~ d<t chapa 
,liac;-õos do c;lit~ci o, pam imp.:>d i t' r.ssc at<1tluo; rliplom <ltb nollas Ogm'<tlll com cento c tantos 
do r0pent o, tl ;t p l'''·\.' '· ::J.;\ ]\.'> tmhlicrL snrgr. c du:wnto.-s c tantos Yut.o.; . 
u·m genpo t] nc lov:l,1' <1. :.i. fi·e n l.•~ o Sr. C:Ll:ú- P c.ss<J<Ll dust1} jaez o .eo:s;;, l!Skd:nra l)(llitico
nho~ supplcnto cntá o de dclugatlo c pot· i.-;so moi·al é quo convirilla ao !Jl'. lri oe.u Ma-
ucmittido a be m ÜO :,Cl'ViÇJ publico , O qual, clJa.[O. . 
:.os vivant !t i o cu Machado e ?lW1Tus <t Fonseca· E ell.es, entre os qtí:ws se notam homens 
Hermes, sobeaç:wa es;;cs livros conduzin<lo- de posição socia l , csqnecor-am-so de qne a 
,o; ao deposito dn.s a.ct.a~ fttLms; de cctminho mora l publica, quan<lo _aJfect<tda, compro
at<Lcaüa.m a secçáo o o S t·. Leite Burgo.>, mctte a reput;tção Jil'lv:tda . 
f<Lzendo -lhc ü.·cmc pôde, apolor :·t:!do- s:J dos · Appcllamos pam a ltonra du cad;t um dcllcs; 
livros, evital' que wais urna «ct:t falsa fo:;s~ <~sbmos certos üc fJUC nenlium teria. a des-

. rltbrica.da.. Constituiu-no~ S. S . depositr~rio f<tça tcz , a indepcoJcncia, a coragorn cí vica 
uc t;ws documentos c , cumu não 'luizc~~cmo,;. de atfirmar que o t•esul i,atlu con.:;t ·.ntc da · 
v encer pot· taes proce3.>os, us :i vru.; v ieram aut.bentic:L ~ o peoducto da vcrdatlé' , tio uil:ia. 
.intac tos para. a Junta. Apurctdot'ét, llHC natu- elelçi'Lo pura e real ! . 
J'a lmcnte os r cmettcu á. Secrcta t·i a. da. Ca.- Como indicio v uh llmcn tc de que a Junta 
m~t ra. elos DeputaduH . · acretlHando f:tzet· o bem publico, .obJdeccu á. 

Devemos Sctlic.n t:1.r, pan1. gaudio proprio, in;;pil•açõcs do Dr . lt'in:m c s2 ns companlte i
quc <1S poucas ~ecçfbs, p:1 t'ct :.ts quJ.cs tivemos r Js, j un tamos um ex nnplar de um dla.r io 
a rortlllm t.lc ver nomeatlo;; pt'(l:'lillente~ t:ur em qno um gl'upo de oleitorc:> rccommenu[l, 
nós indi c ~tdos, !'uncc io nat•am r cg uLl.t·mcme, cstu. clla.pa. ao su flcagio cfeitom l o desse 
nü.o furam fl•mttl a.das, salvo <\l)C.nas a tJU C!i<LS gr1tpo mais de 50 "f o s:'io pt·qsitlentos rlo 
em· que os liv ros fm•;un tt ·~· l'oba t :tdO$ pda tnosas e m ais de 75 ''/" sã 'J mc:~mrios noméa
lloràa tlo f accinoras , c.t.pir.anca<los po!o Sr . dos pcltt .Jun ta. . 
Idn eu i\ütc: !t :tdo, Jl<l, oxp t'ei>são t• igot·. ,;;;1;nento .- \.creu ita.vamo.> r1uo '' m eri "i;;sima. .funtn, 
justa do l'el:ctot·i·J do lwmaJ.o e i nto·•ro lJr . acccit;wt.lo o <ÜVi LI'O ~ nggol'iJo,a quo não fura 
;io tlc legatlo <mx i:iar . oxtm nlw o Sr.M iui~tt·o do !oLOl'iot·, que ~e re-

.D:3 ntre os lJi 't'''idl'n Lcs q uo in iic;imo., , enn- vclíJU pr ouccnp:.tdo nm ount l'i bui ·t· pal'a a vet· 
taram-sr. os ll•) ll!OS r :~,: po iL:;.nü;; rl•.> Ul' . . -in - <Jailtl e pueeza da nloiç:iu, nQmc::ts~'e dous 
dJ'(~ Cav<~,lcao L •l. rni n i ~tt'.• do Snpl'cmo Tei bn- nrc::;arios indlcatlos por um c 1lons por onti·o 
n ·d Frdm·al. C•l nsnllto it·o lllndoll'it rlil :\Jello, rlus don.; g e1tpos <.JIH :, ,·om c!J <l.P<t •J I'g<ul iz<lcla , 
De. FJ·a. nç.;t·C;nv:tllto, Dr· . ~'i <tb : t~o de Frcit:.Ls , ploitn;wam, r.scu !!Jr.ndo p<Lr:t pres iden tes 
.Ui' . · Gil Goúhlt·t, Dr. lvlach;tJo <i nim;trã: •.s, numa~ d;t cRtaLtu:t moi' ·.l dn Arul l'(J Caval
JJr. rsm:tnl t!:t Hoch:1. , CóP.l!Jo tle Me ll o, Ilr. Al- cantn, Haufl uiea tl n ~ ! o ll o, E•lmnntlo Bat'l'ni;o , 
f1'edo B;wccl !os, eol'uncl. Lasca:::; ts NP. i;tu o 

1 

Morar:; l~E'.!:{O, Mon Lccr..gt•o, Jay mr. de Mi
on tro:> . · r:md<.L, Torr1ua.to do Fi gueiredo , · Antonio 

Por a.hi vt;.-sr, r1uo nós tin l! ;~mos a. pmuc- Azor o<lo , l3t•i.clo Fi llw c, om goca.l,- o.;; des
CUlla.ção rh Ycrrlaun olcitor ;d, :w passo l) liC I ig n<tdos p<tl'<L o 1° d istl'ido . 
os nos.;;o~ u.ilvc.rs~r.lo .~ ~ó p t'ell1• ld it:lY<lll1 o I Jnlc lizmonto, pol'l' IIL h l. se n:'í.n tlcn c no
a]) ;m.relh~L I. <tm a l t'<Ut ,lo . vos trmulplF•.-~ . pt·cctn'sor n...; ü1. oxplcndoroSa. 
. I'ci·cor·l'a a l!lu:Jtec ~o_mmis.üo as a u tltcd - / vic L~H' i <t tht f!a utlo , fo ra m ~:whtlos em tei

t~eas das secço oc>: pt•r.s tJ.td:ts pot• MMIO Julio l pu,lw t~os vcucLuo.:l , qno so tll1ltttm por si o 
dos S'tw t:os , Jo~u Tt·of.t:J de B1·í to , que es teve 1 nloi toi'<t.do ser i o e p:lCi:i c . .>, pelos mouestrci.-> 
}J l'l!SO por m iLshOl'•jtlOit'o ncts c lc i,:õe.;; , por / J.:t g<tn·uclm , Jcvarto.; em e;trt•os doscouert,os 
:::iirJncir;t ll i'<Wo, H.•rn:t r du Cor·J:f::L (}:) ,u'itujo p:.do c ltc rc con .. :; lgr:tdo <la mali.:t \'r.ncrAora . 
L<::'lo, Virgolino Procnç;t, .Joaquim tl:L ;)ü -
v ri r·a Lnln.s, Fl':tncisco Bell o de Allllratb, 
J o~1l Antonio :Mello, .José de CampJs Marti ns, 
Al1'1·edo Cocllto da Silva , "\.l'tllm• Coelho d<t 

O l'L ii:l'l'U 

Silv :1. ~., lJ;·inho, Gusta.,·o l~ot lrigues S.tm :co, :-:5cr;a.m oit:J !toras c m c in. da ll'l<tnhã. os 
Jo~~ Fül· t'>;ier. !':_tlainho, Fr;tne.sco l'aehccu ele itores, P<t.:l.;o lento, dil'iv i:un -sc ú. séu·e de 
d(l Ol iveira, u r. Fnmklin \Vashin 0t un d<t .. , n,ts sccc;ões pua. d.:wom o "voto ; rn,J•issimog 



oeam aquollcs quo conseguiram osp::lr:wam 
o.s ll v r o., destinados à clmção. 

Cllcgé~vu,m os mesarios, em vão esperavam 
o lH'c;,;i<len te, put·tador· rios li. Vl'OS ; p:tssa vn,m 
n.s /Jot':Lc~ n dt•.pois õc ·w, niio sendo rn:üs p . .,s
sivcl a. inst:dlaçiio dn, mesa, reti1·avam-~e em 
perogl'inaç:'i.J incommoda, â procura do uma 
socr,·Tw O!Jdc votar. . 

Em caminho se lhe dcp::w.wam cdit:ws affi
ndos lt3 portas das SGc;õcs, rogistr:J.nrlo, sem 
tptc tivesse havido olciçi'lo, cento e tantos o 
d nzen l.o.-; votos :ws ca.nc! ida tos th clnpa Irineu 
o :'ts ,-ozcs nenlnnn (!) a :ügnn,.; tlr•s seus :td
yel'saeios. 

A um pequeno gr11po ele cleitoec.s qnc, in
dignallo, aJ:ranc{u·a á porta üo Desi nfectorio 
um elos tn,os editacs ele votltção, sccçflo qne 
devia ser presidida pelo Sr. Trotte tle Brito, 
que se tra.nsformara, em capanga eleitoral, 
in6ultou o cltufe Irineu Machado, pelo.s lO 
homs da mn,nhã, <í. frente elo um bando de 
f:wemol\ts armn,dos de re,·ólver, chamando 
C•J\"<trde <10 indignaclo que arrancártl o in
strumento da fr\tucle o o alicerce do seu 
prestigio põlitico, fe1zendo 110r um de seus 
SWt uazeo, um Jla' aquias q ualq UGl', pregar 
outro ediLn,le, de revôlvm· en,gatilllttdo, des
afiM· a· que o arrancassem de novo. 

A imprensa o dis.;c, tustcmunhas o decla· 
rarain; felizmente não chegou a impuden
ciaao extremo de uma contestação. 

Ondo reguln,rmcnte funcciona vtt a meila, 
via-se o:sta assttHaün,, al'l'ebataclos os livros, 
llwadasa~ urnas em charob, ao ost:11nni.clo 
de tiros de ro,·ôlvor c bomlms ele dyna
mite. 

Em seu trajccto trium: h:t! o do,·n,stador, o 
St•. Irinrm ~\Iaclmdo não evitou nem se a pie· 
dou rlo vct· Cithir morto pol.' unut lJ: la o .infe
liz i\IanoDl rlo Frizo, dctimarlo poe cluus de 
seus loco-tenentns. an.tnea io.'l ao grabato 
do crime, pal'ct o ::nquit·J do chefe, simples· 
mente porque o inl'ortunadll n\o quiz cor
responder ao viv,'( ;w clwftJ Irincn, quo llto 
fóra imposto po1• ellcs. 

Eea esse o peswal, ora esse o meio rlo que 
dispnnln pat·c~. conseguir a. yit;torict de wa 
chapa. 

O inqucrito poli~ial c o pi'oc,:dimento da 
.Tus&iça. Publica, o rel1torio do D,·. 3° dele
gado <tuxilütr e a dcônunci:t olfoeecida n,o 
meritissimo .Tuiz- dél c;~ P returia pBlo Dr. 
5o <tcljunto dos promoturc.,,o illns!rc D1·. Costa 
Ribeiro, um elo;:; c:tracterJs mais puros, dos 
melhores talentos e de uma operosidade in
exccclivel, faliam sobre o crime mais im
parcialmente e mais eloquentemonto do que 
nós. 

Os diarios, quo como documentos appe,n
samos, avivarão nn, memoein, dos illr1stres 
membros da clign:t Commissão o.:~sas sccnas 
degrallantes,em que foi lll'otogonistD, e heroe 

Yol, I 
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pl'imeiro o cllCfe dos chefes de malta, o pri
VJlegiado dct confianç,n,, em boa fé dispensacla 
pelos magis·,rallos c pelo representante da 
J '1Stiça Publi,~n, Fedem!, membros dignidsimos 
da Junta Eleitoral. 

Prctend0m. os scelern,cl.os, como dirimente 
de sua re:Jponsabilidadc ct·iminal, atLrihuirao 
primeiro contestante o ao _general IIm·mes, 
illustre commandante da, Brig-ada Policial, . 
cl'imes iguaes n,os seus, pretendendo fazer crer 
que praç·as á paisana ini;ervieram no ploito. · 

Quem é capaz do estellionatüc político c do 
assassínio devo ter boa cnvergadm'n, moral 
parn,mentir e infamar os homens de bem. 

A accus:tção recahe sobre os accu:)Ctdores 
accus[ldos, sobre os réos t!o policia, que se 
escondem sob a capa de uma imniunidade 
discutível, deixando a descoberto os seus in
strumentos, victimas de aind!J. maior -per
versidade que a delles. 

Os inq ueritos se abl'iram, verdadeiras deo 
va,;sas se imtáuraram c a prová da accusn,
çiio não logl'.m brotar do charco em quo 
nascera. . 

A ordem dada pelo chefe dos chefes era 
mabr pra.ças da Brigada á paisana; pois 
bem, J}cnhuma só n,ppareceu ferida, siquér, 
apezar dn, caça, a carros descobertos, por toda 
a extensão do 2° districto, onde o primeiro 
contestante seria victimado, si, generosac 
mente n,visado, não houvesse retrocedido 
pctrn, abrigo seguro. 

Attribuem-D.0s o ataque a outras secções; 
ospocialmente n,o primeiro contestante,. a ; 
autoria. da aggrcssão no Asylo de Mendici-- : 
daüc. - ., 

E' justo que o façam ; uma compensação 
dnsej:un pam o crime de affron ta· á civilisa
ção que haviam praticado ; mas não logra
ram ver provado o n,sscrto, a despeito de 
diarias provocações. 

.Juntamos um dos düwios que tl'az na inte
gra o inquerito aberto na Brign,da., oride de
pnzemm torbs o.guclles a quem anteriores 
depoimentos se referiam, como prova da 
inanidade da accusação. 

E' bem conheciclo o general Hermes da. 
Fonseca, todos lhe proclamam a severidade, 
a disciplina, a lealclacle e a austeridade de 
caracter, c :,ão ha quem o conheça. que ouse 
julgai-o cn,paz do acto quo os desordeiros cal
culctdamente lhe attribuem. 

Quizesse olle intervir. no pleito, e elle cor- _ ' 
reria de modo muito outro. 

Commandn,nte da Brigada Policià.l, intimo 
do Sr. Campos Salles, então Presidente da 
Repub'licn,, vira seu irmão, eleito, ser repel
lido da Camar<t, sem quo ao menos puzesse 
em Cllntribuição o seu valimento possoalou 
otll.cictl junto n,o Pl'csidente, que, é sabido, 
influirn, de modo decisivo no reconhecimento 
do poderes dn, passacl.a legislatum. 
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E' esse o rondo de proceder do g-eneral. 
Attribnom-no;; a perturbação do pleito 

tinhamus i11tet'e:>8e ni sso: entretanto. as sec
ções onde fomos votétdos, onde o eleitorado 
se fazia represen tar por poucas dezenas de 
membros, ahi estão para. exame e estudo dn. 
Commissão; as ontra,s, essas atacamol-as 
nós, mas com que ro.,ultado? · 

Elles, os innocentos, nclias figur:~.m com 
centenas de votos ! ! 

E' irrisoria a imputação ; 6. ridícula a de
fosLt peb retorsão . Mas, prosig:Lm.us. 

.·A. ELEIÇÃO 

Vamos dar noticia circumstanciada do 
modo por que correu o pleito de 18 de feve
reiro em cadét uma das divc sas sccçõrs dos 
di:'ltrictos em que se dividem as parochias 
do 2° distri~to; fn.zcndo acompanhar es:;e es
tudo das provas em que nos ba.seamos para 
solicitar a annullação dessa eleição, uma vez 
que insignific~nte foi o numero das secçõe~ 
em que real e regularmente a ella se pro
cedeu. 

P.arcella mínima do eleitorado, não podem 
os · poucos que vo1.aram re.presentar a von
tade popular ; pleit·o desordenado, sem com
postura, macubdo de sangue, não pód.e 
fazer Depu tadus ; como outr'ora os merca
dores t.J.o templo, <levem esses diplomados da 
fraude o do crime set' de ;pedidos da::>. ante sa-· 
las da Camara,para gue,consultancfo de novo 
ás umas em um pleito mn,is regular, asse
gurados a urdem e o direito de voto, seja 
esse di8tricto mais digna e mais justamente 
representado. 

/ -

PAROCHlA DE S. JOSE' 

1° DISTRICTO 

1• secçl!o · 

Essa secção era uma das rãras presididas 
por -cidadão não indicado pelo Sr. Irineu 
Machado ; era de crer que funccionasse re
gularmente. 

Notícia a imprensa local que havil1m 
· compat'ecido t1·es mesarios, e o presidente 
Dr. Vieira Fazend '• ia organizar a mesa, 
quando a secção foi invadida por u m grupo 

Jendo á frente o Sr . Irineu Machado, -que 
levou comsigu os livros. . 

Não houve eleição ; consta, entretanto, 
que á Camara foi remettida ttmn. authen1.ica 
falsa; a Junta Apur1.dora não a tivera re
cebido . Juntamos um protesta as8ignado 
pelo Sr. AugustJ Antonio Viann<1 Junior, 
fiscal do primeiro contesta11te, com a fi,•ma 
devhlamente reconhecida, como prova de que 
alli n!io houve eleiçiio , 

Na justificação que com todas as formali
ll:>.des legaes produzimos perante o Juizo Fe
deral, co"' o testemunho insuspeito de pes
soas qualificadas e de elevadn, posição social, 
fizemos prova cabal o completa de que esba 
secção não funccionou. 

A imprensa unanimo do .dia 18, pelos or
gãos v0spertinos,e as odições de 19 dos matu
tinos, declara que n.lli nã.o hottve eleição. 

Os Srs. Senador Antonio Azoredo e Tor
quato de Figueiredo, juiz da _1 • Pretoria, que 
presidi:1m no / mesmo cdi ficio da Repartição 
Geral dos Teleg r·aphos a t• e 9• secções da 
Candela.ia, do 1 o districto eleitoral, dão tes
temunho des.;;a invasão de desordeiros que 
imperli.ram o funccionamento da s :~cção e 
carregaram os livros por orclem <lo Sr. Irineu 
Machado. 

O Paiz do dia 19 diz que « o Dr. Fazenda· 
promovia a organização da mesa quando pa
raram á porta da secç-ão tres carros, .em um 
dos quaes ia o Dr. Irinéu Machado. Este ca.ndi
datodirigiu-so ao Dr.Fazenda,com quem tJ•a
vou conversa; os individuas quo o acompa
nitav:.t.m, nessaoccasião, arrancaram os livros 
é levaram-n'os para os carros, que partiram 
em diBparada. O Dr. Fazenda e o mesario 
José de Paiva Legey diÍ'igiram-se com os 
eleitores dessa secção e de outras, em nu
mero llo 60, péH'<t o Juizo Federal, onde fo
ram deixar o sou protesto ». 

Os demébiS jornaes confirmam essa ·local. 
Lavramos o nosso protesto perante a 

Junta Apuradora, e o Sr . Felippc Nery ex
hibiu posteriormente uma declaração do 
Dr. Fazenda, modificativa em parte da ver
são da imprensa unanimo, mas em que se 
assevera que os livros foram levados pelo 
Sr. Irineu e ~ua gente. 

Si o despuuor chegou ao ponto de se fal
sificar essa acta, os contestantes pedrm que 
não seja ella acceita pela Commissão. 

2a. secção 

Local-Caixa Economica. 
Et•a presidente o Dr. Antonio Maria Tei

xeira, djstincto lente da Faculdade de Me
dicina. 

Ao envez de lho scn•em entregues os 
livros, levou-os o mesario Felizardo Barata 
Ribeiro, filho do Senador Barata Ribeiro, o 
puritanisaimo que recommenduu a chapa 
Irineu. 

O que aconteceu é fac i! prever. Os livros 
não appareceram na secção e o Dr. Maria 
Teixeira foi ao Juizo Federal lavrar o seu 
prot esto. 

A opinião unanimc da imprensa, esse pro
testo que deve ter si lo rmnettido pela Jun~a 
Apueadura e, a justiftcaÇ<'l.o que produzimos 
em juizo, são os documentos em que ba· 
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soamos a asseveração de que nessa SO()ção 
não houve eleição. 

A authentica não foi remettida á Junta 
Apuradora e si o foi á S.ecrêtaria da Ca· 
mara; requeremos que a illustre Corilmissão 
a despreze. 

O Paiz de 19 as assim se pronuncia: 
«0 Dr. Antonio Mar in, Toixe.ira, presidente 

que reclamara do Juiz Fedct;al, na vespera , 
contra a falta de livros para a iilstallação 
!la. mesa, chegou ás 9 hot•as á sua secÇão A'~> 
V 1/4 compareceu o mesario Feliza.rdo Barata 
Ribeil·o, declarando ao presidcnte·que lútvia 
recebhlo os livros, mas que os deixara em 
casa. Promettendo ir buscal .. os para proce
der-se íL eleição, retirou-se o Sr. Barata Ri
beiro, que não volto.u até lO 1(2. O Dr. An
tonio Maria Teixeira dirigiu-se immediata
mente .em companhia do Sr. general Tei
:x:eira Junior e de trinta e tantos .eleitor0s 
para o Juizo Federal, onde lavrou protesto, 
nn ausencia dos membros da Junta . Nessa 
occasião, o Sr. Ba1·ata Ribeiro chegou ao 
Juizo Federal r. pr-etendeu entregar os livros 
eleitoraes ao Dr. Maria Teixeira. Este, -po
rém, recusou recebei-os, declat·ando que não 
podia áquella hora, mais de ll da manhã, 
proceder á eleição 

Entretanto ás lO 1/ i'.mi.porta da CaixaEco
nomica,appareceu um bote~im com resultado 
phantastico. » 

Os demais jornaes ratificam essa noticia. 
A cel'tidão da Caixa, Economica, quejunt:í.

hlos, de que alli não houve eleição, -impe
dirá com os demais . documentos que esse.>. 
phantasticos deem entrada na Camara aos 
eleitos da anarchia e·da fraude. 

aa secçiío 

Local - Agencia da Prefeitura. 
O presidente dessa secção foi um dos com· 

parsas da tragi-comedia execut.a,da. pelo Sr. 
Irineu Machado. Amigo intimo daquelle, 
conseguira este a sua nomeação para presi
dir essa mesa eleitoral. 

O res11ltado é facil de concluir. A' Secre
taria da Camara deve ter si do remettida a 
authentica, dando cento e muitos ou duzentos 
votos ao~ candidatos_ diplom~1' fos. Essa acta 
não foi remettida á Junta Apuradora. 

Os contestantes requerem que não sejam 
computados os votos constantes da a.uthen
tica. remettida, porque n'essa secção não 
houve eleição. · 

A Tribuna do dia. I 9 de fevereiro dá no
ticia de que o alferes João Lourenço de Aze· 
vedo, fiscal do l • contestante ; Affonso A u
gusto Costa, fiscal do 2" contestante ; o me-. 
sariu Firmino F·ranciscoPontes e o eleitor 
Mariano Fm•reira Louzada. dirigiram se ao 
Juizo Federal e protestar<:~.m contra qualque~ 

resultado que apparecesse da· eleição .nessa 
secção, po1·quanto não encontraram os li- ·• 
vros, ·papeis, documentos, nem elemento 
algum para proceJerem á eleição, encontran
do apenas a urna arrombada e vasia. 

Além desse_ documento, que deve ter sido 
remettido pelo presidente da Junta ii. Secre
taria da Garoara, comprovamos a. nossa affir
maçã.o de que alli não houve eleição com a 
certidão da Prefeitura, sob. n. , a justifi
c:tção produzida no Juizo Federal e as noti- · 
chs unanimc:; da. imprensa local. . 

O Paí:J de 19 assim se exprime : 
« 3a secção-Não houve eleição » O Correio 

da Manha, de !9: -Não houve eleição; não
tendo comparecido livros nem mesarios. » 

A Gazeta de Noticias~ Jornal do Brasil e 
Jonwi do Commercio confirmam essas decla-
rações . · 

4• secção 

Local-Bibliotheca da Faculdade de Medi- · 
cilia. _ _ _ _ 

Tambem não funccionou essa secção, ape-_ 
nas compareceu o mesario Dr. Henrique · 
Dias Duque Estrada , que, não tendo encon
trado os dema.is mesarios nem os livros -elei
toraes, foi ter ao Juiz~ Federal onde lavrou _ 
o seu protesto. 

E' no.tural que essa secção, que absoluta.
mente nã:J fu nccionou, · fornecesse úm bom 
contingente para os milhares ue. votos dos 
diplomados. · 

A authentica foi remettida á Junta, que a , 
ap LL'OU, apezar dos nossos protestos, simples•-i 
mente pJrque a acta tinha siio -feita· coi:n;: 
todas as solemnidades legaes. . - _. -_ · __ _ 

A chapa da fraude foi contemplada ahi : 
com cento e tantos votos ! Ao primeiro con
testante deram apenas 3 votos!; ao se:. .· 
gundo . O e ao tercairo 9. · . 

Além do protesto do mesario-. Dr. . Duque ' 
Estrada; comprovamos a. affirmação de que · 
ahi não houve eleição com a justific:.u;ão ju 
dicial a que procedemos,como certidãõda E~- .\ 
cola de Medicina, sob n,., e com a opinião ' 
unanime da imprensa,que não foi contestada. · 

Diz O Paiz de 19 de fevereiro: . 
«Não houve eleição. Compareceu o me- > 

sario Dr. H~rique Dias Du11ue H:strada, que · 
foi ta.mbem declarar no Juizo Federal não · 
ter encontrado livros nem mesarios . Igual . 
declaração fez o general CostaJlat. » · · 

O Jornal do Co-mmercio , a Gazeta , o Con·eio : 
·da llíanMí e o Jornal do Bmsil , como A Tri
bwta e A Noticia da-vespera, confirmam essa. 
decl<tra.ção. · - . 

o testemunho eloquente do mu·stre ma·,
rechal Bibiano Costallat, ex-Ministro de Es" 
tado e hoje Ministro do Supremo Tribunal' 
Militrtr, qasta para que esse resultado phan- · 
tastico seja cortado da lista de votos a a.purar_ 



o que os !hl~tt. :io ~ dct'étm <l clmp:t di plum,,du. vu! tanuo e1u 1n dmen to superiot· pttt'<1 lu,vr;;r 
pc!<L ft·:wdu csci1tlllll.Ll~:l. e i_!npu,!i.JIÜP.. _ ll~ suu pl'<)~•· ;:; to o envia i-o com o _bo! eí~iiil ao 

Eutrc•G:uJtu, n. l3rigacl:t Fulklil.l <i. ,l:ll'"·n:.L · :::J .r·. JLll Z kd.ur·d :. l~so, p"t·um , n::to pode sc t• 
não pôd.c impcJil' os:=::o attenta.do! ! ln vaJo :1. eli(Jito, poeqllo, l' <'!V'-os:-;n.ndo,entií.o, 

5" sccçao 
o St•. Tl·otl.o d.o Bt'itLo cum um::t 1n::dta tomou 
de novo o boletim, amcaç·<1ndo o:> Srs. Pluto 
P::tcca c Horta Barbú»:t. Logo depois rotí-

Loc::tl- Pavimento supcl'ior do Dcsiofo- rou-8e o Se. P:1cca, mn.s o St·. Hoeta Bét.rbosa. 
ctorio. permauucou n:::. ~ml<t em •JUC se devia pro-

E~s::t secção dovi'l; se e pt'O.;idich pelo ceder ti ele içi\o . 
Sr. José Trottc de Bl'il.to,_o:>trangeit o !Btln':.t· Po:tco-> minnf.o.> <!e pois do 10 hnras, <t 
lizn.do quo, do mcrca.doe tJ ,, corôa~ pal"i l. fin <l.· , - · 1 ") 1 1 

l l!'i•.nl.n •lO run gntpo Illil.lOl' r_o oi wmcm,J, Ul dos, so an·or·o11 nm eapang:t oleitol'iLl l o.-1 
1 , · eevúlvrn·c . .-: tlm ·rnwlw, rcgl'c.'<~on oS:·. Tr·o·r. ;e mais porig·osos, poi~ at·mccdo elo revolvo;·, ~~ lle l~l'itto. 

frente do numm'úSO g-rupo· tambem <t.t·ma:lo, -
depois tL~ltaYer <ÍS ~ liOI'aS afUxado-o cdi~::tl .·~ pnr,t.cil'~ , .. do D~~inl'oct~rio, ~·:nclo? po
de votaçao phantastrca em favo!' rh chu.Jlll. da li":~ ~u; COlll _~, avr~ :u .~,sr. I~o; t~l H~ r !Jos,L 
fraude, andou a perconer sccçõo.:; 0 a ~trl'<> ~ C)lbc,um e.ocoudel e~se me.,MlO na. s:ün. 
b"t::tl' livro·• IHI'n fabl'icar 'lCt"' ["[-.. · 01-11 "r·•0 dii'CCo<ll'' 

" ~ I ,, ' ._.,::; ,. ~,,_, E-,t-1 'l•dh t -.. ~· a 10VO boletim e rrritava favor do seu chef•. ·-' H •.• ' . r v. 1' 1 . o. 
A authentic::t não foi remettid::t á .Junta fltW u mes;u·w !Iurta. Barbosa lln.vm de 

Apuradora; entrehnto, deve lig-ttr'::tt' ent1; ,~ coll?~;u· ne.Ue <t "~:~gn~t~ 11_1'.~· • , ~. 
as quo servÜ'am <~ apuração da Secretu.ritl. A_s,~fJIW u,6 mo,' r:._ :'L'JI; ,_, o J);. 1 o? ,_eca 
da Ctmara. llermes. V~va o DI'. ln~H, a-: Eram os grttos 
' Os conteshntes requerem que se nio apu- dess_0 gente; . 

rem os votos dessa autlwntica, porque é evi- Nao COI1Segm?d~. on~ont,t'<U' o Sr. lbrta., 
dentemento falsa. Alli não houve eleição. a m,tlta do dcsordeuus retnou-so. 

A scena e3c'::tnlialosa'que se desenrolou na O Sr. I-Iorta Barbosa, quu deve <t vida n.os 
local é narrada minuciosamente pel<t im- funccionarlúS do Desinfectorio, retirou-se 
prensn.. em tilbury p<1l'<t sua rcsiüencüt, ao meio-dia, 

Como pruva do que não se ronniu a mesa, depois de ont:>nder-sr. com o DI'. Osca,r Go
juntamos a certid5.o do DeJiufuctorio e a doy, a c_1uom rolctton vs. acontec:imcntos. 
justificação produzida, em juizo competente, Dos:>a scen:1 escn.ndalosa. poderão da!' teste
além do protesto, que deve tl3r sido remet- rnunho v<nios eleitores dn. feuguozi<1, os 
tido pelo pl'e.>idente da, Junta Apuradora â mo Ecos o f·mcuiona.rios cto Desinfecturio. » 
Secretr~.rla da C<Ltnltl'::t. 

O Pai ~ minuciu.Jamerüe cie>ll3l'Ove o se
gnini.o: «Ü pl'imeiro lllOS:tl'io a compareCCL' 
foi o S1·. Julio Hneno Hoeta Barbo~a. A's 
9 1/4 compaeoc0u o presitlenLe, tenente José Lor:al-La.horai;orio d0 Hygien o úa. F.,_cul-
Trotte de Britto, quo SÇJ retirou decluando dct.cle do Mcd icin<l.. 
see _muito cedo para a eleição. Regre:1sando Todos os .Íúl'n:t.cs do di;1 soguinb nutici::tm 
âs lO horrtd o Sr. Trotte de Britto, üouvel'- - · - - I · I 

d · H t B 1. (lHO nao fttncctunon e., ;a, ~ecç'<to o Oit.ora . 
san o com o mes:t.rw or <1 · c.ruo.,;rt , apre- ti · · - í' · tt' 1 · J t \ · 
sentou-lhe tro.; Hvrüs elcitoraes da ::nesma A :1lt- runttc:.l. nao or reme ll <1 a, IHJ a j pu

r-ctllor-a. N<ttm·•tlmonl.c :1 mesa enviou ú. Sc
côr, verde, que não foram Od fornecillos pel:t crot:win. d~1. Ccunam a actct f<l.ls::t da eleição, 
Junta. clandu voi.:tção extraordin<t.l'i::t aos felizes o Sr. Horta Bar bosa, funccional'io d::t Se- ca.rHlid:Ltos diplom:.ttlo.>. · 
cretarin. do Con»elho :Muuicipal, .. que fot'llC- . 
cera os livros, r econhecendo <t lran1-a ia, de- Além de.::::::1 prova., lm ll <.l. Secretaria os 
c. laro·u. não se prestar.' ,a .ellcL. . . I proto:.;to:_: do. eL.'i1or·o_"· diri&:ido. s <'t Ju_n·· ta, quo Retu·ando·sJ, o Sr. rcottc Je Bl'ttto affixou os r·ornettou com<'. apuraça.o. 
no J?il.vimen.to LOlTeo do_ Desínf'cctol':o, onclo O.s üopoimen tus üaclo.,; na~ -j,Btiticarão que 
d~vra ~twccwna.r n. s?cs::J, u.m,lulct,tn\ quo 1 prooJ uzimos rlm jtüzo compJtcn to , provam 
dTav~ 200 ;:-o tos ao~ ~ 1 ~ • ,I\~.n uu :\ f:t~n~tdo: qrte não se re1111ÍLl a meSél. dlJssa. sucção, pro
~ olson de\ asc,~'~cellos.o IIen.rquc ~-l.od~n ~ va r1uc é rolmsGocirl<t CJ!U o cm'tifica.úo man
<>,0 .· e 20 a ,01!!~~" 1 ca~dulatos; 0 

I_-> r.· ?~0~ 1 c~ado pas~ae pelo _Dr. dieoctor da Facultiade 
Go loy, por c .. ,~"' Joletun, ob .. ovo .mtc 'i o to ., . clíl Mochc111:;. r11w JLllltttmos como docrl!ncnto 

O ::ir. Horta B :trbJ~a. Gcn1lo dr:;~o coul JG- "'0 ' ' 
cimonto, desceu e -arrn.ocotl o huluti.m ela "0 n. · · 
n~éiç~lO ü~i :o :t, ~m eo,mpanhia. do 8.1·. ~J~nt,o j. R~rjl~lJr?.l:l o~ c~ntestan ~~~.1 que não seja, 
l :toca., fhc<1.l ! lO D1. Valcntrm 1\Ia.gala.t.cs, o~.pm,Ml,J, c:;~;:~, secçao. 
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7• secçt(o 

Locai-Pavimento tenco elo Demnfectorio. 
Nào lwuvu e!cir;ã.o, nem Jivrlis, nem mc

~ar·ios app:wecerum ; é Pscnsado affirmar 
que a chctp:t da fraudo rcunitt nnis do um:t 
centena de votos f:dsos. 

Requnremos quo a Commissii.o não tomo 
conhecimento lb authentica enviada á Sucl'O· 
taria. 

ultimo foi atei ao Juizo Federal para lavrar 
o sou protesto.» 

O l'aiz do dia 20 do fevereiro diz o se
guintn: «6", 7•, s• c 9• secções-Não houve 
eleição. 

E,;ta: secçõí:J,3 foram pcrcorridas por mui
tos eleitores quo procm·avam urna mesa que 
recebesse os seus votos o pelo marechal Uos
tallat. 

E:m tocbs ellas, entretanto, houve boletins 
:tflix:ulos, ·-com resultados pharitastico:l, em 
fi1 VOP da c!Ja pa do Sr. Iei neu Machado.» 

O Jonw! do ('ommercio, o .lohwl do Bra:;il 
n a Gu.~cta de _VJ!icias confiemttm essu,s lo-
caos. 

2° DISTRICTO 

Prrr:1 prov:w quo alii não houve oloic:ão, 
basta, rr.cord;n• os fact 1S a:,sign;tlados no c:::
tll(IO que tizomos da 5a ::ccção, a ütl do pa
viniOnto superior, pr.·siuida Jlolo Sr. Tr·oc
io Britto. A corticlã.J do Desinfoctol'io quo 
juntamo~ sob n. , a prova tcstcmun!ml 
dada na .justificação, os protestos lcw:ados 
por eleitores no Juizo Federal o reme';ti .os a 
esta Commissão e a noticia dada som tliscre
p;incia o sem contestação por todos 0' or
gãos- ela imprcnsa convencem da nos<a affir
mrrção. 

Esc.n.:::amo-nos do far,cr um e:jtl!Clo deta
lhado do cada uma clrrs sBcções desse dis
tricto. Pcl<J, lmllrcnsa, as certidões que' jun
tamos de que nos locaes designados não se -
reuniram as mesas, nem apparcceram os 

!livros, os protestes CJUC juntamos c os quo: 
fomm enviados á Sccrektria, ct não rcmc·ssa 

Local- Dircctoria Geral de Sttndo Pd-lllc authcmic:as <i Junt:t Apmadora, o figurrr-
blic:-t. i rem mts actas cnvüulas á Camara os candi-

sa sccçcio 

Como nas anteriores, não houve eleição I datos tla chapa da fraudo com centenas de 
nessa secção. Não <1pp<m.:coram livros nt>m votos, :1. jLlsti!ica<:·ão por nós dada, em juizo, 
mmctrios. Não foi remettida a <1uthcntica .. ontlo avultei, como elemento de convicção, o 
ao Sr. DI'. juiz federal. . \depoimento minucioso do illustre clinko Dr. 

As provas acima apontadas impedem a Panlino \Vt>rneck, digno d.ieector rle hygione' 
apurn.ção dos votos phantn.sticos collwlo~ nessn. o ~tsdistoncia publica, cuja P'tla vm-honrada-: 
secção pelos candidatos da c:tpa da fralldo. val nmiLo mais tlo quo os documentos firma- i 

A cm•tidão da Directoria ele Sa.uclo Publicõt, Llos pelos caJu,geJ•,cs o g:dopins oleit-oraés, • 
a justificação, os protestos c opinião unaili- tlHLJ·prova qu.o nem uma só SJcção do 2° dts-. 
me clét irnpronsa, incontostad<t e incontDsta- tl•icto du fliio Josti pôde funccionar, por ca- ·: 
vcl confirmam a nossa assert;ão. rcncüt :tlJsoluta do mosarios e do livros. · 

A pr-opoc;ito tlo toclo esse districto aBsim se: 
9" secção ! pronnncüt O l'uü llo rlict seguin~e: «2" distri- ;, . I cl;o - N;'w houve eloiç~!to por não <q)parocerem :; 

Local - Saguão dtt Faculdado de :\Iod1- (JS ii \TOS nem os mesa rios a quem foram en· '. 
cina. i tragues os liveus. 'J:J Glcltor·es foram ao.Tuizo-

·Não houv_o elei~io; n_ão appaeucoJ·am liVl'os -\ Fder;ü tlc_ixar o~' .~cus pro~E\stos». . 
nem mc::;arw~. Nao fm a ;wtheutwa rc.·I.llu~-

1 
O Col'ruw da l:Janlu7 clr ?O de fev_ crmro 

tida j_ Junta Apur.ttlom. assirn ~o nxpi·imu: «f•;m to 1 s as se to 11r.cçõos 
Comprtnam css:t a(iir·maçáu: r1 curti ·zLO C ;c: dci:·::n-a m ilc fllncciun .. \1' ar .ucsas cl a·,_toraés, 

Sccrct:.tl'i'" d;t Far.uldé• .. dl· q:w juuL:,mos wb IJ,Ul' f;dt .. \ de eumparec-ilU to ele r e.~arios 
n.-, _a justifíc:tção pro1lnzida, o,; pr·otc .. ;tus tlcut ·o da 11om logétl, t0mlti Jido, e.nt: Gt<mto, 
enviados á .ruuLa o o do fis~al do Gcgundo lavr:ulo protcsto,om uma<', 1elos resj,octivos 
contest ·.nte., assignado tambom pDlo ult:itor fioc:tc.s, em outra .. ,, por alg,ms dos mosarios 
Ruiz vVaddington quo juntcm10s c :; nu ti c ia ou pelo,; eleitores prc:'ctHe8, com .exce_pção 
sem contestar;ilo, r·ogistrarla em todos .os jor- cl:1. <Í''· sc:cç·ilo ontio a ausencia foi ·completa. 
naes do dia c do di;.t ,;cguintc. Na P ~ecç·[o (Blbliotheca Nacional )" não,. 

A propo·:ito da, iJ", 7a, t)"·, e 9" secções jci cumpat•ecm·am os mesarios. 
estudadas, diz o {'arreio da Manha de ::..!0 de Kt i:? secç-ilo ( Couselho i\Iunicipal) não 
fevereiro: «:\fã.·• houve cloivio na ô", 7a, sa e ·COmlJarcccram os me,,ariu~, tendo sido. la-· 
9a secções,- por não terem apparcciclo os mo-\ Vl'alio e a."~~gtwdo protesto por qu~tt1·o elc_i-_ 
sarios nem us livros. Dhso dão tosromunlw turo'' pn:.,onto.,: o entregues ao jUJZ federal, 
rriais dé 200 eleitores que pm'cot·reJYam to- I Dr. Goclofl'odo CunlJa. \ 
das as secções, afim do rht.l'c!n O-< SRn~ votos, N:t :-1" secçiio ( Imprr.·n~a Nacional. ) ~ompa--~_-· 
o, eutre outros, podemo_s c!Lat· o:> gcnurn.cs roceu apenas o mus:Lrw Olympw üO lVJb·:: 
Costallat e Teixeira JunioJ', sendo que. este l'Ltnua Silva, qlW Cez aliixar na porta o se-:. 



ANNAES DÁ CAMAHA 

guio te boletim: «Não tentlo comparecido os' c1·etarht tla Camtua e jornalista), · Antonio 
demais mes;tl'ios e não h:Lvendo numero on· Conêa Paes, Jo:.Lq uim Marques da Silva, 
tl'e os e leito1•es pr·esontes.om numero de tres, ~estor k;coli, Rodrigo Saavedru. Durão, 

. para ser formada a mesa, convido os pre- general Costa.ll <~t; Dr. Baptista da Cunha, 
sentes a comparecer na. secção mais proxima, Luiz Alves Waddington, Firmino Fontes, 
para poderem dar os seus votos (3• secção)». Dr. Paulino Werneck, Dr. Duque Estrada, 

(O Jm·1.1al do Comnw1·cio deu esse boletim). Manoel Jorge de Oliveira. Rocha, Orlando· 
Na 4" secção (Imprensa Nacional) houve Rangel, Dr. Oscar Godoy, Tripotelemio Ma· 

ausencia. completa de mesarios c eleitores. ciel Soares, Augusto Monte Alverne, Theo-
Na 5~ secção '( Lyceu de Artes c Oillcios) dulo Pupo de Moraes, João Godoy, Dr. Sylvio 

foi lavrada a seguinte acta: «0 abaixo assi· Muniz de Souza, a.lferes João Costa, ·Carlos 
guado, fiscal do candidato Dr. Valentim Ma- de Carvalho Gama, Dr. Segurado (prC:Jsidente 
.galhães na 5• secção do .2• dis.tricto de São da Camara Civil), Oct<tvio Guimarães, Carlos · 
José, protesta contra o não comparecimento Xavier (fllilccionario .da Camara ·dos De
dJS lllesarios desta secção até ás 10 horas de putados), Dr. Duarte Flores , Dr . Francisco 
-hoje, não tendo, por isso, havido eleição.- Diogo, major Cruz Sobrinho, Leopoldo Cirne, 

· Bacharel l+ancisco Joaquim de Bittencoitrt da Dr. Bernardo Veiga (presidente da 3a secção 
Silva Filho . -Mesario Julio Valentim Gtt- do 2° dis tricto), Theophilo Figueiredo, -Anto· 
tie1nz.» - · nio Pereira Pir'agy, João _Alves dos Santos 

Tambem assignaram com<;> testemunlns os Pinto, Mario Soares, Virgilio Rocha, Octa
eleitures Antonio José dos Santos Reis, José via no da Rosa, Salvador Santos (d'A Noticia), 
Potler, , Octavio Guimarães, João Godoy; major Oliveü·a Paranhos, Eurico . Gódoy, 
Dr. Sylvio Muniz e Marcollno P. dr• Costa Arthur Marques Lins de Albuquerq~e. 
Netto . Dr. Alvaro Alvim, Eduardo Soares Pinto, 

Na u" secção (Lyceu de Artes e ·Officios), coron.3l Qnei:·oz, Antonio Bittencourt, Miguel 
não tendo comparecido os rnesarios, foi la- Ferreira Bessu., _;oão Leopoldino Teixeira 
vrado protesto pelos majores Cruz Sobrinho Bastos, Joaquim Alfl·eJo da Cunha Lage, 
e Paranhos, da Brigada Policütl e diversos Dr. Henl'ique Dodsworth, Candido Coelho da 
lbcaes dos c.lndidatos Fonseca Herme.:; e Si.lva Jardim, Cyro de Barros Pimentel, 
Lauro Sodré. Francisco Ivfarque;>da Silva (redactor dos de-

Na 7"' secção (Evaeisto da Veiga n. 70) bates da Camara), Henrique Marques da Silva, 
compareceram apenas o presidente da mesa além do muitos outt·os cujos nomes nos esca-

. coronel Dr. Augusto Cesar Diogo e o Dr. Fran· param. >> · 
cisco Diogo, ctuc lavraram protesto. O Jomal do Comme1·cio om sua edição de 

A Ga;eta de N oticias em sua edição de 20 20 de fevereiro declara positivamente que 
do fevereiro, dando conta do resultado da não houve eleição em secção alguma do 
eleição em toda paeochia. de S. José, diz sim- 2° districto de;sa freguezia. . 
plesmente: «Nao houve eleiçao.» . D:.1s do i• distrlcto, porém, r egistra ore
. O Cor·reio da Jlfan lui de 20 de fevereiro dá sultado phantastico cia 2a em que o Sr. lrineu 
a lista seguinte de eleitores dessa pa.rochia figura com 102 votos,· o Sr. Bulhões, 99, o 
que foram ao . Juizo Federal levar •JS seus Sr. Lagden c o Sr .Nelson , 88 e o. Sr. Vinhaes, 
protestos cuntra as actas falsas que viessem 70; mas este resultado fA colhido no butetim 
a app ;rcccr, quando tod;t a gente sabia que falso que o Sr. Barat<L Ribeiro affixou á 
nessa freguezianão·Itou\rct·aeleição: -'Dr.Car- ·porta da ôecção, apez'l.r dos protesto~; levados 
los SeUl, Henrique Wanrlcrlcy, Cúlos Pam- a juizo pelo Dr. ~faria Teixeira, do que de
plona, Manoel Saa,vedr:t Dul'ão, A taliba Tei- mos ·noticia no escudo que an toi'iormcnte · 
X ;Ü'<' Ca!'doso, Firmino de Stl . JJorges, João fizemos de~sa eleiÇÊlO parcial; e das~ om que 
Lu iz da Silva, .João Jo ,:6 de Abreu (agente o 1° desses candiuatos figuea cJm 103 votos, 
da Pref'eitlll'a), Antonio "\1 vos do ValhO), c. M. o 2• com 102, o 3• com 101, o '!'' com 95 e o 
dos Santos Vianna, c;1pitiioJosé Feneira Dias, Sr, Blllhões com lO 1 votos! Entl'etanto, com 
José de Paiva Lcgey, DL' . Antonio Maria os documentosjunto.gjà provamos que .ncssa 
Teixeira, Edllardo Lavio8a, José de Paiva secção não se reuniu a· mesa eleitoral. 
Logcy Filho, .Jlllio Viveiros Brandão, .Julio O testemunho do pessoas altamente collo
Bueno Horta Barbas •., Norberto Pin to, An' cadas, a prova incontrastavel que offere
tonio Fernandes Mendes, C;tl'los Augusto cemo.; são mais convincentes do que um pa
Marques da Silva, Marcellino de · Araujo· pel q uc gal.opins eloi&oracs afl"rootosamente 
Penna, Candido Gaffrée, F1·cucric:J Kcnzc, prcgamm <i porta. do edillcio onde funcciona 
Guilller·me Kenze, HeJ•menugildo Percir<t a Dit·ectoria de Saude Publica que no do
Pinto, Dr. Vieü·a. Fazend<l, Dr. Teixeira, cumcnto sub n . 11ositivamento certifica 
Ba:s tus, Augusto Slntz, Francisco Bo!Jnha, I que all i não houve-- eleição e fóru. esse o 
coronel Silva Bra.odão, Aethur Pereira Le- local designado pm•<J. o funccionamento dessa 
gey, Agenor de h:~DUl'e (funccionario da · Se- secção eleitoral. . · · 



SESSOES PHEPAHATOJHAS 

PAROCHIA DO SACRA;viENTO. j cação. Assim foi feito. A mesa n.ão se reu-
niu, não apparece!'<Lm os livros; entretam.o 

Divüle-se essa t'!'egnezia ''lU dous rLstrictos á Junta Apul'adora, foi rcmettid<1 uma a,u
eleitoraes, o I 0 , com1wehendenclo 11 secções tllentica em que o Sr. Irineu figura com 
e o 2°, subdividido em oito. Estudemos cada !58' votos, o Sr. Bulhões com 152, o Sr. 
uma dellas detalhadamente. Lagden com 103 c o Sr. Nelson com 84. 

] 0 DISTRICTO 

ta secção 

Local- Dit•cctoria de Hygierie Municipal, 
rua de S. Pedro n. 3!9, sobrado. 

Essa secção funccionou sempre na Escola 
Polytechnica, porque os eleitores que a com
põe~ são moradores ou estabelecidos nas 
suas proximidades. Nelb é sempre derrotaila 
a chapa do Dr. Irlneu J'viachttdo pelos amigoS' 
do Sr. coronel Leite Borges. 1\quelle c:mli· 
dato, com o fim do minorar os clfoítos do seu 
insw:cesso eleitoral, pleiteou c conseg-uiu da 
junta eleitoral que a !êde !la ;,ccção fusso 
transforic!a para local tlistante, evitando 
de~t'arte o comparecimento de commerclan· 
tes e empregados das casas dct l'Lla do Ou
v -doi', Qonçalves Dias , Uruguayana, la,ego de 
S. Francisco, etc., os quaes não podiam em 
dia util abandonar em massa os estabeleci-
mentos. _ 

"Logrou o Dr. Irinen o seu intento, mas 
ainda. assim foi vergonhosa mente dorrotado. 

Não obstante, tentou por vezes perturbar 
o pleito que calmamente corria, afugentando 
os timoratos c impedindo-os de votat'. 

Dizem todos os oegãos dct impt'ensa c1uc a 
eleiçãó correu b.Jm ; a authentica foi apu
rada pela. Junta e a cópia, devidamente con· 
ferida e concert<J.dtt, romettida ct Secmtar,a 
da Camara. 

O resultttdo obtido pelos mais votados foi 
o soguinte : Fonsec:t HcemJs, 41 votos e .4 
em sepaeq.do ; Owar Godoy, 30 e 3 {1m se
parado; Valentim i'viagalhães, 23 e 3 em 
separado; Julio do ·carmo, lO e 2 em separa
do ; .Morei eu, Gumiarães, 8 e I em separado ; 
Lagden, 7 c 2 em separado ; lrioeu Macha
do, G c 1 em separado ; Nelsoo, 3 e 2 em se· 
parado ; -Bulhões Marcial, 3 votos; e outros 
com l voto. 

2 ... secçi!o 

Aos contestantes o impndente fu.lsificador -
den apenas l voto a cada um. · · 

Requeremos á illustre Commis3ão um exa
me minucioso no livro da inscrlpção de elei
tores para que veja a desfaçatez com que um 
mesmo in di v ldno, sem siquer modificar o ta
lh.o da lettt'a, fabricava quatro, cinco e mais 
as:,;ignil.tums de eleitores. Entre os que alli 
ftgura,m como tendo votado contam-se e)ei
ture:, mortos, ausentes e pt'otestante::l. 

Como prova ele que nessa secçã ' não hou
ve elelçao e de que a acta é evidentemente 
r,LL~a. temos : um prote.>to que juntamos ·sob 
n. uss ignado por li sc >es e eleitores; algu
mas de cujas flrma.s se r,cham reconhecidas 
entre os · quacs os nomes respeitabiliss1mos 
dos Drs. Aure liano \Vemeck Maellado e Sa· 
IJino lgnacio Nogueira ela Gama, em que se 
declara. que até é"ts lO homs não se havia 
installada a mesa; o depoimento pz·estado por 
varias· testemunhas na jus tificação produ- · 
zida, julgada por sentença; os protestos par
ci<J.es e collectivos levados ao Juizo Federal e 
.naturalmente remettidos á Secretaria da Ca
mara; a certidãó c1ue sob n. juntamos em 
que a Dircctoria da Escola Polytechnica 
affirma quo alti não houve eleição, sendo 
esse o loc<tl designado, a opinião publica miJ,- · 
-nifestada ·pelos varias orgãos da. imprensa . . 

O Jornal do Comme1·cio do dia 20 de feve- · · 
rei r, diz: «2" secção-Não hot1ve eleição."» 

O l?aiz: «Nn.s 2•, 3a, 8a; ga o lü"secções · 
dess~ districto ... não houve eleições, por falta . 
de mesarios e dos livro~ que em algumas ' 
dellas foram furtados antes de' se proceder á 
eleição. Os elci&oras respectivos protesta- . 
t'ani contra essa. üicto . Pelas outras secções, 
do quando em vez passa varo · carros e ca~ · 
pangas que, em vozeria infernal, davam · 
vi VctS tw Dr. L·üwu Machado. Achava-se o · 
Dr. Cardoso ele Castro, clwfa. ·de .policl;t, no 
.largo do S. Frn.ncisco de Paula, quando 
teve conhecimento de qtre em ft·ente á rn
tendencia Municipal havia grande tiroteio. 
Para lá se dirigiu ess:t autoridade acampa- . 
nllada do nosso comp::mheiro e nada mai~ 

Local- Escob · Polytechnicê~ ...,. Saht dos encon trou do anormal. Colhendo informa-
fundos.. . çõ~s. ooubc o nosso reporter que fora o tu- . · 

Essa s0cç.ão devia s~r pl'esidida pur llm 1m~lto novamente occasionado pelos dcsor
partidario extremado do gl'upo Irlnecr Ma- delros Zé do Scna,.l:J, Jose Moço, o cabo illa· 
ch:.tdo, o Sr. Bernat·.-l•> Corrê<1 de Araujo ·laquias c outl'us · que IIIDlll"ento .~ ante~ ha
Leão . já tl"istcmtJIItc celebre como fa.lsillcJ.- · viam co :mnetLido um assa•sinato na rua da · 
dor.de.actas. Et·a de pre1·êr que, recebendo Conceição, con!'onne noticia que publicamus 
da Junta os livros que deviamservir para a em outro Jogar. » • . 
eleição, ao envez de leval-os a·o local desi- O · Correio dtt Jlanhtí do db 20 diz o se
gnado, os levasse para a fabrica da falsiti- guinte: « 2a secção (subordínáda á epigraphe 



l" distr icto <lO S;1CI'i1!l1 Clltu). A's a li ül':i.S GS · 
t av<t :t 8ala ainJa !l~ c li:~da, ·llão tctHL.> so in· 
:-;ü~ IUtrlu a me,;;co i\'s !O ltura~ us olcitut'OS o 
Ji:;r.aes la vr;~ram protesto o Niu comp~.['(~ccu 
um só mesa rio o nlu l'ol'<tm encon tt'<tdos H· 
Vl'OS. Os eleitores fot'<Llll vota.r em outr::t 
SOC<)iO o» 

O Joi"iuil do Bm~il, no qna.dro elo a.pm•açiio 
que f-:z no dia. seguinte ·á elei~::io, d<t C3sa 
secção como nãn Lü nrlo í'unccionado; o mesmo 
decla.ram os jornae;J respectivos do dia 18 de 
fovcreil'•.lo 

Som contosta.çiio ficou n.té !tojo essa aíllt'
maçitO unanime da imprrnsn., tendo por con
traste unic<J <1 dosücç:<\tcz dos falsa.rios quo 
on8n.ram aifeontar a. moral política, enviando 
actas falsas aos poúorcs o.]mrador o vct'i
Jic<ttlot'o 

Essa secção não pótlo ser apurn.da o reque
remos SPj:cm os liHo > do itlSCl'ipção o ac Las 
t·ometthlo; ao Dr. pl'ocur:tdor da Rcpn.blica 
p:1ra promover a. punição dos d.clinqucntes~ 

sa secçíro 

O .Tmwl d:J llra.~il c a Ua:::da de "'hticias 
niio incluem os:n scc<;ão onke as (]'.te f'uric-
" i on:wmno 

4." secçito 

Loc.tl-E,;coLL Publica ela rua ela Con,;ti· 
tuiçiio no 20 o 

gssa secçã.o funceionou. A authentica não 
fl)i remottida [L .r unta Aput'adoea. Os orgãos 
da imprensa nuticlam todos que realmente 
houve elciç'lio nessa. secção. 

O .Jor;wl elo Comm.c.Jocio c O Pé:; dão, sem 
discrep:mr:ia, o Sêguinto resul taelo: Irineu 
i\fach:tdo, :n votos ; Fonseca Hermes, '.37 ; 
Nelson de Vasconcellos, 24; Oscar Gorloy, 23 ; 
Va bntim :\liLgêdhãcs, 19; llenrique Lagden, 
18; Hulltõ :Js Mal'cia.l, 15; Julio Carmo, 12; 
l\Ioreira Gui marfics, O ; Vinhac:> , 6 ; Vicente 
de Souza, 4 ; Costa Ferraz, 2 ; Serzcdello 
Corrên., l ; iVIanoell\odrigues Alves, 1. 

O Correio da Jian h•.T em sua. CLlição üc 20 . 
!c fev ereiro, como os jornacs vespertinos de 
d9 c o Jornal do C•munerciu c o O ]'ai:;; de 
20, üão o seguinte resultado: Il'incn Machado, 
:n votrJs ; Fonseca. Hermes, 37 votos; Nelson 

Local-Secrcta.l'ia do Commlln<lo SuperioJ de Vasconcellos, :~!voto:>; Oscat' Godoy, 23 
dCL Guarda NacionaL votos; V<ücntim Magalltão.>, 19 votos; IIen-

Ignm·amoscontcst lntcs r[lto sm·prozaslltc: t•ique L;1gJen, ltl votos; Bulhões i\farcial, 
rc:sor·vam os fCLlsat'ios clei tl) t'a.Js nessa. sJcç•ão; 15 yol;os; Augusto Vinltaes, 6 votos; l\Joroil•;t 
~t Junta. A:mmdora JJão foi r.Jmett .da a G11 imarães, G votos, c Vicen te de SQuzu., 4 
authcntica. Ahi náo hou ve positi ,·amcnte I votvs. 
eleição ; os meso.rios nãu compareceram c O:i Esse jornal deixou do incluir na lista os 
poucus e leitores que acndira.m não encono c::tndidatos que obtiveram m :mos votação. 
traram os livroseleH.oracso Como prova de Um~t vct: qLle a. authentica. não foi romet
q1w essa secção niio funccionou junhmos:- tida. tL Junt:t Apm·adora, ignoram os contes
A dec:lartl.ção do mosario ,\ lfl'e do Fallci', cujct tantes si ~L coph dovldamonto ,conferida 
fil'ma estü. devidcuucnto . reconhecida, assi- o concodarh1 !'oi cnviad tt á Secretaria dv. 
gnada ta.mbem p ur V<tl'ios oleitot·cs, cntl'e os Ca.m:ua. Entretanto o docurnento que jun
quaes Ol Srs . Anniba.! Ma.scal·cnllas, Alf1·ed o tamos, fir·mado por urn dos mesarios, nome 
dii; Costa. Guitnn.rãcs , Sctlv c~dor de Araujo Fan- vtmt<J.josamonLo conhecido de quantos fi:w
zores, Cyrlllo J osé dos Santo~ , afficmand .J r am c fa.zem ainda r s seus p l'eparatorios 
que n5o compareceram .os mesa.rios, nem ne~ta Capibl, o Si' o .Ltspei' Lafayette Ha.r
appareceram os livros até üs 10 horas da ben, o alguns ele itores deixa Jicrcobero a razão. 
manh :'i , hom em que devia começar o pro- ela não remu~s;t dcsm acta. Della consta os 
ccs~o da, eleição ; a cenidã.o d:1 secre taria do nomes dos eli~itores do ouLt\L~ secções que ali i 
Comnutndo Supurior, ei.n quo se diz não ter foram .a.elmittidos ct Yo tar, porque não havin. 
hLLvido eleição; os U.epoimentos })l'(\5tados na. eleição naquollas·em qnu se achavam aliso 
jm;tillcação judicial c: a opinião umtnimc da tados, segundo dispo::;i~·;lu oxpt·e~ .> n. de lei. 
imr:n~ensa, quo até hoje ni:co foi conte:>tadao Nessas secções que são a 2•, 3•, s•, 9• 

O 1\ú::; do dia 20 diz o seguinte: « Nas 2a, e wa do Jo districto não ó' O r eunira· a. 
3", 8', ga e 10• sec::ões desse distric \o não mesa, porque o pr01iiJente nomeado não ap
houvc elciç<'io por falta ele mesarios c livros pM'eeera com os livr os, que foram conrlu
f[UO em aJgumas dellas foram furtado:; antes zidos á fabl'ica de eleições a bico de ponna; 
de se p1·oceder á eleição. Os oleltL•rcs res- fizeram-se actas falsa.s,dando aos candidatos da 
poctivos peote~tn.ra.m contr~L esse facto. » chapa. Irineu mais fie 109 votos em cada 

O Jornal do Cmi1mercio: « Nio houve se.cçio. Os tr:1paceiros politicos não haviam 
eleição o » de ~acrificar cinco act.as falsas que lhes dn.-

_0 Co?Tcio qa Manha: « A's G l /2 llo1·as vam c ore:~ de 500 a 600 votos por umamise
nn.o se twlm w stallado a .mesa, tar~clo com- ravel acta vm·dadcü·a em que tres dos dlt 
p~troc t<lo apenas um mesmow. Nao houve chapa. diplomad:1 cr:tm derrotados pelo pri
eluiç-.ão . A's lO l/2 '" sala o urna <•stavam moiro conto:>hntc o um pelo segundo e pelo 
a.b::tndoo;tdu:; o » torcc·iro. 
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Felizmente todn, a imprJJt~ '' den o re~ ul
ta.Jo d<~ eleiçii,o na ,1a :mcçâ o c o doeumcn tu 
que j untamn~ i mpo 'irá, co m o~ pr· utes~u-< o 
a justiticação proJuzida, qne a illustre Com· 
missão tle PoJeros tome conhecnnelitO dcts 
actas t~tl sar;, preterindv es.;a pequena, mu.~ ve
rülica c legitlm<L votação. 

5a secção 

Local - Tribunal do Jury - P av imo[rfo 
torroo. 

Essa secç,ão funccionon reg uhmmmto ; o 
r osultn.do 11pnraLlO pela Jun tli UG, at!l.lwntic;.~, 
que lhe foi r omottiuG, é um ·symptoma d u· 
quente da falclidadc d<L.; acLc~ :> cuja apul'a.çiio 
impugnamos, onrlc se pha.n ta,;ia o comparo
cimento do eleitot·e . .; aos bandos . 

O rcsult.auo lL,'Ul'tttlo <l o st·g uin t e: Fon seca 
Herrne.>, 24 vows; lrincu Mac hlltlo, 19; Juliu 
do Carmo, 18; Vcllentim illug;li llã.es , 16 : O:>clLI' 
Godoy, 12 ; NeLon e LagJcn, 9; JJ ul hões, 7; 
Vicente üo Souza, G; Rudt,iguss Alves, 2; 
:Mo l'eil•a Guimarães, Pcr0ira llra.ga , Leito 
Ribeiro, Se;·zoücllo Corr êa, Sa.mpai.J F~rraz 
c outros, 1 vo to . 

oa secçcio 

Local- Escola PulJlic::t, da l'ua tlo Sacr. ~
mento n. 6. 

Pre.>idida por illustrc clinico, rueuico tla. 
hygiene e as.3istcncüL publi cn. , essa socçi'iu 
funccionou regularmente . A mc.-><t, do c1ue 
era. presiden te o JJt'. Julio d<t Silvcim LobJ, 
remetteu a authcnticlt <i .JuntéL Apmador<~ 
que computou a sognin:.o votação, q; :e como 
a anterior cst:.í. perflJi ;.ameatJ a .;c,wde com~ 
os resultados puLlicados peb iru]Jl'Onsa dej 
18 c 19 de ftJvcreit·o. O IJulctuu r1t1e un 
ta.mos r<Ltifiea Cd >O re::;ulttLdo: li'ineu 11-ül
chado, 37 vo to:;; Nol::;on de Vaoconcello.;, 22 . 
Bulhões Marcial, 2l; Fonsce<•. Hoc·me,; , W; 
Lagden, 17; Julio do Carmo, ll; o-.\1 
reil'a Guimarão.>, 7; Valentim t\Jagalhãe~ , 
6; Osca r GuJoy, 7; CostaJ<'eaaz, Vlec nte de 
Sot1za, Vinhac.;; c ltud :iJUu::! ,\l;· c,, , l I'O to 

?a sccçiltJ 

Loc;.d--- ItlsLiLutu N<Lcio:nl Lle 1\Iit<ca. 
A acta. fui r emctt icl<' <i Junt,t Ap araliul'a; 

na occ:1si:io não li zcmo:> o nosw pi:otesto , pot·
que não havict chogaclo a.nda a nossa;; lllios 
o p\'OtBsto do mo.-;<u•iu Lino Nurocga. quo 
ora juntamos. Ncs ·o protesto tccclara o mc
sario quo não assignou a ac~a , o Hi o sou 
nome figurar cntl'o os s ignata.rios desse do
cumento, a assigoatura ú fab:ll,; clle <1:<si
gnam apen~.s o ilVl' O Ll ct in scl'ljJ~·àu que fà l'ii. 
encerrada com o comparecimento uo 82 elei
tores. E' natur<>l que a essa. secção hou-

vat. 1 

vesoe acutliJo elo ,torcs de outras que não 
fun()cionamm. Invocamos a atteoção dos 
illustres membros ua Commissão ue Poderes 
para esse documento, pois que póde ser '· elle 
uma prova em favor d<t asseveraçãJ que va
mos fazendo de não ter havido eleição em 
va.r ias secções . O mesa.rio pr otestante apon
tu. u: tn inllgularidá.de grave que convém 
ve r·ificar 110 proprio livro de · inscripção. 
Um phosjlhnro voto: t duas .vezes com o mesmo 
nome de ·Manoel Fel'reil'a das Neves, quãndo 
do alist<tmento apenas um ha assim cha.
mado . . 

Essa. irregularidade basta para que a 
secção não seja apurada, tanto 11nis quanto 
ê ce:·to quo os mcsarios a.o lerem as cedulas 
a.tt rib ;: iam aos c:wclidatos da chapa Iri neu os 
votos que o ·am darlos a.os contr<tt'ios. A apu
ração fi.iita peh Junta é a seguinte : Irineu 
M <chado , 72 votos; Lagden ; 53, Nelson, 53; 
Bulhões, 23 ; Fonseca Hermes, 22 ; Moreira 
Guimarães; 6; Julio tJ.o Cal'mo e Vinhaes, 4 ; 
!lodriglles Alves, 3 ; Valentim Magalhães, 
2; Godoy, Vicent e de Souza, Serzedello 
Conê:~, Her·edia c Scttnpa.io· Ferraz, l votJ, 

sa secçiío. 

Local-Secreta.ria da Justiça, praça Ti
radentes. 

Essa c;ocção não funccionou, porque, tendo 
comparecido apenas o me:>ario tenente Cí
cero da Silvct Pm•Jira c alguns eleitores, eú
c.Jn tt•al'ctm a m•na complet<Lmonto vash, sem 
os nc .~cssarlos livros que naturalmente 
fora.m levedos para a f<Lb rüla. d.e actas falsas. 
S. Ex, o Sr. Mlnidt:·o da Justiça 6 teste
munha da framl n qu.) se foz nossa secção 
em favor !la ch~pa diploma.da .Chegára S. Ex. 
<i, sua SJc:·ot<Lria pouco depois da hora a.pra
;mda para a eleição ; v lu affixado á porta 
do o .. 1ific io um e.:likLl ele votação phanbastica. 
e fl, i logo informarl.o pelos empreg<t dos de 
que alli n l.o se r eunil'a a mesa eleitoraL 

O c.li cal foi cntiu inu tiliz .ido. A acta falsa 
nào foi r Jmottlda (L Jnnt:i; é natural,porém, 
quo Lenha. $ido envia.th <i Secretaria da Ca
m:na para quo a c!t:1p<t It·incu logre mais esse 
t t·iumpho . Cumo documonLos de que ahi não 
houve eleição juntamos o protesto assignado 
pelo mosariu que compareceu, fiscaes e elei
tores com as firmas de <Llguns devidamente. 
rc.co nheci• las, a col't illão da. Sécretal'ia da Jus 
tiça c a justificação p rocluzida. no Juizo Fe
üe rcd. RciJ.ltor .:rno:> á illust.ro Commissão que, 
a b nn da verdliJe , uão cJnho,-a de mltiS esse 
docum;mto f<Llso, v.; r Jatleiro att 3Uta.do á 
sobC'rii.nh nacional.. 

Local-Escoht Pnblica cltt rua- da Consti
tuição n. 26 
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E:>sa scc(:ão não funccionou. Com pn.l'ecc
r a.m o presLlento St'. João Alvo:;; S:~ ! a z ·tt' c 
dons mesal'ios . i t veza1· de r c.i tora.dus convi
tos a eleitores presentes pal'ét cons. i tui<,~:í.o 
ela. mesa, esses SG r vcusaram a ::tcceitar. Nos 
livro.~ de áctas o de inscr.ipçi\o os ebltol'cs 
presentes la.vrar.:u n o seu p;·otesto nos ter
mos em que sa acha r crli gido o officio que 
juntamos, por não ter ~i rlo r ecobi<l•J pelo 
secretario d.a Junt :;t Apllrauo.l'L\. E' bem pos
sível que Ult fab l'iCa houvesse SUl\! Í \lO 
alg-nm<t acta falsa ; contt'<t <1 su ·.~ apuraç:iio, 
porém , lavramos desde j<~ o nosso protes to 
documentado com o officio jun to, a jus titi
e~ção produzida em juizo e as noticias (ht 
imprens01 local que tmnBCl'evcmos: 

O Paiz do 19 diz : «Na 8a, 9" o 10" sccçõe.' 
não h ou v e eleiç:ão. » 

O Jon w l cio Comme;·cio, co n firm<~.nuo <t no 
ticia <1'0 Pai ~ , diz : «Nu. 8', 9 · o 10° não 
houve eleição.». O Jol'nul do B m:zil é a Ga:zeta 
(le N o!icias não incluem ent.re as· sec<;õc~ 
apuradoras nem a 8", nem a 9a e nem cL lua. 
. O Correio da lllanha, a proposi to da 8• sec
ção, diz o seguinte, que vem confirmar o 
p-rotesto do mesario e eleitores da 4" secção: 

«A' , 10 horas não se tinha aiuda ins t:dlado 
a mes:.t, tendo ·comp<u·ecido apenas um mesa
rio. Os elei tores e fiscaes presentes l<L vra
ram protesto e foram vo·tar na 4• secçho. » 

Quanto â 9" secção diz esse orgão da im
prens.a local: «Não houve eleição; os mosn.
sn.rios não çompn.receram e os eleüore.3 pre
sentes recusaram-se n. orgu.nisar a mesa.» 

üossa J.cta não devo tomar conhecimento 
a illustre Commissão Verificadora. 

toa. secçao 

LocJ.l-Biblio theca Municipal, lado da rua 
·do General Ca1nara. 

A authentica fui remctt.ida â Junt;•., que 
apurou· os votos della constantes, a despetol 
do protesto que oiferecemos, por ser eviden
temente falso esse resultado. Tal secçoão nãu 
funccionou. 

O presillente nomoarlo pela Junta é o 
Dr. Jo<tquim lla Sil I' eira Li lias, p1embro que 
foi llo Partido N<1cional, um deS$CS moços 
conhecidos como polít ico republicano pm·o c 
intran~igente. 

Confiavamos nelle e :tcreJitavamos que 
contra a fortaleza daquellc organismo mo1·al 
era impotente o micl'obio do sevandigismo 
eleitoral. Infelizmente para elle·, maís do 
do que para nós, o virus con tamino u- o 
e o Sr. Irineu . . Machado teve a. gluria do vi
ctim:.t.r mais um camct el' e atir·ar mais um 
l'üpublic<mu á poJrülã.o ela V<.l. lla. commum. 
O do('.umento, que juntamo,.; sub nume1·o, 
u::;:s ign<~d o vor no me:> acima do q uulq ner ,;us
peita, prov<t que o neophito da trainpoli-

nag·em ~<thiu nm verJadeiro sacel'dote da 
indignltli t<J ., elc it.oml. Eile, de pos:;e dos 
liv1·ns, cllc que pt•ngava poe toda. parte a. 
verdaue da eleição como a. base purissima 
do regimen de que se dizia apostolo, le
vou-os pua um armarinho da rua Aristides 
Lobo, ao en vez do leval-os . para; o local 
des ignàrlo, on<le em vão o esperavam os 
pu_ucos ele itores q ne n.curli l'am á secção, e 
all i, acoly1;ado por dons falsal'ios politicos da 
su<J. egu<J.lha, furgicou uma acta em que 
con templa. com 118 votos o Sr . Irineu , a 
quem em nosso escrip torio brioda.Ya sempre 
com os mais gl'Osseiros epithetos, fazendo-lhe 
a psycllulogia política, 99 votos e 80 a.os tres 
out1·os dessa cllapa-infelizmeute os cafa
ges tes tivel'am o despudor de infamn.r-nos 
co 111 um vo to a. cada um dos 1° e 4° signa.
tu.l·ios ue~ta con tcstação e com 4 ao se· 
gundo. 

O pri ,neil'o coutest;J.nte dirigiu-lhe nma 
carkt que publicará. pela imprcnst. Essa 
cart:del-a-lw. a illustrR Com missão e verú. que 
aus bl'auo3 de jush iudignaçã.u nã.o se diguon 
responder o republ •cano vermelho de ou
te'ura, tran:,forma<lo hoje em galupim de 
de eleições, em fabrica nte de actas falsas, 
mu col'l'ompido serviçal da saturnal de 
18 de fe vereiro. 

Nenhum jornal dá noticia. de que seme
lhn.nte secção ti v esse funccionado. Além do 
d.ocumooto que juntamos, em que até se .in
lllca o loca.! em que se falsificou essa acta, 
t emos a; justificação produzida em juizo, o 
pr otes to de cleitoro3 enviado á Garoara. úos 
Deputauo.'i pela Junta Apuradora que o rece
beJ'ét o a imprensa uuanime que assim se 
pronuncia. 

O P ai. de lO : « Não houve · tambem elei
ção nas 8", 9" e I 0" secções.» 

O Correi!J da Manha : « A's lO horas niio se 
tinha constituiuo a mesa po1' falt <t dos livros. 
Os mc·:urios u fiscacs protestaram na fôrma 
Llv, lei e foram votar na 5a. sec, ão. » 

O Jornal elo Cornme1·cio: «Não houve elei
ção. » 

O Jornal do Brasil e a Gazeta de Noticias 
nãu dã.o noticia do resultauo de tal secção 
uas a puração:> que fize1'am e pub licaram. 

E'·pl'eciso notar que nenhuma das affirma
ções de que em tal secção não houvera clei- · 
çii.o, teve o puro Sr. Lill<~s coragem de con
testar . Requeremos se não apure essa .act;J.. 

fi a. secção 

Local-Côrte de Apllellaçao, palacio da 
hi:; ti,;a. 

E r:~ presiuc:ntc de;;sa secção o D1·. An
tonio Augusto Fcrr eÜ'<J. Descltamps . ' Natu
J·almcntc <1 outro que não esse foram 
pela Junta entregues os livros que deviam 
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sr :n it· m•::::~t :jucr}LO eloitm·al e por i.-;; o os 
clwlcs da fr:udo .irnpedirat'n que ullcd app:l,
rocesscm na unn. Et•a um dos mesarlos no
mc:1dos o Sr. coronel José Caetano de Al
varen,-a Fonseca, rligno director geral d:1. 
Secretaria do Conselho Municipal, nome van
t:tjosmncntc conhecido e reputado.. Infati
g;nclmcnCc oporos,J, o Sr. coronel Alva
rcng:t r.cm a gr:tphomania, de modo que. 
n·w eontrn Lo com o trabalho quo lhe dá o 
o:;pedionLo, aliús movimentado, tht sua rep:n·
tir,:ão, escrevo diari:_uncmte sob o ana!JI·mmJw 
V. de illge1·ana :t >ill:t 1Vota com qur) illusi,ra 
a cJlçiio da tardo do Jom-al do Bra.âl, collec
clun:.t le·is e resolnçiJcs municipaes c entrega .. 
:-:r :w estndo dos,;<t engrenagem eleitoral, 
e.,t:ulu rtuc compendiou e publi.cou. 

E' um amaclur ús dieeitas e conhece todos 
os l>I'.Jccssos rlc r;vitar um esguicho ou 
urna, act:J. fcdsa. Presente á secção, cer
ca :_,J do mcüt tluzia apenas de eleitores. 
P'Jt1Pri;t ter i l•> com elles votar na mais 
1Jl'IJXitllet ; conlwceu, porém, o jofJ'! que se 
n;vd t.nt na auscn1·.i:c do~ livros o prc
l'ut·i.:t llêtr-so ao tl\tiJétlllo de constituie a 
Jtws:.t, arí·anj:tr }J~Lpel, pennas c tinta o 
ür,zor a oleiç,Jw a conr;oerer com o deleixo quc
(j comrnum, pa1>aquc se frauchsse com pru
YCl to a eleição naq ltella secção. Em ca
llo:·no:J fez-se a inscripção, lavrou-se o termo 
d.c cncenamontJ ; cscreveram-:;e as actas 
de 'installa1:iio o dos trabalhos elo.ito ·aos, c 
amxado~. o edital, foi expedido o resultado á 
imprensa que unanimemente o registt·ou. 
Temos essa acta rle que não tomou conheci.
monto a Junk_,}Jol·não haver sido remettidi1 
nm tempo e roquoremos que por ella, visto 
como coincide com as noticias não contesta
das da imprens[t e tfto perfeita está que as 
cedulas são remcttidas conjundamen te. faça 
a cu nmissiio vm·ificadora a apuração, de8-
prozando essa acta falsa qur3 necess:triamente 
foi remcttida ct Secretaria, produc to ela 
Jhmcle em proveito exclusivo da ehapa diplo· 
nmcla. De.·:sa acta consta a soguintc votccção; 
nú.> a juntamos como documento soiJ n. c em 
rnvcloppe entrcwtmos as cedulas apuradas. 
Acompanham-n'a diplomas de eleitol'es de ou
tras ~ccçiJes qne alli fMam votar : Fonseca 
IIel'mcs, 8 voto:;; Oscar Godoy, 8 votos; 
Yaleutim Magalhães, 6; Julio Carmo, 5, La
grlen, 4; Vicen to de Souza, 3; J'-Ioreü·a Gui
ma ·ães, Bulhões, 2; Lauro Sodré, Affonso 
Pcntia, Vinhaes e Rodrigues Alvos, I voto. 

A Ua;;ela de Noticias, Jornal do Commer
cio, O Paiz confirmam este resultado, bem 
como o Correio da Manha, que diz o seguinte: 
«A's9 e 45 minutos só cstLtvam pre,;untcd dons 
meBctrios c ütl t::wam o,> li I'!' os. Ã mes:t foi iu
shllalct tis lU horas pelos eleitores presentes, 
protestando na acta lavrada om folhC~s do 
papel aln~<~s~o contra asüregul:.widwio;$ a.pon-

tadas acima. ComparocerD.m- 16 eleitores, 
~enLlo dons dcL l 0". » 

2° DIS'rRICTO 

:t_a secçtío 

Locêü- Ruct do Ho:Jpicio n. 205 -Escola 
Publica. 

Quanllo fui annu ncin.r.la pelo presidente 
ela Junta a apm•a<}iu dessa secç•ão, o pri
meiro contostante, prevendo que os falso
rios cicitora:·s haviam alterado o resultado 
da eloição nessa autltoni;lca, tomou a palavra -
o fundamentou o sou prutesto, de modo tal 
que os dignos membros da Junta revclarain 

·o pasmo c a indigna<:ão quo o escandalo de· 
nnnciado c provaJo despertara. Real
menl.e, fomos felizes com o obter o do
cumento quo ora juntamos c que vem pôr a 
dcocoberto os pl·occs:>os criminosos pelos 
quaes a cha.pa do Sr. Irincu Machado con
sr•guiu rliplum;cr-:;u. No dia da eleição, sCJriam 
[) huras c meia d.a m:m!tã, pe1•curria o pl'i'
moh·o eonbstanto êtS secçõuB du SacJ•:_ununlo, 
quando pela rua dos Andl·adas dil'igia-sc 
i :~o Hospício, encontrou o mc.;ario Avcrt:lnu 
Noruega que, com fiscaes c eleitores, vol-
t -va, indignados tudus, (h l" seeção do 2° dis
trictu, onde lhes h:wia sido vedada a ó~l
tmda p.Jr um grupJ ono:·mc; de clos8rJcirrs 
quG se accumulavam nos drgráos da oscnl11 
quo dav:~ accc,;so ao reclntu omlo .funccio
nava a mu.-;a, amm1çan.lo com cacetes 'c 
revólvel'eS os quo, nfto Stmclo da sua pat'"cia
lidadc poliüc2., peetenlliam ir exercer o seu 
dlroito d c voto. 

Facil é comprohondCl' os intuitos cfus 
nossos aclver~a1•ios. Impelidos os nossos 
am:gos do tomêtl'OID part:; no pleitJ, á ro
volict delles melll,Jl' se faria a fraude e. dJ 
facto,. se a fez; mas com um insciccesso ver
gonhoso; tomos em no:>so poder e juntamos 
como documento sou n. , o auto de corpo 
de clulicl:o, lC~Vl'aclo pOl' ollcs proprios. 

Ing .:nuamente no 1,,ci:üít os jore&Les do diJ. 
seguinte que o pleito cor:·eu a! li n:t melhor 
ordem; en'.l'otanto, depuis de conhecido o 
ro8n!Utdo, do o te:.· pnblieado a impron.,a, os 
m•Jsal'ios public:.wam ;t acta,, augmcntando 
consider;wclmon te o nnmero )ie votos. 

E' assim que o C'o;-;-eio da ;.'Jiianhc'í, O Pai~ 
e o Jornal do Commercio dão com divergon
cias insignificantes de um voto o seguinte 
resultado: 

La"den, G3 votos; ll'ineu, 51; ~lson; 43; 
HC!·n~os, 20 ; Godoy, 9 ; Vlnlmes/ 5 ; Jülio 
í ':.temo •. J; Illoreil'ct Guimac·ão~. 5; Valentim 
i\Iêtg:tllt:"tl:~,, 8; BulltÕ03. 5, Sr!,'"Unclo O Pai~, e 
I, ~ugnnrlo o Correio da Mr.udtã e o Jornal do 
Conmw;·cio. 

O_ Correio ela Jlanhc"C chog<l, a. declt~rM' quo 
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cumpltreceram 70 elcitol'C.s. Pois lJcm, n 
mes:1., não tondo encenado o Lv1·o tio in 
scripção, não foz ct acta no local c com moda
mente, na. fabrica. de actas ralsn.s, fe z·sc uma. 
authentica. esguichada, com o seguinte r osul
taclo, que foi apurado pela Junta: 

Irineu i\'lachado, 19~ votos; La.gtlcn, 187; 
Nelson, 185; Moreira Gnima.ràcs,28; Bulhões, 
21; Vicente de Souza c Vinlw.es, 6; Julio do 
Carmo e H.oJrigu os A I ves, 3; Hm·me>, 2; 
Godoy c Costa Ferraz, I voto. 

Como provn ioconLls tn.vel da. fmud J, jun
tamos, além dos protestos :::oh ns. , " jus· 
tificação produzida, as n ·ticias do r.;suleado 
rcgi~tt·ado lJOr tocht impl'ensa. ~em contesta
ção, as proprias folhas do ! i no d c i uscrip•,:áo 
ele e leitores , que sm•vira n:t :::0c~. il•.1, corn o 
e.<!f'li•:h·J prorncd.itaclo u po~ l; :) em cxcctH,'i:io c 
po:; teriormente inutili ~~t• ln c ,; u!J õ ~ i ; uiüo pot' 
out1•v, porque commcU.l• l1W l c nu:; que o.> 
comprometteriam . O moJ•) por que ob :.ive· 
mos cs.>a. p:eciosidadc j i. o deve tc l' alc<ln 
çado a illu~tre Commissãu ; um do.> lh con· 
fiança de Coreeia ele MciJJ, o maioral dcB~~~ 
secção·, o chefe du grupo Ii'irJcu no Sacia
m onto, dcsgo5\ou-so, en nojou-w lHttuJ•a. l· 
mente de tanta villeza. c clcixou-1ltc_; a tencla, 
tt·azendo comsigo esses e ou tros documcn ~o.> , 
que um amigo nosso cunscgaiu obtct' , A.au
tllenticitla.de elo documento provamoLt J ieJ
ctameute com o r econhecimcn to de C~lgutn<l~ 
:fiema~;~, entre as quaes a elo maioml Corrêa 
ele Mello e indüectamcnte pelo estudo com
parativo que do esgnicho que ~tpresoutamos 
fizer a ·Commissão com o livro que foi re
mettido <L Secretaria ela Camara . As firmas 
verdadJiras dela 71 no livro que serviu c 
que junLamos por follms arrctncaclas, do· 
vem constar do livro fa lso e a ditTcrcnça 
ha de ser notavel; ainda mais, os esgui
cha.dores hão de ser os mesmos que figu
ram no legitimo, de modo que o f<tl~o, 
que se acha na Secretar ia, ha de ser a. pho
t ographia do esguicho ·elo legitimo ; mais 
aind1t, as folhas que juntrunos estão com a 
rub. ica do Dr. juiz f ,dera!, que em pLJna 
Re~são rla.-.Junta a r·econheceu como :;endo de 
de seu proprio punho: e, u :na tlc duas, uu a 
do livro cnviaélo é falsa, ou o Sr . Irlneu 

. conseguiu illudir ct bun re da Junta e obteve 
livl'Js em duplic:Lta; a.inda mais, <t n.uthcnLi
ciclude elo dpcumento é pl'ovada. com os pro
prios fa.lsarlos : examine a illu:;;t1·<1dn. Com
missão a lettra do ca iJeçalho d;L in~c1·i pçãu do 
punho do elei tor Gabriel Ccl'quciea Car valho, 
que serviu do secretal'io e voto u sob n. 23, 
cunfl'oote-a com a letcra do cabeçJ.lh•J e cn
corramen &o da i , 1 ~c dpçi:w tJ.l~a . cvm ;t h,ttl-<1 
c!.~ <Lt:oJ. e a provr ia a .sig n:ttut'<L üe GabJ•iel 

{ \ nJ.Ueim Ca,ev-alho, e convoncet·-~e.!w. im
medin.tamente do clespudol' com que os nossus 
advorsarios falsificam actas, firllln .o: , l'ubricas 

e vut.o., pnra vencnr cm. Ao comeÇ::ti'Om os 
trccbuJ!tus, SOl'' im-se a mesa elo livro, postc
l'ior·mentc innt!li;-;<Hlo, cujas folhas vieram · 
a nossas mãos . Chamado ~ , os eleitores 
iam inscreve11do seus nomes até o Ultimo
Fra ncisco José da Silva - que vot.ára 
sob n. 71. Conhecido 0 resultado, retira
ram -se os mes:trlos connl ventes na fl'aude 
e, como nào h:1v.hm propusitalmeoto en
cermdo :1 inscripÇ'ão, como lhos ordon:•,
va. a lei , tentaram apl'oveit<Ll·o c rasgaram a 
folha n: 2 onue, sob n. Gl , sa inscreveea enJ. 
p r imeiro logar o eleitor C<teta.no Joaquim de 
Figueiredo c sub.>titnit'&l)1-n 'a· por uma. ou
tt'a em cujo t :;po figuJ'n. o eleitor Fl'a.ncisco 
~'Ct'l'oir;t de Mattos c ncss:t foram fazendo o 
c .,.~JuichJ )JJ.J' ;t ma i;:; tttl'lhl i 1:cluirem por cnc(L· 
liol'natl or ll!nesti':lclo . . 

O;; fctl~ilica t loJ ·o.s, port;::t , J'or.'lm .infolizes c 
p!·ccipi t:ulo-;; foram la.nc;a ndo nome.~ a Csmo 
e da hi o fac lo de r epeLirem nomes qne já. 
hCl.Ylétlll lliBCI'i pto, j)O l' <'Xemplo no ll . 63 O 
eleitOl' Fr·a.ncisco da Paula, Cita vus que já. 
lôt',l inscriptv sob n. 21 ; Argomit'O Costa 
Silv:t ~ob n. 6G, quo j<í. fi gt trám sob n . lL 
Vü sa clcssc esg tliclw que <•S nssigoa.turas ·in
scf'ipta.s sob ns . 88. 89 e 90 ~ào evidentemen
te do mesmo punho que lançuu as de ns. lll 
~. 119 e assim pol' cliante. Pr·ova mais abso· 
lu"a de falsilicaç:ão é impossível exigir ; por 
esslt conclua a illuat1•e Commi;;;;ào ela verdade 
das act<J.s que tlera.m ganho de causa aos di
lpomadus e fl'il.J1Cament3 ajuize da justiçà. 
de no>sa. revolta e indignação que nos legi
tima a. violencia da nossa contestação, na 
qua.l não va.e absolutamente o minimo in
tento .ie desrespei~o ou descon~ideração aos 
dignos julgaàores des~e pleitu,suju de lama e 
de ~angue . 

Requerel'amos (L J unta que requlSl
tasse d<.t Secretal'ia ela Camura o li
vro do io:;cripção que fôra remet tido, 
atim de que o illustre presidente verificasse 
si fà ra ou nãó ne.>~e livro falsificada ~L sua 
rnb1·ica, para. que, remettidus os documentps 
uo U:·. p1•ocurado,· da Repul>lica, denunciasse 
este os autores da fu. lsida,lc . 

S. J•;x . , porém, não achou opportuno, por 
estarem es:;es livros affectos a outro pudor e 
cu.reccr a Junta de compe tencia para agir no 
sentido do requcl'imento . RcLJovamos esse 
requerimen lo á i!lustre Com missão e pedimos 
que, ao menus como um exemplo, para pu
niçã.o dos culpados, tlctlt·a ·o, rcrnet tcndo es:Jes 
documentos ao !Jr . procurador~ ;ccional junto 
au l!LH.l. l a."·it·cmu:·; com<> parte lc$ada em seus 
direi,us. -

gn tl'CLa nto, <L dl'speilo de tudo ls~o, c!SSa 
fctl ca Ll'tt<l,, o:;s;1 immuralü.lc1de ílag1·ante foi 
apu1'a.J~1. peht Junta . 

E' do ü.i[lül'al' que ct illu:>trc Commissão 
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dedllza essa votação fal s:t dos milltei.ros de 
votos rios diplomados . 

2a sccçi"{o 

Local-Tribunal do Jury-Pavimento su-
perior . . . 

Todos os jomacs dão noticia de que a 
eleição correu regularmente nessa secção . 

A acta foi remettida á Junta que a apurou, 
havondo o seguinte resultado: Irineu Ma
clla.do , 21 votos; Lagden, 20; Nelson; 18 ; 
H··rmcs, ll ; Julio Carmo, 7; Valenüm Ma
gn.lhiies, 5; Godoy, 4; Viccnb de Souza , 3; 
Moreira Guimarães, 2; Bulbõos, Rodrigues 
Alves e Sorzcdello Corrêa, l voto. 

3a secção 

Local- Escola Nacional de Bellas Artes. 
Basta que se conheçam às ligações poli i

cas do Sr. Bello de Andrade com os par tida
rios do Sr. lriBeu Machado para p1·ever que 
nessa secção não podia haver eleição por 
falta de mesal'ios e de livros, para mais 
tarde apparecer uma acta falsa com conto e 
tantos votos . Foi o qu e se deu . Os falsarios 
no curto prazo de 48 horas não tiveram 
t empo de fabrica1· .a acta e _ por isso deixa
Jam de remetter a authentica á Junta Apu
i·adora; r emettertim-n'a, porém. ct SecJ'C· 
taria da Camara . O livro de inscripçã.o de 
eleitores denunciará facilmente a falsifica
ção. Como prova do que ahi. não houve olei. 
ção, ha os protes~os enviat.lus á Junta. .e por 
esta r emettidos á illustrc Comrnissào, o pro
testo de mesarios e eleitores que junt:.Lmos, 
a justificação por nós dada no juizo federal 
e a opinião uuanimc da imprensa que não 
foi contestada. O cxaggero da votação é in
dicio vehcmcnte de uiiu ter havido eleição . 

O Pai; diz o seguinte ' «Na 3• e 4" secção.; 
não houve eleição, nesta por oskw a urna 
:J.banrionada sem os respectivo~ livros, e na
quella por não terem cornparec:ido os mesa-
rios.» . 

O Oon·e :·o da liianha diz: «Na 3" secção não 
houve eleição, por não terem comparecido os 
mesarios. » 

O Jornal do Oomme1·cio: «3" secção-Não 
houve eleição .» 

A Gazeta de Noticias : «Não houve eleição 
nas 3a, 4", 6" e 7" secções.» 

O Jm·nal do Brazit , no quadro geral da apu
ração, não- contemplou e.ssa secção ; entr.e
t :mto, nos commentarios e noticias que no 
mesmo dia 19 traz sobre os pl'otestos, pu
blica, o seguinte : « O Sr . Arnaldo Dias da 
Costa, musario da .3" secção do 2° U.istricto 
do Sacramento, compareceu para dar começo 
aos trabalhos eleitoraes ; mas alli não en
controu nenhum membro da mesa, achan-

do-se a urna. vasia c aberta, sem livl'OS e 
outt•os documentos; o .referido mesario · e 
alguns ehiiores e nscn.os redigiram um pro
testo em dnplicatn., sendo um · affixado á. . 
porta da :-;ecç,ã.o e outro levado ao Juiz Fe
dera,! acompanhado da urna. O protesto é o 
seguinte : - · . 

« Os abaixo a.ssignn.dos, r epresentados pelo 
mosario Arnaldo Dias da Costa, de nomeação
do Presideotc da Junta Eleitoral, Dr. José 
Fellx da Cunha Menezes, Felix da Silva Gui
marães, Ar thne Silveira do Mello e pro
fessor Angelo Torterolli protestam pela au
sencia do presiuente e mais mesarios em 
podeJ' dos quaes se acham os livros de,sta 
secção , vi sto que ~ó foi eocontrada uma urna 
abe1ta, da qual vão fazer entrega ao Juiz 
Federal, e convidam aos eleitoras a votar . 
em outra secção. Foi lavrado este ás 10 
horas da manhã na propria secção em dupli-· 
cata, sendo um para pregar-se na porta da. 
secção e outro para ser entregue immed.ata
mentr. ao .J uiz Fede :al: » Seguem-se 13 as-
signatura.;; . . 

«Eis a declaração do porteiro : O abaixo 
assignatl o, José Luiz Travassos, cidadão bra
zileíro, porteiro da Escola Naci onal de Bellas 
Ar tes, decln.ro que recebi, no dia 16 do cor- · 
r ente, uma urna aberta, sem chave, com f!., 
disti.co:-Eieição dP Vice-Presidente, Senador 
e Deputados-3" secção do 2' districto do . 
Sacramento - Dis tricto Fedéral » e hoje 18 
de fevereirv de 1903, ás lO horas da manhã, .·· 
fiz entrega da ur oa. vasia ao Sr ; mesario ·: 
ArnaldO" Dias da Costa, visto não ter havidp :. 
elt:içfl o. Rio, 18 de fevereiro de l 903 . ....:...(Assi~ ·.· 
gnados) · .José Luiz T1·avassos.-Testemun~as, ~ --:: 
An.qeli Torte1·o!i.-Felix da Silva Guimarães .. :: .:. 
-D(' . . JosrJ Felix da Cunha Menezes.-A1·thu1· 
da Silveim jJfeUo. --i11anoel Jose Pinheiro.» ,_ 

Em face desses .documentos que for 1m en- .:: 
vin,tlos á Jnnta e por ella remettidos â Secre~ :·. 
tariit . da Camara, r equeremos que a dign_a. 
Commissfio Veri fi cadora ni o tome conhem- · · 
menta dessa votação ph:mtastica com que ao <. 
Sr. Dello de Andrade ap1·ouv.e brindàr os seus : 
chefes di plomados por esta e qutras fraudes .,. . 
semelhantes. 

Apenas lamentamos que um homem for-': 
mado, de posição social, se confunda com os 
cafagestes desfarçados o que na distribuição 
dos traba/.hos elei tonuJs; segundo a suggestiva. ., 
expressão do cabo illalaquias _em sou . depoi-.:: 
manto, publicado a 11 · e 12 de abril, llla . 
houvesse cabido esse . d_e_ sonegar livros clei· 
toraes e fazer ac tas fa1sas. · 

4a secção 

Local-Repa,rtição da Carta Cadastral · 
Não funccionou essa secção ; a authentíca. 

não foi remettida <t Junta Apuradora . Elei- . 
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twc,, mos::wios c fi~c::tc:; rlirigir<tm-~e <to 1 nws<uios e os fl'c::tcs dos CêLndirlato::; Julio 
, ... al rlf'~ i g n<J. rlo ~" ~1~~. ~ne~n t: ~·:~',':~n~ !ivr;;s I H~:'.t'i}~1t; !~; :1·n;o ~ ·~~.• i Dr. , F o_n;;\)C.:L . I:~:~l'l:~es: 

::J ,'. \:;:ioJ~nd (· :~ rm J•f', h •·Li l r. " . .• ,r .. ,., ,, -...1 ~?"~:~~~:',~' ~? .. i~ . .'; 1L~;s ';t.:· · .~·~•l;:.{{~J, t;~·, fi:.l,~·;,ta(.,:~·;~ · 
1·: · nat.rn~:i.l _qnn c1::; cl\( 1 r's fH)li!;lec·:) Yi,).l·~ · · ·· : nlH~.eld:: J.1C!~; t::.IJnHU;L J;j·itu~ .sogund o \~(; i· ifl .. 

J·iogos n diplomn.dos t0nlntm rnmr.tt.ido :L Se-I c:tmos 0111 mão dn nnt dos (ll'otcst:wtcs. Um 
CJ': ·i.:1.rin. rln, Camn rn, Jnn;J, n.et:1, r,,,[, ::l. 0 insc:·i-

1 
rins rnp1·e~rmtr..ntos do Jo;·n(d dú Bmsil- foi 

J><:iio de nomes lhit:t por mei:• dJJí'.i.:t dn e:Lfa- 1 inl'ol'ma.<lo por mn mcd:.~!·io que na 'i"' sc
;:-:·~tcs . E~sa act:J., pm:ü1n, n~l.o pl>dr. SOl' a.pn-1 r.ç•:i.o.etc. »; d.ahi pot· dl;ul >u a local occup:t.·SO 

·n .da. Alé11L do proto:;to cnYia.clo :'t Jn1Ha., 1 de uu.tra. scrr:ão . 
1c•m os os seguintes documentos em que ba- O l'ai.:::-1liz : <<Nas 3n c '1"' :;ocçõcs n:lo hou,·e 
.l;C:U!Jos a noBsa affit'mat i v a: justilic;>çiio I oluição, no:; ta p or estat· <L ltl'Uct abandunail<t 
jut!icial; pl·ote to que juntamos, wb n., sem os I'CSpecth·os Ji ,· , os 0. n;tquetla. por não 
concebidos no~ ~cguintc:; termos : «Os ::thaixo r.e,·em comp;Ll'ecido os mem liros Lia mesa.» 
a · :;ign;tclos, tl.~c;tcs, mcs"t'ios e eleitores clct A Oazeta de Noticias-«Não Ilom·e eleição 
4' secçfto tio 2° clis Gricto elo Sacramento, pro- nas 39

, 4", 6' e 7a secçÕJS. » 
1 cst::tm contt•a o não comparecimen r.c do pre- O Jo;·nal do Commercio-«~Tão houve olei-
iidente e m<tis mcsa.rio::; Jestt secção, até ás ção.» 
10 horas da manhã. de hoje, não teodo por O Correio da il1ánhrí-«Não houve eleições 
isso h::tvido elciç:ão, acl!::tnllo-so a urna ahcrh I qs mcsa.rios i\IanoelH.odt•iguesMa.ci~l e ivla.r 
:::ctn os mcsart••S o l 'O~pueuvos !Jvros . » E;;::lo Clano Autonw da Silva Oltvcll'éL e d,verBos 
l' l'Otosto ~SiiL. ::t :;signac~u pel" _distinctu officiall fbcae.s affix :u·n,m. ás lO luras. ~ m<~in, , .o bule
do exercito Sr. capttau Jose de UI! ,.CH'a Wt· Llm tlcclt~1·ando qne a urn::t tora. cncontradt~ 
mciro, :1-Jario HJ t·mes cht Fonseca, mosario ~em us li vros o nuis objedo3 neccssarios. 
J\Ianoe.l Rodt•igu_es ~acie l, ~ncsario Marcian~ I 0:> c '.citot•cs cb seL'i;ilO yotltmm ua la (lo lo 
Antonw de Ohvmra e S1lva, alferes Jose cllstl'lcto.» 
Vieira vVel'lleck e uutros eleitores, inclllsivc Seja. qual for a act:t quo appareça ê falsa; 
fi;;<~aos dos constest::tntos. Esse protc~to tem não pôde ser apurada. Assim o r2quercmos, 
as firmas devLlamri:J.L reconhecidas. · a bem da venlade eleitoral. 

Além ds~se 1•rotesto, os mc~Jaricis :\Ianocl -
Ro :lrigues l\rfaciel e Marciano Antonio de 5' secçrTo 
Olin•ira e Sih·,, oínc-iaram no mG:,;mo ilia 
ao prosidente dn. Juntfl. eleitor.d, ol!ieio esse Locn.l-.Juiw cl;:i <;o PreLori3. . 
qtl() em duplicata foi feüu, um;t de f'Hjas E~s:J, scr.çã:o não funcdonou . A' Juni;a, ,\pn-
via~ juntamos, sub n. , concLJbid.o nos se- clora não foi rcmc!.tirh :\. authcntic<J.. 

-gnintos term< ... s: «Communieo-\·os, para. os Alguns orgãos cl11 imp rcnsa dão o rcsult.atlo 
dc\'iclos effeil:us, qnc at0 Cts lO horaso md::t rlii. eleição nossa St'C·~ãr;, O I'rri:; n a Ga ~ota 
só compareceram na· quali(lade de m:;,;Lt'ios dilo a scgu ili &c vni:t:çào: Bulhões, 2 votos ; 
os abaixo a ssig na.dos, nesta secção e bem Godoy, 8 ; Valentim,. 6; Julio, 5; Lagclen, 4; 
a>sírn que neJI<~ só cxisLia uma ut'JM ~;.bana, Vicente de Souza:, 3; :\'foreira Ouimal'ães, 2; 
sem os comj:JCtlelltes Livros, r nlaçã o dos clei- H.odrigues Alves c Vinhaes, l. 
toros e demais utensílios neeess,u·ios ao dcs· O Jonwl elo Commercio, })Ol'ÓtU, o Col'rcio 
empenho da funcr;ão eleitora l , pelo que n:'io da illanha c o Jornal do Bi'a.:;i{ alfirmtLm que 
foi ·pos>iYcl aos abaixo ::tssignauo.; d<tt· c um- não houve ele ição . 
prirnento ao disposto na lei' que m::tmla pro· O Corrc;o da Jíanht'[ l11z l11 [1'S o seguinte: 
cncltm· ::~.s faltas dos memlJros tla mes:1. « N:t 5' secção nTi.o houve eleição . Fot atfi
E como lhes omn pl·ia, os abaixo a~signccdos , I xatlo um bolctim-cdlt<tl, assi gnado por me
conjuncta.mcntc com os fiseaes, olcit•Jl'O.:> h- I S<Ll'ios c ti;;cacs, tlecl,ti'an.w que o Dr. Bonja
vraram, conl'onne dc Germina. a lei, o dc \'ido mira Fcneira BaptisL:.t, ::t quem haviam ~ido 
pl'otesto em tlnplicat~~ sc•.12do, rcconl J ~cülas I cmrogues os livro~, n~o c?mpat·ccera . Al_ém 
a-lgnmar, firmas pelo t<dJe!lla.o dni.o, :dhxado; dessas luC<IeS qnc lli10 lol';t.Jil contest<t<las, 
u m na port<L !)a.r:t co ulwcimento _tlus elcit.o - 1 t~mos um l~ocumo~t~ p1:odo~o Cjl~C prova 
r~~ - O quo 1 os con~mum_camos ~gu•a os.uo- .

1
na_o _toe hav1uo ote1çao; c a ccrtulao ,[o os

vtdos olfCJtos .» (Esta dondamente üa tatLO e ct't vao d <•. 3" Pre,or w. que porta por fé do 
aósignadu.) seu cargo essa affirmctção. Juntamos essa. 

A i!fiprensa una._nimomentcJ e som con- cct·tidão, que por si bu.smva pa1·a evitar a 
tostaçao dtz o segumt.c: _ . a.pm·ação <less<L actn. falsa c :.ünd<~ um pro-

O Jornal do Braszl do 19: «Na. 4a secçao elo testo assigu::t<lo pelo 3" mesal'io, o illustt·e 
2" <listl'icto do Sacrameot.o foi onconLra<la a Cl~lJltaLJt::t St•. coronel Paulo Vieira. de 
urn ~t completamente v:1sia, sem J.i\Tos nem Souza, pdu mc:sa.;·io Se . Dom3tl'io Rodrigu es 
ma~orial. Dos mes~l.rios . sô dons comvare·! do ~üLceilo, funcdona.ri.o municipa l, pelv me
cet',ttll, se Jt Llo lavl.'ado protosl,o pel.o .~ dltos s::tr1o Sllpplent.c :::>r . J\11tonw José Marques 
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Zamith Junior, e leitores Jusé Ponciano de 
Oliveira e outro;:;, com Jinnu.~ recunhccidas 
em q11e posiLivamenre se <.leelat•a que a té ás 
lO h ut·~ts e um qmn· to não compu.rccee~t o 
p1·esideote com OS liVl'O::!, que a uro~t estava 
<J.berta e vasia, nã.o !'!C re~lizandu, por issu, 
a eleição . Nào pMe css<J. secção set• apu
r aria . 

6a sccçcTo 

Loc:tl-K:cola. P olytcchnica, sah cln, fl·r nte: 
Tambom nã.o fun ceionon r.ss~. secç:i o. :\ a.n

thontica. , port ~m, ni o f'ui remc tr.iciiL :'t .l~tnt ; J , 
E' n;1tul'a.l que uma acta l'aba t onln :<ido r e 
met Litüt ú. Sccret3.rüt du Camam. Como pl·u
vas de que essa se~ção não funcciu uon te
mos, além dr.t justificação produzida em juizo: 
a certidíio da Escola Pulyteclmica, em que, 
mediante affir maç"iio do ajuda nte do pur teüo, 
se declara não t er hayido e leição (Joc . n. ) ; 
declar<.~ção do prcsid ::mte da mesa, J;llajor 
Custodio J e Barros, sob n. , o qual, além do 
otiicio · quo dirig iu <t Jun ta, nos Jcclara que, 
achanuo·se no recinto com os livi·os, em com
panhia do me~ario Jusé Gomes da Cunha !ü
pper Filho, part idario exti·omado do grupo 
Irineu, uns qmttro individuo~ at·mados ent r a 
ram precipitadamente antes llas 10 horas, 
o Ripper, aproveitando-se do emb<tmço . em 
que fi.cuu o presidente, anecadou os livPoS e 
arrebatou-os de sobre a me;;a, levando-os 
comsigo em um tilbury que o csper<tva, de 
modo que não se pôde re~tliz~tr á. eleição. Na
turalmeme esse~ livros for·am para a. f<tbrica 
de actas fabas. O exame da inscripçãu pro
vanL a fal$idadc desse documento. A im
prensa uuanimc e :>em contest.tç:10 declar<1 
que ahi nãu houve e leição. Requeremo~ ú. 
illustre Commissão que não tome conheci
mento dessa acta, abat endo essa yotação 
phantastica aos diplumad.o . .;; . · 

Local - Agencia da Prefeitura, praça 
Tiradentes. 

Ess1t secç;'[o niio funccionou. Surpt•cllendeu
no.~ o appal'ecimento des:;a ac ta n<t . Junta 
Apuradora, c ~LOtes mesmo de se1· lida, o pri
meiro conte; tantc. t.oma ;do a. palavra, pro
nuncwu que mais uma acta falsa ia ser apu
rada com alta vota·~ão pl1antast ica aos candi· 
datas diplomados. De facto, logo que luu o re
sultado , vel'ificou-::;e a pl'uphecia. Foi imme, 
diatamento u11'erccido o peotesto conveniente
de que a Junta deixon de conhecer por esca
par-lhe á eompetenci<t. De que não houve 
eleiçi'io; ;;tlêm da prova re~11ltantc do pro
t. ó.lstu enviado á Junta e por el!a remettírlo á 
Secretaria da Camara e Lln. justi1cação judi
cial, ora juntamos um protesto dos eleitores 
r\n. ~Acção, com firmas devidamente reconhe-

_ .. 

c idas em que se diz o seguinte: «Nôs abaixo · 
a:;signados, eleitoJ·es da 7a secção do 2° dis
teicto do Sacmmento, que devia fun ccionar 
na agenci<J. da P J'ofei tura do distl'icto do Sa
cr<J.me nto, <i praç;t Tll'adentes n. ll, sobrado, 
doclctramo8 que, no uia 18 de fevereiro pro- 
ximo p ctssado, conset•varno-nos na r eferida 
~ecç:io até ás 12 lwras do · r eferido dia, sem · 
que estlve8;Je peosente um só mesãrio para 
proceder á eleição federal. Foi pelo servente 
Jo:,.u P into clrJs S[oD t 'JS, cmprcgn.clo da agen-· 
ci:l. , tli l.o íJ ne J'ocolnu a ul'na completamen te 
vasi:t e pd•) me.c; Ir: o f'o i dit o a iodos õs pro
sen tas C1ttn ~111 i. tinh ~t ido um mesaf'io, decla
t•ando ao suppli ca 'Jto q uc alli ni'io funccio
nava mesa ncolmnm c pelo mesmo servente ·. 
foi (hdé1. 2cUS abaixo as::ignados uma declara
ção como alli não h ouve eleição, que junta
mos ao pre~ente protesto para que produza 
os sens oJT'eitos legaes. Rio de Janeiro, 20 de 
fevereiro de 1903. » Est<'t devldé\mente as
signado . · · 

A declaração do servente João Pinto dos 
Santos, a quB se r efere o protesto acima, 
qncjuntamos Lambem como documento,sobn. ,. 
e;;:t<."L co ncebida no,; seguintes term()S: «Eu, 
abaixo assig nado, servente da Prefeitura ': 
MunicipaL nu distríctc. do · Sacramento, de~· . 
claro, a bem da vet·dade,.quo não houve nem.'· 
funccionou <t 7"' secção do 2o · districto do Sa-·.·: 
cramento, que <leria funcci.onar hnje nesta..: 
ti.gencüt, local dnsignado pelo Exm . . Sr . Dl' .• ,::
juiz f0lb r <i.l, o bem assim decl<•t'o que os eleh 
torcs pra~entes lavt•,tmm um protesto; · ~ 
feche i a mesma agencia ás . n~ horas da ma;: 
nhã. do dia de hoje. E, por ser verdade i: 
firm o o prutesto que assigno . Rio de Janei ,; 
t•o. 18 de fevereiro de 1903.~( AS5igiiado) João;, 
P into dos Santos. » · .-_ 

Os jornaes do dia 19, referindo-se a ess~{ 
ser.çãu , assim se pronunciam.: ·:'. 

O Joi·nal rl-1 Bm sif. diz o seguinte:-Nã<i':' 
houve eleição. .' 

O l'ais : «)l'o. 6a c 7a secções não houv~' 
cleiçã.o poe faLta de mesarios. » _, 

A Ga,~ e ta de Noticias: «Não houve eleição 
nas 3•, 4\ G• c 7a secç·ões .» ·. 

O Jor1tal elo Commercio: «Não houve elei•: 
çã.o . >> . . . - . 

O Con·eio da Jlfanhi't: «Nn.o houve clmçaq.: 
Compareceram apenas dous mesarios; houv~ 
pt•otestos; · os e leitores foram votar bem 
como o.3 d<J. 6"' e 3•, na 8• secção. >> _ 

1JeG.ute desstts provas incontrastaveis os 
·contestant es espet·am que a digna Commis· 
são nã.o 't umc conhecimento de~sa. acta.falsa~ 
á ciJ sta da qíml e ou :.ra.s iclenticas foram Jb~ 
pLomados o; contestados. . ·'' 

E o pt•e.s idento de tal secção, o fa.lsal'l&:-:· 
mót• é nm homem fol'mado ! Sem comme~-
tarios, · · 
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sa secçi'ío 

Loca,l-Escola publi o:n., S. Pedro n . .21 1. 
Essa secção funccionou rcgular mon te. 

A pa;i'oc:li a. de Sn.nto Antonio comprehende 
um só di f! i.l·icto eleitoral, dividülo em 14 
SOGÇÕC~ . 

i • secçilo 

A authentica fcii r cmettida á Junta, que a Local-Escola. PLlblica, . rua do Riachuelo 
apurou. O presidente dessa secç~o foi um elos 
poucos nomeados, tirados d[t relação que . n.E~~~ secção não fnnccionou. o s livros fo
fornecemos á. Junta . E' i nu t il dizer que não raiu tlevolvidos {t jnntíl. eleitora.!, a quem 
houve frn.ude, inutil tami;Jem, porque é n. foram tambcm entrcgnes declarações e pro
consequencia natural, dizer que cs candida· tcstos de elcitoJ·cs. 
t os diplom<~dos nem t ivera.m centenas de Na jlt~ titleação qno produzimos ficou· isso 
votos, nem derrotaram os contestantes. O d 1 le!J 1·mentos contestes e 1·ncon 

d prova o. co11 c o · 
r esultado, que to a a impreo~a registrou, testaveis. A acüt não foi remct:. ida á. Ju nta e 

' que consta das actas e do boletim em nosso provavdmcnte nfi:o tel-o·ha sido ta.mbem.á. 
poder, fui o seguinte: Foos ~ca Hel·mcs, 36 Secre taria da C<tmai'<L o presidente nomeado, 
votos; Valentim Magalhães, 29; Julio Carmo, 01 .. Alexandre Soares de Mello, por nós indi-
18; Irineu Machado, 16; God uy, 15; Lagden , c:Hlo á Junta, L' inc:.Lp 1,z cl.e consen ir em que 
13; Nelson, 7; Moreira Gnimarãe.o.;, 5; Vi- com sua responsabilidade se fraude uma. 
conte de Souza, 3; Bulhões e Vinlmes, 2; elei .ão . 
Serzedello Corrêa, 7; Rodrigues Alves, All'lu dos;:es documentos, a imprensa una-
I voto. . nimc decl<:tt·on no mesmo di~t c no sr.guinte. 

Concluído o estudo da parochia do Sacra- o Jvn,al r1o U:nnmc1· ci:) de 19 diz : «1" 
men to, passam?s a.~ da ele Santo :\ nton 10, secção. Não· houve eleição.>> 
freguezta r:etat1vamente peq.t:cna, em que v, O Paiz : «Nj, 1•, 2" e :~" secções não hou ve 
c~nc?rrenc1a . de eleitores é tao P<'C(U~na que eleiÇão po.r não terem comparecido os me· 
nao 1nfiue no resultado geral da elCJçao . I :;arios . » . 

E' chefe, como costumam sei. o os nossos A Gazela de N oti c·ias : «Não· houve eleição 
advcrsarios, _á custa da fraude, O Sr. Lobo nas seguintes SCC\,'ÕCS 1", 2a, i!" , 5a, 7•, 103

, 

Junior, ex-intendente municipal, bastante ll a. J2a e 133 • >> 
conhecido no mundo polit.ico c financeiro, O Correio ela ilio.nlu7 : «Não houve eleição 
· Esse cavalheiro entendeu dever concorrer per não tr.rom comp~recido os me~al'ios, 
com os seus ardis e proezas p<.~ra a v ictol'ia s;:ndo pel~ oillctal uc JUStiça remettrdos os 
phantastica da chapa Irineu e dahi a baccha- ltvr~s ao JUIZ fr.dm•;,l. ». 
nal que se des ':'nrolou em Santo .'\n tonio. Nao é cnv ol qne:~urJa algum:1 acta falsa; 

. - . . . entretanLo desde J<L os contestantes reque· 
.Por ali! .na.o hou:ve t11· s ue;n . cace~a. .as; ~ rem não scj<t ella apura.da em fa~e das l?r_9-

pr ~ce~so era OJ!tro. ou os . me .. ar t~s nao com v::ts que exbJbcm uc não t er haVJclo elmçao 
pa1ecmm on nao apparec1am os livros . nessa secç;i o. 

Algumas secções que foram presididas por 
cidadãos respeitaveis,por nos indicatlos, func· 
cionaram regularmente e o demonstra o 
pequeno resultado que ellas regi stram. O nele 
apparecerem actas com dezenas ou centenas 
de votos, não precisa fatigar--se muito a 
illustre · Commissão ; a votação toda é da 
chapa dos diplomados e os presidentes ou 
os mesarios que r cccber1Lm os livi'OS são 
delles. 

O Sr. Lobo Juntar chegou á perfeição de 
mandar para a Secretaria da Camar<t uma 
acta falsa que se diz feita em um local desi
gnado, quando e~se local era uma casa fe·, 
chada, em reconstrucção, onde anterior, 
mente houvera uma escola publica. Feliz· 
mente a fraude ahi não foi hahll ; temos 
exubeJ·ancia de documentos para impedi· 
que ella vingue em prol dos chefes inder
I·otavei:; e que . só não foram assas.;inados 
po1·que uma Brigad.a Policial intei ra teve-lhe 
medo ou não tinha armas para desfechar <t 
di.stancia ! 

2"' sccçc1o 

Local- Rua. do~ In Yalidos n. 90, escola 
publica. 

E' possíve l quo o engenho fOI·til da fraude 
descuhm um li Jeio de fazer apparecer uma 
acta des~a secção. A certidão da Directoria 
tla Iostrucção Puh!icn, , que, sob n., juntamos, 
e111 que se afti 1·m a. que no predlo designado 
pela Juntauão runccionava nenhuma escola 
publica, basta pn.ra concluir-se que tal secção . 
não funccionou. Entretanto , a lém dessa de
claração oillchl, juntamos, sob n., um pro
testo firmmlo por divm·sos eleitores e o fiscal 
do primeiro con Lest::tn te, todos os quaes de
clamm que. havendo compal'ccido a.o local 
de~ignaclo , ás 9 horas o meia da manhã,-de 
18, para vo tar em, verificaram estar fechada 
a porta daquellc ed iticio e assim permane
ce ": atú {LS 10 hora.s dc1 manhã, pelo que não 
!louve eleição nessa secção . A acta não foi 
enviada á Junta Apuradora ;si porventura o 
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ltouvor sido á Sccretaaia da Camara, espe-~ Eduardo José de Moura Filho, GuHherme 
ram os cont~stantos que, em face desses d.o- Luiz da Silveira, Zoroastro Amador de Va;
cumcntos, nilu soja clla aptll'atl :t . concollos, Antuuio Nuue.s Portella o Antonio 

Marü~ Alberto de Araujo, declarando quo a 
sa secção po;rta da casa n. 90 da rua dos_ Invalidos, _ 

· onde devia realizar-se a eleição conservou-so 
Local- Rua do Riachuelo n. 191 , escola fechada. 

publica 3a secção: «Do mesario Olympio Jorge e 
Antes de ser lida a au Lhontica dessa sécção, tcn~ente Eduardo Joaquim de Lima, fiscal do 

o primeiro contestante pediu a palavm ao Sr. Julio Carmo, dr.clarando que o predio 
Sr . prosüle nto da junta eleitoral o, prove - n. lO I da rua do Riachuelo, onde devia rea
niutlo a hypothcsJ do apparocer mais uma !izar-se a eleição, acln-se em construcção, 
acta falsa que <J,Ugmentaria a votação phan- não podendo ab.mlntamonte servir para o 
tastica dos diplomados, offerccéu um protesto fim destinado. » 
em que eleitores declaravam que t al secção O C01-reio da Jlianha: «2a secção- Não se 
não fnnccionou. reuniu a mesa eleitoral e o mesmo aconte· 

A authentica falsa tinha sido do facto re-· · ceu á 3a . » Apt}nas esse jornal não dá o moti
mettida e foi apura l a,rcgistrando a. seguinte vo igua l ao que todos_ os demais dão, . ma;; 
votação: Irinen Machado, 95 votos; Lagden, attrihue á falta de mesa:rios. 
55 ; Nelson, 38 ; Bulhões, 49 ; Rodrigues Com taes e tão eloquentes testemunhos, 
Alves, 28; Va lentim, T8; Hermes, 12; Mo· requeremos que a illus tre Commissã.o dê 
reira Guimarães, li ; Julio Carmo, 8; _ en- mais esta baixa nos milhares ile votos falsos, 
tretn.nto toda a imprensu noticia que tal gazua .com que pretensos chefes políticos 
secção não funccionou . São documentos em pret endem forçar a porta do Congresso Na
que baseamus a nossa <liflrmação. A certidão cional. 
official da Directorlã Geral de Ins trucção 
Publica que affirma que a épuca em qu o se 
procedeu a eleição no pred~o n. !O I da rua Local-Rua do Rezende n. 154,' escola pu-
do Riachuelo não funcc ionava escola alguma. blica . · 

O protesto sob n., firmado por eleitores Esta secção teve por presidente o Sr. con- · 
e fiscaes , assegura que esse predio · estava selheiro João Capistr:mo Bandeira de Mello, 
fechado e em obr as •. e recoiJstrucção . um dos poucos poe nós indicados o acceitos . 

Entretanto, o Se. Lobo Junior e os da pela Junta Apuradora . • 
chapa Iri neu tiveram o despudor de apee- Basta essa declar ação para ter a illustre .•: 
sentar uma actn. falsa da secção eleitoral ali i Commí~são cert eza de que a eleição· al\. i cor-. ' 
reunida ! reu bom e a t al chapa dos chefes in derrota~,· _ 

A proposi to tlesta secção e da segunda diz v eis foi derrotada ! . : 
a imprensa local llc 19 de fevereiro : Ahi não figuram nem siquer centenas ou : 

O Jomal do Uom mercio: «2a e 3• secções . dezenn,s de Yotos, mas esses siLo legítimos. A 
Não hou;re eleição .» acta f ., j 1;cmcttida á Junta Apuradora · que' ~ 

A Gazeta de Noticia : «Não houve eleição con8tatou o seguinte r esultacl.o confirmado · 
nas seg11iptes secções: la, .2•, 3a, 5", 7a, lO• ta.mbem por todos os orgãos da imprensa lo- · 
ua, 12a. e 13".» ca l:-Fonscca Hermes, 6 votos e 3 oro sepa~ · 

O P aiz: «Na. P, 2 .. c 3" secções não houve l ràdo; Va.lontim Magalhães, 6 e l em sepa- ·· 
eleição por não terem comparecido os me- rado ; Oscar God·oy. 5 ; Irineti }.;!achado, 3 e.- ·· 
sarios. » . 3 em sep:;,r ado ; Henrique Lagden, 3 e 4 em .-

O Jo;-nal do Bn•sil : A proposito da 2" - sep:1rarto ; Nelson, 4 o 2 -em separado ; A11·, · 
«A 2a. secção do distr icto do Santo Antonio, gusto Vinh·<~es, 3 e l em separado; Julio 
segundo o editi.Ll da junta e leitur a], devia Carmo, 3; Rodrigues Alves, 2 ; Moreira Gui-· · 
funcci onu.r na rua dos In validos n . 90 , escola marães, Vicente de Souza, Eugenio Gabagl1a, ' 
publica . Valladares, Sorzcdello Corrêa, l em sepa,-

5 a SCCÇliO 

Os eleitores, para a lli se dirigindo hontem, rado. 
ver ificaram que ac1u o!la cas~1 csr.ava aban
donada, não to.Qdo por isso havido eleição 

Local-Rua do Riachuolo n. 209, escola. allí. . 
O Sr. Francisco de Paula Santos JI.Iachado, 

fiscal do capitão .Moreira Guimarães, lavrou 
a respeito o seu protesto .» Quanto â 3• 
secção diz o·seguinte: <<A 3• secção nãofunc
clonou.» 

A Tribuna do dia ·19 diz o seguinte: «2a. 
secção. Dos eleitores Aristeu P eres Seabra, 

Vol, l 

pu bilc:l.. · : . • 
·Antes de ser lida a authentica enviada á · 

Junta, o primeiro contesbnte observou que ., 
se tratava de uma acta evidentemente-falsa, :, 
por·que alli não houvera eleição . O mesario, 
porém, que recebera os livrós não era da · 
estatura moral de Bandeira de . Mello, fôra · 

~ 
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i\l<tr.lHcclu. ,\.p rcsc tHttil\liS nm pt';Jttl>'Lu a l H>to . 
um dus cnmpi1rS:tS d:t te:tgl-corncdi cc Il'inc\' r rado; Cusb Ful'l':tz e Nu:.ucÍl':t dr1 Ga.m::t, 

Jmua c u:<t<t, in tr:t·pr;:tlul,lu a li\!. :dric li fur i_,,, Pol' o,: ~:l. ;tpnht,t;:í.o YÔ-s , qu,: n:ts sc,·ç:õ8:> 
cnl.on :en qno ww llt'<l. ,[:1 ~ ~~ ~t cutnp•.:t-:•.nt;t:L q tte I'e;tl : ~ l n.~· ;Ll t n t: nt,J f'tlll(•eiOII<I.l':l.tn a <:lt:l.p<l. 
indag:t.rcla pm·cza. clu '' ~~otoj. da. CJll:,tltd<Hln lf.os diplum:~. , to d n:lo lcv:tV<L V<tnt<lgüm aos 
dollcs , mas tln stm q 11 :1n~ t d. : t rw , c aptu·on o contc~ta.r; tcs , quo só suppli c:triam p:tm pt•o 
seguin ~e rc.;ull;;tdo, qtle _clam:t Jhll' nt~lh- ''aJ' a. ni.ltili.tl ::itln P•Jli. lc.t ilo~ contcs \a ttlcs, 
tlatlc : [!'inen 7\T:tcli;l.do, l:Jl votos ; ::u llwus, ttm pleito l.lv.L'O, Jlla!:l cJm g:tt•a.ntias de que 
l3G; :'>Telsc·n , 131; Lagdcn, 52 ; \ ' ;Lien t.im o os e!n ~._~ ,_. ,, . , n·:o scr hm m<t=J~: n.ct•:.t < l o ::; pÓli.IS 
H,orlr igtw., A lvo ~ . l l ; enti'Ct;tnto c~s:t ?cn- lnnrl id!V, n ·m o.; :m n~ ynt•J.; r o::l.l:H1'J'; p~ l ·'l'l 
ten;-t, de votos er~! Jn :tn h1: :1. IH\ tY:l, ttllU ollrn~- q: t/ : l ~ ;1: : ., : : j,]': J.l!Ki' , !'l)l: ~!· 1 :,:-:.: PJH nl :"' :·u · id · ~. 
como;; uc !]ne ttii.o (l ,-r, ,: .. l:tdt::il'n.. · .. 

Além tl;t jn~ti:;e : t;:iio jn1lici.r~ l, i.n1 1tos o pro-
testo quo junvnnos, sub n., qnc ,-;w a~;:;tgJn
do :por um fiscal c cleitot' l'-S :i<~ secçã-o , eorn 
firmas J0vülamen l.e recon llCCHht-; : 

«O abaixo a s . .; ign~ttlo, iiSL•<L I do CD,n rlluú.to 
eapitfi.o .Julio Henrique Ca.mw, pr ,tcst<t con
t ra o nà.o curoparecimentu dL'S mos •.rlus 
desta sec~,; ã.o, deixand o, pu!' isto, do lu,-c l' 
eleição». 

A imprmJs:t lncal diz o ~eguiute, n. l 9 : 
O Juntal elo Co mmercio : «Nãu hum·c 

eleiçiio .» 
A Ga.:reta de Noticias : «Nã.o houve Cl l~i 

ção nas seguin te>3 secções :la, 2•, 3• , 5•, 7• , 
lO•, l P . Ll~· e 13' . » 

O I'aiz :. «Na 5~ secção não ' hou yo el::li
ção por f ,l.l ta. tle mesal'ios» . 

O Correio ela Jl:Ion ha : « ·Na 5• sec,:ão nã.o 
se reuniu a nwcla por falta de mesn.rio>». 

Diante üe docuuwntu . .; tlo.>,;a nu. turez~1. e ch1 
opiniã.o un r1uime da imp;·cusn., nã.o cun tus 
tad :~,, os a.ba.ixu asslgn <~.do::; esperam da ilins 
t ee Commissii.o a. rneJ.irla de lllOl'a.l pol iticf1 
de nào.curuputar tacs votos , que teaduzem a 
fra1uiu, par~~. po.t' e llet~ ,da!· ingresso <lOS eld
tos do povo no seio Lln. rr ;prt~"e n t<tção na
cioml. 

6• secçi'ío 

Local-Rl:1.clluelo n . :100, oscob publica . 
Aintl<t utio fôt•a alJeri;o u euvolucru · L! UO 

guard <.t v:t t:S'a p re<"iu~lidacle cb elnpêt d.iplo
m:.t:l;,t c j ·t o pí'ÍiJIC'-it·u conte~bnte lJe,ii<l. a J.Ja
ln.Yl'<l. p:t t'<t pr ., t J:; tar r-wrn.nto ;, Jun t<1. _ cout.r;t 
es:;e mon:;;r;r ,J de f;ü -ilk.tle. Ness;_, ''ecção er<t 
llll~~Mio o :)t'. Hd .o r Fr<tnci >co Lubo, di gno 
li lll•! uo Si' . ::c;t p;u. o c;:-iltt :nrlen te Lubo 
Juniot·, Ll ll:.l, <~ cn,:ca r!ust" 11 de uLl ;r us cava l
hr.as a.ltas e 11 1 m;•,tcri :\ tl c Ci·a n•J. ; uloitural, 
tem co nquiskl.d ., u~ e~pJra;; co i llLJlW crwalga. 
a. sobcw.tnia pop ttlac s0mp.·e t'úrol,_ pu i' IJUC , 
qmtndoacodo,nã.o ~;on~cg uo YOJ' apurada, a. .; 11<1. 
vunt<tdJ uH '" r;u ;t co u li;w•;< ~ p ,. ii ;i ·a. l!:ra ;;abi
do que pru ·n. . :' CC:):[u ::;ó iri:~ a ll i ' J t e~. aberttL c 
v;.tsia.; o.5 livL· ~r-:.: c·.ullt.ls lJCtl'ocltus, cs:-:;c~ , Jic;
tot· o,J e" n'l ';Z!l'a t1. c a.,; :~ p: ttcnL·, p,_u·a a clu
mic:t ('].;i '· ' :I·:.d. 1•: u.; Jl ;; b:·os cor! te~ un tos fcl. 
ziam 1L:.· , .; co Yil üe ll)bo:; o tr·i to papel do 
Co!'dCí t·o; i l lllllJ i <~.<ioo:: ao pl'Ostigiu :pol.itico . 
do,. f;L[.q l'i u .. : f .t ll f<tl' l'Õ c'·J . 

1\ Lm d<1. justlficaçã.o p1·odn~üh, dos }Wo
tcstos c;l .viatlos pot' Jbcae~ c cleitoer•:, <i. Jnnta., 
t emos p:.Lr :~ 1wovat· a <J.llil·nMçãu de •1u LJ a.lü 
não houv D d oiç:ão: o jurLciv veh ,3mcnt:J <'lu 
qs[)'ficlMJ J.c,;('al\~ado, <1. opmião nn;_~ni::t o da 
impr-ens : ~ que adiante tra.J1,CJ'OVcnto:; ,: o pru-

Local-Ru<~. Frei Caneca J32,oscol::l. puhlica . te::: w dtl iíscao:; o olei1ores entt•o os q tw.es ti
Quã-o diti'erente ê o re, ultado dc8sa secç:iio gnmm li :Jm :Jos d<t estatu ra m. _.;•;~,l tb Dr . 

comparado com o esguicho da r1ntorior! Ahi Luiz l•"ranc iscu ~\Ias~o n, tlelcg-:t,lo de hyginne 
r ealmente reuniu-se a mesa eleitoral; pau- pniJlic;t, com as firmas dcYid<tmonte rucun he
cos elcitoros acudiram, .conio ~ de pmx.;, cid<ts . 
sem d.11Yida em menor numero, porque opa- Es~n wotr..sto diz o :;eguin '.o :-«0 abaixo 
voe que os carros·f'OJ' tCI. iczas espalharam pula, as:;i _~:mdo. n~c"J d.o c<tu diLla to f) e . .Tu~ o Se
chlade aconselh,wa os mai.; prud :.: ntc~ á. a l> - veri<tnv <l:t Fonsoca IIcnnc:;,-n<t 7" sceç·ão da 
stenção. Toda impron~a publie;a o resulbdo freguezi<~. de St~.n t u .\ntoaiu, pr-'1-CS&tl. cont.ra 
r eal dessa ::;ecçiio tjUC foi apura.d;1. po l;~. .Jnnt.a , o n; o conlp <u·ceimeu w <los mcBu. l'ios desta 
que r egistl-ou i1 seguinte YOtaç:ão: - Fonseca S(WÇio at;~ á~ lO horas tlc hujc, nào tend.J poe 
Hermes, 12 votos o lO em scp:u·ado; Il'ineu is.;u lmviclo c ld~·üo. » E~so 11ru i.e~ to c~t>t tb
:Machado 15 e 5 em ~ep:tt•acl o; Lngrlon, l O e tatlo d:1. ~r:cçüo obltural o a.:Jsignailo por 
8 em sepa.1·ado; Gotluy , 12 e 5 em sepai'atlu; ,·aT·io:; eleiLorcs . 
Va.len ttm Magalhães, G e 3 em ::;epat';ulo; Vi- A -impecmJ:L n. ~ ~ im se pronnncion n. 19. 
nhaes, G o 8 em scp;tratlo; Nelson, !'Ge l em O .!or ,za{ do Com mercio: <<'i~ s·~cção . Não 
scpltl':1.,o ; Ju l io C<Lrmo, 7 c 5 em se]:•<tmLl"; lliJHYe e lciç·ilo.» 
Bu ll u'i•.1S , 7 e I em separad.u; RoLll'igu.Js Al - A .Gw:;l<" de Nulicias : <<Não houve clcic(o 
vus, 5 c l em sep:trad.o ; i'vloreirn. Gnima- na > scgninl.cs :'CC Q_<'ír~. í-l : P, :'G"·, :l", 5', 7a, (oa, 
l'ii .e~ , r,~ Vieflnt.o ele Souza . 2 o 1 om SBpa.ua, 1:2."' c l:P.» 



O Pa·i; : «Não h ov o oloi•::'i.o tambFiln por 15; Yk onto de Suuza , :1 : Costa Fen·n.z, 2; 
.í:1,!Ln. do mos<~,l'i os .>' S• :I'Z !Hlcl lo Co tTüa,\[lguol do Carva lho,FêLU~to 

O Jor il "l- r~o fl ;·u ·::/. : ~< ~:Lt i~ i,:rcr:iil l, <b, fi'O· ~: u ·d~so , .M ~.p od .\ :l'un;:o _ } \~ I'P il'a. a :\'!a nor!l 
gT! ~~ Z i 1. d ~ ! S:tnlio :'\!lt.1)1LI!J ro 1 ! .t. \'P :Ltlt~ O : a~ - ~ ,\ f ._~r :\ l l\11 dn. .~. J ir: ! l , l ·r o. q; :·U_t i.qt;n , .-!. Y0T.O~ . 
!'Pi illG J'>I 'Uf. O;-;j.O, Y IS I,' n :U) ''0 Ü ' l' J•c•:! }IZ: 'Ul!J ;1, 1 • 

r! l'. .• ,~:i.o , poe f;tl ta <lu nw~:u•io~ . . - · .9~ .çcnç,7o 
( J ahlLixo i1 .. -; ~ i :~· n :lrl n , f!f;(~ •,I rlo r.:1.n•llrla L•J 

\'a lnnl im do i\ l ~• gidh :"ic~ , na 7" sr.cç;i.o ch fl·e
;.; nr::dn. de San ~-o :\ ntonio, pr otc:;i; '· ~·mtr;t o 
1Íft,> c.,mpa.!'cci nw nto rio;:; mos •.r ius dn.;; ta snc 
r;ii.<J ::IA ;i.s ·1 O !t0r :1s de hoje, · n?í,<J ten.lo por 
isto, lln.\'i io e loição.-7" r;ccção do üi :JLrieto 
de Santo Ant uoio . l":.io de .Tan:Jiro, 18 ele 
fovcr c iJ ·o de 1!10:3. -- ( ,\s~ ign ad os) . Oscar de 
Carvalho A ~cv:!. rln, -Jo::J Caehmo Ucya ::;.::;o /.i ,
An trmio João F rancisco. -1lf anocl Jose elos 
Scmlos .~Cw·los Atúerto de P aiwt. -Fi>'mi;w 
d e S 9u ::;a Rosa .-Anlon io d e ,l:Jaga?h,ies .
Gregnrio Mr!rlins d e Of.·ivâra . - A;1to;do Alves 
Sauch c.s.-Manoel A ntonio jll-v·:·s.-De . Lui::: 
F. Jliasson .-Tenen tc:coron ~ l Josti Francisca 
1ll 11 sson . -Joaquim. x,_wÜJ·J' d e JJ.ittun court.
. Adolp ho Be :..-~J'i'a 11Jasson . » 

O Con·cio da :ll anltrí : « 7" sccçi'í. J -- N;"io 
hou ve elciç-;"io por n::i.o wt·~· m c.;mpa t•ec!do 
dous do~ rnm_,ario.>, t endo os fi~c:ws peutes
t a.do.» 

Local - - R1ta Yisc.)nrle do Rio nranco 
n. ! !'> . 

Aindi1 nos:>:-.. !'ecç?lo t i vemos a fo rtuna. de 
ver cscoJhid•J par <t pl'e~idc nte um nome re
Bpcitavel, qne j rtmais conson:iri:J,' na fraude 
com qur! so guinth m os celebmrlos chefes di
pl•Ji11<Ldos . T<~ •Ü lrnp t'üil .-> '1. nl,)t icia o r Jsul tado 
do~sa sccç:-J.-•J cp1 c cu1ll'erc ex>tCLam::mte com 
os u.puratlos pcl \ .J unt:~ na aut iJ entica que lhe 
fo i r emet.tid<t. Es~;• <) vcrd<L·ieira ; quer is~o 
dize!' que nãu fumos deJ•ro &ctc.los pelo:> i nven
cíveis, nem e lles a.pp;tr ecem com cem ou du
zentos votus . O r~sultn.Jo apurado foi o se
gltinte: - Fonseca. Hel'mes, 1 ~ vo tos e 2 em 
S()p<tl'ado ; Il'ineu .\'!achado, 11 e 1 em se- . 
p;u•ado ; L1gden, I O·e I cru ~:~epamdo; Gouoy, 
ll c l em :;cpara.•l o ; J ul io Ca.em o, 5 e 2 em 
scpar uclo ; :'. !oroi r& 'Gu:marã cis, 5; Vicente 
de Souz l , 'i; Nelso n, :] o I em separado ; Va
lentim l\bgalll i'tcs, :1 ; · Costa Fcrra,r., 2 ; 
l:lnlhõos Mat·cia. l, l voto. 

10• secçtío 

A' Juntêt Apur~tllora fô t•n. r n; n~<ti; i dn. uma 
acta fals <~ cont conto o m uito:,; voto.;; os fa l
Sétrios, porém, coganar n.m-sc no tJ um cro da 
cn.sn., ao o o vez üe escreveeem n . 3\JO, quo 
für;t (lcs;g narlo, oscrovoeam ntL a.cta n. 300, Local-Escriptol'io das Obras do Ministeric 
pcrJr.r a.m poe isso o fe it io, n. .Tnnt;·t oão apu- d ' .J ustiçé'L . 
ro n. O preside ri to desta. secção officiou á. Junta 

Tivemos, <: ntretan to, not; ci:t dn quo a. t rd Apuradora. quo alli ni o houvera eleiç~o. A 
clupa qno 8•:mp1·n ven ce~ oodu niLO 1m mllsa.s impi'OllSiL un animemen te con~tata essu facto, 
on livros, tem a. so.:.ruin tn votaç;-to: Ii'in nu , qu e é comprova.Ju a inda. pela'justificaçª'o por 
190 votu~ ; Bul!Jiíns, 16-J; Ne lson, 115; Va tcn· nôs prodnziJa em ju izu. · 
tim, 48; ltod rignn::: Al vt,s, 2d votos . O hrfla l do Com.,;1crc.io de 19 diz o seguinte: 

A bem cln. mot•a liüadc e leitora l, os cont es· - <d Oa sec~ão. Nã.o lwuve ele ição. » -
t antos pc:dom <L illm:t1·n Commi~:<'[o ClUO nào O Jom t.(l (lo B;·as it não inclue no ·qLladro 
tome conl HJcimen to dnsse dLsLL Lc . 1 cs~a sc .. ção . 

A Oci ::;etlt rle ~Vu licia::: - «Não hou ve elei- · 
çllo nr~J S seguinte$ :.;eec:õcs : 1'\ 2:1., 3a, 5a, 7a., :-
10", I! ", [:6" B 13~ . » . 

Loc:Ll- D•JlJOsito Publi.co, Lvlv th l'll~ dos o l'w:_,,·; - « N:LS 10', na, J2a c J3a secções ' 
In validos não lwnve e1cir,:;'io, na pl'imeim e ultima pori 

Es.,;a. ::;ecçã.o fu nccionon sob ''· p .-es i< lencia 
do S1•. Dl'. l~l'a i i Ç<'L C:n ·va llw, um do,;; 
poucos o.scolhillos tll<ntre os inJic :-dos poe nós 
á junt::L uloitur al . Basta isso pa 1•a aJl1rm:1l' ·SO 
qu o ali i nào ltom·o fl'itudc ; u ro~ nl tallu r c:.tl 
das u rnas foi · p n lJlica.~lo u l'< lli1 ntt itlo á Juntn., 
qnc tlc ixo1I do ap u r:~e . p u: ·qu ~ 11<\o él,compa
nha.ra a actt~ a cô pia da insGripçKo. 

Da. act n. r cmctt.lda á S·Jcrotaria o das noti
cias da iínpeensa, do bolo•.im que juntn.mos, 
consta O" sogu:into r csultarlo: - Fonseca Her
m es e It·inou MachallO , 14 v otos ; Julio 
Carmo, 12; Vinhaes, ll; tvior<Ül'cl Üuimarãos, 
Valentim Magalhilos c Henl'iquo Lu./ den, 7 ; 
11tHloy, 6; Bulhõns Mal'':ial n Rl)rli'ip-nm;;\ l vns , 

f" IG:t de me:n l'ir's c n ;~s clu:.1-s outras por tér 
:;ido i nterrvmJJ.tcla pe los scelet·ados.» 

O Uorreio ela Manha: -«Não compareceu 
oonlmm dos mesa.r.los, vota.ndo os eleHores na: 
!Ja secçã.o. » _ · . 

Si o.pp<trecer aLnmn. acta, essa é fa lsa e-
requerem os não seja apuradn.. 

11" secçtío 

Locà.l - Inspectoria do 1° di:--tricto da> 
Rcp<tl' ti çã.o G-em l de Obl':LS Publlcas-R11a do. 
Se u,do 11. 1·13 . -

Ne l'oa secçã.o n:"io honve eleição. Além dQ: 
proí;esto q_no .Íilll t.:lJnos soh n., dn. jnstifi - , 
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cação judicial, da. commnninção enYi:1.rh á 
junt :, e poe esta rometr.icla <L C<~!Ylfl.l':J., l;emos 
O testemunho UU3.UÍ1110 ua. impl'ú11S3. QllC não 
foi contestado. Os fal::;itlcat!OJ:cs ous;;t•a.m en
viar á junta e natnralmeote á Sccretarh d3. 
Camara. mila acta falsn. em que attribuem vo
tação fabulosa. aos diplomados; infelizmente. 
porém, para elle>, os forgica.dores erraram 
no numero da. casa designada poh junta e 
providencialmente tal secção não fô:i apu
rada. 

Por esse mesmo fundamento c u. inda. pelos 
documentos que junta.mos, conflamus em que 
a illustre Commi s:;ão não conhecerá d11 elei
ção nessa secção e mandará dccluzir dus mi
lhares de votos falsos mttis essa centena, filha 
da fraude e do despudor. 

A imprensa. a proposito des>a secção diz o 
seguinte : · 

Jornal do Comme1·cio: - « 11 • secção . Não 
nouve eleição.» 

A Ga::;eta de Not.ic-:'as: -«Nãu houve eloição 
nas seguintes secções:' 1•, 2•, 3•, 5a, 7•, 10•, 

·rra, 12• e !3a.» . 
O Jornal do Brasil não a computa no ·qna.

dro que fez da apuraçào geral.» 
O Pa.iz:-'- «Nas 10', 11a, 12" e 13• soeções 

não houve eleição, na J)l'imei ~·a c ultima por 
falta de mesa1•ios, nas duas ou tr-as por ter 
sido interrompida tlor- scelorados . » 

O Correio da Jlfanh(í: «Na . occasião em 
que se prcpa.ra. v a para proceder-:>o á vot:t
çã, foi o edificio invadido por numeroso 
orupo de capangas, que, a. tiros do revolver, 
esptiü1l'am.a urna o livros, sen lo lavrado 
immedia.ta.meo.te protrsto. » 

O protesto que juntamos () concolJillo nos 
seguintes termos:-- «Illm. e Exm. 81·. Dt' . 
juiz federal-O abaixo assignallo, fisc~d do 
candidato Dr. Valentim Magalhaes, na 11 " 
secção da freguezia de Santo Antonio, pl'o
testa contra o niio cvmparccimento na mes:t 
dos respectivos livros desta secção até ás 10 
horas de hoje, t:ão tendo pnr isso havidu 
deiçã.o, cuní'ot·mc o testemunho do t1scal do 
Dr. Moreüa Guimarães e do~ eleitores abaixo 
assignaclus. » 

Não é de ct·er que á Secretaria da Cama.ra 
houvessem enyiado uma acta falsa ; cone
tanto, como são es~es os processos de que 
lançaram mão os diplomados para Yeucet·, 
desde já requeremos que se não apu ro essa 
eleição. Logo que tenhamos vista dos li
vros qne >:erviram nas secções, apontaremos 
os vic.ios da inrJcripção feica por quatro indi
viduas , que fizeram votat· até rs rnor tus. 

Requer·ernos á Direc toria de Obl'<tS Publi
cas uma certidão com que peovas>emos que 
nesse local nãofunccionou mesa cdguma elei
tor;.! o jnntarcmoB esse documento sob n. 

12a secçr7o 

Local-Inspr.ctoria do lo clhteicto da Re· 
partição Gora.! do Obras Publicas - Senado 
143, sobra.do. 

A áuthentica enviada á Junta. Apuradora 
é a prov<1 mais eloqueote do que os distur
bios, n,s desordens quo se desenrolaram por 
occa. sião do pleito eleitoral foram promo
vidos pelo gntpo da. chapt\ diplomada. Em 
officio-prote:ito dirigitlo {~jnnta. eleitoral, em 
documento que junt;1mos SJIJ n. mesarios, 
f1scétos o eleitores, a imprensa. unanime e 
sem contestação, todos dGclaram que nessa 
secção o pleito foi interrompido, o recinto 
invadido por desordeiros que,á mão armada, 
arrebataram 0 1 livt·os e mab papeis eleito
raes. Nossos livros foi lavrc,da. uma acta 
fó ra da secção eleitoral e a authentica apu- · 
racla p3la junta registra o seguinte resul
tado: 

Irineu 1\'Iach<:~do, 151 votos ; Nelson, 126; 
Lagden, 104 ; Bulhõeo 'tiiarcial, 102; Valen
tim l\fagalllã.es, :J5 ; Rodt•igue~ Alves, 23 ; 
Jull.o Carmo, 8; Moreira Guimarães e Vi
cente de Souzt~ 5 ; Godoy, 2. 

Si totlus os documentos p1•ovam que os li· 
vros foram a.rrebatados por desordeiros que 
invad iram a secção. quando a.ioda em inicio 
iam os trablllhos eleituraes ; si é facto que 
em taes livros furam_ esc ·iptas as actas de 
instalhção c eleição, cl<tndo essa. votação fa
bulosa. â chapa dos diplomados, cln.ro é que 
furam amigos dcs<o grupo, qnc. receiosos de 
que esse; cn.nuida.tos t'o~sem · dorrotatlos, lan
çamm nüo rlesse pi'ocrsso pat'tt vencerem. 

Antes de se1• a.puraila. essa authentica, la
vramos o nosso protesto pcraute a junta. O 
documento que jlllltamos sob n. com a.s fir
mas de ;,~Jgnns dos signa.tarios, devidamentt:J 
l'econhecidas, diz o seguinte: «Protesto.
!2" secção oleit Jral do di~tricto de Santo 
Antonio- Os abaixo assi:.mados, mesal'ios, 
t1sc:ws e eleitores da 12" secção .. de Santo An
tonio, declararn que hoje, âs onze hora.s da. 
manhã, quanclo se pl'oseguia. na chamada dos 
eleitores, tudo na devid:,t ordem, havendo sido 
instttllad a a mesa de a.ccordo com a lei, foi 
o estreitíssimo recinto llo pavimento terreo 
em que funcci unava a mesa, invttdido por 
um grupo do desordeiros que, armados de 
cacete c r evólveres, disparando tiros, arre- · 
bataram ;•. m·mt e os li v r os, desordem em 
que foi ferido em um pé o Sr. Roberto 
Corso, eleitor desta serção; em vista de taes 
factos fUl am imen.ompidos os trabcdhos. 
Pelo quo hvramos o presente prot ·sto para 
wdos os o!l'citos legues. - Rio de Janeiro, 18 
de fcvot·eiro rle 1903. (1\ssignados) Major Pe
dro FaHlo Ribei?·o Rosado, m L:Sllrio, Franciscc
de Paufa So~t/.o 1lfachado e outros.» 
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A imp1·eusa uo dia 19diz u seguinte: 
«Jorn al d o Brasil: «Protes to dos seguintes: 

Major PeJro Pêwlo Ribeiro Rosado, mosi:l. r.o; 
Fmnçisco de Paula do Souto Mttehado, elei
tor; capitão José ·~forcirn., fiscal do candüla·w 
Dr. José M<J.L'Üt Moraü·a Guimarãe3; Louren
ço Pcreim de Araujo, Franklin AI vcs de 
J.<'l'eit<LS, Mtwocl V. varlluso,eleitores; Antonio 
H.oclla .e Julio Arsenio Barbosa, decla1·ando 
que, qÚando S f! pro~oguia na- apUl'<J.ÇãO ua 
eleição, havendo sido installada a mesa na 
dcviua ordum, fo i invacliLlo o l'ecinto estrei
tíssimo do p:tvimento terrco da r ua do 
Scn:.tllo n . 145, unJo funcGwuava a secção 
por um geupo uc dc.>oL·deil•os, que, armados 
éle rovolYOI'OS o · eac o ~es , o~tabiJLecora.m êt 
confu.;ao, feri :·am varia; pessoas pre.;;ont.r.s 
ont1·e a s C[IL L'l o s .. . · H.ouc l'~o Corso, com 
uma baltt de revolver em um pé, e at'l·eln
taram a Ul' li :.L, l tVl'OS. C mais papeiS, :>Ó fl· 
caudo de.>L;s as caJ·t;L~ de nomeação uos fi ;
caos d s Srs. Dr. Fon ~tJc:.t liCl'illC8 c Julio 
Hen dquo Ca.t'rnJ . » 

Ga:>t<ta de N ut icios - « Nfío hon ve cl ciç~io 
nas segu intes Becr.:õus : 1~, ~~a, 3•\ 5;~, ?a, toa, 
u a,12• u J:·l" . )} 

no t icia na segnnda pagina da edição de 19. 
t't.•gi~tra na integ1·:.t o que acima -transcre
vt-mt•s . 

O Jor·nal do Brasil : «Na 12• secção de Santo 
Antonlo, por occ<tsião da chamada dos elei
tol'o.; , cvmpareceram alguns des01•deiros,q ue, 
apoJerando-se da urna, canegaram-pa não 
sabemos vara onde, dando tiros de revolver, 
dando vi v..~s e morr as a varios · candidatos . 
Em vista. disso o:; mosarios da ll• secção, que 
ounccion wa no mesmo prcdio, resolveram 
occultar a u rna dos:;;a secção . Dizütm no 
local , á. ultima hora, que o:3 mosarios dessa 
S< ! C ~:ão iam l'oun ir-sc de novo; como, porém, 
não soubemos, nem a hora, nem o logar dessa 
riova reunifio, não pudemos obtot· o resul.
tauo dess<t irl'OJula t• reuuiã:J. H ou v o pro-
testos.» · 

Os joroaos ve,:pcrtinos de 18 registram 
essas m u:>mas noticias o peoto:;tos., 

J..;m l~tee do-,sa. prova oloq uen •is:;ima e até 
hoje nãq contesta .:L o dos c.locuml3 ntos exhi
hidos , e::;pOl'am os contestantes quo do qua
dt·o da apm·açã.J do nülllttl'o;; de votos phan
tasticos,u:.tdos i>GS diplomud·JS, lll étnde elimi
na r mais cs~a ccn tontt . 

13• secção 
Na primeira pagina da cdiç;ão elo 1'9 a 

Gazeta, dando conta élo.:; prvtostos offonicido::; 
á junta, tL'<WSct·evc o qnc ácima regi;;tt·amos. 

O Paiz, a pt·oposi ~u tla l Ja, já o;tudaél·1 e Loca.l - Rua do Riachuelo n. 139-Escola 
da 12\ que ora. contestamo>, diz o seguinte : Publi ca . 
<<Na ·na secção, quo devia funccio .1 ar no A authe11tica dc~sa. secçio não foi remet
sobrado d:~ rua uo Somtdo n. 15-!, comoçou a tid ~t à .Junta. Nenhum dos orgãos da im
ser feitl.L rcgul<trmoutc a chamada, qua.n,lo prenstL loc<d dou noticia da apuração dess<J 
um grupo do closordoiro~ a t' ll1<tdo8 eotl'OU, I secção . · · · ·., 
dando tirvs, ferindo Jigl:' iL·a mente no pé di- E' natural quo a chapa da fraude, illegí- .. 
reito a Rubct•to da Cunln. 0::; que se ackov:1ru timam l3 ntc diplomada. app:~,reca com uma · 
na s;1la rcli:<Jram-so, incl usi >o o fiscal do centena de v utos fa lsos na :wta. remettida á<. 
Dr. L1-lll'O Sollré. Sr .. Juft o Wanúorley , que Secrot,,ria c.la Camara . . . 
se dirigiu para o juizo rocleml para pt·o· Prutcs t, amos con tra cl!a c requeremos á .·" 
testar. lllust1·o Commissào que faça deduzir dos ·mi- ~ ; 

Mais tat•i.lo a urna qac havia sido guar- lltat'fS ele votos phanL<ts ticos <lo::; pseudo-Depu- · 
dada pot· mos:õl'ios c oleitor u,; , Bi\TRE ELLEB tados ossos <lUO st'l sign ificMn a vergonha e o ·. 
o Sn.. Lol!o J uNtoR, foi confluzi·.i <L para o crime. . 
predio cb mosnw. l'u<J. n. 127, onuo fo i fol'- Baseamos esse uossu requerimento nas Sl3- ' 
jado um boletim. )> gui n ~os }ll'OVaS: - Protestos do mesarius , .... 

Deix<ü'<unos elo t r anscl'CYcw o~se dnpoi- flsca ·s c oleitot'\'S apre.;ent:J.dos ao juizo fe- : ,; 
monto import<tn tissimu d'O l'a-iz e o la- cloral o romc ttidus {~ Camara, justificaçiío : 
zemos agora, pul'quc ellc por si basta para pl'o<.luzida. em juizo pJr testemunhas incon- · 
quo · nã0 se apmo <tquo lla secção o vem tt·ad ictavoi:> o incontestttveis; os protestos 
provar <~incla c1uo clwfes pa.l'o <.: ltia.cs de tal quo juntamos sob ns. e concebic.lós nos se- · 
estofo nt'<tm os que plnitoavam cl ,:ssa fórma gnintes termos : «A's 10 horas da manhã do 
pola vict;,t·ia. d(.t citava do.> diploataJ us . di<L J:·{ de J'evereieo Jc 1903, na !3• secção do 

A propositu c.la. !2" dib o seguinte, em con- Jis tn ct'' de Santo Antonio, na. r ua do Ria-· 
ti.nuação: «NJ. 1 2~ sec.;:ã.o começou n. e leição chuul o n . U\J, aguaJ\lavt<mos a chegada à os 
regulat·mentc c ia atled.n tacb.quantlo o m esmo mcsariu~ . nos fui fmn lUCü.da a sala devida
grupo q11e im>acl·iu a 11• p::: netrou na sala mente pt'cpa ralla c em cima de uma mesa a:. 
danc.lo Liros e a t·n:lxt b:J ccO a ur tn o J.npüi:;. ut·na p ~·rkn cciLC a t.:> k~ ::;ocçã.o, aberta, sem 
1\.lJi , pol't~to Lo .. ficou ~' c!iamatlél em mrúu, conLe ,; p;;pül, Hvl'o:> etc . Ntl IHOSma occasião · 
Iliio teadu puüitlo k1VC!' apura~,:ão. pa t'Odcntou-;:;e o Sr. capi tão Leúpoldo da Ma-

Jo?·nal do Comme1·cio : «Nc~ 12" secção não galhães Couto, que era fiscal do candidato
houve eleição. » Entre o:; protestos de que ML Dr. João Severiano da Fonseca Hermes, e, 



lJ t;tquu ;_. c; t l;l-' ) (;; ;n. ~L ~i· t: b .··l\ ~1.. i l'•.:.;.):L ií.iJ \ í· : ~ J; j . . .. ~ 1

1

:ueit·o_ t ' l) !l~:·:~:!. ~ ~o~li i.l;_ u .CJd i.~ -~-~dJ t ' Ú_' ?n Ú\_'--:5 aetd. ;:;:
e,;t.e j)l'oGe1!~o l[llU <e:;s.gll<tillU<o. » Sdá LlaULlu L: l)ill 'Jll':~ ~u ,ldu JlliLis ·t: · CllllUlLentos votu.:;. 
a:ssl.~· 1md o po1· -r:u•iu> cleito;·cs, com tlt•ma,; ,\:; vt~tas do St'. IrJ:wu voHat'<1.m-se cspo-
do\•idamonto rcconlle ' ida~ . eialmcn te p ;1·a o.osa fnguezia, pela. certeza 

o SL'gnndo iTOLosto csU cone.:li ldo no.> ab.iOluta que tinilam ollc c seus asseclas de 
mc'> IUO$ termo:.; c 0 ,:t.Li r.cu<tlmcntc :ts> ignadu . qnc das c!L:tp:w· clus diplomados apenas o 

A imr ron s<t Lli2 0 scgLLiiJtc : Sr. HCJJL' irlue La.gdc11 conseguiria boa collo-
ca .:i.o, pot· gosa.r <clli do incontestavel pt'cstl

.lor;wl d J ( 'a nwl e, ·c·iu: «N:t L, a socç:io não gi;l, adq 1Ii L' ido nm muitos <1nnos do resi.dcncin. 
hou ve olcidio». · , e Ú l~ sei'Vi<.~vl'linku o p diti <:o. 

C:a ~· e ta r! (~ ..:..\rJ tú· ·hrs: --. ,"<}3.:1. sc.ceã.o -- nf\.o 1 1 · t t t · E' in vc•. :e[vc , 11D.::~; p:1l'Ol' ua,o con os an ;c 
houve d :\ iÇ?i.O. » .J 11/.iO HcnriCJ. i .!.' c~~I'Jll()' CJ.UC d .. spõo de forte;:; 

,!orna! do Brasil : «13" secçi'io-Nf(o llouvc elemen tos , alimentados poe · amigos quo 
elciçiio» · nutl~ '' o rlosantpa.:·:tm, nem tiquelles que si'io 

Correio da :l!anlu7: - 13' secçi'io - Nt'\o po .· elio am.: iliJ.dos no::: pleitos ·olci-
fnnccionon css<1 soc çoão,por não terem compa- tot'<te.::. 
reei do o ~ mosarius>> . O S:·. ft·in:·n t•3ll1 :dgnns elementos pl'o-

0 l 'ai~ :--«:'Jas !0", li', 1'2' n 13' SLocç0os p1·ios, infl) i'iorns a,os do primeiro contestante, 
ni\ o llonYto cldçi'í o, n:.o pl'imcira c nltima u us Srs. Nnbm o Bulhões só tcom os votos 
por falta do me.mrios c nas 1lttaS ontr·as IJOt' - qun. porventurct, o.J inc·ondicionacs dos Srs. 
t er sido in LcnompU tt polo.s scolcl'ados>.> . La;.r(L•n 0 lr inJl!, que raros são, lhos queir<1m 

j.Ja SCCÇ!tU \ dê\l'. ' - l L l ] . . E:;Ga Ú <e lui ~· ê~U 110 i it::~ \"lil'• :u Gll'it C lll-

, ... . , . . , .. . '· .· , ,. . . . ) .I dl,;eutivul da p .tl'oehlé~ e IJlle ~c sentir<~, <t 
I:~ UU. l- lll,L du htcll:hucw !h ol·-·E~eu !J. l l l- dl ;;:ilJOito lhe Íl'.l'Cgul<.t.l'illado do pleiLo e dêt 

hlt~,t. _ . . . . . . :; :).:stow;w <L quo"· gouto ,[o Sr. Irineu obl'i-
. L~S ll Seq·<~O . (ui lJ.l'é' .ii•.! HJ:L j)l' i cl pl; ;U·ll tict: I:U • g'Oil p :..• l!J ]i:~ Vu'' 'I ue d i:> pül' t;t V êc ct C<1pallgad;t 

tlcJ . St·: .Tüil~ .C•l Ll ilw lk :vi c! lo .. num c P• ·I' ;u·Jwtü Lu· du;on i't'oêccla, l'<l\·ot•ocida peLe tLb;;ten
no . .; ll1dJGlil u aJuutct cuJi'!IJ g;wa ~li,Jie 1l<1 vc r-1 çiiu c•.J.:l•IJli.lt<t cb intm·vcn (ão policial, C1.t3 
ela de elcJtOJ:a~. Dt} . fa ,:to . 1 cal Jzar·~rn:fn a;; ll·llcsmo p~tra gar;1. ttir a ordem e manter o 
nos,:as prcvt;, ocs ; o:J f<LCctnoJ·as d c.>vEtl';l.m prcscüáo e a ;w toriLlade das me~il.S. 
clahi a sua a.cçã.o devastador:> c dcsmo•.·ali- · 
zadori1 · . l 0 DISTRICTO 

A' ,junta apmwlor:t nüo fo i reme .ti ela, ai 
<1tlthcuti :,a,si o niv J'oi ktmbi~JJl <~ Sc•et'• ·ta ;ob, Ja secçc7o 

junt<~m-os sob numero · c que, l;onw tJLb à Local-KwuL.L Normal, lado cl~t rua de 
rc 1uoremos scj :\. a ptll'acl:t pelo uolcGim que'i 
imprenSêô, r eg is t,n o seguinte rcsi !lt:t.diJ: - 8 . l'eJru . 
Henrique Lagdcn, 17 votos; Irineu l\laclL:u[o, O f'aeto qnc ;t imp:·cns;1. tornou publico, a 
16; .Tnlio Hemique Canno, 11 ; Fousuc~t~J1l'O)lu:,itu cLt u.itt'üg<t dos livros aos preú· 
Hm·mes, 9; Morcn·;c Guima.rã.es, 9, Valentim deu t l:;; dal mesas c loitur,l.oS, revela o grão 
Ma.galhiies, 8; Augu~r.o Vinbac~ . 7; Nolsun, 7; do auü;tcia com que os nossos <1dversarios ~o 
Godoy, 5; Cost:t. Ferraz, ;J; Bulhões :O.Iarclal, <tlll'cstava.nt pil. t'<L a fmn ~c . ·Pasmo a illustre 
Manoel Rodl'igues Alve;;, 2 votos cada um , Commis:::ão de:tntc Lia narrat.l\'<1 quo vamos 
e outl'iJS com l voto, cujos nomes não fcczcr o clocumcnt~tr c conclua da c; p:wid<ttlo 
constam. mo1'al de UJJt cltof'o p:;lltico quo com taos 

lH'ocessos ]Wetcndc <t llcgemon ia eleitoral 
SANT' ,~N0L~ neste di.:;tricto ! .Já sJ nüo conCom.av<t em 

anegimcn i.:tl' os fctcinora.s o alug;ü-os p<1I'Lt 
Cülllj)i'Oltendc er::~ : c pctl'i.lC!t:a do u~ uhtri c. tos os /mf,alhvs ek itoracs, com o lt::t \'Cl' inilica.clo 

elei:oraes, divididus, o primeiro em 13 c o p<tra mesaeios compa l'sas o sel'v·içvJs para o 
SIJg-undo em lO sccçõ::s. e~ca.mblo c para a pilhagem de li n·os o nr-

Foi essa fro,::;uezi<1 o quartel-g•~neral da n<cs, em mister um golpe muito maiOl' ele 
fr~mdc c onde o fals;am nto da eloiçào, D, O!I S<td:t tomeridCLde, era IH'ecic~o que a trahi
aJur·.·IJia. o a desordem tomaram asso;ll!.Jl'o:;as ção :1 conli<1nça da Junt<L llw fussc feita 
:p:·npot'';.õr:;: . _nw:~íuo orn fac e com a impudoncia do cri-

!I;J l' · ~ :id o J:.Jtallt <L11u ILUü vam,,:, Úl7. •r· de nllno,u, ur:t ucc::;.,,\l'i:t. '" llratica d; um es
c .. :, un1:1. d t~:> :-;el'çüu;;; ver-o.e·ha <L kt•.'l'h:u J; d td liunato eom todo.< u.; l'Llllllisito:> do Codigo 
·., .•tl liooJ;t :•. lJ. ll LJ ;t g·1ltlt: dl) Ih . i · i111~U I u u~su 1i.li lm·cL<.Io a. e ll'eitu com <:1. alfinnaç;i,o 
T>til.c:il; : ,\:; l'Ulilli.ÍU o pleítu C'll'il.ol·al. untlo (',.i d.c que Ui1l c;ciU.gosto , quo tt :>o u de fctlso nome 
corupM,;:~ 0 :::> 1'. ~\iu.noo l · Rodrigues 1üvc:;, c ü1.!oa flllccli!ladc pa.ra pf'o \·cito proprio c do 
lll Vell LcLdO lléL O<óCcLSÜlO llé\L'êt ÜÍi!tcc!ll.:im· O pl'i- CO-l'UO, l!l'it O lJl'CSillell ~e. l10lllüc~do par~ CSIS<~ 



SESSÕES PREPARA TORIAS 

~ccç:l:o eleitoral, lt firn de (j ltü ~' C'Se o Iião ao I Paea provar a n:n-r:üi.va que vimos do 
vt;r,hil• i ,·o f,J s :m. eomo Co~·am, ontecgrw.-; fazer· tt•anscrevemos ~s noi;_icias _üad:tcl P?llL 
o . .; l t\Tn.< qnu :<I·II doYiam sernr, c <.lcsdc logu t 11 1prmw1. A n.u~h.entica. mw fu1 r etuct t tda. 
dc~tin:.v.lu,; :~ fi•aud e . ;~ Jtu<tu, . A ceri idiu fornecid:t por despacho 

Entt·e us nomes que indicàmn.> uos mc mbrvs do digno sub-dirac!or cht Escoht Normal e 
cb Juntlt JHl\t :1. Ol'gMÜZ'' \"·ão du :; meSil,8 , iigu- que ,inilt.amos sob .n .... pruvn.- quo n oss:1 
rav:t o tlrJ illns tl'o St·. Fe:tncisco Lcfío Al vo; K:;coht, local quo fôr it designado para. 
Hn.rb ,;n , a.l1;n fnnccio tlai· io ,h H.cpar·ti<{ão fnncciun nnentiJ deBsa secção, nã o se con
Gcra.l rlc g~t;tti:;tiea. ea V(tl l:c it'<J eespcí!;:wcl J cln lr iuu o.,; trctlm,lhrs eleitor<.\CS ; ueu-se 
'c v <ítlütjos,tmcnto c:onhccitlo ·nu n ·J~-so meio lll11<t invn.~'ti~o de ;lnsnt>.teiros qne d isparavam 
sJr.i:tl. ni vúlvere:' , urreha "<wam ' l'ivro~; quebravam 

Fei ta :t !Jf1ll1C•Çã1J, itg u:u•d .,,va 0 tl i:"·uo pt' :!- IIL'Oil.S c. dcstl'ni ciu. uma secção, iam <t uutra, 
sidcnw o ol'llciu ele nomonç.;ln c o convi te cumpl'i ndo a,ssim as o t·dens \:la das pelo Sl' . 
pwa ir rec1bcr o.> li \Tos c mais pa11ci~ clei- Irinon Machar.lo , segundo o ÜCJloimento 
toracs. dn.qudlc':> meomo.;; que o a.companhn.1·am e 

Em um dom in.~;-o , lXH'C>.m,do!ibot·ara. :1 J;mL<1 élllxili<11·an1 c o plctoo que fórtt idealiz(l,d.O 
fn.zm• ;t en trcga, dns l ivro~ c o; Sl' .~ . lJ•innu para. os lrcdm!h:Js eloJor·acs: 
i\Iücha.do c Ne lso :J tle Vasconcellos, q•1c soll·· O .Jomal (lo C:omnten:io diz o soguinte : 
bol'< tm dosS<t l'.'8t)li! Ç:J.o corn anbcad,JIJCia, << 1° d i;tL•icto elo Sant'Anna.-1• secção-Na 
cou.,;·t quo ig n n J':tvr~nw :;, ]J<Jl'(jl lO a J un ta ll !'- uccn.sião om quo so ··e.Ji.güt um officio díri
ntmma commnnicaJ::lo otlki:ü fu, pela im- gi..! o ;w j < t i:~ s:•cc ional, commu ni.cando nã.o 
Pt't:IJ8a , Hem p:u-ti unb~·m,)D t c :w:; Jl1C .. ·!a.l'io ~: , 'i ter 8i ~lo f'iJita. elriç:;-w ne'J.-;a. sucç-.ão, ~m grnpo 
eullo?a~·ant-se 1 ~ 0 Palaew <.la. j u ,tt<,:~t Fe.lcral 

1 
du deso~·dCJro:o 111 1-'<~cl w :.t sahL (!isp:t.rantlo 

a <llt'Jgtr o .· ct·~- t ~·o d u cnü-cga 1lu. h n·os, a u- 1 ,-,~t·ws t:l'<J-; c ~ane::;·o 1 ~ t\ u1·nu. c os r espc
Re ntes o::; ntCJll,J!'US dtL Jun t,u. , :>Cl'VlÇO quo Cl'<L dJ I'OS lll' ;·os . l<.Jt ncttma dit . s:mlm dos8us 
feHo pelo escl'iv<lo Ho llwt.o l'io Uuimacãus, lr1,1i I'Uuo:'l umn. puLt·c sJnhol'n. quo v ia,ja.v a 
tlopois dcmittido c ::;u lJstituiclo Jio lu e~crivü.o n um bond ela Compan hia. S . Cln·istovão, 
Loplls,naturalmente porqun não corJ·espo11Lleu licandu grttvem en t.ofe l'idn. no r osto po t· bala.» . 
á. confiança da. Junta, c por um official de j Adeante diz : «Sant'Annn.-1° <listricto-1" 
justiça.. secção : N:'Lo houv·c e leiç-ão» . . 

Todo.:> os 11rosidcntes 0 me.1a,rios inrli~ados Oaz~ f c:_ de Not-::cias--«Ncst:1 secção não hou-
pelos . diplomado.~ rccohomm o; livros c não YO c lc1ça.o» · . . 
tendo co mparecido 0 Sr. Leão R lrbos:1 . que .J;,,; -;la l· elo flrasd-<<Po t~co dcpors das 10 
não fô:(t n.vü;ado, 0 S:. Irineu fnt. de um l!OJ':ts, ,quancto n~ sah na. E~~~la. Nurm~l; 
ca.fagestc um LoãCJ Ba.t•bosa,, c (tttcst:u 11t0 onde üü'l'ltt func_cwntn' a l" secçao do ·l 0 d!s· . . 
ora. lmcnr,c n. su:t i.d.ou t iJ.ade, consegui ri u~e I kt?to. de SanL\nna, ~clu!'ya.m-so . v<\ riOs . 
fo ~sem cntJ•cgucs 0:3 livi·rs c •J c;t fw.;·:Js:·G.' nã-o 

1 

••lm torcs, fu1 aquellc e ~.ltf!c w (l,SSaltado por 
t eve esc : upulo.; ue usar do falso nome, q a e um numcr oso_rtr upo de capanga :>, todos ar
lhe era du.-.lo n.1. occltsião pelo chefe , e as- m :tdos de revolver o cn.cetc, pontl.o Cf!l de)J:ln-
sig nou ,, recibo. tl:t~la as possous <1 ll1 prescmes . Um rgdvJduo 

t.hi~ t(l,l'd . ·~ 1. .. 1- . , s, 1 ..,- b:\lXv, magt•o, que empunhava uma geandc 
• '· · C l ,.c c1.l1lOU O> !\l OS O l . "~::to "·'C' ' '1110 '"Oll- ~ 0 · ' ·• l!I'Il" sen ·[o·neSS" OCC"'" l·-a.o 

] '' L!'b S'1 O ' '\- ' >·fi ' 1 ['J ,· I 1
" "•' ;,~ '''' Uw "'• L '" '":; 

), .J,, so m! .ao v m l cu u-.'c o 'LH l Jt LO L e t'i:':J<Jl" tio, varios tieos ele rrwúl I'Cl' contn as 
qne fot·am vrco tma~ o ; lU CII'I IJ:'oS ü:t J unta na 

11
'
0
s.;'s ·"~ 

1
'11.,' O[l·l· nzeL:"m 1./81· ·+01101·-1 c~1ui-

p •sso·:t elos ' , .,s • t· t·, ~. 0 "" ' " 1 
·· ,. :;. ' · •• '; ' . eLL rc.p.u, Gll a.n •v·. _ . nl1:tYa o in ,livüliio, sempre '•rancliodo a faca. , 

1.~~-'C8 l,t vros lura.m pa.r:l't' <Us. ma os :.lo St'. pelu. p1·: 1ç::\ da Republic:L, ~cotll pa.nllado de .. 
allor().l Cal a tnlw, tllll r!o:J. f<tilllg•~ l' ,d :-> _pet'· uuti'Ol individuas, qu<tndo o 1. esquina da run. 
t . ; rlJCLJot·e~ d·J plmto qielr.ut·:d, e d<1 mau de ele São PeJro foi. a.tac~1Llo Jl L' um g1npo_ ad
U<U J.o~ ~eus met·r:en:.tt· lliS <t;·~·cllatadus no tl ta ver•:;u que eshci·) ll tYa em fren LC á. Directo
da olcr:;ao pelo Sr . coyo_no L~1k do:·.!: cs, l' i:t li or al de Hygionc, OlkC funccionava ~ 
quand o aqud lo 1-'Cill lul' <1. !rente ctc .u;:? grllpo 1~ é:ecçlo do l '' districto elo S<l,Crétmcnto. 
a~·madu pretendeu a ta.cn.l' a I a se,:~;n.o du l • Til·os de part:J a parte fizeram com que o · 
d1st_rwto J.u S:Lc:I'etlll ;tnt•.l, llCI.l'.:t ta l ?Iimt~ p l'u- in.ii vill no que C<U'l'C.tmva. n. urn a a <tb i.tll Llo~ · 
~ost ta_lmet1t8 tr :~n.;icnrla , pot' s~!Icltaçao do nassc .iuntu itO gradil do j tu•dim da pra,ça ela 
Sr . Inneu, _ela E~cola l"ol.necllmca para um H.cpnblicu .. NC$S:L occitsi:lo o g ·upo adverso 
predw peoxtmo tt prat;:; d:t l{epnlJlJ c(\. aposson-se da uma., quo continha tc\mhem to-

l<:ntl·ega.mol o~ em J,J\ tiJCu á Ju ntêt in occ:a.- üu~ os livt·o ·: , c foi ent.;·rgal·:l. tto Sr . Leite 
Si ~tO dtt ~'lJlll'a~<:w C J'<,!ici;,:.tn lli- 11 0:-i jlll l' i.et' O . FiOI';,"CS, Qllü a .kvou, tiüglltlllü UOd inJ'u t'lll:1LU, 
Sr. Leihe . liol'ge.~ impell iLlP (lllú :L rraw1e li<tl'lt o .)I!Í!.U Fedet·:t.l. Nn tü·o teio sahiu f'c
vic.'-se acr.l'l'scer d<l ma.b lll!l <L O! l du;,u CL'l! · !'Í<l:1 JtUl' IJ;tl<tll i!U se. ulwra, q11 e frJ l m edicad:.t 
te11as de voto.:> a falmloi:i::t c ütnt;v,tk<L vot:\- em L!lll<~ p lmrmacüt d<~ run. Ltng:.t do São Jon.· 
çào dos cn.núidn,tus diplomcLLlos , quim. » 



O l)a i::;, d<tn ti•J a :tpnra.;fi.v ria.,; :;cc ~·.õe~ do 
1° districto d; S<w LI.ntu, uflinmc q uu soa 
Ü" o 7• 1ünccion<u·am. 

Correio da Jlailh<i-«S<tnt'Anna, 1" distri
cto . ~este dist ricto , em di vm·sa:; seJções 
apresentou-se ostGnsiwcmentc com o seu db
tinc t.i v o o supp le n t.e d<L 7"' cit·cttmscr ip.;ão 
Alfrcdu C<tlainho c cmpu rdH•ndo um rcvol
YCl', dit·igb um grup, do cup:mga~ , a1fcon
t<tndo aos voti1n tos q uc i:.tm cxorcct' o lugi
ti mo direito do ;-oto. Um dos nossos c,nnp<L
llheit•os, indig n<tdo, pt•ocm·ou o Sr. Dt'. c!tGte 
de policia, a qtwm narrou o inqu<d ific r. vo l 
procedimento do ccutoritario c pl'epotente 
supplente polici a l. O Sr . Dr. Caruoso do 
CaSLro , plena mente couvcncido d cts occm·
rencias em que tomuu par te o activiss imo c 
cspedaculosissi,iw supplente Calain ltu, dc
mit tiu -o a lJem do sur v ico pnblico . 

« Scri:1 o caso d ll sot· submettido a p t·o
cesso - por abuso de autoridade c nso do 
armas defe8a~ , esse ateabi lt al'io cabo elei
toral. la sucçilo-Não houve eleição. Quando 
dous dos moSM'ios presentes tentaYam offi· 
ciar ti. junta eleitoral cummunicanJo esse 
facto , foi o recinto eleitot•a l invadiLlo p or 
um g rupo d é.l tlcso rdeiro; e facínoras capi
taneados por .lo;;c do ,\'c;wilo, Trindade c ou
tros. Estes indivíduos arrebataearn a u rna, 
o otficio que estava sendo di ceado c bem assim 

. os l tvros destinados ao pt·oces.;o oleituml. 
O espectaculo que se desenrolou ne.,;sc local 
foi simplesmente vct·gonlloso. Calainho, I ri-
11C!I ,lJuchado, 1llalaq ' l.ia s, .Tose cl-J 8ci1ado c 
seus eapataze; trans í'ormaram a praç \ da 
Repuhli~t, ao lad.; do Q ra r tel General dv 
Exercito, em um vct'cladciru campo de ba
talha, onde fizer~un brillnturas as relu zen r.cs 
nava lhas dos covat"c lcs as.,;assinos c seus cht
vinotes . Na occasiiio do coMi icto. unu s~
nhora, D. whri;;. de Lrw,rJa , quo Yiaj:cva 
em um bond d:t Falr:-ic:1 1l :t-> Chita . .; o quu h 
em visit;t a um:t família t'J:> illente :l rua 
M<wcchal Flot•i<mo n, W ~. as,;t t:>t .. d is:õirna, 
te1·0 uma syncopc, Cithin.b !o IJo:liJ. e l't·:cctu· 
l'<tndo ,, l't·ont:d e:>.pHii'do . l~e . iw\·d ~L pat·a a 
südc d;t ~-· de legad.t, f0z a uulOI'id:ttle m c
dic<ll-a em Ullli.L plw. t·maci ·t proxinn . Depois 
do cura til·•), r•;coliHm· so U. ~IM h à cas:t a 
que se cles~i1nn1 . 1Wcha$s:tdo.-; nes ,e ponto, 
os desordci r.,s continuat',mt " p2rct.:-net' as 
rmts Llo eco tt'o d:t cidad e, cspcci:tlruorr Gc <c dc1 
Hospício, em trcs /u,lt/i:w•.•; •: em tlliüs um 
tilbttry em que tom ou JUS$age m uu in di
viduu que par.)CÜL .'01' capataz dulles. » 

Ign uralll os cun t·!~ têtll to; ~ i h ou n•. ~L :_\nJa e i: L 

de remetter·mn-su act:Ls tk;~a sucç:itu <t ~;, :· 
t '. re l : ~.ot' ia da l'atllil.l'<e; .~i, p•Jl'• ··nr, u !lt. c: 1·a :n 
o; Lliplum:tdos, l'U(j',\ut·em !l<LO su Louw ~ onlw
nhocimt) nto dclla." a bom da moralidade 
publica . 

Local- J ·~~cu l~t p1riJlica, rna Visconde do 
ltaúua n. ~ l. 

A a u t. lwntica não foi remctLida i Junta. 
Apuradora, nem potlia sel-o, pot•que nessa 
sucção não houve e luição. Além dct justifi
cação pt·odu z id<t, dos pt' o t.estos e nv iados á 
.Tnn ta tJ po t· C3t:t r umPttidus i Secretaria da 
:Jam<tra, temos as Sc:guintus provas incon
tmstavui~ : Col' tidão a u tlrent.ic;L d<L Dire
c tol'ia de ln stt· ucç:~w Publi c:c .\ lunicipal, em 
que mediante informação 1!:1 p .·of'e,;soru. 
D. Corina F m nan.ius . se a llirma qtto ne~sa 
escol a, local de.,; ignauu p i! ht Junt<t para func
ciomce a 2~ ~ccç-ão do 1 o di,;tricto i! e Santa 
Anna, niio ;,e reuniti a mesa Hlc•.itu!•al, não 
houvu , p o!'t:tnto, eloiç·ií.o, t endo se re tirado 
o,; clcito rns <ts lO horJ s e meia. d<t manhã do
clarando 11 uo nito h ou rer:L uleição . 

. \ impt'c•nsa. dtí. êcS scguinto" noücias: 
Jol'n1d do Commc.-cio - << 2" seccão - Nl'io 

hom·e eleição pu r nã.·J tol'Ciil Si do encontrados 
os livros,» 

Ga::;ela de ,Yoticias - «Nas 1", 2•, 3a, 4a o 
13"' secção~ niio hou ve eleição.» 

O l 'ai ~- << 2" sccção-N:'lo ltouve eleiçã.o.~ 
Jol' ilof do Dru.,il - « Na 2a ~ecção de Santa. 

Ann a, c . .;co la publica d<t r u:t Visconde de 
ltauna n. 21 , so cJmpareccu o mcs<wio Luiz 
Llus San tos Ha.ral.a, dei xando de proccJet· ú. 
ell'i•;úo po t· não t m· comparecido o presidente 
com os r ospuct.ivos livro~. » 

Correio da Jlanha - « )!ão houve eleição. 
Os livros e m a is ute nsílio ; ncccss:n·i0s a:l 
pleito loram a.rrcca.dados pela corj<L de b m
didos a qno hont ·nu eJtev.: entregue esta 
infr<liz cidade.>> 

LociLl-E·;eola S. So b t< ti5.o , Lt Llu da rua 
S,;mttlot' Errzob io. 

A a ul.ltcn ticrt n:'t o fui !' () nwtt i,l;t <i J u n i;u 
Aplll'<Ldom. N:w ilor tv e cleiç·ão . t•:' natm·<Ll 
11uc a cl1ap:t rtt ot·:tliza,l:L r! ., ::; !lip!:; mauos 
ten In tt t't'a nj:tdo a le( Uill<L ;tda com ecnto e 
t antos voLos e l'OilHJ.I,i lo :i. Secl'er.<a·ia da 
Camat'tt. B:.t.sca,[os n•H <loctrm e nLu ~ onvia•los 
à Junta, no; qrte or·a junhm·j~ o na opinião 
unan i1 ue ,1;, irnprcns:L,rlue nào foi conLCStil.da , 
n:qUOl'e r.OS I}IW dos !llLlltêU'CS Ue VO tos arran
j dos P<~t·a vs diplo ma.clos sej<t ded uzida rn;J. iS 
t'st·t va.n;ell <t. ::iub n . . . junt<t mos <L cer·tiJ ão 
nnndacht vas:mt' pdo d ignu srtiJ -di l'ectol' d[~ 
Esco: :t :\ur:rwl, lJlWl'ü!ILOS tlizr~I', pula Dir·e· 
•:tol'i: t Liur"l d,: lrrsLruc•.;:l.•J l'lliJ!it:·;• .\Jnnic:p<t.l, 
.-~ tu q 11 : ._. n ;dl i rru _;. ttffi;_· L.d nl ~_\l ! =~o r, nc es:.;d~ 

~t:c<;<<u n<w lttrwciunott. . ~ in!'orut:.r.\(ao p1·e
~tacla pda di rectora IJ. !Iortonci;t M, Rodri
g 1es t; categorica . 
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O Paiz, clcwdo a :qmra<;-ão da8 secções elo 
1 o districto d: Sant'Anna, aflirma que só a 
6" o 7• funcciona1·am. 

Co1Teio da Manhã-«Sant'Anna, 1° distri
cto. Neste districto, em diversas se-)ções 
apresentou-se ostenslvn.mcnte com o seu dis· 
tincti v o o supplcme da 7a circumscripção 
Alfredo Calainhu e empunhttndo um revol
ver, dil·igia um grup .. ele cap:mgas, affron
tando aos ·votantes que iam exercer o legi
timo direito Q.e voto. Um t.los nossos compa
nheiros, indignado, procurou o Sr. Dr. chefe 
de policia; a quem nn.rrou o inqualitic wel 
procedimento do n.utorltario e prepotente 
supplente policial. O Sr. DI'.. Cardoso de 
Castro, plenamente convencido das occur
rencias em que tomou parte o activissimo e 
espectaculosissimo supplente Calaintw, do
mittiu-o a bem do sorvico publico. 

« Seria.o caso de ser submottido a pro
cesso - por abuso de autoridade o uso de 
armas defesas, esse atrabiliario cabo elei
toral. · 1 a secção-Não houve eleição. Qua.nrlo 
dous dos mesarios presentes tentayam offi· 
ciar á junta eleitoral communicanjo esse 
facto, foi o recinto eleitoral invadido por 
um grupo d\3 t.lesordeiros e facinor;as capi
taneado::; por Jose do Senado, Trindade o ou
tros. Estes indivíduos arrebataram a urna, 
o offi.cio que estava sendo dictado e bem assim 

. os ltv1·os destinados ao pr·oces3o eleitoral. 
O espectaculo que se desenrolou nesse local 
foi simplesmente vergonhoso. Calainho, Iri
nezl 1llachado, i'r.falaquias , José elo Senaclo o 

, seus capcüaze> tran~formaram a pr·aç ~• da 
Republic.a., ao lado do Q.tartel General dv 
Exer·cito, em um verdadeiro campo ele ba
talha, onde fizeram brilhc;turas as reluzentes 
navalhas dos covarJes assassinos o seus cla
vinotes. Na occasiiio do conflicto, Ulll:L se
nhora, D. l\L1riu. de Lacerda, que viaja v a 
em um bond dtt FalJ i'ica. dtts Chitas o flUO ilt 
em visita a uma fi.l.milia l'Jsidcntc á rua. 
Mareclml Florümo n. !0~, assust •dis,Jima:, 
teve uma syneopc, cahinJo •lo IJond c t'eactu
rando u feont rLI eS,.[llül'do. ltc :no,·i,Lt para a 
sêdc da 2a liclegacü, fez a autol'idauc me
dimü-a em um:.c plla.l'macict pt·oxima. Depois 
do curativo, recoJheu·sC U. Mal'i tt á casa a 
que se de.stin!lV<t. ltoclw.ssallo~ ncs.,c ponto, 
os desordeirJS continuaram a percol'l'CL' as 
ruas do cen tt·o da cidade, especblmente a do 
Hospício, em tres landecwo; o em mais um 
tilb Ltry em que tomou p1ssagem um indi
viduo que parl)cia bOl' capataz dcllles. » 

Ignoram os contestante., si lwttve tt ttudaci:.L 
de remettcrcm-se acttLs do:;8a seeçào <i ~;o
cr·utaritL da Camar:.1; si , pur,~m, o fiz::J\un 
o,; diplomados, r ecf,\Ul'em nfi.o se tomo conhc· 
nhec lmcnto della:• a bem da moralidade 
publica. 

2' secção 

Local - Escola publica, rua Visconde do 
ltaúua n. 2!. 

A auLhentica n~o foi remettida á Juo.ta. 
Apuradora, nem podia sel-o, porque nessa 
secção não houve eleição. Além da justifi
cação produzida, dos peotestos enviados á 
Junta c pol' e3ttt r c m cttidos á Secretaria da 
:Jamara, temo.~ as soguintcs -provas incon
trastavois: Certi,ião authcntica d<t Dire
ctoria de lnstr-ucção Publica Municipal, em 
que mediante informação d<t p:·ofessoru. 
D. Corina Fcrnanlcs, se atnrma que nessa 
escola, local dcsignadv pela Junta para func
cionar a 2' :>ecção do l" clistricto do Santa 
Anna, não · se reuniu a mesa ele itot·al, não 
houve, portanto, eleiçã.o, tendo se retirado 
os eleitores ás lO hor:1s e meia da inanhã de
clarando que não houvera eleição. 

A imprensa dá as seguintes-noticias: 
Jo1·nal do Comme1·cio --: « 2"' secção - Nl'íil 

houve eleição por não terem sidoencontra.dO!l 
os livros.» 

Gazeta de Noticias- « N:J.S Ia, 2a, 3•·, 4a e 
l3a secções niio houve eleição.» 

O Pai.;- « 2a secção-Nii.o houve eleição.» 
Jomal do Brasil- «Na 2a ~ecção de Santa 

Anna, e$cola publica da l'u:t Visconde de 
Itauna n. 21, só cJmparcceu o mesario Luiz 
dos Santos Barata, deixando de procedel' â 
clei,:ão por não ter comparecido o presidente 
com os respectivos livros.» 

CoiTeio da ilianMt- «Não houve eleição. 
Os livros c mais utensilios neccssn.ries aél 
pleito foram arrecu.cbdos pela corja do b.m
lliclos a quo hont1m eJtev J entregue esta. 
infQliz cidade.» · 

3> secç<io 

Lociü-K;cola S. Sob L~tiií.o, LtLiu da rua 
S13rradm· Euzebio. 

A autlwnticn. niio foi r cmc tt itla â Junta 
Apuradora. Não houve clcir;ão. t•;' na.Lut·al 
(lUC (L chapa mora.l iza,ta. lius dip!umados 
teu lt:• arranjado alguma acta com c cu to c 
tantos votos e remtU i lo ti Sccrc&n.eia da 
Camara.. Baseados no:> üocumct1to~ enviados 
á Junta, no.; que or·a junt'.1mus o n::t. opinil'ío 
uuanimc da impronsa,que não foi con~cstada, 
ruqucre t1 os quo dos m!lhm·es de votosarran
j .Ldos p:Ll'éL os diplomaLlos seja deduzida mn.is 
est-e fi<Lr·ccll:t. ~ob n ... juntamos a certidão 
m;tndada passa!' pelo digno ~uiJ-director da 
Escoia Noenml, queemnos dizer, pela Diec
etol'i<L Gct'al de lnstrucção P uhli.c:t Slunic: pcol, 
mn '.ttt .• :'o ;t,ll!t·tru, omd~tl nwn so fllW ess;L 
sec<;iLo nlLo furJCcionou. ,~ informação pre
st<~da pela directora D. Hortencia M. Rodl'i
g ces é categorica. 



SESSÕES PREPAHATORIAS 

O documento quo jun ta.rno., i;ob n ... é a mo:lo re>Jteicto o papd que lho fôra distri
cópia. do um peote.-;to que p.Jiu n1 l)S(tl'ÍO Sr. bni rlo pel:t lei n. 3S o ~nbscquentes que oao· 
Juu.•tllim da St lV<t J~ocha, di~n<> flllJCCionai·io :1 mnclificcll'<tm. ' 
d:.t Repartit:?í.u Gcr<d de Es~ü.Li~L ic< t, rri r o- Eru. preoceup<u;ão do Dr . Il'ineu Machatlo 
met.Wlo <1 Junt<t Apuraúom, concebülo nos I 0sq1J.ichm· o:; sou;; qmtf.ru cantlidatos de modo 
seguintes termos : · . l 'llHl p<J,r:t bem tli.sta.nte n.tir<t~so . os contes--

«J•:u, alnixu as:;i.gua(lo ,:l ccla.:o, na. qn:üitlatle L<~n tus , _c n::í.•l eon te~to de c1n':1r d_os futuros 
de mesttrw da ._:.• sccçao (lo 1° <l L :tnct0 .te útplom<~dos, qn:z ev tt;w 'lue â b:ca ficasse 
Sant'Ann<t, r1uo compat•ed (t~ D !IUJ'ii,s rht qnn.ltlUel' dus ;-;,; ,,s ,,,r[Ye i·srtrios . Inventou eu
manhã na. E~cu la S. SulnsLü~o, lado llct ti'i.o ~~ c ~tnrllrlawrct do Se . '\Ianoel Rod.rigLtes 
rua Senarloe l•; uw 11io, c a.lü cun.~ec·vei -ri:w <Llé Alvos, ww. s:Jg-undo a propria acta e o do
ás lO lwras do dia . cumeotu qne junbmos sob n ... . fabricou 

VerificanJo quo niio compareciam os do- 2L~ votos p<n-<t si o. ccntn c tantos, no venta e 
mtüs mos,tl'ios c 11om eluitot•o.-; um nnmu 'ü su.sStlnta c tcmtos p:tra os dem!1is comparsas -
suaiciente p<tra for'm<tr em <t nws<t, nem tani- úuss'" corn etlia. R.1.cit<1 vet' que osso Sr . Ro· 
bem livros c mes_,t para o fun c:cionc•.lilonto da ,[T'igues id vos n:ts se:<:õos qtw realmente 
secção, retil'Ci-me, prctcnrctndo a secção mais ftulcei ••n<u';.tm n .-iu et·a sirgw1· lombi·ad.o o 
prox.lmlt p:crn. oxet·cor o (li_t•eit.o dc voi;o, o nu:;:,;'" fig-m·a con1 a quasi tota.lid<tde d.o;; elei· 
que comumn i co '" V. Ex . pu. r,~ os devidos LOt'u~ de uma secção, em um pleito que cor
e:lfeitoS. '>> r·eu pela fi:irm;• de que tot.los teem consclcn-

Bsse documento e.st<i. d ·1,tauo de lfl do fUI-e- cü c scbncia <tbsoluta, p·.t.ra se concluir que 
relro, as:>ignatlo o autheni;.ic .. do pue t•.s',umu· t:s.:;a ach é fu.l.;i~::ll mJ. o ni'í.o tleve ~er apu-
nhn,s e pelo n<JLat·io publico. - _ l'a :irL. 

A impmn B<t ;1,s.s im se manitesb : A coeUtlií.o do pm·teiro · da Inspectoria 
Jornal do Comm.t:rc·io - « 3" "Cl ''(,'<tO - J';?i o lH'<>Yrt quo ahl n?íJ li ,l i!Ve eleição, n,inda 

houve eluiçiii/l . » q I 'lindo in -- L<trio po loB nossos n,J. versal'ios, for -
Jm·1tal do Bra.d- :1• sc'~ ':?í•J-N~t ~-:a scc-.ç,:io ;i() CO'., () dle, nKo um~l certidão - negt~tiva,, mas -

da mesma ft·e f nuzLt , l~ ·: r:o l <t S. :::lcbast iôo. ün bit<ltint. Diz clleque -á.s9 hora.; appare
lado da rna ôenadut· Euz :bio, o nni•)v mo::::.c- csu o mns.trio que dellc eec·ebeu n. urna. 
rio que se apt·e.;enton f'oi o capi r.i<l l~ ~·~ t :l C•l'Jc)O A',; 2 ho;';ts sa.flin c:>.:;<> mesar'io dizendo que 
Cttmlllo, que encontro u a. ll l'il<l, ' ' b:Ft:t o ·~ - a eleic,ii.u esté1V~t cooclnlda. 
fal ta rlus livros ,[a.:> <tetas c. m ;d s llapoi,; p ,r :t N:J,, , são un; ingl! ll_llUS os dignos membros 
proce(lor-se á elci•,::\O.» da:::~ Co:nm i~,;Jo ' '.C lnqueri Lo que umaelei·-

0 Pai.~-«3" soct;üo-N:'io h ou 1'3 eleii}io. » çi\.n <.~ qu3 c•.•néoerem . nzcn ;os e tantos e lei
Gazeta de Noticias-«::\a ·. Ja, 2a, :J\ 4" e lJ• toros, que votnm em ti·, ~ J ccdultts diversas e 

secções nfto lwu n1 <Jl,dção » . cü q u ~ü se tem de f<l"ze r acta ci ··cumsta.n--- ~-- -
Con·e-io déi llfanf! ,r- «3' secç:! o-'Lunbmn cL: th~, cinc.J cópirt:• de acta de inscripçã.o,. " 

não houve e leiçi\o . Acc!'eihO qtto 0s livrvs cinco tlo inshll a<;;\o e cinco de tra.bn.lhos e lei~ i 
des~a secçã.o _c aa t;'. qtw J'uuc.;ion<J.r·u.m no tOJ ·acs, n<'io p<iüe ten<Linar ás 2 horas da.-~ 
edificio d<1 E.<cul:1 S . SelJ<t~ t iàu . f cam ruu - t;ü·dn. ), kurde alli f.Ji gt•os>eieissima e Só·) 
bados -pelo fuií.o C;dainlio e );3Ud Cütl:panhci · com Y O~aç.<:.es tls:-;im al'l'an,jn.d:J.s conseguirin, o. ~ 
ro:> .• .Apezal' rlo at,;J.qti:\ feito CLqudl.,,s ~c,·~·ü r~<>, ~!'. Rvd.l'igucs Alves coUocar-sc acirnn. de· ''. 
alguns ele itora~ re ,tgll'<UD ,Ottlllelhot'.l'C~ pc n· qw:t.lqner ri os cuntL':;i.a'ltcs . _ ,, 
dertml a cü·os <L aggrosa:l.o c1ne in•ipiuo.da- ,\Y rn da decl<1l'<tt:ãn do por:teiro, constante- :, 
men te rccebllr ::tm lJ I!ctndo procur<W<HU c\liU· dü documcn oo oJiicicd qtw junt<1ruos, soh n. , -
prü· com o:; snu,.; clevllros· cíyicos. '' dn. .:m:h do pt'tLid eUl:e nomeaLlo, do protesto 

que tn.mbem vaa, sob n. , lia a opinião ,., 
noa;dme cHt imprensa que os mesariosfalsi- ~ 
ticadot·c..,; ousrtra,m coote:>tar . · . : 

d_a secçi!o 

Local - Inspcctol'iJ. de Obras PulJlicas, 
praça da Republic;t . 

Fóro indicarlo p:trapra,;idir es3a secção o 
Dt·. João I3a.pti~t :t Cap••-lli, em euja líncgri· 
dade mor·al toú• s cuJiíi:wamos ; S. 8 ., por C·m, 
não r ecebeu os li:vro3, que foram entregues a 
um cafagestequalqum• du. pardaliJarle Il'ineu 
Machado . O r·csulr.ado é t':tcil pt'OI'et·. Pre
nunciando perante a Jnnh <t fctl~ld~tde ·- ~<J :J~ :1 
actn,, com um protc.:;to de vidamente leg di
zaclo, recla.ma.mos contr''" n, apuração do,; vo
tos phantasticos contidos nossa acta tLha. 
Foi . em vKo , por•.tue n, .Junta ento nd in, de 

Vol. ~ 

.hli·,ud d ·J Comme;:cio: - «,1a secçKo- Não-.. 
houve deiçio .» 
Ga~d(! de ~Volicias:-«Nas r a, 2"',3",4 .. c 13& _: 

sccçôc':; nilo lwn n:l deiçi\o. » 
JJrnaf. do Drasif.:-«N<t 4" secção não houve --

elciçae .» _ 
O f'uü nom se r efere a essa secção, o que '~ 

nio ser ia clll'ia!, ttttendendo ao elevado nu- ~, 
mel'O de votos . .. 

Corrc·:·o 1la fticmlur : - « 4a secção-Não houve :~: 
eleiçKo por não h.~.Yct•rm comparecido os -
mos<trios , 
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Essa secção do act::1 fa lsa n:'io deve :>cr 
::1put'aJa, a bem dn. vel'dadc o da mor::1liLl n.do 
do pleito. 

5a secçcio 

Loca.l-Superintendencia da Limpeza Pu 
blica , praça da Republlca, pavimento supe 
rior. 

Foi essa uma das poucas secçõe3 quere
gularmente funccionaram. O rr.sultado in
significante que a acta registra é um indici0 
vehemente de que realmente a.lli houve 
eleição . 

Pelos votos tomados em separado, verá a 
illust1·e Comrnissão de Inquerito que outras 
secções, aliás com actas de cem e duzentos 
votos falsos, não funccionaram, pois os clci· 
tores alli fo l'am uxercer o seu direito de Yoto, 
preterido nas secções respectivas que não 
tinham funccion ado. 

A authentica foi remettida á. Jun ta c a 
votação alli apurada foi pulJlica.da no dia 
seguinte á eleição, por todc;s os jornat>s . 

O resultado fui o seguinte: Iri neu l'via· 
chado, 8 votos e 3 em separado; Ilenr;que 
Lagden, 12 e 5 em separado; Nelson, 5 ~ 2; 
Bulhões, O; Hermes, 5 e 7; Rodrigues Al res. 
12 e 5; Godoy, I e 2; Julio Carmo, lO o 8; 
Valentim, 8 e 4; Vicen te do Souza, 3 o 2; 
Vinllaes, I e 2; Costa Ferraz, I. 

Local-Inspectoria Jus Mattas l\hl'Himas, 
Jardim da Praça. da RcpulJliC<1.. 

Essa ~ee,ão f'unccionon regu ltwmcntc. A 
autheniica n!io foi rcmattida ú. Jun ta . Tudo 
nus é · dado esperar d:~ chapa dos diplo
mados, são cap:Jzes de, mesn:o depois de pu
lJlicado e conhecido o rosul t::1do dtt elcidi.o 
nessa secção, terem falsifjcado a acia c 'es
guichado a votação, supprimindo os votos 
obtidos pelos contestantes . 

O Pai:;, Gazeta, Jorna f. ,.-'o Comme;·cio, Jo1· · 
na!. elo Brasil, C01Teio da Jliw l lu7, 1Yoticia e 
TTibuna, todos_ accordcmente dão o seguinte 
re:>ultado : Rodrigues A l vcs , :1 :~; Ju lio Cttr·mo, 
49 ; Hermes, 15; Lagdon, I ::l; Irincu Ma· 
chatlo , 12; Moreira Guimarães . 5; Nelwn, 
4 ; Vicente de Souz<~, 4; Ser·zcdello, 4 ; Go
doy, 3 ; Costa Ferraz. 2 ; Vinltaes, 2; e o 
prestigioso 4° diplomado, 1 Yoto. 

Si a a.uthentica não registrar tal l'i;,Sulbdo, 
requeremos não seja ella. apurada. 

Local- Ag@ncia da Prefeitura de Santa 
Anmt, lado da rua Senador Euzcbio. 

Essa secç:ão funccionou regularmente, a 
aut,ht))ltici\. foi remettidn, D, Camarr;l. e á J\mtn, 

Apul'<td' ra .. Esta. deixou de apurar a eleição, 
por'illO o numnro de votus pelo quociente 
tuml\élo cxced ta de I .o numero de eleitores 
q ne . havia comp<treciclo. Devemos chamar 
a attonção da illustrc Commissã.o pat'a a 
ditfet·ença r<tdical que .ha entre a votação 
pnblica<h em todus os jorna.es do dia 19 o 
qu () con~La do lJoletim que jLmtamos e a vo
taç:tn constan te da· a.ct-1 remettitla á .Junta 
Apuradom. De<m t.c tiess<t dispar idade reque- · 
remos quo a illnstrc Commissão deixe de 
tumae conhecimento da acta o, si entender 
legal, tomar ,,, apumção pelo· boletim, o que 
não nos parece regul<1r, porque esse do
cumento sô substii,ue a acta, quando esta não 
apparece. 

8• .secçcT.o 

Luctll-E$cola de S . Sebastião, lado da rua 
Visconde de lt:tüna. 

K~sa ::;\> cção não funccbnou. A authentica 
não fui rt'!lJ1CtLi ü<~ - <i. Junta Apuradora. E' na
tural que a acla falsHicada dessa secção 
tenha aug1 11Cnt,u.lo extraordinariamente a 
votação do~ dip lomado;, e do Sr . Rodrigues 
Alves que, pela po;;ição que acceitou na 
fJ·aurl n, denominaremos-Escora. · 

Tudo;; os jurnacs, o;; pr·otestos com firmas 
1 econhc: c id ; ~s c a ecl'tidão da directoria da 
esco l ,~, ~5o documentos il'!'ef'raga.veis de que 
ness:t scc•;ão niio houve e leição. 

O pro tosto que juntamos, sob n. , é conce
bido nos seguintes termos: «0 abtüxo assigna
do, fiscal tl.o c<tntlid L to Dr. João Severiano· 
da Fonsec<o Hermes ntt ga secção do lo distri• 
cto de Sant':\nna, protesta peJo não compa
r-ecimento llu:.; mesarius até ás lO horas de 
hoje, não tendo lJOl' isso havido eleição. » 
E~sc pro testo está. assign:tdo pot· diversos 

cleiGOl'.i:; algurn :;s d, cuj:.ts firmas so acham 
dcddarnente rcconhocida.8 . 

.Juo talliu,; aind<l, sub n. , um_ segundo 
prut .- ~; :, o, ao;wn rodigítlo: --«Os abaixo assi
gnados, fi :;eaf~ :; dos candidatos Dr. Juão-Seve· 
l'i a.n v da Jo'un~eca Hermes e tenente José 
Augusto Viuhaes na 8" secção do 1o districto 
tle Saui.'J',nntt. IJroto.stam pelo arrebat-amento 
dus lin' rJs cl eitoracs dc~ta secção das mãos 
do mc~:u·iu . tJlle os conduzia ao paln,cio do 
Jnizu Fcr1e ·ai , cujos livros se achavam inuti
lisados, ptr;· n5.o ter h a. v ido eleição p•Jr falta. 
de comJ:arccimentu dos rnesarios e eleitores 
sutficicn te.~ partt installarem a mesa.» Está 
tbtado c a:~ignado com fi rmas reconhecidas. 

A Directoria. Gel'<ll de Instrucção Publica 
nos forJlCceu a cct ti dão que juntamos, sob n., 
em l_lUC Jnfol'ma a respectiva directoria que 
ua Escuta i\iorlelo Benjamin ConsLnt, outra 
ora du S. Sebastião, nãu huuve eleição . 

A 1mprema as::;im se rnunifest<t : 
Jornal do Commercio : - «8• secção -Não 

houve ole i ~iio, Nn, ~2· pagin<\ da ediçiío de 
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19 : «8• secção -Igual procedimento t.ive
rllm com 1·elação a essa St>cção.» O Jo1-naJ, 
refet'iu-se á noticia que dera ~L respeito dus 

· succc~sos da 4• secção, ou de o Sr. Rodrigues 
Alved arranjou 212 votos faotasticos e cento 
e tantos outros candidatos da chapa Irineu. 
Essa noticia ê u.:>sim cuncluida : «4a secção
Ainda nessa secção o grupo a que já nos re
. ferlmos fez m~is uma de omts proez11.s, le
vando até um protesto que .na oécasião esta.
va lavrado., bto além da urn~ e livros . » 

J01·nal do Bt·azil : - «Na 8a secção não 
houve eleição pOl' ter sido cat•regada a uma 
por um magote de capang·ts, sendo dispara-
dos c~.iversos tiros dê revólver.?> . 

Gazeta de Noticias : - «Na ga secção não 
houve. eleição . A urna fot carregada para 
fóra por um grupo de desordeiros, qu e dis
pararam muitos tiros de revólver, produ
zindogrande panico. Alguns candidatos e 
fiscaes lavl'aram prote;;tos sobre u não .com
parecimento do:; mes,•rio:>, os Clllae.> fora m 
entregues aõ Ju izo Federal.» 

O Paü: - «Não houv~ eleição nas de·mais 
secções da 8" a 13•. » 

Correio da Manhc1:-«8a secção-Não houve 
eleição, sendo lavrado pi'otesto. » 

9a sccçiio 

Local-8" Pretol'ia, P1•aça da Republica 
n. 10. 

Essa secção não funccionon. A a.utheutica 
não foi remettida á Junta; é uotavel, porém, 
que os fa.lcatruelros eleltoraés tenham-n'a 
enviado á Secr·ot;u'ia da C<1mai'a. E si tar se 
deu, requeremos não sej<L apurada. São pro
vas de que· ahi não houve eleição: 

Protesto rémetti .o á junta eleitoral ; 
Protesto que Juntamos, sub n. , a;s1gnado 

por fiscaes e mesarius, cuncebido nos seguin
tes termos: 

« O abaixo assignado, fiscaJ do candidato 
Dt'. Valentim Magalhães, na 9~ secção do 
l o districto J.a fregu ezia de Sant'Anua, 
protesta contra o não compn,recimento dos 
mesarios desb secção, até ás 10 horas de 
hoje, não tendo por isso hav ldo eleição.» 

Está data .. w, assignado com firmas reco
nhecidas do fi~ca l c varius eleitores. 

A ce1•tidão oí:ficial que juntamos, sob n. ,é 
!fm documento que merece fé publica, em 
·que o escrivão da ga pretoi'ia declara que 
alli não funccionou tal secção eleitoral. 

A imprensa diz o seguinte: -
Jornat do Commercio:- «9" secção -Não 

houve eleição.» 
Gazeta de N oticio.s:-«Na ga secção não hou

ve eleição, por não terem comparecido os' 
mesarws, sendo,.. ao que ouvimos, lavrado 
um protesto pelos eleitores.» 

Joma!. elo Brasil: -«Na 9a secção nfio houve 
eleição_» 

O I'aiz : -«Não houve eloiçã.o m.~ .demais· 
secções (Sa a 13•). » 

Correio da Manha:-«9a secção não houve 
elo idi.o. As urnas e os livros foram carre
gados pelo grupo Calainho . » 

Não póJe S3r apurada . 

10• secçao _ 

Local- Entreposto de S. Diogo 
Essa secção hmbem não funccionou. Au

thentica não foi rcmettida á Junta_ Como 
prova de não realização da eleição temos o 
protesto de eleitores enviado á Junta Apu
r·adora: protesto de eleitores, que tambem 
j11ntamos como documento n .. ce l'tidão official 
do açlminist1·ador do Entreposto, que . junta
mente, sob n.,concebida nos segulntestermos: 
E:m S'l tist'1ção ao seu pedido tenho . il. de- . 
clarar que, cheg<J.ndo á repa.rtiçã') á hora de 
começar o expediente, fui informado por 
um dos meus a uxiliare;; Verissimo de Lima 
e pelos servente~ de que não se e1i'ectuou 
eleição alguma nesh. repartição, porque á 
hora de começar os trabG\lhos eleitoraes, foi 
'1 mesma invadidr.t por um grupo que, de
baixo de uma. a lga~arra ·e dando tiros de 
revólver, como ainda se póde p1•ovar, -. 
foram arrebatados a urll<l. e os respectivos · 
livros, embarcan-do os mesmo em um ca1•ro 
c dispararam. E' tudo quo me cumpre · de- · _: 
clarar. Está Lhtada e assignada -pel~ ad· 
mlnlstrado1'. · · · 

A imprensa assim se exprime: _ 
Jornal do Commercio: - «I O• secção-Consti

tuída a me3a. e qua.ndJ se procedi ~ á cha·mada -
dous grnpos, um comm::mdado por um sup
plento dt\ 7a delegacia urbana entrou no 
Entreposto de S. Diogo pelo lado da l'ria Se
nartl)r L~uzcbio e outro composto do famige
rado Josd rlo Senado e outros, entrou pelo -· 
lado opposto. 0 r o ferido supplenta, . O p1•esi- ,. -· 
dente St•. José Joaqu im Pel'eiea da Silva e o . . 
Sr. Cassh1no Gomes de Carvalho ·se reti- · 
raram, sendo as demais pessoas at:lcadas a 
tiros de reYólver e arrebatados a urna· e os c. 
respectivos livros. » 

Gazeta de N oticias : - Na lO• secÇ<'íO, 
qu:mdo os eleitores acabaram de votar e ia. 
a mesa. proceder á apuração, um magote de _ 
capangas, tendo á frente conhecido, desor- · 
deiro, invadiu o Enl.reposto de S. Diogo, em- - · 
punhando grossas bengalas e revólver es,arre
batn:ndo da mesa a urna cheia de ceduln.s, 
levando-a · para um carro de praça, que 
desceu em disparada._ A' vi~ta dlsto, fo! la· 
vradC:i um pl'o testo.» 

Jornal do Brazil : '- Na lO• secção, no 
Entreposto de S. Diogo, quando a me~a pro
cedia. à apuraçã.o, um OtJtro grupo de ca-
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p:tn "<tS tcn<lo Ct f'ron Lo c<Jn li c c itlo tle ~ot't lo ir o. mosmu. ~orçfi.o, pl'otn:; t tm eootl':t o nã.o com
i~ \<~u ~ ~ 11 clccçã.o <tpu~sa n < l tJ -sc tla m·na . qnc pat·t~cintélnto dos ru us<.tl'ios desla socç7io, ali! 
JOi conduziJ.::~. em c<U't'o dl:l pl':tç:t . Foi. pelo' <l' 10 lto t'<~-~ tle h :Jje , nio tendo pot· :isso, 
m e!:':J.I'ios ln.yrada. uma actn. de protesto .» h<w ido .cleit;ü.o .» Eski. :•s$lgnauo pot· Sevc-

0 Pai:; : - « Não houve olei.ç:.'i.o n<L 80., riano Rod rigues da Fonscc<t Hermes c 
ga e lO".» vados iiscttes e eleitores, algumas do cuj::~.s 

Correio da Jiaalut :- IQa secção-A' hora firmas so acham reconhecidas. 
r c"lmcntal foi insta.Uada. essa mesa, mas Alóm des8c protccl t~ , lm a.incla. mn outro 
-ve71do o presidente que o~ elemen tos :üli eoncebiclo nos mesmos termos, quo junhmos, 
colli•'ados eram dil·ersus d<.t chapa que sob n. , assiu-mtdo pelo cap itào José Bal
ap,; i~Ya, tratou de prO\·cnit• u.os seus amigos blno de As i , tiscal do can<lid<tto Julio 1-Ion
politicos. E~tcs nã.o se fizm·am espere~~-. t:~n ~o l'i.quc Carmo e varias fiscaes c elelLoro ·, al
-ussim que em cu rt o espaço de tempo, llWadlll gumas t!e cujas firm·\s se acham reconhe
o rocln~o do Entrepo·jto de S. Diogo umn. ciJ.as . 
malta capib nead<\ pelo ox-supulente Fnio A imprensa do düt I 9 lLSsim se pronnuncia. 
Cal ainho, tendo como auxi lün·es o Tl'in- Jo;·naf. do Commercio :--« O ~:~ refer idos dos-
dado , José Moço, Raul o outres . Este grupo, ord.dros (refere-se aus que a~su.ltamm a 
depois de conf.o.lmhcr com o prosiddn tc da lO" secção ) al'l'eba. t;~ra.m os Livros dessa. 
mesa, José Pm·cir'a da Silva, qu<; procueou secção ; de nn.da, porém puderã.o servir, 
cautelosamente a.b::m tonar o seu posto, ag- port1ue estavam de vidamente inutilizados. ~ 

· grcdiu a~ pessoas que ;ü li se achn.1·am em G. (zel<'- de N oticias :-«X a. 11" sccçã.o ni'io 
conyersa, a tiros de rcvóll·er , \t l'l'<!ba.ta.ndo houve oleiç.ã.o, por nio terem compu.l'cciJo os 
das mãos dos mesaei ··s os livro:,; neccss•u·bs mcsarios, á excJpção de um, assim co1uo não 
n.o processo eleitoral. O quc.alli se passou se acharam os livro·, ~ó havia tL urna. O uuico 
6 in:tcredi tá.vel em uma cid<dc polwi:.Lda. » mesario que compttrece u lavrou protesto 

Foi <~.berto um inque1· ito, cujo relator io quo ft;i a.ssignado por c<tnll iJatos, ftscaes e 
conclue pela. . crimiua lid<tdo de Cala inho e eleitores» . · 
outres. Os autos foram rcmcttidos ::w Juizo Jomal do n,·a:;if. : « Na. !ta secção do 

. Federal. Esse sup plente Calainho !'oi no rnes- to distl'icto de Sanfi'Anna. não comparece
mo dia da. eleição llr.mittido a. bem do ra:n os mcsatios, não havendo por isso 
se1·viço publico, e conüa a intervençito eleição . Os fiscucs Sevcriano Rodrigues d<1 
fra.oca no pleito em fa.vue do.; d:t ehapa di- Fonsec:t He1·mcs, Josú Balbino do As~i:>, Ba.l
plomada., houve1·::1. o primeiro contestante, duino do Couto Ramos c Lt~zaro José do Rogo, 
com muitos di<ts do antecedencia, reclam'a.Llo ·sccnnda.los por diversos eleitores que alli se 
pet\ mte o Se . Dr. cbef'e de policia. ach<tV<tm J.e~de 9 hcms <.la m::~.nhã, b .vraram 

Si a lguma acta apparecer, ú fa lsa e com 0 competcn Lo protesto». 
certeza terã.o centena ' do votos o candidato O Paü : « Não houv" cleit;iio Jlas diversas 

. Escun! e os diplomados da fraude . socçõo (tP a 1 3~) » .. 
Cor1·eio ela Manlut : « l P socçü.o - ão 

:tta secçúo houve eleiç,.'i.o ». 

Local-Agencia da Prefeitura do 1o dis- Na justificaçâ.o que produzimos esses fa-
tricto de San t'Anna, lado da rna Visconde ctos fictteam plenamente provados. A acta , 
de Itaunv.. pois, e falsa ; requere mos a deducçã.o della 

Essa secção não funccionou. A a.uthen- na apuraçi1.0 e, pois, a. climinaçâ.o desses vptos 
tica. criminosa foi remettida ' ú. Junt:~ que a fautu.sticos, inventados especüdmcnte pa.m o 
apurou. . c.andülat.o Escóra c o~ diplomados . 

Nes.'la ackt falsa. o candidato Escóra deu-so, 
porque foi ellc quem forgicou cs.;a Mta em 
sua casa, ú. rua de Sa.nt'Anna n . 35,-19-J. 
-votos ! ! Tamhem esse ·ó se contont..1. com 
mnito. Arranjou poucas secções, mas foz vo
tação de chegar ! 

Além dos protastos en viadqs <i. Jun&a e ne
cessariamente por ella r emettido ú. Secre
taria daCamara , de elei tores e fiscaas,jun
tamos como documento, sob n. , o protesto 
assignado por va.rlus fiBcaos J eleitores ,con
c ;l.Jiúo nus seguiu tes termos : « 0:-~ al.Jaixo 
as.1ignatl.us, fi.'JC<tes do Cü.ndi.Ja to Dr. João 
St)Vtwi:tno J.a Fonsec:t Hermes, na l Ja secçào 
üo Jo tl i-;tl':ido d.e S<tni'Anna o eleitores da 

12n secção 

Local- Saguão du. Prefeitura. . 
Essa secção não funcci onou. A autllentica 

não foi remef;tida á Junta; ú possível, é 
qua.si certo, enl;r ctanto, que os dlpJomados, 
com o auxilio de um Calainlro que fàra pre
sidente escolhido a dedo, tenlmm fa.nta.s iatlo 
uma Yvtação do cen to c t:tntus votos en1 Ü\
VOl' elo candidato Escura e dos diploma,ios . 

Além dos pl'otestos envi:11lus ;i, Junt t , do 
que pemnte ella fi z.;mos, da. justificação pro
duzitü1 em juizo, junta.mos ainda um PL'Otes~o _ 
assignaúo por fisca,es e eleitores com algumas 
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fh·mas reconhccitla,s, concebido nos seguin tes Os nomes quo n cl[;~ figuram como ele i toros 
termos: ~ã.o funtasticos, não r opresenbm pessoas; de 

« En alJaixo as;ign;tt.lo , ·fi~cal do ca.ndida.to modo que, não os havendo c achu.ndo-sc os 
Dl' . Juão Scvnr:<J.no d<J. Fonseca Hermes, na diplomas em poder do dono d:.t secção, facil 
12"- s uc~:ão !l:t fi'C·guc:z!a. de Sa.n t'Anna., l • seda. mandar mcrccna.l·io,;, amigos e depen
dir.tl·icto, 1wotesto eontt·:t a. fLlg~t dos mcs~1.- l dentes votarem com tacs diplomas. Pol' tal 
rios crosta sccçáo ;L~ lO llot•as d:1 n.aoh <1 do proce<so , fu.c il ser ia. <J. victoria, si mai:; com
dia, IS de l'cvcl'eiru de HJ03, não tendo, pot· modo não :.tchas:;e ellc, sulJtrahir os livros á 
isso, httvid D elcí(·ão .>> E~Jt <.L devidamente da- socçilo c f;dJl'icar em smt c:tsD. a acta . 
tudo e <J.Ssign:.tdo p:n• va.rios eleitores. Fo i iS.)O quo acontecoll. Conseguíramos ver 

Requeremos ao Si' . Prefeito uma certitlão nomeado mcsalio dessa. sacção um dos nomes 
de quo ;ll li nio fun ccionara a secção, isto é, que indicamos, o f::ir. capitão Brazilia.no ca~ 
no ~aguão da Profcil;uT':l, loc~Ll que fõm de- V<J.lc <.mti Junior, que sabia pré 1iamentc os 
signarlo c S. Ex. no l-:.t nego u. riEcos que ia c01·rer e as difliculdaJ.es qne 

A improma de 10 diz o seguinte : encontraria no doHempenllo de sua ta-
Jonwl do Cvmmcrcio : «A v otação desta reftt ; para ossü. sccr;ão tivemos o cuida.do 

secção foi in:clada, n · ~ o puclendo ser co n- de nomear fi scal habil e ~;eguro . Entl'etanto, 
clu.d:.t, por Lei' o Sr . IH'es ,den~e feito on- a. despeito de todas as nossas medidas prc
tt-ega dus livro ; não Rallemos para. ctuo fim ; vonti vas , a -acta falsa se fez e cont<"a ella 
foi:nos: p •r&anto, impossível saber o r o- no>: in~urgimos , ·requere ndo á digna Com
sultado.» missão quo deduza dos milhares ele votos da 

(!az cla de iVoticias: « N<t . 12a socç-ã.o não chapa. dos diplom<tdo> e do candidato E scó1·a 
houve eleição.» e;;sas centenas de votos pelos seguintes do~ 

Jornal rh B;·asi t :- « Na 12a secção não c11rncn tos que pt·uvam a. não rcalizução da 
houve eleiçi'i.o . ». . eleição: Um pro te~ to euvü•do á Junta Apura-

a l'a.i.: : « :fiio houve eleição n:.ts demais dura, de r1u c juntamos cóp ia. devidamente 
s<cçõe.-; (S·' a 13•).» a;::;ignada, datada e autheuticada, concebido 

Uo1·reio ela 1llu.nluT :--« DelJOis de instalhda nos seguintes tet·mos: . 
:1 mo;;<t e quando se p;·ocm·a v a dar inicio aos « O:s abaixo as:;ignaclos, membros da mesa 
tr,tb.:d llos eleitol'ans, uma t ur ma. de cafagos. da 13• secção do 1° distl'í.cto de Sant'Anoa., 
t os invadiu o rccin~o. Est;1belecida a confu- na escola publica., át•ua. Coeonel Pedro Alves 
são c o pan ico, <1podet'<n·am-so os individuas n. 305, protestam contra o não compilroci:. 
dos ·livros . Doante <b at ~itudo da mesa, quo monto de li nos e m:.ti;; papeis; tendo, porem~ : 
desprezou u:> tro.IJ<Lilws, o Sr . capitão Emi- compcirccido o Sr . presidente d[l. refcl'ida : 
li:mq Felix de Almoid;1, ajud<tnte de ordens socção, Carlos Jo>é Gonçalves Cardoso, UlO" · 
do St•. genera l Her mes e outl'os elei tores sario$ Mar ,inho José dos Prazeees e . capitão i 
protestara.m nã.o Bó contra a mesa,como pelas Brazilianu C<1valcanti Junior e fiscal do :cn.n:: 
~cenas de vandal i~mo alli occorridas . did ato Nelson do Vasconcellos, o Sr. Luiz· Ail-
Es~:.t <J.d" ü1.!~ :1, rrno fatalmente eleve ter tooio de At'aLtjb Lima, õ o fiscal do oandiua~~ 

sido rcmetticla ,·L Secretaria . pelo Escora c Sr. Julio Henrique Carmo, Sr. Bartholomeu ·_ 
pelos dip lom~tclu :> nã.o pôde S3t' apura.d;~. No .\1[1.rques de Castro, o fiacal do C[l.ndida.to ;:: 
cxomc quo fizermos d:t iuscripção el e eleito- D1·. o,;cn.r Goduy, Sr. Guilherme Fernandes 
ros , acharemos HL'tis argumentos para fun· da. Silva Guimarics, decl:.trou o Sr . Carlos . 
damontar Os:>n nos~u t'cquer imento. José Gonçalves Cal'doso, presidente da dits 

· sccç·5:a, quo . pa~sou r ecibo dos refc1•idoa 
13• secçao I iv:ros no Jnizo Fcde;•al, no dia 16 de fave· 

t•cil'O U. :~ IG03, e que esp:wava quê os livro> é 
Local- Escola Publica, rua coronel Alves mais documentos chegassem é.\0 . local indi-

n . 305 . cado , de aocol'llo com o nerlido qne fez· a ttll'l 
Ess:t ::t :::cç·ão nã'; fu nccionou. A authent ica empt·egado do rcferi clo -tribunal.- Outrosim, . 

nfto foüemettida <'~ Jun ta. Apuradora . P1·esa- segundo t1e~la.rou a Sra.. professora do l o~al: 
giamos, porém . que tenha sido cnvi<J.d a á. de~ignaúo para a ele.ção que havb recebJdb 
Secretaria da. Cam:tra c qne registt-e nn:> uma ut·n~t no dia. 16 do c "Jrrente, ás 5 horn.s· 
200 votos ao canclLiato E scora e cen to c j da t ;mlo, aberta o sem con tee maiscousa a.l- : 
tantos ao,; d•~ chap<t uos diplomados, Dias guma, eskwdo collado um cartaz com os se-· 
antes do pleito, quu.ndu em nosso escriptorio '! guin ~o.; dizeres: Eleiçõ?s feJcra.es para Vice
~m!la va. o Sr . l{odngtws Alves a proc lamar Pre:m!cnte da RepublJc<1, Senador e Depu-. 
o prestigio do primeiro contes tan te o o. taclo;;-J 3a ::;ccçã.o do I'' districto . de s~~nt' 
progno;;tit.!ar-lhe a ·victorla. sobre o seu chefe Anna-l'ot· ser a ve>rdttLle foi lavr.tdo o respe~ 
cio dias depois, o Sr . II'ineu Machado, cli iJ.·le- ctivo protesto quo p ul' nó~ é ::tssign<;l.do . Est(~ 
nos aquelle senhor que c;;sa secção tinha d;~tad o do 18 de fcvcrciN,ás ll hora:> da mti" 
Rido a.rmnjada por ol le no <J.Jista.mento gerr.:. l. n hii.,•ts~ign8 .tlo e antl,ontic:.tdo com a seguinte 
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de--lai'a(,::in : Km t ··mpo declaro quo não en- ção constante do buletim que juntamo.;, sob 
iroc,"nei o.:> livros a empregarlu deste tl'iiJil- u. Si e,sa actct niio f,. i l'emettida, foi na· 
nal, sim a nm amigo quo me merece inten'''· turalrnonte com o fim d.e evlütt' que se d,.•s
conJiança. Está dc•tado o <t~s ignadu pnlu pro- eobris,;e a l'mncle cht ga socçã.o, porque da 
sidente da mesa Carlos José Gonçah·es Cn.r- n.cta daqnella deve constar que os eleitores 
doso. » · dr.sta secção alli furam votn.r, por não ter a 

O original desse documento deve achar-se sua. ftmccionado. Cnn::;ta isto de varios de
na SecrGtaeia, remettido pela Junta Apura- poiment.os d<t ju:,tific .ção que · produzj.mos'-
dvra ·A 1m prensa assim ~ G manife:;ta : especialmt"n r.e das minuciosas declarações da 

JoJ·na~ !lo Commercio: - «Na l3a seccão n5.o testemunha capitã" Oliverio Pereira Mun
huuvu eleição e não toram enç,ontrar\o , os teiro. Na hypothese de 11ão appar·ecer essa 
livros Fui expedido um otficio ao Juiz F e- actc;, ~eq ueremos soja a apuração feita pelo 
dera! com o protesto feito pelos eleitores que boletim que juntumo<.sob n. , cuja votação 
se apresentaram.» - coufere cum a de que deram no;,icia os or-

«Gazeta de Noticias:-«Na l3a secção . não gãos d<J. imprensa m ·llwr info1·mados e que 
houve eleição.» é a seguinte: Irineu Machado, 16 votos e 12 em 

«0 Pa·:z :-«Não houve eleição nas demais separ<~do; HrmriqueLagden, 31 e 15 em sepa-
sec~õe~ (8" <I l3a.)» ·rado;Nelson de Vasconcellos, :7 e 7 em sepa· 

Oo1Teio da Jlfanhã: - «13' secçao- Não rado;Jnlió Carmo, 9 e 24 em separado; Fun-
houve eleição.» seca Hermes, lO e 21; Morei a Guimarães, 6 e 

A just11ic .• ção p1·oduzida no Juizo FcdJral 3 um separado; Just\ Augu:;to Vinhaes, 6 e 5 
corrobora a prova que acima assigna- em separado ; Rodrigues Alves, 3 e 2 em se
lamos. p .rado; Cul'deiro de Oliveira, Mattos Marcial, 

A bem da moralidade política·, essa acta Cost<t Ferraz, Valentim Magalhãus, José Mur
não póde ser a]mrada e dos milha;•es de tinlio, Visconde Sá M<mne~, l voto; Serze
votos perde;·ão mais essa. centena o can- delio Corrêa, 2 em separa.J.>, LeHe Ribeiro, 
didato Escora e os demais da chapa diplo- l em separa.do ; De. Vicente de Souza, 8 vo· 
mada. tos; Oscar Godoy, 3; Washington, Hermes, 3 

2° DISTRICTO votos. 

Ja sccçcio 

Local- Escola Normal, lado d.a. rua 1Ia
rechal .Floriano 

Essa secÇão funccionou e o pleito correu 
regularmente. A authentica, por,~m. foi 
remettida á Junta Apuradora que ·contou a 
seguinte votação, cunfirmada por todos os 
orgãos da imprensa local: Lagden, 27 votos; 
Irineu 1\-iaclll~do, ~3; Nelson, 15; 1-Ll'mes, lO; 
Julio do Carmo, 8; Godoy,. 4; Valentim c Mo~ 
reira Guimarães, 3, VinhaOFJ, Serzedello o 
Almeida, 2; Vicente de Souza, Bulhões e Ro
drigues Alvos, 1 voto. 

A apuraç,ão vm·ificada acima é um sym
ptoma característico da fr•auLle, nas taes 
secç-ões, de uma ou duas centenas de votos. 

P•.lucos fomm os eleitores que acudiram 
ás urnas e esses mesmos fora.m dest'alcatlos 
por se terem retirado di ver,; o~ que, tC!l([O 
sahido para votar, foram encontrando im
pune e incontida pelas ruas e praças a 
horJa de assa.~sinos a disparar o:> l"evól veres 
om carros abertos. 

,2a secção 

Local-Bibliotlieca do Exel'Clto. 
Essa secyão furiccionou regulat>mente. A 

anthentica não foi remettida á Junta. Devi.a, 
entretanto, uma das cópias tee chegado á 
Cétmnra dos Deputados, registrando a vota-

Foi aífixado o edital com essa votação. 

3• SeCÇGÍO 

Local-Saguão da Estação Central da Es
tl'ada de Ferro Crntml do Brazil. 

Essa secçii.o funccionou regnlarrne-, te. 
A n.uthen .ica foi remettida á Junb, não 

está, porém, de accordo com o boletim, por
que .neste são tomados votos em separado e 
naqueHa não. 

Requeremos seja a apuração feita pelo 
boletim que regiBtra o seguinte resultado: 
Iriueu Machado, 34 votus e 6 em separado ; 
denrique LagJcn, 43 e lO; Juliu Carmo, 26 
e 7; Hennes, lO e 2; Rodrigues Alves, 8 e 2; 
Valentim Magalhães, 8 e 2; Nelson, 21 e 4 ; 
Fernando Mendes Juniur, I ; Godoy, 3 e l ; 
Vlnhacs, 3 e 2 ; Mureira Guimarães, 5 e l ; 
Vicente de Souza, 2 e 2. 

A authentica a}mrada pela Junta con
sign<wa o seguinte re,ultado_: Irineu, 34 ; 
Lagden, 43; Nelson, :iô; Bulhoe.;, 7; Alves, 
8; Godoy; :3 ; Hermes, lO ; Julio Carmo, 21 · 
Valentim Mágalhãe~. 8 ; Vicente de Souza: 
2 ; Moreira Guimarães, 5 ; Serzodello Corrêa 
3 votos. 

4.• secção 

Local-Escola publica á rua Camerino n.42. 
Essa secção funcciunou reg·ularmente. 
A authenticc~ foi remett1da á JuuLa que 

deixou de apurai-a, por não estar devida-



men_te_ coof~rida e concert:1Ja. O b_oletim o i lhõos . 1 ; Rodrigues Alves, 4; Godoy, 1 : _ 
a cop1a da act~, que Juntamu:;, r ug1str-am a Hel'mas, 4; Jull-1, 4, iguu.l numero de votos· 
segumte votaçao: Lagdcn, 47; Ir1neu, 30; d<tdos a l{ermes· Vinhaes 2· Costa Ferraz O· 
Nelsun, 24 ; J':'tw Carmu, 12; Hermes, 7; Moreira Guim~rãos, 2; Vidente de Souza: i 
Vmhacs, Rodr tg~IOS Alvos, Bulhões, Costa vo to. 
Ferraz, 5 ; Moreira Guimarães, ~ ;· Sampaio 
Ferraz, Valenttm Magn.lltão.J, OscJ.l' Godoy; 
lvotocada. um. (Doc. n . ) . 

l Lo~l\1-Escola Publica, rua coronel Pedro 
5a. secção - Alves n. !8. 
. . 1 1<.::-;s ~t secção não funccionou. A authentica 

Local-Escola . Publica r na Gcnel'a! Go- ·não foi rcmctti,la. á junta. apuradora; é- na-
mos Carnc1ro n . 49 . ' •' I tural, porém, _llUB os fabri cantes de diplo~ · 
~ssa secção funccionon. 8ob tt pl'O-'li_d,mcia ma_d~s Jl:cgthn~os tenham f~lsilicado u!na. 

do !Ilustre peputado ur. ll!'icio f•' ilho. os jor-, e!c ~çao, c re.mQttHlo á Se_cJ•etn.na_ a respectiva 
naes do Jut 19, 0 boletim q 110 tccnus em acta. Coott a cl l._lo, po.rern, se rnsurgem os 
nosso podOl' regi.,t,r ;_un a votn.çiiJ qu_e foi docn_JEcntos que Junt_amos, 03 qua,el,_ com a _ 
apurada peh Junr.:J. 0 é ,~ se_,·utuLc: _ L:i,o-. [on optntao unaoune da Imprensa, bastarao para 
60 votvs o 3 em sopa i'n.Jo; \dso 11 , 3 : 0 "'1 01 1~ I' 2.;o lver a dlustt'C Commissão de Iriq_uerito 
separado; Vinhaos, 18 ~~ 1 0111 s~pa:·;ulo ; Ju- nao n.ptu·a~-a. · .. 
lio C~rmo, 15; !Ie t'JUJS, f! c t 0111 ;;l)paeadu; I O _P.l':I;~ou·o doctu;:ent~ qu~ junta,:nos,· s~b . 
Rodngue~ Alvos,_ 9; ~'fot·oii'<t 1Jttimcu·:l 3.-;, 3; I ~- ·.~ ur ... rut.avel._&; acet·~.dao na D1rec~ona. 
Va~ent1m l\I~~galha - ·s, 2 e 1 em ~mp;umlu; L<;u - \.Tei a l do_ ru,trucçao Publt~a que, medtante 
sebto Alvos, Ant!eadc F'i n· ueira, DI' . Antonio tnful'maç;_0-o da prof,J.;sor<:t, assc!juraque nossa. _ 
Josü de Souza Aguiar, J~hé Fr cbncisJo !Cthl, e.,;c1J l<1 nao fuocciouou secç-ão alguma olei-
Se_Ezedello Con êct, osc:tt' Guuoy, 1 ; Uu- tot•:tl,. . 
lhoos , 2 e 1 em separ._~ Llo. Alem ue_sse documento, offerecamos o pro-

to;;"o que JUot:omos sob n .. . , a8$lgnado por 
clettore.; com ad respectiva~ residencias, al
·gumas de cujas firmas se acham reconheci-

Local - Escola Publica . rtt:t d;1 Ame- das . J.<;sse pro t~S'.U ctiZ : -
rica. n . 106. · · ' «0 abn.ixo as~igna ~lo, fiscal do candidato 

So_mos informados de qnc a. ft•autle ne~sa Dt•. João Severln.rro da Fon .:;eea. Hermes n:t. 7a 
secçao teve ou ti-o CJ.t'itctol'; os mcs'l.t'ios ao secção do 2o districto de Sant'Anna, .protesta 
envez de lci·om os nomes do:l canrlid,Ltos con- cont:;t o não compn.recimento dos . mesari,Js 
tt·ari(ls q_ue con3t:J.vam d:.ts eetlul<t~ , lim 1 desta sec<;"ão até ás 10 horas de ·hoje, não 
sempre os nomes dos th chapa do;; diploma- tendo por isso havido eleiç-ão . Está datado' 
dos, de modo que vieram os t 1·;;.;; 1wimciros assigotttlo e authenticado. · -' 
com uma dilferen,;a enorme dos tle 1'nai, c:tn- - i\ imprensa diz o seguinte: - . · · · 
didatos . Era. impo>sivel eYitar que e.-s L Jorna clJ Oommer·_ciJ, ongan1.do talvez com , 
fl'étude se desse. porque o rcei 1uo e;;tava. IJ'a outm parochia, dá um pequeno r esultado que·-
rantido b~m como a mosa po .· algumas dose· absol utamente não influe. _ 
nas de desordcil'OS rc~peit<tvei s, armados de O Pai-.; - «Na 7a t i:unbem não hóuve elei~ ·-
grossos cacetes, facas e t•c-,·oll·et·cs. Ess - ~ ção. 
malta só pela a.ttitudc que tinha to 1narlo A Ga:;ota ele Not-icia$ como o Jornal do Com-
bast~va para impedir '" mininn reda- mel'cio J'egistea a mesma votaç-ão insicrnifi- · 
m~çao . E' cel'to tünda crue s-.~b a tlire cante, qns oã.o podemos accelttw em fage da. 
cç::to do fiscal de infi;>mmavcis, nc~sa ~c- eluquencia do::~ documentos que ·acima. tran- 
cçao votam sempt·e v1t rios indivicluos que screvemos. 
nunca fora_m eletto r·es, mas si mples p6rtn.- Ess:.t votaçií.o é a. seguinte : L3.gden, 12 ; · 
~or~s . de dtploma~. ds modo que um mesmo Ju~10 Carmo 9 ; Hermes, 7; Nelson, 5; Ro· -
md1V1duo na. mesmo, e!Bição f'az ue tres clei- clrlgtH3~ Alves, 5; Vicente do Souza 2 · Va
tol'~S, succcdendo -_sc nas reclamações com lontun , 1 ; ll'ineu Machado, 8 · Vi~h~es a 
varws nomc:_s constan tes de v a rios dipbmas Mo t•eira Guima,rães, I voto. -' . .- · - . 
que traz. Nau podemo.; pt•oduzir nem offeee- O Jornal do Brazil tambem dá o mesmo· 
cor uma. prova cabal do que vimos de affil'- resultado . • 
mar ; fazemol-o, porém, dc.>assombmda, e 
~ranquill~mento, tal '" conv ,cção o t ;.tes as 
ll_lfOI'maçoes que a respc•ii.o nos for(),m f,.n·ne 
Cldas . A autllenti_c;~. env_h Lla <i. jun ta o por 
ella apurada, r~gtstra - a seguinte votaç--ão : 
Lagden, 52 ; Ir1neu, 50 ; Nelson, 48 ; Bu-

Ba secçcTo 

Local-Flscalisação de infia.maveis, rt;a de 
Santo C h 1'1:-; to n. 257: , 

Essa secção não funcclonou . Uma authen·: 
tlca falsa foi romettiua. á -Junta Apul'adora, : 
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consignan.do m.n;1 v?.t···:tçilv nmt:t:; ~lc .. a c.:.·11 1.''1.-- .,.((}:. l;n :·:;·.L. ' 1. 1~11 }H'>testo, .. Clu.·o com fiPJ.ms ro
vor da chap<L rlos otpl:>nnd.o:, , co uLcctw·t', ,ltlnl;~ .m us sub n. cnncebuto nos 

Na jpstific·,ói·l n· L fi'<)''' '"ti,.·, : , l ·t'. r'l - ·• "" il'JÜ''' ··-.·w •'s · «')" Rr er·ão elo 0 •' rlis tricto 
ta v~l 'ct~ , q u ~- :e;sa ~oc~ão '~ [~ i:u·n ~ci;,;;;l ; rl·;- i3,,, , 1;,A·;;·;1a ·:·'Nós. , ab~i~~ as::;ig~ados, me~ 
depoimentos os mai;:; comp! ntos o ]JO!Jiti vo.'3 o ;;a rio.> o cleitm·o:> clesf::1 >ecção declv.ramos 
as ;eguJ'n.m ; o protesto que juntn.n1os :õob uo- qne, com p::treccnrl.o :1 hora regimenhl, oão 
cumento n ... assignado por fisc<1cs e oleHoJ•os on r·ontt·ãmos 0 1 livros o clemah; petrechos 
algumas de cujas fil'tnas aclum-se rccunlLJ· oleHm·acs, pelo qne resrllYemos c.Jmmuni
ciLlarj , col'!'obora essa p1·ova. c:tr .. ,-o,; e~sa fr:.nulc e apr é'~rntarmo-nos na 

Alguns jom<1os publicam um r:~:mltniio s •cção 111:1iJ prvxirn ct p;:,J•a cumprirmos o 
falso da elei.;ão, que é o me:;mo CO'lda ntc rh noôso ü.i r c•i&o dn vot·J, cunt'or·m o o expresso 
authentica·, outros, porém, cliio- n'o mu lto n ~t lei Yigente.» Est<t cl:t tado tle 18 de feve
redtnido, outJ·os decbram, porém , que não t'ciro e as.::ignado JWlos nwsat·ios !l.l[redo 
houve eleição . AYclino de B trrus , capü:'i.o Oliverio Pereira 

O Co;·1·eio da Jlfanhr"í dá o seguinte rcsul- Monteil'O, Oscar Je Siquf?ir:t Amt~.zon as , m rtis 
t ado: « Lagden , 20; Irineu, 20; Nelson , li) ; d o u~ clcltvres quo haviam ;;ido convidados 
Julio Carmo, 9; Herme.s, 3 ; outeos menos p~u·a coJnp l ~~t êu' o nu mero leg:ti. de mesarlos 
Yot:.tdos . » e ontt'os li:;::a,Js e elci :,or·es. 

O .lo1·;wl do B razit declara qua não houve Al(m lle:;oe peutesto, jun Lamos a cerf:ldão 
<eleiçào. d:1 Dil·uc:.ol'i:t I 'T:n•al IÚ.L Tns l;l'UCÇ'ão P blica 

O Paiz, depois de ~ffirm:tr quo n J, r!" e ";a em a qn;i!. med iante info-:·mar;ão da re~pe
não houve eleição por fal ta cl3 mc;: tr ios, 1''5- ctivD, peuf\;s: om so aJii J'rn tt que não houve 
tamp::t nm<.t vota~'ã.o soxquipucl<d p:O. I'a 08 c l;•içftu, f<w;u qnn fui cun.-;tatatlo por um 
quatro cliplomados. Invoc:wws éL aLtoução tla buioGi m em que is8:J mosr110 se cloclarava, 
i!lustre Commissü.o de Inqum·ito p ·.1•a o de- affixadv <t porta, dn. 'ecç:ão . Da n.c1:a. ela 
poimento prestado pelo c ~opitão OliYel'io Pc- .~· sec~·ão deve constn.r quo oleitures desta 
rei ra .!VIon tci ro , b<1sfanto conh ecido no.'lt<J. I f'vrl.m votar alli, segundo o d:.!poimento do 
Capitcd , chefo politico no ;Go dis t.c·icto . c majo :· OliveYio Pnrei.l'. 1\fonte iro. 
Sant'Anna, lll'ocm_ado sem pre )_J ül "'' ::1ncli-, '.\ 1. rnp c' :.m.~ a _tm<u1imcmo11t e confirma a 
datos pela su:L lcgttm1:1. 1nfiucncn ebll.o r·al . nv.s~v. asS)VCTaçao. 
Desse depoimento, ÔtiS indkios yctcm enic: ]ornei. r! .J CoJHnwrcio -- « ga secção . Não 
que tão estupenda voü1.çãu o1Tm·e.:!O o cl ;ts houvo eleição . » 
demais prova.~ colhidns, nutre <VJ q LLJ.C:> o O 1-',0:z rc;lstra nm:J. _votação fantas-
protesto que juntamos, bastam para que o . ~a t.ica. 
secção não seja UJJUrada.. Ua ~ ctcr de ~'h/.icias - « Na 9~ secç~o, onde 

o• secçfío 
n:'i o h.;uve ebi qão, a urn ~~ fu i cncontrn.da 
aberta c ;:,em ch,tve; os livros tambJm des, 
<tllP~I·oc ;•,·am . » 

Locn.l-Escolét P ul.,lic<J.-Htm Vi~·~onrlo tÜt .Tirnat. dn B raz il- « Na ga secção não 
Gavea n . .'l6.- ltonvc e lckão. » 

Propositalmen te 1,Ltcvc o gl'Llpo Il'in8n Cor;·eio d1.• Jftwh,1- «Em toclas <XS secções 
Machado a. transferencü~ do local pa1'a f":,:n q11e urdx:w:l1n ( i ( • fun cc.ionae os eleitores la
secção. Traclicciun<tlmonte funcc i.Jna. ~-" !let I Vl'fU'il m p i·utPstu , sendo cpw na ga fui a.ffi 
Estn.ç~o Mariti mrt d~ Gaml!ôa ,_ pro:üma , ú ~lt-:~o bu l,~·t!m, , c:ondando ;tq n:JlLo in.e;:; ul~r~
ga e a lO• ; ah1 acucltam mmtos ebJ tOl'G:! a a üauu, ufncJ<LllL<O·~e em segmua ao Dr. JUIZ 
Saude e Gmubóa , que pol<.t natm·cza do S~Jr - soccionn. l. » 
Yiço maritimo a qtlll se <·ntregam, po;liam, Em so_,,.nüln o Correi'! trmnt:J'evc o pro
som pel'tler u dia., Í.l' Yot .r; ü•:Jn ~J fm•i tl:ts , tu.';tu de q1 w adm::~. <lr:mos no~.icüt . Deante 
<J~ltr-ct ctn to, p:_~l'<t ou_t t•os loccLCd lllttit<J m<tL' tk hus e .:I<) Ploqn :nt ;s pt·uv:~c;, rorJnGremos 
distaoto.J a :wsten~<ao scrt:.t gí' r ftl , ;,, h;rn de qth>. nnis ~•s: ;:;, ccn&c11.1 tlc 'l'vtos s~ja deduzida 
que ficaria,m clJ:IS touas Jl: \S pl'OXimhli:<le.ô rJ ,j iJ Tni lJl11.l'GS COill qne Se api'U SOntam OS Jj. 
do quartel gan;:r:tl tb c:tp:J ngada., prom r. ta plomados . · 
para, ·o ataque üs m u:J::t s, I'<tpto de livros c IOa sc;cção 
fa.l:>ific11.ção de a c ta:;. 

Prevíamos j(t qnc so Jll'ocmat'i<1 ft'ê\UlLlt r· <t 
eleição c agimos com cCLu tela . 

A secção não fi mcclon• 111 rP.:ru 1 : :-mt)n te. _\ 
act<.t, :p orém, fui rcme1;f.i tla :l Jnn t.;, q nc ;. 
apurou. 0 ,·: me:;ar-io:} o e!t;itorc:> elJ c:;a t'. ml 
ao loctú de:Jign:ttlu Ct ho ;arugimcn :,<e [ ; em 
vào cs1)eraram pelo presidente e pelos livro.;. 
nem um 11 0 111 outros appareceram, pelo que 

Luc:.d - --- Esco!tl, PulJli c:a - Rua do Scmto 
Cl!l'i ".r; n . l l'7 

N<"io ltOHYn r! c:çitc~ em 'l.; ll secção . A au-· 
dJ. :;nth·;.L J· t\~' ÜlGr·; l,n :Jo CU !I Lu~ iaS de ·votos fan 
t<•,,;1icn . .;, f •i .,n,·ia<h :.i. jHn tõ', fJU :L :~ apm·uu . 

/d :··w d.o ]Jl'•Jlüod.o ch oleitorc., qllo :tffil'
mam nilo se ter reunido <t mesa eleitoral, 
dos oflicios diri.!.(·i.clos <t Junta jUJJtamos com a 
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pruva j mlici<J.l, <1 cArtidiio, sob n. d<J. Dire~ emis::~ario que transmft~ia as ordens r ece-
ctoría Geral rle Instrncç·ão PnlJ!ica, que, me· bidas. 
diante infornBçiio do profes~or cathedré~tico O p:tvor deanto (li1 attitude oil'onsiva de 
:João José Rodrigues Vieira, aillrroa nfio ter semelhante gente não i'O fez esperar e os 
hn.vido eleição naquelb escob pulJlic:~., por elr~itores mais cautos julgaram mais acer· 
niio se ter l'eunülo a mes::t eleitora l. ~> tado niio votar, certos de que n~à s eria.m as 

A impr1m;:a no dü 19, dizi :>, o segnjn te: suas cedulas tomat.ln.s com a necessaria serie· 
Jomat · do Uomm:Jrcio - «lOa secção . Noto lcln.ile . Complet<ts scenas de selvageria foram 

honvo e leiçii.o.» - pmticaola", com o fim unico de se dar a vi· 
O P (d;:; rc~g istra uma votação faotnstica. ctorüt áquell u que dcstle a vespeea das elci-
Gozata ele .1Voti ias - «Na lU" tambcm não 

1 

ções ;md:wn. de cn.t·ro descoberto pelas ruas 
houve oloiç:ií o . » . d« cidade. E devido a isso , quasi que foi 

O Joma/. do Bra~il <tsscvcra. que nessa scc- complet::t. abstenção dos eloitorG::l, tendo ape-. 
çiio ni~o houve eleição ; a proposHo rb oa -nn.s vutado o; ma is col'::tjosos c pessimistas. 
convém transcrever o que diz esse or;:ão da · Assim é que no 2° districto de Sant'Anna 
impreusa,.porqu<i em wdorf o.; seus ponto> onde func cionavam lO seeções,hom•e eleições 
confirma o ácpoimento uo major Oltverio tão sómento em · cinco dellas, sendo que em 
P eroim Monteiro n:t justiJl.caçãu que produ- uma destas, a ;)a, pu(· occasião t.le se estar 
zimos . , n.pura.n(lo os votos; foi a urna carregada da. 

«A 9' socr;ão do '2° tlistricto rl e Sant'Annn.,l mesa, sondo arrebatttdos os livros e inutili
com sédo á r na Viscon tlc da G<tven. n . 3ti, cs- z::o.du~ todos os papeis e todas as chapas q:ue 
cola, puulica,.não fuJlccionou, devido á J:\ lt<r lltavlc• solmJ a mesa. Os ass~.Itantes, verda· 
do J.ivros elo ttorn.e~. tleiros t ypüt:H, fazonrlo luzir n.s suas nava-

A' pot·tn. e~t;tv: õ n.fiixado um uoletim p<1ra Ilhas, sallirarn logo apó8 n.quelle acto indeco-. 
scioncia dns eleitores . Est.cs que alti cllog;t- ro;o, to1 nando varia~ üirccçõ llS .>> . 
vam e liam o bulr.tint, nfi.o po,iendo votar A~sim cul'!'eu '-'· cl e iç'iío nessa. pa.rochia e em -_ 
ncss~• secc;lio, for :tm vot:tr mL 2". toda.,; as uutras d•J 2° dlstricto e tem·so o dos- ·c 

Um numceoso grupo ele doso1·dciros cs ' <J.- pudor UH pretender que a Camara credite . 
cionav<1 em frente daquclb secção com pe· que êÜ;tuma secção houvesse onde um- candi
sados caccl.os e ern a.ttitudc n.gg1•essivrr. Como dn.r.o pnrlessc reunir mais de tres a quatro 
não huuvessc n.lli oleiçã:J, dil'igimm-sc pa.ra dezenas do votos! 
a 2~ , onde eotra.t'am. 

O Sr . Luiz Augusto Tit1oco de Ln.corJa, fis
cJ.l do c1.ndidat.o Julio Henrique do Carmo,lu.· 
v rou o competente protesto, quo alem da sua 
assignat ur;t, levou t&\.mbcm '" dos eloitores 
Albin o José Coelho, Viegilio Mn.ccdo dn. Silva 
Borge:; , Francisco Peixoto F•·rroira dn. Fon
seca.C:Lrlos Gome., Guena d,l 1\guin.r, Alfrrtlo 
Godoreedo Beaga do Aeanjo o Juhano~ .Jo.Jcph, 

Os fiscn.cs dus candidato::; IH' . Va.lnntim 
Mag:1.lh?ic:.; e Morcim Guim rorãcs t<1mbom 
lavraram o wu prot:Js to. » 

Em f tcc de tac;; documentos . ê cvirlcntc 
que a acta apur<trla pela JntHa ê fal~n.. Re
queremos se n;'IO n n,purc c qmwdo h.Juvcr· 
mos vi sta d.os pa p~is o li v l'O;J demons Ct';n·cmo;; 
a, falsidade do liVl'o de inscelpç5.o cl.c S;mta 
Anna. nas diversas socçõc~ Oll tlc estio <t vota.l' 
até os mortos. · 

O Co ;Teio da Jl anhií, Q.ntos de félZ Ol ' é~ n.n:t · 
I y~c das oleir;õcs no 2° distl'icio de Santa 
Anna., em estudo gonerico, diz o sc;;ni u•;u : 
«2° distric to de Sant'Anna-- Nesse d i.,trtc to, 
desJe as 9 hor.as t1a manllil verdadeiros Lau
dos de desort.lei;·os e facínoras, ;·ob (I.S ordens 
do Dl'. Irincu Machado, com o elles ;:,berta
m ontn <l cclára-vam, ostentavam cacetes, 
IlaYalhn.s, rcvólvel's ,facas c gn.nucll;t'l, n.mea
Ç;todo c·;os o tel'r:t . De vezc mquanrloso 
ouv1a. o rorlar de um , C[l.l'l'O que · so n.ppl'o
ximava dos grupos, dolle sn.lta.ndo um 

Vol. I 

Ei:iPJRl TO SA!\TO 

Em ll secções se di vide essa parochia..Ah(r 
como em toda.s as outra.s, o pleito co1~rcu des-: 
orilcna.damcnte, no meio dos mais condem-l 
mt v oi:; t umultos, abques o violencias ás se .;; 
cçõcs que funcci onavam ; sendo ar1•ebatado~ 
us li \Tus c lo;-ados pn.ra loga1•es diversos da-j 
onclles onde deviam funcclonar as secçõeS' 
ÔhJitomes. . ·. 

Ao simples exame do qun.dro da votaçãO' 
d:J.s var-i ts ~ocções dessn.}Jarochia,vê-se taaes': 
aquella.s C[UC rog.~bt'JU<llltc fanccionarn. me;~ 
onde não foi alterado o resultado dn. votação[. 
O cstutlo qnevamo~ fazer de cada uma dellas.,
como tcmu:> feito dn.s anteriores, Ü\ci · itará á: 
illu~tee Cummissão a tarefa.de verificar a. int" 
.significante votaçãv real e legal. · 

1"-sccçc"lo 

Lo~al-Asvlo de S. Francis~o de Assis, á ruã' 
Viscon o.LÕ de ltmma n. 299, pavimento su.:· 
pcl'lor . . . 
.(\in da quan(lu a le i nho ltonvosso cogitn.lf(j\ 

do incomp:t tibidadcs unt ;·e os me nt bro:s dàs\ 
nwsas oluitoraes <) os ean(liLla.tos, QIS ... :pr$. 
(•. tJ itu~ mn.is comc:; inllOB de mora.l. reéomme:â~~ 
dariam que ri ~io fossoni po_l_o.s-·interessadoil·: 
i ndicatos os pa.1 cnts~- -·:Proidmos para_ ta.c~:. 

.- 10 .--
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cargos e a Junta, 1mtis oscrupulos:t do que dií.o por muitos titules digno da estima o do 
ellos, deveria nKo acquimcor a e.;sas iü•Jil~:1- cJncei to pn blico, o Se. Dr. Fl'eitas Henri
çõos, si lho fossem feit ,~s. ques, que com a, sua. respeitctbilidade reco-

Infelizmento bl 11ão se deu o o caudülato nhecidct e a s u:~. rospons;tbilidade moral e 
Nelson do Va;cvncollos o Almeida, quo toda. letal, oillcialmonto as.-;cgura que a. eleição 
gente sabia quo o era, conseguiu impingir á dessa secção não foi levada a termo, que in
Junta dous :irm<Ios o dizoin quo um cunhado vadida esta. por desordeiros, os mesarios fu
para presidirem secções justamente na giram, deix:mdo a urna intacta com as cedu
parochia onde lta t.ros annos foi com sur· las pllr apurar e que nesse estado foi remet• 
presa geral inventada a sucL canclidatnra tida ao Ju:zo Federal: cs.Je documento que 
pelo Sl'. Felippo Nery, chefe político naquolla juntamos sob I\. por si :;ó bast,tva para in
parochia. · . validar essa vot:.t<;ã.o fctntastica da chapa. 

E, assim, foi essa primoint secção prosi- diplomada; ontrehnto, robustocemos essa 
dida pelo Sr. Dr. Franklin 'Vashington da prova provada no llizer jul'idico, com a 
Silva Almeida, irmão daquello candidato. testemunhal produzida na justillcaçao e com 

Reuniu-se alli a mos:1 oleiwral o. como a opinião unanime da impre11sa, a qual, 
sempre acontece, ficou CC:'rca de capangas ainda qno mal informada e por interessarias 
que deviam impedir a fiscalizctção. ir,tet'· adl-o!'sarios do primei :o conies ·ante levatla 
vonção ou reclamações dos a'.lvoraru·ios; fis- a asseverar q:JC d.l amigo; deste partimm 
caos e eleitores. Pretondoudo subit·, os ole i- e~sos '~ctos elo sclvag:Jl'Ü~, como si de taes 
toros foram nisso obstados, originando-se 1 processos JJão fossrm monopolistas os Mala
~.erio conflicto, em o qual foi victima apenas quias e comp:wheiros, refet•e que real e effe
o edificio, que teve vidros, moveis, caixilhos, ctiYamente o pleito nessa secc:,ão foi vicia:lo, 
portas, etc. quebradas. Claro é que o grupo nio concluído, o quo é sufficientc pat•a annul
Irineu precisava justificrtr os üos011.ínos, a lar os votos alli, por ,·ontura, a.pura(los. 
srLturmLl a que se entregara clurante o pleito O Jonwl elo Camme1·cio Lliz quo alli não 
e por isso, dan"to vulto phonomenal a, e;so houve eleiç:ão. 
fa,cto do Asylo de Men._ücLlade, ensaiou o ·o Jo1·nal do Bq·azil não inclue eõsa secção no 
balão de pet•vorsidade calculada de attrlbnir quadro geral da apuraçií.o e soh o titulo: -
a praças ela brigada polici<ü á paiZ<\Ila cs::;e con(lictos, ( e1·i1nentos e pr{.sões, diz o se-
ataque rw Asylo. · guinte: 

E.'sa calumnia pareceu, apesar de lnbil «.No Asylo da Mendicidade funccion:tvam, 
t~nto quanto infame e mh:.el'avel, ruir por J como bem devem sabor o~ leitores, a P e 2"' 
tel'l'a deante dtt~ prova'l irrefragn.vels que secções dJ Es~1irHo Santo.-Oorri<J. em meio 
surgiram nos inqueritos abel'tos, de qu3 ~e I a eleição, quando um g "Ttpo numeroso ten
excusaram aquelles mesmos que maior into- tou inva ir aquelJe edilicio, tt'avando-se 
re~se tinham na confirmação de tão male- então fortíssimo tiroteio de lado a lado. 
yolo boato. Além de inverosimll a <1leivosla, Nossa occasião fechar .. 1m o· portão do gi·adil 
não passou de canw·d. . de ferro, quo foi forç:tdo e mais tarde 

Por · particlttrios do primeiro contestante, arrornbado·polo gl'ttpo atacante. Parte desse 
pelos proprios amigos do grupo Irineu ou por grupo anombcu'a ao mtwno tempo um 
quem quer que fosse, o que é publiro e no- portão de· madc.ra, dando-s'l então a com
torio é que essa secção roi invadida, quando pleta invas:io. Os dous gt·upos ora avan
ainda em inicio iam os trabalhos eleitoraos, ça,-am,om.recuavam. sendo que n :ssa peleja 
arrebatados foram os p.apeis cleitorae;, elei- approximanun-se ambos, tornando-se, então, 
tores e mesarios sahiram em debandada, renllidlssima a tremenda luta. ,1 sala iJncle 
abandonando o recinto eleitoral e a apuraçã.o (tmccionava a mesa eleitoral foi tro.nsfo':'-

. não se fez. O rosultado colhia o nessa secção ma ela em campo ele batalha, oavinclo·se cleto
eleltural não ê a expressão da ve!'dade e nações em todos os cantos. Mesas, cadeiras, 
ainda quo fosse, o que contestamos em face 1Janco3 e a unw for ,~m reduzidos ct um 
dos dJcumentos ierefLlttweis que jun ta.mos, montã.o ele de;:;troços. Tendo conhecimento 
a illustl'e Commissão do Inqueri!.o não póde, do facto a policia da 7a. dolega.cia urba,na, 
em pre~ença dos preceitos mais comesinllos foi immediatamente enviad t all local uma. 
que regulam o proce~so eleitoral, apurar foeç<L nccessaria á. manu tenção d:t ordem 
essa secção. Alem dos protestos envi<1dos publica. Todo o material da pharmacia. da
á Junta, offerecemos ci. consideração da il- quello estabelecimento ficou completamente 
lustre Commissfio: um protest•J de eleito- ava.riado. Na pequena sala de pharmacia c 
res sob n. , em que fr t1 nca c ca.tegori- na em que fuuccionava <t mest eleitoral 
camente se affirma que a eleição, apen::ts notavam-se va.rios montes de pedras. 

_jnlclaJa foi pertUl·bada, intcrrumpida o não Atê á ultim::t llot'<L não se sabia qual o nu-
con-êluiéi~ .. po loca.l; certidão do digno tiire- moro de feridos, nem a qualidade de feri
ctor do Asyte-.de S. Francisco de Assis. cicia- mentos recebidos nesse conHicto». 

'---........ _ ' 
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Gazeta de Noticia s- «Dnas secçõ3s funccio
navam i:~aqw• llo asylo, estando á t .í:;ta do que 
a.lli vccorri:.t o canr!idato Nelson de Vascoa
cellos e o St•.. Fellppe Ncry. ·os trabalhos 
eleito'raes corrir.m caimamcntc, quan--lo fui 
lovada a noticia de que seri<im atacados . Em 
um momento os eleitores que alli se achayam, 
a mesa , e o pessoal de resistencia se puzeram 
ein seus io!!aJ'es á espera do ataque . 
. De 1•epente 11m numeroso grupo se appro 
ximou daquelle edJfici· e aos g1·itos de «viva 
oDr . Hermes» até.lcuu a pedradas o mesmo 
edi fi cio. Os de dentro fecharitm o g.-ande 
portão do jardim e a porh~ larga da 
frente do edifici.u. O ataque recl'llllosceu 
e as pedradas c os tiros iam ferir· á.~ 
j anolla.-; do edificio, que se pal'tiam . Do den
tro responJiam tambem a tiros e . as~im, pol' 
espaço de lO minutos, o tiPottdo nutrido _afu
gentou os transeuntes daquol hL ru L, p:tS~ando 
á distancia o:; bonds do S. Christovão que 
alli transitam. P .s.-;ageiros do- bundo , l!UC 
mais proximo se acha vum do asyio, ti vol'::un 
que ~c refug1ar por tr·á-; do:; mesmos bouds o 
das palmeiras tio canal do Mangue . 

Mais de mil podras foeam atit·auas sobre o 
edificio do a, ylo, fkantio par~idos todos o·; vi
_dros das ja.nellas ua ft~ente , t(l.uto da loja 
como do sobrado, assim como ós da janellas 
das casas contíguas. As pedras do todos o~ 
tamanhos furam parti e os . vidros e cahir 
dentro da~rsa ias de jantar c de-vhitas, estra
g<tndo moveis e quadras de propriedade do 
Dr . Freitas Hent·iques, diroctoJ' ilo asylo, e na 
loja produzindo g t•andes estragos 1,a phar-
m ü.oia . · 

Continuavam as sconétS vandalicas, a.té que 
já tinham os . ata.cantcs a.l'rumbado um pe
queno portão que fica <LO lado dJ grn.dil de 
ferro, qu<tndu u DL' . Raul llo M<tgathãc3, de
legado da. 7a. m·bttna , scion t ifi c<Ldu do qno 
se passava, tümuu a resolução de sahir, 
acompanhado do fueça. pam re:; tabotccCl' a 
ordem . 

A' chegada da. autoridade da 7•, ca.lma 
e energica,. os <1tacatHos debandaram, evi
tanJo-~.:l , des;;a fót'ID<t, que mais lltmeiltavel 
se tornas~e a si tua.çã.o . 

Alguns dos iodividuus da nulta preten
deram r-e·,istir ás ordens da digna. autorld:tde, 
pelo que fo1·am detidod. 

Depois desse gran<.tc contlicto no Asylo de 
Mendicidade, outea.s petruenas escaramuças 
se deram ainda. » 

O P w:z- «No Asylo de Mendicidade, onde 
funccionavam as 1" c 2• secções, quandô se 
effectuava a apnra.ção da eleição, entrou 
subitamente um gl'Upo de uns cincoei:Jta facc.i
noras que, levantil.orio v .i v as u.o can::ltdato 
Fonseca Hermes, a.r-remessLtrCL grande quan
t idade de pedras e disp<tr<U'a. rewol vers, 
deixando completamente ii!Utillzado o labo-

J'atorio, todtts as ja.ncll as. muitos moveis de 
us" particular do directnr do a~ylo . A pb
tluena. pol'·ta lateJ•al do cd i9clo foi a.r1'ombadfl. 
e o chão, o tecto e a~ paredes ficaram 
assignaia·las com muitos tiros de re
wolver . 

O asp:!cto do estabelecimento. cujo pra· . 
juizo sobe a contos de rél~. era o ilc um 
Jog-ar ...onde se tivesse travado uma ba- · 
ta.lha. · 

Só com a ch·•gada. de uma força de .caval
laria c outra de lofanbria, foi .restabelecida 
a. ordr;m . 

O Oon ·eio da Mhnha: - «Espil'ito Santo'
Districto unico- Foi a.lta.mente vergo nhoso o · · 
quo se p:tssou nPsl.e distr icto. 

«A fraude, ele antemão ·preparada, domi· 
nou em todas secções, onde a C<Lpangagem, 
munida de l'evólve,·s, facas e ll'.LValha.s esta:.. .· 
chnava ás portas e ou recinto da eleiçã.o. 

Na rua Frei Canec·a, proximo aos ns. 27~ 
e 28 J, vnde ftw cciun<.Ll'am as 5• e 10"- secções, . 
numeros.os grupos de indi><iduos muili los de 
grus~us cctcetc; o outras aJ•ruas , f,tziéLrri ex
erciclos do capoeiragiJJU, ao som Je assobios 
o garga lhadas, ouvindo-se a .todo o momento ·· 
muemuraeom o nome do Irin au !\'!a-chado . 

Na occasião em que punlnm editaes com 
resul t-tdo:> falsos nas portas da.s sucÇões re- ·. 
fel'iclas. capa11gas de um grupo contrario: 
p1·otest:tram, tl'<.t vando-se ·renhiJ.o conflicto , -
do qual sahiram !'et·idos tres ioJividuos, dous 
b:t !e<L ws na parna direita e braço. esquerdo e _,· 
outeo com um ferimento na mão esquerda . . · 

Em qua.si todas as secçõ ;S furam arran":i 
cad c~s os boletin.; , muitos l,os quaas falsifi-.-:::: 
caclos . · . · ;,: : 

No Mangue-Sio inacreditweis as scenas S: 
de selvager ia que <Lhi se passara.m no predio::O: 
n. 299 .a rua. Viscunde de Italina, onde func - ;: 
cionaram no pavimento t 9rreo a 2 .. secç~ e·~ . : 
no :>uperiur a 1a. : 

Antes que tocl.os tivessem votado, os presi- :.~ 
dente.; da; mesas uerarn o resultado rht apu-' ·' 
ração, resultado quo não chegou ·. a ser affi~ .,: 
xado por ter ~" c::t.j)cLngalia prumo v ido terríveL~ 
conflict.o, quebrando mesas, cadeiras eoa1•re-' ,_ 
bataodu a; urmLS, canto no pavimento supe- " 
l'ior como nu terreo . ·· · · 

Um grupo de cerca de 20 desordeiros· , 
saltiu e1n a.Jgaza!'ra, dispat•ando varios tiros ; 
para o edifi.ciu e para a rua. . .;: 
· Não satisfeitos cum isso apedrejara.m-n'o,- ·· 

inutilizando quasi todas as vidraças, em
quanto no interior do predio outro grupo ar--_: 
rebentava C<~deü·as e mesas . ·. 

M_otivou isso ter sido a chapa Irineu der- :' 
rotu.da . · . . 

Em fl·ente ao edificio estacionava um car r o -; 
que, segundo dizi<HU, era do Dr. Nelson de:-' 
Vasconcellos . · 

' ' 
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Não houve oleiç>fío nas varias sceçõos, 
scnrlo quo na, 5" fol·am aillxa,dos v:trios l1 'lo
tins, que eram logo 1\Jtit':ir\us o subc;tir.uüloB 
peh ca.pangada.; <t 7"- eis 9 horas csta.va já 
fechada, dizenrlo-se ter terminado a elei
ção .» 

DPan te Cio sconi\s tio escanda losas, do factos 
tfío uepl'im::mtcs qne por Si bastcWl ]'lll'<t dc
CI'etaJ•-se a nnlli rlade da e leição, a illustre 
Cummi~são não pódc dmxar d<) arrolar essa 
secç:ão ent1·e tis imprest ;.weis, porque n'i<lcn
tementc a apuração não foi foit:t, segundo 
os documentas quo juntamos, prova irrcfrn.
gavel do nosso assorto . 

2" secçJo 

Local - Asy!o de S. Fra.nc isco de Assis, 
rua Visconde de Itaün<t n. 299, pavimento 
terroo . 

Os m.esmos o,rgumentos que inv:tlidam e 
os ducumentos que autorizam a invalid:1l' 
a secl;ilo anterior, obrigam â annullação cl'' 
da segunda. Bo,sta consideru.r quJ esta 
secÇão fnncciono,v~t no p:tvimen .o terrco , pn.s
~agom pa1·a a que fnnccionava n o s npJrior, 
para concluir-se qu e os tra ba lhos lbquella 
não poderiam ter sido per 1.m·hados sem que 
antes o; desta o tivos ,em ~ido . 

Propomos, pois ,peJog mesmos fun•Lmwnto.'~, 
que a illustre Cummiss\Io nàu apure como 
::tliá,, a despeito dos nossos protestus, u.purou 
a junta, os votos phantétSLkos que constam da 
authentico, dessa eleição. 

3• secçao 

Lccal- E~cob publica , ru;:~, San tos Ro
drigues n. 6 . 

Es,;a secção funccionon l' t>gul~trmente . 
A authenticét foi remettid[L à Jun to, Apura

dom que dolb colhc1t o seguinte rcsult:tJo ; 
Fonseco, Hermes, 1:-l votus c 0 em separo.do; 

O.scar Godoy, ll e 4 ; Morrira Guimarães, 
D e 6 ; Irineu Maclmdo, lO c 6 ; Lagd •n, 
6 e G ; Xcison de Vasconcellos, 6 e 5 ; Julio 
Carmo, 4 c G ; Co:;t~L Fel'I'HZ, 2 e 5; Vétlcntim 
MHg'itlhãe.>, 4 c l ; Vinln .Js, 3 n 2 ; Bnlliõc~ 
Marcial, ::::o l ; Vi cont e ele So uza, 2 vui;m. 

Peb :tpu mç·ão fcit<t Yê · ~ e nào só que c~ta 
acta, é vercladeim, mas ~dmlo, q ne <dii vota
ram eleitores de oui;t' i\ sec~·ão, vi,:w como 
esses votos fol'aJU tomados em separado. 

O exame ües~tt act u. no.; f'Ol' !l t~cer:t a rgu
mento po,ra proYarmo.~ <1 Ütbid <t<lo de algum:t 
i\Cta Ü<hricctcb do secçào CJlW náo tenl1a 
funccionado. E' o qu e úo.·muo:; Ollportunct
mcntc. 

O u>tmlo eompa!'at ivo i.lcst;as secções de 
pouco,; 1 otus com as de C-'[Jir:chos, dt•nwnstl\l 
t:L.r:un~nte que só os ela, chapa diplornailu. 
ftdJricar:cm aetas fat;as e a cu~t<L dolbs en-

tL·:Il'illll m•ovisorhtnw nl:c n '· C \rnara dos 
Dcpnt:l.do.~. Jnrrtamus cortitl1io dn que I'eal e 
rcg nLLrmonGo í'L!llcciunoll ess:.L secção e o bo
letim auL!Ie nt icado pela mesa. Deixamos, por 
i;;so, de tran :Jcrevcr ;J, opinião do, imprensa 
q no, un anlmo , Llechrou t.ce havjdo eleição é 
c deu resull;o,.[o apm·aüo pe:o, Junta e con
sto,nte do boletim so b n. 

qa S i!CÇ<lO 

Local-Escola Public;.t, m a HadJock Lobo 
11. 56 . 

Essa secçiLO Dão fnnccionou. A anthontica 
niio foi l'emetticla :i junta.. E' de su ppor que 
os f:1bricrmtes tenham enviado à Secretaria 
da Camar::t uma acta fo.lsa, re,2·is ro,ndo o,l
gmnas dezt1nas dG voto:'l aos diplom ados. Si 
ctssim for, não pôde ser apurnrla o.ls::L secção, 
em face dos documentos qne juntamos: sob 
n.- um p1•otes !.o :t~sign <tdo pclu Dr. Custa 
Ferrô.z, cavai !lei r o Ya.nt'.tj 'lsamen te conhe
cido, por fi scaes e el (!ÜO I'es.cm que se diz que 
apen a.,;; compar eceram os me~a.rio~ Augusto 
Lemos do Patrocínio P inheiro e Joaquim 
Antonio Tc!'l'a Passo.;, o~ qu:\es nào pude1'am 
constituir ,., m cs;c , pol'quc a escola adiava-se 
l'ech;.vla. E;; :;e protesto é con fiemado pela 
cenid:'ro. ol!ici i\1 r1uo sob n. jnntamos da 
Dü·ect o ria Geral Lla Instl'ucção Publica, em 
que :ic amrma, mr,diantc informação da pro
fessora , quo nosso secção n~LO houve eleição . 

A Gazeta de Noticias- «4• secção- Não 
houve eleição.» 

O Jornal· (lo fl1·azi! a!Iinna que nosso, secção 
não houve eleição . 

O Paiz: «Xas 4" o 5• sccçõJs não houve 
eleição.» 

O Con·eio da l1Ianlu1; «:'\a 4a sccç;'to não 
h ou v e elciç;'to. » 

Jo nwl do Uommc: rcio: «Na 4• secção não 
h ou v c eleição .» 

5• secçtío 

Low'.l-Escolo, publico,, rua Frei Caneca 
n. 280. 

A :mthuntica não foi rcmottiJa :l Jun ta 
Apm·,tdO!'a. }<;' pos.;ive!, emrcta11t o, qun os 
f'a lsificadnres ten h:un enviado uma a cta fa lsa. 
il Secretario, d ~t Camara. Alúm da prova tes
tem unha l dnd <t no juizo fcdeml por teste
munhas ínsu~pt: itas, do quo const<t do pro
t e.-;to quo ,juntamos sob n. , jnnta.nios 
a inda, sob n. , llllHL cur tUão d:.t 1Jircctoria 
Geral de InsGI'Uc<;:ão Publica que, IlHltliante 
inro,·m a.çno da t•cspcdiva prof'cssor;J,, a!Iirma. 
quo al li llito ~u cuueluiu o procos;;o eluitc,ru. J, 
purq uo '~ s ~·c\· :cu fui in v adida ll ül' dcsurduiros, 
a i.iros do l'CII'ülvel'. 

A impt'ens: \ unanimemente o o ttosto,, di
zendo o . ~cguiuV:: 
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r:tJ.:.c/n de Noticias: « Na . 4.. secção não 
h011 V e eleição; a~ 5", 8• O 10" foram a.ssal
tct Ji1S; na ga SBCção a apumção ia em meio, 
quando, amoaç.atios de a.ggressão, os mosarios 

. retiraram-se.» 
O Paiz: <<Nas 4.~ o 5a secções niio ho11ve 

eleição.>> 
Johwl do B1·a::. il: «Na 5a secção <lo 2° uis

tricto do E~pit•ito Sa,nto fui imposslvelreà
lizar-se a apli raçii.o, pois a sala onde fllnc
ciona V<t a meB~• · fui invadida por um grupo 
de (losorcleiros, travando--se por est<1 occasiao 
séi'io conflicto. 

Foram disp:n·a·lo.3 varios tiros de revol
ver, sahindo fer·idos uous indivíduos de no
m o.; Fl'ancisco AI v'es de As~is, vulgo Cozi· 
nheiro , com um fi. na vJ.lhad.a no l'osto,e Geor
gino do tal, com um tiro m1, mão e>querda, 
os quaes foram meJicado:; na pllarmacia 
Paiva,á rua I<'rei Caneca n. 251. Após o cou
filcto, quando o~ turbulentos jâ iam em de
manda ele outl'os pontos onue se pt•oceciüt ás 
eleição:;, conseguiram o pt'Bsiclente da. mesa 
e o::; mesarios fugie, levando os livros e de
mais objectus pcl'tencente~ â mesa.» 

Jornal do Commercio: «Não houve elei
. çã.o.» 
'':./ Con·eio da 11Ianlu1: «Não houve elB.ição. » 

(]a SCCÇ<iO 

. Locu.l-Escola Publica, rua Catumby n. 40. 
· . Suh <t presiiencüt rlo Sr. Dr. Machado Gui
!""\p:larães, distincto advogado, ex-delegado au
• Jiliar, que tivemos a fortuna cl !' ver, indicado 
· -llQr nós, acceito pela Juota, essa secção func
~cionou regul:umonto. Pel:1 peque1m vutctção, 
, ·relativa â a,IJst.cnção a quo o pavor obl'igarêl,, 

vê-se desde logo q no ahi foi real a votação . 
A authontica fui rcmettida à junti1. Do bo
letim que juntamos sob n., deviU.amente as
signado peb mesa, yerifica-se a seguinte vo
tação : Fun~eca. Hermes, 7 voto.; e 1 em sopa~ 
rado; Lagden, 7e l; Nelson, 5 e l; Irlneu 
Maclw.tlo, 5; Julio Carmo, 4; Vinlnes, 4; Bu
lhões M~trciu.l, 3 ; Rodrigues Al l'es, 3 e 1 ; 
Gocloy, :-2; Vicen~c tl :~ Souza, 2 ; Costa Fer
raz, 2 e l ; Mo1·oira Guima.rães, 1 e 3 ; o ou
tros can,[idatos em numel'O do cinco obtive
ram um voto, cu.da um. 

7• secçtío 

Loca~- Escola Publica, rua Itapü·ú n. 97. 
Essa secção funcciouou. Do protesto que 

jnntamos sob n. consta que eleitores da 
4a e sa, por não terem encontrado as suas 
SE)cções ru·nccionandu, foram votar na 7a. 

D<JCla.ram elles quo lhes nTí,o foi permitticio 
o 4ireito de voto, porque, quando ainda a 
mesa dessn.. socçào ia resolver o assumpto, 
foi o reciJJto in va.dido por de:,ordeiros • .En-

tretitnto, a certidão da Dii·ectoria Geral da 
lnBtrucção Publica quo juntamos sob n. de
monstra· que realmente alli houve eleição, 
o quo é comprov::ulo pelo boletim devida
mente as.ügnauo pelos me~arios, pelo _ qual 
requeremos se faça .a a,puração, visto como a . 
authcmticu, não foi·rP.mettida á junta. O .bo
lBtim registt•a a seguinte votação: Irineu 
Yhcbado. 45 votos; Nelson de Vasconcellos, 
43; Henrique Lagden, 41 ; Bulhões MaÍ'cial, 
!5 ; Fon:>3ca Heemcs, !4 ; Julio Carmo, 10 ; 
Gocluy, 8; Moreim Guimctrãe.>, 8; Vic!lnte 
de Souza., 4 ; Vlnhaes, 2; Domingos Mag
giuli, 2; Valentim ~'l<J.galhiies, 1 voto • . 

Si a acta remettida â Secretaria registrar 
votação mêt:ior do que a constante do bole
tim, reqneremos u, vurJicação das firmas re-' 
conhecidas do boletim, em cotBjo com as da . 
acr.a. 

Do exu.me que fizermos da im:~cripção con
cluiremõs a feaude. A impren~a confirma a 
votação. 

8"- secção 

Local-E8cola PLtbli.ca, rua Ivialvlno Reis 
n. 102. 

Antes de ser aberto o invoiuct'O que devia , 
conter ess:1, acia phenomena.l, annunciando á ;~ 
junta que ma.i~ uma acta falS<1 se. ia apurar '3 
em favor da chapa dos diplomados, lavramos.:: 
-o nosso ]H')tü.olo. ,; 

ReaJm·:•llte esperi1vamos por essa faJca<: 
trua, porque couhecemos bem a força do ' 
presiuon te que foi dessa secção, o Sr. ~19o;rto ~ 
J:leaumont. Antes de darmos as razoes de:;; 
convicção que ttucorizam a taxar de ú;íi.:wiu-~ 
lenta essa eleição, ;·equeremos c1ue a illustre .' 
commi~.:;ão não tome conhecimento da au- 0::' 
thentica r ometticltt, vis,.o como o presidente;> 
nomeado, segun[lo o eclittü que juntamos:j 
sob n. , é simplesmente Alberto Beaumon~;.~ 
entretanto é Albeeto Boi1umont de Abreu ... 
,1uem assigna os documentoJ eleitot·aes . Não=; 
ha authenticiclade por falta de identidade.~ 

A ac1;a apumda pela junta. é das taes de . 
qua:li cluzomos votos. -

Pat•a provar que ahl não houve eleição,_.· 
temos o protesto de eleitores e fiscaQS,l'emet- .-· 
tiJ.o á Junta e por esGa á. Secretaria da Ca-: 
martt; a. declctração que juntl.mos sob n. · 
para jusüficar o estudo da 7a secção, onde 
eleitürcs desta fura.JT -votar, por não ter 
funccionado, e a imprensa unanimo que, sem. 
te1· ~ido contestadtt, diz o sJgninto: 

O Paiz: «Não houve eleição na 8•, ga e 10•-
secções.» . 

Gnzeta dq_ Noticias: «As 5", ga. e 10a forai:r( 
::ssaltadas .» · '• 

Jornal elo Brazil: «Na. 8a secção elo Espírito·' 
Santo o::; tea.balhos começaram :wtes da hora: 
legal. Terminados o:; me;;mos, foi affixado um 
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boletim com o resultado, sendo inutilizado· que o Sr. Dr. Milcic•des de Vasconcellos, 
immediatamente por um grupJ que Sll ap· CcLValheiro pundouoroso atê l1oje não con· 
proximuu.» · te~ >o u. 

Varws eleitores lavraram protesto, di- Jornal do Commercio -«9" secção. Não 
zendo ter havido alli escandalosa frn,ucle. honve eleiçào.» 
Quando á hora legal alli chegou o nosso re- Jornal do Brclzil-«9• secção. Não houve 
presentante, já não exi~cia esse boletim, pelo eleição.» _ . 
que nio nos foi possível obter a votaçà.o des~a Gazeta de Noticias-«Na 9a secçao, a a pu. 
secção.» ração i~~ cm.meio, quando, ameaçados de ag-

Jornal do Commercio - « 8" secção . Não gressão, os me~arios retiraram-se.» 
houve eleição.>> O Paiz-<( Não houve tambem eleição na. 8"', 

Correio da ilianhti ~ « Na 8" secção do Es- ga e lO• s(;lcçõe.>» . 
pirito Santo, ás 7 ly 2 horas da manhã já havia E:11 face desse testemunho unanime, não 
sido amxado o bàletim, darirlo extraordinarü• temos o mínimo escrupulo em requerer a. 

· votCLção á chapa do Sr. ·rrineu Machado.» não apuração de taes votos. 
Det>nte do testemunho unanime da im

prensa, que Beaumont niio contestou, nem 
pôde contestar, requeremos a deducção des;;a 
centena de votos dos diplomados e nos com
promettemos a provn.r a f.ü8ificação gros
seira e vergonhosa do livro de inscrip~ões, 
cotejando com as assign:oturas delle const<tn· 

,tes as firmas reconhecidas de alguns eleito
' res conhecidos. Até os mortos votaram ! 

10• secçrío 

Local-Escola Publica, rua Frei Caneca -
o. 278. ' 

Proposiblmonte o chefe politico do grupo . 

9• secçtio 

Il'ineu Machado nessa parochia esforçou-se 
por approximar as secçõo3, afim _ de que os 
phosphoros , armados de diplomas alheios, 
pudessem fazer de bJ.tn.Utão de opereta a en: 
tr<<r por uma porta e sahil· por outra, par( 
tornat' a entrar e a sahir. E' assim que além · 

Local - Escola publica, rua Barão do C<t· de lm ver conseguido duas secções no Asylo,' . 
panema n. 140. conseg\.liU du::~.s tão proximas que dir-se·hia · 

Os trabalhos dessa secção foram interrom· achavam-se no mesmo predio; funccionaram 
pidos.e conclritdos fóra do local designado. a 53 e wa em dons predios contíguos, a 5"' no 

O protesto que juntamos, assígnado por 280 o " lO", no 278. Eis a razão pela qual em. 
muitos eleitores (doc. n. ), declara que cada uma vê-se a chapa dos diplomados c on.l 
tendo comparec ido apens.s 46 eleüores, esses sommtt maiol' de um<t centena de votos, todos 
votaram e quando ia começar a apuraçào, a falsos. 
mesa que era pt•esidida pelo Dr. Milciarles Essa secção não funccionou. A authentiM 
·de Vasconcellos Almeida, irmão do candidato com uma votação escandalosa foi remettida 
Nelson de Vasconcellos, pretcxtn.ndo a immi· á. .Ju_nta, que a apurou. · -
nencia de um ataque, retirou-se com os li· · Para provar que não funccionou essa. sec
Vl'OS eleitot·aes para a re~ ideocia desse can- cão c que o resultado é phantastico, temos 
di dato, a.on_.e foram tambem alguns eleito-~ além da ju8tificação judicial. do protesto en
res indagar si a eleição ia: ser apul'ada, ao viado á Junt:t e do que juntamos sob n ... , 
que lhes responderam que sim. Es::;c facto é a certcdãc> official cl<t Directoria Ge ·a! de In· 
de tal gravidade que não acredita,riamQs se strucçiio Publica, que, mediante informação 
tivesse dado, si não fosse o testemunho es- da 1·espectiva professora, declara que nessa 
cripto de tantos eleitores. Facil nos será de- escola não houvo eleição, porque, invadida a 
monstl·~•r com o examLJ do li Vl'O de in~cripção sala, por desoedelros, os eleitores fugiram 
a ver:widn,de d ~~ ac:cllsação e fal-o· he-mos com e os mes11rlos invadiram a escola, a bando· 
a m<tiOl' imparcialidade e cuidado -para que nanclo o recinto eleitoral. Por si só essa 
possamos orientar· á illustre Commissão na dcclara{;ão otficial lnquina o pleito da nul
claboração de um parecer que se conforme lidado naquella, secção. Além desse doeu
com a ver:_dade e só com a verdade eleüoral. mento ha a opinião unanime d;t imprensa 
A apuraçao da actu, feita pela Junta revela que o respectivo presidente, pal' tida:io, 
uma inverosimilhança notavel. O resu!Larlo extremado e incondicional do Sr. Irineu 
alli apurado fui : lrineu, 52; Nelson, 52; Machado, não contestou. 
Lagden, 32; Valentim, 24; Hermes, 2; lVIo- Jcwnal do Commercio - <( 10• secção. Não 
reira Guimarães, 2. · hottve eleição». 

Não nos opporemos, entretp,nto , á apura- Jornal do Brazil-« O Sr. Saturnino Vieira 
ção, si não eonseguirrnos, prov<tr a falsidade üa Cunha, eleitor da 10• secção da fre,,·uezia 
do instrumento cleitori.ll. clG Espil'ito Santo e fiscal do tenente José 

T~n1~s, entreLa~t~, em ab?no d(L ~ffirmação Augnsto Vinhaes, veiu declarar-nos que alli 
da údslllade a op1mao Unt\mme d<J, 1m prensa, não houve eleição, }JOrque a secção fo.i as-
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saltada por um grupo armado de · excellen• 
tes revolveres, afugentando os mesarios e 
todos os e lei toros. Consta-lhe que houve 
di ver sos feriment os . » 
· O Paiz - Não houve eleição nas 8•, ga 

e wn.» . - . 
Gazeta de N olic-:as-« As 5•, s• o lO• sec

ções foram assaltadas. » 
Esstt socção não pódc ser apurada . 

11"' secçcio 

mente. A authentica foi remettida á Junta. 
Apuradora, que colheu o S(Jguinte resul-
tado: . 

Bulhões Marcial; 37 votos e 7 em sepa.
rauo; Irlneu Machado, 26; Nelson, 23; Julio 
Carmo . . 21; Hermes, 11 ; . Moreira Guima
rães, lO; Lagden, 5; Valentim Magalhães, 6; 
Vinhàos, 4; Godoy, 2; Serzedello, 2 votos. 

2• secçtío 

· Local-Esc,ola P ublica, ruaS.Luiz Gonzaga 
Local-Escola. publica, rua. de S. Christovão n. 138 . . _ 

n. 34. Sob a presielencia . elo capitão de mar e 
Essa secção funcciono u regularmente sob guer ra. João Frttnci;,;co da Conceição essa 

a presidencia do Dr. GH Gouhrt, nome secção fuoccionou regularmente. Ahi vota
que tivemos a honra ele indicar. Por mal ram eleitores da 6• secção, como se verificará 
iuf'ormadm, incluir'n,mo:J 110 nosso protesto da acta. O re:mltado apurado na authentica 
essa , secção como si não houvera funccio- enviada á Junta é o seguinte : 
nado ; conhecendo, por<!m, o ong::wo -·em que Bulhões Marcial,56; Irineu. 30; Hermes, 21, / 
laboravamos, corrigimol-o a tempo, recti- Moreira Guimar-ães, 17; Julio Carmo, 16; Nel- _ 
ficando o nosso protesto. _ son, 16; Valentim Magalhães,- 14; Godoy, 

A authentica foi remetticla <l Junta, que a - 8; Costa Ferraz, 6 ; Lagclen, 4; Serze:.. 
apurou. O boletim quo juntamos sob n ... dello, 2. 
registra o seguinte result ilclo : Nelson, Do estudo_ dessa, acta, si a sua fa;ctura obe-
84 votos; Il'ineu, 83 ; Lagden , 58 ; Bulhões, deceu ás prescr-ipções legaes, tiraremos argu-_ 
22 ; Serzedello Corrêa, 5 ; Valentim, ::l ; Mo- mon to para invalidar a 6' secção . 
reira Guimarães, :r ; Jnlio Caemo~ 3 ; Godoy, 
I; Hermes, 1; Rodrigues Alves, l. Em sepa
rado: Moreira Guimarães, 2 votos; Hermes, 
2; Ir in eu, l; Lagden, l; Nelson l . 

Vê-se do estudo que vimos de fazer que 
bom puucas foram as secções da parochia de 
São Christovão que funccionuam. 

Como nesta.. em t•)das as outras assim 
correu a eleição, figumndo apenas na apu
ração milllare:-l do votos phanta:ltlcos colhidos 
pela fl'amle em luta sangrenta em plena rua 
ou no interior das secções. 

Como não dect·eü.Lr a nullldade de uma 
óleição sob taes auspícios realizada ~ 

Falta-no.;, pat'::t concl uir a nosstt ·tarefa, o 
estudo d<1o p:orochia. ele São ChrL~oviio , onde 
o St• . Bulhões i\l ttechü entendeu tambem 
dever fazer a fraudo, não por si, que della 
não careci.a nesse\ pltroclütt, unica em que 
tem votação, mas para fingü· que os da chapa 
diplomada tambom a tinham por sua influ
enci<t . Mas, infelizmj3nte l!Ssas vlctorias são 
ephemeras como o:; son hos com uma cacleiLa 
de deputado,que se dissipam ante a rettlidade 
de uma votaç<lo justa, racional , moraliza
dora e patriotica da Camara. 

Comprehende esta parochia l i secções, 
onde o pleito correu pela fó1·ma. seguinte: 

i"' secção 

Local-:Gymnasio Nacional, campo do São 
Christovão. 

Sob a presidencia do Dr. João Pereira 
Lopes, essn. secção fnnccionou regulare 

3• secçü:o 

Local-Escola ptlblica, campo de S. Chris
tovão 19. 

N&ssa eecção receberam-se votos de elei
tores da 5• e 6•,que não tinham funcciona
do;_ da acta deve constar essa declaração. · Da 
autbeotica ;·emet tida â junta consta- o . se~ 
gntnte resultado, que foi devidamente apu
rado: 

Bulhões Marcial, 65 votos; Irioeu . 40; Fon
seca Hermes, 31; Julio Carmo, 30; Nelson,26; 
Lagden, 21; Moreira GuimarãPs, lO; Valentim 
Magalhães, G c Rodrigues Alves, 3. 

4• secçcio 

Local-Escola pUblica, campo de S. Chris-_ 
tovão n. 19. 

Essa secção funccionou regularmente. 
Da authentica r emettida â Junta Apu
I'On-se o seguinte resultadg : Bulhões Mar
cial, 32 votos; · Irineu, 22; Nelson, 74 
Lagden, 10; Julio Carmo, 9 e 1 em separado 
Moruira Guimarães, 8; Fonseca Hermes, 13 
1 em separado; Vinhaes, 4; Costa Ferraz, 2; 
Godoy, 2; Sel'zedello Corrêa, 2 e Rodrigues . 
Alves, 2. 

sa. secção 

O prestimostssimo Dr. Bulhões Marcial, e 
politico puro e ca8to, incapaz de desvesta.-· 
lizar-se em materia eleitoral, não confiou 
cx:clnsivamentc no seu prestigio e, matri· 
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cu lado na escola de onde snrglram os diplo
mados, quiz ler pelo. me.,;ma c : u·~il!I ~L. In
fclizm _: nte, portim, o neopltito foi Stll'j)l'n
hendido nessa tenta ti v a de fraude o tl'ahido 
por seus proprios aniigos . Da act<t da 2• o 
da 3• devem consta.r nomes lle oloitol'OS 
desta quo fora:m vot ar naquellas, porque, 
segumlo declaração quo fizeram, a 5" sr,c t; ~o 
não h ; ~ via, funccimw.do. 

A' Junta Apuradora foi presente uma ad<J. 
f<J.lsa, em cpe os J.iplomn.J.LJS for:tm brindados 
com mais do uma centtma de · votos . Essa 
secçã.o não póde ser :1purada. Além da~ de
clar<J.ções que apontamos nas actas a quo 
alludimos, dos dofoitos no livro do inscri
pção, temos o protesto de oleitorc3, sob n. , 
quo positivamente decl.<OI·am não Ge~' havi..lo 
e leição nessa secção ; a justi!lc:1ção pmdu
zida p erante o Juizo Fet.let·al, a decLtra.çã.tJ 
do agente da. Prefeitura, quo junl;amos, sob 
n. , e <t opinião un:tnimc da imprcn.;;:t , que 
não foi con Cestarla, e diz o seguinte : 

Jornal do Connncrcio:-« 5" secção-Não 
houve clei,,ã.o. » 

Cot'!'eio da Jlfanha :- « Deixou de havar 
eleição mts seguinte.> secções: 'i~ :;ccção, por 
nã.o compa.rccm·em os mc:;:trios, sondo la
vrado um pt•o,;e,.;i;o pelo ft;cal Campos do l'dc
deiros ; em segclltl.a re til'aram-se os elei
tores, leyando a u r na do.~s:t secção p~u·<t a. sa. 
Facto identico deu-~Je mt Ga, sa, \J•, !O' o ll", 
àccroscendo, porém, que na lQa socç:~o houve 
sarilho, sendo por essa occ:1sião ancbat:tda 
a uma e disparados alguns tiros Jo l'Q
vólver. » 

O P l! i;:;:-« Nas 5a e (}• r;ecções não hou1·e 
. eleição. » 

Ga;:;cta de N otic ias:-« ND.s 5a, 6"' o l P se
cções deixou de ha.ver eleição por nã u terem 
comra.recido os mesario.;. » 

Jornal do Bmsil:-« Na 5• secçií.o de São 
Chris tovão não exis ti:1m ltvros para a elei· 
ção e apenas compal'Ocou o mosal'io Sr. Car
los Bar·bo.>a. Os eleitores lavrétram o seu 
protesto, indo ·votar' na Escola Publica, 
no Camp0 de S. Çhristo1rão, séde das 3", 4" 
e ll a seeções. » 

Dea.nte .. essa pro va, a fraude, o esgHicho 
feito pelo Sr. Bulllões nlío pôde ::;ee lllv11du 
á conta dos milhues do vot<:i:; dos di}Jlo
mados . E' o que requeremo.-;. 

Loc<1l-Escol:1 Publica , rua, de S. Ja
nuario n. 4. 

Bssa :oecção ta.mlJem não funccionou. A 
anthentica não fui remettida á J.unt:t Apu
ratlora. Como prova de que alti não h uuvc 
ebiç·ii.o juntamo.; : o prutosto de e :oiGu1·es, 
com Lt! gltln:,s fumas reconlwciJas, sob u. 
a. cor-t.id :'io tl.a Diencturi.<.t Ger11. l de Im;f:l'llcçã~ 

Publimt. f!llG . m edian te i.nCormaçi\o d;t r ns
pocU va · pí·o f'l··,;r:o t·a, , <till t•m:.t <[UC nesS<I escol<t 
não ltoll\'l) :~1ei:.;.:l u, o a opinii1o un:,nime dét 
im pren;;a., :ü üm ü:t j 1 t~til1caçiw judicial. 

Jurnot do Comm.ercio:-«6a socção~Não 
houve ele.ição.» 

Correio ela Jlanh ii' : ·-«Deixou de haver 
eloiç:'io n :ts seg uintes socçõcs : 5a sccçi'i.o, por 
n<Io C\Jntpltrecerem os mO$<trios, sendo la.
vrétdo nm pro ,os tG polo fi::;c:•.l Campo:~ de 
l\I oLloil'os; em cl .:guidco ret tl'<J,r .Lm-se o::: elei
Gores, lev: tndo a.· m'n:.t dcScl <?. secç:io p:1ra a 3•. 
Fac"o i- lontlco deu-se nas 6", 8", 9&, lüa 
ellaotc. » · 

O I'ai z : --«Nas 5• e Ü" secções não li ouve 
eleiçã.o. Na. 6a secção, onde nã.tJ houve eleição, 
os inLerc:>,3:t•.los mt fr~tndo affixaram um 
bolet im pltaJJt<Wtico. » · 

Ga;:; uta de N olicias:-«Nas sa, 6a ~li" se
cçõ 3.) deixou du h:1ver eluições por não te
rem comparcci<lo us mesar.os.» 

Jor·nal do 1Jrasit:-«~a8 6a, 8" e ga secção~ 
não houve ului ção. Ape na:' 11:1 6• compareceu 
um mes:1rio. Ocl c<J.n;!idatos FunsocLL Hermes, 
Julio Ca.i·mo c capitiio Moreira Guiml;rães 
fiz cl'amo:; sous protestos, sendo :1. urna le • 
vacla. paea o Jn izo Fedel'al. 

JISG«S iul'~n·nuçõ~:s aos roram trazida:; por 
um grn po do dcit.Jro::;, tendo :i. freu Ge o ca
pitão Euzobio í\hrLint> tia Rucln. O m esmo 
geupo orce port:tllor d.e uru~:~s Je .stinadas is 
eleições em ttos daqilellas secções.» 

Du:1n Lé.J. ussa prova es.-;<L acta, 1ue, porven
tura, app:n'eç:1, é evidentemente nulla, fctlsa 
c uã.o póclc ser apurada. 

_ 7a sccçao 

Local- EscJ la Publica, rua. Bella de São 
João n. lO A. 

Es . .;a sccçiio funccionou reguhtrmente. A 
authentic:t reme i,tidat't Junta. não fui a.purad<.t 
po;:qwJ Jl ;'lo lwuyer:1 sülo conferida e concer
tada. 

Os joroacs do dia seguinte registram a 
api.IraçXo. 

Sendo possivel que a illus~re Commis~ão 
tomo cu nllecimento dessa ackt, tt'anscrevo
mos essa. apm'<.tç:io noticüttlct pela imprcns:1: 
13ulhõas i\.fat•cia l, :53 votos ; Fou:>eca Hermeo, 
22 ; Valon'til11, ll ; t.-loreÜ'<\ Guiumeâes, 15; 
Julio Cêtr mo, l~; Irineu Illaclut:lo, 5 ; God.oy, 
5; L~g,lcm, :2 ; Nelson , 2 ; Vlnllacs c H.odrl- . 
gues Al n~s, l v o tu. 

Local -Escola PLtblica, praia do Caju 
n. 5 . 

Ess11 secção nõ:o funccionou. A acta falsa,, 
do~umcn to com que o 01'. Bul11ões iastrue as 
mzões do Heu prestigio o i.nfluenci<.t eleito-
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ral, foi u.purada pela Junta .. Impugnamos se na ea, 8a, ga e 1 Ja. accrescendo, porém, 
· essa secção com os seguintes fundamentos : que na roa. secção houve sarilho, sendo por · 

protesto sob n~ ., assignado por varias clei- r.sta oc.casião arJ'Cba.tada a urna e disparados 
· toros, em que se · declara que rião houv\3 alguns tiros de revólver.» · ' 

eleição ; protesto sob n . . ' ass.igoado por vai Jomal do Bra;il : -::·«Como para· as demais 
rios eleitores, cujas firmas se acham reconhe- secções dos districtos eleitoraes o_ Jomal do 
cidas, em que se declara tambem que all- Brasil rlestacoa representantes seus para a 
não se reuniu a mesa eleitoral ; certidão da 9,. 11,. - . t z ,. d 
Directoria Geral de Instrucção Publica em 8 , · so<:_çoes, ver~ . canc 0 •• UlZemos: a e 

, que, inediante informação da respectiva - ~· Çhustov~o . Chog~dos alll .a~tcs d.t hoya 
professora, affirma-se que nessa escola, lo- mcl lcada p~u a o com. ço das eiClçoes, os nossos 
cal designdo pelajun ta,não se reuniu a mesa, cpmpan~eJros. perm~necerar~ por lOJ~~o tem
nem se pro_cedeu á eleição, (doc., sob .• n ... ) P~ na ~etle d::ts ~efer1d1;ts ser.çoes: voufican~o 

Em face de taes documentos requeremos a nao tor o:n e lias f~nccwn_ado á f<t lt: de _elCI
não apuração de mais e$SO. acta f?.lsu. em toros. Grande, porém,_ f:n a sua adm1raçao ao 
favor d,1 chapa dos diplomados. . deparare~n com os edltaos affixados nas mes~ 

mas secçoe.~ accusando o resul tado ele _apu
rações .•. que niío foram feitas. Este facto 
foi testemunhado por diverstl.s pessoas que, 
como os nossos representantes, tinham a-cer
teza da falsidade do taes editaos. O resul
tado constante desse edital vac publicado · 
no mapva que apresentamos sobre as ele~
Ções de hontcm .» 

Local-Escola. Poblica., iravessa das Flores 
n. 34. 

Essa secção não funcci.,nuu. A acta falsa 
foi l'iilll <J ttlda á Junta Apm·arlora; contea. ella 
protest.amos em tempo; mas fizemo l-o em vão, 
lJOrqueaJunta limit·m -se a sommar votos 
:;em inquirir de sua. qualid :tde. Setenta o 
tn.ntas votos a cada um delles, menos ao 
Sr. Lagden que foi sempre victimado nos 

· esguichos de S. Christovão. 

A' vista do ta ntas e ião concludentes pro
vas, requeremos a não apuração dessa secÇão 
com o que se desbaEtam em qnasi uma cen
tena os milheiros de votos falsos cr>m que se 
enfeitaram -os :ocnhorcs da chapa diplomada.. 

10• sccçcio 

Como prova do · que essa secção não func
cionou, juntamos: a. justificação judicial, 
produzida perante o Juizo Federal; o pro-
testo sob n;, ·do ele i tqres com n.s firmas · 

d Local-Escol~ Pu h~ icn., rua Bella do São devidamente ·· r oconheci as, contra o não 
comparecimento ·dos mcsarios e n. certidã.o João n. 7.2. 
da Directoria Ger-Ll de· InHtruf'ção Public: ~ Essa seccão funccionou regularmente até · 
em que, median te informa·ção da. respectiva lÍ. a:~mração ; a authentic:t foi enviada ,á _ 
profess.,ra, se affir,na que alli não se reuniu Junta que a apuron. Obtiveram os conte
a níesa eleitoral e que ás 10 horas da ma- st.antes maio 1·ia de votos, alçruns clelles ·c rm~ 
nhã o edificio est:Lva. completamente -vasio. siderayeJ, sobre os coiltestados. Sabemos 

A proposit:J das 8" c 9• secções, diz a im-1 porém, que a secção fui invadüla por clesor-
prcnsa em sua edição de 19: . deiros, mesarios c eleitore;;; fol'-'m aggre-

Jonwl ,do Comme1·cio:-« ga e ga ser_çõe.>. didõs e repelliram a aggressã.o, o Sr. Maria 
Não houve eleição. » Teheil'<t, secretario da mosa ficou maehu-

cado e retiPou-se; rotiraréL-se tambein o pre
Pai:J :-« Ni'io houve oleiçful nas demais sidente da mesa . A' vista cli~so requeremos_ 

secções (Sa a li"). » a rejeição dessa. acta . A certidão da Dire
ctoria Geral de Instrução Publica. que jun
tamos com o docnmento, sob n., confirma 
es~as iereguln.ridades com o asseverar que 
ta ainda em meb a secção, qu:10do uma 
l1ol'da in \·a.din o recinto. cst:1belecendo ccm
fl .icto tal _que obrigou a mesma prüfessora. 
e sua família a refug-iar-se em um dos com-

Gazeta de Noticias:-« Na ga secção não 
houve eleição, por não ter comparecido a 
m ':lsa ·. Os eleitores em vista disso carrega-
cam com a. urna.. 
· Tambcm não lton v c cleir,'lo n n, 8" secçoiío por 
não t er comparecido a mesa, toLdo os eleitl) · 
res carregado a urna., inutilizando-a de· 
pois.» 

«Con·eio da Manhcí: - ·«. Deixou de haver 
eleição nas seguintrs secções : 5a secção, por 
não comparecerem os mesa.rios, sendo lavra.
do um protesto pelo fiscal Campos do Medei
ros, em seguida retil~n,ram-se os eleitores le
vando anrna. parn. a 8•. Facto idontico deu-

Yol. I 

modos internos do edificio. · · 
Naturalmen-te os contrstados impu.~narão 

comnosco essa, secção ; desistimos, portanto, 
de [Y:osrgnir r. a ana:yw do que alli se · 
paEStJII . 

A imprensa. toila d<i ntJtieia. Lles~o copflicto. 
W\o do1·e ser npur[l.da. 

1i 



pi•ctcnsu~: eleitos, lhes indic<tssc nrn cn,minlw 
lwn.e%.,, :tnico qnc dig nctmente !Jtíclc conduzir 

.Locn,l -- Escoh P ublic<t, rmt l'<Lo l•'crr·o <to sc iu Llos ü~gi~ latl•Jl'CS o genuíno rcprcsen-
. n. 19. tn,nto do povo. 

11• secçt'to 

A~tes do sm• n,nnu.n.c_~ada a . .:tpm•ação , 110~3<1 Tomos recorJaçõos dolorosa:; uc factos 
~cc?''O.: ~?.~mos ~entn '1 Ju~t,t quo ma~::; ~~n~ anornnes que, ao t empo do impcrio, cnlu
,wta Íctba U SCL. LJ da O cL)21ll'Mla, tl~tn . lJ '1 ctav' lll OS pleitos clcitoraes O Sétlpic:wam ÚO 
chapa .Baratct: It:~ncu vot:tçao ex·~(~~cto_n a l ,~ sa~g~o os diplomus dos l'O[íl'Ose~ trmtes; aco
fantast)c.t. Si1btal~os bem que .ti. I mo :>v den.1-nos <L mcmori.:t esses transbord.amentos 
r~unn•:t ~~08:1 ?· l~lt~~al 0 prcnm~os qn~ 0 de pudor quo, pol.:t p<tbvra inflamnud<t dos 
Sr. Bulhoe, .M,tr c1a l so pelo luxo. 1 ~0 llUll .. L~ . 0 indignados , sull'ucav<un as aspirações dos de
chefe_ sob ~UJaS ord~n~ ~~.emponl; ,t~ -~.n ,t lL t,t , linq uen Les anorttdo~ em depu:.atlos presum
lUas~,trarB o seu pre::;t1o 10 CO!Il '' Ir~-~ .lo .0 0 pLi ,·os; temo;; ainda pungentes . J'Ocordações 
·~sgtncl~o. A_ndou m<tl, a dura e?~ ~ ~~ncn ,01 dos qmdroslugubros da Esc;tdtt o Sanr.o Anto
a?o~se,ha~a a,_:w ~0'. 0 ple.tto , :1l ~ ~.01 l;o~\~ nio hoje Victoria, o do:::: dio>ti'ictos e leitoraes 
da J.epresent~ça~ nacwnn,!, ; C<tm,t ~ '1 pt 01 \ ela Hahia onde se celebrizara Gentil do Castro; 
c~ra-' contont.1l' se. ~0111 os' otos ro, ·~8 tio qt 0 tomos mesmo a;;somos de indignarão ao reler
dJspoe: s~m tnn t'tllzttl-o\·c~m ou,ros lll1: mus ct historüvdo:::: pleito nesta. C<Íp ittü e nas 
n:vh: stgm.ficam . o t,lo prcs 1.g 1"U,1 .~um ch.o ~ an tig<:ts províncias, · quando. os dous partidos 
tlo paroclua. cqUlp;:nando-? a 0~8 - ~ flue so Sv l ·wre•~imenLados p t·otenu am a vlctoria J.as 
en:·ergonham qmwdo 

1 
nao. po·.lom fa~~, ~ ~an Jdatur<ts dos sem; ~scoll~idos ; lamen

se1 !HÇO. A aut!ten~~C,\ .(.) [ol ctpur •. LcliL .. .•. l11L tttmos ainda l[llC o:> Jinnaes politicos d~L Repu-
proYaS de que e~sa :;ecçao mw fnnccwnon, . bl' , . , .·()' ·. l• . · .· , •l ·t, • . 
junhmos alem da justific,Lçiio p i'O l lnzitl:.~ em pu te,t '1~81on ,L em cotmcro~ e 01 Jrac,, em 
juiz~, do protesto que juntc~mos, ::;olJ n. , em r1ue excus~o> lwuve::;som pe.nurba~lo a. ordem 
rlue se decl<J.r:J. nào tel' hctl'illo eleição, lllll cc gel'a ~ ~ ~mp~chdo a m<~mfeSLctçao llvrc dtt 
üecl:tração llo Dl'. ,\.lfl'cdo ltotleignes Bar- vont,ttle ~oh e r a na do po> o. 
cellos . clinico Y<Lllt<tjosamente conhecl!hlo Não entt•ám, pül'<;m, nas nossas prev isões, 
nesta Capita l, onde é cstimarlo por ~c uB attl'i- csca!J<:tl'a pó;· completo ás nossas cogitações, 
bLLtos moraes, affirmando que nct 7a secç·: o aindn, qu:tntlo soubc;semos do qua nto era 
que pre~iüia, recebera ás lO ho ro.s d ~t manlli\, capaz o advorsal'io, quo o pleito de 18 de 
a urna tte:;tinacla aos trab:JJllos cloitome~ da fovm·eiro se tran~formasse na r;aturnal in· 
1 P que lhe ÍÔI ':L tra7.illa por Y<ll'lus eleüurc~. dignrt o abject.:t, revoltant'l c ctmtlcmnavol, 
que naquelh secçào diziam não t01' hwldo que aifrontou nma pop;,íaçào inteira e de
eleição. O SI'. Ba.rce!l03 vel'ificou 3.Llonüdaclc primw os ceeditos da Republiea.-
da urn ::t pela p:tpcletct que intiLcta se achctva 
ainda. A impron>:t sobre a eleiçfw ne,;sa 
secção tliz o scguln te: 

Jonwl do Coii !i J! ~ rcio:~«<l" Hf.'C Ç::Í.O. Nio 
houve .elciçào». » 

Prevíamos, ctuanto possivol, as scenas es
candttlosêl.s da feaude; recorremos ao Governo 
c <i. Jun:.a compost::t de m:tgistl'ados e de um 
i llu~tro ropr·esentante elo Mlnisturio Publico, 
a. Cllj!t toga procurá.mos a1Jrlga1' a Yertlade 

Jornal tlo Bmsil : - <<(0 quo j;~ foi tcan>- e lei t.ol'al; supp!id.mos o maior e;:crupulo na. 
nomr:açi\.u elo~ mesarios c, não sendo possivel 
qne SS , EU:x. conhecessem a população in
toi t·a, victimou-os a bo<L fé, trahiu·os a con-

cripto.) » 

Gazeta de Nolicias:-«Uem, id.cm. » 

Essa acta faba não d:.Jvia tm· sit.lo :v,ur:ttla. 
como porém, o foi, rcqueromos á" .illuste 
Commis,ão se digne não tomae conlwcimcn to 
dos voLs nelht contübs, clcduzindo- us d•)s 
milheiru:> quo diplonnram os il !us •e:-s con
testados. 

t1::tnr;a. O grupo a tlvel'so conquistou as mesas, 
corno con eguira a dansa macabra i:los locaes; 
o, tl e8tlo então, vimos pel·tliclél.s a~ nossas os
pcranç:J.s, que se funtlavam todas na não in
tm·venÇ'ão do Governo e na absoluta impar
cialit.l:J.Llo c severit.[a,le um membros da junta. 
elcitoml, a qltem não aconselhavam par· 

Concluimos a nos.sa anluiL t::trcftt . Um golpe Lidos, ct quem não movia o interesse politico, 
de vista geral, l:t nç<ulo sobre <t eleição de A :tiJstonr;'ito completa do Governo chegou 
IS do fevc reil'J nesGct Capi kt l, c rs~íc..:i:tl- ao exco~~o c reflectm-s.J uo> seus orgão8 e 
mentu no 2° distrie ~o. uma vaga rui.HiniscJn·- ttgen tr s , de morlo quo a ~Cgl'ogação a.bsoluta 
cia dessct; scen<tS, que ti'í.o gTaves for<tm, q u~ ' t.lct í;ulicia civil c o aqnartcllamcn Lo da poli
as não ulvidon al11d:õ ess:t popu[;Jr;,ão, <ll 'i:la cict miliGctr conconm·am para yue as ruas 
sempl'o de sensações novas, cnj:L ; imp1·ossõ :·s rla cld <tde üca~~em ontregnos ú. cctf'"gmt.ada 
temn felizmente encontr·ado cc il o e :t[JOio nos inl'rcno, ao cxm·cito do assa.l:J.riados, que mu
suns ropre~entu.ntos , '' imprensa , lnstarht ntrlos do armas o!Tensivtts, quo ní'ío d'lfcsas, 
par ;J. rp10 " Cam:.~rct , CCJl'l'<tnclo '"; }lürtw; aos ost.entaYam cl'iJnlnosamente v pl<tno, qu~ 
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fôm tJw•n.do e combinado, !lo pcrturbaç~iu Bem sabemos quo não acham os puhlicis· 
:1bsolnta. du plclt<J, Vimos nm dos cuntcst:1- tas remcdio aos elei tores reveis e que o não 
dus, arn 1:õr'!o, em carro d•l.;cohcl' to, eercMlo exercício· do direHo . não legitima a rcclama
du. escori:.t dus .vé os de policirt, do rrn,6lvor çõ"o ; mas · é mister flUO essa inacti.vidade 
em punlw, a p :~s;ear toda, a. ~ un. iniliiniiciu. I ~njn. v.J!untarh ou culposn. . O ~ eleitores qui· 
elc:itol·al pnlu. c t:n·a9:'í.o !la. c ida,.f~; vi mos gvu- ztw<tm!} pretenderam votfor ; jam~i~ sentira. 
pus arnudos mvadu•cm · ~ ~ ~e•}Çoe ; , arr(3bata- mos tao aleo:tado o no.;so csp1r1to pela 
rem os lin•us,esbofl)teaJ:em mes<u·los, eleito- crença de que a, Republica ia despertando no 
re~ e fi scaes ; a.s.:l,; tlmos ás sconas mais do- n.:ümo do povo a oonsciencia dos seus direi
gl•u.rlantcs, omle e t'<Wt .tH' oJ;ogon isl.as :mpplun- t.o:1 c n cer tez't do sem valor. O enthusiasmo 
tos d· ~ tlel cg:L.< l•)~, tr•:.~ n sfo!·mado .J u,,., tll •sur- et•n, cOJnmunic:lt;iyo; cidadãos, ha muito 
dci~"OS o ga!opin~ e lelt:..r:t:.•:.: ; a. p •pul:J.çi'lo cb;crentns e af:~st;Jllos das a:-~ ~ernhléas eleite
vlu. ~~~sombl'aüa c a te t•rtr.-lzad(!., ca l! ir, fu l- t•ac~. g<t l'anli<~m- nos o co ncm·.~o do seu voto o 
minu.do por uma b<ü~t, um inofl'enslvu , só do seu apoio mol'a! ; scicncia, lit tGr atura, 
porqw~ fôt:t lmvi• lo po 1' <td,·nr.,;:,l'io; pnsen- co mmorcio, ::tl't fl ,, intlustriac> , as classes ar
cion a. invasitv cl•l:; edilicio:,, o t ''.IIU.llto na.s mada~ , a mocül~~ ·-le cheia de vida e de espe
secçuos e m:ds ta.rJe sul' r.iu sal'C::tsticameoGc. t•ança , peenhe do ttmor e de dedicação pela 
enojacla, quando acta' n· aet11s f:_Lim.ts nram Re,•Lib lica , os opel'a l'ios, antevendo melhores 
lcv<d:~~ (~ Jnn t(~ Apul'adnra. E,;t~•, , compro- llüts no ~eio do inforttmio, todos se· interes-· 
ltonucndo ::tl' ictnmeuto tt ~ oi, a olla ~ul•o 1·di- s: L•:am no pl.cLo ; e nós presaglamos futuro · 
nou o :;eu cl'itnrlo e, n111ita vez constntngid.<, ma h i'boo !w ás in ;; r.Luições, pelo interesse 
JH·oclama;v~t o; votos do~sa~, · : ~ · · ta:;, fl UO ar- <}UO i:.~ nascendo, pelas cousa.s publicas do· 
n·onta,,·am a purez :.~ c a jm;tiç-.a. pu.ll . 

Deo;su. aval:•nclto de crin10s, ,: LlS~e accnmulo 
de impntd.:nci <t :;u1·giram os tlipluma;; quo 
contestamos. 

E quanJo ao p.O\"!.) chegou <t not..icb de flUO 
os c1iplomados er am os q nc h:w i<tlU pertnr
bu.du o pleito, os que o luwütm 1'ri111dado, os 
quo t inham calc:vl o ao> pú.-:: a ;;uboranh do 
sufü•:;g io, um b!'ll•lo do ill ,lignaç:'i.v unisono 
~c fm: ouvi!· n<~ imp1•onsa e Di1 opin iào, 
quo appella v::~, Pi:!.l':1 a, Ottlllar<L do~ D,;pn
tados . 

N·J rl ia. soguin t.n ao c1 <1 d eH'io , um 1·e~ultado 
era. d<tclo pe l:t irn p.t'Bi!,;:~ . uonhutu dos c~wlli
d :~tos reu !!L·(~ mil l'o ;os ; <~a : ~p : n·a(·ão :;: lr 
gern com tres mil c na Socrefiw i :~, ela Ca
mar:~ com c·.erc~ de se is ou ::;ote mil ! ! Si 
ou tra instancta huuve t•<t, é be tn llO>:>ivel que 
elles <tpp.crecessem eom tantos voGv$ tl :antos. 
os habit:w tes tlo 2° rli::;tric :,o ; en orehnto, 
n?i.o sentem flUO a opini io os conclomna e 
~npplica, como motlid'l. t~alva !'!O t'<L dos ore
ditos da Repnblica, - a <~nnullação dos~a 
oleiçrw . 

E' f<.Lcto que a.lgumas secções funeciona
ram, cerca tlo um torç.o claqüollas em t1ue 
está di viclidu o ~o tiL; ti· ido ele i to!'uJ ; esse~, 
porém, n?i.o p .;dem t t•aduzir a opini:l.o, rião 
podem significar a You tade popular, expri.mir 

· a. verdade do Rulf'ragio. As secções que fomm 
alvo do a.taqne Llo:-; contcst:L.ws Ol'il. lll just;a·· 
men :.e aquelh~s em que o' ; ~e~vccsal'lll:> re
uniam mu.iot·c.~ elefueo .;u"; as puuc<.IS <i ue con
seguiram levJ.l' ü,· t c,·mo o p coc .•·:So vü·.Lm
sn ab:J.iHl onadas ; o P~•n ico quu domimü<c~ <t 
cicbt!,;, ubl'i~;,ra 9 r.ldtol'atlu <t J'.f'f'ns·i:tr-sr., , 
de modo quo a ausunc1;;t üolle VICIOU o 
pleito e inquinou-o_de nullo. 

Entrd<~n to, fctt a l clesillusão, t errlvel reali
darle, a ])u.cctmmd succodeu ao pleito, o re· 
vólvcr snbsGituiu o voto, o g::tlopim tomou 
o log<tr do eleitor " 

Ni\ o fau taziamos em asseguear que esse 
in ;,; r•.~sse se 1\Jvelara por toda o parte; a 
conllomn:1ç:'i.o doKse pruceJimento indigno 
bco,;a osp:Jntauc:J. de toclos o~ labias e o syqJ.• · 
ptoma c<tt·acteri:;tico clossa ind•g·nação é o . 
«l'~e nal de documentos com que instruímos·. 
est~~ con tJstaçi'í.o. 

Dirigi mo-nos a uma assernbléa de poli
ticoo; , q o mais do uma, v~z teem experi
mon t :tdo o s, u valor e o seu pt•estigio Bas 
pug11a;; elei to1·ae;;;_ Concluidas essas, é im· 
pu~si vcl con~cguir os documentus que habi
!ite n; a sustentação dú um direito ou . con
tost:.v:ão ele nnm injustiç~t. Não ha exi • . 
ge11 CÜL, n'ti.o lu suppliea , não ha empenhos 
que ven1,:a.m a re·J i ~ .oncia tio facto consum
maclo ou da, indcf0l'cnça desalen ada. Pois 
bom; cs p ontane~uuente viel'am ttrazer-nos 
é.;se.;; p·,·otostvs em sua maior parte e espon· 
t,anel~mcn ~e os tinham idJ levar ao Juizo 
FeJera l, nu ilia da eleição, grupos e grupos . 
de cida,Jãos, l)~c ; mJatiz:o ~os de tanto arrojo e 
de t:io graves ;:,tton tados á civivilização, ao 
clecot•o c á sober<tnia popular. 

Reputamos p erfeitamente documentada a 
llOílsa. conte:H~~çào ; . a imprensa unanime, 
co1Hv •prova ::mlJsidiada, ::;io:io primaria 
se!':l luz ' I , .. c illuminal'ci o c.-;pirito ·da Cn.· 
uur~~ . ~Cw (~ ,le c~:.u.1' ' '1W);;_ tqtla. elb fosse 
;tLl Vll'l'S:t .o.,; eon te:;:;:tdus; nào é -possivel q)le 
um:t invMtL~dn, l'er.onhec;ch por tal encon
Grasse abrigo em todos os represen
tantes da opinl5 o; nem ê mesmo de sqppôr 
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que uma combinação pt·évia fóSS íl entabohtda 
entm todos os jornaes desta Capittl c os 
contestantes, para affirma.1·em factos ClLle se 
não tinham desenrolado . 

Pois bem, não ha uma só proposiç._'i'.o nossa; 
não ha uma affirma.tiva, não ha uma asse
veração que não esteja ampwada e corrobo
rada pela opinião unanime da impl'ensa. . 

E a. imp1·cnsa contemporanoa tem sido 
sempl'e para o historiador fonte segiir<\ dos 
seus concei_tos e do criterio no julgamento 
das cousus e_ dos llomeus. 

I~ão solicitamos _a apuração das secções q uâ 
legal e regularmente funccion::t.ram . -Por 
ella está eleito em quarto Jogar o primeiro 
contestante, contra quem p'rincip::t.lmente se 
vinham insurgido os coutestan ces o -seu 

· amigos politicqs; dil-o a impl'ensa quasi una 
nime no dia do pleito e no dia seguinte. 

Solicitan'l.os sim, a. _annullação cqmpletlt e 
absoluta da eleição no 2° distr icto eleitoral 
do Districto Federal, como uma medida de 
saneamento político e como -em exemplo a 
seguir. 

E' mister que se não firme o 'pi·ece
dente perigoso e indiguo de fa zer do 
bacamarte o instrumento -do pleito c lla 
desordem, da anarchia e !lo !UOrticinio, 
os vehiculos pa.ra a representação na
cional. - O crime póde ser um bilhoto de 
ingrasso para o carcere, nunca, porém, um 
diplon~n. para entrada na Camara dos Depu
tados. 

Teinos muito amor pela -Republica, p:\ra 
vermol-a, indifferentes,. arrastada pela lama 
e pe~o sangue, a estender depois o seu manto 
alvíssimo por sobre a cabeça dac1uelle que o 
conspurcá.ra. 

Contestacii.o do Sr. Americo de .A lbuquerque 
ao dipÍoma expedido pela Junta Apura
clara ao Sr. João Cruvello Cav :1lcanti, 
pelo 3° districto do_ Dist1~icto F ederal, 

_ mandad ot public'l.r em virtude do art. 8° 
do Regimento Int3rno 

Exms. Srs . Membros da 3" Commissão de 
Ver ificação de Poderes-Conscio de ha.ver 
sido ol01to, em 3° Jógar, pelo 3° distl'icto 
desta Capi t..'Ll, vos peço venia para apresc:1tar 
as ra.zões q uc addu:drei, robustecidas por 
documentos de cuja analyse se deprehen :erá 
e direito que me assiste. -

De cer to triuui.phará a verdade cleit< l'al 
que for talece e concretiza <t lPgitimidade de 
miuha eleição, muito embora o Sr. Dr . João 
Cruvello Ctwalc<tn i estej 1 de poss3 úo di
ploma. que, jul!Co, me devia ser co'nferido . 

Algo uc constrangimento fará ernpallidê
cer; talvez, esta exposição por ter de advo
gar uma causa já. vencedora e que, por isso 
que o é, não ca.receria. de defeza. 

Nascicla da.s -urnas <t :victori;\ de minha 
candi!latura, c p_roclaniada pela. imprensa,· 
logo após a eleição, não deveria, parece, a 
investidura do encargo depender de mais 
provas. 

Forçado, en tretanto, a propugnar o meu -
direito, esta minha contestaçüo será bre1re, 
concisa, docwuen ta da , firme. 

Impetrando, do jâ, a. vossa cavalheirosa 
benevolcncia para qua.esquer defeitos ou 
falt ·1s, dovidps a imp:wicia na -pratica deste 
acommettimentu, ou similares vícios e 
lacunas, almejo merecer a j4stiça que não 
me será negada . 

Convicto, como estou do alto e recto crite· 
riocomquevaeserjulgado -este pleito, con

E' -aspirn.ção nossa, de patriotas desinte- fio, dignamente esperançado, no veredictum 
ressados até ao sacrificio, ver -r espeitados e que resultará de cunspicuo julgJ.mento. 
puros os orgãos da soberania. E, pot· isso, Penitenciando-me de qua.esquer asserções 
imploramos, nos não enrubece a humildade que possam parecer de leve, insinuativas de 
que a expressão traduz, que a. illustrc Com- uma intençào menos elevada, di v ido esta 
mis&\o de Inquerito leia-com attenção o nosso cmtestação em duas ]Jartes : 
estudo, (de cuja pt•oiixidade justificavel nos - a , -. . 
excusamos) e decrete, convencida de que pra- _1 , bre~e analyso do, resultados da elei· 
tica um acto de benemerencia, a annullação çao pelos _Jornae~, _ collocando ~meu J?-Ome em 
da eleição do 2o districto do Oist ricto Federal, 3o Jogar na ordem dos suffragws obttdos ; 
para que a Camara, confor1pando-se com _9S 2o, critica da apuração feita pela junta e 
fun:l~~entos do pa~·ecer, de a. S?-_a sancçao exhibiçii.o de documentos, provando que me 
dolimttva a esse acto, que a opmmo publica cabe o 3" Jogar na classificação , dos eleitos. 
anciusamente esp3ra e a moral política re-
quer, por honra da -propl'ia Republica.Et :ta 
spen!tur. 

Salct. da~ Commissões da Camara doii Depu
tados , abril de 1903 .-Jolio Severiano da Fon
seca Flc;·mes. - -Valentim Màgalhtíes . - Julio 
Hem-ique Carmo.-Oacar Godoy. 

PRJMEIRA PARTE -

Todos os joJ'naes n JS dias snguinto e im· 
media tos á eleição me classificam em 3° logar 
no numero dos eleitos. 



SESSÕES PREPARATORIAS 

O Paiz de 19 àe fevereiro publ ica o se
guinte l'e.-mtado : 

. Pa.r_a Deputados : 

Sá Freire ......... ; ............. . 
Augusto de Vasconcellos ........ . 
Aínerico de Albuquerque ........ .. 
Honorio Gurgel. ............... . 
Cruvello Cavalcanti. ........... . 
AugU:sto Goldschmidt ........... . 
Silva Gmnes ................... . 
Alvos Baebos11 ...... -............ . 
e onúos menos votados. 

Votos 
2.454 
2.090 
1.090 

977 
807 
47:3 
420 
322 

·Como vos podereis certificar, por cir
cumstancia, de certo ad vind11 de atropello de 
serviço ou de causa semelha.ntJ, - O Paiz 
nesse t•e,mlt.ado omittiu a parcclla. de 108 
votos que obtive na sa secção do 2° districto 
do Engcnl1o Novo. . 

. '\ddJCionando essa -p<.wcella ao tot11l de 
l.09J, ascende a minha votação a 1.198 
votos. 

Pela cópia da actct, assignada por toda a 
Ii:i.esa, - com as firmas, devidamente reconhe
cidas, .documento n. 9, que a esta junto, 
verificareis a votação esq necida, como pelo 
O Paiz, que enumero com prova (J. l) 
vereis a. laeuna commettida. 

·Sendo assim, attinge com segurança o total 
da votação á citada somma. de 1.198 votos, 
ou sejam menos 89.2 votos d9 que o segundo 

-mais sutfragado e 221 mais que o immodiato 
aos tres dados como eleitos. . · 

O Co1·reio da Manha, que, no dia seguinte 
ao da eleição, dá um resultado incompleto 
do pleito, por isso que nada noticia com re
ferencta ao 1 o disteicGo do Engenho Novo e 
a algumas secções de outras freguezia.s,- não 
publica. neste dia o total das Yotaç:ões, feito 
por sua illustra.da redacção. 

No dia seguinte, 20 de fevereiro, porém 
ratifica o resultado d'O Pai~ : 

Para Deputi1dos: 

Sá Freire ... .- .........•........... 
Augusto Vasconcellos ............ . 
Americo de Albuquerque ........ . 
Honorio Gurgel. ................ . 
Cruvello Cavalcanti. ............• 
A. Goldschmidt ........... : ..... . 

Votos 
2.459 
2.090 
1.090 

977 
807 
473 

Ó Jomal do Commercio de 20 de fevereiro 
( J. 2) insere o resultado que segue: · 

Para Deputados: 

S<i Freire ............•...• 
Augusto Vasconcellos .....• 
Honorio Gurgel. • , •• , ._ ••• , 

Vot.os 
2.463 - 104 
2.187- 24 
1.072- 31 

Americo de Albuquerque .. 
Cruvello Cavalcanti. .....• 
Alves Barbosa ............ . 
A. Goldschmídt .......... ·• 
e outros menos votados. 

785- 2 
755- 2 
721 8° 
601- 4 

Este resultado -que altera as votações de 
todos os candidatos dá o 2° logar ao Sr. Ho-. · 
norio Gurgcl com 1.072-31 votos om sepa
rado ; ai.nJa <tssim não ultrn.passando a
votação já contada, ao humilde contostu.nte. 

Si furem tumt~dos os votos do S1· .- Honorio 
Gurgel 1.072, e comparados n.os que me dão 
outros jornacs, 1.090, esse illustro Sr. C[Ln· 
didato tica com menus !8 .votos; si se lllo . 
ajuntarem u·s votos em separado, se lhe eleva. 
a voGação a 1.103, sempre menos que 1.)98 · 
votos, sn.lva a omissão d'O Paiz . (documento 
J. 1 ), crescendo a ditl'erença a 95 votos, o 
que confirma a minha. collocação em terceiro 
lugar . 

O Jor·nal do Braz~l, de . 19 liC fevereiro, 
insere esGe l'e.sultado : 

Para Deputados: 
Votos 

Sá Freire.-...................... 1. 971 
Augusto de Vasconcellos ........ _. 1.471 
Honorlo Gurgel ... ............ : . ·1 . 115 
Americo üe Albuquerque ...... ; . . 650 

Esta votação incompleta, como se vê,desde
as sommas de suffragios aos Srs. Sá Freire e 
A ügusto do Vasconcellos, cresce para o Sr. 
Honorio Gurgel. 

Ent"t"etanto, mesmo assim, esse Sr. candi· 
dato fica com menos 83 votos do que o con-_ 
testa.nte, que continua a se suppor eleito em · 
3• lagar. · _ · --

Defeituoso parece o resultado do Jornal do 
Brazil , publicado em ma.ppa, porquanto, 
alem de deficien te, COJ:UO facilmente se ve
rifica, não insere entre os mais votados o 
nome do Sr. candidato Dr. Cruvello Caval-
c~nti, sempre conservado em 5° lagar. -

O mesmo Jornal do Brazil em suas edições 
da tarde e da manhã, sub3equentes, ·nada · 
mais adeanta sobre o assumpto, do qu,e se · 
pó de inferir que .a votação do Sr. Ho!).orio 
Gurgel não vae a mais de l.ll5 votos. · 

A Tribtma de 19 de fevereiro, sem publicar 
a summa dás votações, estima como eleitos 
os Srs. Sti. Freire, Augusto de Vasconcellos e 
Honorio Gurgel. 

Não se pôde avaliar dessa noticia, por isso 
que não a.pparece a somma des votos distri~ 
buidos aos candüia.tos. 

i l Noticia limita-se a dar uma compara
ção dos resultados dos demais jornaes; sem 
emitt.ir opinião propria sobre os resultados 
da eleição. · 



Si a Illustro Comrnis~ão. a q1w m o cn.be tt 
honra do diri'gir o p1·esoa te t ·ab.1l110, qnizer 
se occupar com aualyse mais dur.r~I!Hl,d.:t 
dos jornaes, verá, pet•cort•enilo as Hotici<ts 
da eleição, ms divoesas ~ecçõ '.> elas lO 
freguazias de qu~ se cumpõe rsGe di:;Grlcto, 
como é sempre nmfurme, <tcC•.Jl'cL1 o resul
tado dos suffragios que me r oram concedidos, 
o que não succcde com outros candid ~1J,os . · 

Será isso _prova de que a intei reza dos 
meus v otos não permittc <t f<tculdade rlc 
augmento ou diminuição ·? 

Para finalizar, a inda nos haseamla, sem 
prefer .mcia meno .> digna , nu:J rosnlkvlo:' 
O Paiz, parece jus r.o o nosso proc •de1·, c é 
por isso que pedimos veaia <L su:t illu~trada 
redacção para as tra.nscripçõ r;s que S>)gucm : 

«A apuração dn.s eJeiçlios clü llontcm, · no 
Districto Federa l, foi feita pr lo O !'ai.c:; com 
a maiot' imp;trcüdichtdo . :'<ãu recebemo::: l'e· 
sultados de pesst.Ja:> iutm•e;;s; ~ilas no pleitn ; 
todas as vo :.ações que damos fut'<W1 tl' <~züb:,; 
p elos nossos 1·epo1·te,·s e nãu contamns no-· 
nhuma das secções em que. apczar de nao 
ter havido eleição, foram atfi:mJos boletins». 
(19 de fevereiro.) 

Sob a rubrica Eleições Fedemes, nu pri
meiro ~eriodo do seu artigo de 20 do feve
retro, dtz : «0 resultado (i;.Ls e l u i çõ~: s publi
cado pelo O Paiz foi o mai~ cumplcto rlc 
toda u. imprens"' d:t Cctpi ta l. PublkcLlllOS a 
votação do DistJ•icGo F,;der :.ll imoiru, som 
attendcr a amisades e symp;lt!J l ~.s . o ox-

. cluindo, por systema, qualqce1• result ,_ do 
estranho ao nosso Sel'l' iço. » 

Ainda diz O P aiz de 20 de fe1·er eit•o, wb a 
mesma r ubrica: · 

« Revendo cuid .,dosamen te os r esult:cdos 
que insel'imos no plei ~o . cuj ;; exacLiLho foi a 
mais completa, ta, l o escrúpulo qn e t ivemo.> 

. em só apurar os votos r ealmente d cr1os aos 
di!ferentes canditiatos, not<imos apenas tl'il 
engano o a 1 a socção do l 0 distrlcto do EWl'O
nho Novo, na qual o Sr. Honorío Gnl'gol ob· 
t eve 230 votos e não 150 e o Sr·. Alill!l'ico de 
Albuquerque lO e não 55, como Séthin puhli· 
caLlo. Fazendo a necessaria rect. i fic<:~.~;fi.o, d<t· 
mos mais um testemu nho <la lmparcialiLbde 
e maximo empenho que mo.o tr-amo.s e m fcr
necer ao publico<~ apuração genninét dos snf· 
fragios que furctm legal e i·egularmcnte apu-
rados . » · 

Esta declaraçã-o d'O Paiz mais vem fi rmar 
a certeza de que inconcussa e r eal é a elei· 
ção do contestanto, q1Le ora vos occupa a at· 
tenção, em terceil'o logar, por este distric to, 

Pela votaçfi.o que conta o cont(dantc, 
l.l98, (doc. n. 9 e J l) se vê , compar:wdrJ, 
quo ainrla com o augmen to de vot :.ção do 
canJ.irtato Honorio, não muda do coiluc;iJ.ção 
nn, onte.m do:> mais vot~,dos Q.u eleitos, 

A;;sim é C[I IO s i dos 1.198 votos se t irm· 45, 
.lilfrJt·en ·.,, o.ILl'O 35 e 10, u contost-l.nr.c tlc;\1'<1 
redu:.~i :o a 1. UJ:l vor.os; l'eciprocarnentc, si 
:w c:wtlidtLto Honol'iu Gnrgel, cuj:L vot .ção é . 
de 077, se :wc:r,·sccnku· a differ ,mça entl'c 
'230 e 150, t edt e! le a mais 80 votos ou sejam 
l. 057, adJ.icionn.do:> estes, ainda monos l06 
qne u cun LesGaoto . 

ConvLim not<tl' c1ue os 230 votos do Sr . Ho
uor io Gmgel ~ão cl<t<los na ac ta da alluui.tla 
sec1,1i'\,;l, cujo resul i;: tdo tem ~ido publicado 
put· intoi l'O pela ünp•·ensa, mas foi apurado 
pch j1Ln tu. bi-p.t ·t i.io em votos c vutos em 
separa.uo, G~-!68 . · 

Além r.li.'l iiO , rtu ::J póde üzee germinar a 
pro.inmp,·.ã.u U.o il'L'egulaálado entre a ac.ta e 
os bole ti 11$, su ppon !10 nã.o se · esco ima do 
ou t1•os vieius a. a lludida eleição. 

Da an ;,Jy~ll pod'uuctorüo que vem de I'ttzer, 
julJ~t o cuntostaote se pód:J aforlr u. verdad\3 
de srm d oiç;i.o . · · 

Mni Lo ombol'il fo5se diplomailo .pela. junta 
o Sr . 01'. Ct· u n;ll r> C<tY<Lk<mti, e algures 
d<tdo cu mo 1:!0i to o Sr. Hun >rio Gurgel, o 
cuiHcstanto so presume o elai to em 3° logar 
pelo 3" <li~tric Lo. 

SEGUNDA PARTE 

Acump<1Dil llllr> a ttpnração, feita pela 
jLmta. de jui:.~os, pre:>ididcL pelo Exm. Si·. D1·. 
Gurlnf,·eU.o Cunha, dia a di<o, tomando os 
a.p:JUG<nnont•>S. r1no ~o me tu t·no•l po~sivol 
cnn:> lguil' . v i, com t·cal ;mrprc~a. , cre~corem 
as n ca ,_:Õ3:S, de m otlu que perdi logo a ospe
r an•·a d.r. me ser c-;ncoLlido o diploma , que 
julguei rrw p :nenccr L , attento o resul
tado ccJ. dciÇiio . 

E fui, j(t ro.;ignado, confhmdo na justiça 
dos qué: , futuramentJ, teriam de a na.Jysa l-a 
<i.uo a~si~·~ i ~L é~pm·ac;ã.:> até ao seu acaba
mento pai·a chegar <~ este r osul Htdo: 

D1;_ SC~ Freire .. , ............. . 
Or. AugusLo de Vasconcellos .. . 
01·. Cruvello Cavalcanti. .....• 
Jb.terico de Mbuquurquc ...... . 
Houo:'iu Gur·gcl. .............. . 
O· . Silva Gum<JS .........•..... 
Curoucl All!w~t" Goldscllmid t ... 

g poucos 'ín onos votados. 

3 .6:28-128 
3. HJO--'- 52 
2.326- 03 
I.O:l5- 7 

782- 192 
808- 31 
501- 35 

E:>t:t a.pllra.ção, porém, ê de presumir ti
cal'cL l'ücluzida pda possível e provavelnulli
dade de elei•;Õr!S que não foram realizadas, 
ou qn e, pe i<J, pronhcz de a lgtll11as acta.s, · 
cujJs ventl'Os fecu ;dados pele\ fl'ctude, produ
zü·am U111a gera r;ão tle votos. 

Acr,a ; Ütls ··a.d:ts que merccemm apuração, 
actas (llW niio forr.>~n aprecütdas poltt J uuta , 
quo ll •. s acoimou Llc ineguLtl'O:i, 1101' au
gmonto ou J?lll' diDl.inuição do votos :t cont<tr 
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ou deduzir, de certo modificarão aquelle 
resultado. 

Em fi1lta de outros recursos, por agora ao 
menos, serve-se o contestante dos documen· 
tos de que está munido- cópias de actas e 
boletins-e da critica ·dos jornaes sobre a 
eleição par·a. o eifeito · de conseguir demon· 
stra.r a legitimidade de sua. eleição . 

Sem outros elementos para. ajuizar do as-
. sumpto, o conte::;tante se a.g ua t•da. para me· 

llJOr domonstl'a.l' o direito que p .n·occ lhe 
assi:Jtir, quanüo lhe for da.<.lo t er sob os olllo.~ 
as acta:> c mais flocumcnto::; , al'cluvados na 
·secret.aeüt dcstu. Camam. 

Suppondo de mais V<tnta.gem det<Llha.r a 
critica. de fl'eg u.:zia, <.le s(lcção a. secção, irá 
patentmmuo o ·(1nc lltc parecer de necessi-
dade . · 

A exemplo do que se tom fC'Ho, comcçÕ. 
pela 

Fcguezia do J ~ngenho Novo 

Não me pai·ece escoimada de outras irre,.. 
gntar , dt~des que a.uKiliem a nulliclade ; . de
pendeuJo em bora de melhot• estudo o julga- . 
mento da eleição que se diz ahi procedida, . 
não a enumero no mappa que acompanha. 
os documentos. (M. 2). 

2a secçcio 

E' VOZ COl'l'ellte C n·eral quo não houve 
eleição nesta secção. ,., 

O J>ni :::, o Cl)rreio dn l&mha, a Gclzeta de , 
Notiáus , jorn<WS que jun to, sob as discrimi· 
n" çi'io.> J . l , J. ~l, J. -1 são accorde;; em 
noticüu• CJilC não honve eleição. . 

Como me falte clocumerito, a incluo no 
mapp:~ (M. 2) . 

sa secção· 

Esta. sccçKo não foi a.pm•ada. pela. Juntl:l- por: ._ 
varias irregularidades encontradas na _ aQ, . 
thenüc<t; os jormws J. I, J. 2, J . 4 dizem. 
que não lwuve eleiç.ão . 

Divide-se e:sta ft•ug uezü~ em gous Q.istric tos, I . · 4"" secç(to 
o to com 10 o o 2• com l iJ sccçooes. Nào fui <tPill'<Lfla. pela. junta.; <tpezar clissa . 

to IJlSTI'I" 'O · jjllittamos o documcntu n. l, assignado p1üos-
• ' Gt e leitores desta secção ArLhul' Marques Ga'>•~ 

p:1.r. Oscar do Nascimento Guedes e Leopoldo 
Vil·ia.to ue Fre;tu.s . todos com as Üt'mas· de· 

Devht ter funccivmtrlo no editicio. dtt escola vitlmuenta r econhecidas, para· ·comprovai<: 
publiC<L, rua D. Atum Ncl'y 11 • 20. que não houve eleição . 

O resultado d<t eleição que s1: diz . rcaliz~trla 
ahi não coincide com o que achou <t JmltiL de 
Apur ação, como j:í foi citadu . 

A somma dos vutos di~tl'ibuidos a.oc; clivcr· 
sos C<tndida tos, como abaixo se Yê, é de 15 1 
- 244, em supal'<Hlo , p <tr celh;; já bem avul
t::tdn.s para, prudnzir o esp<tntoso tot,tl de :.195 
votos. ! 

Esse total dividido por dous , quantos sKo 
os nomes ~L compor uma chapa , dar á o c1uo
ciente ele 197 e l / 2 voto; , tendo ob tido só 
o candidato Honorio Gurgcl ?30 votos ! 

Pela junta. a votctç:ã.o foi: 

Honorio Gurgel. ... .. .. . . . . .... . . 
Aug usto Goldsch midt ........ . .. . 
Amorico üe Albuquerque .. , .. . . . . 
Silva. Gomes .... . . . ....•. . ..... .
Cruvello . . ... ... .. . ........ . ..• : 
Augusto Vasconcellos . ... ....... . 
Sá Freire .. , ... .. . . · .. . ...... ... . 
João Garcia, ............. . ...•.• 

· Duque ~Estrada. ................ .. 
Pio Rarrios .................... . • 
Gcnosw Iguatemy. : .......•. .. .. 
Theorloro Alvo.> .... . . . . ........ . 

52 158 
~l 30 
8 2 
7 12 
<1 7 
4 2 
g 8 
1 3 
3 1 

14 8 
14 3 
4 

----

5~ secç!fo 

Apurtv.ht pela. junta inclusa no M 2. 

6~ SCCÇLÍO 

ApLu·a.,Ia rch Junta ; os jotn·aes· (J. t,. j ' ... 2, 
J. 3, J. 4.) a.lfirmam que não· houve eleiçi)::o'; _ 

Junto documento n. 2, firmado pelos etêf{ 
to1·as ,\.r tbm· Americ ~mo Siqueira, Angét(t 
Baruo3a ·Betta.mio · e Joho Ribeü•o Maltez. 
Assigoatlll'as legalmente reconhecidas c· por 
bso a excluo do ;\L 2 . 

7a sacçcio 

Apura·la pehl. Junta; não houve elei:<;ã~-. 
« A a.pumç1i:o foi suspensa, tendo a mesa. 

,;c rlis~Jlvülo com ·receio dos tttrbulentoS: »' 
(V . J. 4) excluüla do l\L 2 . 

8"- secção. 

Nilo foi a.pmau<i pela Jm1ta , que allegou, 
conter ~i. act:t irregularidades. 

9" secçr.ío 

l!'íl 

:·, o houve nlciçiw, affirmam os jorn<1.e~ 
(.T. J, J. :2. J. 3, J. 4);a Jun ta. fez ::tpuratã<'>"d&;i 

2,14 cm·I.o l":tl ~a por <tu th••n tic:t f:tlS<l, . - '~<~ 
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10• secçiio 

Não hou're clelçio ; os jorna.es (J. l, J. 2, 
J. 3, J. 4) o no~lclCLm. 

Junto documento legal firmado pelos elei
tores José de Castro Caminha, Joaquim de 
Oliveira Lima. e 'João Antonio de Miranda, 
exclusa do M 2. (doc. n. 3) 

2° díst?'icto 

la secção 

NKo houve eleição . 
{V. J. 1, J. 2) Sobre ella diz O P aiz 

(J. l)': ' 
«- Na la secção do 2° districto do Engenho 

Novo não compareceram O' presidente e a 
maioria dos mesarios; os que ficaram e al
gU118 eleitores de boa fé prt•tenderam fazer 
a eleição, mas não puderam, pela simples 

, razão de não otlCúlltra.ro.Jm na Ul'llu. vs livros 
des_tinados áquelle tr<Lbarhõ. Lavraram pro·_ 
testo e foi a~signado pelos mesarios An
tonio de Oliveira Rodrigues, _ major Alves 
Neves, por eleitores e pela profe~sora D. Al
merinda Machado da Silveira, pa1;a d11.r 
cu11ho de maior authenticidade ao do
cumento. » 
, Diz O Con·eio da Manhã (J. 3) : 

« Os mesarlos Antonio de Oliveira Rodri 
gues e major Gregorio Alves Neves protes 
taram na la. seÇ!ção do 2° districto do En
genho Novo por não se ter r eunido a mesa, 
não tendo comparecido o p1·esidente nem 
terem sido encontrados os livros que deviam 
servir nessa eleição. O protesto, legalmente 

, feito, vae ser entregue ao Dr. juiz sec
cional. » 

Junto documento n. 4, assignado · pelo me
sario Antonio dé Oliveira Rodrigues e pelos 
eleitores Manoel José Péreira Guimarães e 
Victor Ma.noel Nune5, com as firmas legal
mente reconhecidas, pa.ra demunstrar a 
nullidi~de do re8ultado que foi apurado pela 
Junta. e a excluiu do M. 2. 

2a. secção 

Não houve eleição. ( V. J . 1, J. 2, J. 3,J. 4.) 
O Paiz ( J. l ) Jiz : Não houve eleição, nem 
podia ter ha.viuo pvrqua á.~ 9 horas da 
nianhct já estJ.va a CJ.8a t'ecludtl. ( Age11cüL 
da Pret'eltu1·a- rua Martins Lag9 n. ~. ) 

· Acompa.nh<L ducumento n. 5, assig-mvlo pelos 
eleitorJs Adol_pho Nobre da Silva , Antonio 
José da. Silva e Bembo Onofre Bravos, com 
as firmas reconhecidas (excluída de M 2.) 

aa . secção 

Nãohouve elelção;(V. J.l,J.2,J. 4); 
diz o· Paíz : O logar indicado para esta 
secção esta v a errado . 

Junto documontJ n .. 6, firmado pelos me
scu-ius Luiz Ce~''do Pae~ Leme o "\lfredo 
... ugusto lüwermat' de Almc.ida e ele.itor co
ronel Luiz Fel'I'eira. M••clel, a.sslgnatura.s 
legalmente reconhecidas; por ~sso excluo o 
resultado tle M. 2 . . 

Esta. secção foi apurada pela Junta, tendo 
a votação attlngiuo a 374 votos divididos 
entre os candidatos a Senauol', sendo que, 
p.~ ra Deputatl.os, já o candidato Sr. Dr. Cru
vello Cu.valcantl estava com 206- 6 votos 
em separe~do. · · 
· Havendo r eclamado, consegui que a. junta_ a 
consideeasse nulla pc~ra o elfeito de sommar 
os votos, por isso que dava 202 eleiGoréS para 
374 vutos ! · . 

Fa.çu incluil-a, porquanto a verdadeira. elei
ção e~tâ confirwa.ua pelo bc~letim que junto 
(UOC. 7.) (M. 2) . 

5a secção 
I 

Junto cÓpia da acta e a certidão da Estra
da de Ferro CentrJ.l do Brazil. 

6asecção 

Apurada pela junta . 

7a. secção 

Apurada pela junta. 

· , 8• secção 

Não houve eleição. 

9a secção 

Apurada pela junta ; junto doc. n. lO
boletim assignado pela mesa com as firmas · 
devidamente legalizadas. 

toa. secção 

Não foi apurada pela junta por ser julga
da a respectiva acta com diversas irregula.
ridadl:ls. 

11"' secção 

Não houve eleição, affirmam os jornaes 
(J. l, J. 2, J. 4); confirmandv junto os doe:;;, 
n. li, firmado pelos mesarios majc~r Norberto 
Augusto Freire do Amaral, em 19 ue feve
reiro, e n. 12 t .mbem firmado prlo mesario 
Lazaro Ramos e eleitores Augusto Raphael 
,Moreiea, Anoonio Leal lia. SilvCL e Souza, Ale
x .• n .re Eugenio d(l Andrade Camisão e Ruy 
Elluardo tla Co:;;ta e Cunha. 

Além destes, foi feito outro protesto pelos 
mesarios citatlos Lazaro Ramos e major Nor
berto Augusto Freire do Amaral e assignado 
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por d_iversos .eleitores no dia da eleição, e, 
nesse mesmo dia, entregue no T:ibunaL â 
junta apuradora, presidida pelo Exm. Sr. 
Dr. Godofreuo Cunh<'. . 

Tenho · ainda outro protesto nas mesmas 
condições, firmado pelo mesario Augusto 
Azeredo, que entregarei ao Exms. Srs . Mem
bros da 3".Commissão. 

12" secç(ío 

Todos os jornaes affirmam que. não houve 
eleição (J. 1, J. 2, J. 3 e J. '1). 

Pára comprovar, junto o protesto, iloc. 
n. 13, tirma.do no dia da eleição pelos mesa
rios Augusto -Domíngues Bastos, Luciano Al
ves d<~ Silva Netto, Julio Pinto Duarte, Can
tidiano Gomes da Rosa, tenente-coeonel 
José Luiz . lsori:o: fiscal do candidn.to coronel 
Augusto Guldschmidt . e pelos elei.;m•es ai fer·e~ 
Alfredo Nunes de Andrade e Antonio Rodri
gues F01~tes. 

Igualmente junto outro protesto firmado 
por tres musaríos e pelo uleitor Pedro Ce
lestino Leal. Todas as firmas estão reconhe· 
cidas e por isso excluo a votação do M. 2. 

13• secçao 

Não foi apurada pela Junta, mas incluo a 
votação no M 2, porque está documentada 
a ele1ção pelo boletim assignado por toda a 
mesa e com as firmas r econhecidas (doc. 
n. 15). 

14• secçii:o 

Apurada ·pela Junta, votação · comprovada 
pela imprensa. Junto documento n: !6 . Bo
letim assignado por toda a mesa e por tres 
tlscaes com todas as firmas reconheCidas, e 
17-cópia da acta assignada por mesarios e 
fiscaés tambem com as firmas reconhecidas 

. e 18, 19 e 20-:-titt,Ilos dos fi.;caes. 

15 .. . e 16 .. secções 

Apuradas pela_ Junta. 

ENGENHO VELHO 

Esta freguezia tem dous districtos, o 1 • tem 
· oito secções e o 2• -nove. 

l 0 DISTRICTO 

A Junta. apurou as Ja, 2", 3a asa secções, 
deixaudo de apurar por vícios e irregulari
dades as actas das 4a, 5 .. , 6"' o 7a secções . . 

2° DISTRICTO 

ENGENHO VELHO 

2° Dl::iTRICTO 

A junta apurou as 2a, 3 .. , 4 .. , 5a, 6• e 7" se
cções, deixando de o fazel.' com relação ás 

Vol, l 

Ja·e 9 .. , por irregularid·ales, e quanto á 8", · 
orque nãn fui eifccttlad<~. no local df·signado 

e por oútrns vicios. Depois do exame das 
actas, entrarei em detalhes sobre ,esta fre
guezia . 

INHAUMA 

Esta freguezia tem um districto e 12 ~-~ 
secções; o resultado da eleição foi: 
. Deixaram de ser apuradas as 1•, 4", 5a, ga, . 

10• e 12a secções. .·J 

For<tm apuradas a.s 2'", 3 .. , fia, 7a, 9a e- ll ~ . ... 
secções. , ' ·-.;;_ 

Sobre as apuradas impugno, por ora,a na; . _-,. 
cujo resultado é falso, corno se comprova · ::·
pelos documentos o. 21, protesto lançado em . 
nota.s do tu.belliã,o e escrtvão J.a l4a pretori~, ·.~ : 
Lino Alves da Fonseca, assignado pelo meu 
fiscal rtessa · secçiio Sr. Candi lo Mtmdes, en-, -~-
tão Teporter d'A T1-ibuna , e pelos Srs. Toribio _:. :~ 
Preire de Lima e Silva, Ru1ino Sodré Pe- · _·:· 
çanha Junior, Antonio Flurúlo de Souza·, José -., 
Perreira Machado e Paulino Felix Barbosa; ·. 
n. 22, declaração do rnesa,rio AifreJo Costa . ,: 
Pereira', affirmando não ter havido eleição e · 
respondendo a cinco quesitos formulados pelo 
Sr. Candido Mendes; n. 23, declaração do 
mesario José ·candido da Rocha, tambem 
affirmando não ter havido eleição . 

Todos eStes protestOs ·teem as .firmas re... ~:..; 
conhecidas, sendo que o iavrado no tabellião > i( 
foi em 18 de fJvereiro, dia da eleição. . - ·,_ · 

Sobre .as secções não apuradas incluo no :-· 
mappa M 2 as seguintes:_ 4 .. , sa., wa e 12" , :, 
secções, juntando os documentos ns. 24, 2!?; . · ... 
26, 27 ,,28, 29 e 30 (quatro bofetiil>l e outros • __ : 
&itulos de prova, todos assignadus pelas re- ·· :· 
·sp .ictiva,s mcsa.s e com as firmas reconhe- · " 
cidas). · 

Junto tambem documento 31 (boletim d~ -:·;: 
7a secç·âo) . 

IRAJÁ '· 

12 secções . 
Desta freguezia a. junta deixou de apurar · ,. 

a.~ 3" e 4a. decções por não ter re~ebiçlo as. :.~~ 
respectivas authenticas. . _ · · 

A 7" secção não foi a,purada, porque o nu
mero de votos era Sttperlor ao de eleitores,o 
que a jun~a verificou, pois se fazendo votar -
2l0 eleitores, os sulfragios para Senador n.t
tmgiatn a 310 votos,da(los ao Dr. Lopes Tro- -~ 
vão 165 e l45 .ao Dr. Andr<tde Figueira. 

Impugno a eleição dada como havida na la _ -:~ 
secç:ão, por ser falso o resultn.do, co~o prova' ·. ;.,: 

Nota-0 ' documento n. 28 pertence á 
: ~ 

l ~a ::;ecçã.o d•J Engenho Novo (2° districto) e 
não á freguezin. de Inhaúma, cv;mo, por_ en· -· .· 
gano, se enumera acima, 
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o protr.~to_ lavrado no tttbelliKo, cscr.i 1·iio d~11 o _ ; ~h<LS de P<t'! n~t<t c ,[o Govnrnador, me. m~1-
J4a protorra, L1no :i.lves tb F.JnJeca, :.is·:tgtn- IIJ[o~tlll'OL <[ U ntu mu cunc<.11 lec '"L'ommL,;~:.w 
do pcJ . ,~ S1·s. S.uuuel Carvallw 1le Oliveir<t, uxamintu· os papuis l'CfGl'Dtltt1:: <lo 11kii.ll. 
Ca~~~s Guilh01~m;e l'e~<J.r <ia. Cost_a,. ~uiz. Aal,'.~- Pol' os~<1 ~xposiç:io _veri~cará a illu.~~ra.da 
du '~~tchado, AJre~ Pmt_o ,.Rey.ma.o, , efoa.~ 3" Commtss~w ct:J Verdlcaça.o uc Poderes que 
Car1 ,üho de Oltveua, me~auos,o pelat> tuste c·lb" ao contest :ntc 0 tercei, loO'l1., 1a 0 ,_ 

~~nll~~ Manoel Alves _de Az~vcdo Braga e d~I; dos cleitJs pol' este distt~cto~ ~uj~~ Y~
f,9 l)a.u w da Sllva Amara.l. (\ .de documento taçõe;: veriticarú. pelo m::tpp <t n·. 2, a. ost:l. 
'-'~ · appouso. · 

Impugno t ttmbem a eleição dada corno h<l· . . , 
vida ntl 2"" sccção, pJr ser maio1• 0 unmm·u de Talvez exten-;o,. o conte?t~ntc f,J_l lorçauo a 
votos do que 0 de eleitores, e por outl'os vi- alongar a pr~seme ll:O.:QOSt,;<w, mm. to _embora 
cios de que, me constct, está cheia. :• a.ct:L LlVC'S ) OI?~mra o ObJGcLwu lia -m::trs abso-

Quaodo me fór permittido, VJrificarei as lul;a conCIS<lo · 
citadas irregularidades. Conscio de merecer a bcrwvolonci" da Com-

Considero ialsa a acta da eleição simulada mi3siio peb precios:t e occup :tLl:t attooçiio 
da ôa secção desta freguezüt, como se com- q.ue a.nhola lltc scj<t concedida, ospcr:1 
prova pelos documentos n. ::l'l , protesto as- perdfío. 
sigoado pelos mesf;)rlus Franci.~co Fernandes 
Barata, Rodolpho Bvydo o Processo i\I<n•i;.inia
no de An•.,rade l{osa.. 

sa. secçav 

Pelo documento que junto, n. 34, julgo 
falso o resultad.o desta secção e apre

sento â critica. da. digml Commissão o pro
testo assignado pelo:; mesa.rios SI'.~. Leopoldo 
do Na~cimento, Bemvindo Pinto do Lago, 
Dr. Accacio de Araujo, fiscal; l\la.rio Luiz de 
Souza, Pio Alves d.e Oliveira, Joi o Emtt
nuél da Silva e Polycal'po Tlwm.a<. de Aquioo, 
}Jassatlo no cartorio do t ahellião e escrivão 
da 14• preto ria, Li no Alves da Fonstwa.. 

Com relação ás seis freguezias: Jacare
rn.gu~, C~m1po Gran,\e,Guaratib:t,Santa Cruz-

Para melhor c mais facil juizo, o contes' 
t;tntC CXW<.l 2,b:dxo O l'üSILltildO totlll da s YO• 

taçõcs a cadtt c •.ndlil<V o, extt'a llido do ma.ppa 
M 2, onde sn domon~Ll'<t q 11e lhe c >,he 'u ;Jo lo· 
gar n<1 represcmaç:'(o do 3" di;tt·icto eleitoral. 

úr. Sá Freire ..... o ••••••• o •••. 2 o 367 - 25 
Dr•. Augu.~to V'"sconccllo:s o o ••• o 2. 056 - 30 
Capitão AmOX'ico d(:. Albuqner-

que .... o •• o•. o •• •o•. o o •••••• 

Dr. Cruvollo (\w:ücanti. .....• 
Houol'io Gnr·gcl.. o ......... o • o. 

Coronel Augusto Clolclschmillt .. . 
·Dr. Silva Gome:> ......... o ... . 

!178 - 4 
783- 6 
6G5 - 19 
571- 3 
359- 8 

Capital da Rcpublir.:a, 25 de abril de 1903. 
- Amel'ico de Albuguerqtle. 



MAPPA N. i - Mapp::t demonstrativo da eleição no 3o districto, realizada em 18 de fevereiro ultimo e apurada pela Junta dos 
Exms. Srs. Drs. Juizes 

ENGENHO NOVO 
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Dr. Sá Freire ..•..•.. • ..•... ·• 9 8 105---- - 9- 98- 80--- 101 - 85- 125- 104 - i04-- _ 110- i2-- - ~- 107- -I- 111- 58--- 1!6- 4- 1 13 5 
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IRAJA' JACARÉPAGUÁ CAjlPO GRANDE 
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Presidencia elo Sr. Urbano · Santos {.-t0 vice-zwesidente) 

.· Ao meio-1lia presentes os Srs . Uehano CARAVELLAS, 25 - Os abaixo assignados . 
Santos, A-ngelo Neto, Anton io B>l.Stos, Tllom:l.Z mesarios da 4" secção eleitoral des te mum
Aceioly, Sá Peixoto, Rod•,Jpho Mit':llldá, cipio do 3° di steicto do Estado da Bahia, in
·Enéa.s ·Mar·t i n , F f'a neisco Tulent ino. Fel'reir~t formados que na Sec!'e tar ia dessP Camara foi 
Braga.~. Albtwto Bez:~ml'. t, Raynwn~lo tíe !.-li· aprest·ntada dnplkata da a utlteutica d<t elei
rand~ .•. Teixeir·a rie Sá, C.WIICIJO rht l<'ons•.õca, ção procerlidtt a 18 de feve;•cir·o ultimo, as 
·soares·de Gou vei<t. Al'rhut· Orl<tndo, Ju lio de · signada com os nomes dos abaixo a,,s ignados 
Mello, Fntnciseo Ta.varcs, Celso de Sou z>t , e contendo resultado dilfer·~ nte do apurado 

_Davijl Campi sta, 'Morei r a da Silva, Bernardo na eleiç-ã.o a que legn lmente se procedeu, 
Hor,ta, .fleredi a de Sá, Azevedo Alves , Jos'~ veem, para os devidos eJfeitos, apresentar o 
Lobo,· J"'suino Cardoso, .João Vieira, Frerlcerico ~eu vehemente . prote:;to contra a. falsificação 

,Borges, Guedelll [t Mou r·ão, Adatberto F(· rr •z, 1 de snns assignaturas em autltenticas que 
·Aurelio Amórim, ;\o i;o: io de . ;\breu, E~téwio nã 'J seja a. assignn.Ja do proprio p1.1nho rio~ 
Coimbra, Pan tiiú. Caloger;.s, ;,·eli x Giispar, nomes firmarias con;-ignando a eeguinte 

- J~o Baptis tn., A letH:<tr GuimaJ·ães, Ga.ldino votaçiio : Para Deputados : Sa ivador Pi· 
. Làreto, : Jo~é Eu~ebio, l~ smera i •li n n Bant! eir,l·, res, 148 votos, Dr'. Bernardo Jambeiro Hô, 
· Ermirio Couti nl10, \ Yeneesláo Braz, Car-los de Dr . ,\rJalbe t·to Guimarães 108, Dr. Eugenio 
~ovaes;_ . Mal<tqnias Gong,\lvcs e Eloy de Tourinho ô, Dr. Felix Gaspar 14 votos. 
Souza; __ . - Para SenadoJ': D1·. ,\rthue lU os, 147 votos, 

Ab.re-!!e a sessão. p>l ra Vice- ProsidBnte da Re publica: Dr. Affonso 
Pennf\ , 211 votos. Rogamos V·. Ex. se digne 
dar conhecimento deste prutesto, que f<t
zemos f\ bom da verda(1e eleitoral !1 hotlrüda 
Commissã.o de Poderes e <'t nnbre Camae~t dus 
Sr~ . De putados. -Licinio da S !l va Gui;Jw;·aes 
Le_ssa, P. - Amelio Rodr·igue> da Costa Mello. 
- Henrique F'to,·enc·io .- Jorge S-ir;ue-:1"7. .
ill-cino Carolina Costa.- Antonio Perei1·a da 
Sil·va . -Numero l 95--300 r éis. Pg. trezentos 

. E' U1it ~ sem nebate approvada a acta da 
. sessãq antecedente. 

: ()· Si~ . .r.'\..ng·elo Neto (1° Sec1·ctario) 
... proce·de á leitura do segui nte : , 

EXPJm iENTE 

· ·· . . Ao· sr: Dr. Urbano dos Stmtos . r éis de sello em verba, por não havei' estam-
. DD,. t• Vice-Presid&nte da Camara dos pilhas . Collectoria de Caravellas, 25- de abril 

: Deputã.d9s. de 1903.-0 collector, ;1. -.llelgaço .- 0 esc r i· 
.- :Não·.m,é sendo possível continuar a presidir vão, Albino C.- Costa. -Nihil .-J>. lvf elgaço. 
â!! , sessões prepar>1torias da Camat'tt por Reconlte·ço verdadeiras as firmas SUJH't~ . em 

)ne . ser .... preciw ir assistir no S"nnclo á numero de cinco. Caravellas . . ~,:; de ahl'il de 
-. discussão sobre n, mtnlla eleição senatorinl, e 190:3. Em te~temunho (P .) (M.) de verdade. 
· .te.ndo mesmo de optar pelo Cltrg·o ue Si' nador, -0 tabellião, Pedro Mel.r;açp de Almeida. 
: rem:útciando o de DGputado, no (:aso de ser Os a baixos assignados, mes<trio d<t pritneira 
a,pprovadf\, como espEH'O, a minba eleiçã.o secção eleitoral u·cste municí pio do terceiro 
pãr~·: )i;quelle cargo , isso mesmo levo ao Di:;tricto do Esta:do da Bahia, ·informad os que 
co~heci:mento de V. Ex'. pétra que corno meu na Secretaria dessa Camara fui apresentada 
SUbstituto lega.], [~SSU IIJa a j)l'esideucia da duplic;1tfl, da au tllentica da eleição t'rocedida 
Caniara;rog<wdo-llle dar a esta sciencüt do a 1S de fevereiro ultimo, assiguarla com os 
fact!). _ · nomes elos abaixo assignados e contendo re
. Saudações.- Carlos Vaz- de Mello .- lu- sultado diifet•ente do apurado na eh ição a 
teirad.a. · · que""1egalmente se procedeu, veem, para c.s 

CARA VELLAS, 25 
Sr. · Presidente lla 
Rio · : , · 

devidos efl:eitos, apreRent.ar o seu vehernente 
protesto contra a falsificação de su n,s assigna

de. abril de J 903 - Ao turas .em authenticas que não seja a assi
Carnaca dos Deputados- gnada do proprio punho dos abaixo lirmados 

, O gr. Presidente da C<tmal'::l. dos Deputados 
j.'ecebeu os segui ntes : 
.:. 

conúgnaudo a ~eg uinte votação : para. depu
tados : Dr. Salvador Pires t{4 votos, Dr , 
Adalbert1> Guimarães 7fi votos, Dr .. Rcrno.rt'l'rl 



92 ANNAES DA CA!vfARA 

Jambeiro 71 votos, Dr. Felix Gaspu· :?3 votos, • Farias, José Rodrigues de Carvr~.lho, Manoel 
Dr. Eugenio Tourinho L! votos. Gonçalves Moreira, Faveliano Pereira 1te AI

Para senador, DJ'. Artlmr Hios llü votos, cantara e de Ricardo Bollo. Caravellas, 25 
: ' Dr . . José Marcellino 24 votos ; para vice- de Abril de 1903.-Em testemunho (P) (M) 

presidente da Republica, Dr. Afl'onso Penua (A) d<1 verdade, o tabellião, Ped·1·o JYielgaço de 
99 votos, Dr. Severino Vieira, 26 votos, Almeida. · 
conselheiro Ruy . Barbosa, 9, votos: . . " 

Rogamos a v. Ex. se digne dar conheci- CARAVELLAS, 25 deabrtl de 190.:> . 
' mento deste protesto, que fazemo5 em bem da Os abaixo assignados mesarios d(l, segunda 

. verdade eleitoral á honradà coinmi;;são de secção eleitoral deste município do tereeiro 
poderes e á nobre Ct\mara dos Srs. Deputado~:~. distl'icto do .Estado da Bahia , informados que 

' Caravellas, 25 de abril de. HJ03. __ Hen~te - ua S~cret,ma deste ~amara f~1 _apresent~da 
n~gildo Som·es Alcant·:tra, pre~idente .. _ .Toa:o l ~upl!Cata ?a a.u~hentt~a da ele19!o procedida 
Vtcente Caso·o Almetda.-Jose JoaqMun San- d, 18 de fever~Jro ult~mo, · asSSI 0 nda com os 
tos· Abreu. - beolindo Jl.fanoel de F,trias. ~ nomes dos abaixo ass1gnados e , conten.d~ re-. 
J1fanoel Som·es do~; P assos 1Vlelgaço. _ N. 1ll8, sultado d1íferente do apurado na ele1çao iJ. 

.. 300 réis.-Pg. tresentos réis de se !lo em verba, que. 1egalm.ente se procedeu, veem para os 
:-.. por não haver estampilhas. devrdos effertos aprese~t!l'r ~seu vehement.e. 

· · . . _ . protesto contra a falsitica,;ao de suas assi-
CollectorJa de Caravellas,. 2.) de ubnl de gnaturas em authenticas que não sejarri as

. 1~03. :--.O collector, A .. J1!elgaço. - O escri· · sign das do proprio punho dos abaixo fir
.. . vao, Albtno Q .. Costr; N~h1l. - P. 1lfelgaço.- rnados consignando a seguinte votação :para 

. Reconheço v_erdaderras as fi.rma.s supra, em deputados : Dr. Salvador Pires 93 votos, 
numero de cmco. Dr. Adalberto Guimarães 74 votos, Dr. Ber-

G;1ravellas,25 de abril de 1903.-Em teste· ?ard? Jambeiro 63 votos, p1•'. Eugenio 
munho (P) M)·A) de verdade; 0 tabellião, fourmho 15 votos, Dr. Fel1x Gaspar. 9 
Pedro 1llelgaço d' Almeida. votos ; para senador : Dr .. Arthur R tos 

/.> · _ . · 109 votos, Dr. José lVIarcellmo 15 votos, 
Caravellas, 2:J de abr1l de Hl03. conselheiro Luiz Vianna 3 votos; para 
Os abaixo assignados, mesarios da unica vice-presidente da Republica Dr. Affonso 

. .secção ~leitora! deste município do tm·ceiro Penna 10.2 votos, DP. Severino Vieira 19 
. districto do Estado da Bahia, informados q o e votos, conselheiro Ruy Barbosa 6 votos. Ro
. . na Secretaria dessa Cnmara foi apres,mtada gamos a V. Ex. se digne dar conhecimento 

duplicata da authentica da eleição p1'0c2dida deste protesto, que fazem em bem da verdade 
a.lS de fevel'eiro ultimo, ussignaila com os eleitoral, à honrada Commissão de Poderes e
nomos dos abaixo assignados e contendo re- á nobrt1 Camara dos Srs. Deputados. Cara-

·sultado differente do .apurado na eleição <L velhJS, 25 da abril de 1903. Manoel Fel iciàno 
.q'üe·legalmente so procedeu, v e em para os Alves Caja.:;ei?·o, Presidente .-Manoel Caetano 
devidos effeitos apresentar o seu vehemente d' Almeida.- Cy1·o dos Santas Oliveira.-José 

. : protesto contra a falsificação de suas assigna- Rod1·igues Costa Melgaço.-José Ignacio de 
· turas com authenticas que não ;;eja a assi- Sant';lnna.-N. 190.-300 rs.-Pg. trezentos 

,, . gnada ~do proprio punho dos abaixo firmados reis de sei lo em verba, pol' nã.o haver estam-
consignando a seguinte votação: para, Depu- pilhas. Collectoria de Caravellas, 25 de abril 
tados : Dr .. Salvador Pires 139 votos, Dr. de 1903.-0 Collector, A. Melgaço.-0 Es-
Adalberto Guimarão5 130, Dr. Bernardo Jam· cri vão, Albino Costa Nihil,-P. Melgaço. 
beiro 127, Dr. Felix Gaspar 16; para senador Reconheço verdad eiras as firmas supra de 

.. Dr. Arthur Rios 206 votos; para vice-Presi- Manoel Feliciauo Alves Cajazeiro, Manoel 

.:...,clente da Republica Dr. Affonso Penoa 206 caetanod.'Almeida, Cyro dos Santos Oliveira, 
votos'. Rogamos a V. Ex. se digne dar co- José Redrigues Costa iYielgaço e José Ignacio 

· n)lecimento deste protesto, que fazemos em de sant'Anna. caravellas, 25 de abril de 1903 
·bem ·da verdade eleitoral,á honrada Commis- -Em testemunho (P.) (M.) (A.) de ve1'dade, 
.são de Poderes e á nobrd Camara dos Senhores 0 Tabellião, Pedro 11felgaço d' Almeida. 
Deputados.-Caravellas, 25 de Abril de 1903 . . 
-A1igelo Manoel'de Fw ·ias, Presidente· Jose Caravellas, 25 de abril de 1903. 
Rodrigues de Carvalho. - Manoel Gon~alves Os abaixo, assigoados mesaríos da 3" secção· 
More·ra.- Faviliano Pere{1·a Alcantara.- eleitoral deste_ municipio do 3" districto .do 
Ricardo Bolo.-N. 199. 300 réis.-P.g. tl·ezen· Estado lla Hahi(l., informados que na 8ecretaria 
tos réis de sello em vei'ba., pnr não haveres- dessa Camara foi apr·esentada duplicata da 
tampilhas na .Coll~-:ctoria de Caravellas, 25 de autbentica da eleição proceuida a 18 de' teve
abril de 1903.-0 escf'ivão,Albino C. Costa Ni- reiro ultimo, assignada com os nomes: dos 
hil P. 111elgaço.-Raconheço ver'daàeiras as .abaixo assignados contendo resultado diffe· 
firmas retro e supra de Angelo Manoel de rente do apurado na eleição a que legalmen~ . 



SESSOliS PRl<:PAHATORIAS 

se procadeu, YG3 111 para, os devidos e1Ieitos 
apresentar o seu vehemente pt•otesto contra 
a falsificação ele suas nssig-nn.turas em nu
thenticas que não seja a as~igna.da elo propt·ío 
punho dos abaixo firmados consignando a 
seguinte votação: pala Deputados: Dr. Adnl· 
berto Guimat·ães lOli votos, Dr. Salvador 
Pires 87, Dr. Bel'narclo J ambeiro 82, Dr. Fe
lix G·J spar li, Dr. Eugenio Tourinho 8, 
p"'ra Senador Dr. Arthur Rios 147 votos, 
para vice-Presidente da Republica Dr. Af
fonso Penna 144 votos, Dr. Severino Vieiea 
3 votos. · 

Rog-o a. V. Ex. se digo o dar conhecimento 
deste protesto, que fazem em bem da verdade 
e lei tora! á. homada Commissão de Poderes e 
á nobre Camara dl'S Srs. Deputados. 

Carn vellas, 25 de abril de I9Q3,.::_Francisco 
Soa1·es Passos Monteiro, Presitlente . -Hclco· 
do1'(1 de Aguiw · Siq?.Aeira.-An'..,;úo Jllelgaço 
de Almeidct , Seer·eta,·ios.- Themistocles Igna
cio de Sw lt-'Anna.-0 mesario Joaquim Cae· 
tano da Costa uão astiig-nou. por estar au
sente. Erci ut supra.-0 Presidente, Fr.m
.cisco Soares Passos Jllontei1·o . - N. 197.
$0G réis.-Pagou 300 réis de seHo em verba, 
por não haver estampilhas. 

Collectoria de Caravellas, 25 de abril de 
1 D 3. -,0 Collector, A. Metgal;o.:_O Escrivão, 

'Albino C. Costa.-Nihil P. J.llelgaço, 

R~ coriheço as qnatro firmas supra - Em 
test 'cl munho ela veréhcle J. C. Costa . 

Pead(\, ~5 de ,\.bril de l 90:L- Ta tJelliiio in
terino Jose Caetano ela Gosta. 

PRADGJ, 25 de abril de 1V01.- Sr. Pre
sidente da Camara uos Deputados Federaes. 

Nós, mesarios da 3·1 secção eleitoral do 
Prado, 3° districto do Estado da Bahia, in
formados existir duplicata de authenticas da 
eleição< de 18 de fevereiro ultimo, assignada 
com nossos nomes, protestamos. contra a 
falsidade de authenticas que não seja assi
gnada por nosso proprio punho dando resul
tado di1ferente do seguü1te: Dr. :\Ianoel-. 
Adalberto de Oliveira Gui1ilarães, 132 votos; 
Dr.Salvador Pir•es de Carvalho- Albuquerque 
Junior,129 vot0s; Dr. Bernardo Jambeiro, 124 
voto~;Dr.Felix Gaspar de Barros e Almeida, 
26 votos;Dr. Eugenio Gonçalves Tou1·inho, 15 
votoa .Rogamos a V .Ex. scientificar deste pro
testo a Com missão de Poderes e Camara dos 
Srs.Deputados.-F1·a-nc·isco Garcia da Fonseca. 
-Cyro Ignacio Jllarâal.-JoaoGm·cia da Fon
seca.- Dnn·'ngos Gttimm·ães ele_ Almeicla .
.lfanoe/ Celestino da Costa. Reconheço as cinco 
armas sup ra. Em testemunho J. C. d<t ver
dacle.-Cost<r.. Prado, 25 de abrii de 1903.-
0 tabellião int~rino,. Jose Caetano da Costa. 

PORTO SEGURO, . 25 DE ABRIL DE 1903. 
Exm. Presidente da Camara dos Depu

tados do Rio. 
Os abaixo ássignados rnesarios da segunda 

Reconheço ve~·dar!eiras as firmas supra de secção eleitoral do municipo de Porto Se
Fl'ancisco Soares Passos Monteil'é>, Heleodoro guro, terc.)it'ó districto do Estado da Bahia, 
de Aguiar Siqueira, E. Antonio l\ielgaço informados que, na secr.etaria dessa Camara 
qe Almeida c de Themistocles lgnacio de foi apresentada duplicatas authenticas da 
Sant' Anna. elE>ição procedida a 18 de fevereiro ultimo as· · 

Ca,ravellas, 25 de abril de 1903 .-Em teste- signada com os nomes dos a baixos assignados,. 
munho (P.) (M .) (A.) da verdade, 0 Tabel- contendo resultado differente do approvado 
lião, Pedro Melgaço de Almeida, na eleição que legal se procedeu, vem para 

devidos effeitos <~presentar seu vehemente 
PRADO, 25 de abril do 1'903 -Nós mesa- protesto contra falsificação de suas assí

rios da segunda secção eleitoral do Prndo gnaturas -em authenticas que não seja as
no terceiro di-stricto do E&tado da Bahia, signada do proprio punho rios abaixo firmados 
fomos mformados de haver duplicata em au· legal consignando para deputados á seguinte 
thentica~ na eleição de 18 de fevereiro ultimo, vota'ção : Dr. Salvador Pires 48 votos, Dr. 
assignados nos;;os nomes; protes tamos contra. Bernardo Jambeiro 46, Dr. Adalberto Gu_i· 
a falsidade das assignaturas que não seja ma.rães 36, ,Dr. Felix Gaspar 5, Dr. Eugenio 
do · nosso proprio punho dando votação ':Çourinho 5. Rogam V. Exa. se digne dar 
differente da seguinte: Dr. Manoel Adalberto conhecimento deste protesto que fazem em 
de Oliveira Guimarães cento e trinta e tres bem da verdade eleitoral, honrada commissão 
votos, Dr. Salvador Pires de Carvalho Albu- de· poderes c a nobre Camara dos Srs. Depu
querque Junior cento e trinta e rim ·votos, tados. 
Dr. Bernardo Jose Jambeieo cento e vinte e Mariano Victm· Figuein:tlo Sodré, presi
oito votvs, Dr. Felix Gaspar de Barros.. e dente. -Joaqt<i-m Gonçalves dos Santos Coellzo. 
Almeida dezesseis votos, Dr. Eugenio Gon- -Jose Ribeiro Coellw.-Jovino elos Sa!lfos V~
çal ves Tourinho doze votos. Digne-se V. Ex .. nhaes,. secretario.- HeYwique Osorio Borges. 
scientificar deste protesto á Commissão de Recónl1eço as firmas ·supra serem pl'oprias do 
Poderes e respectiva Camara. -Domingos que, dou fé .- Porto Seguro, 25 de abril 
Alexar!cl·rino Jliranda.-Saty1'o da Silv.a.- de 1903, em testemunho de Yerdade A. 1'. R. 
Manoel Simões Laye. - Jose Fé'f'nandes dos O tabellião substituto, Adauto Fen·ei1'!;. 
S.antos. Ramos. 



PoRTO SE(:t•Ro, '! 'de abri l rle 1003 . 

_ Os a baixo a ~signados n:r.:;ar·ins tb !" u:o: ç-:: u 
do município de Poetu Seguro do 3·• tlistrielo 
do Estado da !3allia, informados q11e n:1 se.;re 

-taria dessa Cama.rn. foi ap eesentado dnpli' 
cata das ·authenticas da eleiç1o pl'OC•.)dit.la 
em dezoito de fevei'eiro uitioJo e a~signarla 
com os nomes dos abaixo assignallos coillcn llll 
o resultado diffe rente do apura•.lo na elei-

,_ção que legal se p!'ocedeu. Ve! lll Jl"·l''-' os 
deviclos e:ffeitos aprcJSell bu· s e u vellenJellLe 
prot_esto contrà. a f<t!s iiicaçii.o de sna~; assi

-gnaturas nas authenticas que nãu Eejam as· 
· _ signarlas pelo proprio punlw dos abaixo !ir

macios cousi!!nanrJo pnradeputados a sogni 11 te 
votação : Salvador Pires :::8 votos, Dr . Ber
nardo Jaml:Jeiro 38,Dr.Eugenio Tourinho :;s; 
Dr. Felix Gasp<.l.t' ::?,~, Dt'. :\.dalberto Guimarã<:'S 
26, rogam a V. E x.se digne dar con ltecimen to 
deste protesto que fazem em l:Jem d:1 verda,[e 
eleitot·al a honrada. comtnitisão da nor.m·es e 

- ~ a . nobre Ca1nar-a dos Ser,hores Deputados , 
.· deixa de a~sign a. e esta mesa rio JJt·. Alltvnio 

H.ica ldi por estar no Congees:;o Estadoal.-
- Jusselino Monteiro ."-P.Jose dos Saa:os Vinhas 
secretario "vigm··io, A rnaldo flOl"[! IJS da Con
cciçao.-Josud Emygdio da Rocha . Reconheço 
as firmas snpra. set·em do~ prop1·ios punnus 
dos signata1·ios elo que dou f0.- Por·to Se
gueo, 25 de abril de l903.Em testemuuho de 

·v.erdade A. F. R. O tab3llião substituto, 
. Adatlto . Ferreú·a Ramos . 

• . - MANÁos, 25- Cllegando ao meu conheci
, Iílento que os . Drs. Manoel Francisro Ma
: .·,cl:lado e Gregorio Thaumaturgo de Azevedo 
_apresentaram diplomas · !fe DepLltados por 
oeste-Estado, as5ignn.Jos com meu nl}_me, pro
testo contra a labificnção da mi nha' ass igna
. tura ; apezar de ser supplent.e do intendente 

· d·a Capital, não funccioo ei na junta, apura· 
dora e nem assignei. ~ Joaq ,•"im C(wvalho. 

Rcco :1 hr: .;n ,, :: ss ig-,,d1Jr:1 "" t;•n de .To :! quim 
Cí~- !~v : __ ,!ho . . \1 ~ uá ~ · ::-:. ·.--: ; ,-L- ~ ;·-!) :·Jl de l t):):J . - · 
l~:rn rc d:'l. V i.J L',: a.tlD, o in,i_:f-! !ii<i •J, JdtiO It.e :s. 

MA::-1.\.o;;, 25 -·- So ube que os Dt's. Manoel 
Fl'ancise•.i ;\[ach:·Ldo e Gr-f'gori o Tha.mat.urgo 
tio Jizeve:\o exhilJ il'<t;. ! diplomas cl 0 D ·rmtados 
po1' este 8statlo a~Si.'-(rF\•:Ios com meu nome, 
pn: tc-;to contra;;, l'>thithl<;à ·~ , porque nada 
assignei .-JoaqtPm R;·c:; Riúdro . 
. lieconi: Fço vt• rdn:if.>ira. :~. : : s~i gP <Ütl!'a supra. 
- Enl t e .- t ·'illlllliW A. B. S. da vel'dade, 
o ta bel lJáo, :lt-vm·o BmT-''S"J de So-uza . 

M .\N.\OS, 25 (\e a bt•il de lDO:J . 
G•.1n~tan to ilavr t'é1i1 Cit·egorio Tháuma

ttu·go de A:--.,wedo c ,\í~moet" Fr:tucisco Ma· 
cha do exhli.:i•.lo c\li>I Ll !Uil. eon te iHiO minha as- · 
~ig natmu, LL·cluro S•.' t; e;:;t;L i'a ba. não f"unc
cion d ua j UI ! n apunvlura.- Prrmcisco da 
Cunha An Pj o. - R •-CilD heço a. :J.S::i í!.! natura. 
sup·.·a ve 1·dad ei ea .. ~Ian :\ o8, 25 de a.b1•il de 
JD03 . Em test.- ·muullo tb v er .lade. o tabel· 
l iãu interino, C!'oto·l -io Guima1"iles de .Jlene· 
; cs. 

!11 .\N .I. OS , ::5 ·ele o.i ,ri ! •l0 a iJ;·i l de l903. 
1ut'orllhll0 qu e Gl".: ;<Ol "Í U "í'h·IU!IJUtur·gu ue 

Azeved·J e :'ll:lnoel F r:, nc ,:•cu } [achado apee· 
sentaram clí(JIDtuu w m minha. a~:signatura, 
d,:claro tez· s ido estlt ütlsiflc;llh! , não f'unc 
cionei n" j un lct aptP"<tclora a pAt<H' -de ser _in
tendente .- Ho a-vc; ?J m·a ,.:e l'al'la A velino, 
H.econllc(,~O v or-d;t·k J:·u. a ~\oi:ikna tn ra supra • 
Em tes ti.Ji lt tm!to th ver laJe . O ta i.Jelli ão Al
varo BmToso d tJ Sowm . i\lanaos, 25 de abril 
de l9Ui.l . 

O §r. Pro,~L!.ente:- Não havendo 
nad<l. 1111JÍS '' tratL\1', rL ~~igno para amanhã a 
seguinte ordem Ju di:1: 

Continu:\ção dus trabalho;; preparatorios • 

Levanta-se a sessão ú~ l2 !toras e 30 mi
nutos ela tarde. 

9a SESSÃO PREl'ARA'l'ORIA E~~ 27 DE ABRIL DE 1903 

Presülencia do S1·. U1 ·bano Santos (f o Vice-Presidente) 

_ Ao meio-dia., p resentes os Srs. Urbano Dia,s Vieim, Bricio Filho, l!;l'ico Coelho, Jo-
S<tntos, Angelo Neto, Antonio Bn..~to:?, Tl10- vinücnu de Carvalho, Ut•nvcllu Cava,ic•tnti, 
maz Accioly, Sá Peixoto, La.ur·indo Püta., .'dul'CÍl"~t UoutCI:l , Homardo G;unpus, Cltri&tino 
João Gctyuso, Corneliu t!ct FOlldCC<t, So<trcs tle Geuz, li.rnolplto Llc ,\zcveú u, Jo[~o Bap~ista. , 
GouvêcL, Sá garp, Esrueral ,Lino Bandcirlt, Fcncil'iL Hra.ga, Rudriguc::.; . ::i<üdanlm, Fer· 
Engo uiu Touduho, Fraoci,;co 'l';tv:tJ·os , Fra.n- ln : LIHI<~ Pt' lhLdl, -H.t; IJOIIIj<t:-! d iJ Ca.rva..lhu, J.>au
ciscu Tol~nt,inu, · H.odrig~cs · Fe ; ·n;md~s, Jus6,linu Gcodos, _FonsueJ. e ::iih·a., Al<ts.co.re?has, 
Lobo, Joao Lopes, Ca.s::nano do Nascunento, Campos Cal"tter, Marçal Escobar, Dommgos 



EX.PEDIE'iTE 

Tolegr:tmmn.s: . 

C:tnnavicir:ts ,2') de abril de I 903-0s aba.ixo 
uss ignados, membro:> <l:.t 1' secção eleitoral do 
muni cípio de CcUlll :.tYioiras,quo fétZ pétrtc do 
:1° dis tricto Llcste I!;stMlu'da 11<tlli:.t, tcndu con 
sb.do \i HC n :.1 ScCl'úÜl'Íé~ des;>n, Camar <'• tccm 
si :lo ;tpeesent:\tl; L;i duplicatas t!c authenticas 
d:t cL·içio procedi. la.~~ 18 de fovc:·ciJ'ó ult imo , 

. as~igna < !a:; p ulo ; mc.;mo;; mc~Mios o c ,n
tcndo rcsult:~dos dlfl'erente8 on oppos~os aus 
a.purado:: n:t eleição quo ·tegn.lmcnte se peo
ceJcu, . pro to.· t:tn.l Y•'lit'mnn t · . .\lllf\lltn con ~!'a 
a. falsific:.tç:io .<lc suas assign:üm•:ts em ;m
tlleutic~ts LJ UG nã.o sejétlll as qne,assignn.das de 
seus pr:Qprios puuh.os, cuusigna.m pam DJ-

C<:.nn:tvL,it·;ts . .26 - P eos-iclente C::tm::tra. 
Oepltil_tlo,: - 1Üo - Os abaixo as,;ignad.os, 
mcwbeo,;; da. t3rcoira. secção cloi t.or a l elo 
mun icí pio de C'r,n navicir .• ~ . que l ~tz parto üo 
dis ~ric~o dest .~ Estn.do da Dallia . tendo conhe
cimento que na Sccrebri<t desBet Camara, 
toem si elo apresentada:; duplica.t<ts do antben
ticas da eloiçâo pr ocedida ;t 18 ele feYet•eil'o 
uitimo, ass ignadas pelos mesmo~ mesa.rios e 
contend o rosnl r.ados diii'ere n tc.~ on oppo >t.os 
aos a.1 n ·:uL:s n~t clei<;:io a. que l < ·g ~\lmenw se 
procA<i..eu, p:. -testmu vehementc-ment.e cJntra 
it fal s .ficac;fto de su .s_ a~S. ;fll <ttm·as om a.•t
tbenticas q ue não sej<tm a~ q tw. assiguadas 
de,;c11~ lli'OPrio pn nll . • :; .con-igm>.m pat':L lJepn
ta,dos o scg nintc t·e,:u lta.do: Dr . ilm·nard1 -
Jo~é Jn.rnbeiro cem votos, Dr. Salv;tdor Pires 
de Carvalho Albuquerque Junior novenk~ e 



. N> ANNAES DA CAJ\IAHA 

cinco vot0s, Dr . 1\{<Lll 'JCl klallJorto de O li- ! Antonio X:wier do V:.tllo e Angelo Gomes 
· veira Guimarães noventa e cinco votos c Pjnheit·o :\Iacl!ado. 
Dr. José M:u•ccL!ino 1l ;; Souz:1 seis votos . 
Cidade de c,~nn :wieiras, 25 de <J.bl'il de 1903. 
-111acario Ignacio da Costa .-Venancio Erico 
da Costa.- Augusto Peltie1·.- Narciso do 
No.s'cimento Po;·lteqal . ...:__ A1·tlnw Te;xeira. 
Reconheço as firmas supra. Cannaviei1·as, 25 

O Sr. Presidente-Nada mais ha.
vendo a. tl'ata.r , designei para amanhã, a 
mesma ordem do dia. de bojo, isk.1 é : 

Continuação dos Trabalhos Propara.torios . 

·de abril de 1903.-Joaquim da S·~lva Ribeiro. . Vão a imprimir os seguintes 
- A' 3a Commissão de Inquerito . 

O Sr. Pre~idente (o Sr . U1·bano 
· 'Santos , 1° Vice-Presidente)- Tendo assumido 
: _··a presidencia desta Cama.ra, ·em virtude da 

communicação do St• . Dr .· Vaz de Mello, lida 
na sessã.o . de bontem, o ·achan.lo-me, por 
isso, .incompatibilizado de continuar a servil• 
nà ga Cumtnissão do Inquerito, pat·a a qual 
fui sorteado; vou mandar proceder ao sm·
t eio de quem deva mo substituir na referida 

. Com missão. 

. (Procedendo-se em segttída ao sorteio c 
· designado pm·a· substitui?· o S-,·. Urbano Santos, 
·na 3• Comrnissc7o de Inq·ue-,·ito, o Sr .Luiz Do· 
?'fting'!-'es . ) 

O Sr. PI~esidente -Foi sorteado o 
Sr.Deputado Luiz Domingues pa_ra a 3• Com
missão· de Inquerito. 

rARBCERES 

N. 34-1903 

Reconhece Deputados pelo 5° di.stricto do Es
tado da B thia os S1·s. Drs . José ;lug~tslo de 
F1·eitas, Joao da Costa Pinto Dantas e atmi
?'ante ilianoet José Alves Barbosa 

A 3" Com missão de InqueJ'itn,a. quem furam 
presentes os papeis e d·•cmuentos concer
nentes ás eleições do 5o districto eleitoral do 
Estado da Bahia, tendo-as examinado, veri
·ficou quo alli obtiveram maioria de votos os 
Srs. Dr.s. José Augusto de Freitas, João da 
Cosüt Pinto Dantas e a.lmü·.1nte Manoel Jo::;é 
Alves Barbosa. 

o Sr.t assiano do Naseimen- Nas eleições que se procederam nas P e 
. to. (Eela m·dem) requer e obtem dispensa. 3a secções de Monte Santo, 1• e 2• do Cumbe, 
de inter stício afim do ser votado hoje o 1", 2", 3a e 4" do Tucano c ta, 2", 3", 4" e 5a. 

:. pa.recer u. 33~ de 1903, que reconhece os de Quoima.das houve duplica.tas. Ainda que a 
~ - . ': Deputa.dos pelo 2o districto rlo Estado .do Rio Com missão não tenha elementos para· ajuizar 
'-:·Grande do Sul e que já. fvi publicad•J noDiw·io sobre quaes dessa.; duplicatas são as verd·t-

• do Congresso . deira~. por isso que não ~he foram ?nviados 
. . . . . _ os documentos necoss.ano:; para firmar o 

. Em segmda e annnnc1ada a vot~ çao do sea juizo, não se demol'a sobro o incidente, 
· parecer n . 33, d~ - 1~03, reconh_ecendu-Depn- .porque qnanto tto mais a eleição correu com . 
·tados pelo 2• d1str1Cto do Rw Gmode _Lio l'egularitladc e não soffre contestação . Por 
·Sul os Srs. Germano Has':Üucher. Jo:tqmm isso, conclue pelo seguinte parecer : 
Antuni'ó Xavier do ValLe e Angelo Gomes 

.. Pinheiro Machado. 

São successi nmente postas a Yotos e ap
provadas as seguintes conclusões do parecor 
n . 33, de1903 : 

1 a , sejam appt•ovadas as eleições realizadas 
no 2° dlstricto do Rio Geande du Sul em 
1,8 de fevereiro do 190~; 

· 2•, .s-ejam reconhecidos c . procla.ma·los 
·Deputados pelo mesmo _districto daquello 
Estado os candidatos que obtiveram suffl·a
gios no refeddo p!eitu, Srs.Germano Ha.sslo
cher, Joaqui,m Anton1o Xavier do · Valle e 
Angelo Gomos Pinheiro Machado. 

O Sr. President.e-Proclamci De
putK'l.dos pelo 2° distl'icto do Rio Grande do 
Sul os Srs . Germa.no Hasslo·cher•, Joatluilu 

1°, que sejam a,ppro,·adas as eleições pro
cedidas· no 5° distr.icto oleitora,l do Estado da 
13a~ia, com excupçã.o das ta c ga secções do 
Monte Santo, 1"- e 2" de Cumbe, la, 2a, 3a e 
4" de Tucano c 1", 2 .. , 3a, 4a e 5a de Quei
mad.as, cujos papei.· serão rcmettit.los ao pro 
cul'r~dor seccional do Estado, para os fins 
lega.es :· 

2°, quo sr.jam reconhecidos o proclam:tdos 
Deputados pelo 5° districto eleitoral doEs- . 
tado da Bahi. 1 os Srs. Drs. Josê Aug~sto de 
Freitas, João da Costa Pinto Dantas e alml
riJ.nte Manoel Josê Alves Barbosa . 

Salá das Connnis:<ões, 26 de abril de 1903. 
-João Luiz, presidonte.-U·ruano Santos, re
Iator.-Clwistino C1 ·uz.-J . Som·es Neiva .
Jqao Luiz Alves . 
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Reconhece D t']I B/.wlns pelo j n r.lisl.ricto do 
Manmhilo os Srs . Jus i lútzeb:o rle Ct'!t"· 
valho Oliveira , Urba;io Stmtos da Costa 
Ar·aujo, . L u i.~ An loH·::o Dominguos da 8il1x~: e 
Jose Rodrigues Fernan des, e pelo 2° rhs

. tricto do mesmo Estmlo os ~rs . Joa:o T olen · 
tino Gttedelha Jfoun7o , Clwi::tino Cruz e 
.Manoel Ignacio Dias Vie i ;·a. 

A' Ia Commis~iio elo In rrnorito foram pre· 
sentes as actas e ma i:; d ocumon to:; rofo
rcnte,; ás eleições f~d emr·s procndid as no dia 
18 de fevel'eiro no Est ado do l'viaranhão . 

Verificou a Commissão que <i. Secrebria 
da. Cmmwa dos Deputados foram enviadas 
126 a.nthcnticas do lo districto o 78 d.o ;~o dis
tricto, as qnaes apnrad.:ts , inclmíi ve os votos 
tomados em 8cparado, d;'lo o seguinte resul
tado: 

Jo dis tn :cto 

Dr . . Josê Euzobio de Carnlho Oli-
veira ................. ........ . 

Dr. Urhano Santos ela. Co8 :;a. 
Araujo .•...... , ............. . 

Dr. Luiz Antonio Domjngues d::t 
Silva .............. . .....•. ... . 

Dr. Jcsé Roclrigues Fa l' l1 ii,ndcs . . . . 
Dr. Manoel Bernardino da Costn. 

, Rodrigue5 .......... . ... , ... . .. . 
'-Dr. Antonio Baptistu. Barbos't do 

Godoy .... . ............ . .... . . . 
01'. Joarjuim l'in !;o Fra nco de Sü .. 

\ . 
,.. 2° rlis triclo .-.. 

·Monsenhor João Tolcntino Guotln-
L-- a lha Mom·ão . . ... ... ...... . .. . . . 
"' <Jr. Christino Cem~ ............. . 
' .boronel Manoe l Ig tHicio Dias· 

~ . " ' . 
\. 

ap' lOira_..·: ................. , .. 
:01'. Agrtpplno AZDYUÜO , ........ . 
Coronel Libanio da Co.; ta. Lobo .. . 

Vo t.oõ 

7.02:3 

6.939 

6.922 
G,459 

2.540 

2.468 
V141 

5. ·1:?.-1 
5.4 11 

5.363 
5:3 1 
51<! 

As juntas apuradoras do 1° o 'S0 disf.rictos, 
;:procedendo ás respecl:ivas apnraçãe8, verili
~cn.ram que foram nui~ votados os Drs . .José 
· "~uzehio de Carvalho Oliveim, Urbano Sautos 
.~a Costa Araujo , Luiz ,\.utoni.o Domingu0s da 

'· ·s ilv;t, José Rodri ~·uos Fern<tnd.es, mon.;;enhol' 
·"João Tolentino Guetlelha ~Iuurão, Dr: Cht:i.;
·. tino Cruz o coronel Manoel Tgnacw D1a.s 
,' f!ieira e ~essa ~onformiJade lhes expeàiram 

.bs respectivos diplomas . · 
' Os Drs. Manool Bernardino da. Costa H.o-

- drigues e Agrippino /~zm·cdo, candidatos 
pelo lo e 2° districtos, contest<Lram peranttJ 
a · Commissão, por escripto o com do
cumentos a va.lidade das eleições e a legit i
midade desses diplomas, 

Vol. l 

----··----·-------~ 

D;vl<t vLt<t ii,OS can cl ir1nt o:> il.iplomndos, 
este.'> l 'OS !·ODLlerG.m (L eo ntestndio, jn n t:w,lf' . 
50 docume ntos . 

Em segnidét, o c11nddato. nr. Agrippino · 
Azevedo, n;t fó1'ma do Reg imento, obteve · 
novo p l"azo p11ra fazer alguroas observações: 
sobro a eleição do 2° d.hGricto, e d.o fctcto na . 
sessão d.e lwntem oífereceu um additamcnto . 
á sua contcs~ação , allcg;wdo a incorupii,tibi- · 
lidttdc do Dr. Cllristino Crm:, so b o fnnda- · 
mento du haver oút:-ido 1lo (;avcrno Fc:de; ·al 
isençiio de din; itos , nos ter;;1.ns rlo w·t. 2°, . 
n. 7, lelt?' r! C, dg /.ui n . 95:3, de 29 de de
zcm.bro uf.ti mo, para 20.000 h.:TorJ;·ammas de 
ar ame fmJ.Jad.J e 500 f/l'ai! l.pos pr1.n; ce;·ca , com 
destino ao .uslaúe!ccimcn to de sua propriedade 
denominarlo «Engenho rl'il,!Jua », no E stado 
do Jlarcmh.ao : 

O qu:3 tud.o visto e examinado ; e consí
de<'ando que as eleições procedidas no Estado 
J.o :11ar ;tnh':'i.o fo eam feit as perant e mesas 
legao:!, currcndo o 11rocesso com toda a r egu
lar·iJ [od c , sen,[o , po1·ta.nto, improceden te as 
al l cgaçõc~ arguida<: contra a va lidado das 
m esmas eleições·; c 

con~ id er:tn do mais que a allegação do 
incompatibilidade do Dt'. Ghristi no Cruz nile, 
tem o menor funu. ,~m ento : · 

E' de p ::trccer a Commissão: 
lo , qne sejam appr o,;a,d :l,c; as eleições fo-. 

dera.cs procc:.lühs no Estc"do do .Mar<tnhã o
no d.i " 18 de fevereiro do corrente anuo; 

;~o , qn e scj i.L m reconhecidos Deputados pelo 
l o di;tei;:.to . do mesmo Estado os Drs . José 
Enzebio dn C<tt'Y<dilo Ol iveira, Urbô1no San~os 
ela Costa. Araujo, Luiz Anto nio Domingues 
dct Silva, José Ro drigücs Fer nand.es ; e pelo 

· .2° di~l;ricto mons,, nhor .J!)ão Tolentino Gllc
dcl!m J\Io urão, Dr. Cllristino Cl'nz o coronr l 
i'd<ti!oel Tgnncio Dias Viei r·a. 

S;l.l a. ela;; Commissões , 27 <ir.: ahril de 1903 . 
- Esmr;;·rrltl ino A . T. fland.;ira.- .TosJ Jll o
n ;ira Gu?i! t:ô. J.'clator.- c·l n k; ·n r1 e A.>ul rrule· 
lJo!ellw .- 1lianod de (',n 11pus C"rlier.- L-:·n -
dolpho Se/TC! . · 

N. ::16- 1903 

Rccnnhcce Depúlt.rdo pélo .9° rl is·lricto elo 
Estn.d o de S . 7 'aula o Sr . José Yalois rle 
Ca.</.ro 

Exami.nando a.ttenta o m inuciosa.monte tt 
contestar,:ão apresen tada p ~ lo Dr . Can,liclo 
Nazia.ozuuo Nogti cir~ da Motta á eleição do 
Dr. José Valois de Ca:~ tro pelo -~ ·· dio;trlcto 
d.o Estar!'o de S . Paulo, so verHic<t que o 
conte~taato (fazend.o «abst.racçiio completa», 
são paléLVl'<J.S suas, «elos vicias, inegula ri
dades, fraudes e violoncias occonida.s na 
eleição de 18 do fevereiro», do corrente a.ono, 
poi•quanto7 a,ind.n. são . p ala.Yl':J,s suas, <<nin-

:l" 
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guem ignora o que sejam as eleições nos S<vlo não h llj:J. t ·azülo focnnrlos remltados ao 
ominosos tempos qne <1trave:;sa11t0:> . em (jlW !IIOclet•n,; rlesell\"Olv.mento scientltlco (1). 
só é vel'dll.de o qu0 as olygarchias qncrom>>) Deixaudo •lo laJ.o a feição in tet'mLcional d::~o 
baseia sua contestação no al't. 28 d<L Consti- qnoscã,o, ~·ej l~mos si do po:1to de vista nacio
tuição Federa l, que dispõe : nal haverá entr! nós algum poder que se 

· A Camara dos Deputados compõe-se possa dizer soboranu . 
de represen tantes do puvu eleitu:; pelos Sel'á o povo em· mass:1? 
-Estados c pelo Districto Fcjer<tl, rne- Não, po ·que n n11 todos os naciona~s go-
diante o sulfracrio dit·ecto,_ g<H'<tnthla a sam t.lo:> direito~ de cidadão: de"llcs sao ex-

. representaçãó da minori a . cluu.l.os os menores, os mendigos, as mu-· 
_ . _ . llheres, qnasi a população inteira . 

« Pol' essa. fo~·1p.a,- ob3el'V<t o conce~tante , se1-á 0 curpo eleitoral? 
quiz a ConstltUlçao quo a reprcsent.açao na- . 

1 
- _ 

- ·1 · d- e1· do Assis Brazil reflect.issc ~am Jem naJ, porque este nao ag~ por st, 
~IO~a' n~t ;ossivel como h~bil'miniatura o s1m por- wtet·medw da repl'ese ntaçao. Ora, 

-.. aa~du1~~0 ~era ! , a s~mma das opiniõ3s d; o:'l c l~an1<1doc' ;·t~p~·esentcw:us _g~sar<~m de .uma . 
povo, que compõe a nação; Glla quiz dar <t hheiilMlo de acçao, que sub:sLI~ue a conducta 
maioria dos eleitores a maioria dos repre,;en- q~.e d_eye _ter tocl.o 0 tU:J.ndatarw. _O mand~t~ 
t t - n 1 a a nnanimhlade· ella de- é. ,uhstttm~o pela conducta propr1a de:! repre 
tan e~, masq ut 

0
.1da p~rt' ido não ' t em 0 di- 3entantn, lt vre de toda regulamentaçao, mas 

ermmou ue c, · '" < , • s ct s · t·a-o oi 'l. o-ato ri· os e· até mesmo r eito _de elege!' mais do que o numero neces- ~UJu · t '.0 :se ~~ o 
9 

. 
sario pa"a constituir maioria , a:;segul'ando uuposto~ ·.lOS eonnmctentcs (-) 

.. por essa fôr ma que tola ~ez que exista uma S~r<i o_ Poder Legisla t.ivo, o Executivo, o 
minoria a sua re,;resentu.çao no parlamento JudtcJarw ~ _ _ 
nacional será um facto .» Ta.m.~em nn.o, porque to.los ellcs estao su-

. jeitAs <t conlrufe entre si. 
A Constituição Federal, no art . 28, alludc, Pot·von tura estat'à no Supremo Tribunal 

com effe.ito, á «represcnta·:ão da minoria», Federal ? 
como no art. 15 affirma que «São orgãos da .E' uma das nux itu-1s de Blaokstone, OS· 
soberania. nacional o' Poder Legislativo, o c1•eve Buutmy, que em toda consti tuição h!1 
Executivo e o Judiciario, harmonicos e inJ.e- um ·p_; Ller qu:) vigia sem ser vigiado, qu!-' 
pendentes entre sL » supcl'in tent.le e não é superi~>tendido, e cujaS. 
. Mas a' respeito da «repre.lontação uM mi- rleci~õe~ são supl'emas . ' 
norias» se pôde f<tzcr a mesma obsel'vação Esse po.ler é representado ua sociedade ..1 

. que faz surnuer Maine relativamen t.'J ú. ,,50_ amel'icaua por um:t peqúeun. oligarchia ~,.. 
· lJeranianacional. » . novc_jtüzcs ioamavivei.-;. 

Nií.o conheço J.n~inomia. política mJ.E., -: 
Realmente, referindo-se ao livro de IG·I- flag-t·ante que o~sa. supremacia de um:~ :7 

mundo Scherer- A D emocrncia e a l.-rança - autoYi[!ad(' não elJ it<l. numa democracia:. 
- - obseeva Sttmner Maine Cllte o gran·le merito rnpu tn.da do typo mais extl'emado, de um~ 

daquella. pablicaç1.o estú. no exame, que faz auGorl<lade qWJ niio se ronova senão c[,_ :.. 
s'eu autor, do empl'Cgo do certas pa.lavras get·a•;ã.o c1i1 geraçiio neste meio instavel, que \ 
acceitas sem discussão, _ qua~do, en tr·otanto, t.la <Lnn ·.: p:.t.ra ;wnu mud.<t, de uma aut:Jridr ·~,· ~ 
não pas~am pe fals!!' moeda mtellectn~l, ou emflm quo p· deria, em. rigor, em nome u .. j 
porque o meta l seJa de outr<~ _cspecte, ou um mandato moralmente perempto, perpe· .-' 
porque j á. se ache g~sta -pelu. acçao d_o te~npo I tnar os preconceitos de um per íodo encerrado 
ou _pol'qne de ~ea:t nao contanh;t mats smao e dos;L!i <U\ na propria. esphera politica, , 
o stgna.l nt.lucta.t'lO . o espil'ito tt·ansformador Ja nação . E' sabidoc," 

Nestas condiçõ()s, está a pbrase- sobel'ania qun o ClU<.t.l'to presidente do Supremo Tri-;::~: 
nacional, a que se filia a. outra plwase - ro -· b!_mal, Juhn i\1ar~hall, se __ conservou em func7·r 
presentação das minorias, como varemo.; çoes dtn·ante -35 an nos. (~) ,. 
m 'lis ac!.iante . 

A analyse do assumpto dará erri resultado 
a ·conC!usão de que as nações de soberania 

· nacional e r_epl'e;;entaçãõ das minorias ·per-
· der am seu antigo valor e significação; o que 
não quer dizer que o estudo "estes cul'iosos 
anachronism.os não:possua g1·ande impurtan
cia, da mesma sorte que a pel'da de sentido 
de certos usos e costumes actuaes não signi
fica que o examo das sobre:vivencias do pas-

(1) Vi de Maxime Konvalewsky, "0 Problema/ 
do Direito · comparado'• nos 'ANNAB:S DO INSTI~ 
T UTO INT&R~ACIQNAL Dill SOCIOLOGIA;, 
t omo IV, pag. 14-:l e seguintes. • 

(2) Vide Segiamundo Balicki, ''O Estado como 
organização coercitiva da sociedade política, pag. 
72." 

(3) .,,"Estudos de · Direito Con stitucional :o, por 
E . Boutmy, t raducção de L. de Mendonça, pa
gina 191. 



Ent1·etanto; seria erro acredi .ar rtuo o Su
premo Tribunal exerce podo e rliscr .cionario, 
peswal, absolu .o . Tudu que olle tem a fazer 
é interpretar a lei; não ·póde ir mais lopge. 

o· SuprBmo Tribunal Federal não abre ex
cepção ao papel politico, que representa o 

. magistrado nus Estados Unidos-interpretar 
a lei. 

« Quando se falia no Supremo Tribunal 
como guarda da Constituição, observa Bryce 
(4), se quer· Jizer simplesmente que aquelle 
tribunal é o ultimo tr1bunal de appellaçãu, 
perante o qu ,J os processos, q'ue implicam 
qu.'lstões de direito c9nstitucional, podam ser 
apresentados », e referindo-se ao inu,gü;trado 
norte-americano, nota Hedde (5), elle póde 
achar uma lei excellente em theoria como 
na pratica,; mas, si não descobre na Constitui-. 
ção um dirmto,_ para o Congresso, de votal-a, 
deve pôl-a de la ia e encar[ll-a como nulla. 
Pôde, pelo contrario, pensar que uma outra 
lei é má ; mas si ella não excede os po leres 
do Congresso, deve considerai-a como valida. 
Interpretar a lei, . L; to é, explicar a vontade 
da nação como legislador sup1·emo, eis o 
principio e o fim de seu dever. » 

Exercício de poder e ausencia de controle 
da parte de outro poder são condições es
senciaes á noção de soboranla; mãs na Con
stituiçãJ Federal, alem de que os poderes, 
cujo enfaixamento deveria constituir a so
berania, seacham separados, acontece que o 
que impropriamente se poderia chamar uma 
fracção de soberania, não funcciona de modo 
omnipotente, mesmo· dentro da esphera de 
suas attribuições. Tttl é a exacta posição dos 
tres poderes políticos, que partilham suas 
attribuições e se tl.scalisam reciprocamente . 

Não tr.mos necessidade de citar as dispo
sições constitucionaes relativas a empresti
mos, decla.·ações. de g11erra, trat:1dos e con
venções internacionaes, est .do de sitio, 
amnistias,· commutações e perdões de pPna, 
nomeações .. e ministros diplomaticos e m·m
bros do Supremo Tribunal de Justiça, e t~n
t<ts outras prescripções em virtude das 
quaes os poderes políticos se entrelaçam, se 
prendem, se ligam, se combinam, formando 
um todo organico, resultado final que impor
ta a negaçâo de toda a idé' de soberania 

\para cada orgão. E' assim que envolve uma 
contrauicção nos proprlos termos a disposi~ 
ção do art. 15 de nossa Constituição Federal, 
referindo-se a orgãos da soberania nacional 
ao mesmo tempo harmonicos e independeu-. 
tes. 

(.4) Bryce, « The American CommonweaUh, 
I, 252 

(5) Hedde; « Du rôle du Pouvoir Judiciaire dans 
l11. Constitution deaEtats-Unis», l'ag. 22. 

O conceito do organismo exclue toda illén, 
do suberania entre os respeetiV•J:3 orgãos. 

Nestas condições, quo vem "ser nas demo
cracias modernas a soberania. nacional ~ 

Será . a son1ma das vontad •s individuaes 
expressas pela maioria do corpo eleitoral ou 
a somma dos direitos individuaes !)xpres';os 
nos pactos constitudonaes ? . · 

Hoje nem se pôde dizer soberania a bruta· 
!idade do maior .nnmero. A maioria pó.:I:J 
mantfestttr sua opinião e sua vontade na 
imprensa, nos meetings, nas _assembléas, 
pouco importa, é pr0ciso esperttr,. quatro, 
nove annos, em alguns casos a vida inteira 
de u <n home!Jl para mudar o Deputado, o 
Senador, o Presidente, o .Juiz, sendo que, ('lll 

relação a esse ultimo, fol'Ço~o ú reconhecer 
que a Cui1stituição Federal deixa lari:(a mar
gem á ta.refa da interpretação. 

·Boutmy nota à. circnmstancia interessante 
ele que na partilha dá. autoridade enti'e os 
poderes políticos a Constituição Americana 
foi tanto mais liberal qua.nto menos dept-ndüt 
dos suff<'ctgios da nação. 

Um traço não menos muacteristico é a 
tendencia no direito constitucional ameri
cano em subtralíir certas matarias á esphera . 
da acção das legislaturas . 

Emquanto a Suissa nos oifereco o espo
ctaculo do referendum, sujeitando ao voto 
popular as medidas legislativas de maior 
alcance, certos Estados da União Americana 
prohibem ás legislaturas tocarem em varias 
assumptos. . 

O que se póde dizer é que por o;•a a sobe
rania n1io se funda exclusivamente sobre a 
somma dos direitos· individuaes ; ella; se ba, 
seia ainda em larga escala sobre a somma 
dos votos do eleitol'ado. 

Mas então como resJlver a questão, tendo 
de um lado o ideal, de um direito supel'ior 
á vontad~ elos ·individuas, ·de outro lado a 
supremacia do maior numero elevadc. á 
categoria de supl'ema razão do Estado? 

Como evitar esta antithese tão cheia de 
attritos c de choques entre o individuo o a 
communhão? 

Já no fim da vida Stua~t Mill pensou ter 
resolvido a que:>tão com a representação das 
niinorias; mas a i:léa do . eminente pensaLlor 
se nos afigllra antes um· palia ti v o do que 
uma solução. 

Além de que seria uma utopia pretender 
uma representação exacta das minorias p~r 
não exist)r uma balança, que possa medir 
.fielmente :is di versas opiniões, succede que 
os phenomenos sociaes não devem ser enca
rados exclusivamente sob o ponto de v.ista 
do numero, posto que não desconheçamo~ a 
grande influencin. que exerce o numero sobre 
os phenomenos .soci.aes, do que..: é Lexemplo 
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feise1nte o casamento mon og:.tmico em i:Ob · 
, ção ao polyga.mico. 
;.:. ·· . Mais Q.o que pelo lado numerico od phcno
·.-.· menos socütes t :Jem qne ser conúdet·a.Jos 

pelo liJ.do jurídico, esthctico e mural, c mu 
, . Vâ:O pl'O()Ul'ar-se-i<t uCt.Cl'IU i Dal' <~ proporção 
:; eru que e:3tes elementos SC devem fa:Wl' l'C· 

presenttn' na oegaoiza(;ãtJ das rciaçõ c•s so
·ciU.cs. 

Relativamente ao preco-rliz~,çlo principio d.• 
representação da.:> minoria.s . notarr.mo:; que 

. . o dc3potismo.do uma n'linoria., .não é mnnos 
: ; _:.p(tr;:dem~l' do que o despotismo de \llll :1. 
.:.,..Jnàioria. Contra o despotismo ·de uma m '.io· 
· . Í'.iil. ;- fundado solire o direito de su!Tr:1gio , ob-

serva. o insuspeito P ti.ulo Laffhc, ha · a. dis
cussão pulJlica, o jornal; o livl'o, a tribuna. 
Contrá o despoti.;mo de uma minoda; ordi
nariamente fundado sobro o poder. mílltttr, 
:Pão ha out.ro rccmso sinão a. força . 

. · .: Alem disto, a Constituição Federn.l, fallando 
, ·~ ·: em representa.çi.io da minoria, pa.rece cir
; :~'eJ:fmscrJv.er G.S divers<Ui opiniões do }Jaiz a 
_:,·dous parHdos, ull!a maioria; o umn. minot•i:a, 
.>quando .muitas veze; ha diversas mino t·ias, 
. . que todas devem ser repre~c ntadas . 

O legislaclor bt•azildt•o , adoptn.ndo o voto 
. in. completo, como pOlleria ~er r~d optaclo o 
·, ·vo.tp <!umulatiVo ou o quocien te clmtoral , 
:~ , nã() teve rm vista assegurar repro~entctção 
·. a ilm grupo eleitoral, que por sua insigni-

. fléancia numeric;., não fosse digno de sei· 
. rppresen tado. · 

Não hasta que dous ou ir.~s eleitores ve
:: ,.n)lam ·dizer-nó:; )JUSSHimos um pt;og·t·amma 
·; .: l;l. um canditlattJ-p;LrcL qnc t r.nha m Jogar na 
:· ";roprc:;entação . 
., :: Por q1~e raz·w o legislador não arloptnn 
.' , .. os systema do quoctento· eleitor;tl on do voto 

ctjmulativo 1 

Neces;;ariamcnte, porque estes dons ::ystc-
.. mas exigem pa.rtidos bem organizados e 

disciplinados para que não desappareça toda 
proporção entre o numero dos vota·ntes e 
dos eleito~ . para quo a minor;a não leve 
vantagem soht·e a ma.ioria, desde que sejct 
·mais disciplinada . Adoptn.ndo o voto incom
.pleto, o legislador não quiz impedir que us 
· diversos pm' Licios pudessem a jJre~ent .r ao 
eleitorado tantos nomes quantos compor~ 
tassem suas forças ou quantos fossem no

. cessarias para que os eleitores tivessem 
.tilargem, afim. de não .serem obrigarlos a 
votar de má vontade em relação a certos 
candidatos: o que elle teve em vlsta foi 
banir a concepção simplista de que metade 
mltis um é tudo,€ met.ade menos um é zero. 
Cet· tamente, não · foi seu int:Jnto dar repre
set.ltação a grupos sem im:Qortancb, .a gt>upos 
CUJa ;;or te pal'ecc ser a fa lta de vltabdade 
e cohosão. 

Afftnna o cont.cst;LJl te que «th retorb 
oflic ia.l Slll'!l'in a fmwlc lega l. e111 v i1·turlo rL t 
qual roi s .. phismada a l"i ot·diuu.:.ia. e bm•la(LL 
por com pleto a Constituição Felleral ; que 
es;,a frauue legal é o quo vulgarmente se 
chama rodisio; que o 1'o!.lisio mio é um re
curso legitimLI, quando tl.oi:; ou ma.is partidos 
piei teia.m ele.ições , ao conteario é uma ver
dade.i t'tt ft•auJ.e pn.ra. i lludir <t garanti:.t dare
presentação d:ts mi nor ia-; ; qno sustentn.e a 
legitimidade do 1·odisio é prJcla.mn.r a proe
minenci<t da fraude subr0 a lei basic<t d<L llo· 
publica; que toda vez que :' e provar qne 
em um .JJleito ::, que conconm·n.m dons parti
dos, um del!es, o qno ::;c intitula maioria, re
commend<L u.os seus eleitores lista completa. 
de ca.ndidtttos e , cmprogaw.lo o 1·odisio , os 
f,t z trlumphat', ter -se-á peovado que houve 
fraurl.e, que :;e víolou abertamente a Consti
tuição.» 

. E' o que re8 ta provar. Não se póde affir
mar ·de· bott fé que o 1·orl i:;io implique o S!l.
crificio da gat•n.ntia constitucional. O que se 
póde dizer é que com o syskma do voto in· 
completo elle serve para mostrar o numero 
de votos a. partir do ·qual uma minorüt tem 
o direito de ser r cpl'e:Jentada . Além disto, 
traz o resultado bcne tico de impedir as 
absteuçõ;;s, permittindo que o eleitomdtJ 
pos~a e >eollter seu~ r r.pt•eseutantcs ent ro um 
111a.ior numero <.e candid;ttos c ::Lss im votar 
mais de a.ccoedo com suas pref0rencias o 
sympa "hin.~ . 

Assim, a 4"' Commi~são Vel'ifi.cadtJra. de 
Pot"h·es : 

Consi clcra.ndo cruc• nã.o tem vn.lor jmidico a 
contcstu(:ã.o uprcsen htd ;1 pelo lJI'. Cancliuo 
Nazi;wze no N0guelm d:t lvlott;L, qualq11 cl.' 
l[llC sej<t Slt:t impurtaneia t l! corica, alliada. ;ls 
puras in tonçõcs <lo con r,estan ~c; 

Consideranéln que o proce:>so eleitor::J.l cor
reu re.L\'Ula.rmente no segundJ. districto ele 
S. Paulo por occasião das eleições r ,laliz:adas 
a 18 de fcveroil'O do conente anno, c que os 
vícios, fra1ttl.o e violencias, que, porventura, 
tenham havido, e uos qnaes o pr oprio con
tes cante, no seu dizor, .i'Ltz completa abstmc
c;ão , nii.o a lteram o r esnlbado final, (~ vista 
do qua.l a Junta Apuraclora expeui.u Lltplomn. 
ao Dr . Jos~ Yalois de Castro; 

E' de parecer : 1°, que as eleições do refe
rido dist ric to sejam approvadas; 2°, que se.ja 
reconhecido Deputado ao Con·gresso Federa l 
pelo segundo districto do Est<trlo de S. Paulo 
o Dr. José Valois de Castl'o. 

Camara. dos Deputados, 26 de alH'il ele 1903. 
--Car-los Attgusto de Oliveira Piguei?-cclo .-.cü·
thur Orlanclo, relator.-Gonçda Souto. -M. 
de Escobar . - Sá lt'rei1·e. · 
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ltt:CiJJJlu:ce J)('pu {.-uln., jlr'l.·J [) '1 r7~_: .. . ~ 1 ;·-ir:tn ri!J 
E'~: i.adv de 1 '.; r, uu,z/;.:.tco 08 ::;r;-; . 1-'cd i'O 

.Tose de Oli'vcim i'crnambttco , E'pid io de 
AIJrcn e Lima FigMoireda ·e . A.rthw·· Orlando 
ela Silva 

Presente' (t 2~ Commi,;são de Vcl'ific;tçiio 
de PoLlercs 85 aml!cnticas d:ts clGições 
que s.~ procederam . l1J dia, 18 de fovct·cit·o 
d ~~stc nno o, rn~ difTnecntes secçõe;; eleitoraes 
em que Sl.l cJividmn o~ !11 munieipios que 
J'ol'mam o 5° dtstl·icLo cicitol'al de Pemnn-· 
buco, vc t•ificun a Commissão q11e em geral 
o pc·ocesso clcir.Ol'al correu rCJgnlarmcn tc, 
não hi1vcndo protesto 1 nem i'elamaçõcs, 
no tan(lo-sc mais qn: náo sô as cópias das 
actas da Ol 'g;onizaç;io da:; mcs~ts, como do 
recclJimento tlc vntr·s c Ü<L rebf:ito Jlominal 
dos eleitores que voütJ'a m, se aclmm confe
ridas c conccetadas por tallell iães on es
cl'iv~ie::J ruf lv!c nomeado:; pelcts mos~ts l'USllC· 
cLivc.s. · 

Tcnd•J o cwdichto a css:1s clei•:õo~; o 
Dr. Jo~é Gonça lve; :\hi,.., requerido prazo 
paru, contcstat· .us diplomas conferidos ao~ 
candidatos ju lgalirs clo i tos pela junta apu
radora, lhe foi concc1Hdo o prazo de quatro 
dias, que, expirallo, niío compareceu o con- · 

lfli 

~ :·~~ÜI,íl te , d:·vuJPlrJ a~~.~ irn Vt'G v-.·tieccr-, pa,rã 
1;uüo::: o:J c::·uit t::-1, tJ I'Csu lr,:,du :~.pm· :;.do das 
:<:-, LlUi.llctll<ic 1.s i'dTW:Üiti:ts ,·, SncrcttLn:•, lia 
C:uu:tra ,los · Deput:t•lo-;, o ll !LC é o :;o-
gninte: 

Dr. Podeo José de Oliveira Pemam-
buco . ..... . ...... . .. .. . ... ...... . 

D1·. J.~ lpidio üe Abr·en c LimLL Fi-
guei reLlo ........... . ............ . 

Dr. Arthur ürlan Jo da Sil va. . ..... . 

Votos 

7.400 

7.011 
6.0i9 

Nesta cooforn1it.Ltda, é a Co:umi:;sito de 11a~ 
rcccnl: 

1 o, que sejam appt·ovad:t~ _as el_c;içõ.es 
p:1rtt I>opttÜ1Llos fedemo.> procelltbs no ;)o dts
tiieto d; E:;talo tb Pern :.tJttiJnco , no U.LL lo de 
fevcJ."<: il'o deste tw no; 

2", que ::;oj :~m rocon!Jccillo.i c peocl<tmados 
Oupntailos p :; lo.refPl'itlo disi;1·i ci;o o; S t'ô. }'e
dro ,José de Oli•feira. Pol'namlmco, Elpidio 
üe i\.]Jl'(JU e Lilmt FigueíreJo c Al'tlmL' Ol'landu 
üa Silv!L 

S:ob da:; CommissiJc:-, D rle abril do l \Ji 1il. 
- ,[dé, fburt.; /crru ~, prc:;itlonto. - ·Frederico 
TJor!JrJs , relator·.- ,-h <i;;ifl .[u f.o de .-1/JrcB ._
A. Var0lla. - }(Jiio l'cmdici Cal o_r;eras. 

Lovanh-so a scssã:J ás L~ horas o 30 mi· 
nntos da, tarde. 

lO ·• SESSÃO l'REl?ARATORIA EM 28 DE A~RIL :QE 1903 

Fi·csidencia clu Sr. Urbano Sunlos ( 1° Yice•Vrvswcnk) 

Ao melo-dl~L peedunlos os Sl'S. Urbano 1 TlomingtWS, li-Ia.reo111los H.ornu it·o, Oliveit'a. 
t:><J.nl.os, Angola Neto , ,\n tonio Bastos, Thomaz Figueiredo, Bemardo C:1m po ;, Btwno de 
1\.ccloly; Sá Peixoto, Juão Luiz, Séi Earp, l'aiva, /l.rnolpho de Azovodo, Je ,.;nino Cae
Soaros de Gouveia, .João B<tptbta, LinüoliJho doso, José 11-lonj crdim, Franci~co Sá, Cassiano. 
Serra, Paula H.amos, Dias Vieira . . Joviniano do Na~cnneuLO, \Venccslàu Bra.z, Soares dos 
de Cn,rvalho. .José Euzobio, Maur icio de .su.otos, Alvaro do C<n'l'allw, Homom do Car•
Abreu, Fidelis "\lve;:;, Gur.dclb<t 1\'lourão. valho, Ant.llc r o Botelho, i\brcir<L da Silva, 
Bulcão Vianna, Hcredia ·do Se\, Fra.nci~co Adalbcrto Fcr:a7, Bernardo IIorta , Ferreira 
Tolontino, Silva C;tstr·J, Lindolph,J C:wtano, Braga. , Bernardo Montcit·u, .Jamcs lJ:1rcy, 
Camillo Soared Fillw, Lturindo Pítta, Epa· Rod1·i .~ucs Fcrnando1, Telxeit':l. rlc S:.l , Roclri.
minondas Gracindo, Mor0i ra Gumes, Rti:Y· gucs Doria , Chch;tino Cruz. Fd isbel!o Fmire, 
mundo Mirandc., .Juão Vieira, Fernando Carlos do Novacs, EuzelJiu elo Andrada, 
Prestes, Gormano Hassloclwr, José Lo lJo, W:wdm'lcy du Mend onça, l<:l pid lu Fh·ucirollo, 
Astolpho !Jutra , Ca.l'l us Cavalcanti, Ctuutldo Diu,go Furtnna. \\ ' a lfrcd u Lc;tl. P<tnb o 
de Abreu, Frtwcisco Tavat·,r:;, Corne!io da: Silvwa .. AntoniiJ Zac~<ri:t~. S~t Fr eirÓ, Colsu do 
Fonseca., A m·cliu .\111orim, Paraabos .Monte- Sou;~, ;~, 1-Ienrirpte L<~ gden. Gallli no Lo1·ut,o, 
negro, El'i co Coelho, 1\lalaquias GonçaJvos, Eüual'i lo SüH!<tl't., Joaquim Pil'l's, Raymundo 
Arlalberto Guimarúcs, Paulino Garlo;-;;, Luiz At·tlml' , C;unillo Pr<~tcs, .Ro_llrigue;; Lima, 
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Mello Matto.<, David Campista, Oliveir<L Val
ütuão, Raymundo i.\'el'y, Cn,rneiL'o de l-te
zen de, João Lmz Alves, Ju vemtl Muller, 

. ·Anizio de Abreu, Ar~hur Lemos, Valois de 
-· Castro, Tavares ue Lyra, Eloy de Souza, 

Viriato Mascarenhas, Trindade, Paula Gui
marães. Soa1•es Neiva, João Gayoso, Pedro 
Pernambuco, Esteyão Lobo, Fonseca e Silva. 
Rebouças de Carvalho, Bricio Filho, Eu~enio 
Tourinho, Folix Gaspar, E~tacio Coimbea, 
Alfeedu Varella, Ermil'ip Coutinho, Enéas 
Martins e Arroxellas Galvão. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e, sem debate, approvada a acta . da 

·sessão :antecedente. 

O Sr. Ang·eJo Neto (1° S ec1·etado) 
declara que uãn ha expediente sobre a mesa . 

O Sr. Oassiano do Nasci-
ment.o (pela m·dem) re·quer e ob tem dis
pensa deintersticw para sarem vota ,os im
mediatamente os pareceres ns. 34 a 37, de 
1903, hoje publicados no Dim·io Official . 

. (O Sr·. Urbano Santos, 1° Vice~P1·esidente , 
. deixa a cadeira da presidencia, q·ue é OCCttpada 
pelo S1·. Angelo Neto, 1° Sec1~etario). 

Em seguida é annuneiàda a votação do 
par.'cer n. 34, de l 903, reconhecendo Depu
tados pelo 5° rlistrícto do Estado da BaJüa 

-· 03 Srs. José Augusto de Freitas, João da 
' Co$t<L Pinto Dantas e almirante Manoel J~sé 

Alves Barbosa. 
Em seguida são successivamente postas a 

. votos e approvadas as seguiu tes conclu,;ões 
· _do pat•ecer n. 34, de 1903 : 

· 1°, que sejam approvadas as eleições pl'O
cedidas no 5° d stricto eleitorar do Estadn da 
Bahia; co in excepção das 1 a. e 3" sec·~ões de 
Monte Santo, Ja e 2"' de Cumbe, P, 2a, 3a c 
4"' de Tucano e 1"', 2a, 3"-, 4"- e 5a de Quei 
madas, cujos papeis serão reííiottidos ao pro
curador seccional do Estado, p\Lra os fins 
legaes; 

2o, que sejam r econhecidos e proclamados 
Deputados pelo 5° diskicto eleitoral do 
Estado da B;• lüa os Srs. José Augusto de 
Freitas, João da Costa Pinto Dantas e almi
rante Mànoel José Alves Barbosa. 

O Sr. PJ•esident€1- Proclamo 
Deputados pelo 5° dis tricto do Estado da 

· Bahia os Srs .. · .José· Augusto de F1•eitas, 
João-da Costa Pinto Dantas e almi1·ante Ma
noel José Alves Barbosa. 

E' annunciadaa ·votação do parecer n. 35, 
de 1903, reconhecendo Deputado pelo Jo dis
tricto uo .1\Iaranhão 0 3 Srs .. José Euzebio de 

Ca1•valho 0\ ivc,ra, Ul'h<tno Sa ntos d:t Cmta. 
AI·aujJ, Luiz Anr.oniv Oo ,tiÍ il u ·~ tla Silva e 
José Rodrigues Ferm~nd Js; e pelo 2o districto 
do me>mv l!:stado us S.·s. João Tolentino 
Gucdelha Mourão, Christino Cruz e Manoel 
Iguacio Dias Vieil'a. 

Ein seguida são succe~,;;ivamente postas a 
votos e appt·ovadas as seguinte, conclusões 
do pctre..:el' n. 35, de l 90 l : 

1 o. que 'sejam approvaJas as eleições 
fed eraes, procedidas no E:stado do Mara
nhão no dh. 18 de fevereiro do corrente 
anno; 

2°, que sejam reconhecidos Deputados 
paio 1° distric&o do mesmo Est;~du os Srs. 
Jusé Euzebiv de CaJ·valho Oliveira, Urbano 
Santos a Costa Araujo, Luiz Antonio Do
mingues d<t Silva, José Rodrigues Fer
nandes; o pelo 2a diswicto rnonsenhur 
Juão Tolentino Guedelha Mourão, Dl'. Cht·is
tino Cruz e coronel Manoel Ignacio Dias 
Vieira. 

O Sr. Presidente- Proclamo 
Deputados pelo 1° districto do Ma1anhão os 
"rs. José Euzebiu de Carvalho Oliveira, 
Urbano Santos da Costa Araujo, Luiz An
Gonio Domingucs da Silva o .José Rodrigues 
Fernandes; e pelo 2° districto do mesmo 
Estado os Srs . João Tolentillo Glledelha 
Muurão , Christino Cruz e Manoel Ignacio 
Dias Vieira. 

E' annunciado.. a votação do parecer n. 36, 
de 1903, recvnhecendo Depu .ado pelo 2° dís
tricto do - Estado de S. Paulo o Sr. José 
V~üois de Castro. 

Em seguida são successivamente postas 
a votos e appl'ovadas as seguintes conclu
sões do parecer n. 36, de 1903 : 

I o que as eieições do 1 eterido di:3tricto 
sej ~~m approvadas ; 2°, que sej:1 reconhecLo 
Deputado ao Congresso Federal pelo 2<> dis
tricto do Estado de S. Paulo o Sr. José 
Valois de Castro. 

O Sr. President.E'> - Proclamo 
Deputado pelo zo districto do Estado de São 
Paulo o Sr. José Valois de Castro. 

E' annunciada a votação tlo parecer n. 37, 
de 1903, reconhecendo Deputados pelo 5° dis
tricto do Estado de Pernambuco os Srs. -Pe
dro José de Oliveira Pernambuco, Elpidio de 
Abreu e Lima Figueiredo e Arthur Orlando 
da Silva. · 

Em segi.1ida são successivamente postas a 
votos e :.tpprovad"s as seguintes conclusões 
do parecer n. 37, de 1903: 

1°, que sej;:~,m approvadas as eleições para 
Deputados Federaes procedidas no' 5° dis-



SESSÕES PREPARATORIAS i03 

Fi-tricto do Estado de Pernétmbuco, no dia 18[ Pei'flambucu, Elpidio rle Abreu ? Limn, 
ele fevereiro clo,sto anno; 'gueiJ'edu o Artllur Orbndo •la Sll\-a. 

2", que 8ejan1 recunlwci•los o pt'uclamadus
Deputa,uus velo reí'cwido disct·icJ;u o~ Sr::;. _ Pe
dro José de Oliveira Pernambuco, Elpidio 
de Abreu e Lima Figueiredo e Arthur Or· 
laudo da Silva. · 

O Sr. Presidente P1'oclamo 

O Sr. Presidente- Não havendo 
nada mais a tratar, designo para amanhã a 
seguinte ordem do dia: 

Trabalhos de Commissõos. 

Depu:.ados pelo 5o uistricto do E:>t,<clo do Levanta-se a sessão [ts 12 lwras e 30 mi-
Pernambuco os Srs. Pedro•José rlo Oliveirtt nutos da tarde. 

lln SESSÃO PEEPARATORtA EM 23 DE ABRIL DFJ 1903 

Presidencia do Sr. U1·bano Santos (i· Vice-Presidente). 

Ao meio dia peesentes os Srs. Urbano 
Santos, Angelo Neto, Antonio B:1stos. Thomaz 
Accioly, Sá Poixoto, Rodrigues Sa,ldanln, 
.Toão Luiz Alves, Bozerrll Fontenelle, Herodia 
de Sá, Cruve]Lo Cavalcanti, Co!'l'êa -Dutra, 
Nelscn de Vasconcellos, Elplclio Figueiredo, 
Raymuodo Nery, Soares Neiva, Alberto Be
zamat, Mauricio de Ab:·eu, Arnolpho de 
Azevedo, Jesuíno Cardoso, Ber-la:do Campos, 
Cornelio da Fonseca, vVonccslâo Braz, Bueno 
de Paiva., Soares ele Gouvêa, Domingos 
Guimarãe-~. l'dureira Gomes, Lau ·in _o Pitta, 
Mascarenhas, Mc.rçal Escobar, Fidulis Alves, 
José Lobo, C\Joralra da Silva, Raynmnclo :-Ji
randa, vVanderley de l\Iendonç,a, Euzebio ele 
Andmde, Benedict,o de Souza, Amaral Ces:w. 
Paulinu Carlos, Mar,;oTJdes Romeiro, Affonw 
Costa, Astolpho Dutra, Tavares de Lyra, 
Vespasiano de Albuquerque,Fellsbollo FJ'elre. 
Christtno Cruz, Rodrigues Femandes, Dias 
Vieira, Edu'l.rdo _Ramos, Arroxellas Gal vão, 
Julio de Mello, João Luiz, Lindolpho Caetano, 
Henrique Sallés, Bernardo i'donteiro, 
Abdon Milanez. Paula Ramos, Fonsecct o 
Silva, C •.millo Pl'ates, Bemal'd93 do Faria, 
Mello Mattos, Teixeil'<t Brandão, Cassiano do 

-Nascimento, Gonçalo Souto, Diog-o Fol'tuna, 
Paranhos ~\Iontenegro, Aurelio Amorlm, Bul
cão Vianna, Tl'indade, Artllm· Torres, Enéas 
Martins, vValfredo Leal, Adcdberto Ferraz, 
Ferreira Braga, Erico Coelho, Augusto do 
Vasconcellos, Fernando Prestes, Pau-a Gui
marães, OU1•eim Figueiredo, Barbosa Lima, 
Luiz DOmingues; Abdon Baptista, t<;luy de 
Sollza, Pereira Reis, David Campista, Fran
cisco Veiga:, Teixeira de Sâ, Pinto Danta:>, 
Juvenal Muller, Tolentino dos- Santos, Epa-

minoncl:.ts Gracinlo, Lindolpho Sen<t, Eu
genio Tourinho, Satyro Dias, Felix Gaspctl', 
Carlos Cavalcante, Candido de Abreu, Ro
drigues ·Lima, Francisco Tolentino,, Silva 
Ca~tro, Galclino Lore\o, Paula o Silva, Sá 
Fr'eire, Antonio Zacal'i lS, Ermirio Coutinho, 
Arthur Orlando e Bricio Filho. 

Abee-se a se são. 
E' lida e sem debate approvada a acta da 

sessão antecedente. 

O Sr. Angelo Neto (!0 Secretario) 
procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio: 

Do Sr. I o Secreta do do Senado. do 28 elo 
corrente, communicando que o Senado, reu
nido hoje em sessão preparatoria, verificou 
haver numero snfficiente ele seus membeos 
para encetar os tn1balhos legislativos dét 
l• sGssão ela 5• legisüttura.~Inteirada. 

Tolegrammas: 
«ARAGUARY, 29 de abril de 1903-Sr .. Pl'O

sidonte Camara Deputados-Rio-Chegarei 
sabbado.-Saudações- Teixeú·a Bí'and<To .
Inteirada. 

CARA vE.LLAS, 29- Sr. Prasidente Cam<:~.ra 
Deputados-Rio. Os abaixo assignados, me
sarios, pl'imuira secção eluitorai. município 
Viçosa, ;)o distrlcto, Estatlo d:.t Bahia, infor
mados Secretaria dessa G:.tm:tr:.t ser apre
sentada autltentica eleição 18 de fevereiro 
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Viio a impl'imiP o~ scguintos 

PA RECERES 

N. 38 -!003 

Reconhece Deputados pelo 3° elislricto ele _Per~ 
namlmco os Srs . Hsmeralelino Otymp~o de 
Torres Bandci?·a c Jose 1lió1·e ira Al·ves ela 
Silve~ · · 

ultimo a~signada ~ens Jw;nc;J, c:oni;cmlo l',•:ml
tado ditrerente do :1 J•Urado cleiç:·Lo l c.·;~tlm l:n :, <J 
J1rocedida, vccm,paraos<lcvidos e!i'cüo3,aprt?· 
sentar seu vuhemnn tll p1·otcsl·o contr::t Ltlsl
:ficaç:ão suas assig-n.'Lturas em ;nnllc:-ttic:ts, 
que não sej<tm <ts~ignada.s fll'Ollr io pun lio si
gnatarios, consjgoando pa,m Deput:tdos vo
_tação seguinte: Dr. Su.lvador Pi1•es, oitenta 
e tres votos; Dr . llernardo Jambeiro , se
tenta; Dr. Adalberl;o Guimarãe$ , ~esscuta; 
Dr. Eugenio Tourinho, cincoont:t e sete; Dr . A' 2" Coromissã:o Verificadora ele Poderes 
Felix Gaspar, trinta. Rogamos a v . Ex . foram prescn 1.es todos os docul)Jcntos rela
para conhecimen to presente protcst o hon- t i vos üs eleições r ealiz:adas em 18 de fa ve
r ada Commissão Poderes c nob1·e Cumam reiro ultimo no 3° districto de Pernam-
Srs. Deputado feitos a bem verdn.de eleito- buco. - . . · 
ral. · ·Saudações. - Viçosa, 27 de a.bril Reclamando contr:t ~t expedição de diplomas 
de 1903.- Jo!7o Leonidas da Costa Cirne.-Yc- fe ita aos Drs. Eslllernldino B:mdeira e Mo· 

· , 1·issi1no Antoniu Machado.- loiro Fe;·nan- reir:1 Alves, apresentaram suas contestações, 
. d_es Pereira.-Ran rldpJ, o da S il1>c! Ch aves.- por intcrmcdio de s~ns pt'O_?Ill'adores, os Drs . 
. Joaq uim Antonio d(T. Hncha J 1m ior . Roeu- Nc t.to Campcllo o Sa Lcltao, . e lcvantar.a~ 
.nheço serem verclad1~i n1.s as finnas rotro, a prelimmar de não scwcm d1plomas legttl
•bem como a 13i,tra do te!egramma ser l!u pro- mos aqnelles de r1uc foram portadores os con
:pri9 punho do primeiro signatn.r io. Viçvsa, test<vlo"s }~or i:;_:;o qu o ~ junta apuradora , que 

. :28 de abril de 1903. Em testemunho (L) de os con1erw, nao funccwnou ,c?m a tot~lid~de 
, .. ·-verdade. O tabellião,ütiz P e1·eira P etlrosa . de seu); membros o por que iol recusadct a lD· 
· --A' 3a Commissão de lnquerito. . clusão de um protest:J dos candtd<tto::l contes-

. tantes. · 
·cARAVELLAS, ~9.-S.r. Pr.csulent.c daCa,lll:cra A' primcil'a arguiç~o respon~o a com-

De:L?utados. - h.lO o('j -'' baixo. _a -sJgnauos, ~nc-1 mi ~siio dus cincJ, que Julgou lo,sutuno~ es8eS 
sarws · segunda. sr.CÇ'I ') elettoral .mu n:c1 p1u documentos. e :1 ca.ma1·a que approvou esse 

. Viçosa ,3a di stnc ~o E~tado Balua Jnfnr. u,!vjtre . NiiÓ c:J.bc ~t esta Commissão discutir 
mados Secretana des :>~ Cam~t·~ s :~· aprcs;n- 0 vencido na Camara. Qu::tnto ao pr·otesto 

_. tad_o duplic~ta au!h~ntica elm~aoi o fe,ve,rei~'o dos cJntestantG.>, ;t acta gar~l · da alm
uHtmo, ass1gnada. seus nomo~, co!l~un cu) l e- raçã.o menciona a <tpecoentaçao delle, e 
í:mltado differ~nte do aptn•aclo cleJçao Ju? al- tarnbcm qnc com sna nií.o tnclu~ão se mani
_mente procedldil., vc:n, para deqdo;; eilelto~. rc ~::tou ·<lo acco:do o contestil. IÜO Dr. Netto 
apresent~r seu vohemente p;·ot esto co1:tra, Campello. 
falsificaçao suas as~ tg-nat..ura~ em autlicntrcar, Passam em sGguidct · os contestantes ao 
que ?ão sejam seu pr·oprw punho ~Igna.ta.F o>, e:-;tuclo d<t:> eleições seccionaes . Secção . por 
consignando para D :lPI.Itadus votaçao sr.gmnte: 1 secção acompauhal'ü, este parecer, afim de 
Dr:Salvador Pn:es ,vmte o s.cte vo c•s; Dr.l <tveri l)'uar-~o a prvcóden c i ~t dos fu11damentos 
B~rnard~ Jam~.mro v mt.~.e c,1nco," Dr .. Et~g r;- J alle;n~dos 1;c~r~a sua an nullaç·.ão . . 
mo Toun~ho, vmte e U?IS, Dr. Ada,ll?el Go, Gm-

1 

Viclor í,I- Na.·d<t se all.cga qmwto as tres 
marães, vmt,e; Dr:, ~ellx Ga~par , sets; !'.~ga~ primeiras secr:ões . Em relaçi\o ú.. ~a, ha UI? 
mos Vossa Ex . <L.I conlleEimc;n to; yrtjsLmt .. protesto pemntc 0 supJ.llcnte do JUIZ s~bstr
:protesto honrada Co1mm~sao I ocleres ~ no- tuLo i:cccional ,dcclarandl que a mesa nao so 
.lJrc Camara Sm:hui•e-s lJeputa~us . fmto .a rennin p 11·a receber votos, E:::si declar,tção 
;bem verdade nlcltorD.L S;wdac;ocs. Culuma vem desa~ompanllacla di3 qualqtiet' prova, e 
Leopoldina,26 do abl'H ele !UU3.-illf ,·cdo Sul;;, reduz- -:o a ~tmple.-; allc ~-ar1o d:t par te in teres· 
.A~~tonio elos :'·antas. 'l'a ·lx~res , D·ioyenes AH/.o- sada;nã.o fo t'nec(), 11ois, (L Commi~sio elemcnt,o 
.n_w de Ohvetra, Lw.~ Jos Th, ~~v,muwlo M~ i ' · para in validar uma act<t, que vak J?Ol' cscrt
,_tzns Perpelua.-.Rccunhe.,o ~,.ret 1t do pto- ptm·a publiCa . Votos em cuntral'lO ou pe· 
;prw punho as 11l'l!las l'ctro e s .~tpl'êL e letra rauto autorülaues judiciarias ou a. desco· 
telegr~mma do .ngnatarJO A lrre-' lo Sul::;- b:.Jrto, na secção proxima, diz alui n. 426, 
·Coloma Loopoldiml. ;26 de abrtl_ d? ~90 . .).- só 83 admitte!'n como elemento supplitivo, 
.Em fé-J, F. M. -:_d~ v~rdade Julw .l•alcao Mel- garantidor de um direito político esbulhado, 
.zher.-A 3' Comnussao de Inquee1to . havendo recusa üe "fiscaos pelas mesas , ou 

dus mesarios ou supplentes regularmente 
eleitas. O §r. PI·esâde-ute~-Nào havendo 

··nada mais a tratar, designo pil.t'a amanhã. a. 
segn in ~e ordem do dia : Claro é que, para serem computados taei:l 

votos, indispensavel se torna. a prova. de 
Contimnr) í.o dos trabalhos pr·ep<I,ratol'ios. não terem ~ido observallas as formctlidades 
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Jugaos quo,nto ;i, for·maçito d<L mc:J.c ou do vo~os pcclid:t pelos contcstrrnto~, BUIJsti
qnccnto <L acccitar::-to ele íiscar;s. Foi o qnc tnindo-sc ás actrts os rcsnH:vlos das dcclara- · 
os conre;;tantcs ri[ o íi""er;tm. Qaanclo mes- çõos perant3 as autoricladc.> jlt•licbr•i:1S. 
mo o tivessem conseguido, urna irregu- A ach da 5" s:Jc1;.ão, inquimL .a dG falta, 
laridaclc, pelo menos, mereceria ser notada concerto e de conf•3rencia, só tem 1Jgali6ada 
nessas decl:cr<M:õus de votos. Na 4a secção, a lista da.s assi.~·naturas. · 
o final .~e~lara, om seu :pr•oto.;to, te:· doixMlo A da Ga·socção, inct'iminada dos mesmos 
as ccrcani:.Ls d::t. m·~~:t á 2 40 (doc. n. 4 A rlofoi'Gos, ·está loge~l. Foi conferida e lá está 
dos contestcmtos), afim de f<Lzct• uma d.ecla, 0 signal publico do serventuario que a 
ração perante a autorid.adrJ j11diciaria. Dcsclo concerto ti. 
1 ltont da tar~o. t;ntrckmto (lluc. n. 1 dos A da 7a t:>GC("ão r"l n.n oflicio dirirritlo (t Ca
c~nt~sb.nG•'S), rst.o c.' t~ntus. lo i~lmt~, o g~w s~ mara, som que llaj:c garantia de a~ltlwntici
tlvSeJa ~.ar COill_o. P10'~ '~'' nao _remn.:o lL1 i dado quanto ás as:ügnaturas quo o fit•mam, 
mosa, )"·os olCltoros d,w,wt sou.~ voto::; 0111 o rmtxime em face do .documento n. G d.cJS 
cartono. cor1tnst· r1te • 

I 1 t" ' - l f . t · "'' cL ~ · 
.... 011 l~as. oosor•vaço2s ; e;em s,~l' ,01 a:> A accusação feita de não terem sido tl'an-
ll~t,\nt? ·~~s .~lo~umentos rcfurento:s a 5· soe- scriptas :1.s ackls da 5a ~ecção, d:l G e da ::-;a, 
ça.o, a 6 o •.L 8 · . ba;oa·.'C em não mencionarem as authen-

Na 5a, o íi:,c:ll clrz ter abando.natlo .o. loc:_tl Licas ess:.t formalid<ule . 
. üe modo a qqo SI'U protesto fosse ierto as 
51/~ horas ch tardo (cluc. n. 4 B do.> cuntes- Nãu procede a. a.r·guição, _ puis, se trata de 
tante.-1) e, entret.anto, desde as 3 hor:.ts vota- acto j_)OSt~l:lOL' <L ~hboraç;;w (lu, il,cta, _Cll_IC 
vamos oleitore~ no juizo substliuto seccional est:1. n:w porw mcncwnnr •. Nunhurr~:~ c?l'ttdao 
(doc. n. I, Jlag. 2). Na fia secção. o Jll'OGcst'o n:::grtn-~ _dos ~:rvcml.ua_rws Ll:t Jnstiça ou 
t\ feito ás 5 hore~s e :10 minntos da tm·dc, 0 dos usci'Irac:l arlltoc, umc:c l'rova cab1vel no 
os eleitores jà vot<tvam â~ 3 lwms o 30 mi·1 ca:>o, foi exllibi l:o. 
nntos (dcc~. n. -1 C o n. I. p:1g·. 3):--Na. 8"· sCJc- Escada-Pedem os contestado~ a m.rllid:ulo 
ção, o protesto é das 2 horas e 20 rninutos gorai · uas e!eL~ .·ões dest-e municipio por não 
(duo. n. 4 D) o a votação foi ao meio-dia lllaver alistamento transcripto em notas de 
(doc. n. l, pag. 4). i.abollião. Como provct, üã.o <1 cm·tidi\.o no-

Esse conjuocto de filctos provn. quo, si os gativa do tabelli&o Almdida (doc. n. 8 A). 
fiscaes fol'am :ls scc•:ões, comJ dizem, fomm Os proprios contestantr,s, erd.l·ct:wto, for
rlcsacompilnhados do eleitorel qtw flc:wam ner.;em o documento (doc. n. 8) que prova 
votando pe ·ante o supplente do jnizo sub- existir no juizo soccional cópia do alista-
stituto seccional. Porém, do :primeiro Ü1c.to, monto de 18J7. · 
isto t"l, da idéb doe: fi:;caos, nenhuma p1·ova I E os contt:st:ulos (does. n,;. 23 e 24) 
tom esta Commissão além do simples a.lle- prov:11n ser o alistctmento üo l89D o ui
gados da p:uto interessetda. timo fllito naquclle nwnicipi0 c tm· clle 

Nã.o pôde isto im-êdidctl' adas elcitoraes. servido :pémt a eleição. O docmncnto forne
Verd.tdc é c1ue, p:trêt cxplicctl' o abandono duo pelos contcsta•Jtcs sómentc provct nào 

elas rnesas pelos oleitot'es t'avoravcis aos con- tm· h<1vido registro mLCiUCJl!CJ cartorin, 110-
testantes, declaram estes quo houYo rerncss;c dondo esta for·malida.cle ter rJido elieotnad<t 
de força para <LS secções com o íim do o,me- em outro. 
d.I·ontar o eleitoeado, o, como IJl'OVêt, aprc
SGntam um tologrccmma. Nenhuma pmtenç-ão 
:t pl'ova juriclic:t pôde ter tcü clocnmr:nto, o, 
:para gorar a com-icç·iio s_;brc unl<t bGse mo 
ral, nenhum elemento ü fornr,eido á Com
missão. Ncstco casos, val!o o telegramma 
o quo vale seu signatario. o esl,o é des
conhecido a. Commissâ.o. Al:'m elo que, si 
tal tentativa !lJuvo, foi f<dlt:J., e, por
tanto, não invalidéb o :proc0sso· eL·i o
ml, o disso dâ.o a prova os contos·tantes 
nos proprios documentos que instr·uom 
sua exposição. Com ei'foito, '' terem pleno 
valor o•: protestos de seus fiscacs, nenhum 
dclles arguiu a pl'OSença de fOI\:Ct nas pro
ximidades das soéçõos cloiGoracs ela Victor h, 
c seria incomprehensivel a omissão do nul
litlaue tã.o pttlpavel si olla se tivossG dado. 
Nào parece, pois, justificada a annullação 

Yol. I 

! :loriu de I :oitâ---A annul !ar· ;lo pedida lnsét\· 
se mn ihlta de conl'eroncia c concer-to nas 
:wthcn•,icar>. E' inoxacta OS'<t ac;s'I'ção, J.IOis 
estão loga.lizad<IS :c~ actas das ~ecçõo.-; la, 2~. 
;)a o ·l". ~~a 5" socl"'cu !ta. conf"ci'-.mcia e con
ccrt.o, m:.ts a loLtÍ:a do e~ct'i vão n·w é t\ 

mesma nos tres docume11tos lcgalizaclos. Não 
põdc ser, :port:wto, appt·ovad:t ü;,kt acta. 

r;ra~atrí-Allcgam os cotÜ'JSt:cotcs em pro
testos pnrtmtc o supplentc tlo juiz sniJsfi
tuto seccional rJtD as oloi~;u:~s p:T:mGe as 
1118SLt8 fo •am feittLS de VCSpl:l'êL ( ;~" S. ), 
ou quo ' ost:t:> ni:J SD r.mnil·:Llll ( 1 a o 4a ), 
ou quo fiscaos fur:J.m recm:t•los ( 2a s. ). 

A oSSêeS allogaçõcs ncnlmma pl'OVCL accom
panln. 

Convem notrtr qtw a 4a srccr;áo foi ílsca
lizrtda .. -
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Não 'tom. pois, a comrmssao. o~cmentos 
p;tt•a <tnnrrllar as "c~;ts e subsC1~mr·lh . ~s as 
declarações em car·tol'ios . 

Bezerros-O podido de annullação basea-se 
em não haver transcripção do alistamento 
em livros de notas de tabellião. A prova 
·dada. é a certidão negativa de um serven
tuario de officio de justiça. Os prbprios con· 
tesL<'mte$, porém, fornecem a prova (doe . 
n. 8) que esse alistamento está registrado 
no juizo seccional e a Camara de Bezerros 
certifica no mesmo sentido (doc. n. 46 dos 
contestados). ' . . 

A authentica da 1• secção está com a. 
conferencia. e o concerto g'obaes. Na 2a. sec
ção e na 3•, si não estão conferidas e 
concertadas as actas de installa.çlio , mas em 

· todas ellas esses documentos seguem-se de 
modo a não mo ti v ar suspeitas, tanto mals 
qu;tndo se trata de actas lavradn.s em um 

·mesmo livro. 
Na 4• secgão, é inexacto que haja falta 

. - .de iega:lização dos documentos : a; tres 
· cópias' e,s~ão conferidas e concertada.s. 

· .. Ca~uaru -Não ha prova de terem sido 
recusados fiscaes nas cinco primci1·as sec
ções, cvnforme a !legam os contestantes, 
para ju:ltificarem as votações p ·rante o su-

. p~ante do juiz substituto seccion<tl. Sómen· 
. te possue a -Com missão os p1·otestos e uma 
j~stificação feita e julgada sem .intimação ~a 
parte adversa ás m~sas elGitoraes. Nao 

·pódem nes~as .condiçõ es ser invalidadas au-
thenticas elcitoraes. Quanto á a !legação de 
não haver alistamento registrado a p~rtir de 
)89~. os proprios contestantes ( doc. n. 8 ) 

' declaram que no juizo seccional está regi:;
.trado o de 1901, pelo quu.l se fez a eleição. .·• . . . . 

Bonito-Foi pedida a aunullação por um 
yiciQ_ de linguagem da acta. Em vez de de
.clarar' que 111 el~itores tomaram parto na 
eleiçã9; diz a acta que elles formavam a 
mesa. Entretanto .. cinco são· os signatarios da 
act:t como mesarios; lll são as assigna,turas 
e 139 os faltosos; total 250. Essa secção foi 
fiscalizada. 

Na 2" secção não houve sinão um Cl'l;O 
. de escripta; 99 eleitores votaram e ta!l
: tas são as assignaturas. Essa secção foi fisca

. lizàda. Deixaram de votar 154; o tot<1l seria 
. ~53, roas tres eram de Olttras secções, e ahi 
·votaram · um como fiscal e · dous como me
sarios. 

Na 3a secção, fiscalizada tambem, ha 204 
eleitores nas listas de chamada; 85 vot:1r1tm 
e assi"naram os · nomes e 119 deixaram de 
cump~recer. A distribuição dos voto> v.em 
curoboral-o. 

Na 5a secÇ<'í.o, fiscalizada, votaram 135 elei
tores e estiverall). ausentes. 118 ; total 253, 

dos quaes um era do fóm c votou como 
fiscal. A pczar de fiscaliza.da, essa secção é 
nulla,pur ter excedido a som ma rl.o nun~cro 
dos eleitores ·presentes e ausentes o mcLXlma 
da lei. · 

A 6• secção, tambem fiscalizada, tem todos 
OS SJ US documentos leg0lizados apezar do as
gerto-dos contestantes. 

Na 7" secção, fiscaliz 1.da sempre, votaram 
80 eleitores, inclu8ive um mes Lrio de outra 
secção;nãovotaram 13l;total_2Il. O peot~:;to 
é mera declaração de que nao h~uvo ed1ta~ 
convidando os eleitores desta secçao a dar~m 
seus vo tos. Pela lei 35, art. 39,§ I o, o convite 
deve Bel' feito por editaes, mas não ~e di ;~ que 
em cada se.::ção sej:.t este affixado. Fm. o que Sil 

obser vou em Bonito, e a prova esta em que 
só nesta secçiio é que sé protesta por e8se 
motivo . Além do que, o propi'io protesto vem 
desacompanhado de pro~as .. As. actas da 8"' 
secção, da ga e -da lO" sao mcrumnadas de 
não concertadas. E' isso inexr.cto. Além do 
que, a wa secção .foi llscalizada . 

A 11" secção teve sua authcntica legaliza
da e te v e fiscal. 

A 12" secção não foj impugnada. 
Panellas-E' nulla a autllcntica da 3• sec

ção, como podem os contestantes, pois consta. 
o recebimento de 409 cedulas, quando foram 
!53 de c Lda. serie para V_ice-Presidente, Se-
nadai' e Deputados. · · 

Foram fiscalizadas a 4" secção, a 5"' ·e 6a. 

Altinlw-E' inquinada de nulla :1 eleição 
da 1 a sec):í.o po:9-ue, dizem .os contestantes, 
votaram 173 ele1torcs e detxaram de votar 
82, total255. O engano é dos cont3s tantes ; 
deixaram de votar 72 o não 82, o que dá o 
total de 24S. Além ·do que foi fiscalizadn. a 
secção. _ _ 

Na 6• secção, o numero de ce lulas nao ul
trapas~a o . triplo do numero de ele1tor~s 
pre.;ent Js. Nã•J proce le, pois, a accusaçao 
feita, para pedir a nnllidade ti o l'esultado. 

S. Bento -Nenhuma prova acompanhou 
a allegação dos contestante3 quanto á pre
sença de capangas. Convem. notar que a 
ta secç.ão foi fiscctlizada; assnn aconteceu 
tambem na 3" secção, n::t 5" . Quanto á 2" e 
á 4", só ha allegações. sem p1·oyas dos con
testante. A justj ficação offerecida não tem 
valor por não ter sido citn.da a parte con-
traria. ' · 

Óimbres- E' pedida a a.nnullação do resul
tado do pleito aqui po t· não haver tran'
scripção do alistamento em livros de notas. 
O doe. n. 4 dos contestados prova que houve 

. a negada transceipção. · 
Cabo -E' nullo o resultado · da 2• secção 

porque tendo votado 104 i:lleitores, e estando· 
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ausentes 152. o total 25f> ex')cdc o maximn] ·o que tudo visto e devidamente cxami
da lei. Tamhem é nullo o re.-;uJtado da n:.td._,, par·ece á Commbsão nào pr·ucr•J.or 
4a ~e .. ção pela ra:Jpa. ~·om nobda n;1 ro~pe- nenhum dos motivus apre,;ent-tdos conLl'ct a 
ctiva cmttwntica. Guus,, iuenticCL se nota na validade das eloiçr,es contestadas do 4" dis-
~5· secção. tricto de Pernambuco. 

Pur e'se conjunc to de rr rotivos é a com· A faltu. da transcripção da acta em livro 
missão de parecer qile . . proprio de t<J.bellião, é, realmente, nullidaJe 

Jo, sHiam annullad<~s a::; eleições realizadas expressu. na lei ; nãn assim a omissão da 
na5• e.na 7• secçõe da victorb, 5a ~ecção da declaração d<>s;a formalidaile na.s act,a~ J'es
Gioria do Guia á . 5• secç·tu de Runir.v. pectivaõ>, c11jas anthentica~, aliás, se acham 
3a Se<:çãJ de Pc~nellas. 2.• 4•- e 5• secções d•• toda~ , Bem (•xcepção, conferida:; e concei'
Cabu; tauas pot· hbelliãe;; ou escri vãecl arl hoc no-

2'', s jam appr·ovadas as demais eleições meados pela~ me;as competent.3s, o que lhes 
r•ealizaJas perante as mesas do 3o- districtu dá a nece~suia fé. :\pezal' disso pt·ovale
elei&oral de Pernambu.co : ceria a nulli ·larle arguida ~i fosse cumpro-

30, sejam reconhecidos e proc'amados· vada por certidões dos respectivos sorveu
Deputados por .esse districto . os Drs. Esme- tuarios, o que não :teontece, reduzirl.a desta 
raldino Olympio d.e Tones Bandeira e Jesé fórm .• a fu,lea notadn. a simples allegação. 
Moreira··Alves da Silva. -

Como prova d.e eleições simul 1das ou 
Sala das Comm.issães, 29 de abril de 1903. phalitasticas, não procedem as justificações 

-Adalberto Ferraz, presidente .-Joao Padid dadas peran te supplentes do juiz seccional, 
Calogems, relator. - Jit·ederico Borges .- nem os te r:mos d<> declaração de votos no 
A. Varelld.- Aniziq Auto de Abreu. me:>mó juizo, p:Jrquanto, para que esses do

N. 39- 1903 

Reconhece Dep~ttados pelo 4° dlstricto de 
Pm·nambuco os Srs. J~tlio de M.ello, Fran
cisco Cornelio ela Fonseca Lima e Estacio 
de Albuquerque Coimbm 

A 2' Commissão do Inqnrrito, nos termos 
dos §§ 2° o 3° do Regimento, in formD.ria do 
mod0 por que correu o processo eleitoral na:; 
74 secções dos 13 municípios que constitnem 
o 4° districto eleit"ral do El:l tadõ de Pernam
buco, na eleição pam tres Deputado~ l:<'e
deraes pelo mesmo districto , a qne se proce
deu no dia 18 de fever.eiro do corrente a.nno, 
tomou depois conhecimento da exposiç>.ão es: 
cripta, acompanhada de 19 documentos, que 
a essa eleição apresêntou o candidato con
testante Dr. -Antonio da Siqueira Caroeiro da 
Cuôha. 

São allegações fundamentac3 de;sa con
testação: 

a) a falta de trail 'icripç'.i'io das actas de 
algumas secçõ~s eleitomes em · livro~ pro 
prios do tabellião. 

b) eleições simuladas ou phantasticas em 
diversas outras secções; 

c) fraude constante d·,s ·proprias authen
ticas; 

d) falta de n.listamento eleitoral no muni
cípio de Gamelleira. 

Acompanham essas alleg tções autos de 
justificação e varios termos de declarações 
de votos, todos pracassudos perante sup
pleiites do juiz seccional, e uma certidão ne
gativa sobre o alistamento eleitoral do mu-
nicípio de Gamelleíra. . 

cumentos tivessem a força d.e im-alidar actas 
eleitoraes. que valem como escr iptura pu
blica, e que consta t m as elel:;ões argnidas 
de falsas e simult~das, preciso seria que re
vestissem condições legaes es :enciaes, como 
a citação compruvada dos mer11bros das 
mesas eleitoraes, ele modo que. se pudes:>c 
apurar em definitiva o valor d.e,sa peova, e 
não ficasse ella retluzida, como na hypo
these, a simples ducumento gracioSJ, pro· 
ce~s<J.do na <msoncia o na ignoru,ncia da 
piJol'te cont rarin. directamente inter2ssaJa. 

A declaração de votos per-ante a auto
ridade jndiciar~:t, _ autorizad ' pelo art. 7°, 
da lei n. 426, de 7 de dezembro de 1896, é 
um - recurso extraordinario, que, como tal, · 
não pôde deixar de depender da prova incon
cussa da negação absoluta dos meios ordi
narios. _E' pr·ecisamente o que falta nos di
versos termos de declaraçio de votos apre
sentados d. Commi:osão ; não tornam certas e 
i :'recusa vei$ as s:tas argnições, não tendo 
valor juridico as justificações d:tdas U.a fór•rra 
por que o foram pm•ante supplontes üo juiz 
se0cional. · 

Releva notar que, para completar a prova 
pretendiJa, se fazi • inJ.isponsavel a exhi
bição dos títulos dos cidadãos eleitore.~. que 
se U.is~eram peivad os du· direito dJ voto, ' 
assim cumo 'a remessa desses do :umentos, 
devidamente authen .. icadus, como as actas 
eleitoraes, aos poderes competentes, como 
exige a l iJi, o que de nenhum modo foi 
observado,. éomo os cctndidar.o.-:i cont ·stados 
o demonstr•ar·am cum certidões pedidas ao 
Juiz Seccionu,l üe Pecoambllco, a éelg-uns de 
seus suppletltes, e, tlnalmente, á Secr..; ta.l'ia 
da Cam11,ra dos Deputados. 
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N: 40 - I !)r):} Sem essas íl>l'lllttlidn.Lles, é claro, o recurso 
cxtraordinario , e.;tatnidu pelo :td. 7> da. ci
tada lei n. ,126, de 18\:!6, ss cunvorteri ~• em R econhcc.:. Dt>jl't larlos pdo 1• tlistr·i<'/.n do 
franca ailtori~açã.o para d11 plicata de eleição; Estado do R io de Janeiro oo· Srs . Drs. E,··ico 
uma ·reita peltts mesas regulares ; outra. pe- llícwinho clà Gama Coelho, Firlelis de Jl:;c-
ranta os supplentes dos jtlizes seccionaes dos vedo A!.ves e Jo:ío B:tptis~a P ereira dos 
Estados. Santos 

O julgamento das eleições do Estado A 3• Cummissã.o de InqncrHo cnminou 
da Parahyba na legis!atum finda. nií.o attenta.mente os papeis relativos á eleic;T.i:o 
constitue doutrina, menos <1rcstus solJ de 18 de fevereiro !lo co r'J~entc anno , no 1° 
·o ponto de Vi$ta do p : ·evalec~n· de qualquer distr icto do Estado do Rio de .Janeiro. 
fórma a declaração de votos perante a auto· 

. ,:r.•idad~ judiciaria, como pretendo o contes- Verificon a Commi~ão quo a contestação 
tante ; porquanto na mesma legi~la.tura pro- opposta polo Sr . B lis;nio' A ugu,sto Soares de 

· nuociou-se a Camara de modo diverso om re- Souza ao diploma do St· . l<ra.ncisco Luiz Ta-
laçlio ás eleições do Estado do Cear<í.. vares não arrecta a. lcgi timitlall<' dus diplom:J.s 

Sobre a frattde allegada nas elekões dá expedidos aos Sra . E•ico Marinh:J da Gama 
2 .. , 3•, 4• c 5• se:::ções do municipio do Bom- Coelho, Fidelis de AZevedo Alves o João B<~
Conselho, 2• c 3 .. secções de Barreit·os; 2•, ptis La Pereira dos Santo~ . 
4", 6• e 7" de Corren tes, basêa·se o contes- Por outro l:tdo, o c:Lnditla'.o conte:,;tado, na 
tante em indidos observados no exame das sua r esposta, reconhece q ne as nu ll idades ilc 

··authenticas remettidas á Secrehria da ca:. eloil~ões P'H' clle argnübs não [o ltnram 
. ihai·u dos Deputados, que não são outm cousa o resultado quanto aos referidos cundidutos. 
- que cóp_ias das ackts respect ivas, lançadas A Commissão rc-JCJ' I·a-sc o dit'uito de peo-

.:emli'Vl'OS prupr ios, devidamente couferidas nuociar-sa dcfioitil·amente sob1·o o pl'vccsso 
·e . córicertadas de n.ccordo com o original, · da apuração c outros incidentes avcotad.;s 
nãii impoetando isso que ess:J.s cópias não quando til'cr de o!ferecel' seu pa.1·ccel' relu-

. possam ser tiradas por pe~soas dift'erontes, ti vamento ü. cont ·sta<:ão opposta pelo Sr. Bc
desde que se a t!hOIIl devidamente :wthenti- lisa.rio do Souza. 
cadas pelos secreta·.·ios das mesas re~pecti- Pelo exposto c, considerando legiti.ma
ctivas e com as c.emais solemnidades legaes . mente eleitos os candidatos diplomados Srs . 
. Cumpra no tar que em al~umas dessas elci- E:rico l\Itorinlw da Gn.ma Coelho, Fedolis de 

Ções arguidas de falsas o simulada> foram os Aze1·edo Alvas e João l3apti:>ta. 'Pereira dos 
·. candidàtos contestantes representados po1• Santos, é a Com missão de parecer que sej<tm 
· seus competente fiscaes, como fizeram certo os mesmo ; Srs. reconhecidos c p t·oclamados 
os éandidatos contest<1dos · aprcsenbndo á Deputados pelo L o districto du Estado do Rio 

· ~ .. Commissão os competuntes ti tulus de uomea- de Janeiro • 
. ·ção; 1 2r d 1 l ' : Quanto á falta de alistamento eleitoral do .Sala. tas se>sões, lJ 0 a H' il <e l VOi>.-

-., mlinicip' io dr.. Gamelleira, os candidatos di- JucTo LHiz, pre:::itlonte. - Joao Lw::; Al·vcs, 
relator. - J. 8 nanJs N eiva . - Chri:;t.ino 

plo.mados contestados exhibiram certidão do Cru.:;._ Ltliz Domingues . · 
Juizo Seccional, demonstrando que o alista-
mento eleitoral rtaquelle município, proce
dido em 1901, foi remoi tido ao mesmo jnizo 
em 28 de oútubro de 1902, assim o de Canho
'tinho, de Baeroil'os o de Ipojuca. 

Em vis-ta, pois, dessas consüleraçõ ··s. a 
Commissio concluo o seu parecer p;·opondo : 

. . 1•, que sej.1.m approvadas as eleiçõea pro
.cedidas, 110 di;1 18 de feyer uil·o deste anno, 
.no 4° distr ictti do Estado de Perm1,mlmco ; 
. :2•,.que sejam r econhecidos e p :oclamados 

·nep1_1tados os tre.s candidato . .; ··que obtiveram 
maiOria de votos nessas eleições : Dr . Julio 
.do Mello, 5. 5 5 votos .; Dr. Francisco Cor
,nelio da Fonseca Lima, 5 .334 e Dr . Estaeio 
de Albuquerque Coimbra ~ 5.298 . 

Sa;la tlas Commissõcs,. 27 de abrH de 1903. 
--.4(lalberto Fen·az, presidente.- F1·eclel'ico 
B o1·_qes , relator.-Joiio Pan(liá Calo[Je1·as .
.Anizio Auto de Abreu .-....A. Vare-Ua . 

N . 41 - 1903 

Reconhece Depulac los pelo Estado ele Gnya ; os 
Srs. Hermeneyildo Lopes de Moraes h(.Jw, 
Joaqttim Luiz Teixeira Brancl<To, h·ederico 
Fen·eira Lemns e Be1·nanlo Antonio ele 
Fa1·ia Albenw.:; 

A 4a Commissão, oxaminanrlo as !43 au
thcntic::ts remoLtida~ (L SccJ'etaria da. Camara 
p~la.s mesas que compunham as di voJ'sa.s 
s.ecções eleitomes q no fuucciooaram no dis
t ricto unico do Estado de Goyaz, para. a elei
ção de quatro Deputados ao Congresso r{u.
cional, não encontrou vicio quo as null i
fique; 

Pela som ma dos votos vceifka-se quo foram 
su/fl'agados e obtiveram maioria de votos os 
cidadãos Dr, Hermonegildo Lopes do Moraes 
Filho, Joaquim Luiz Toixoir,t Brandã.q,-Fro· 



del'i~:o Fet'l'üir:t Lcmofl e Berna.edo Antonio 
llu F;n•L\ ,\ liJ<Jrnaz. 

Ass in:i scn ~o c eonsiJorando q1to não houve 
contestaçito <L eleição de Goyaz, que a fi.dta 
de remessa dos diplomas não impJ.le o re
conhecimento llQs candidatos eleitos, ex·vi 
do art. 7°, § 4° do Regimento, é par isso a 
4" Conimissão de pa.recer: 

·1°, que sej~m a,ppeovada.s as eleições de 
Goyaz; 

2", que soj~tm recc<~lhecidos Doput;11los pelo 
Estado de Goy;tz o D1~ . He!'menegildo Lo os 
de Moraes Fi lho, Joaqn[;.. Luiz Teixcil·a 
B1:an~i'io, Frotlol'ico F f rrrira Lemos e Ber
uardo Antonio de Ftll'ia 1\.lucrnaz. _ 

Sala das Com missões, 20 de abril rle l 903. 
-Carlos riug~!sto de .. Oliveira Pigueiredo.
Sâ Frei1'e, re la.tor.-Gonçalo Sottto.-Arlhur 
Orla.ndo.-M . . du Escobar. 

N. 42.- 1903 

R econhece Deputados pelo 11° dO::stricto de Mi
nas (ieraes os S1·s. Lindolpho Caetano ele 
Sou::;a e Silva e Eduardo Augusto Pimentel 
Barbosa 

A' 5a Commiss::Lo de Verificaçiio de Poderes 
foi apresentada pelo candidato Sr. Dr. 01~
gario Mil.ciel conto3tação documentada refe
rente <í eleição cffectuada, em 18 de feve
reiro deste anno, no ll o districto de Minas 
Gcraes. 

Nessa contcstl\ç[o, o mesmo ca.ndida.to, de· 
pois de aprccia1· a validade das authenticas 
que examinou, tomando para base a aprrra
ção dos mappas OJ'.-<ctnizados na Sccret'tl'Üt 
da C:tmal'a, despreza a votação de umas por 
falta de alistt.tmen to federa.!, deduz a nd;L 

, (iaquelle result:ttlo a quo consta de outr.ts 
'-gue pelos motivos que aponta não considera 

;âigna. do ser legitim<Lmente computada. Em 
:qualqunr dns casos, de accot'do com o crite
hum que adaptou, acceita como incontesta
veis os suJl'f'agios obtidos }Jelos t:a.ndidatos 
Srs. Li nclolplw Caeta.no de Souza e Silva .e 
Edua.rJo Augus~o Pimentel Barbosa, que 
considera eleitos Deputados. 

Si ao proprio conttJstlnte nenhuma duvida 
oft'crece o resultado do pleito eleitoral com 
relação a esses candidatos,. parece á Com
missão que razii.o alguma prevalece em :con
trario, tanto mais quanto, ainda excluídas 
as eleições impugnadàs pelo candidato con
testado, em nada affectaria esse facto a elei
<;ão dos demais candidatos. 

As.sim, a ComÓ:lissiio entende c1ue, sem 
prejulgar o direito que assiste ao mesmo 
contestante c · ttO candidato contestado Sr. 
Dr. Camillo Pr(\.tes, devem sm• adaptadas 
as seguintes conclusões : · 
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la, são appt·ovadas as elciçfíos de 18 do fc 
vm·cit·o do corr,mte anno. roa'iz ;tfb.s no 
11 o di,:tl'icw do :.Jin;ts Gome.>, q ne nào soü'l·c
r élm contestação ; 

2a, siio reconhecidos e procla.ma.dos Depu
tados pelo mesmo distl'icto do referido Es
ta.do os canditlatos Lindolpho Caetãno de 
Souza e Silva e Eduardo Augnsto Pimentel 
Barbosa., que nessas eleições obtiveram a 
ma.ioria dos sutfragios. 

Sala.da.s Commissões, 29 de abril de 1902. 
-.1ygusto ele F1·eitas, presidontc c r cln.tor.
JollqHim P ires_- JiJ-anciscn RomtJiro,-Lrm
r indo Pitta.-.A. Indío do Bra~it. 

Levimta-se a sessão á.s 1:2 horas c 30 mi
nutos da t:.wde. 

Contestação do Sr. Dr. Fausto Ca;rdoso ás 
eleições effectuadas elll. 18 de fevereiro 
do corrente anno, para Deputados fe
deraes, no Estado de Sergipe 

Fausto de Aguiar Cardoso, ex-Dcputn.do 
Federal, vem, na quali(lade do procurador 
do Dr. Sylvio Romero, contestar, perante 
a 2• Commissiio de Poderes, as eleições do 
Esta.do de Sergipe, para Deputados federa.es, 
al!egando e provando: 

1.0 P rovará que o governo do Estado de 
Sergipe preparou, por netos de corr·upção, 
ameaça, violencia e terrur, o res:1li.ado do 
pleito de !8 de fevereiro do corrente anuo, 
annullando-o assim legal e juridicamente; 

2. o Provará. que, no intuito de chegar n..os 
seus fins partidarios, alterou a. Constitui
ção do Estado, por occasião de manda.r re
imprimil-a rn typogra.phi.a . o/licial, cnx9r
tando disposições qtle niio existiam no texto 
con:-;titucional, como seja., entre outras, a do 
outorgar, no impres~o a<lulte·t·a,do, aos con·
selhos municipaes a faculdade ele dividirem 
o territorio dos municipios em districtos pu
liciaes, governados por commissarios de po
licia.; 

3.0 Provará que, no mesmo impresso, foi 
ainda <tlterada a Constituição para se pro
cessar o vice-presidente do Estado e ser o 
mesmo despojado cl<t.S funcções de presidrnte 
da assembléà, annull<tndo-se a8sim, conformo 
se fez, o ad versaria político de prestigio; 

4. 0 Provará que, par 1. clleg:w a es ~e fim 
e. conseguir na assombléa do E~ta.do maioria 
que não tinha, o governo empregou a força 
publica; ~rrancando de suas cadeiras quatro 
deputados estadn[tes, os quaos sub~tüuiu por 
amigos seus; . 

5. 0 Provará. que, na reguhmcntação d<t 
lei eleitoral feriu direitos que esta garan
t ira, creando penas que a. me~ma não commi
nara; afim de fctzer perder o cargo de conse-
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lheiros mumcl]J'\es . no citado pleito, aos I nn.s eleições contestadn.s, o o Sr . Ologn.rio 
seus advers;.tt'ios polit.icos; D:wbs. deputado estarlual, redactor chefe do 

6.• Provará que, em virtude cles:;;a alto- Momento, orgã._u que ot•a da opposição, e 
te ração da lei , por meio de um regulamento, cunhado c pt'l!UO do S1'. Senador Coelho e 
furam destitui ... os con~elll-!it'o:> . municipcW8 Campos, o qual escapJu â . sn.nha dos assas
no A_racajú, Estancia, Maroim, Propriá, Ita- sinos pela. iotorvençli:o de uma senhora; 
bn.yana, Itab'l;_yaninha, 1_tapo:·a.n:ga, No~s't _ 14. Peovarâ quo o Dr. João Ferreira da 
Se~h~ra das Dores, R1achau, crdad~s e Vlllas Silva não roi vidima do attontado de qua 
pnnmpaes do Estado e ou&ras locn.hU.ades; foi alvo, por se terem interposto entre elle. e 

7 . ·o Provará que, para destituir taes con- os ttssassiuos policiaos, sua Ex~a . esposa e o 
selheiros mandou o governo falsifico.r n.ctas cidaLlão Elias Montalvão, conceituado nego
de sessões ordinartas dos cunselltos muni- ciantc de Aracajú; 
cipaes, dando como rea.llzada~ se~sões que 
:qunca se fizern.m ; 

8. o Pr·ova.rá que o· governo do Estn,do, no 
intuito de plantn r t er ror o impor-se pelo 
medo, mandou empastellar aj typog1'aphias 
dos adversarios, oão havendo hoje em todo 
Sergipe sinão um dién•io da parcialidade go · 
vernamcntal; ~ 

9 .• Provar~ que ri. policia pt•aticou em 
\'_. var·ias -- localidades do Estado violoncia."i e 

~sasstnatos; obl'igando adversaeios políticos 
··: do · goVerno a resignarem as funcções e;e

. ctivas de que , e achavam reve.>tidos, impe· 
· .. dindo cidadãos de exercerem o dil'eito do voto 

. e espalhando o teeror por todo.s as classes ; 
lO. Prova1·á que, · entre :.].S victimas dessas 

. · selvagerin.s cahiu o Or . Philomeno Hora, 
·. ju z do direito da comaTca do Lagarto, chefe 

dos adyersario~ politicos do governo, na lo
caliuade, cunha1io do Dr. Mesquita Dantas e 
juiz secciunil.l do Estado, ca.ndirln.to do go· 
verno do mesmo e tamhem, mysteriosa
mente, mol'to · algumo.s horas' depois do um 
Jantar para ·o tlLUtl o couvidar,nu o;,; salo-

- ~ zia.nos o o chefe do EsktLlo, que lhe impu
.gn~va a candidatura; 

11. Provn,rá que o Dr. Philomeno Hora 
foi assassinado pela policiri. em lJroveito do 
governo, quo immediatamente o substituiu 
no carg-o pur inst.runJ.ento de su;t politica 
e decretou luto á policia pe!a, morte do 
assas$ino d:tquelle, lynchado pela população 
indigna.da., após o crime; 

12 . Provará que o governo é tambem 
suspeito rle <tssa,ssi llit t, na morte inesperada 
e sueprehendPnte do Dr. Mestlnita Dantas, 
ex-juiz secciunal do li:stado o candidato da 
.dissidencia Coelho e Campus e Leandro Ma
ciel ao ·cargo de presidente do Estado, que o 
governo, com sacrificio.de amisade, prestigio 
e m~ralidad,e, disputou para pessoa de sua 

· confic.mça particular e parcid~ria; · 
13. Provará que, entro <IS victlmas da po

licia, \lentro da capital, se acham o Dr. João 
Ferreira da Silva. eminente . advogado, can
didato da alludida di.;sldencia, da qual é um 
dos mais prestigiosos ·chefes, quinto votado 

15. P1·ovara LIUEl o Govemo, na pessoa do 
monsenhor Olympio de Campos, por tantas 
violenclas se itnpopularizou, levantando con
tra si tod•J o Estado, iuclu.-üvtJ saus mais an
tigos o dedicalos a,migos,que, chefiados pelos 
Senadores Len.ndro Maciel e Coelho e Cam
pos. di:>putaram a eleição contestada e te· 
rhm vencido, si us não trahisse, deixando de 
a contestar, a fra.qtwm do ultimo desses S~-
naclore.; ; · 

16. Provará que o Governo, quer na pes
soa do mon~cnhor Olymyio de Campos, quer 
na do actual presidente do Estado, por elle 
eleito, ü, perante os factos, o direito e a 
I li Oral, o responsavet pelos acto~ de vlulencia 
e te!'l'or que inquiriam o ultimo pleito elei
to/a! de nu!lida.dc insanavel; 

17. PeovarCt que esses netos de violencia e· 
terror são habituaes em monsenhor Olyrn
piu de Campos, como se verifiea das pro
postas que fez aos seus ex-correllgionat•ios 
Senadot·os Conlho e Campos e Leandro Maciel 
em·l8~l9, afim de se apoderar do governo do 
Estado, que estava então sob a dlrecção de 
seus adversarios ; 

18, Provará que estas propostas foram M 
seg1tintes: prenderem-se e se conservarem_' , 
em custodia os mais uminentes adversarios( . 
politicos do Estadu e, falho este meio,razer-se) · 
voar a dynamite o palacio do governo no dia:J 
do. posse do presidente que então fôra eleito[ 
o açtual Senador Martinho Garcez; 

19. Provará que .monsenhor Olympio de ' 
Campos tentou só a execução da ult~ma ' 
.déa . visto os seus companheiros terem re
cu :1do nm platiO que vlctimaria não só o il~i 
lustre ad versaria, m1s as mulheres, as mo-· 
ça.s, 'as creanças, os velhos, os homens iner-. 
mes, todos innocentos, _que iam comparecer · 
áquelle acto; 

20. Provará que uma eleição concebida e 
t'ealizada em virtude de tantas violencias, 
assassinatos, correrias, corrupções e crimes, 
eotre cs quaes a. alteração du. lei funda
mental do Estado, agcit .da a fins partidarios 
nos fundos de uma typographia, não :póda 
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ser acceíta pela honrada 2a Commisc;ão <.'J I das as eleições do Estado de Sergipe, para 
Poderes, pMa dar entradi.t no recinto da Deptt cado.; t'eder·aos, mamlan tlo-~o proceder 
C~marêt aos q ne se acham . dip tomados . em a no :r o pleii;o em nunio da mol'a l, do direito, 
v1rtude dellct e que em pler&o lega l e l.rvro j da 1m, .,ct H.opubltcct o det houra do Pctrht-
·serlam vencidos. modo Brazileiro . 

. Nestes termos, espera o col)testante que, . Rio, 27 de ,;,bril 1903.-Fauslo de Aguim· 
provadas estas affirmações, sejam annull:J.- Cardoso. 

l2-' SESSÃO I'REI'ARATORIA EM 30 DF.l ABRIL DE 1903 

Presidencia do 8;· . Urbano Santos .(1° Vice -Presidente) 

Ao meio-dia presentes os Sr·s. Urbano I de, Anthero Botelho, Epaminond:J.s Graclndo, 
S<tnto.l, Angelo Nct.o, Antonio. Bastos, Tho- João Gayos0,_ Arroxellas Galvão, Euzebio de 
maz Acc'oly, Sá Peixoto, Astolpho Outra, Andrade, vVandcl'ley de Mendonça, Luiz Do
Mauricio de Ab:·eu, Març,tl Escobar, Bricio mingues, K>tcvR.o Lobo, Bulhões Marcial, 
Filho, Sá Earp, SoJ.tes de Gouvêa, Fclix .João Lopc . .,, Gonçalo So :1to, Virgúo Brigido, 
Gaspar, Dias Vieira,, Crttvello C:walcanti, Diogo Fol'tnna, Malaquias Gvnçalves, Ber
Albcrto Bezamat, Jesuino Cardoso, Chris- nat•des de Faria, Campos Cartier, Affonso 
tino Ct·uz, Teixeira Brandão, Abdon Ba· Costa, Rolrigues Ferncwdes, José Euzebio, 
ptista, Heredia de Sá, Elpülio Figueiredo, Anizio de Abreu, Julio Je Mello e Ermieio 
Augusto de V •,sconcellos, Mello Mattos, Silva Coutinho. 
Castro, Fidelis Alves, Cornelio da Fonseca, Abre-se a sessão. 
Sá Peixoto, Marcondes Romeiro, Ca.ssiano 
do Nascimento,Pinto Dantas,Moreir.J. Gomes, E' lida e sem debato approvada, a acta da 
Domingos Guim<J.rães, Lauriudo Pittn., Ju- sessão antecedente. 
venal .Millcr, Gued-ulhn. Muurão, Soal'CS 
Neivn., Oliveira Figueiredo, So:J.res dos O Sr. Angelo Neto (1° Secretario) 
Santos, David Campista, Fernando Prestes, procedo ti. leitura do seguinte 
Rebouç"s do Carvn.lho, Paulino Carlos, 
Bernardo Horta, Lamenlm Lins, Ca.l'los 
Cavalcanti, Candido de Abreu, En:•as Mar
tins, Homem do Carvalho, Amaral Cesar, 
Arnolpho de Azevedo, Rodrigues Sal,Janha, 
Alenc<~r Guimarães, Ferreira Braga, Valois 
do Castro, Bernal'tlo Monteiro, Bueno de 
Paiva, Raymundo Nery, Moroil·n. da Silva, 
Aurelio Amorim, João Luiz, Lindolpho Cae
tano, Hemiquo Salles, -Vespasiann de A Ibu
querqu ,J, Henrique Lagden. Nelson de Vas
concellos, Rn.ymundo Miranda., Sergio Sa
boya, Te~ vares de Lyra, Eloy do Souza,_ Oli
veira Valladão , Walfredo Leal, Pedro Per . 
.nambuco, Paula c Silva., Antonio, Zacharias, 
Moreira Alves, Corrêa Dutra, Teixeira de 
Sá, Bulcã9 Vianna., Paula Ramos, João Luiz 
Alves, Tolentinodos Sn.ntos, Germano Has
slocher, Francisco Bernardino, Satyro Dias, 
Francisco Veiga, Hosannah de Oliveii'a, 
Raymundo Arthur, Paranhos Montenegro, 
Estacio Coimbra, Fonseca e Silva, James 
Da~cy, Ro-dolpho Paixão, Carneiro de Rezen-

EXPEDIENTE 

Officio: 
Do Ministerio· da Justiça e Negocias Inte

riores, de hoje!- transmittinclo, pam us fins 
convenientes, não só os livros, que a este 
acompanham, das acta.s da I a ~ecção do dis
tricto da Ilha do Govemador e da tran
scl'ipção das mesmas actcts, mas tambem os 
papeis inclusos, uns e outros enco11trados 
dentro de algumas elas urnas que set'YÜ'am 
na eleição de 18 de t'evereit·o ul timo, e lhe 
foram devolvidas pelo juiz federal na secçilo 
do Districto FederaL-A' 3a Commissão de 
InquCÍrito. 

O Sr. Cassiano do Nasci
mento (pela ordem) requer o obtem 
dispensa de interstício, afim de que sejam 
votados immedüttamentc o,; pareceres de 
ns. 38 a 42, de 1903, reconhecendo Deputados 
e q.ue hoje foram publicados, 
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Em segui.l n (: annunciada :1. vohr:iío dJ 
. parecer· n . 38, de 1903. l' OLlOJÜWCOIHiu :kpn

tados pelo 3° disLl'ict;o de Pel'tHmbuco os 
. . Srs. Esmenldino Olympio de Tol'I'os Ha.n

_deira e José Mo1·elm ,\lvcs da. Siln . 
Em seguida siio succes;:;i va.:ncnte postas a 

votos c approvadas as. seguinte.; conclusões 
do . parecer n. 38, de 1903 : 

1", sejam annullaclas as elciçõ3s rc1.liza.das 
na 5"' c na. 7~ secções da Victorl:\, 5"-s3cção da. 
Gloria do Golt<'•, 5" secção de Boni w. 
3"' secção do Pa.noll::ts, .2a, 4'' o 5" secçõe~ dÓ 

·cabo· 
2", 'sejam approvn.das :1s demais elelçües 

realizadas perante as mesas do 3° dis tricto 
eleitoral de Peenambuco ; 

3a, ·sejam reconhecidos c peoclamado~ 
Deputados por esse districto o.~ Drs. E:sme
raldino Olympio de Tol'res Bandcim e Jos(~ 
Moreiea AlYos clct Silva. 

O Sr. Presidente - Proclamo 
Deputados pelo 3° distl'icto <le Pema.mbuco 
os Srs. Esmere1.ldino Olympio tle Torres 
Bandeira e José Moreira Alves da SilY<t. 

E' apnunciada. a votação elo p;trecer n. ;)9, 
. de 1903, reconhecJndo Deputados pe l J lo lli s
~ricio do Estado cl n Peena.miJucJ o~ St•s .. Jnlio 
de Méllo, FJ•ancisco Comelio da. FonsccJ. 
Lima e Estacio de Albuquerque Coimbl'a.. 

Em seguida são succns;:[\·:unen t e pvst<1,~ a 
votos e approvadas as seguintes cuuclusões 
da púecer n. 39, de 1903: 

l"', que sejam appeovn.d:.ts a.s e leiçõe.~ p :·o
cedidas no dia 18 de fever ei l'o deste <tnno 
no 4o disti•icto do Estado de Pern<tmlmco ; 

2", que soje1.m l'econlieci.l.o:J e procl <ttnados 
Depntados os tt·es c·mdiclttto;; que obtiveram 
maioria do voto;,: nessas olei~õc:;:: llr. Ju! lo 
de Mello, '5.535 votos ; llr - i •' l'U.llCisr.u ÜOL'
ne1io da Fonseca .Lim::t, 5. 334, e De. Esta.do 
de. Albuquerque Cuimhra, 5 .298 . 

senhol'OS rcconltecillos o proc l;tmatlo$ Depu
t;t•lJ~ pelo Jo di$t.l'lctu do· l,i;:;tado do Rio •lo · 
J ;UHÜ!'O • 

O §li·. Presidente - Pt'oclamo 
Deputa.dos pelo lo disll'icto do Estado do Rio 
de .Taneieo os Sr.>. Dt·s . Erico Marinho da 
Gam:t Coel ho, F.idelis de Azevedo !; Alves e 
Jo'io B<tptis L~. Pereira tios S<tnto::; . . " 

E' annunciL1.ll:\ a votttção do parecer n. 41, 
de l0o3, rocnnheeendo DepnJ;arlos pelo Es
taJ.o de Goyaz os Srs. Hcrmonegildo Lopes 
J.e Moraes Filho, JotLClnim Luiz Teixei1·a 
Brandã.o, Frellerico Fueroira. Lemo3. c Ber
nar,lo Antonio do Faeia Albeenaz. 

Em seguida são succcssivamei1te po.;;tas a 
votos c <tpprovadas as seguinte; conclusões 
do parecer n. 41, de l 903.: 

1•, q uc sejam i.l.pprovadas us eleições de 
Goyaz; 

2a, que soja.m reconhecidos Deputallos pelo 
Estado rlc Goya.z os Sl'i!. Dr. Hermenegildo 
Lopes (lc Moraes Filho, Joaquim Luiz Tei
xeüa Bru.ndã.o, Frc•lerico Ferreira Lemos o 
Horna.rdo Antimio de Fctria Albernaz . 

O Sr. Presidente - Proclamo 
Deputados pelo Estado de Goyaz os Srs. Hcr
m?.negiUo Lopes de Moraes Filho, Jo:Lqnim 
Luiz Teixeira Brandão, Frederico Fenoira 
Lemos o Henmrdo Antonio U.c Fari<J, Al
lJcenaz. 

E' anouneiacl<J, a vota·;ão do parecer n. 42, 
de l\!03, reconhecendo Dcpnh,los pclu ll o did
tricto· <lc i\lina.s Geracs os Ses. Lindolpho 
C«ctano lle Souzct c Sil Vct o Edn<trdo Augusto 
Püucntcl BarlJos<t . 

Em Bep.·uidrt ;ão sucr.esi!iva mcnte postas a 
voto~ o approvadas as seguintes conclusões 
elo parecer n. 42, de 1903 : 

ta, s:-to approva,las a; eleições de 18 de 
O Sr. Presidente - P1•oclamo fevereiro. rio corl'ente anno realizauas no 

Dl'lputados pelo 4° districto do Estado <lo Per- ll o distl'icto do Minas Gera.cs, que não sof-
na.mbuco os Srs. Julio de Mello, Francisco fi·cr ítrn conto.>b:;ão; . 
Cornelio da Fonseca Lim;_te E~bcio üc Albn- 2", ;ão reconhecidos e proclamados Depu-
·querque CoimiJr::t. tarlus pelo mesmu districto <lo referido Es-

E' annunciapa a votação do parecer n. 40, tt1do os candidatos Liudolpho Caet:.tno de 
de 1903, reconhecrmdo llepntados pelo 1° dis- SouZ'L e Silv:t c Etlnarúo Augusto Pimentel 
tricto do K;tado tlo Rio do JallCll'O os Srs . Ba.l'lwsa , fJilC. nes .. ;as eleições o1Jtivor11m a 
Dr&. Erico Marínhu d:.~ Gam::t Coelllo, ·Fidr.lis ImLiori:t d.o~ snll'r:Lgios. 

dos Santos. · · · O Sr·. .Presidente - Proclamo 
de Azevedo Alves e João Bclptistn. Pereira. I 
_ Em seguida sl'ío succossiv<tmcnte postas a D_eputaüos pelo ü o districto de Minas Ge~aes 
votos e approvadas as segnrntes conclusões · o::; Srs . Lmdolpho C:1etano do Souza e Silva 
do parecer n. 40, de 190:3: e EdLHl.J'do Augus&o Pimcutel BarlJosa. 

Considerando legitimamente eleitos os c..'tn
did<ttos diploma.dos . S1·s . Erico M<tr-inho da 
Gama Coellw, Fidelis de Azeved.o Alves e 
Jo~o _BaptistJ. Pereira dos Santos, é a. ·com
mJssao de parecer que sejam os mesmos 

O Sr. Presidente- Não ltaventlo 
nada mais a tratar, designo pa.rtl. mna.uhã 
a mesma. ordem do dia de hoje, isto é: 

Continuação dos trabalhos preparatorios. 



PAD.ECETlES 

N, 4:1 - 1903 

PARECER 

Reconhece Depult1dos pelo Esfarlo rl> Piauhy os 
Srs, Raymundo Artlnw de Va.sconceltos, 
Anizio rhtto de A!wen, .Torío llenriq11e de 
Souza Gayoso e Alm cndra e .Toaqttim de 
Lima P.i·res FcYrcira 

Foram pre.Jentos {t la Cornmisoão Verifica
dora ele Poueres, p;:tra o exame das eleições 
que se procrJeram no clistl'icto unico doEs
tado do Piaully a 18 ue fevereiro ultimo, 167 
authenticas conesponclentes a igun.l numero 
de secções em que foram divididos m 3"1 mu
nicípios do Estado, o mais 49 duplinttas feit:ts 
em sete collegios. 

Na primeira serle ele aetas a somma dos 
suffragios aecuS11. o seguintu resultado: 

Raymunclo Arthm de Vascon-
cellos ..................... , . 17. 15! + lO 

Anizio Auto de Abreu ....•.... 16.799+ 9 
João Hcnric1uc de Souza G~tyoso 

Almenclra.,................. 15.:lOl 
Joaquim de Lima Pires Ferreie<t 12.!)84 
GrcO'orio Thaumaturgo tlc Aze-
v~do ..... , ................. . 

Clodoalilo de Freitas ...... , .. .. 
Hemiq ue V ::tlln.rlare_; ......... , • -
e outros menos votrulcs. 

970-J-27 
942-J-.27 
8-17-J-.~6 

Nas outJ'as 49 aet[\> obtivera,m votos os 
Srs. : 
Henrig no Vallad:wes. , . , ... , ... 
Gregol'io Th;:mmatttl'go de Aze-

vedo ... , ..... , ...... , ...... , 
Clodoaldo üc Freitas .. ,.,., ... . 
Anizio Auto de Abl'llU ...... , .. 
Ra\·tmwdo Artlmr de Vascon-

ccllo~ ................... ''.' 
Joaquim tlo Lima Pit'CS Fcncira 
.to~o Henrique de Somm Ga,yoso 

Almcn,lra, , ...... , ......... , 

,'2.206 
1.:!01 
1.:!19 

Na contestar:·ão apresentada arguem os can
didatos não diplonmclos, q uc as eleiç,õn,, fo
ram fe;LUdulentas; ap 'l1tttm ineg1tla.rid 1des 
havidas em diverso:> collegios c oJTerecem, 
13m p11blieas fónnas, boletitB, scnn qnc <B fit·· 
mas dos mesttrios que Ol assignam estnjam 
reeonltecidas, 

Traçam com flrmez<L a tl'ístc sttuaç·ão polí
tica em que vivem c se agitam os piauhyen; 
ses, sob a pro:osão de um governo sem princí
pios, sem moral o sem escrupulus. Atlirmam 
terem dosctpparecido de touo as ultimas ga
ramhs da J.ibcwdaclr. r.m SPu ~~stado, onrlr. aR 
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vícLima:-; rio :uiJítt·íu do :•·oycrno nií.o oncon-

l l:l':tt~t .un: só .~·~\jJrn~rmttuJI,udu p.~,J~:t· jlllbli~o 
com .1 COtlSUCllC!.l IJ,v.t t.tltO IUilCLL de Stl,lS 
Cuncçul.'s o com a, precisa. hombl'ida.de para. 
amp·t.rar-lho.;; os dil'eitos diariamente vio-
lctdos. 

Não se 1ntrt. apenas do livre exercício das 
faCilldu.des políticas, ba,se sobre quo repousa 
todo o funcci namcnto do apparelho insti
tucioml do Brazil, mccs dos pt'uprios direitos 
individuao~. aliás de ordinario respeitados 
a. tê nas sociedacles em que predomina o mais 
dos bmgaclo clespotismo político. ·O possuidor 
rlu uma lottra não eneontrou. no din. de seu 
vencimento, na capital do Pitwhy, um unico 
esc !'i vão que a protestasse, graças ás intimas 
líg:,çõos partidal'ias do devedor com o go
verno do Estado. E s.i é eskt a situaç•ão, no 
quo diz rmp2il.o ás garantias do direito do 
propriedade, imagine-se as difficuldades, ou 
antes a impossibilidade, em que se vcem os 
ad versarias do. governo para zelü.r e defender 
os seus direitos político-s no Phuhy. 

Systmnnticamen te. rcfctstados da.> urnas, 
sem recm'ôos para intervirem . no pleito 
<.tssistcm de braço.> cruzados á.s arbitrariedades 
e ás framlcs praticadasem todo o Estado. 
Dabi a, fcar1 ueza e a deficiencia dos do
cnmentos apresentados com o fim de inva
lidarem as eleições de 18 de fevereiro. 

Nilo létnç,aram mão elos oxpodlentos indi
cados em lei, porque os reprosGntantes di!. 
lei, connivente.s com a fra~tde, tinham o 
maior interesse em occultar '" verdade. E' 
isto o que aliogam o> candidatos contes~ 
tantes. 

Os candidatos diplomados, nos documentos 
que instruem a sua exposição, explicam não 
só a fôrma como se constit.ÜÜ'am os 3:1 con
solllos municipars. como à organização das 
mesas que presidiram ás. eleições de feve
reiro, exhibindo, em origin:tes, os boletins 
da qtnsi tot::tlitlado das olo[eões com as 
finmts reconheeidas por tahel!iacs. 

Assim resumídtt a exposição dos contes
tantes o indicau;:t, a natureza dos documentos 
em que so baseiam os contesbdos, cx"mi
narcmos, sob o ponto de vista em que. pare
ce- nos, devem co !locar-se as Commis>ões de 
Verificação de Poderes, o merito da argu· 
mentação de cada uma das partes. 

Determinam as leis do modo eh1ro e in
ill.ucl!vcl a nmrclta que deve ser l'igorosa
monte obscrvadit nos pleitos eloitoraes, 
ii:mando >\o mesmo tempo as garantias 
ncccssa1·ias ao livre exercício do dll·cito de
voto. 

Estabelecendo estas g<nan r. ias, n lei deu, 
como bom ponderam os contestados, a.o 
porlcr verificador cln validade das eleições 
o criterio preciso para dbtinguit' as vcrda. 
dnirrt.s das feanrlnlentaR. Nét su1t'npt'ecia.çií0 
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c julga mcnto não podem s em hypothcse 
. alguma nos alf,lSL<tr de sem<"lliante cri te
rio; c _si as authenticas suj(!itas ao no5so 
exame rcvcstcm:sc de totlas a ~ formalt .aLles; 
si por ellas verificarmos q uc as u_ilt'et•entes 
phases.· <)o p·! ,oCcliso clei1ol'al fielmente ob.J
dcceram ás pl'e$CL' ip<,:õus esta~uiaa, na I ,i_ 
nã nos é lid to rrjoiLal-as, no' bt1sealid" 
para. as~im , roccdor em to lleg-a~·Õc ti uu du
cumont• s não pr·evistos pelo lc·gislaJor n•1 

· sentido de tomar umu. realidade o direito de 
voto. 

.Só quando as con testações osteiarem-se 
em recursos legalmente facultados, é que 

· ·poderemos acceital-as, visto encerr<wem 
neste caso a prova do dc.,;respeito e de vio· 

-lencia . á -lei • 
Adbiittindo como expressão fiel da rea

ljdade o quadro que os contesta ntes de
senham da actualicladc politica e adminis
trativa do Piauhy; adrnittmdo que todus 
·as funccionarios publicas incmuhidos de fis-

·. calizarem e -de assegurarem a livro nm
'nifestação das urnas, sensivelmente subot'd i
nam-~e á. vontad.J omnip .• t :;nte d"O partido 

:::ucl lcgae:; , con onuo o proces:;o com rcgu
lal'Íu;~tlc; 
Con ~ idcrando que, embora. fossem apurados 

os votr•s das duplicatas otfm·ecid .. s pelos con
testantes e não cont<tdos os da» secr.ões im
pugnad<t~. teriam ainda: m<üoria os cândida tos 
d r_plumud,s, resul v e a Co1muissào· propor as 
,egum 'es conclt1sões: 

t•, y ue ~ejam u.pvrovaclas as eleiçõe,; p_ro
,·edi<las nu J!:staJ• • do Piauhv a IK de feve
l'Cir r> Jo cor-reu te anuo pera.ritu as mesas le
uahnente eonstituidas · 
"' ~". que seJt~m reconhecidos e pt•oclamados 
Deputaâo8 pelo referido Estado os Srs . Ru.y
muntlo Arr:hur· tLe Vasconcellos, Anisio Auto 
de Abreu, Joào Henl'ique de Souza Gayoso 
e Almondra e Joaquim de Lima Pires Fer
re1ra. . 

Sala das Cqmmissõ.ls, :10 de abril de 1903 . 
- Elmeraltlino O. 1'. Bandeira.- Campos 
Ca1't ie1·, relatot'._:_Jlntero Bt.telho.- DI'. Jose 
1llu1·ei1·a Gomes.- Linclcol-p hú &1-,:a. 

N. 43-1903 

situacionista. e CJIIO, portanr.o. de ID Biu Reconhece Dep utados r•elo 2• districto de Per-
algum legal disprrnba <t upvusiç•io pal'a faz :' . na?llúuco os Srs. Jayme Pombo Bricio Filho 
va ler oS" seus Llir·eit.o:;, atnd<t . a~si tn não pu- Antonio Al·ves Pc1·eil·a de Lyra e Joao Vieira 
deriamos conclui r su~teutaudo a illegu.lid.ad~ ele .-lnmjo. 
,das eleiçõe < elfectuadas a ll) de fevereiro . 

."Não traduzir iam ellas talvez a vontade do Presentes~~ 2a. Comm~s~ão Verificadora de 
eleitorado livremente lllt1nilestada, mas pu- Pode!'es os documentos relai.Ívos á" eleição 
de~·iam satisfaze!' as exigencia.s ela lei. federal de 18 do fevereiro tl'ansacto, nu 2• dis

AcceLtÔs, como verdalleiros, os termos da · tr-icto do Estado de Pemambuco, pt\Ssa ella. 
.cxppsição dos contestant es, a c_o nclusão seria a expcudor seu paTecer . 

. esta: Aos ,üplumas conferidos aos Drs . João 
A populaç5.o do um Esti.do, onde 0 Con- Vieira Pereira de Lyra e Bricio ·F.i1bo offe· 

gt•esso m,,diflca a legislação nQ. intuitó Llc receram contestttção os Drs. José de Cuper· 
preparar e fa ilitar u fraude; onde a m:t- :ino CuPihu Cintr·a, Antonw· Jou.quim de AI· 
gistrwu1'a só se i spira nos intere st:s de IJ:tqucrqúe Mello c Rudolpllu Gomes da 
..uma. facção p<U'tidar-ia; onde <t oppo ,ição Silva· 
não encont1·a sic1uer um S.J L'ventual'io pu-. Comcç.-ttm os con testa.ntes alludintlo ao meio 
blico para reconhecer as nrmas ele documen- ' em quo se deu o pleito, á pressão official, 

·tos que di:muociam o de~macaram a-fmude, á. não transcl'ipçãu de alista.mentos, em livros 
onde não lla _autonomia inunicipaJ; onde, fi. t!e tabel!iãe~. é~ inexi~ten cia dos mesmos 
nalmente, toJos os representantes ua auto- alistamentos . As provas trazidas da inde: 
ridade conspiram cnntrtl a verdade eleito ral, vida pros ·ão ollicial são telegrammas, jus
não se acha positivamente apparelhada para tific<tções orule foram citad.os me:mrios, que 
defendet· o,; ~cus dit•eitos p_olit icos, nem go- não dcpnzeram, entretanto, outras em q·ue 
SéU' os bcn ,~ ficios du. liberdade. nem a. ess<1 citação se ull udc, e, finalmente, 
- O unico remedio efficaz, a unicé\ solução um ducu.11 on to da mesma oature<:a em que 
capaz de restituir então ao Estado 0 dh·cito a pn.rte adversa, cita· ta, veiu depor. De u.c~ 
de livremente escolher os seus representao- cordo com o:s precedentes jâ. est<~belecidos,- a 
tes, -COI!SÜ;til'ia no Governo Federal nomeá.r em face da lei, não póde a COlmmssão inva; 

.--os funccionarios incumbidos de orgaoizat;em lidar actas por meio de documenws de valor 
e de dir 'girem todo o processo eluitoml, 0 pi'oiJatorio infet•iol' ao daquelles . 
que equivale;·ia a dcstm1\ão radical do re Quu.nr.o á inexistenc.a Jc alistamento, 
gimen federa~ivo . me!lcionam os contostante:s Nazat·étll, Taqua· 

A' vista do exposto, e reunga, Itambé, Humja:rdim, Limoeiro. e 
Goyitnoa como municivíos oude tal facto sf1. 

Conshlerando que as eleições procedidas no dê_. curioso é , _en tre ;anto, que desses mesmos 
Esta:ao do Piauhy foram feitas perante me-- allsta.mentos, mextstentes no dize_r dos dignos 
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contestantes, titulas existam que permitti
rttm cLS d~clu, uçõe~ de voto pcrlLn te os sup
pleut<;ls uo juiz subs&ituto seccionu.l. A' me
diua que fu1·em sendo tomadas 13m conside
r<l.çâo as nullictades apontadas nos diversos 
municípios, ·este pu.recor estudará o vicio 
incl'imwadu em cada um delles. 

O que, do:sde já, de":e íicar consignado é 
que ~ãu impertinentes as allegações relati
vas a JS def'o.Jitu;; dos altsLU.lllOiltus, pois ao 
Poder· Judiciariu e não á Camara ca,bc 
pro1·er em especic. O ·que a Commissão 
examinará .é ;-;i o:; alistu.mentos empregados 
pMa u. eleição fvram OULros que não aquelles 
aos quaes foi dada a publiciuade exigida 
por lei. 

Allud.ir a um plano systematico de impe
dir a fi.sc<J.lização do pleito ; parece a ffirma
tiva emeraria, pois das 67 autlwmicas re
metcit.las para estudo da Commissão em 19 
llc>Ll v e imervenção de fiscae:,, e nenhuma. 
pro nt l'ui a,t.lduzida de ter sido difficultado 
esse p1·o~essv nas demais . 

Limoeiro - Cuntl'a a tt llegação de não 
exi~ tir alistamento federal, pos~ue a Com
missio pl'ova~ de quu e,;te se acha regi,;
tl'ado no Juizo S8ccional (documento n. 39 
dos contestados) datn, de 1901 c foi o 
IJUe serviu n<t el eição (c.locnmento n. 40) 

Argnir de simuladas as eleições deste mu
nicípio na fê de um .telegramma (documento 
n. :!4, dos contestantes), parece argumento 
fl'aq u issimo . . 

Pelo mesmo motivo, não póde consi
clcrar-sB provada a presença de . força na 
secção ele Pedra Tapadét (documento n. 32, 
dos contestantes). . 

Entrata.nto, taes fo1'am os fundamentos das 
decla1•açõe:> (le vo o perante o.; supplentes do 
ju.z ~ubstituto seccivnétl. Ncts jmltificctções 
produzidas, notam-~e varias senões que as in
V<J.lit.lam.Nos documentos ns. 33 e 33 bis (-tos 
contest:1ntes), marca,,a a prova do não se 
ter r vu n h lo a mesa, cl<t la secção pal'l1 1 ho1·a 
lia tarde, antes de feita ess~t prova, á s lO 
hora.> d<t m<mhão, j(t votavam os eleitores. 

Dos .documentos m. 34 o 34 bis, depre-
1wndo-se o mesmo, e ainda contra o a llegado, 
.de não ter· havido aifixação de editaes con
vocando eloitot'es, marcando dia, hora e 
lagar para a eleição, protesta o documento 
n. 41 dos contesta,tos, documento que é n. 
certidãp do edital ,cuja inexistencla se affi.rma. 

Cumpre notar que, ainda quando não se 
rlessem esses vicivs nas justifi.caç·ões,nenhum 
valor probatorio teriam, por não intimada a 
parte adversa, 

O mesmo repete-se quanto á justiticaçã0 
n. 35, relativa á 3 .. secção. · 

Em relação á 4a sec:ção, apresentam os 
dignos conte::>tantes uma justificação · (dec. 
u. 36) pCJ.ra a qual foram citados os mo-

~a,rios. Convém notar quo sua jm;tificaçã.o 
foi requm·ida a 19 o julgada a 21 de feve
reiro. · 

Pois bem, a 18 do mesmo mez , ás lO horas 
da manhã, já votavam os eleitores perante o 
suppiente do juiz substituto seccional. · 

Allegam ainda os contestantes que as 
actas não foram transcriptas ,nem trouxeram 
cet'tidões neg<ttivas que provem .esse asserto. 

Bonja1·clim - Para ani:mllar a 1• secção 
tra.zem os contestantes uma justificação J'.e
querida a 19 de fevereiro, e julgada a 28, 
sem audiencia da. parte adversa. Apesar 
deste documento nenhum effeito poder pro
duzir, a.dmittindo que o produzi:>se, só a 28 
estaria . feita a prova da não reunião da 
mesa . Desde 18, enti'etanto, já os eleitores 
votavatn. 

Para provar que não houve registro do 
a,lista.mento trazem os contestantes a ce·l'tidão 
n Jgativa de um tahellião. E o outro~ o o 
archivo do juizo ~eccional? 

Brejo-Todo o município é accusadl) de 
ft•audulento. Todas a.s secções, entretanto, 
foram fiscalizadas. 

Nazareth - Allegam os contestantes que 
neste municiplo houve coacção pela presença. 
e desmandos de força policial e quo <ts mesas 
não se reuniram. A prova fornecldct consisto 
em justlticltÇões pJr citações da parte con
traria, requerida uma a 18 de março e jul
gada a 20 de fevereiro (Joc. n. 49 dos contes
tantes), outra r equerida a 18 de março e jul
gada a 21 ele fevereiro (doc .. n. 50) e outra 
eoquerida a. lU de fevereiro o julgétdtt a 21 do 
mesú10 mez. Apoz ·.tr disto, dizem o.l do
cumentos que as decla l'ações de votos, antes 
de fei ta a prova, tinham começado ás 12 
horas do d.ia 18. 

Para provar que não h<t alistamento em 
Na.zareth, trouxerctm os contestantes certi
dões negativ<ts dos tab ::J lliães daquena. cidade. 
Fica incompleta a prova, pois, a publicidade 
pôde ter sido obLida pór editaes e pela ro
messCl. da cópia ao Juizo Seccional. 

Goyana - A nullidade arguida é a pressão 
official, prova.da por uma justificação ( do
cumento n. 52), para. a qual foram intima.dos 
os mesarios, requerida a 19 de fevereiro e 
julgada a 4 de março. Apezar disto, os elei· 
tores vot::~ram perante o supplente ·do jui!; 
substituto s,eccional desde a 1 1/:! hora do 
dia. 18 do fevereiro. Alén"). elo que, nos te 
município, houve fiscalização em duas sec
ções, a 4a o a 7a, exactamente aquella onde 
o documento dos contestantes diz ter havido 
amo_aças de morte para amedrontar o elei
torado. Na propria justificação lE\ ras-gras 
que a inutiliza.m. • 
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Em outro documento (n. 53) quot·cm os · Oon i.r l, :~ ;trgni <lêt incxb&encia. rlo alis-
·Cantesta.ntes prov::ti' qne não houve r:--pe- nwn to nno f: r qn 'l' peova.t' ld<Jc . n. S rlo~ con
.dição de editaes de convoc:.t<::ào . Pcrtlt:ra to::; L til IP-;) t·u m :1, col'tid:lo nng~.t.iv:t rle nm 
,sempre a mesma rluYiLlü sobre a intinvc<;ão da dos hbclliiío;;, pos~ne :1. Co .;nnis:;:i.o :ts prOVilS 

· ;parte adversa. de C[llt: a. nlt.im:;, r ovi,ã.o foita é del902 c qu r. 
Pdo d'Alho- Articuia-sc (C!.oc . n. 55) que es~á. tr~.n script : t no~ livro ; do tabe lWlo OH

vcit·a Mello (Llocs. ns. 0 c 10 dos contestados) . não ha albta.monto tr:mscrigto nes te muni· 
· cipio e que o qn e se tU como t ;Ll e · :E't.iti- ]ff''ar,,sst'~.-Par~t prov:u• quo n:i.v lHL r eglstt'o 

ciosamente feito por mmt usm·rnç·?í. J ( i.<J do ~~li,: t:unrn l.o, I. r zcm os contesta.ntes uma. 
poder do juiz municipal da com:.n'e:t, ass n- just i ftca,·~io (doc. n. GO A) r .:quet'lll<t a 19 d.e 
mindo o exerciclo da Y<tl'a. de direito. Dos j ·:lgada. ·~ ~() U8 Ü~YOl'Ci . ·o, p:.H <t ,. qnal fo.l 
documentos oJfet·ecidos pelos conr.e . .;ta.ntes S:) intlm<t!!n u lH'es idont.c do c.,n ;e lhó mu nicipn.l· 
véritica (does. ns. 14, 15, 16, 17, l S c 19) : 1°. ILstú n:'í.o dup ·z; dncrokwto, a Commissão 

· que o juiz do direito i nterrumpcn o oxCl't;ic io pus ,uc pt•o,·a; dt~ que a ultima l'evü::i. , é de 
das funcçÕe$ do seu ca.1·go em outul)!'•J LlC 190 ~, qnc <i:>r.n P-li ,G<l.mentu ;;el'viu na. efeição 

.. 1902 (n. 14); 2°, que não flli scllad.•. ÜVI'O que H;t~í. t i'<Lll::lúr ipt .·. em· n uu<LS do t<1.bcllião 
algum de tabellião na Collect·•l'Í<t do P :io Por·elra Vl:1tJtJ éL e que li.1i l'I.Hnet.tid:·b cüpü• 
d'Alho, de 17 de setembi'o do 190.~ a .26 üe [XtJ·.~ v J ·lizo s,~eciono l (doc. ns. W o 20 dos 
m arÇo ultimo (n 15); 3°, quu u ''i'lCl'lYão de comest;ulu,) .. \ '1" secc;:Iu foi fi,;c,t1izu.tla . 

.. ?rp~àos n~o p?cle ~r~~.isar os di~1s . ox~Lcto1sdn. Taq , m·ct.nrJa _ Qn ,~. s~. prí?vat• <1. r~pulsa 
mtcrrupçau d~ exerc.I .lO ( u. lo)' 4' ,J te o J o fi,c:te:; C]Jll nm:t Jn,,t.l ,caçao t'C·Il!end<L a 

,< .. lryro ~m que fOI reg1str<td~ o alts.t:un.cnto ;de w r. jui ).'·luh ~. ~:J d.: r~YOl' < ~i .0 (doê. n. 64 
. P~o dAlho, a 13,~0 outubro, ,fJ.l ctber;o •. r_u- do~ Cvlli. 'J:Stan&e,). m ":; '"s .docla.l'<tçõcs Píl' 
. ·.bncado e CIJCer. tado pel~ Jll!Z m 1111 ~1P•11 • t·antJ os:u) :J lon:;e dn jniz Slt hs Git.uto ,:eccioua l 
.. exactamente na mterrupçao do exHJ'Cielo do comcç·n·" '1 • 1. · di ·1 · 18 á:· 11 hot" s (doe 

'uiz de direito (n 17) . r, o c ue o . ·cri ã d' . " ' wl l 1 u '· < ' " <.l. • 
J _ · • v.' l c: . ,. u l. n . 1>3 ) ::.Jt t"'l ,t;i. )n'el;o tldi..l~L prova . O a lis· 
.orphaos se lembra que :t 1nte~'rnpç::w se den 

1
.. ' . , .-,.. .. , . . · , ., n · 

· ..;m 0 tuiJro de 1909· 5o q11 -, a 13 1.• t rlJl'O t .•. mento ~~~"L 1.L1ll~t, J tp ,o c e o uo bOO, o 
"" U ~, ' '-' ( : tl l! l Jltüno · 1•1' n'fnct '1•10 (:loc• r ·· 7 O 8 doSO .o J''uiz de direito nenltum a.ct· lll' 'J.i Í" ·n IP 1 · . •L•· ""-" n. u. . ~· ·'·. l >S . •. ' · . . .. ' u .' · ' ~- '" co<Jtc:::tad•h) . ,\. 1~ soe "<LO fulflscali za.J:t . 
·Çtnalidade de J~Iz . . _ _ Po,· e~~ c conju neto cio moüvoB, 6 a. com-

Que usurp~çao de func Ç'oes honyc} cnLcw ? nü.;,:ã•J Ll:: parece ;· que : 
E istó, principalmen te depois de aver igua;· l o, sejam n.p pl'<lY:.t.d,~s :ts eleições re~liza.~as 

· ;que houve pa~sagem legal do exercicio . do a ! :~. Jc m ·ti\:O, per,~nte ~~.s mez~cs do 2" dts
·.car go para o juiz municipal (tl ,Jc . n. 15 r.ric~;o do Poi·nam!,uco; 

. · .dos contestados) . Verd;tdo 6 qua os cont:J,;· :~·. SCJrwl reeonl1ec!duse llrocktmaLlosDepu-
. ·tantes acoimo.m de ütlso esGa ,[o,~.umonto ta los pcl.íJ m~)~mo di~ti'icto o:> Srs. ·nrs • 

... •embora com firmas r cconllCcidas . ' htym:: PO!!Jb.; IJt•ic io Fi ll1o, Antonio Alves 

. . . ·Tal accusação cao pol' i;cna ao s:mplc;; Porui;·a lb Lyr•• o JJiu Vieil'a. de Ar;wjo . 
···.exame dos papeis. H a , poi:'l, ali$t<tm•.3ll Lu, quo ~;al<t d:ts Cu~ umi:::~õJs, 3'J do abl'il dtJ 1903 : 

foi transcrip Go em iivros de nu ;.a~ do I.<Lbel- -A,lulb<:<;·to Fermz , IW ,;;;iilen t.e.-J,)Ito Panttid 
· lião Rangel e é o de s l90.2; fui o <1 110 serviil Caf.•;,ue; ·u.s, rolatu1' . - h·c,Jeri,·r, fl01·ges. -

·pai·a as eleições (doc. ns . 13 o 14 de•.> contes· :ini~io Av.t·J <i ~ ilb;·cu. 
· tados), · 

N . 45 - 1903 O fiscal ·Moraes Piulwiro, que ilgnr::t em. 
:umajustiftcaçli.o (doc.n. 55 dos cunt(>ôklnt,~s), 
tambem figm•;tassignanuo a act;t ela 1 a sccçii.o Recnnhece D:·put(!rlos pelo to disl?·icto ele Minas 
.como fiscal, jU<tt<tmen to com outro c itkdii.q Ger;tes os :.,; rs . P.-ancisco I ,t~i.;; :. r.la Veiga e 
.que exerceu funcç:ões identiea.'i , e 1) e ll r. Vin:u!J D·:;ú;;· illascanmlws 

E~P~~~sa~~~ ;~t~:~~~ j~bt:~fii~?~1ú~l~t~~~c\~ A' 5• CtHnmis,lio de Vcriil .:~ç·io de Poderes 
do processo eleitoral . . foi apl'fFenl.:.t.ti<l, cvn t.esta.çã.u pelo c:J.ndiclato 

. . . Sr . Dt' . Tlte.jphi lo 13cnedic &o Ottoni con tra 
. Itan~b_é ~ Para . provar a arguiua . v.iulon-

1 
a validade do J iploma cunfecido pela. junta. 

c1a. contra. o eleltontdo desse m ttmctpJo c apm·a dora ao c:~ndHlato Sr . Dr. Bern::tedo 
a não reunião das mesas, offerecem os con- Pinto Monkii'o, cuntestttção qup, ratitica êl 

· testantes uma justlfiG'I(;ã.o (doc. n . 58) requo- que fo:J. ofi't.\l'Ocid:.t. á mesma jun t:J. . 
rida a 21 de fevereiro e julgada a 5 de Ern ambos r•sse;; uocnmentos o referido 
março, para a qual foram intimaJos os me- contes •;·, t e I' ·clallla conti'il. o resultado da 
sarios . Apezar di~to , a 18, e d~sJe ás 3 a.pm·:tçií.o, om vL-tuJo da. 1111<~1 ftJi excl11ido 
horas, votava111 eleitor es per[l.nte o Rnpplcnte dJ qwu·Lo ·l.Jgar do representante Jo 1• dis
do juiz subsl.ituto seccionaL a trict.o ,] e J\ilinn.s GoraP.~ pal'a a, a.ctnal legis· 
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l atul'ct .. l !ct d"i:;~: tl:>,,ão qno .:: d ti :;c ,_, ,.;_,,·L,::Jtt '{ .\ l: i- n:• c illu.-;tr:.tt!a. Commissã.o de Vmili-
ontr:; •S e tLrJÜ tt.b tq.; coa ; ·_ ~J ci u,: •.'J :•. I :':) l'ur l ürc~; . <lr1 <ení:l<J , deu, como <:ansct 
Conunl.':'l.•·ào :.1 l'~:e :n~lt ~)(' :.: ; · q.:H~ l'::.:·uc .. ~~ ~; :; : · · , :·;_:::"~. \ ii.í~iJJ Liv;jJ (L; ' 1' \~C I ISa d.o n1-)s1no p 1•oto::>to , 
80 lu\· .. cnGou at6 bcjc c~_;u tra, :..:.. l~ :~ ; ~i: :ütl~u ;.: u 1 ;~;-~_o ~ J acl1t~t· c~a.1.·a.wont~ cspeci fic~t<.ln.. na lei 
do m~~ndato cunfc:rido ao:; cand itlatoJ m:.tis das i uco rnpatibilidades :.t guarda nacion<tl, e 
votatlos e que occupam os primdw c se- :.tind:t mais, pur con~iderar <t milicia a que 
g;1ndo logn.rcs, .. Sü refere a tlita hi como sentia as policias 

Mas, si é vcrd<trlo que a c:::tcs n[ o pôde, rio !lo'; divers"s Bsf;ados da Rcpubllca. . 
fór rutL :t: gLll1B , affe~tar a ;;olw::to qaJ por E' no emtanto tarefa hem facil demonstrar 
vcntur·a tenlta <1 duv1~:h po~1:<c <\. Yalubdu llq '-' contr·a1·io cles:;a a ffirma.tiva, e 0 ab<ÜJCO 
c~1plon~ :>cx: ~ ~~Hl~, n::w, ~:c ~~:lg~. t;oe, Ol'.'" .• ~ as~i_,~ n;vl . > óa~a . fazcl·o, mesmo para não 
C.omm rs~ao su.lw~cnr.omr . u~c useL..,t cc- J ~L p .• I,l fir•mén· 1un P\'mcrpw que vae de encontro á 
resolver qmcnto a cullucaça.1 do turccn·o c:.tu- Cons t. itn'ção Republicana 0 a disposições 
rhcLLt o. . . _ 

1 
cxp : ·e~s;,~ em l ci8. Basta pal'a isso analysar 

, ~\.ssrm, e~te~ (~C ~. C01m;11 :::s ; ,~ ~L~.l': . üovern I as_ s ig nill ca_ç:ü r.s otymo~o!:' icas dos dous v_oca
scr .tdupta(Lês as su . .,Ulnles c'?n_?lnsu"·' . lmlos _ puucia c mtllcra, para. que a drsse-

P ,. sau appruvadas as ol o!r;uos elo 18 de f~· mGllmn ç<L re~alto cltu•<t e inconteste ontre os 
VC!'Cll'O do eorront c ;~n no 2f1JcwadcLS no I o tlr- 111enuo::; 
stri cto de i\linas Geracs c qnc n i o st>H't·eram · ' . ·. · · . t d . 
co; 1te··tação; i'oilt:uL ~OI?-~ :1 qu~ tem os Es a os, e a 

:2" , são recon hecidos e procl:t ;ulllo:: Depu-· p;crte da arLimmst:·a_r;ao encanegada de ~x
üt .O.l pelo mesmo di:Jtri cw du r nfe!'i tlu ~~s- ~etnar ck:i ) el.s ~ul!craes que diZem respmto 
tado os c::tn didatos FraHci .:~co Luiz d:.t vc.lg;t I <l ~m::;n.J'<111('::t lnt.l~vldua~ .ou_ a pequenas ·col
e Vil'iato Dlni h l\I~t~C,Lt'onhct ~ , ,1uc ob tivc1·a.m loctlvtdaJcs sucra~s, tlll'llmntlo pela bran_du
a maioria dos sum ·ao-ios . r<\ e 1news suazul'lo:> e pela fur ç<"L em ultima 

S l. d . c . ·~ ,-",, .,0 1. ·.., , .. 1 .1 l0C" hypotlt esc. :1· malcvule: tci:11 _as agitações do 
_ ,a'~ .a~ ~n;~~~--Soe, , _~ .. ·(.',) ·- ~ 1 ~ ~c v:J .. ar~lUt'IJl'Ol~I'lO, todc\S as palX0 <1S ,_ern : ll1~, la-

"lU[JU> !0 rh F; vüa~, Plv~lLLntu. .L Itdw tente~ nu Ind tv tdno. A stn accao hmlt~L-Se 
tlo _B_mzü. _ -:-:- Franc 1sc,o1~ome,~r~; . rell~tor. - ao Estado a que pertence e por este é orga-
Lau! mJo P!l la . Jocq_um 1 ti es, nizttda e m a nt ida. 

Milic ic~, como:> que tem a Republica, 
con.,t itniclê1 p ,;l' corpos do tropa cornpost:.~ de 
d dadiios parct o serviç·<J in &er.ior do paiz, nos 

. "'~1testo apr2senta:: o á comnli23;éo cl8 v 0. c~.s .,~c!e in V<\Sã.o est.r.mgeit·a . Org;Lniz ~•d::t:..e 
. .. ':1fic:tÇão da Po :ler2s pelo t8!1·JTt ,-coro ,191 m:tn tJcÜt polo gt>veri.1<J fcd~ra.l, t em :.te2_ao 
~ elo exer cito ·João c1.' Figu :ür .:: :~o · ::::.oel! ::.. ~t li!pla e geral om tuuus oB l~s r,a dos da Umao, 

contra a v :llid<tcL tlos cli t>lom ' S e:.~p2cUrlos up,wando em c.aso do gucrr~t. }Xtl'<t manter a 
u:cos cidadãos coronel cl'1 çru ~rcl 1 n:tcion·.tl. l o>e~ul'a-nça c a rnteg.,·td8de p_atnas. 

~Artllur Ambroz1Po Hor, :"cizt da Sá e __ t 1• · ,. t>I entr~,t·u~os n.a ~wrecm_ r;ao do~ebate tra
"' n ente-coro nel d,t Brlcr.;d:t Polici:ll ·;)r . • alio ua Cun,;trtmçao .da I-..epublwa, quando 
""Francisco Corre:~. Dutr~. I se discutiu o ar L. :34, § 20, da Consü J.Uição, 
· . YL'r Dmos qnc , depo .s t!G apre>entado um 
'Exms . Srd. l\Iemu.L'O:> d::t CommLsão de gT;_, ,,üo nnmero üe emendas, calorosamente 
"fdííC'ação ;lo Pod.en:<.-0 aln ix'•. as.: ig rmdo , j übcu~ldas, . ficou. r eso lvido · que, milicia .e 
~9t<~d u, par_ :c f>cput acL voto :0 D~-: :;t'Il! i:o ch I gu.;u•na na c.IO nal,~r_ gmfica vam a_ m esma en~l
L\l,ptt<tl l·o .:tll'tll, Vülli, de <Wl'O' do eom o d;1clo utytnulogJca. 
-~ .: ;-;o e§§ V o V I da Ini n. 35, ch ::fi (10 iJesdo clak~ lxtSt<ln t.e remot<1 qne milícia é 
jJ;reil'U de 1::39:?, pi'OLC'St<u' con~::a a v alid.cúlc ""il~irlc rrtd<1 como sendo corpos de segunda 
ÜO-S diplomaS C:X pet!id o~ c\OS CÍc~ êLdã. uS COl'Oilel linha , <CUXilÜU'CS dOS de primei na, DOS CiJ.SOS 
cr;o;rlmctnJan te dcL <:" !11·L u.r.L1 d;1 ;.:iui·J;~ na- de guel'l'a. 
ci ' 'íal Artlltll' AndJL·oz .nu ll0l'rdh d ,, Sá e Es•c> u ;t lmos con ~t ituem actualmente o 
wfteute-coro nel d ·t bdg;1,d:t p ~1Jieial 01· . Fnn- exercito pcr·m:montc; c os prime.iros, ou os 
eb~o Corrih Dtttr·;t, Jlel<J~ Juutiv<Js que p:ts~ '" de sl'gnníh li.nh::t, a guardt~ nClcioual, h oje 
a. t.lXpô r·: re;:;erv~~ do exercito. 

Lovanta·se a sessão ás 1'2 !toras l~ 30 mi
' nu tos d't tar,lc . 

O c\bah:o assignatlt>,na leg i~httm·;~ p:<ss;-.da, Pe lü::l fin8 <t q :rc se des t.ina r.. guarda na-
teve occasião da pi'O tes ~a,· cont~·:l, ::1. ele jbi- cional énr.t·c nós , corresponde essa milícia ao 
llLiaLlc do COJ'onel comm undÚtto clc-. ;.:o :~" exercito wrritorial fr<tncez c 0 L<mdwher 
bl'i~;·a,h dJ. gturLl:.t n cLciona.l At'thu t' AmlH'O· I alle;uã.o , que se incumbem de secundar os 
únu Htwcdia. do ?<L, ~Jo_L' ~e achai' e lle com- lrespedivus cxcrcitus permanentes, nos cc-.sos 
pl'ehemhdo nas drspo.>Iç:0es dos 8§ V c VI;.. do l de guerra. , 
ctrt. 30 de-. lei u. 35, de 26 de janeiro de I89L Além da argumentação pt•ocluzüla e que ; 
acima citada. · por si só hasta pé~ra provar serem bem dis~ 
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tinctos os vocahulos - policia. e milicia, a Fn.cto bem recente, como seja a r evoita 
simples leitura dos i';§ V e VI do citado de 6 de set9mbro de !893. veiu pôr em evi
art. 30, corrobora. effic~zmeole essa peova. dencii1 a. orgaoiza.ção definitiva tia. guarda 
De facto, a conjuncçíio e , que os liga, mostra na.cional da C::tpital tia Républica, que foi 
bem a dift'erença que entre elles existe, prostamente mollilizada e posta em serviço 
como cousa.s distinctas que o são e por tal de guerr~ pelo governo legal, preenchendo 
motivo se ach::tm em orações divei·sa.s . assím um dos misteres da sua util.extstencia, 

Provada · como ficou a dissemelhança dos como força. combatente, que o é. 
dous vocabulos - p olicia e milícia, entra o E', pois, incontestavelmente uma força 
aba.ixo assignado no que ~·e refere dire~ orga.nizada e prompta., se1;vindo de reserva 
ctamente ao seu protesto. . ao exercito. 

A Constituição da Republica diz no -art. 74: Como este, a guarda - nacional destaCa-
« As patentes, os postos e o,s cargos ina- pit~l é compo;t:J. d~s tres <:ti:'mas comb:t

movivcis são garantidos em toda sua ple- tentes, formando differentes brigadas e com 
-nitude · » - as suas unidades tacticas- batalhões e re

Pelo art. 57, da lei u. G02,-da 1850, os girnentos _perfeitamente identicas ás da-
offic.iaes da guarda nacional tee:rn patentes quel:e. 

· .s.ssignadas pelo chefe do Poder Executivo, Tem além disso a miUcia em questão,como 
referendadas pelo Ministro da Justiça e Ne- commandante superior,um general de divis~o 
gocios InterioYes e regi~tr~das na respectiva effectivo do exe1·cito 0 como ·chefe do seu 
Secretaria de Estado. Essas patentes são estado maior um coronel hmbem effectivo 
sujeitas ao sel!o fed~ral ·e ao imposto addi- do exol'cito, correnllo todas as despezas com 
ciona~, como acontece com as p:ttentes -dos t · d 1 t 1 d d 
ofiiciaes das differentes clásses armadas da o cu;; CIO o pessoa e ma el'la o comman o 

· superior por conta da União, tendo para 
.. Republica. isso o Congresso votado a respectiva verpa . 

. Pela: lei n. 602, art . 60, os officiaes dà Como fot ça milítal'men te organizada tem 
.. -guarda nacional gozam das mesmas honras, a guarda nn,cional desta Capital os seus 
regali<~os e prlvilegios qlle competem aos assentamentos para ·officiaes e pl':Lças, as 
officiaes das claso;es armadas. · su~ts ordens do dia., os seus postos e hierar-

Pela Rcsoluçãode lO de maio de 1854, pro- h. t 
veniente de consulta do Conselho de Estado. 

0 ~~~~r~~s_ manteem as suas casas de arre
Da secção do ü zenda (a1mos de 1850 a 1855), c~dação de armamento e mais material e 
vol. 3°, publicado na Typographia Nacional toem dias determinados para exercicios 0 ;' 
em 1879 · (doe_ n. 2), os officiaes . da guarda formaturas pelo commanlo superior, de 
nacional são ofiiciaes militares. . accordo com 0 respec&ivo regulamento. . :-

Especificando a lei das incompatibilidades 
claramente que os funccionarios milthrm Pelo decreto n. l .'121, de 5 de dezembr2 .;. 
investidoS de comrnandos do força de tena e de 1890, · a guarda nacional da Cfl;pital Fe-' ' 

· mar, de policia e milícia são incomp::~.tiveis dera! tem uma organização toda propr_ia., 
:' _para as eleições de Senad0r ou Depnt'l.dos com1)letamente diversa da dos Estados, po:~ . 

· .federaes , nos E~tado~ em que exerceram ess 2s ella, nestes, está deBarmada, só tem effect ; · 
:-: cargos e no Distric to Fede1·al, resta unica- vamente a sua officialidaJ.e, não podcnd \3 · 
·-· mente provar que a guarda na.cional é uma por este motivo, s~r considerada como. 

,força -de terra e hem assim que é a milícia · for·ça. 
a que se refere a lei n. 35, de 26 de janeieo Nos· di~s de festa nacional, ta. L como pl'O· 
de 189.2. cedem as demais col'porações armadas :', .. 

.Para isto basta recorrel'mÓs á Constituição Republica, a guarda nacional desta. Capi taT; . 
. da.Republica, que diz clarmuente no art. 34: representctdn. pela respectiva, officialidarln .. 

«Compete pl'iv~tivamente ao Congre.;so encorporada e com o seu chefe á fron~~n.~" 
· . NaciOnal: § 20. Mobilizar e utilizar a guarda concot't'e aos ·cumpl'imcn r.os officia.cs. 

nacional ou milícia cívica, nos casos pro- E', pol'tan to, uma fol'ça regular de terr{. 
'·- .Y.í.s.tos pela Constituição .» . a constituída pela guarJ.a nacional .da Capi;:'',l 

Quando qualquer duvida pudesse existir Federal. .,. 
_na interpretação do t exto acima, a con- A lei n. 35, de 26 de janeiro de 189.2, diz 
. juncção disjunctiva ou (que des:gna alter- no art. 30 : 

nativa entre seres ou objectos e a possibi- · « Não poderão ser votados para Senador 
lid·ade de substituição de um por · outt·o), ou Deputado ao Congresso Nacional : · 
nelle empregada, pat'mtcia á evidenci!t que, § V. Os funccionarios milihres invest idos 
milícia e guarda nacional· são synonymos, e de commaudos de forças de terr•a o mar, de 
portanto é a esta que se refet'O n. pt'ecitada policia o milicja nus E;tados em que os exer- · 
lei n. 35, de 26 de janeiro de 1892, em os corem, equiparados a e ;tes o Districta Fe-
S§ V e VI. · dera;l.» 



O coronel da. guarda nacional Aei;lmr 
Ambrozino I-Icredia de Sá aclla-sc in vestirlo 
tlo comma.ndo dct 2• b1·igada da mesma. 
milicia e está, portanto, comprchendido nas 
disposições do art. 30 e§ V, acima citados. 

Diz mais o já referido art. 30 : § unico : 
«AS incompatibilidades acima definidas. 
excepto as do n. VIII, >"igorarão ató tres 
mezes depois de cessadas as funcçõe~ dos re
feridos funccionarios. » 

Na hypothese ue que o referido official 
esteja affa.stado d.o exercício de .ssu cargo, a 
funcção se acha simplismente in tcl'rompida., 
por isso que, sendo_ e !la inheren '.e ao mesmo 
cat•go, por disposição da lei n. 602, de 1850, 
ao posto de coronel co~·responde a fLmcção de 
commandaote de brigada, e que só cessa nos 
casos previstos pela mesma lei e que são os 
seguintes: privação do posto pela reforma, 
pela exoneração, pela transferencia para a 
reserva e, finalmentr, pela aggreg·ação a 
outro corpg, ·em virtude de mudança· de 
município, comarca ou Estado. 

Portanto, o facto de se achar interrompido 
temporaria.mente o exercício do cargo não 
exime o coronel da guarda nacional Arthur 
Ambrozino Heredia de Sá dét desinconrpati
bilidade para ser votado, por ser de facto c 
de direito o commandante da 2a brigada, 
podendo assumir o commando della · indopen
dentenunte da vontade de outrem, desde que 
assim o queira. 

A investidura corresponde á posse do 
cargo e nestas condições se achét ·o referido 
official. que foi emposs,tdo ou investido úelle, 
e obteve votos para Deputado, como commétn
da.n te furça de millcia, visto se <1C har elle 
em pleno gozo de todos os privilegias; 
honras e ise11 ões inhc .·entes a seu cargo. 

Incide, port::tnto, o coronel Arthtir Ambro
zino He1·edia do Sá nas disposições do art. :-l() , 
§5°, da lei n. 35, de 26 de janeiro de !892. 

Esta é a conclusã:J logica , racional e unic:1 
ét que nos conduz a lei, étl'tígo e paragraphos 
citados, que til'Ina céttegor-lcamentc a dou
trina U.e q11e ét funcção só cessa com ét ex
oneração ou demi;;s .o do cargo e j<tmab com 
a simples interrupção temporariét do ex
ercício. 

Assim enkndeu o illustrado e. dic,·no Pre
sidente dét Repub1icét, Sr. Dr. Ft'étUcisco de 
Paula Ro ,rigues Alves, que , sen,lo candi
dato a esse elevado cargo, exonerou-se da 
prestd~ncia do E;sh lo J.e S. P.mlo, antes de 
decorwlos od tres mezes da lei, 'lnuito em
bora não_ estivesse S. Ex. expressétmenr.e 
mcompatiVel para ser vohdo. 

Nem podia ser outro o espírito do legisla
dor_, fi~ndo a desi_ncompatibllidade· só pela 
extmcçao da funcçéto do carg''• para não dar 
logar a que, com o pl'estigio delle decorrente, 

11ü 

pwlr~s>o ltavm· •rnalquer pt·essão ou perse
idiiçào postorirn• sobl'e o eleitorado. 

A não vingar a incompatibilidade do co
ronel Arthur Ambl'ozino Herodia do Sá, 
qualquer outro funcciooario, investido de 
command.o de força de territ ou de mar, tres 
mezes antes da eleiçiío pediria uma licença e 
deixaria em sou logar, exercendo inte?·ina
mente o comma.ndo, um seu subordinado, 
pessoa de Sl.lét inteira confi:mça e que, sujeita 
á sua vontade, exerceria a p:esssão necessa-_ 
ria para, por si, fazer-se eleger. 

A lei das incompatibilidades deve ser 
observada e cumprida rigorosamente, para 
não dar lagar a abusos futuros e despertar 
ambições entre commandant::Js de forças, 
como sejam: m; chefes do estado-maior do 
exercito e da armada, os commandantes ele 
Lli.>trictos militétres, os de brigadas policias, 
o commandantc supol'ior da guarda nacionétl, 
os de ba hlhõcs e regimcm tos, etc. , etc. , que 
desincompa1.ibilizat.los com a simples licença 
(a vingar semelhante doutt·ina), trea mozes 
antes da eleição se licencüLriam e se apre· 
sontu.riam com o auxilio das forças armadas 
U.e seu commanclo, podendo estctbele')rlt' a des
ordem e fazer a maior pressão, não só sobre 
o eleitorado, como até sobre os g-overnos lo
caos, impondo-lhes pela força as suas can-
didétturas. ·. -

Si entru.rmos na apreciação da formação dét 
guétrda nacional desta Capital, vercmo,; que 
ella se compõe de eleital'es federaes, pois 
que o seu reccnsea.monto é feito pch i'elação 
do eleitorado. Foi devido a isso que os ·offi
ciaes desta milici<L foram incompatibilizados, 
por poder exercer pt•essão sobt•e os inferiores 
e pra.ças, que sr7o elei tores fedemes em s>~.a to
talidade, o que não acontece com as fot·ças de 
tena e mar, cujas praças não teem o direito 
de voto, sendo por esse motivo unicamente 
incomp:Ltibillzados os respectivos comman
dantes, por terem sob suas or~lens os offi ·iaes, 
que podem see eleitot•es e llispõem além 
disso do geande pl'esr.igio da fui\· a. Diz mais 
cL lei n. 35, ele 26 do jarreiro de 1892, no seu 
art. 30: 

«Não poderão se t• votados para Senado1• ou 
DepnGado cto Cong-resso Nacional: 

§ 6". As autol'id.ades policiao:> e os officiaes 
do8 cnrpos do policüt e milícia .» 

Disp~siç'io esta bastante clarét e termi
nante e mt qual se acha ainda c·omprehendido 
o comnel At·thur Ambrozino Heredia de Sá, 
como official de mi.licia, por perLencer á 
guarda na :ional desta Capital, onde ella se 
acha militiJ.rmente Jrgani~ada, podendo de 
momento ser mobilizada e posta em serviço 
de guer·ra, como j>t aconteceu por occasião dét 
revolta de 6 de setemiJro do !89:3. 

A cli::;posição do § 6" não admitte a menor 
contestação, nem póde o allndido coronel 



12"0 AN.\'AES DA t:A.\i :ÚL\ 

Ad hur Amb:ozino Húec,l i~L. de S;i ~; lll'g,u· 
qnc a sua fun c~'~o co3~ou, tlen tro tlo pt·;tzo 
esGipulado pelo para.gn1.pl10 ull ir.o, p:.nqn .) :1 
lei nesse mesmo § VI declara. posif.ivo. e pc
remptoriamen to que o ol:ficial de millcla nito 
pódc ser votado 1X1N Senado e ou DClHt .a do, 
. e S. S. é official superior do><s'\ milicict, con
forme se verifi ca pela certidiio pa~sarl~L pelo 
respeclivo comn?:mJ.o SU11orior (doc . n : 1), 
que a este acompanha. · 
. Em resumo: 
1• Guarda nacional ou milícia civic.', é 

un:ia e m esnia. cou~a. Assim se inf-3ro da 
proprja CÓnstituição da. RcpuiJlica c da. lol 
·n, 35·, de 26 d ) janei,oo de 1892. 

2 . 0 · A gu::trda naciomLl des ta C:tlJit<J.l é 
uma força de torra, militarmco to consti
tuída, servindo de reserva :10 exm·cito o po 
dondo sar rriobiliza.dn. TJ03 casos pt·ovi ~tos pela. 
Constituiçflo . 

3 . 0 O coronel Arthul' Ambrozino Hercrlia 
de Sá, comm:.t ndantc da 2a bt•igad<L da gtur~ 

. da _nacional, acha-~e incump:ttivel, não só 
por se· ach::tr investido d.o com mando de força 

:· de- terra, como tambcm por ser official de 
milicüL · · 

·Provada como ficon a incompatibilidade 
do coronel ArLlHH' Ambrozino Hcrcll ict de Sá, 
o abaixo assig-ua.tlo deixa de ap1'csentar- a r
gumentos comprobatorios. quctnto i incom
patibilidade do ton entc -coJ·oncl d:t b!-ig :~da 

· poiicial Dr . Francisco Corrêa Dum\, por jd 
··o ter.f(lito _o coronel C.a>lo:;; L~ile Rib8iro, 

no seu protesto apresentado á meri ~is,;ima 
junta apurr.dora, com o qual o abrrixo as 
sign:tdo concordtt in-lo/.wn. 

Assim E. Justiça . 

:. Rio,doJa.nciro ,2.) de JTI[l.l'ÇO elo 1003 .
_:- Tenente-coronel Jot7o de FigHcin:do RJClw , 
•. engenheiro militar . 

lonci<1' ao:> . p :·oce.; oi); ·m,li:; \ t'.J'goalto~o:> em 
:>nmme~. , ;t l"ief:. •t·io L que, pelos Jlli'ios p<tci-: 
lln•-; o 1 t • g;t , ~8 - }tm;ü~ uleallç:u·i;·tm . 

Os diploma:; a-;sim coneeJidos uão repl'e
sontam, pois, em muit-Js casos, <.L soberu.nia · 
que os legitim<.t e constüuel'n ao contrario 
o corpo de delict.o de cri11lCS a puoil' . 

Anal):S:.tnrlo, . Srs. Membros d<L 3a Com
missão de lnquerito, · as C'lci<;õ t>s l'ealizadas 
no l • distric to eJ.c ,tora l da C:~.pitn.l Federal, 
chega-se á conclusiío evidente, mas tristis
slln<t. de qne grande numet·o de atltas é o 
pwtlucto da fraw.l.c a mais cyuic'' c revol
tante, concorrendo com o numet•o rc3ta.nte 
das que se :tcham eivada:> do vicios insan<t· 
vei:;; , qüe as torn<:~.m null~1s, tlc accordo com 
_as leis e tlecr'jtos que ro ... wlam o processo 
cleitoml em vigor. · . 

~<t expo.-<iç:.to qnc se s2gue, feit::t. para ga.· 
:·ancir o meu tl ircito c o dacp1elles que me 
lwnt'UI'am cum os seus sufl'ragios, mencio
narr.i unicamente os Yic.o3 encontrados nus 
n.uthen ticas das ,lilre .-cntc:; ~ecçõ0s cleito
racs, Yicios esses que pqr si sós l'astam para. 
;tcarretai' a sua nullidat"lc, deixando de fazer 
commenta.rios sobre us factos vergonhosos 
e a ltamente dep1·irncnte:> para o rcgimcn r·e· 
pulJlic~wo, fFIC Sl) demm por occa8ião do 
ploit.o, por pertencerem os mesmos <.to do
:nin io publico, l'ul~t.atlos como foram pela 
unpt·enS<1 des;<.L C.Lprt<.Ll e até mesmo cons
tatados em inqtlori;o:; r;>oliciacs . · 

Eis a. exposição dos factos, feitn. por paro
cltüLs e sccçr!os do l o district•J eleitoral: 

G.\.V EA 

_ Deixara.m de ·fnnccionar as soe ·õcs ta 3a 
e 4", p_,r tet'l!m s ido as mc.~ma;:; · as:;aJt~,Jas 
por facciuot•as c desordeiros, na ocea,iti.o elo 
pL;i GO . 

Contestação do Sr. Figueiredo. R och". nos 
diplomas, confaridos pala Jun~a Apur a- 2"- sccç!o-Funcci Jnolt em local diii'crcnto 
dora, aos Srs. Her edia _de Sá e corre~ ao de$ig·n:tdo pela Junta. A autheutica não 
Dutra., do 1 • districto elo Districto F a- ~SL<t comylcta por fcd C:n• a cópia da acta. de 
deral, mandada publicw em virtude do lilst;dlaça.o da mc~a . Esta ficou cun;;titu ida 
art. 8° do Regimento Int3rno. de mutlo incguhu·, IJO!' b .,u rple, tendo fal· 

. .. . . 1a.Jo 1lou3 dos mc.-<arius nom o::vlos pela. Jnnta 
.. Exms . Srs. _ Pro.srden~ e !_11<118 l\Imnbros comp~Gento, fot·am cllcs sub.-<tit.nitlos paios 

d,a. 3• Commrs~ao de VerlfJcaçoao do Po_,ct•es I eJd;td:w s ten ::ntc. ,i.mrJt1i" Jo·é de Lim:.L Ca
d..'t Camara. dos Deputado.>. marr., (lflt'_é ('leito !· da .[" secç·ii.o dcst<l paro

Soméntc perante vós toem os ca.uflida.tos / clua, o .Juao Anwmo C<U'llu;;o, quo nio é 
contes-taritBs o d ireito de pJdir jn~Liça ·n:t, e lei to!', C.:f)IIIO :o:c verifica da cópia. authcmica 

. legitimid-ade das -eleições federaes rcaliz«das da. propna act:t . 
em I~ de t'cvel'ciro do corrcnce anno, pois E', portanto , evidentemente nulla a elei
que a Junta ApUI'<Id_ora compeGe ~n!Camentc ç'ão ell'oct uad<J. nesta ::wcçã.o, em virt.udc do 
somma.r os 'l'OSJ?ec_ttvos vow~ nao pud1ndo disposto no a.l't. l " d<L lei n . 4:26, uc 7 de 
ontnw na apreCiaçao da. rJnestao ele merit is d1;zembro de l-806 . · 

. ch~ l~le :;m<ts. uleições, concoi'L'endo des:'n.l'te , . lJcvo a.c·c.r(:sc.cntar que <mt.a ~i!lC~,ão deixou 
qtw:" con~cre_n~emente , : pa;a . a :;ugrü?ao ~la- de . ser n:P_,u·a~hL poi;L rcspccü v a Jun 1.a, por 
quelles que ioram pedu . a. fraude, a vro- conter YlCJOs IOS<l.Ulweis . 



,-;:c sêcçao- :1. ;~athcntit: : :, e~tú. ineompl;~ta,
pot· Ldt;u· :t cópi:t d::t aet::t cl~ ins1;~tll:tç:1':?. 
-~illl CO llS1;:t d l, aetct i1 11UiJIOilÇil0 do i\oül'lV::tU 
,!d-/ viG , u'tamlu, no CJntantu, ostu. cun,;m·taJa 
pdo ciLhtdiio Ani,onio Bul'lam::tqui dos Santos 
Gnv;, 

GLORIA. 

1." ,;ecç,Yo-A mo~'~ fui cui~>:itituiilu. inegu
l:trrnonto, porque , to1Jdo compa.rdciclo só- · 
men Lo tlou1 du:; mo.;:tr ios nomeados, pas.;a
l'<W1 lt fazer pa.r J.c tla. ll1 ''Srn<t os c itladilo.-; 
Oscar Gonçalves do j.lbnquerque e Antonio 
,\ lvosrleSouzt Macltêl.lo, qun ··não sãuele_i: 
tol'es, iuognhtl'ilade insa,nct vcl peru,nte a Ja 
cit11da. lei n. 426. 

·Consta, da. :1cta, da, eloiç:i:o que votttram 
-1-l lX>rtadorc:J do titnlos clande~tino.>, f~lsos, 
illu(J'ac.;, por i~so que os seus nomes na.o_se 
a,c!t~uu in:;cl'ipbs no Jivl'o competente. E' In
discnLiYel, clara. o evidente a, ülsida,do desses 
titulo~. pois que SiJ aclntn ni1 Seceota.l'iu. da, 
Ctuua.ri1 Jo:: Deptt ' arlos a,; a,uthonttcas 
coí'responrlentcs <L~ 12 scc~·üe s eloitort~e8 de 
que se compõe o.st 1 péti'uclwt, provn, mcon
cus.:;a Jo f'un ccionamcnto de todas ollas. 

Sr_,guom-se us nomC's llcs3cs 44 olcitoees de 
phantus.ia : 

1 A rei tido tlc i'aub Ril)clro. 
:2 Julio Franci.scrJ 1le S:wt'Allll i1. 
;:: .lu:'i.o i\I:wlwdo Viulra rlu A!ll<1l'i1l. 
4 lbginaldo Angus ~o de ,Umeidct Sa.m-

p:J.io. 
5 Eu l'ÍCO !\I. de Bi'i t,). 
G J ulio HonriqGe do .-J S:;.ntos. 
7 Alf'reuo Augusto do Almeida.. 
8 Joáo RuJl'iguos Gonçitlves. 
!J Artlt ur tlrJ Souza Costa. 

lO Ma.nuel Rudt'ig ltú .> B::tf·roiros. 
11 Joaquim Ma,etin s Corrca üct Silv·a. 
I ~ Artlwr Ahos Pimentel. 
13 Sot•gio de Macotlo . 
14 IIenl'iquo CéwJ.itlo d::t Slln. 
15 C:ti']OS .Jo;G Vleit':l. 
lG J osG LLl Si! v a. Uni maries. 
17 Anniba.l Vie.it'a de Cast ro. 
18 Vit•t.ulino Ju.-;é (Lit Silva. 
1 O Ju~ê Lopo~ G dvàu. 
':.!0 Francisco Al1·o; Vianna. · 
-~ 1 ArLh111' Amorim Fllguoiras. 
:2.2 ,\rtltUI' Alv Gs dtt 1\oc!Et. 
2:-1 A:1tonio i\Ion ,,oit·o da Costa.. 
.'24 Luiz l\1a,nool Bastos. 
25 Art!LUt' Alves P.into. 
26 Adn,;na.~tiJl' J osé Vil h r. 
:!7 .JO:i<\ lV[. da Si! Vi1 Ara,nlm. 
28 Joremia.:J Dyoni;io da, Silva.. 
:~a i'vl:woel Alvos iH. do Castro. 
:-JO .To:\o L. Pimentel. 
31 José de Maga,Jhã.es Soares de Mcsquitêt. 

Yol. J: 

:JB l~tty JosG 1Wrll'lg n:; c:: de OlinÜl'~t . 
:1; .?vi:u·io Augnsto X a I' ice de 1-lnto, 
3-l Cyl'ic~co Ü:) ;\Z!JV:•.do. 
Tí Dociu de: ;\zcvoílo. 
36 :Miguel Carneiro c Souza. 
:'!7 Joã<) C"lestino de Oliveira. 
38 Joã t> Julio Rufiao de Almeida.. 
39 Ma.rcia,no .Jo~é Rocha. 
40 G::tldino Peneira de Queiroz. 
41 Jaclntho Alvos da n,,clti1 . 
42 Eu~renio de Albu 1uerqne. 
43 Antt>nio AlYes de Souz<L Machado. 
44 Osc::ti' Gonç>alvJ~ do Albuquot'l!UCl. 

Accre-;ce 11 cii'·cum.;;t;wcia de não ter a 
mesa apprehendido e.,sos títulos, ~orno l!le 
CLlmpria., tbda mesmo a hYl'oJ;ho~n Illa<lm:s
sivcl d .\ SUe\ [eO'itimidêLd'!, pl'OCOd e!ldJ ::tSSlm 
contrctrütment·~ ao que d<Her .nina o <locJ.·eto 
o. <1.756, do 28 de janeil•o do coaont e n.nno 
e que a este protesto acompanha.. 

Devo a,incb declarar que da, côpía. da. a.cta. 
nã.J consta a nomeação do oserivão rld-hoc, 
nom o comparecimento do servontuario pu
blico dosignctclo para cu!lcet·tal-a o tm!ls· 
crovel-<t no liVJ'o compatcntc. 

E', p:Ji:>, nulht c~ ta secJí:o, po1· ser feaudu
lenta. a elciçào nelb roa,lizada. e por conter 
'' acta vicios insanaYeis. 

2a. secçr7o-Dos mcsu,rios nomc:,dos compa
receri1m apenas os cidadãos Alfl'~do tle Al
meida, Rm~Bll e ,\ ngustu Bm·n: . .tecln, qun con
~·idwa : n p :u·a sulJstitlur os que fcdüt·,·ctm os 
cidadãos Antonio i\L~1·ii1no Garch, Alfredo 
Ribetro de Nova.es e Antonio Joélquim Rodri-
gue.; . . _ . . 

Nenltum dest.es tres ctdad;cos e elmtor da 
secçã,>, ficando, por"La,ntu, a r~BSt'C org:w,zada 
cuntraria.mente ao esta,belecJdo mt 101 pre
cedentemente citada. 

Não consta, lht act:i o comparccirnento de 
fiscaes, não obs tttute con;,er o livro de ín:-cri
pções <lo eloit.ores as ao:;sig natm·as . elo Ma<~oel 
Augu~to Pontos.Euclycks de OltYCU'êt A.u~rar, 
,-\u1.0nio Jo:tLlulm Rebcllo Braz, Honnque 
) cHé V. ele AllJri1rlc, Doc1tingus An,,cletu de 
;)-foeacs, Sabino o\.ntonio do Na, cimetHo, Octi1-
v la no da. Ro~'\ Cos t:t. Luiz Gomes Arq e J\Ia,
nool Sa.!g<~do Guima.rã<'s, ligm·a ndo como 
lisc<teS ele dlvt>rsos candida,tos o como que 
a,p,.o , eiktdo:3 simplesmente l?:tt·ct d <trom os 
seus vutus cla,nJc JtlllJS, pur nao serem elel
to ees Ll<l :iocção . 

Vot.c"Lram nesta t;ecç-:lo diYeJ\SO ~J p Jl'taduros 
de titulas f<tlsos, cujo> titu !os nãu ~omm 
<tpprohenJtdos c cujos nomes sã.u o.; seguwtcs: 

1 Fern~mdo Garcüt do Lemos , 
2 Josó Lopes. 
:·l Celso Augusto dLt. 
4 Olívio Lopes Pinto. 
5 Joã.o Consta,nt de Negreiros Tachado, 

-le 
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6 José da Silva; 
7 Aniceto P'ert·eira, Barcellos. 
8 Sebastião BI' uno da S.ilva. 
9 David Roclrigues Subreiro. 

10 Jos:LJoaquim Corrêa. 
li Alfredo Pinto de Ca.rvallw. 

cujos nomes não 'constam da relação de elei
tores. São os se_'-( uintes : 

l João de Rodr.iD:ues. 
.2 Luiz Roque Pinheiro. 
3 Mitximütno José de Almeida Franco. 
4 Albino de Souza Gomes. 

:Ja secção-Não consta da acta a nomeação 5 Pio Pereira do Souza. 
do escrivão ad-hoc ou se ,·ventuario publico 6 Henrique José da· Silva. 
para conferil-a e concert<1l-a. 7 Porfieio Fl'ancisco de Paula. 

Para bem evidencin.r da impudencia que 8 Adão Firmino Manoel. · 
reinou nesta parochi 1, transcrevo da act:t o 9 Antonio Pere.iea. de Miranda. 
seguinte f<wto: « O cidadão Franci~co Gomes ·10 Edu ~~rdo Esteves da Silva. 

· de Azevedo votou com um titulo que não ll José Pe1'eim CastanheÍÍ'a. 
-lhe pertencia e sim a Francisco de Castrei 12 Alfredo da Silva Campos. . 
·Azevedo, tentando novamente votar com o 13 Eduardo Augusto Montandou. 
s·eu ':erdadeiro no~1\ sendo pela mesa appre- 14 Aniceto de Mattos . 
. hend1~o o titulo, nao lhe sendo permittido 15 Firmino da Siln R:1.mos. 
d_eposltar ;;ts c0dulas na urna, embora. já 16 Leomudo da Costa. 
tivesse ass1gnado o nome no livro de in- 17 Ft·ederico Augusto de Souza. NoO'ueira. 
scripção ». 18 TI'ajano Gomes Meirelles. " 
. · Votaram, s_em set' eleitore'l da secção, por 1\:l Isidoro Silvét. 
Isso que exhibJr<tm os competentes títulos 2-0 Crosciano Almada Rodl'igues. 
phantasticos, os seguintes inJ1vicluos: 21 Vicente de P<mla Cavalcanti. 

:22 Euclydos Coelho . 
. 1 Jo~tquitu Antonio da Cruz. 2:3 Maetiniano Ferreil'a. Mello. 
2 Francisco de Castro Azevedo. 24 Manoel Theophilo de Almeida. 
3 Ap_tonio Manoel Xavier Bittencourt. 
4 Manoel Joaquim de Carvalho. 25 Da. prop1ia acta consta não tel'em sido 
5 Alfredo Maurell. étpprehendillos esses títulos, como manda ó' 
6 Ernesto Lei o de Brito. decreto n. 4. 756, precedentemente citado. 
7 Lafayette Amorim Vieira. Figuram como fiscaes do candidato Dr.Celso 
8 Manoel .Tosé Capitéte. Eugenio dos Reis os .cidadãos Dr. Lydio Ma-
9 Raymundo Joa,quim . de Figueirc~o riano do Albuquerque e Benjamin José Ca.r-

. . Sayão. neiro, facto contt'ario ao especificado nas leis 
10 Antonio Vieira Monteiro, e reguhtmenl;os que dizem .respeito. ao pro-
ll João José Barbosa de r;astro. cesso eleitoml. 
Os respectivos titulas não foram appre- 5a secçü'o- Como nas secções anteriores 

_hendidos, conforme 0 que es~atue 0 d0creto destrt p<trochiu., diz a acta, votaram nes•a 
n. 4. 756, já citado. eleitores ph Lntasticos. como portadores de 

4 
titulo,s illega. ~Js, os cidadãos seguiu tea : _ 

_ •. a secção- NJta-se a seguinte irreguhri· 
.dadJ. co?st?-nte ~a respectiva acta: A apu- l João Alvaro da Costa.. 
raçao foifetta, tm10do -se uma a uma as ce- 2 Cal'los ·Ricard'o Machado. 
dulas da urna, o que p1·ova a promiscuidail.e 3. Feancisco Bueno Paes Leme. 
entre as mesmas cndulas. que n;l.p fol'am .. 4 Cal'los Antonio dos Santos. 
conta las, separadas e em :;·eO'uida emaçadas 5 Joaquim Augusto Gama. 
corrio determina a lei. " ' 6 .Toão de Deus Ferreira Jorge. 

c t 7 José Pereil·a Valente . 
. aso ex ranho e originalíssimo é o que se 8 Jo~ê gi.Jy Pessoa. 

observa. na terceira pagin:1, do livro de acta.s, g Francisco José da Cruz. 
onde ex1stem vari ;.s linhas d!"l p :•rmei·J em 10 Gnilherme Paranhos Velloso. 
bra~co_, assim como o seguinte per iodo, cara- 11 Syl vio Maia. 
ctenstiCo do mais insanavel vicio: «~a falta 12 Conndo Maia 
do serventuarlo deúg-nado pela Jun~a elei- 1· ' F ct' · D ' · t N · toral , t: . t " · - · ·> re cnco uar e unes. para azer a ranscr1pçao da acta, a . l4 Atal'b B T d s 
mesa nomeou o cidadão (O'rande espaço em 1 a .a~110 e ouza. 
b!'anco), para servil' cumo" es~rivã? ad hoc.» t~ ~~~~~~:~~nt~~i~~o~at'ot··. -

O -nome, accrescentn eu, nao fo1 natm·a.l- 17 P r T' "' a alxao. 
mente ~Script() devido a exiguidade do prazo a.u lOO !DOCO, • 

de 48 horas para a remessa dos papeis á . Oil respectivos títulos não foram apprehen· 
Junta Apura 1orfl,. · didos. . 

Como nas secções acima, votaram nesta, 6a secção--A ac&a de installação da mesa 
como declara a propria acta, individuas está assignada por quatro mesarios unica-
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mente, sem declarar o motivo por que o 
quinto deixo 1 de fazel-o. N ottvse um:1 linh:1 
em brn,nco entre os nomes dos mesn,t·ios AI 
varo de Carvalho e Pedro I-Iercuhmo <L; 
Silva .. 

A mE>sa foi constit~lida irregularmente, 
visto figurar como mesario o cidadão Ame· 
rico de Mello Marcondes de Andrade, que, não 
ten o sido nomeado pela .Junta,não ê eleitor 
da secção. Consta da acta terem l'otado 130 
eleitores, deixando do votar 177 eleitvres .da 
secção, o que produz u111 total de 307 elei
tores, sendo de notar que o maximo legal 
para cada secção, marcltdo em lei, é de 250. 

Explica este facto írregalarissimo a grande 
'llilluencia de eleitores falsos que comparece
ram a suffragar os nomes dos seus felizes 
patronos políticos. 

Eis os nomes desses eleitores : 
1 José Alves Ferreira. 
2 Henrique A. de Azevedo Pereira. 
3 João Rufino Abreu. 
4 Jusé Ascanio BurlamaquL 
5 Bento d<\ Silva Braga. 
6 Manoel Soares dos Santos. 
7 Annibal Di<J.s. 
8 Gustavo Lsmelle . 
9 Francisco Izidro Dias. 

lO João Antonio Jorge . . 
11 Julio de Vasconcellos. 
12 Felippe Ferreira Dias. 
13 Jacintho Emiliano Sobrona. 
14 Alexandre Gro.js, 
15 Lourenço Baebosa Pereira da Cunha. 
16 Eugenio Cesar J.o Azevedo . 
17 Luiz Francisco d; Silva. 
18 Jo é Gumes de And1·ade.· 
19 Antonio Nunes Simões. 
20 Antonw Luiz de CasLro. 
21 Carlos Billa. 
22 J~ntonio Affonso de Figueiredo . 
23 I-Iol'acio Marctues d) Andrclde. 
24 Felippe da Cost t~ Nery. 
25 Joaquim Gonçalves Balliguy. 
26 Alvaro Lyrio de Siqueira. 
27 João Antonio Henrique Arens. 
28 Custodio Pereir·a Bernardes. 
29 Jacintlw Moreira d<J. Silva. 
30 Bento Jo~é Pmto. 
31 Vicent.e do P:tula Cavalcanti. 
32 Jcronymq Furtado do Nascimento. 
33 Antonio Maria üe Sant'Anna. 
34 Reynaldo Qu,mme. 
35 José Nardso de Abreu Soares. 
36 Se bastião Mor•eira Junior. 
37 Antonio Lopes Branco. 
38 Francisco Magttlhães. 
39 F1>ancisco Andt'é de Assis. 
40 Hugo Tirabosclü. 
4.1 Luiz do Nascimento. 
42 Theophilo Francisco Pereira. 

43 Per-y Bt>aga. 
44 L n i z \r:~ J>c il1o Agostinho. 
45 Lniz Pup:tto . 
46 Pedro C<tsin i. 
47 M:.m ; ino AlbinJ }.Joroirlt. 
48 Jon,quim Pinto da Conceição. 
49 Ramon Garci<J.. 
50 Manoel Fernandes Lopes. 
51 José Ramos de Paiva. 
52 I-Iygino Dias. 
5:l Nícolá o Cerbaquim. 
54 Porphi1·io dos San Los . 
55 Jacintho Go :nes . 
56 João G>lyoso. 
57 Zacharias de l'dedeiros Guimarães . 
58 Màlloel Fernandes de Oliveim Mendes. 
59 Gmuiniano Torreão. 
60 Juvcnal José d;t Fonseca. 
61 . Fr<tncisco Maria Moreira. 
62 EdmLtnJo de Oliveira. 
63 Urbano Daarte de Oliveira. 

Este ultimo votante jâ ê fallecido hf\ l11f\ÍS 
do anno. Era majot' de artilharia do oxet•cito 
e professor da Escola do Realengo. 

Os votos, como nas soeções anLeriot•es, 
foram tomados em conjuncto e os âipf.omas 
não fo1·am apprehendidos. 

7'-' secçiío .- Não exi:;te cópin. ela actn. de 
in8tn.llação da mesa. Não consta da acta da 
eloi.ção a nomeação do escrivão ad-lwc ; por 
tanto, está indevidamente conferida e con
certada. 

Acham· ~e inscriptos no respectivo livro 
de eleitores 41 nomes, tendo votaclo, como 
const;~ d<l cópia da acta, 42 eleitores, sem 
existir (leclaração que justifique semelhante 
vicio, já do si insanavol. 

No livro t ~e inscl'ipção existem dou.l ter- · 
mos abertos, sendo um para o.s eleitores 
pertencentes á secção, competentemente on
ceJT<J.do, c outro para os apresontantes de 
títulos illc.:;aes, que não foi ence :·rn.Llo . Bste 
vicio basta por si só pam ac<J.rretal' a nulli
dade da. sGcção. 

Seguem-se os nomes dos eleitor·es que con
correra,m pecssnro>os em pról dos candidn.tos 
victorloso~ nesta parocllh : 

1 Ameliano Braga Moura Mag<t lllães. 
2 Domiogos LoLtrenço L:t._combe. 
3 An&onio AntunGs tle Oliveira. 
4 Camillo AnLonio da Rocha. 
5 Ulysses Joaquim tla Silva. 
6 Juvenal .José da Fonseca. 

· 1 Francisco Fernandes da S.ilva. 
S .Arlindo ·EmUlo RoJrigues. 
9 Affonso Ce>ar Burlamac1ui. 

lO Raymltlldo Theophilo de Monra Fert·e iL•a, 
ll Henrique Lopes MJieelles. 

'12 Manoel L. da Cunha Junior, 



13 Jo~é Zê\Cltaria.~ Sau tcsm,~. 
14 David l\lanoc1 tle1 Silve1. 
15 José Pcclt•o Soctt't·~. 

----------- --------
IC; o· tu•;;.;tl CO IUO te ndo YOtarlo COJU titU[OS 

C..J so';; (b, :3:·cçlo, o;; scgninccs intli vicl.tros: 
l il.li',Jll-SO SuêLl'C;: Pinto. 

Os ti tu los não fora,m retido.3 P<U'ê~ serem 2 Antonio l ~d11ardo Pinto. 
remettidos ;i Jun ta, como m~n d<t tt lei, sondo 3 Arlriano José 1lc Mello. 
os votos tomados e ngloha.t.l::tmente . 4 Augusto t 'ollares . 

5 Antonio Joaquim de M. Castto. 
Para complet<t.l' o qmul t·o edific::tnto c (i Augu<>to ,\ 1·tlmr LlliZ d•• Castro. 

tristemente bello do -que foi a eleição nesta 7 .José Ferntw t.les d'Os Sêtn tos. 
- parochia., o indivhluo de nome Juveual José 8 .Julio Alves Luciauo . 

da Fonseca, n'io satisfei to · em votctr ttlll th só v J o~ 1 , Cot'l'Ôêt Lima Guimarães. 
vez, mesmo sJm ser· Glcitol', fe l-o duas , se ndo 10 Lyt•io Frtmci sco do ::; 0uza,. 
Uma nesta o ontra llê\ secção p!'ocellenw, ll OJympio Do: 11 ingues 1a. Silva Cunha . 
. com.-o seu nome por m;tcnso, como so ve.ri- 12 Lu'ureuço -Bll.l'rciro da. Silv<~ Frei-re . 
fica dos respectivos livros . 

· Como que obcrlGccuJo a uma voz impariosa · 
· - s a secção -Existem espaços em bi·a.nco de curnm<~ ndo , uo iJo1·me e automa.ticamente 
na· acta da clei<;'io o não t:on:st<t da mesma a . executat.la, obseeva·so a.qui nã.o haver a mesa 
nomeação do csct·ivão C~cl-hoc · apprchcnditlo os t i tu los f<dsos pa1·a r emet

Votaram í nllüv id ~~memo , por · não sc t·cm tel- o:s ao poder co mpetente, fa; ta em que in-
elei tores as segu intes pe~soas : corl'oram a.s di!Iút'cntcs me~as das ui versas 

~ecçõc,s jti. cnumot· <~das acima. , embaladas, 
l João Ildofonso Pinlt 'ieo . t ~\l vt:z, todcts clla .. -;, mt doce illn .• ão do n5.o 
2. Leopoldo Gomes :Miranda . sm·em Llesvenrlados os my>tceios que envol-
3 Th(i.;doro Gumes. viam todu esse conjunct•J frtLUclltlonto e nau-
4 Luiz da, Silva Cunha . 1 t ál 
5 Érnani Lc~de Leite Batalha. :manto, que veiu, folizmcn :e, t e encr, n ro s 

· 
1
, .1 . sabü\:; dLposiçõe:; do deceoto n. 4. 756, de 28 

6 Je1·onymo Bello · "1 Jll ll'O. do jétnen·o do cot•rente ctnno, <.~.ntepa.ro for-
7 Ràul Fenoil'a. do 3la. Ltus . t i;;simo pêtm 1·e~ istir n.us seus cmb<tt es de 
8 João .Bl'ochado AlvtJs . pigmeu feito gigante . 
9 Acylino n.utino de i\:!tttto5 . Devo me rct'lwir a inda au seguinte facto, 

10 Fortuna to d ~ Cust<t e Si ;va. . con;; Lan to da. acta. Um menor ile 18 annos 
11 Manoel Joaquim U.a Assumpção. de üladc apresentou-se para votar com um 
12· Antonio l\iocorv da. Costn. . · 1 t s 

.13 Sebastião s11 are~-; do Oli·; eira Junior. l.itulo portencGnto ao eleitor Giuller o e
chas tln. Cl'uz, ilo que foi obsta .o pela mesa, 

14 EdmunLlo Vanery. c, amedrontado, confessou tel-o recebido de 
15. Luiz Antonio Lla Rocha. um individuo desconllectdo; 

. 16 Mauoel Jolí.u 1la Stl v a . I~to prov<t a gl'ande p!'ofusão de títulos de 
· ·. P Leupvldo déi. S ilv~t Neves . I que d ispunham os mantpuladores <le votos 

.: ·_ 18 Oscar P<tulo de Miran,la.. I üusta parucllia. . 
. HI .Antonio de Souzt~ Lopes. Acompanhados put•um officio do pre8idente 

- -- -· lgualmen t~• dei\:OU a, mosa de apprcltcndel' da me,oa, de:;L;L scce;'io. f•Jr :un remet tidus ao 
o.; 't i tu los üdsus de.> L<~ secção. jniz seecion~tl Je.;te tli~t ric ~o gr anJe nu moro 

ga secçtt'o-Cvus~<t da a.cta brurn vc t<O:l o de ti tu los em .bl'êtll Co , O t t contl· : ~ t.lo~ no I~ecin to 
nesta secção olei torO$ da. 12~ , da antiga 13" do local onJo fun ceiOnava a J1ta sccçao. 
e bem as~im do J4:o ao :<.7° quarteit'Ü•i, f;lcto I 10• secçilo - Co11sttt de toda. a imprensa 
este inoxpl'iccwtJ!, visto tel' hav ido, cu1r. o dost:t c~~pi.l;al o ro;;ulL<1d' real da eleição ef
cons~a das acta:~- enviada:; <~ Cê.I.UliU'a ~o;; fúcLuad<t nc , t:1 sceçãu , pnbl io..:ada no dia im
Deputatlo~ , cle1çocs e m tutl o.~s ns s'"cçues tlwd tJ. ',O ao du plnno elctLT·al. 

~ dest<t pi:lrochia , cuu1o j ~L ftJi referido acima . Competi ndo por lei aus mosarios, quando 
Além disso, t elid. •J h<wiuo uma. · cloivã.u nio eloit.o t· ,~s_ da secç.ao, as;; ign?-r o livrv de 

- assds concorrida Dêt 12" socçio , cu mo co n ste~ i u~cl·ipt,: o o votl\r em ultimo log .• r, sob· o 
· da 1;espectiva acG<t , como -'>lhnittir-se o eo;- n. 39 desse li Vt'o oncontrr.- se a as, ign::ttura 

-· cesso de eleitores d e~ta pa.ra votar na 9• ? E' <lo presidente da mesa Dr . Edu~•rd.o · João 
·mais ·uma prova inconl! ussa da fm u .• e que . Bttptista Gallard, ence1·;·c!ndo-o, - por não ser 
as vicia · a todas, yuG as torna evidente·- eleü or da. me~ma secção e dahi o resultado 
meme nullas. · · certo, YCl'tladoit·o e iodiscu Livcl, publicado 

A ac ta não faz monção elos nomes dos cloi- por todtt a. imprensa. Os trabalhos elGitora.es 
t ures estranhos a Gstct <:e c:çi'io, qLtC no!Lt VJ· o:>tava.m, IJurtanto, terminaJos, fttltando 
taram, tendo sido tomados os v otos er.J. cou- apena~ soe hvrath~ a·acta . · 
junc to e nKo tendo sido app1•ehent.lidos os re.- De combinaçio, porém, previamente feita 
spectivos (liplomas. o de plttno jêi. tirmaclo; os m r.sarios, perten· 
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cen1cs <t f;~cç:oo p;u·tldari a c•neampa,;ln; ·.:t ;[:., ·· ]),jJ.., ! ) , <li,·id indo t)~ votos COJ'J'í'S)lOJJur:n'i.e', 
fraudo , mui to de in .l Jl<t.rü, rlch;:>t' •:m :h h- du l:l; •g- nintc modo, p:t . P:~ t!fl c:Ln r1 i d :.i,r): : ;i. yj ,~:; . 
vrar o tPrmo do cnc •tT:\mcnt.o tlll lln·n •li: p>·n.;J,k twi:l dn. J:npl tb !ii•il.: 
in ~cripção,f1canrlo as:·:im D.her L~t a, l:t.;·:.:"· ;•ar r.a 
por onde deviam cutro.r como ·votantes rc
tardo.t.a.rios quasl · duzcnto~> clci to.l'es, scnB 
corre.ligional'ios pJliticos . . 

O plano foi o.d rnim vclmcntc cxccntil.ilO, 
do.da. a p1·'oviclenc·ial intorvcnç:iio do. hurcla in
vasora, de üc:·itlot·a,s c ile;ordcirus, os tac"> 
correligiomwio~ políticos, CJUO a,z tt ar d.a. varo 
anciosos o simu:o.c t•o d<t clcli;ão c lfectnad êL, 
par<.t ataco.r com tit•us de rcrulvc;-. com 
facas c ~~aceto o Iucal, afu gentando os llscl.CS 
e os poucos curioso·; que ainda se achavam 
no recinto, levando em peochsão, delnixo tle 
vivas estrepitosos, os livros, a urna c dcm<ti s 

·papeis pa.r<t a ea:sa üe rcsilloncia. ,[e um dos 
patr onos da. grande f<trça eleitol'••l. sit;a á. 
l'na Cosme Velho n. l7, uuflc . foi terminada 
p<1dtica c crtlmttmen te a clciç•To . 

Ncstct secfüo imp;·o1'i:;cula, o cn th usi:1smo 
era de tal urJem, <·ein<.tva en ;re todo:; os 
presente; a mais justa alcgrirt pel;.L victoria 
incruenta c.Jo SO il foi tu hct'>~ ÍC •J , quo nu dolil'io 
vcatmoso ll:t confusão quu exis~ia, o ~; r. Dr. 
Edual' ·lo João dap ti~ta Gallanl, prc:;i:Jente 
da mesa dosto. sccçã;>, csqnccewlo-so do .v~ 
haver assignu.tlo o livro •le inscljpç-.iio de 
eleitor es, antes do . a=>Sêd><) fcitl) cí. mesma, 
sob n. 39, fel -o no,·o.mento, oh·! ·eng· no faT.al 
sob n. 181, prova evidente, ciJ.ra, inüis
cutlvel do ma.s oustttlo c sui generi;; proce ;so 
da, fr<Lude indccoro;.;a,cynica, e revolta.nte que 
se póile regisr.rar . 

Supponho ser de~necesswio, <L vista. do 
facto apontado, dizer que 6 comp leta.mn n~e 
invoeiuic<L o i1Jso (i.(eto nu Ua a ac tt aprcsen
t:l.da de;:; i, a sceçiio . · 

1Ja sccr:ií.o - N~o foi ét ]llt!':J.th pl'ht respe
ctiva Junta, pur ter fnnccionauu em lucttl 
cll:ffercu te ao clc~ ignatlu pelo c:.dital. 

A acta a,pre~e nüt,la é escamhlos<.tmcnLe 
fal sa., nii.o conforin1lu o resul L~•.do p01' clle 
accus:\uv com o public;t,do poe tuú<L <1 im
pren~ 'L üest<J. Ca.pie•.>l, no düt SL'gui uto <.t::J tla 
eleição . 

Embora tranquillamente fei ta sob o tecto 
protectu' da caolt n . 17 da rua Co~me V clllo, 
confeccionada comu foi s" b tts vü:;tas · elo 
grande alchimi~~~~ q no di t•igia wpedor
men te os t ra.IJallw,; , :;a h in el b do pudct•oso 
cadinho a tl'ansbordat• de v ido~, civ·ada do 
erros ins<l.navcis, como que .se <Ütnuo a 
desaggregação c.J.os componentes que entra
ram na constitui~·ão intima. do seu todo 
insta:vel, a ttestando a .f ,,[ta üe cohcsão· para 
reumr as partes a lGa.mentc hetcrogeneas c 
r efractadas que a conl>tituirétm. 

N<io rcsistin'üo i l1lonor a.na!ysc, pola sua 
dccomp·osição expon tanea, c~tâ. ,,rracla. ·.Jrra: :elo 
afTirm:t t eeem votado 204 eleitores ( bonito 

Dt· . Affonso A. Moreira Pennn. ... 
Dr. Ant0nio do Pa111.a Rodrigues 

Alves ....... . .... . . .. .. .. .. -. . . 
Gcnct•a l Qnin't ino Boco.yuva ..... . 
En1 hrrLnco ....•...........•.. . .• 

Somma ... . ...... . .. . 

YoLos 
144 

54 
15 
l 

214 

Apparcccm ass :m lO votos p<Lra mn.is, como 
si não fossem bastantes os 20-l cll'itot'c:> 
phantasticos que os lJl'tJ.:luzii;am ! 

Out.J•o facto original íssimo e que eddencia 
a f1•audc é o accusaJo no ll\To de iascripçii.o 
de eleitores , que indica terem estes Yohdo, 
no c:leYado uumcro 1e 20 l, obsc'i'>·ando a rigo
ro~a. ordem alphabctic<.L ele sua colloc:1,çii.o ·na, 
l'cspecti \'a li;;t•• d.; chama ;a, , C·! mo que ob ~ ·.lc
dendo á m:üs str ictét disciplina, qn:1l w ld:tdos 
prussianos, promptos :w primcil'o toque do 
rc,Inir c. ancio~o: pela c:; trundo.:;a c ln·i!Juntc 
victoria q1te aut,o,·üm. 

Fo.i, rois , um<.t l'CI'ist<L c:n ordem de Ii:l ::u·
clm <t que nii. ') r~tttou um unico solLhJo,_ 
,-ctcraoo ou recrnt:'t, enfileir,mclo- :;c prc~tit · 
monto pclus setH .numcros de companhin, ou 
mcll tot• de Jmtalhü.o, tal o sn' t tmmoJ'O clc
v~~clo, tJ.o prompto sv .n s·,.le mJ1e o rctum
b:tnto a 1·u:~. n ü ·rosa clu seu chefe suprento o 
prestimoso. 

O mais ligeiro exame na relaçio dos quo 
compareceram á 1·ev·'sta e/.eila;·o.Z., prova que 
a dhcipl i na. m .litar sobi·epnjou a · instru ·ção 
pl'il11ii l'Üt des~e; benemerc"tos da. Pa:.rio., por 
is~o quo multo.'! dc ll cs, scuclu mwlphahetos, 
se :·yil'am-~e Lias mã.oo; dos seus c;tmararlas 
lt<.tbd;.; e lettl'<~dus p•tra asc:ignar~.m us se us 
nomes. l11to se Yerlfica Llc wo:lu p:tten tü do 
li 1To de insci'ipc:i\.•i , pelas assi.!.:-t\::t.tlll\ts tlc um 
su punlto e f[lliJ ahi estito sub os numeros J.o 
tmlem 145, 14() , 141, 148. 149, 189, 190 c 191, 
p<tt'CL. não cit~tt· muitos outr,J!'l . 

Sob todos os p.Jnws de Yi~to., é, puis, nmlt 
act:.t fal::~a êt clo,h secção, q nc é aleii:t Llis~o 
fmn rlnlent•1 c do uma dc:&tç~L \ez quo re
\·olta o cnnoja.. 
- 12a secç<To -- A imprensa rlcsta Capit:1l 
constJ.tuu unanimemente nãu te: · h~tl'iclo elei
ção nesta S· cr,·ão, ror cor sido clla, logo uu 
começo dos tra balhus cleitora,•s, inyarlida por 
numol·oso g-t•u po r.L dcsol'lleü·os, mnitos do :> 
quaes htt pouco s llic.J.os d<t rccl u ~ã.o dos 
carceros, c obedecendo totlo:> ao mant,lo em 
chefe do celchee faccinoro. F!'ancb;co dr tal, 
vnlgo Chico C11rvoe·::ro. Este in.Jidlluo, apro· 
f!CllG<tnrl u-se pa ·a votae cum nm tLu lo 'lHO 
lhe nií.o pr.rtencin n snndo rP.eonhccido pnlo 
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Sr. Dr. João Augusto Baptista Marques, 
ilscal do candid ttto Dr. Mello Mattos , como 
.um dos seus clicmes em e;J.usa crime, 
recentemente n,bsolvido, poe dJlicto de n1or
te, obstando por isso a que o mesmo indivi
duo votasse. acto contiu uo pucltou o revol
yer com que so achava. armadJ, dispamudo-o 
seguida.mente, s.igual préviamentll combina
do , pela pres;ez<t com que foi invadidn, a 

·· secção por seus ap:miguadus. Estal:dccida 
assim a desordem, quebrando e destruindo 
os moveis existentes m. socçãu, a horda in
vasora de cannib<le::l expulsou p é~ l o terrot' os 

· . mesarios e fiscaes, ç1ue abandonn,ram dest'-
arte . á suá sanha vandalica os livros·. a urna, 
e demais papeis concBrnentes á eleição, que 
foram triumplmlmente levados em charol tt · 
para a já celebre casa n. 17 da rua do Cosme 
Velho, onde, como se vê, {unccionaram tres 
secções eleitoraes desta pat'(.> chia. Nesta secção 
foi, pois, feita a competente acta ·o daJü re
rnettida éom o maior cynismo á Junta Apu
radt>ra e á Cctmara dos Srs. Deputados, que 
naturalmente não a tomat•á em considet·a
çitq,' já pela origem fraudule nta, j;.L por con
ter Yicios e irregularidades como stygmi.l.s 
fataes· p[tra descruirem o~ . cétlculos do pocle
rlo e influencia poli lica g1•otesctt o irrisoria 
dos candidatos victol'iosos â out?·ance . 

O Sr. Dr. João Augus to Baptist<t Marques, 
que como acima dissemos e a acta o confir

.· m_a, foi fiscal do candidato Dt·. Mello Mattos 
· como eleitor que 1\,pórquedeixoude insere er 

o seu nome entre os clm eleitores que vota
ram~ Qui1l foi o motivo que levou a mesa a 
não con~ign ar e':ite fac to em cta? Este inci-

.'- dente deve estar consignado no inquerito 
policial, .aberto na lia delegacia p;.tra apu
rar .as responsctbilitbdo:> lLs criminosos do 
18 de fevereiro do corrnnte anno, j 11 aponta 
dos pelo competente relatorio, pot' L;so que o 
mesmo Sr. D1·. João Marque.; nellc delJOZ 
como testemunha de vista e ·das 1;uas decla· 
raçeõs veridiéa,s e insuBpeitas devem constar. 
pelo menos impLicitamente, as ritzões pQr 
que deixou do u.,mr do seu direito de voto, 
quando tinhêt todo o ~ntcres.m em Cazol-o em 
beneilcio do candidato quo r.·prcsont:wa di
gnarncnte. 

· Não podendo a ach falsa em questão dei
xar de mencionar o nome do fiscal do Sr. 
Dr. Mello Mattos, em vista da procminencia 
social e da r espeitabilldadc do mesmo e por 
terem alem disso todos os jornàes se referi
do aos factos occorridos e em que ss·. se viu 
acciueutalmente envolvido , fel-o a contrct· 
gosto, não explicando, porém; o facto do ne
nhuma referencia fazer sobl;e ·os domais tis
caos /J.Ue compareceram e llentrc es tes o a1-

. feres do exercito Amer.ico· Landó, que foi UJ.eu 
ftsca.l, tenU.o lavrado immcdiatwm,ente o seu 

protesto, c foi posteriorm•·nte convidado 
para depor no inquerito pollciCJ.l. 

Cito como testemuuh't de vista, e 
sob todos os pontos insuspeita, dos fa
ctos de vandalismo occorridos nesta sec
ção, o Sr. marechal Julio Anacleto Falcão 
çht Frota , Senador da Republka, que, mo· 
r·tw do (].O lado da. secção, abrigou em sua 
residencia var ias pessoas que fugiam para 
sub t·ahir-se á sanha dos cl'i1ninosos . 

Como a,s anteriore:l, estct secção apl'esentou 
uma acta falsa, que de nenhum modo póde 
ser apurada, a bem da moralidade eleitoral 
e COJllo · satisfação reclamada pela _opinião 
pub!ic.t . 

Passemos agom á parochià da 

CANDELARIA 

1"' secryTo - A authentica está incompleta 
por f;tltar a acta de installação da mesa . 

A cópia da relação dos oleitore8 que vota
ram não cs1á conferida e conc0rcada pelo 
escrivão ad hoc. A eleição foi feita em tres 
urnas differentes, diz .a acta. 

2" secçao - A cópia da acta da instal
Ltção da m ?sa es~il assignada unicamente 
p.>r tres mesarios e a, da eleição por quat1•o, 
constando do corpo da acia achar-se assi
gnad~t por toda a mesa . Existe uma linha 
em brc>nco entre as assigmtturas dos mesa
r ios Ananias de Albuquerque e Francisco 
Paiva de Queh·oz. Na cópia da rela ção no~ 
minal dos eleitorelil que votaram, notam-se 
duas assignatums de mesar ios, em uma só 
linha. 

4• secç,ro - A cópia da acta de instal"
l:tção da mesa c a da relação nominal elos 
eleitor od que votaram nEto estão assignadas 
pelos. mosa. r.cos o não consta das actas ter 
sido nomeétflo escri vão u.d hoc . 

. A me~:t eleitoral fui constituída contra
riamentl' <Í lei, por ilgurar como mesario; 
em substünição dos no mc;.t<los que falta1•am, 
o cidadão Candido Ramos, que não é eleitor 
dé.st<t secção . . 

Accusa a. acta tePcm votad.o 49 eleitores. 
Os :votos, porém, obtidos para Senador dão 
o segulnto resultaclo : · 

Dr , Ande;i.de Figueira ........•.. 
Dr. Lauro -Soclrê ............ ; ... . 
Dr .. Lopes Trovão ... , ..........• 

S01nma ....... , ........... . 

Votos 
26 
17 
7 

50 

Foi dado assim um voto a mais do que o· 
numero dos eleitoras· que votaram. 

Esta. sec,·ão não foi apuradi:l pela Junta 
competente, á vista das irregularidades con· 
tida::~ nas cólJias do,s actas. · 
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5• sccçiZo - Co .1sti1 da acta da eleição 
terem sidu recebidas 12 1 cedul:.ts. A vuoaç-àu 
pl\ra V 1Ce-Pres1den te di1 Ropublic<J. foi de~ da 
em 36 cedulas ; a. de S::mador em 45, summa, 
81 codula.s. Subtrahindo das 121 J·ccebidas 
as 81, ficam 4U para Deputados, que multi
plicadas por dous, nuruel'o de numcs que 
cada uma contém,- p'i·oduz um total de tlO 
votos. 

A votação para Deputados foi, porém, a 
seguinte : 

Heredia de Sá ........•...... , ., .. 
Di. Corrêa Dutrêi ............. .. 
Leite Ribeiro .... . ............. , 
Mello Mattos........ . ...... , .. 
J. Murtmho ........ ; ..... · ..... .. 
Pereira Braga .......... ........ . 
Fernando Mendes . ......... ... . . 

Votos 

23 
17 
15 
14 
lO 
5 
4 

a.ctas, po1' t.m· runcc.iunauo com seis me.,i1rios, 
vm vez de cinco, cumu detcrn;iuam as :eis e 
ileci'elos que regul ;m u proL:e~so eleitoral. 
Con~ta da acta , lia eleição, '"lém desta, 

mais a seguintJ irregularü.lade: tel' sido re-' 
cu~adu o voto do fi~cal do candidato cot·oncl 
Carlos Leite· Ribeiro por não tet· este se 
apre~enta.cw no momento da installação da 
illCti<t. 

SANTA RITA 

1° dist1·icto 

Sampaio FcrrctZ ................. . 
Dr. Valladaees .....•............ 

1~ secção-A mesa desta secção foi con
stituitla de modo irregular e contrariamente 
ao dispusto no art. 1° da lei n. 4~6, de 7 de 
dezemb1·o ue 1896, por ter sido convidado 
para ,ubstituit· os mesctrios ~ sul_Jplemes n~
mea.dos que faltaram, o Clcladao Juvencw 
Tav<ires Uias Pessoa, que não é eleitor da · r secção . 

1 .za secçi.70- A mesa fui tambem organi
l zada de muJo irregular, po1 tigurar nella, 
1 cumo me:;<,riu nomeado pe ra junta, o tenente 
1 Jo;é FrancltiCO Fernandtc>s Ferreira, cujo 

Figueir-:clo Rocha ............ : .. . 
Padre Ferreira .......•.......•.. 
Cebo du:; Reis ........... ... ... . 
Calos Laet •.......•... ... ....... 

Somma .... . . 96 

Dividindo 96 por 2 obtem se 48 para quo
ciente, o que prova ter sido viciada a eldção, 
com 8 vr:hos a mais para Deputat.lo. 

Accresce alnd:t a circumstancia de constar 
da acta que duas destas 40 cedulas para 
Qeputados continham um mesmo nome em 
dupllcata e outras duas phrases immuraes, 
deixando e$tas ultima<~ de ser ~puradas; o 
que eleva o excesso apont~dv de 8 para 14 
votos . 

6a secçcto-Não existe authentlca visto 
não se achar confer·ida e conce: tada a côpii:!. 
da acta da eleição vor escrivão ad-hoc ou 
pelo ~erventuario publico cleBignado para tal 
fim. 

/1. Junta Apurii.dora não tomou em conside· 
ração, pelo motivo exposto acima. 

7 .. secçcio-A authentica não está com
pleta por não te!' acompanhado a cópia d;i 
acta de installaçiio dn, mesa e a da relação 

nome nào cunsLa du edital puiJ!lcCJ.do no 
Diario Official de 10 de fevereiro do corrente 
aono, · que trouxe a relação dos cidi:!.dãos 
nomeados me~arios ou supplonto8 e a que 
se refol'e o art. 7° daB dispo~ições trans
itarias da lei n. 939, de 29 de dezembro 
de 1902. 

3a secçiío-Não foi remettida á. Secretaria 
da· Garoara dos Deputados a authentica re
spectiva. · _ · 

4a secç({o-A autllentica não está completa, 
por faltar a cópia dn, acta de installação da 
mesct e bom Msim a dn, relaçãu nomiua:l dos 
e lei tore~ c1ue votamm, con crarialltente ao 
,.lispo.:>to no d0creto n. ~.6.15, de 11 de . d_e
zembt·o de l\!02. A cópra da acta da elülçao 
não-foi cunfer·ida nem concertada. 

5a secçtío-A authentica está incompleta, 
por não existir a cópia da acta de installação 
da mesa. A cópia da acta da eleição e a da 
relação nominal dos eleitores que votaram 
não estão conferidas e concertadas. 

rtominÇtl dos eleitores que votal'am, como 2o DISTRIGTO 
determina o decreto n. 4. 695, de ll de 
dezembro de 1902. · · 1• secçiío-A mesa eleito1'al destct s0cção 

Só exLte a cópia da acta da eleição . · fài constituída irregularmente, como_ consta 
O livro de inscripção de eleitores e o das do respectivo livro de actas, qne nao con· 

actas estã<;> assignadosunicamente por quatro rere com .a authenticr. apresentada, embora 
mesarios, não fazendo as actas menção do es~a tenha sido conferida e concertada pelo 
motivo por que ·deixou de assignal-os o escdvão de pretoria José Can.cido de Barros. 
5o mesario, como determina clara e positiva- Da acta de installanão consta que a mesa 
mente a lei n. 35, de 26 de janeiro de 1892. foi consti uida só c01u quatro mesarios, ele-

ga secçtío-A mesa eleitoral foi constituída gendg estes illegalmeme o presidente c o se· 
Jrregularmeute, corp.Q consta das proprias cretario , 
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O prcsidonto convi<lou lo,< . .:·o õ1.pó~ o c:id;vlã.o 
Alvaro Franci,sco ]Jyo ni ~io pétt'a C<'mplul:ll' a 
mcsD., Hcrv intlo acmJmlativamcnLt) ·(•umo es
crivão ad-lwc. Ainda Ill [)S lUO quo o eid;~Liü.o Al
vat•o Francisco l.lyoni ~lo fi.! . .ttn•as;;e unic;tmente 
como mesa.rio, a Íl 't'egulat·idarlo da mcs;t sub 
s.istiria, pelo fact.J da nào ser olle eleit•Jl' o 
.ilem ter sido 1101UOD.do p clct Jnntn .. En tre
tanto, não só este d dadào como .João Fel'-. 
nandes Rombo, que tambem não 6 ulcitor, 
vot;tram com títulos visivelment;e fal:::vs e 
que forn,m a.pprc•hendidos por não constcw o< 
~eus nome;:; da lista de- chamada do elcito-
.rado, como determina o decreto n. 4. 756. de 
·28 dejn,nei.l•o do corrente anno. Estes titulas 
4,companhm·am os p:-~peh da secção c acham
se na<Sccrct~~ria dêt C ·.m<1t'lt dos Deputados, 
onde podell1 ser exa,minadoJ, P<U'a ~e consta
tar a veral'idadc do ww a,ffirmo. 

2"' secçí'ío-A authentka es ;.{t incom plet ;, 
visto fa,ltal' a cópi<t 11a ;wtct de imtallaçiio 
da mesa. A cópüt da aeta da eleição a.cln·so 
a.ssignada nniectmente p or qua 1.ro mesa.l' ios, 
emb01>a· dedare a mesma, estar assignad<l 
por torta a mesa. A cópia. d::t relaçã.:; nomina l 
aos elei}ores qae vot~ ra.m acha-.se assignada 
por tees m csarios ap:mas. 

Ambas a,s cópüts e~1:'iu confcl'idas c con
certadas pelo o.,eeiv:\o de 1wotorL1 J -Jsé C;m
di.do de Barros, quo, 1úo tendo canorio, me 
parece só pod r•r exercer esta, fUJJ ,:ç:'LO cn mo 
escrivão arl-hoc, a(im de transcrever ;~ acta 
nolivi·o compe tente. 
· 3a secç(ío-A actn é feaudulenta . A mesa 

foi constituída, felizmente, do medo ir re
·gula1', visto figurar como mesaJ'io, em snb
stituiçiio aos nomeaJos pela Junta,, o cidadão 
Eiesbão Rocha, q il'' niío é olcitol' Jc~t::t seeç;1,o 

. e sim da 3·' do 1 o di:Hl'ictv LlC Sa.uta. Rit:.L, 
-que funccivnou no E :dcm:~w tio Gymnasio 
· Nacional, lt:JCal haôtaoto afastado da. <>.scvh~ 
· publica da l'Lta. lia. Hacmonia, onde o~ta, rnoc

cionou. 
· Pij.rece·que este ci"'ttdão muito pt•opos ital
mento ahi se achava, logo no começo do pro
cesso eleitoral, com o fim exclusivo e pre
viamente cumbin<J.do de f,,zer parte da m,•sa., 

. para dar ga11ho de ca ns<t a dou;; pot•t:\d r cs 
de diplo'rrw s, quo reprc;;,mtam unica,mcnt.J a 
fraude e não a verdttde oll>.itol'al. 
· .Causa. origina,l ! O cidadão Elesbão Rocha 

que, como ficou dito, fot m esttrio, assi ;m:.l 
no livro de inscriMão dos eleitores , sob 
n. 74, votando como fiscal. 

Declara a lei ·n. 35, de 26 de janeiro de 
1892, no ·art. 43, § ll, quG os mesa.rios que 
não forc1n eleitores •a secção em q uc servi
rem, vutem em ultimo loga.r; o que ollsel'
vn,ram tocl< )s os me~a:io::s deita sec, ão, in
clusive o pl'i;·sid ente, que assignvu o seu 
nouw. Roh n, 76 , em u.ltimo l o,qar , Rcc la-

ma.ntl.o, p .H't··m. ; ~ ft • :e~ Hh n. :-: n~. inJm•,· en<{io 
com<J f'Oilllo Jll'C\e in,;: ·,, r. nncns.-;<tl 'Í<t p: li.':l, que :L 
vintcn·i:L !'o : ~:·H~ c "l lllp! r,:: :l~ r' ·u;. tut 1r(. u /i, ! h a ;toS 
poJi ti.COS que ;L Oilll UI)S<l.lll , IJUL');ill eélO t'C e 
g-a.rlloso o oloito1' Malllt. vomi1;a,ndo ,Jozcna.s 
de voto .~ c assim .contintiaram a eecebce a,~si
gna.tm·cts, uma a, unn, tl):l;o' a,s 8fl lin lms 
quo sc sognil'am á assiglnttl]':l, fin al do pre
sitlento da, me~a,, c;tpi tão · tono o to .João An
tonio ,f.a, Costa B;tstos . 

Tod<t a impl'en;m desta. c~tp i bl noticiou, 
no dia 19 do fcv,wc i. t'u 1lo cot'l'<l ntc anno, o 
resultado real clost::L secção, muito (litfi:n·ente 
do quq é aprescm ado na, act.t . 

4• secçiío - A a,uthcnti cn, não estti. com
pleta : fal ta a acta .. e insudl:tçã.o ua mesa . 

D:1 cópia. de~ acta ela cLdçã.l) IJiio consta os 
nomes dos me~a.l' io~, aclrando -se no emtanto 
a~:si gnarhl. uoiea. rnon t(l por qu;1tl'o cidadãos. 
A cl>Jiiêt d~L relação nomina l do; rlei tot•cs que 
votêtl'am tarubem os <L ass ignarh1 só por qtm· 
tro cida.Ll ü.os , n uL~~nJo-~n ~• üivorgencia. ·de 
um n ome eom <t<Juel!es que as.,; ignaram a 
cópia, da actct dtt ellliÇiL:J. 

5~ secç1To- Consta da acta de installaçã.o 
d<t mesct llllfl o sccl'Chrio foi nomeado pelo 
presidente o não olcii;o pela, toblit!a.de dos 
mesarios , cJmo preceit1·m o al't. 4::) da le i 
n . :15, de .'26 de janoil'o <lo l8D2. · 

Nil.o ronsC:t rh:; eó~ 'hs d<t~ ae tas :. ~ nomea
ção <lo escrivão arl-hoc norn a, tlo:li 2· n:1ç<ju do 
ser ven tual'io pub!i.:o p;u·a confLll'i{-as,_ co l1-
certa.l·a~ e tr;m,;ccovcl-tes . 

Votn.,·a.m nCJsGa SBC0iü 30 eleitore:>, como 
se verifica ela propt• i;~ a,ct:.t e cujus nomes 
n1\o se ach;tm na r e lnção comp,,tente, por 
não p<wte ncer t\ !11 clles <L mesnu. Os r ospe· 
ctin•s titulus oão foi·am a, ;lprcllC ndittos, como 
Jetermina o já citado decreto n. 4. 755, do 
<:8 de ja.nciro do coL'l'O!ÜC! a nno. Eis os nonws 
de.>ses eleitores. · 

l :iVIanocl Joaquim i\Toycr de Paiva. 
2 :Ma noel J o sê d<L Sil ViL. 
3 Manoel Lopes. 
4 Giacomo Domorbi!la. 
5 Jo~é Fert•eira Alfüna. 
1 Gastã<) Ca~imiro do Olivcil'-1 . 
8 Luiz Tc ixcir.'1 Pinto de Quoil'OZ. 
9 Augn~to Rosa da Silva .. 

10 An·tonit> Affuos1 lhr-roso . 
11 .João Ft·an klin Ventura. 
12 Alcides Tavat•cs de Oliveira. 
13 Manoel lVI<Htiniano dos Passos. 
l4 Ma noel Luiz de Souza, 
15 I<'l'Mlcisco Cezar B:1stos . 
16 Fra ncisco P ol'eir:L d;~ Si.! v a. 
17 Anduló Homiqué Pi11Wntcl. 
18 Manoel Antonio da Costn, . 
19 Flumntino Rodrigue' da Silva. 
20 .Manoel José do Araujo. 
21 José Clanrlio de Oliveil'n .. 
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CJ2 Antonio de Sennn. Audrade. 
· <>::l Augnsto Vioim d ' Cost.:t, 
?4 Cliwdio Oliveira dtt Silva. 
95 José Rosa. 
!?6 AnLooio Freitas Maciel. 
'27 Manoel Joaquim Fernandes .TLmior. 
28 Lcopold.ino José Mendes l~e Oliveira. 
~9 Theodoro Ramos . 
•:O Luiz Thompson. 
::ll Sebastião da Silva Galvão . 
::!2 José Antonio Galvão. 
::!3 Bernardo Francisco Martins. 
34 Mathias de Freitas Maciel. 

Resumindo o que até actui ficou dito, 
vê-se que se acham viciadas as 2a e 5a sec
ções eleituraes ·.la Gavcn : as 1", 2a, 3"', 4°, 
5"', Ga, 7a, 8a, 9~, 10~ , lP c 1.2"' rlu. Gloria; as 
la, 2a, 4"', 5a, 6"', 7a e 9a :h Canrlelaria; as 
P, 2a, 3"', 4"' e 5"' do l• <listricto. de Santa 
Rita o finalmente as I'. 2"', ::Ja, 4a e 53 do 
:>o di stl'icto desta 'ultim ~• pal'ochin.. 

tN tlllLO éis secções 1", 2a, 3a, 4"', 5"', 6", 7", 
8• o oa da Glot·ia, l·• e 5• do 2° districto ele 
:-;auLct lUta, u.lém ll 1s inegulu.ridados pre
visL<L::l em lei, rclativamen t:J (t sua orga.nisa
ç.ão e fu occiouamento, votaram em c<1da uma 
llellas muit"s indivilluos q tW 11ão são elei 
tores, fac tos que as nttllificn.m por completo, 
por isso quo os Sl'US votos,sondo insul.Jsisten
tes,nrro·podem ser subtrahido3. <los candiJa :.os· 
m<J.is votadus, ·como se procetle no caso de 
vota1' nm individuo po1· um eleitor de facto, 
doutrinn. cs.;a j<l firm::tda lJela !)amara du~ 
Senhores Depu&ados na. legislatura pas~ada, 
em que a.nnullou toda. a freguezia da Gloria 

. por éste fundamento. 
Assim, em virtude da lei n. 35, de 26 de 

janeiro de 1892, da lei n. 426. de 7 de de
zembro de 1896, deceeto n. 4.695, de ll de 
dezembro de 1902, decreto 11- 939, de 29 de 
dezembro do mesmo anuo e do decreto 
n. 4.756, de 28 de janeiro de 1903, peço á 
illnstrada 3"' Commissão de Verificação- de 
POlleres da Camara dos Senhores Deputado:<~ 
tt nullidade das eleições cffectuadas nas sec· 
ções acima. citadas. 

Yol. l 

~rs. Dcput;1dos: A vossn. c0nsciencia de 
juizos integras e imparciaes deve n.char-se 
presu. da, mais jui!La. revolta ante as provas 
mate1•faes ·qua veem de se1' descriptas, 
·cunsubstanciadn.s na narração synthetica dos 
factos naeeados na sua maior ~:udez e sim
plici<lade, postos de parte, como foram, os 
recm·sos capciosos da l'hétorica que, sohre 
serem desnecessarios o descabidos, vinham 
como que reve;;tir de uma roupagem pro
tectora, subtmhindo criminosamente ao 
trabalho cirurgico da dissecação immediata. 
que reclamam , todas as chn,gas nojentas quo 
ainda sttogram grandemente. · 

Eil- os, pois, desnudados ante vós, accu
sando n. existencin. de abusos graves a 
evit:~.r, n.pont<J.nrlo vicios e irrof(u'ln,ridarles 
insana.v ·is a corrigir, comprovando fraudes 
escandalosas a cohíbir, e, ainda mais, evi
denciando falsidades e crimes a .punir l 

A Luz, ·que irradhrá claríssima ~obro 
todo esse cahnl:l ern que j:.1.t.em em prumis
cuirladc ahjecta a de~f<~çatez. o despudor, t~ 
falsidade, o cri me emfim, pela justic;a. que 
ser<l intà.Uivelmente feita pela illustrad · ~ 
Commiss?i o ct'e Verificação Poderes, com-. 
posta em snn. tota.Uda.üo de c::t.ractr.res illibJ,· 
dos o de honradez imma.culada; ser<l, alüm 
de tudo, a merecidn. expíação uo to<las a~ 
faltas commettidas por a.quellcs que, par:~. 
fazerem osct\ln.dn.s ás posições politicas, col
loctJ.mm-sc a. cu.vall eiro das leis, calc:-~.ndo-as 
impicdos<tmente sob o peso fortíssimo elos 
seus cothurnos ! 

Eocontrar('is, Srs. juizes, esses nomes 
que occulto por piedade, por cav•tlherismo, 
velados pudicamente nas actas falsa:> com 
centen : ~s de votos illegaes, e tambem nas 
paginas fulgurantes de verdade tristíssima 
de inquel'itos policiaes . 

Assim, esp3ro justiça. 

. Rio de janeiro, 29 de abril de 1!103 .- Te· 
nente·corooel ]alTo de Figueiredo Rocha, en
genheiro militar. 
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l)reside-nci<! elo. Sr . U; ·lJano .Santos (t o Vice-P1·esidente) 

Ao mcio-llia. p t·cscntes os l::l r .'J . Urb:ll\ f) ~L\11· I ((} §n·. C:::u;;;siiauo do Nasc~~ 
tos , Angelo Neto , Ant·J ni o !3;\,sto.::, Tllt illUZ 1 HH:!~11~ o (J :da rmle_m) retltWr o obtem dlS· 
Accloly, Sá t'eixJto, 1-IcnrHJUO S,tlln:.:,_l!el'- -

1 

~wn:::~t dn mi;crsttc to pm·a s t ~rem votados 
nardo Monteiro, Bueno dc-Patra, lWd:·J ;.: tw il JmmcdE~tanW t lto os p:, recCJ'eS ns. 43, 44 e 
Saldanha, Ho l'cdia d.c S:1, Ant.llf~ l'' J J:oiAl i•J, I '1:'> , dt' I DUo, rncunltoeendo Deputados e hoje 
Raymundo l\lirandn, , Francisco , Tolcilt ~n o, [.ntblic.adus no D iw·io Offi,; iaf. . . . 
Epaminondas Gracwllo. S 1lv~t Castr0, El(ly Em soguidét e ao nun clada -a votação elo 
de Souza., Nelson dtr Vasconclllltl,, Donttn- pill'rccr n. :J:), dil 190·:, reconhecendo Dopu
g.os Guima1·ic~. ilaymunfio ;'u•:.ltuJ' , Ano ti.tdo.J pulo 2'' di.,tt·icto de Pern:w1h t1co os 
xellas Gal vão, .Joito Lniz, Lin :.lulplw Cac :.ano, Sl'S. JtLyme Pombo Hdcio Fllho, Antonio 
Joviniano do Ccl,t'V~cllw, D1as VJCtra, Bu:;e- :\ ll·cs Percir:.t de Lym e João Vieira de 
nio Tourinho, i\iascarenl.Jas, Soares úo Gou- Araujo . 
vêa, . Rodrigues Ferna,nücs , Ça~sian u do Sao sncccs~i V<Lmente postas a votos e ap
Nas~n~eut? , ~?.ons_uc u, i.'. b rl :'''• -lt_tl10 . ~': 1\[~llo , p1·ovad a:> as soguintes conclusões do parecer 
Mor e na d,t i)Jiv,t~ .\ IJdu .t, Rtpt!:;L, L, l\Io- u. 40 de !903: 
ra tra Alve,:,_ 1\t;nuq!lto !lu ' 1zevedo, ,\ mMal l" , ~ llj < t-lll approv<trht~ asdeiçõcs r ealizadas 
sesa.r, :.al~t.l:! .<c L;:; ~LJ~o,' •. · Juvc~a~ i\Iull~~~:~ ~ 18 <lc l'evm·eiru, ptmJ.nte i.t:> lile.::as do 2° 
.Euéas Mat Llns, \\ lll lt; : ·-l,to Btd~·- )ct disLricto do Porni.tmbueo: 
na~·do. de ,.campos, JuHe Lnbo, 1 nn cLtc~e, :~" ~ · ·j ~tm roconltcc idos o procli.unados Depu
O~! :e,u·a l•t.!iUe:,re:t.' ), , :\~t.~lpho ~ u k~: Jru~o hdo~s pc :o mesmo diBtri cto os Sr·s. Drs. 
V1ena,'Mello ~f<J.olc;, , L·~t -rm,du Hort,,, ~lo c.t- J~tvme Pomho Bricio Fillw Antonio Alves 
ra Gomes, S<J. '.yro D I~t o, G ~rmano H<t~~ lochor, Pe.rci ra de Lyn c Juão Vieir:~ de ArauJ·o . 
Paula Ram•Js , l•::;;c,·ao L·.1 bJ, Carnell'L' dn He- . 
zende, Fclix U~t ,pal', Alll'clio Amorim, It·ineu O §i·. 1[-"·Jõ~esidente- Proclamo 
Ml),chado,- Gonçalo S;JUb, ·po ·n:1ndo Pce>tcs, Depu tados pelo 2° di~tl'icto de Pernambuco 
F.rancis~o Vci~<t, .:.. n t .J tl i c• Zacarlas, Jo;'i:o Luiz _, os Srs . Jayme Pombo Briclo Filho, Anton io Alves, D:1vül Ccuu; ; Li ~a , E!pldio Figuc ire(Jo, 
P aulino Cat•los, Ta vn. t·cs üe Lyr.L,· ,J;)\o AI V<M l'croir<J. de Lyrn. c João Vieira de 

,\r::tujo. Gay oso., l\I:tt'•:al E,;cob:~l', Vo,p<t>bno üo Alb!t· 
- que1·,1ue, Homem de C:.n·v:.tllw,Coneii1 IJu Gt'ct; . B' anuunGiaua a votação do parecer n. 44, 

Jon.quim Piru:; , FCl'l'Jil'n, Braga, J .•:mino C.:tr- de 190:3 , reconhecendo Deputado pelo Estado 
- doso., Ca nd ido Rod rigues , Bukã.o Viannn., Llo P.iauhy os Srs . Raynm udo Arthur de 

Bernai'Jes de li'CLl'ia, Leopoldo Corroia, Ci.t- Vasconcellos, Anizio Auto de Abreu, João 
irüllo Pl'<J.tes, Tcixcim Brand.ão,Erico Coelho, [-IQIÜ'iClllC de Souza Gayoso c Almenclra e 

. Fldelis AI ves, C<J.rlo:-; c,w,üe<J.nti, C<.t ndUo de .lo~quim de Lima Pires Ferreira. 
Abreu, José Enzeblo, Marcondes Romeiro, Em seguiJa sã.o succ"s~lvamen te postas a 
Rodolpho Miranda., Cornclio da J<'onseca, Ja- votos e appeuvadas as seguintes conclu:5ões 
mes Du.rcy, Gumlolba 1\lourão, Rctymundo tlo parecei' n. 44 , de 1903 : 
Nery , Malaqulas Gooç:~ lves, Fellcio elos Sctn- l", que sejam approvadas as eleiçõe.· pro
tos, Diogo Fortuna, Fr<J.ncisco Sá,. Soares cedi.da:s no B::;tado do Piaully , a .18 ele· feve
Neiva Christlno Cruz RoJri•rucs Limo. l'Biro üo conente anno, per<J.ttte as metias le
Paula 'e Si l m, W alfrudo' Lc:tl, E~mil·iu Cou: ga.lmcme constituída::; ; 

· tinha, Atronso Co~t:t , Peclt'o l'ern;unltu eo, 2a, quo sejam reconhecidos e proclamados 
. Arthul' L'Jmos, Alü·eüo Va.l'c lla, Rogerb de Deputados pelo referido .Est<ttlo os Srs. Ray
. - Miranda, Euz Jblo de Andrade, \Vanderley mundo Al'thnr de Vasconcellos , Anizio Auto 

de Mend~nça, 13ú~io Filho, Henrique Lagden, de Abreu, João Henrique de Souza Gayoso 
Pinto_Dantfl,s, Adalberto Feeeaz c Cn.logeras. e Almendra e Joaquim de Lima Pires Fer

Abre se a sessão. 

E' lid<J. e sem debato approvada a acta da 
sessão a.ntecodente. 

O Sr. Sã Peixoto (3° Sec1·eta1'io, 
ser·vindo de i 0 ) dcclam que · não ha. expe
dien te sobro <L mcsi.t. 

reira. 

O Sr. Presidente- Proclamo 
Doputado:5 pelo Esta do do Piaulty os Srs. 
Ré~ymundo Arthur de Vasconcellos, Anizio 
Auto de Abreu, João Henrique de Souza 
Gayoso c Almendl'a e Joaquim de Lima 
P ir· os Fc!'l'cira. · 
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E' annuocb da ~1, vot1oÇ:ic• do p~í' t\Cél~ o. c!5, 
de i903 , r 0conhcconrlo Depu ta, los !J!'b l " :. : i~ 
tr·i.e t 'J tle Y':J :io· .S Lh.H' ti.O) O:> SJ':> . rr~. il(: i:;e , J 
Luiz üa Veig-a o Viriato Dioir. Mascarenhas . 

Em ~o·>niJ.a são successi \'J. man to postas a 
yotos o apj>rovadas as seguintes co nclusões 
do ptu~oco l' n. 45, do l 903 =. _ . 

l", sao appruvadas as cl01çoes de 18 de fe

N . 47 - 1903 

PARECER 

R econl!ece Deputados pelo 4° (Us tr icto 
tado do R io de Janeiro os Srs . Drs . 
qtoe Borges illontei?·o; Jotío OruveUo 
cante e Joaq·uim Matwicio de Abreu 

doEs
Flen?·i~ 
Cavat· 

vereiro do co rrente anno, effecLuaúas no A 3"' Commissão de Inquer ito, tendo ex-
to distri.c to de Minas Geraes e quo não .sof- · aminado detidamente as authent icas U.a eloi
froram cunto.>tc1ç5.o ; ção realizada a 18 do fevereit'o ultimo no 4° 

;~o são rec<Jnheeiclo.~ o proclam<tdos Dopn- dl,;tricto do Estado do Rio de Janeiro, as 
tct do~ pelo mnsmo districto do r cforitlu. ~s- co ntestaçõe~ e documento$ a presentn,dos pelos 
tado os Cc\ndilli1to::; Frn.ncisco Luiz dn, V01g~~ in tcl'es~auos que solicitam nova apuração a.o 
e Vil'iuto Di niz Mn,~c~u·enhas , quo obt\vtJra.m que nfl.o se oppõem os candidatos diplomados: 
n, majorüt dos su(fl'aglos . consiJor11ndo a, imprucodencia da nullida.-

O 11.-"re§iden!le--Prochmo DeputaJ.os 
pelo 1 o d i:;tl•icto de ~1inas Ger~,es os ~r~ . 
Fr-and:;co Luiz ela Ve1gn, o Vtnato Dtmz; 
Mascarenhas. 

A :O.Iusu. y ,:.n commnn ic:~r ao Scn<~do, quo 
n, Cltlll <U'<l. do:; Dr\putadm;, acha·-~lí pNmpta 
pa1·:t a abm· t.m\1 elo C0n~ro~s~ N~tc ion~d, J!O 
dia du,igna,lo pch~ Constttutçao, qne e o dtn, 
:; u:• m:t lo . 

Convido os Srs. Dep utados a. CLllllpa. t·occrem 
anm nlt':'i. {~ hor:t rcwimental, afim do prcstuem 
o comp1:omisso, u~ fónna do Regimento . 

LO\'antn,-so a sessão _ü,s l 2 ltoms o 30 mt· 
nutos dn. t:J.rLlc . 

Vi'io a impr inl il' os seguintes 

P ARECERES 

N . 46 -1903 

de (Lrguida. do alistamento do município de 
Th n·esopoli~ . visto e.;;tar provado pelos do~ 
cumcntos · ns . 32 A o 32 B, ofrerecidos pelos 
conkstantes, que o alistamento r ealizado 
em 1902 c pelo qual se procedeu â clei~·5.,J, 
:se <l.cha r3gistrado no lino de nota~ úo ta
lwllii'to do 1 o ofltcio do r eferido município e 
conLt·a cllc ni o foi em tempo inter·posto o 
competen te recurso; 

Considerando que a.s declal'ações de votos 
fei t as perante o supplente do juiz substituto 
fed eral do município de Theresopolis , cargo 
extinc to em virtude da lei que os mandou 
prover por comal'ca , não· e~ ! avam, acompn,
nltarlas de prova d<l recusa. dos ftscaes por 
par te das mesas ; _ 

Con,;idercmcl.o que dessas mesmas declara
ções de votos se evidencia que de facto f~~
ciunamm as mosr1s oleitoraes e houve eletçao 
no r eferido llltl!licipio ; 

Considerando qu:-l as declarações de votos 
Ucw,tlu.:cc lJ c;pu t.wlo pelo 7 o·di;; /ricl o rio E's- feitas pe rante o ~o supplente do juiz substi-:

lw ln da Buh ia v .'J·-r . D1·. 'J'Itum((~ (·hircc:z t u to . J'cd.eta l do · municipio de Pir (Lhy se · 
J. 'arwilws Jlfu·,1lcn cy ru acham tambem desacompanhada~ de qual· 

. ·- , ,· . . - quur prova. ele rtne as mesa,; oleito t•a.es dt~ 
A :i" Comml S'.i<l.O ue Inque1 ~to , too~o ex~ts L" e 4" secções n:·:o funccjonamm. caso em 

mina•la as :.~cms e. nmis Jlc\fleiS . rc l ~tt i v_ o,: Y ·O HC 0 rc m .. dio é votar o eleitor na. secção 
eleiç\ic$ do 7·• J; ~;trir.Lo _cl n Jl:~ i . <l. L~O t1:t B:thia' ;';;aÚ iH'uxiílla ; 
pi'C•eedid:ts no rli :t 18 LIO (\)VCl'UtJ' O rl o an'10 ( on ~ iderando em relação ás duplicatas da.s 
col'l 'n. ,t e, v cri fi cu11 esttt,· cl mto, em qualqnct· antlten~icas úa 2• secção do 1 o districto, sc
hypu"lJQSe, o ean,lidato Dt·. Thomaz Gtucct: cçãu uuica do ()o di:;tricto e t a secção do 7°, 
P at'<Whus Mu n LCll f.)gt•o, pelo que onb _nde tudi.l.S do município do Vas~oums, m:s quaes 
deYem 5et· c\tlopt ctelas :; se;.:·umtes cun~: lnsoos: fi•Ym·am como as::: ignad• :; .o;; mesmos mesarios, 

1". quo sej;.tm at'provada:; as clmçoe~: pro - q~e são fuJsiftca.das n,s de n~ . 2, l ~ c 13, todtl.S 
cod id n,~ a 18 de Jovurd ro do corn•n Lc a.nno, recebid a~:; na, Secr etaria desta C(Lmar:t, a 13 
no /" Llis :.rido do Est:J.clo d ê~ Balti<t, com de março, isto é , 23 rlüts depois d<1 eleição, 
excopção da.; q n~ se realizaram sem as. for. c.omõ pruvam as certülõe$ de acta~ ofl'erecl
maltclades da let ; · deiS so iJ ns. 2 B, 12 B e 13 B,passadas pelo se-

2", que sejct roconh~ci~o e proclamado cret:J.rio da Camara Municipal c extrallidas 
Deputa.do pe lo mesmo dt~trJCto o Dt~. Thomaz dos livros . r espectivos , em quo foram as 
Garcez P~trauhos Montenegro · ·mesmas .lanÇa!las e verdadeiras as do ns .2 A 

Sala da.s commissõcs, 1 de maio de 1903. e 12 A,entr<tdas a 25 de feveroit·o,e 13 A, en· 
- JtJtTo L-ui;:;, presidc.nto.- Joi'io. Luiz Alves, tL'n,da a 25 do mesmo mez; . 
reb tor .-J. Soares N eiva . -Chnstwno Cn (z . Consideran<lo que tt authentica, remetttda 
- Luir Domingues, como da ~za secção do 7° districto do mesmo 
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mumcJpiO, entr ada nn. Secretaria desta Ca- poe soe a ktnscripção acto posterior ao sen 
mara tambBm a 13 de mwço, 6 ignalrncntB encm·tamento ; 
falsa, como prova a certidão da acta passadi.l. Consiücra l' do, quo.nto á. (la secção, que pela 
pelo secretario da Cama.ea Municipal, extt·a- confis>ão feita pelo mosario Alexandre da 
hida do livro re~pcctivo (doc . n. 14); Silva DunlBy, no inlluorito requerido pP.lo 
_ Consider<tndo r1uanto á. duplicata do au- p~·esid~~~~ da Cn.mar~_ Mn?icip~l e c?_nst ante 

t henticas da 3"' secção do l o districto de !ta- da CCI ÍlLJao S 'b ll. 33, Se evi?~nCta ter a 
guahy, que a verdadeira é a do n. 69, en- ·mesa ttbandunado o lo~~l da ele1çao antes_de 
trada a 23 de fevel'eiro e fa lsi ficada a de l:wrada a acta e llav~ ,lO recusa de boleti_ns 
n. 69, entrada a 12 de março, como prova a aos. fis?n,es destes candidato > i » 
certidão sob n. 09 B da acta. desta secção, Cons!_derando ~ue ~ :.tuthen_tiCa so_b n. A ~a. 
passada pelo esc1·iviío acl hoc qne a trans- I" secçao do 7° dlstl'lCto est<t em dtve\~ncia 
creveu extrahidn. do livro competente· com o ho}ettm sob n. 24 A, e cert_1 .. _:o da 

. · . . ' acta. sob n. 24 B. passa.da pelo escrn'.tO de 
Cofl:Slderando,_ qua.n_to a ; dupll~at'!'s dó an- paz .que a transcreveu, sendo mn.nife.;ta ·a 

thentwa da secçao umca do 2o d~s~ ·~c to c do subst i tuição de folhas, pela differenc;.\ de 
4°, l • e 2~ U.o (lo dts trwto do nmmc_IplO dtt P:1· le t tms U.a. authon tica r emetticla e que devem 
ra~tyba_ do Stll, que as authentlcet,:> venl:J.- prevalecer o boletim c certid ão refericl.o 3 ; 
drtras st\ O as de ns. 40 , 41, 4,1 A c 'lu A, en · Consider,mdo que neoltum vicio ou i.rreo-u
tl·adas a 21 c :23 do fevcl·eiro, e fa iBificadas :1s laridade substancial existe, ou · foi notado, 
de ns . 40 A, 4 t A, "<~1 c 45, enteada,s ·1 G ~ 9 quinto <LS dem<lis eleições; 

. ~e março, como se ver1fiC<t petas cerbclues ConsidPra.ndo que n.puntclas as eleições na 
Juntas pe~s coutestantes sob n. 40 _B, ~I C, fó l'mn, acima, 0 resultado ê o seguinte: 

-44 B e 4u B passaltas, as duas Pl'lmeu·a.s, v t 

. pe_los_esmd•ivães tde paz qtdle fizer<ln.J? a. tJ'anls- I. DL'. Henl'ique Borgo~ Monteiro 5 . 9~L"rs 
crlpçao as ac as, e as nas u tnnas pe o 2. Dr . .João Crttvollo Cn.valcanti. ., 854- 5 
wcretario dn, Camara Municipal , (lHO as 0

' 3. Dr. .Joaquim Mauricio de 
extra.hiu dos li vros que serviram par<t a Abreu. . ................... 3 .350- 8 
eleição ; 4. Coronel Francisco Soarea de. 
- Consideranuo, quanto <W município ele Pc- Gouvôa..... .. . ......... . .. 2.8 g 

tropolis, qtte nn. divergoncin. entre u. au· 5. Dt•. Arthur S<i. Ea.rp . . ,.... ... 2.806 
thentica sob n. 19, da. 4a secção do I o districto, 
e ·o boletim sob 11 , 19 A, oJierecido pelos Considerando que mesmo no caso de ser 
contestantes e que S J acha com as firmas rc- apu l'adct a eleição da!", 2a, (la e 7a secções dó. . 
conhecidas, deve prevalecer 0 bo letim,. quo )o districto de Petropnlis não se a lteraria a 
é um documento i mmedlato e 0 que serve de co !locação dos c :mdidado~. pois resultaria, 
garantia oto candidato contra adulteração de_ sommados · esses votos, a :se.suinte dispo-
votação feita na acta ; sição: 

Votos _ Considerando, qun.nto á 5a. secção do 
< - · -mg~mQ d-i.stricto, que a falta da a.cta está 

snpprida pelo boletim n. 19 C; 
_ Considerando que por esse boletim se ve

rifica não ter havido eleição na 7° secção, 
tanto ,que foram admittidos a votar a.hi 
os eleitores desta, pelo que não pôde ser auu
rada. a aut.hentica sob n. 21, attri.buida á 
7a secção; 

Considern,ndo qne não póde tn.mbom ser 
. a purada a authentica sob n. !G, por ostn.r 
provado pela certidão passada pelo t::tbclliiio 
Dr. S(}bastião de Carvalho, designado para 
transcrevel-a, que á l hora da tarde j<i a 
mesa se tinha dissolvido, ao passo que na 
acta .se diz que sô ás 3 l/2 da tarde teemi· 
naram os trabalhos respectivos, sendo no
meado .escrivão ad hoc ; 

Conside'ran'do, quanto á 2a secção, quo não 
pôde ser apurada visto constar da acta que 
o tahellião Moret não concluiu a sua tran
<>cripção pelo que foi nomeado escrivão ad hoc, 
facto este que não podia constar da acta sem 
re- velar t er sido ella. feita ulteriormente, 

l. o· Dr. Henrique Borges Mon-
teiro................... q.041-15 

2. 0 Dr. _ .To'i.o Cruve!lo Caval-
cante ................. . 3.895- 5 

3. o Dr. .Joaquim Mauricio de 
Abreu ....... .... ....•.. 3.373- 8 

4. o Coronel Francisco Soares do 
Gouvéa................ 3.345 

5. 0 Dr. Arthur Sá Earp...... 3.272 
E' de par ecer que sejn.m approvadas as 

eleições t'e::t lizadas a 18 de fev eYoü·o ultimo 
no 4° tlistt·icto elei toral do t<;stado do .Rio de 
.Ti.l.neü·o, salvo as da !•, 2a, O• e 7a. secções do 
!9 Llistricto do município de Petropolis e re· 
conhecidos e proclama.dos Deputado~ federaes 
pelo mesmo dlst.ricto os senhores doutores; 

l. o Henriq ue Burgos Mou1.eiro. 
2. 0 João C1•uvello Cav<~l,~anti. 
3. 0 Jon.quini Mau ·icio de Abreu . 
Sala d:.ts.Commissões, I de maio de 1903.

João Luiz , presidenr.e.--Ch1'istino Cn1z, r ela
tor.- J. Som·es Neiva.- Luiz Domingues.-_ 
Joao Lu iz .1lvcs. . 



SESSÕES PRRPAR ATORI.AS 

N . 48-1903 

Reconhece D·putar.lo pelo 1• clistricto do E>" 
tatlu do Riu de .Janeiro o Sr. Bclisario Au

. gusto Soares ele Souza 

A 3a Commissão de Inquel'ito, examinando 
com a devida attonção a8 authenticas das 
eleições procedidas no l • districto c lei tor<1l 
do Es tado do Rio do Janeiro, inclusive 37, 
unicas presentes, d<.ts 65 qno for<1m dcspra
zatlas, sem motivo legal, pela: juuta. apu
radora do mesmo 'districto, <1pnruu a so
guint,l vot<1ção : 

Dr. Belisario A. ·Soares de Souza 4 •. 276 
votos e 6 em separado; 

Considerando que essa apuração foi feita 
pelas <.tutltonticas em tumpo util remettidas 
áquoll<~ junta, cuj~t apuração estii de accurclo 
cu_m _a das autheoticas presentes ii Com
mJssao; 

Oonsiderando que o apparecimonto nesta 
Camara de uma segunda serie de actas de 
alguns municipios,reveladoras de duplicatas, 
não podem invalidar as eleic,·õns apurauas, 
quando é cer to que a segunda serie não foi 
oppot·tunamentc J'cruettida á junta. apura
cloro. legitima e só mais tarde, em 10 de 
março c dias seguintes, appareceu na Secre
taria desta Camara, indicando a sua fabl'icJ.
ção posterior ao corihecimento do resultado 
da eleição ; Dr. Franci~co Luiz; Tavares 2.411 votos e 

3 em separado. 
De:>contando-se-lhes, porém, os votos con- ConsideNndo quo as actas não apm'aclas, 

stant :s de algumas ::;ecções apJntadas pelo por não terem sido remettidas á junta apu
candidaco conte.;talo, que são de facto nullas, J'adora, mas verdadeiras e revestirias das 
é este o resultado linal : furm;t.lidad.ea legacs,. existentes na ·Secreta-

Dr. Belisariv Augusto Soares de Souza ria da Camara, rião alteram o J;esultado da 
3.112 voto~ e 6 em separalo; · apuração feita na sêde do districto eleitor al, 

Dr. Fru,ncLco Luiz Tavares 2.180 votos e quan to á cvllocação dos candidatos votados; 
3 e~ s~parado. . . _ Coiisiclerando que são de facto nullas as 

A v~sta do exposto, n C?mtm~sao é ele I eleições do município de Marahu, como al· 
parece1 : . . _ legam os contestantes, por lla.ver compare-

~~. que sejam appwv:adas as olmçoes pro- c1do maior numero de eleitores do que o 
cedidas a 18 de tuver01ro do corrente anno constante do res pectivo :.tlistamento; mas 
no l o districto do Esta do do Rio de Janeiro, 
com excepção daquellas que se re:.tlizaram Considerando que, descon tados os votos 
com preterição de formtüidacles da lei ; de tal eleição aos canLlitlatJs diplomados 

2•, que soja reconheci.do e p1·oclamado continuam elles eleitos; 
Deput<1do pelo mesmo districto o llr. Beli- Consiclcr<tndo que, além do documento J'e-
sario Augusto Soat·os de Souza. · lativo ao alistamento de Marahú, os demais 

Sal:t das Commissões, 1 de maio d 1903., apresent':.tdos pelos contestantes não destrúem 
.-João Luiz, predidentc.-Jocio Luize Alves a verdade das conclusões da Commissã.o; 
relator.-J. S . Neiva .-Ch1·ist.ino Crú:; .- sendo uns gr : tciciso~. outeos impee t.inen tes á 
Luiz DÓmingt~es. questão e outrOs insuJficientes pam in va lidar 

N. 49-1903 

Reconhece Deputados pelo 3• clisl'!;icto do E~
twlo da Bahia os S1·s. Drs. Felix Gaspar de 
Barros e Almeida, Eugenio Gonçalves Tou
rinho e Jlf~anoel Adalberto de Ol·:veim Gui
marties; com emenda do 81·. Leovigildo 
Filgueiras e outros -

A ;')a. Commis;;ão de Inquer ito, :.t que foram 
presentes todos os papei~ relativos á eleição 
de 18 de fevereiro deste anuo no 3° dbtricto 
do Estado da Bahia, tendo-os examinado at
tentamente e 

as actas, regularinentc apnrauas, é a Com
missão de p<1recer : 

1•, que sejam approvadas as eleições foitas 
no 3• districto tlit Bahia, u. 18 do fevereiro 
deste anno, com exclusão das mcnciomcdas 
neste parecer ; 

2°, que · sejam reconhecidos c pl'oclamaclos 
Deputados os Srs . Felix Gaspar de Barros e 
Almeida, Eugenio Gonçalves Tourinho a 
Manoel Adalberto de Oliveira Guimarães. 

Sala. das sessões, l de mn.io do 1903.
Jocro Luiz , presiclente. -.Tolio Lui;; Alves, l'C· 
lat~·r.---J. S ow·es Neiva .-Christino Cntz .
Luiz , Doming!tas . ~ • Consicl~r~ndo que a. apuração feita pela 

JUnta. legltuna desse d1stricto offerece o se-
guinte resultado: Emenda lÍ$ concltlsões elo parecer sobre cts 

eleições do 3° districto da Bahia 
Felix Gaspae ......•. 
Eugenio Tourinho ..• 

_ Adalberto Guimarães 
Salvador Pires ....•. 
Bernardo .Tambeiro .• 

7.149 
6.932 
4.337 
1.536 
1.249 

Considerando que, pela apur<tção. dos 30 
municipios do 3• Llistricto do Estado da Ba.hia, 
.onde procedeu-se á eleição com obsorvancia 
das prescrlpções legaes perante as mc~Ó,.'l la· 
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gitlmamente eleihs o nos logare~ previa-, Felix Gasp<U' àu f~ ;wros Almeida.. 2. 301 
mente designa.<:.< ·~. o rr:sultado das ololqõos e l<:11goni·J non::·: i.l "'"'' T .·nnnlw... . . :·~.107 
o seo-uiute: . . . 

· o . Cousu].erando, finalmente, que foram legt-
Salvador Prres de Carvalho e Al- tiriu.mcn te eleitos os candidatos Drs. Salva-

buquerque Junior...... . . .. .... 9·.028 dor Pi.l'es de Carn1lho e Albuque'rque Junior, 
Bernwdo José JambeJro . . ....... 8. 194 BernarJo Jo~é Jarnbeiro e Manoel Adalberto 
Manoel Adalberto de Ol iveira. de Olivoir·a Guimarães; 

Fe~~i~:~;:~ -cÍ~ i3'~r;r·o·s· ~ :Ãj~·e.Úl~·- i : ~~Ó ~~opomos ,'1~10 ,~;jam sub!titu.ld~s as con-
·Eugemo Gonçalves Touemho..... 1. 316 clnsoes do p111ec r pela seoum.e . . 

· Que sej<<m recon heci.dos c pt'oclamadados 
Cons.iderando que, mesmo apuradas as an- Depute~dos pelo 3• districto d::t Bn.hi.o. os 

th·ent~cas doa municipios de Nazareth e n1•s . S:•.lv<tdor Pires de Cal'V:J.lho e Albn-
. Olivença e despmsadas toda.s as votações da.s querquc Junior, Bernardo José Jarnbeiro e 

secções ·do 3• Llistricto , de quo appaeeceram Manoel Adalber to de Oliveira Guimn.rics. 
duplicatas na Secretaria do. Camara, n.inda 
assim o r!:}sultado das voLações seriL o se
guinte :_ 

.. Salvador Pires de Cal'Vn.lho e Albu-
. querque Junior . . .. . ... . ..... . 
. · B~1'nardo .José Ja.rnbeiro .... . .... . 
-. Manoel Adalberto de Oliveira Gui-

marães: .•...... . ... .. .......... 

Sa.la das smsõmi tla. 3a Commissã.o de Inq ue · 
l'ito . l tle mtLio de 1903.- L covig ilclo Fil
[Jiteiras . -· Jotio da Costa Pint? Dan~as .- To
tentino dos ,)'antas.- Fhmctsco Vtçente B . 

5 . 172 Vinnna.- Domingos Rodrigues .Guimariies .-
4 .527 Edwwdo Ramns . - Vcr!Jne de Abi"CL! .- Satyro 

I Dias. - r1Hgus!o de F1·eitas .- Castro Reúello.-
4 .202 Pm·anhos .:l!ontenegro.-l'mt!(t G·ttünarríes. 

l4a SESSÃO PREPARATORIA EM Z PE ABRIL DE 1903 

PrcsiJcnr:ia rln Sr . Ur ban.o St,nlos (1" Vicc-l'rcsirh•nk) 

. Ao meio-dia presente:> o:> Sl'.-;. Urbano Sn.n- · Abt•eu, So:tres Noi va, Abllon n _,pi. ista. , .Ja.me· 
t os,Aúgelo Neto, Thomaz Accioly, Sá Peixoto, Darcy, Tl'i.nclade, Pauh1 RRmos, Lindolpho 

.Ferreira Braga, Leovegildo Fil!.juei r,ts, Hlil · Cn n.taoo, ll:tvirl C<Lmp .st::t, Hcnric1ue Sí1 lles, 
cão Vianna , Campos Cartior , Oí1,si::tn0 elo !iidmtl'rlo St,udat't, J•:stacio Coim l.ll'a, Alfonso 

.· :Nascimento, Barbosa Li. m il. , Ar th m' Lemo~, Cnsta . U:~mnt·a l d i no Ban . .lnir·a., Homem de 

. . Pandiá Calogeras, :Mot•eít•a. Gomes. R<tymnn- Cn.ev ~lho , Geem:tnn Hn.~slocher. Aurelio Amo
. do Miranda, Mol'eit·a Alvos, Cornelio da rim, VaL;is elo Castro, Felix Gall pat', S.i.tyro 
Fonseca, Bemn.rdes de Faria , Rodrigue:> Sal - Uiu.s. Soa.r<::> üo;; Sant)s, Here:Ha de Sá, Ro

'· danhtL, Pinto Dantas, Marcondes Romoi; ·o , tlolplw Pa.ix:Lo, Ca.t·lo.'l r ;t ,·,lJc<mti. Cr.int lido 
. -Paula Guimn.rã.es, Eugenio Tom·inho, G:ddino ue Ahrcu , Oliveien. Flgneirotl.o , · Rodri.!!uos 

Loi•eto, FraocLco Tultmt.ino , PManhos '\Ion- Lim~ .• l~ • Lymundo Noi'y, Joi\.o Lui;, Alve:>, 
... t enegro, Malaquias Gonça lves, Juvenal l•' idolis },.lv,,s , .ksuino Ca.r.ioso, Erl uanl•i Pi-

·. Miller, Alberto Bezamat, i\>Iaul'icio do Abreu, menml, AllnllJct·to Guimat·ãe.~- PeJl'u Pm•
Domingos GuiUH11'iles , Rodo lplw Miranua, nami;nco, !t·Lymnrido At·thnr, Eloy de So11za, 
Arroxella'> Galvão, Cht•istino Ct'UZ, Al'llol- Hee.mt',·;oMon teiro , Celso de Sóuz'"' .Toi:io Ga
phodeAzevédo,\Va.lfrcdoLeal,P<tulaeSllva, yo;;o, · Julio :lo ·Mello, Amí1t'al Cesar, Luiz 

. Guedelh~ Mou eã.o, Eoéa.s Mar:tins, FoHseca o Domin;,;nes,Teixcil'aBranuiío,Gí1lvã.u Baptista, 
. Silva, José Lobo, Alenc:Lr ·Guimaeãss, Leo· Cn.~tro Rcbellu, Jostí Euzebio, Carneiro Re

poldo Corrêa, Ermit·o Coutinho AsloliJho, Ou- zentle, Wencesiáo Bt'az , Anteeo Botelho, 
tra, Teixeira de Sá, Rodrigues Fernandes, Bernardo ele Cumpos, .r . Teixoiro. Brandão, 
Ribeiro Junqueira, Gonçalo ::-:au to, Estevão Adalb31·to Ferraz, Bemal'clo Hurtfl., Anisio. 

Lobo·, João Luiz, Femandó ·:Prestes, Paulino Lle Abreu, Ma.t'<_;al Escobar , :VIí1scarenhn.s, 
Carlos, Rebouças de Carvalho, Silva Castro, Euzebio 1lo Andrade, Angelo Pinheiro, Tho
pias Víeíra., Domingos de Castro, Vorgne de maz Cn.va.lc::tnti , Mello Mattos, Epaminond&.S 
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Gra0in 'o, vVanclorlcy dn MnnU.nn•: :t,, Tio- r :--res bt~ (~ 'll]rli ç:õ o,.:, n:qtF'l' c l)ttJ:IL fins elci· 
stwnah do Olí.voh·a, .Jo:'í,o Vicirn., .Tosé Mon- Cut'(L;:s, qn: "'Mu;; •. rh (;;nna ·:L d,J,, Deputados 
j:tt•dim, Angnsto de Freitas, Ta,,·tu•es rh: se lllgne m:t.ncl:.tl' <t i [l!Gtn ele ulruüo ti)UOS os 
Lyra, Tolentino doF> S:mtos, Can•liuo Ro- liveucl, pu.peit; e documeu t,os que se relacio
drigues, Sergio Su,boya, Cados Novaes, Bricio oarem com esse üwto pwa que, colhidos 
Fillto, Camillo Pratos, Laurindo Pitta, Elpi- todos os gen:n·os de prova que possani ser 
di.o Figuoi.t·edo. Francisco Malta , i\ UL\'Usto de uLilizad.as no processo, seja este, até final, 
Va,sconcellos, FeorJerico Borges, Moreira da instaumdo contra quem culpado for. Nestes 
Silva. Francisco S(L, E1ltmrrlo R[l.mos, Passos t n·mos c em no1.nc 1la. honra <la RepubUca 
de Miranda, Viria to Ma.~ca,·cnh<ts, Oli 1·eir:1 pede dolfcrimrmto- A' 3a commiflsTI.o de in
Vall a<lão, Bueno de Paiva, Oiogo Fortnna, qu t; J•ito. 
Virgilo Beigirlo, João Lopo.o: , Cruvollo Caval
ca nti, Pereira Reis , Nehon rlc Vasc meello ;, 
Henrique Lagdon, Joa.rpüm Pim~ . Veop:J.
siano de Albuqnerque, Benedicto d<l Souza., 
Arthur Orlando, Erico Coelho, Ant onio z ~,,
cltarl::ts, Stt Freire, Rogerir) de Miranda, 
Cor/ êa Dutra, Il'in •n JVI:wludo , Jndio do 
Rrazil, Lour•cnço Ba ptista c Panlino d3 S•Juza 
Jttnior. 

Abre-se a sess '\o . 
E' lida e, sem deba te, u.pprovada n. a.cta th 

sessão anteced<m to . · 

O. §r Angelo Neto (L" Sccrel•<rio) 
procerln á lcitnra do seg uinte : 

EXPEDmNTE 

Otficio : 
Do Sr. C:trlns Leite Ribcit•o, de hoju, 

commnnicn,n1io r[tW prJr<1.ntn a 3"' Commis:ôãiJ 
ue Inquet'ito ap]H'r;Srmton , iln•:idamnn l.n :tn · 
t. lte tr&ica.do, um bolrtim da. ll"' soc('ií.o e lc:i 
to :·:.l rl<t parocili:t d:t ntot'ia , p !'O\-rtnr!o rttW 
nr. <l; :~. , ll<1S cloiçlír•o:; do H~ •.h: l'el'd l.' r<i : o ultimo, 
o 8!'. toncntn:eoJ'•J lllol n ;•. J<'ra.t! C: i~t'· •' cr.rr(\a, 
JJU'.l':L r,ivr.ra :·~.'~ voto~ n niir) 180, C•Jmo ,, 
accu8arLJ pelos Li Vl'03 n :whs oxi ston i;cs nn. 
Ca mar:.t, dando ;, is;:o logae a q11 o n refe~ido 
holei;im fos;;o, pnl.o m cs nw Sr. t o n.o ~t tn -eoJ·o
nr.l Dl'. Fra nei·:eo COI'n-,a Uutea, Llechrado 
f<tlsu . · 

Do expost:J se flr,~ evidente que aLum:1 
couscc do ra·ünin us.o cxhto a aput'J. l' c punir 
nesse f<J.cto, o t1·atanclo-se de ~teto pl',tticu.üo 
no e xclusivo in t ui to 1lo ludibrütl' a CJ.mam 
dos Dep11tados, pa ' ece qu e esh não pode 
nem deve se1 · ind dTe ecntc :t apneaçl o cl<t vcr
tla rle. Si o bole tim é verdn,tleü•o e o.;; seus 
sign n.t arios, exqu eciLlos dll o tLH· r: m cxporli ~o, 
ou empenhados em favorecer esse c;wclidatu 

. pela. fraudo p:)>t c l'ioL·monto foit11, .agora 
nega m suMi proprias firmas, aos autores 
uostas ca.bo a acção penal. 

Si o boletim é verdadeiro c o Sr. tenente 
coronel De. Francisco Correia. Dutra, audtv 
ciosa e infLmdauamente declar ou-o hlso, á, 
ostl:' cabe a pun ição d<J.lei. · 

Si o boletim fot· na vercla.de falso, ontilo 
ni'i t.l deve ser poupado a.o c::tsf.i .~·o, por· tol-o 
apresrmtttdo como vrwcladoiro . · 

O §h-. P•~esidente- Convülo os 
Srs . Deputa.dos a conteahirem o formal com
promisso de lmm cumprir os seus dr;vercs, 
cmno v:w faze l-o . 

(O 81·. Presidente ~e1?nnla-se, no que d acom
panhado por lodos os Srs. Depatados que es
ta·!Jam no ·recin to . Lenrlo): 

« Prometto manter e cumprir com per
fei ta leald<tilC a Constituição Fcdoru.l, pro
m over o bem geral da Republic::t, observar 
as suts leis, sus~ontar-lllc a sua união, a. in
tegl'idadc c tt . indepeudencia.» 

Vou mand::tr proceder á. chamada. 

Pl'Ocedendo-se á chamad:.t, cada um dos se
gu intes S1·s. Deputados aba.ixo nomeados, a 
pro pot'çiio que om p1·oferic1o o seu nome, 
rcspon:lru : Jissi;n promet/.o : 

Jo.~i') En.sobio , Lni;: llomingnn ... ;, Ror[rigne::: 
FOI'il anrlc.', C: tw lnlll a, i\:fum·:i.n, Cln·i8tino 
Gl' II Z, Ui<1.;; Vi ciJ':\, H:t,rmundo ,\ e i,hHL' ,Anizio 
dn Ahr on. ,l na.qnirn Pi r ns, Tlwmn.z Aecioly. 
Yi l'•f iLo nr·i,,·ido. Tlt nma ?: Ca;q,l e:-~ .ntl, Fl'an
c i s·~ S:\, Fr~d cri co J-;orge~, .To·,o LO[WS, Edtl
t\ t·d o :S Lnrhrt, S<JJ'g- io :Saboya,Go nr,·alo So nto, 
Tn. VMC'S rlü Lyl'a , Jii loy de Suuz·1., Fonf;ecét c 
Si!l·:t, Per •il'::t. H::i~. 1'.1.nb e Silv:t, \Val· 
fcctl J Lod, Teiml:vJo, Soares No in t, Toixoira. 
1ln Sá, - , ~1·mirio Co utin ho, Alron<' o Cost:t , 
C nl~o rle. So uza.. I:l t imo Filh o, Pcl't: iea de 
L~Ta, João Vioirn. , i\f:tictquias Go tl i.':J.lves, K;
mern.!dino I3an ;lcil' <l, :\I orei t'i1 ,\1 vos, .Júlio ele 
i\Ioll,J, E~tacio Coi mbl'a, Connlio da Fonsce;a,. 
~~ I pidio F'ignrüroilo, A J'tlwr O l'l tLntl o, Angelo 
Neto, \Va.n •l crl!'Y de Mendonça , Epaminon-. 
das Geac indo, Euzobio tle Andra. rle , A rroxAl
b s G::l.l vií.o . Dominp;;JS Guim -.rãos.LeoYigildo 
J? i lg noin.s, C:1.'1tl'.J H.ebello, Bulcã o Vianna, 
p,,u li,, Gnimat•,'i,os, SJ.tyro Düts . Vergne do 
Abreu, Pinto · Da ntas, Augu:Jt o ele Fceitas, 
Mül'Cira Gomes, Boenardo I·IUl·ta , .JusG Mon
jardirn GalJ.ino Lorcto, Fideli~ Al,~ cJ , El'ico 
Coelho; João BalJtist a, Lourenço B:Lptista, 
Gal vão B:1p Usttt , Silv:t Castt·o, .\I IJcrt.o Bc
zamat , L::tudndu P it ta, Oliveira F ig um·edo, 
Citl'los Bra.nrlão, .T os u:no Cn.l'UOS<) , !\ioreira ela 
Si i v a, Dorningncs do Castro, Francisco Ro
Jll() it·o, Valois rlo CttsLr,;. Reh:.)Ut:as ele Car
v :tllw. 1\ l't!olph o dn Azevrcl .,, ,~,,~ , :· L••lw, 
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Fernando Prestes, Amaral Cesar, Fcneira 1 VozEs-Pódcrn. 
Braga, Paulino Carlos, Francisco Malta, í o Sg. L

1
,:oviGILDo FrLtmlm~As- Estou me 

Caodido Rodrigues, Rodolpho iviiranda, Can- uiri o.indo <l Mesa c niw á C<t~nar·a·. Si podem 
dido de Abreu, Lamenha Li.JM, Alencar Gui- vot<t'r uns e outros, eu ainda consulto a 
marães, Carlos Cavalcanti, Pa_ula RaiJ:!.OS, v. Ex. si a d ,sposiç to 'do art. 8° do Regi
Francisco Tolentino, Abdon Ba.ptrst<t, Vrr~ato mento desta. Castt está. revogada ou alterada 
Mascarenhas, João 1--uiz, H.ibeiro Junquerra, de qualquer modo com rclaçilo á publicaç~o 
Astolpho Dutra, Joao Lmz Alve;;, Ada.~bcrto 0 distribuição dos avulsos, referentes as 
Ferraz, Henrique Salles, Calogeras, Lmdol- matarias em rliscusoão ou votação. _ 
pho Caetano, Eduardo Pirn~ntel, Soares ~os .o Regimento é imper:ttivo._ ~iz qun as 
Santos, vVencesláo Braz, h.odolpho Pa1xao, contustaçõe.> e documentos serao Impressos . 
Padua Rezende, Juvenal Miller, Ma l'çal Es- Logo, não é uma cousr1 que possa ser disp'tm-
cobar, Ba~bos~ Lima, G.ermano Ha.s::;locher, saua pela Camara. (Apartes .) . · 
Angelo Pmhe1ro,. Dommgos. Mascarenhas, o avulso, que fot dlS.trrlllndo co.~ opa
James Darcy,Cassmno do Nascimento, Ve~pa- recer sob c1. n. 49, 1'elat1vo as ele1çoes do 
siano de Albuquerque, Alf1'edo Vareta, D10go 3o dlstricto do Estado da Bahia, traz apenas 

. Fortuna, Campos Cartier, Teixei.ra Brandiio 0 relatorio. e 0 parecer da. 3a Cummis~ão 
e Homem de Carvalho. de lnquerito e. uma emenda que a b~ncada 

bahia.na ~mammemememe offereceu as con 
clusões desse parecer. . . . O Sr. Cassiano do Nasci

JDento (pela ordem) -Sr. Pres.idence, 
ha impressos, no jornal da casa, ctrversu::; 
p ::receres re.:onhecendo Deputados . Peço a 
·v. Ex. que con8ulte á Casa. sobre si_ con
' cede c(ispep.sa de interstício de manmra a 

·. serem votados immediatamente ta.es pare
- ceres·que reconhecem varias collegas nossos. 

- O Sr. Leovigildo Filgueir.as 
(pela ordem) (·)- S ,·. Presidente, entendo 
que estando exgotada a ordem qo dia com a 
unicêi ma teria que della constavn., -o com
promisso regimental prestado na ultima 

. sessão "preparatol'ia pelos Deputados reco
- nhecidos - não se poderá tratar de outro 

qualquer asaumpto, parque o Regimento 
tal não permitte. 

Quando se trata de materia urgente, oRe
gimento estabelece um.1. dispu8ir;ão especial 
pel11. qual o Presidente da Cam:tra é obl'i
gado a subrnetter a votos esse re,luerimente 

· de urgencia que Jeve ser por e8cripw, o 
caso obtenha maioria, consultar á mesma 
Camara sobre si a múeria é de tal ordem 
que possa ser prejudicada no caso ue não ser 
adiadaa respectiva votação. 

O -: R. CAS~I.'\No Do NASCJllf8NTo- Reco· 
nheciH:·30hJ dt~ 1_,uJ. J;·os é tua, G r~ ,·üt Ul'gdn tJe 
.por ,,ua ttaturezJ. . .. H a &utros apartes . ) 

O Sa PRESIDE:"-!TE- Peço att.enção para 
que a Mesa possa ouvir o orador que está 
na tf'ibuua. 

0 SR •. LEOVIGlLDO FILGUEIRAS"-Consul~o a 
v. Ex. si dep i; de pr.~ ;t ,dtJ o compt•omts_o 
legai, osDepu&éJ,dus diplumadcJ8, e arnda uao 
recouheeidos, podem tomarparGe• nas vo.La
ções dos parecc1res; .• 

(').Este discurso não foi revisto pelo orador, 

A contestaçã.o apresentadtt aos ca.nd1.d:•tos d~· 
plomado:; Drs. Felix Ga.spar e E~ge~w Tou~t
nho não foi publrcarla, nem no n~m:w .Officw.l 
nem no avulso que acab<t de ser drs ,ribmdo. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - A do 
Piauhy tambern não foi. 

0 SR. BRIOIO FILHO- As contestações SÓ 
são publicadas ... 

0 SR. LEOVIGILDO . FILGUEIRAS - Mas 
trata-se de um caso ... (Apartes). 

o SR. DoMINGos GuiMARÃEs - Mas não é 
a contestação; são os documentos. 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Eu satis• 
faço a curiosidade de VV. EEx. . . _ 

A Com missão pód J dispensar a pubhcaçao 
de documentos; o que não s ·.póde disp~nsar é 
a publicação da contestação e nem p_ode ~er 
dispensada, I!or·qua~to a Camara nau pode 
estar deconcicwnc1a mformadasobre qualquer 
caso eloitoJ'a i como o do 3" districto da 
Hahia, por e~emplo, arque os timdarnen
tos da contesta.ção não c1nstam dos avulsos 
distribuídos pelo~ membros desta Casa ... 

o SR. JULIO DE VIELLo-Como não consta
ram us •la dt; V. t<;x. 

0 SB., LEOVIGILDO l<)LGUEIRAS-:. . DOffi 
tambe.u l'S t\4 documentos aprusentado~ pelos 
contestantes foram publicados, em vrrtude 
ela deli •oração da Com missão, o que acato, 
que não julgou conveniente faz~l-o. 

Mas, não me refieo a nenhum desses pa-
peis. ' 

O que faço é oppor-me a que se submetta 
á votação immedtata, com dJspresttgta. _de 
uma disposi ,ãu do ~ugiment~, que, allas, 
positiV<trnente tal nao autoriza. (apartes), 
com o que oão me conformo é que se sub
metta <i. votação immediata este parecer, 
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som o preciso dnbate sobt'e os s'u;; funda
mon Lo~. 

O Sito BRICIO Fu.rro--Niio ha delnto, 1111:.ndo 
o parece1· da, Comln[:-; ;ão ü unanirnc. 

O SR. LE"OVIGILDO fiLG_UEIRAS-Nào estou 
dizendo isto ; o que estou dizendo é qUG me 
niio conformo quo scj<1 submetticlo éL votação 
este parecer, com à emcn(la ;_tpresent.ada 
pela bancada bcthiann,, snm o estudo necos
sal'io, sem mesmo a simples leitura do que 
const,a Ll<L contcsta.t;ão "pt·osenbda pelus lcgi
tiinamentc -eleitos pelo ;~ -· distl'icto da Balua, 
os Srs. Dr·s. Bernat·do .Jambeiro c Salvn.dor 
Pires. 

0 SR. ALBERTO BEZAMAT-Na opinião do 
signataf'io da emenda. -

0 SR; Lt·:uVHÜLDO FILGUEIRAS-Dc toda, a· 
ban~<t<la bahiana, qLIEl se deve presumir, qne 
cor>hece melhur os nugucios do seu Esta.Jo 
do que V. Ex. 

0 SR. ALBERTO 8EZAMAT-ESt3 é o caso 
de dizer-;:~e que presumpçiio c agua bonta 
cada um toma. a que quet•. (.'lpm·tes) . 

0 SR. LEOVIGILDO FrLGUEIRAS-Por isso, 
·Sr. Presidente, requéiro que seja excluído 
da generalidade rlo requerimento feito pelo 
illu~tro leader da Ciunam, o Sr. Dr. Cassiano 
do Nasciment::> ... 

0 SR. CASSIANJ DO NASCIMENTO-Não SOU 
Zeade1·. 

0 Sa. LEOVILDO FILGUEIRAS- ... O parecer 
relativo ás eleições do 3° dlstrlcto da Bahia, 
até pOl'Ctue, ainda por hypothese, tratando-se 
de eleições duvidosa.s, o pt'oprio Regimento 
estcl.belece que as votações ~ó devem ser 
procedidas, quando houver na Camara maio
ria · ~b$oluta de seus membrus. 

Não quer·o dizer que seja preciso que a 
Camal'a jú. tenh 1 se con . .;citLüclo em pie
nado p<~ra que a respectiva votação se 
dê com a ma ioria ab,;oluta d.us membl'OS de 
que ~e compõe a CamLtt'a. Hoje mesmo 
podem estar peesen :.e~ Oepu r.ados em tal ~<U
mero que constituam a maioria o.bsolut;~, 
me>s i6to é CltSO a verificar-se. (Apw·tes .) 

Este cltso ~e pôde verificar de étecol·do 
com o RBgimento, p0r m Jio de UIU<~ vota<;ão 
que tnroe ist., clal'o e tcrminaric0. . 

Assim, si a illu~tre Camara delibmw· 
independ.mte ele todas estas ponderações, 
que e~te P<~recer deve ser itnmedlaLamunte, 
de afogadllho, votado, ~em so conhecerem os 
fund<~mentos da cont·:~tação, das victinns, 
eu requeiro '' V. Ex. votação nomimtl para 
a conclusãu do párecer refereute .aos Srs.Eu
genio Tourinho e Felix _Gaspar. 

vencnr o tliJbrc Dcpntn,rio p~ ilt Bahia. de que 
nilo llt o :tssi -:te r<t6't·J nas punU.u t ·.~ot,:t! es q n .J rez. 

S. !{-;:. JlMGe üc ntn punto de vi:>t : ~o CIT:tuu, 
cr1DfnoJii tdu completa men ~e a Camara j <~ 
constitui<la e a Camij,ra tal qual está funccio
o:.tndo. Até á sessão de abertura funccionam 
os 200 c tan tC~s DGputC1dos, cujos diplomas fo
l'[tm reconhecidos bons H valiosos, para to
marem ayui qualquer doliheração referente 
ao reconhecimento de poderes. Ess:J;s delibe· 
eaçõo~ tomad ts ncss :l pBriudo diirerem mni
tu.s vezes da maneira de deltberar qwtndo a 
Camara e~Gci perfeitamente constituída. 

E' assim que o Regimento dispõe diversa
men te, primeit·o ~obro o:; traballws prepara
torios e depois sobre os trabalhos detiuiti vos. 
N ~s condições dos pareceres, cuja votação hoje 
acabo de pedir, outros temus tidu. diarla
tilente, e o r .Jconh3oimento de tn.es Depu
tados se tem feito normalmente e regimen
talmente. 

0 SR. LEOVIGILDO FILGÚEIRAS-Não houve 
contesta-ção. Não houve oruenJa aos pare
ceres. 

0 Sr... CASSIANO DO NASCIM.ENTO- Ainda 
hontcm, q11 tmdo reconhecemos os nubres 
Deputados pelo Phuhy, com assento nesta 
Camara, alguem se levantou para ,·equerer 
que fosse publicada a contestação dos seus 
contradictores ~ Quando tivemos de decidir 
aqui o caso que aproveitou á illustre repre
sentação do Maranhão, (la qual V. l!;x., 
Sr . Presidente, é ornamento, alguem veiu 
mdicar que convinha, para elucida1· a nossa 
deliberação, examinar, pesar,estudar o valor 
üa contestaÇ'if,o olferecida a essa eleição ~ · 

Não; e, as~inl., como nos casos anteriores a 
Camal'a , no u~o de suas attl'ibuições, tem 
julgado esses casr>s independeni;e das contes
tações d•J candidato, que, por vüt de regra, 
siio allegaçõe:> cujas provas são pesadas pela 
Com missão Lle Inquerito. 

Pa1·a que o legb lador do Regimento Jispoz 
que se elegessem cinco Commu~ões de Inque
riLn, co~>fiando-lhes o exame dos papeis elei
toraes 'I 

POl'ventUt'<t qualquer dos Deputados vae 
dcddü· uo seu mudo de vota!' uesce caso, 
cumo om outros anC1lugos, pelo perfeito 
exame t!os papeis eleieor.tus -~ 

Seria pecciso que su::.pendcsseruos esta 
sessão · por dons ou tres mezos, para que 
cad~t um de nós fosse â Secrctar.ia da Ga
roara examinar actct por acta dJssas eleições. 

Não. O qucse f"z é votar de accord0 com 
a Cummiss,ã '• que examinou to"'os os papeis 

O Sr. Cassiano do Nasci- c qne un .nimumeote u.e u ü seu parecer. · 
In~ 11 t.o( ·)-(pela o dem) -S1. Prestdent<J, seo horus, o meu requerimento tem in-
mma duz1a de palavras bastaeão paca cun-~ teiro funJ.amentu. (Apoiados.) 

. A lei dispõe que as conte~taçõcs serão pu-
(•) Este discurso não foi t•evisto pelooradcit·. blicadas, Il<tda impede que ellas o sejam; a 

Yol, I :t8 
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lei dispõ~ ainrl~a quo, no c:.s•J <·nmn <l.fllff'll (• 1 O <'·a ~·Ho. ')n_ ,li~(· l'ictodu. llv.hi:L f.Ji est.urla~o 
que , Lffec~ L O< •Jt!p itt:t•l ··.-: <l Es t:\li.J 1.<' l{1" pr-h t'Oil'JJ'LJ ·i>t:'L·• t:o :Jtpd:• JJI; tl; u jht't~l'(~ t· rno 
do JantJtt'O, tltweá t. ,1, fJll l'8t 10 f]e,,,. l'"''' o o!l\)l'oco" menot' tlnnd:t. foi assl.~Jndo pelos 
plcmtrío. Ma:> eu não mo all ~Llançrwia n ÜL- cinco membros rle quo so complill css:t com
zero requc l'imento quo formttlei. tii uão ti- missão e não pódo, pur i,;so, em face das dis
vesse em meu soccort•o os precedentes c as posiçõnH regiment:ws, sotfl'Ot' discussão. 
praxes seguidas nesta Casa, o VV. Jl;l •; x. Nestas cond içõos, nad<J. mais simples do 
sabmn IJUO o costume fiõZ lei. qn o o l'equerlmento que tive a honra de 

VozEs-:-Apoiatlo. l\Inito hem. olTeecc;r á Cam:wa. pedindo dispensa. rlc 
intm·;,;ticio, p.:1ra qno o parecer ~nja vohrlo 
immctliatamP-nto. ( Apoiados ) • 

Entrego o C[l.~O :w cl'itcrio c s:1bed.ol'ia ela 
Camara. ( Múito bem). 

O §~: . .Bulcão Vianna-Poço a· 
palavm]nla ordem. 

VozEs-Votos ! votos ! 

O St~. P.e.~~~sidente-Tom a. palavra 
0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-FOZ·SO tudo O nobre Deputttdo. 

contra a lei. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- N<J. le
gislatura anterior a esta, da qua.l fi;r, pi1rte, a 
Cam<1.ra antes llo plenal'io, ante . ..; de consti
tuída, como quer o nobre Depnbdo peh• 
Bahia, julgou da~ eleições do 2o districto do 
Maranhão, quando O$ diplomados erãu os 
Srs. Libanio Lobo, Abr<1.nches e outros, tlan
do entrada aos c ::mdi.l~tos contusbntes, por 
entender a Camara ... 

0 SR. CASSIA.NO DO NASCIMENTo-Si V. Ex. 
quer fazer um discurso p::tl'alello ao m ·H, 
serei obrigado :1 senbr-me. 

Como ia dizendo, a Cam<J.m deu ontmdrt 
aos outl'os, por t>otender quo o diploma não 
eru, filho de um~t apur::cção legitima dêi,S act :.~s 
ele i toraes. · 

· Senhores, ha uma grétmlo distincção entl•c 
diploma legal e diploma. legitimo. Logu.l ó 
aqueUe que é conferido de acco:·do ciJm rL 
l~i. pelas pes;;oas competentes, pari~ collfe
rll-os, pela maioria das :junbs apumdor:~.s; 
dipl01m• legitimo ü <1.r1nelle qnn l) confr)rido, 
ti, vista das :wthcntic<J.s veril.adeil'as . 

Neste cas:1, como no do nohro. Dc:p11t:1ilo 
por Minas, na logisl <J.tnra p<cssatla, müc· :c 
vez com a.s;ento nc:st.<J. Casa, o St·. Edu ::wdo 
l?ii:nontel, a~ junt::~s apnr:t,[OL':.t~ ni'io tinliiÚU 
computa<lo as :m r.twnt.ic;ts r1 11t; ,1 :viam t(J· 
mar em comirlet·: ~(:ã.o, donde os d ip ! onta.~ 
conferidos n.os cm~dir!atos r1uc :t Cam:.LJ'<'t 
reconheceu tel'em sido logaes, mas n:l.ulegi-
timos. · 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS di um 
.apa.r te. (Ha outros apartes ). 

0 SR. CASSIANO · DO N,\SCIMEr\TO- Desta 
maneira, não po(lel'ei coucluil· as min ha.:> 
observações. 

O. SR. PRESIDEr\TE ( (i.t~endo som· os lym
panos ) - A ttenção. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO -Sr. Pre
sidente, qizia eu que, na legislatura p:tSS[tda, 
no ca~o do ·2o di:itt'icto do Maranhão, bem 
como no do 11 o de Minas, <1 Camara tinha 
julg<ldo da m meira pela qual peço quo olla 
julgue hoJe. 

Nã.1 vejo em que possa ist .i cansar extra: 
:nheza ao nohl'C Deputado pela BahLt, ·. 

O ~r. !Lln~eão ~Tl~HUl l.t (pela or
dem) diz quo, n:t cpHLliLlacle do t\l(l l'esonhnto 
da Salti:t c con ~og ujn tomcntc inter·cs . .;ado em 
que se}L rospeit<Lclét a vont<vlo sobc;rani.l. do 
seu clelr.omdo, se aninn a vir pela primoirét 
voz á tr-ibnn:L, para con trapor algum11s con
sider<1.s·ões ao di~cm·s u que ac:tbn. do pl' onun
ci:1l' o nobt·e DcpuLctclo pelo Rio Gmndo do 
Sul. 

Qaando clt•Jgon :vJ t•ecinto, o s r! n primcil'o 
cuid:•.1lo f',Ji o-::tmin:l.l' o Ilngimento. N:í,f) pódo 
<tcredit:t t' qiln Ptlrdosso o so11 tl'ab:tlho C•J:Jt 
is;:;o, nem qno ti vosso 'i [do illnlitl:c a '1JW. u:.;
poct:t·Li.v<l,, S llpp~>n rltJ •JJ!O ns i,:OI';t liahi lii.;J,• l•> a 
cleso:npolllt :.J.J' "~ r·lln ct~,;:;:·s coJJJ •rnc tin hn. 0iclo 
honradu 1lC:lo doi.Lm·a,;IIJ do ,.:t t:L t ul't'a. Enl'.ro
tan to, vü com rwz:1.t' ·< [lU P. ;•.e sou csi'tH'<.:o 
nonlmm valor· i;c· m o qne as clisposi<)ic.;; el:t
l"'.~S do Rc:girnc JJ~O tl')I'O!ll c:od.e!' Jog·a.J' :, inu
rlific:tçile<: a··ci rlcntac.-< f',; ita,: nola C:~m;u• rt., n..;; 
mn.is rL:l.S vet,t'.C: di,;;,;,das m: l"~ eunvo nionc i;~,; 
de mom:Hrto . ( ~Y,;J nv!1:rt;ío;;; OJl'.!r/cs.) 

Niio pó l !~ comp ·ch ende t' qnc, de<tntc rht !oi 
esct•ip;,a, se ''·PPr~llo t?arrt os cust11mBS. Desde 
que ll<L unn <E-; posiçã. 1 cl:tt'a, t·•,x:1.tiva, do 
Re-gimento, 11~ procrd rmtns n?ío po<l:•.m s:)t' 
inVO('.'Ltlo ..; pan.~ rlt'-m·uil-a. :-~i o Rt'g'ÍIIJCnto 
não con,•::;p : 1 nd :.~ :L·; :v<pir..1.r;ões <.l:J. C:\mara, 
narla nFti.; Ll:;·i··•J tlC i' i::t d' •JllC r· : ~lrH'llU'-o, 
:p1 a11 clo Tn:lis díu fosse pait':t n~\o oxpo~· nm 
Oc·putatlo J!tJVd, como o orador, a sunH'ElZa:>, 
como as <Jl1•1 <J.c::tba do experimnntn.r. 
(Apm·tes.) 

Vunen ta q u 3 mt'lj::t do3:\ge:vl:.tndo d. Ca
m<tl'a o qao t ')ilha :1 .tnfdic iiL1do de ou vil' 
tanl;as VCI ZOS pmlindo vutofl, qu :tn :lo ~tbsoln
t amcn tc não que'' proi,6lla.r :t votr. çito, o 
apeqas •lus<:j:.t r·esétlvat' os direitos daCJ.ttcll~s 
que for~tm lngil.innnnrtc oloitos Jmlo ~jo dis
tricto tio Estufo tht H<.thia, pr.d i11rlo apP.nal'l 



SESSÚE:-: .PH.El-'1\.n /\'f'{)l:: ~f\ _~'-

que se resp eite a lei, pnla qual t•Jllo:.; :; ~-' 
il •vo il l'Ogll i<.Ll'. (Apartes .) 

A b:I.Tlc;t la 1la U~d llét nã'J podoria J1car .iÍ. 
le nciosa dcanto tle::;sa. tontativa no sen tido 
do <1n!lullar a representaçüo legitima do um 
de seus clistrictos . (Apcwtes,) 

0 SR. PRESIDENTE - A.ttonção ! 

O SR. Bur,cÃo VIANNA pensa que os nobres 
Dnpntados não lhn podem rrg:tr ao me rros o 
llir,:ito do Si.Lber lm· u portugnez. O Rog·i
mento falia em omond:.L e em vol.o crn :;n
Jl:tra·.lo. Qu:wdo um m embro da Cu mmis<io 
divor·ge da mtüo:ia ele seus collegas, nü.o 
apee.::enta emenda, mas , sim , um voto e m 
sevara•.lo . (Apartes.) 

U~ uma disposiçã o Lio llegimonto, no sen
tido de pruva r quo cUe é claro <t est3 r m 
peito. 

SrdJe que está desagraJan<Jo c, por niio 
qucece come•;;tr sob tão rn;io v ;Lticinio, 
apress·t-~;e em doim r a teibantt. 

Firma o sen pl'Ot osto. Achct que, doante 
do Regimento, a conwstação devbL ser p tl
hlicadú., e, em segundo lugar, qtm nio devia 
entr:tl' em votaç:·w ::;em se proceder it sua 
d iscu.3são . . -

QLtando ::tlvorece em t odos os cspiritos, do 
nm·t1; a sul di1 R opublica , a e:;porttnl; 1, da 
rcgcnm·aç~i.o do v.Jto,é de extranha1· quo a 
:primoir<~ manife.;taçã.o da Camn, l'a não 
' oj:t n es:'!o sentido. 

P, ·nsct t!lle,deslle quo a on1cnrla Li a pl'e
sentadr' pela bancada bahia.na, t[ue promove 
os intcenssc;; J.ojtimus rlaquolles que Col'am 
~lrfren.gadu:;, ainrl.cL ClUC o Regimento foss;; 
omi,:so, dever ia havei' pelo nwno:J a libm·da 
Llc da tlJSCU <Não.(Ap(o·t~s) . 

E~sc:s .[) J'Ccedün t"s n:to ])t)t!mn coDs '.it •rÜ' 
d.i .l.' ~ }liJ 1J (;IJ.ll -;U8iJll :.j.J(l l'l fJ, CU!HU (~ .; U t;_;.l!S -.. 
tt·•: Doil! lta.du p:d:~, Urtltb .. qn c acalm <h c:rtl!ir 
tla. tl'iiJUll<l, <•,JlG•:lS CvllSLituelll lJHOl'pl'Otação 
;mtlwntic<1 tlo Regim~nto,dcsde que em::umm 
do mesmo pode1· r1ue o confocciouou e como 
.n tcrprotação dc.;sa cspccio f11zom um ~ó 
CUl'po com o m esmo Regimento. 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS te<~ lllll 
;cp:u te. 

0 SR. PRESIDENTIC - PoeJ ão. Dosde qnc 
o p res itlontc da Camara o;;td. fallando, não 
creio quo possa ser interrompido. 

:\Ia-; dizi:L : os pr·ccedclltcs coJJstii;u:;m, a 
mcil ver , intcrprctaç:'to au ~hcntica do Regi
m en to, vist•J quo ema nn.m elo proprlo po:.lor 
que !'ez o Rrg iJWJuto, i1ão poJe m s ll' di
reiw consno l.ur!in:wio, sempre proven ie nte 
de communhão extra,nha ilquelle pode r de 
qanm emanou a lei. 

Vou sulnnet ter :~ Canmea a reqno!'imonto 
do Sr. D ·pLrt:tdo pnlo Rio Gr·amle do Sul. 

O t'equerimento do Sr. Doputad,) pelo Rio 
G1·:wde elo Sul é no sentido l.le ;;e clispensac 
o mtcrsticiu p:wa sm·om votados imrnod .a 0

oél

m ente o ; p ~treccecs ns. 413, 47, ,18 o '1\J, que 
se <tc lmm publictvlos. 

Os Srs. C!UO a.pprovam este r·ertncrimonto 
queiram se levan tar. (Pansa.) 

Foi appr·ovado. 
l~m sog uirla. é anuunciada a vot:1•;ão ;lo pa.

eecm· n. 461 de l ü03, l'Dcunhcccn·l'> Dnrnü:,r1o 
reJo 7° di~trictiJ ela Baltia., o Sl' . Tlw:•:az 
Grn•ccz Paranilo'> Mo11 to negro. 

Sã-; sm•c!~S~iv:tmcnte pu:>t~t,; a vo to,: o ap
pt'OV<tdas ét8 seg- uintes concl.nsií::s •lo }J :\JWot\1' 
11. 4G, tlc 190:3 : 

P, qrre ;:wic•rJl <1.ppl'•jV<trlas as ch\i•;<>o.·: peo
eedirla:> lt 18 ele feVCl'C .l'O 1l0 Cul'l''' IÜ<c \L IIllO 
no 7·• tlisteicto :lo .K3t<Ltb d:t lhlti :1., . c'O'J ' P\: · 

c,;pçii.o tl:L~ q11o SD I'G<tliz:tl';l,m r:~m as f'onn<~
lirhtles Ü;L loi ; 

An ws rle eeti l'at·-so 1b tdbunn. lamenta a 
doloros '· rlecepç:'l.o quo expel'imo li;a , vomio :t 
C\>,m :u ·:t, }lcViL onde co nvel'gc:n os vot0s do 
p;üz irHeiro. iniche o;: scml trn.l~:t.lltus Cllll1 
um attcntad" a :·sse pdncipio 8ouol'<1il'l dct 
li.v ee mn.nife.,;taçã.o tlo olcitora,[o. '..!." qun seja rceo olloeido e pi' ... : i : ~m , ,[o 

a Dnpnt:"Jo pulo mo~mo ,[isti·kt.u o JL . Tllo
m :\'/, Gal'C iJ;t, P m·a nho:; Mo o tonog-ro. 

T()rmina p:>r.linilu pre ferencin. p:1r;t 
crnent[,,, ,[;L IJiJ.JJCD"•l <t baltictna. ( Jlúilo úem). 

O Sr. :"rn 8\ i •'Rentc - O Sr·. Dnpn
tndo l'e lct lh i:[;L. rpt •.J primeir'o tovc <t ' pa.l n.
\'l'<t, f ·z unM cun:::tlb :~ i\Ic-;a, soln•o ~i to
m:tm P'' '' ,G ,, ·, \ '<J I':tç,fLo ~:ómo nto os Dt~pn· 
t <tilos j;í, !'.:•c :n ltccülos on rne~rno os : peO'.ts 
di.ploru:trlos c que f: twm p~·.r~e do~tct C :,: a. 

Creii> qu u . niio ltr1 duvi rh1, r1no to rna m 
pa.rtD torlu~ cs :cs Sr:>. Deputado,; , visto que 
o Congresso, não e.;Lanll•J ·aborto, ~t O~clllrtra. 
n;\o se consüt.uc em plooal'io. ("l paiados. ) 

Qu:.mto a o l't~quet•imento do Sr . Dcput L.lo 
P >< Lo llio Gl'CLllrio do Sul, a i\IeSt\ nãtJ pôde 
fa.zlw objec<;ões i1 sua acccltaç·ão, a qual está 
1.le r1.ecoruo com os precetlontos da. CanlM'a. 

<O ('fi!". P;•e@idente -- Proclamo 
Dopnta.do p :Jlo 7° dL;I; l'icto cio E,;i;rtrlu d:t B:tilm 
o St·. Thor u:tz Garccz i>;tmn!ws \lo ntenogeo . 

.8 1 ;_GllllUil i ~i·L~l~, a vut\Lçào do p:L l'U ! ~ dl' n. -t7, 
1l 0 l9 .J3, l'<JI\0!1 [tCC OJl•l O lJO plJ',lU[ O:> p: •[l) cl '' tli
s t. t•[, :to 1lo K;t,:tdo 1lu Rio d : .hn··ü·o os 
Sr8. Hcrrl•iqno llurges i'.iontt;it·o . .Joü.,J GL'U
v ollo Cava lcant i o Joaqtrim idaru·ido de 
Abt'CU. 

l(m sogui'cla s5.o succos;;ivamr;nte pootn.s a 
voto > c appeov:1.d<1s :t; Sílgit ill rus coJJd nsuo-3 
do p<tt'cce;· n. 47. tlo I !l 1 /~: 

Quo se.hm appl'OVéL Ü\S as oloiçuos J:c·üi
za.das a l l:> tle fOI' Ol'CÍl'•J uHimo nu '1" di:,tl'le i.o 
oleitm·:d do E11 i;:1,do do Rio do .,fa.nu il'n , s:1.i \'1' 
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as da 1 •, 2"', 6• e 7" secções elo l o districto do tados não tinham diploma, lhes é defeso 
município do Petropolis, e reconhecidos e votat• ; peço a V. Ex ., Sr. Pre~>idente, que 
proclamados Depút;J,clos fcderaes pelo mesmo haj~. por bem deferir o meu pedido, afim de 
disilricto os senhores doutores: que e~ses nossos C.Jllegas possam tomar pa,ete 

na votação a que se vae proceder . 
} 0 , Henrique Borges Monteiro; 
2°, João Cruvello Cavalcanti; s 1< President;e - Nomeio os Srs:. 
3°, Joaquim Mauricio de Abreu. terceiro o quarto secrotariós para introdu-

zirem no recinto os St'i! . Deputados que aca-
0 Sr. Preside nte - Proclamo bam ele ser reconhecidos. 

Deputados pelo 4o distl'icto ·do Estado do Rio Em seguida são introrluzidos no recinto 
· de Janeiro os Sra . Henrique Borges Mon- co.m as furmalidades do estylo e prestam o 

teit•o, Juào .Cruvello Cavalcanti e Joaquim compromisso regimental junto á Mesa os 
Mauricio de Abreu . · Srs. Paranhos Montenegro, Cruvello .Cavai

E' annupciada a votação do pà.recer n. 48, canti, HenriLJ. ue Borges Monteiro e Belisario 
de 1903; J'econbecendo Deputado pelo lo de Souza. . 

. districto do Estado d.o Rio de Janeiro o Sr. Posto a vutos o requerimento de preferen-
Belisario Augusto Soares de Souza. cia do Sr. Deputado l:lulcão Vianna para ser 

Em seguida são successivamente postas a votada em primeiro logar a emenda do pa
votos e a.pprovadas as seguintes conclusões recer n. 49, de 1903, é o mesmo rejeitado . 
do parecer n. 48• de l903: Posto a votos, é a.pprovado o requerii)1ento 

1 a, que sejam approvadas as eleições pro- do s , .. Leovigildo FJ1gueiras, para que a vo
cedü.las a 18 de favereit•o do cor rente anno tação do · parecer n. 49·, de 1903, seja no
no 1o di::micto do Estado do Rio de Janeiro, mirral. 
com excépção daquellas que se realizaram · 
com preterição de formalidades da lei; o Sr. Leovigildo Filgueiras 

2a, que seja reconhecido e proclamado (pela ordem)- Devo u.ar um.a exylica~:ã.o :_o 
Deputado pelo mesmo districto o Dr. Belisa- meu requerimento fo1 relatrvo a conclu.;ao 
rio Augusto Soares de Souza . do parecer que reconhece Deputados os 

Sra. Felix Gaspar e Eugenio Tourinho, não 
O Sr. ·Presidente - Proclamo abrangendo o reconhecimento do Sr. Adal

Deputad()·pelo 1 o dis tricto do Estado do Rio -berto Guim<trães, cuja eleição não foi con
de Janeiro o S·,· . . Belisario Aogqsto Soares testada . 
de Souza .. 

E' anuunciada a votação do parecer n. 49, o Sr. Pres ident;e-0 parecer tem 
de 1903, reconhecendo Deputados pelo 3o duas conclusões; eu desejo saber si V. Ex. 
districto do Estado ,[a Bahia .os Sr. Felix pediu votação nominal para ambas, ou Só
Gaspar de Baeros e Almeida, Eugenio Gon-. monte para uma ~ 
ça.lves Tourinho e Manoel Adalberto do Oli-
vlira Guimarães, com emenda dos Srs. Leo- O SR. LEoviGILDO FrL<mEIRAS-Eu requeri 

.- -vegildv Filgueiras e outros. votação nominal para a parte relat iva ao 
1:econhecirnento de dous Deputa ;os, podendo 

o Sr. Presidente - Vae se votar ser votado symbolicame!lte o i·econhecimento 
0 requerimento do Sr. Bulcão Vianna pe- do Sr. Adalbei•to Guimarães. · 
diodo preferencia para a emenda ao pare- 0 Sr. Oassiano do. Nasei
cer n. 49, de !903 . 

mento (pela OJ·dem) -'-Sr . Presidente, é 
O Sr. Albero Dezamat (pela simplissil;no o caso. 

ordem)-Sr . Pr3sidente, achando-se na Casa O puecer t em düas conclusões: a primei
quatro Srs. Deputados, que acabam de serre- ra, . a que appNva taes e t aes eleições e 
conhecidos e que ainda não prestaram com- rejeita outras tantas.. . 

, promis~o ... Appt•ovada a primeira conclusão, ipso· 
·UM SR..· DEPUTADO_ Estamos em votação. facto está approvada a segunda, que é decor· 

rente naturalmente. daqueila. . 
O SR.': ALBERTO BEZAMAT-E' exactamente Portanto, o que o nobre Deputado pela 

· para que possam elles tomar parte na vota- Bahia pr.etende, segundo creio, é que se vote 
ção que me dü'ijo á Mesa. nominalmente a pl'imeira conclusão deste 

VozEs-Podem votar, independentemente parecer porque a outra é consecuta,ria fatal 
e natural daquella. 

do compromisso. Creio que é i$to. . 
O SR. ALBERTO HEzAMAT-Si assim é, adio Portanto, explicando o requerimento do 

o meu pedido ;_si, porém, como esses Depu- . _nobre Deputado pela Bahia, creio que a, 
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votação nominal tem de se fazer sobre a. 
primeira conclusão do parecer. 

vValfredo Leal, Trindade, Soares Neiva, Tei
xeira de Sá, Ermirio Coutinho, Affonso Custa, 
Colso de Souza, Bl'leio Filho, Pe1'eira de 

O !!iiõr. Leovigildo Filgueiras Lyra, João Vieira, Malaquia~ Gonçüves, Es· 
(pr~ l-a ordern)-Não foi este o pensamento do ·meralJino Bandeira, Moreira Alves, Julio de 
meu requedmento. O requerimento é sobre Mello, Estaciõ Coimbra,Cornelio da Fonseca, 
<t sllg·urida conclusão. O .que requeri é quo se Elpidw Figueiredo, A1·thur Orlando, Angelo 
dividisse a votação em· duas partes: em re- .Neto, \;lfanderloy de Mendonça, Epaminon
lação ao Deputado Adalberto Guimarfies, a das, Graciudo, Raymundo Mir;tndn., Arro
votação podi3. ser symbolica e com relação xellas Galvão,Euzebio de Andrade, Rodrigues 
aos outros candidatos eu requeri votação Lima,, Mo eeira Gomes, Bernardo Horta,, José 
no:ninn,l. Monjardim, Galdino Loreto, Mello Mattos, 

O S•·· President.e- V. Ex. não 
quo ,· votação nominal para a primeira con
clusão do parecer e sómente sobre a se· 
gunda ~ 

0 SR . . LEOV IG ILDO FILGUEIRAS- Sim, Se• 
nhOI'. 

O Sr·. PJ•esident.e-Vou submetter 
em primeiro logar a votação symbolica a 
primeira cooclusfio do parecee. 

Em seguida é posta a votos c approvadn, 
a seguinte primeil·a conclu.;ão do pa;·ocer 
n. 49, de 1903: · 

« la, que sejam approvadas as eleições 
feitas no 3° distri Jto da Bahia a 18 de feve..., 
reiro deste anuo, com exclusão das mencio
nadas neste parecer.» 

O Sr. President.e-Não pôde ser 
attendido o pedido feito á Mesa para ser 
divid ,da na votação a segunda conclusão do 
parecer, porque, desde que a Camara já re
jeitou a emenda apresenta·la pela b ~ncadã 
bahiaua, náo póde a Mesa tomar outra de
liberação a respeito, fazendo semelhante 
divisão. 

Vou., pois, submetter á votação nominal, 
de conformidade com o requerimento do 
nolwe Deputado, a segunda conclu,ão do pa
recer integralmr,nte, tal como está redigida, 
isto é, reconhecendo Deputados pel,o 3° dis
tricto da Bahia os Si'&. Feiix Gaspar, Euge
nio Toueinho e Adalberto Guimarães. 

Fidelis Alves, Erico Coelho, Belisario de 
Souza, Lourenço Baptista, Galvão Baptista, 
Silva Castro, Alberto Bezamat, Henrique 
Borges, Cmvello Cavalcanti, Mauricio de 
Abreu, Oliveira Figueiredo, J. Teixeira 
Brandão, Bernardo de Cumpos, Jesnino Car
doso, Moreira da Silva, Domingues de Cagtro, 
Francisco Romeiro, Valois de Castro, Rebou
ças de Carvalho, Arnolpho de Azevedo, Fer
nando Pres&es,Amaral Cesar,Fel'reil'a Braga, 
Paulino Carlos, Francisco-Mn,lta, Candido Ro
drigues,Rodolpbo Miranda,CandiJ.o de Abr-eu, 
Carlos Cwalcanti, Alencar Guimarãe~. P aula 
H.amos, Francisco Tolentino, Abdon Baptist,t, 
Viria to Mascarenhas, Estevão Lobo, Bernardo 
Monteiro, João Luiz, Ribeiro Jl1nqueira, As
tolpho Dutra, David Campista, Anthero Bo
telho, Carneiro de Rezende, João Luiz Alves, 
Adalberto Ferraz, Henrique Salles, Pandiá 

.Calogeras, Lindolpho Caetano, Eduardo Pi
mentel, Soares dos Santos, Juvenal Miller, 
·Germano Hasslocher, Angelo Pinheiro, Mas
carenhas, James Darcy, Cassiano do Nasci· 
mento, Diogo Fortuna, Campos Cartier, Ho
mem de Carvalho, Teixeira Brandão, \ ,Ven
cesláo Braz e Rodolpho Paixão (122). 

Responderam nao, os Sra. Domingos Gui
marães-, Leovigildo Filguéiras, Castro Re
bello, Bul' ão Vianna, ~atyro Dias, Paula 
Guimariies, Vergue de Abreu, Pirrto Dantas, 
Augusto de Freitas, Tolentino dos Sant os, 
Eduardo Ramos, Paranhos Montenegro, Ro· 
drigues Saldanha e JóséLobo (14). 

Procedendo-se á votação nominal respon- O Sr. President.e- Votaram a 
deram sim, isto é, approvam a segunda con- f,~vor da 2 .. conclusão do parecer n. 49, de 
clusão do parecer n. 49, de 1903, os Srs. Ray- 1903, reconhecendo De~utados pelo _30 dis
m~mdo Nery, Aurelio Amorim, Hosannah de tricto do Estado da ~ah1a os Sr~. Fel!x Gas
Ohve.ira,Passo$ Miranda Filho,Arthur Lemos, ·par de Banos e Almeida, Eugemo Gonçctlves 
Carlos de Novaes, Rogerio de Miranda, Indio To?-rinh_o e Manoel Adalbcrto de Oliveira 
~o. Brazil, José Euzebio, Luiz Dominguel, Ro- Gmmaraes, 122 Srs. Dcputildos e contra, 14. 
ur.Igues Ferna.ndes •. ~uedelha Mourão, ·Ghri- Considero prejudicada a emencht ofl"orecida 
stu:o. Cruz, Duts VIeira, Ra;vmundo Arthm· . . pelo Sr. Leovigildo Fil"'ueiras e outros. 
~UlZIO de Abreu,Plres Ferreira, Thomaz Ac- o 
cwly, Virgilio Erigido, Thomaz Cavalcanti, A' vista.{lo resultado da votação, proclamo 
I:rancisco Si:L, Frederico Rorges, João Lopes, Deputados pelo 3° districto do Estado d(.l, 
Eduard(.o Studart, Sergio Saboya, Gonçalo Bahia os SPs. Felix Gaspar de Barros e .AI
Souto, Tavares de Lyra, Eloy de Souzct, Fon- moida, Eugen io Gonçalves Tourinho o Manoe~ 
seca o Silva, Pereie,~ Reis, Pmtla e Silva, Adalberto de Oliveit•a Guimarães. 
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J.ne!ilfl:O ordem)-- Sr . )J:·e::!iJ:n l.c , ,, n . . . . . - .· i" I' . . - . . 
achando-;;(.) nu ~õ llLO -;n!a us iJcp:.tL;ttlo.,; eiJi to.J lte(:unli cce n,,·.l ;uf: tao pch: u::t.J:tcl o ~íe Jh nas 
pelo 3o. di~tricto do EBkt•lo tlét B alüa, ro- (rentes o :::>r. Estevcm1. Lobo LMte 1 cre~ra 
queira a V. K~ . ~c digne <lc oomea.r ullla 
commissão p~tra .int1·uduzil-us no recinto, 
afim do presktrcm o compl'OmisBo r egi
mental. 

(O S;· . T'·resitlen te nomeia os Srs , so e 4° Se 
cretarias a irem. 1'eCelier os mesm os senhores , 

N . 52-190:-l 

R econh ece Deputado pelo "1° llis- lricto de llii
n as Oem es o Sr. Jo ao N ogu ei?·a Penido 
F i h o 

os qaa.es , sendo inlroclu.zidos 11 0 recinto, prc- A 5a Commis::;ãu ÜtJ Vel'ificcLÇ·ãu du Podere~, 
stom junto ú Jfesa o compromisso ·rcgi·1nentaf. .) dcpols do Imvcrex;uninadu dctld<1men to não 

o . Sr. P.t·eEl ild•~ntc--Tcudo a NI ·sa só os üucllmcntos da eleição .llc 18 de fcvc-
h · , , , . 1 . , • .•• , 1·oiro déste anno, no I o tlis l,t'icto de Minas 

C?ll ccunentorle quu s., ,,c,t,un pl Oil1t)to., 1 a,- G ,. 0 , até a ruspectiva, apUl'ação mas tam-
l'lOS p·ar·ccm·c~ e Gr <.t l.;w Lb-sc_.<le m:tt.:r w. tu·- b ~1 

,t_ ll,_,' t ~.,,taçãu t s 1•. ThCOI}l;llo . Ottoni 
o-ente cun ,-oco uma sossau oxtrm'Llmana ' em " con c..: l 0 ... . . 
para 'amani.J't ·ls 11 horcts ,10 dia tnr·• l c <t rcfukM{::to a esta oíTcl'c ct~a pe lo Sr. Ber
contiouctção <lbs tr; h1lhos '1}rcp\rato ·io ,: '·f nardu Mo nteiro , t endo ap rocmdo todos c;,sns 

. · L'_ . . ' ' l , ~ documento.'> .~ol.J o ponto de v1st<t da necosst-
Lcvanta-sc a se~~ao a; 2 horets d;1, tar-de . dado de conhecer <I <t leo·itimidadc do man-

Vão a impi·imü· os ::;og ui ntos 

PAREC.E IWS 

N. 50-1903 

R e, ·onhece Dqmlados pelo 6° <lis! ;·i,,f.o dc itoral 
do Estado da Bahia os Srs . D!'s . i lnton .. io 
Rort·rigucs L ima c Nicolâ~t Tolenlino cl~s 
Santos 

dato confel'ido n.o camUda.t o Sr. Edtevmn 
Lobo Lei to Pol'cit•:t, YOri !lcuu 11Ue deduzida a 
l'okwí1o obl.üb. por ost.c canüirl ,,to nas secções 
do:; ·municípios, cujas clciçõb são contes
tacL\s, m e.-nno aBsim não _perde ülle ''·· cullo
cação que occnp:t, em Yirwde ela ar.ur?.ção 
g ·l'al c lllêÜS em vi r tud.c cbs ~wthen ticas re
cebidas pela Secrcta.l'la. da Uanur:t . 

Assim , parece ;\ Commlssio que; tendo J<t 
pl'oposto em seu p:trecor n. 45, Lleste anuo, 

A 3" Cornm.is3ão de Vet•i flcaçã.o úc Poderes, a a.pprovaçilo d[l.s cl :üçõos de 18 de feve-
a. que foram presentes as .au Glw.nttcas dac; 1·ciro, nrtquc!Lt ci rcumsct'ip<;ã.o do Esta.do de 
cletções realtz Miltc~~l. _1.8 do fe vel'Ol;·o _üo cor- i\lincts, que núo solfroram contcsktçã.o, pa: 
ren~e anno, no () lhstr•ctu do !~sta.do d.a 1rece1• qno fm approv;do pela Camara, so 
Balua, ~endo a.t l.cnl;o,. l~1. cnt9. o "amto~tdo tod~s I tem qu•) pt•,jpot· "·º;ur<t qt.lG scjct <tdoptada 
os papeis r cl<ttnos as dnas elmço ·:::o vei'l- a seguinte • · onc lu~ã.o: . 
ficado qu~ :oó a .cJntcst aç,(io .• •ppost ::t pelo 1 g ' reco ohocülo e llf'Ocla.mad.o Deputado 
i?~. An ;t Los Sp;ndub ao dtploma. ?XJ!C· I pelo 1 o dit: tl-i ,:w do Minas Gcl'acs o ccondi
cltdo pel~t .Jnnb Ajllll'iV.lu t'<t ao c:.tnd td.ato I da.to K;teva.m Lobo Lo.ite Pero.i m. 
D.r . Edmú·do P_ircs Ra.mos .n:·w :.~feet~1· os I · Sab <ht~ Comml~sõc · ; , ~ de l11 ü.io tb 1903 . 
dlp!ornas e~1nfur;,tos _ aos <::êl,lld.t;Ico l,o; ..t;~ . ,";n- 1 _ _ ilU!J ~tslu d e J·>eitas, pn; ;id, :n L(.). _ ;-·,·arw isco 
t?mo Rod~ .tgucs L um.·. e.~ .. , 0i JCo.lao .. l ~· ~ n-~ Rr.;Jwiro , l'Cüt·tot' .-· "·.1. J.· Hl io do /Jraz il. -
tmo do_:; ~ ,~ntos,. como .ttll,lJcm quo •' 1~1- Lauri nclo Pilta.- Jo m~im P ires. 
pugnaçao fel t:1 pelo c '.nJJ , ~:~to· ·. contos~ado n.,.~ o I . '1 
attingc a valhtarlc cl<~~ c eiçiío,; co uccrncntes . · 52-!903 
aos domais canditlatos diplomados, não rc- . N • 
cla.rnan,to siqu ,Jl' c.J ntnt a coUocação das. Recoilhcce De1;uludo lJcfo 4° d·istricto de Jlfi

.. mesmas n::. ot·dcm d. .t votação que <t junta. ! í Ws 1 ;crucs o Sr. ]í)I(O N ovueú·a Penido 
apurou, é ri e pet l'CCCt' : . . _ l Fi i !tu. 

Jo, que SO.]am ap [n·ovadttS as dt:LGoo:> l'Oct-- ! 
lizall<:t:> <1 lS üe l't:vcrcü·o do eorren t J annv t A 5'' Commis3io de Vot·lfic:"ç~io ele Poderes 
no 6° dlstr.icto do K~Gtdo th Bahb , :>Olll lli'ü · ; IJl'OCOli OL: a mi nuciuso ex;t ;·; :o tl.,s ,iucumcnto::~ 
j .uizo . do :pel'ito que p~~·ven tura p~::;.· sa tet· êi. .. i' re .btiv~s ti. c lc içoão p<!.i'a Deputados Fcdoraes, 
cpn tes taçao oppostu. ao cuploma do Sr,Edmtr- rcal!zaaa em 18 do fevercn·o do cort•onte 
do Ramos ; anuo, inclusive os que í'or:1m a nnexados á 
. . 2o,·que sejam roconlwciclos c proclamados ! conto,;taçào aprescntad<t pelo candidato Sr . 
Deputados os Srs. Antonio Rodrigues Lima I Antonio Espcrldiào Gomes da Silva c á 
e Nicoláo Tolentino dos Santos. j refut<~.ção do St•. David Campi..,t~t, can-

Sa~a d<tsCommissõ ·s, 2 de :uaio .tle 1903 . dülato contestado. Em nBnhu m desses 
- -Jouo Luu, presidcntc.-Jaao Ltttz Alves, documentos, nem dur ante o longo debate 
rolator .-Ch;·istino Cru.z .- J. Soares Neiva .j que se travou n.u seio da Commissão, foi 
-Luiz Dom'iítyu.;s. · leva.ntada. düvicl.a alguma quanto ú. validado 



üo Ll iiJloma conf'cr iLI.q ao c:mJillco to ~:: t, .Juàu I N. 5cl--JU0i:! 
Nog 11 uiv:1 Penldll Filhu, C[IIO, <di:i. s, n~' 'J l1,·1rl) I ., . 
~~H\ : .1J, t.in ~~·lUu, t.: Uil) {J 'YGl1ilieuu i."t. Cu1 J1llL ,~; : :f~ u, I l (·! ( (J, 'the cr: ]J C: / i l~i r r u>).'·,' f)o rl-i:·:lr ·/c{IJ r/c ;: _ _!_ '•íli.~~s 
qttédi!Lter qnc ;;e>jl\ o r e:ml tatlo a que ]JOl '· G.oraes OJ cw ui idaiús Ca ,-/.;s lio;w ,-ia 1];;, , ,_; -

ventlll';J. chegue, no estudo da. pa.r l;e da eleiçio cltcto Ottoni c Manoe~ 'l'homo::; (l fJ Carvalho 
con Le::; t<td<' c tll lC a lTecta os c:mdidato:; Sr:J, Br·: tto 
Da. vi'l .i'rlurutzlwn Ccnupisüt o Fra.ncisco · I3er
m~rtlino Rodrigues Sll v a, 

Assim, cntomlc a Commissão quo devem 
::;o1· adoptada.s as se~-;·uin:.cs conclusõe~: 

P, :;fw <~ppl'ovadas as eleições r mtlizada.:; 
em 18 1lo fe vcroit·o do corrente anno, no 
'1." d i~tt·icto de í\Jioa..,; Geme,;, quo ni o sof
ü·or;un coutes taç·ã.o ; 
z~ , ú reconhecido o proclama ~o D:lpu tado 

pelo mesmo Jis tt•ido do ref'eri;lo E~üLLlo· o 
cu.nJid:_tto João Nogueira Penido Filho, que 
obto v c a maiorh de snH'ragios . 

Sal '-~ d ·.~;; Commissõe~ , 2 de maio do I 903, 
• - _\,qnstn de FJ·ei t i !S, pl'esi.uente . - Fran
ci .;co R:n11e iro, l'clatur . -A. I wl-io do llru .~il . 
- T. iutrindo P itta . - hiliJBim Pires , 

N. 5:J- - l UU3 

.l1.t3 r ' ,' J J? /t~'t'l] D t';J1 ~ { tU l lt S _lJ r: !o :5u d i;; l J'Íc (a de 
Mi ,; a.:: Ueril cs os carulidahJ !ln l::•o 1/c : l'l· 
drr11 l c JJol c / fiO c Jo3J Can JeÍí'O í~u ~ cildc . 

A 5a Commis~fio cl.e Verillcn.ção de Po
uel'CS foram pl' csentes as autlwnticas c maL; 
documcmos referentes <í elulç:'lo rc ,JizaLi<1 
em l8 do f'cveroit·o llesb anno, quo foi eon
tc.':tt lla. pelo c :\ n :lhl<~to o Sr. Alf: edo P into 
Vl:li ra de Mello. 

Pr"ccdeu n. Oommissii:o ao necess:wio 
e::<1.mc, no in tu it::J · uo vcrificm· si n. con tes
t: ~,·àu prcjllllica.v:.~ os c<wdidn.Ls diplomadOs, 
com cxcepçãu do Sr. Fr,wcisco Alva.ro Bueno 
d<J P:li nt, cuja oleiçio foi a. cou test:Lda, e 

A 5~ Commissio do Veri(lcaçã.o o Podcr·cs 
ex'mTinou com a. devida <tttençáo _ os do
cumentos roCerontos <t eleição de lS llc fevc
r eit·o deste anno, no go clistl'icto do 1\Iin::ts 
Gemes . 

Em d t·tude de scisão da· respoctiva Junt<t 
il. pl!- mdom, for:tm pt'es.•n to :: <i Commis;;ão 
üm~s <>Ctcts ele ~tpura· . io g,~rn.l, ncnlwmct doi1<1S 
2,ssigncul<L IJClu. Jll[l.ioria · dos mombros do 
govl·r no nm,Jicipu.l, n:Io tendo, portanto, 
sido considerado logitimos peLL Cummissão 
dos Cinco os diplomas expedidos por ambas 
a.sjunt~ts • 

Ros,)!vcu, pois, a Commi'i>iio apmar 
as antitenica:; r e,)CIJicbs pelêt ::>cerot.arüL 
da, ( \I,Jll ttl'<l. dos De:•ul;;ulus e do%~t apu
t'<ll;:i:o ro.mlton vm;i fk<n' q11 CJ obti VCl'<ml 
mcdoeü~ dos suf't· ,,;l'ius os C[l.llllitl:,tos t;r,; . 
Cu d o:; Honci l'io ilenctlic Lo O ttuni , c j\i ;~
noel Th,;nn z de Carvalho Bl'i tto, cJntra. 
os quae8 lJ Ko enco ntrou · a Commis::>áo 
prote.;1.o ou r eclama.ção algum , não a.t
tingindo a nenhum dollcs as üuvictts que 
mot ivaram a tt lludút> scisão ela Junta 
Ap uradora. · 

Aco ntcc; mesmo quo de cad<1 umn. , ,,~., 
ac tas da~ juntas scin .liJa > con:> : ,,~ que os r eí"e
eldos candidatos ficar,1.m colloca.clos rcspc
ctiva.montc em pl'Üueieo e segundo lugar, de 
accordo com a apuração fdij.p. dJ c:1d<1 uma 
dolla.~. 

reco nheceu que o resul bilo d ~'·" olelçõ,:s con- Ass im , entende a. Commissão qno devem 
teo;tadas nào <tifecta o.; diploma~ conl'crülos ser adap tadas as seguintes co;1clusões: 
aos C<tnditla to~ os Ses . Anr.ct·o de Andrade 
BIJto lil o o Jose C<wncir o Rezende . 

Pelo q11C a Comrnissii:o provõe: 
1", quo SQjam : ~ppt•oyadas ;~s eleições rcali 

zau:.tB no 5o cli'ltricto de Min n.s Gerae.>, em 
18 de fevesci ro deste anno, que não foram 
con tc~;tadas ; 

-'~0 , quo ~t~am r econhecidos e prochunados 
Depubclos pelo ref'oriclo di>tricto do mencio
JHHlu l!:stado os Sr >. Antero de Andra.de Bo
telho e José Cctrneiro Rezende. 

P, são appt'ovn.dn.s <1s el t•iç:õ;;s n;'io con tos
tctdctS que se r e:di<:al'LLm em 18 do fove
reir·o Jmtc; anuo no uo districto ele l\Iinas GG· 
raes; 

2a, u io reconht! idos c proclam ·~dos . D epu~ 
tados pelo mo~mo distt·i cto do referido Es
t ado os cand1daGos Carlos Honori<> Bonotlicto 
Ottoni e Manoel Thomaz de Carva. lhci Br ttto, 
que obtiveram a maioria dos su1Il'ttgios. 

Sala da·: CommLsõcs, 2 de maio de 1903.- S[tla. das Com missões, 2 de maio do l!J03.-
Angusto de Freitas .- Law·indo P itta. - Joa- Attgusto de Fn;itas, prcsidente:-A. I ndio elo 
qu im P ires.-A . I nclio do B-ro.::it·,-F1·ancisco lBra::.:l.-Francisc.o'Romei1'0,-Laurinclo 1'-illa 
R omei1·o. . -Joaquim [!ires, 
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l5a SESSAO ?REPARA TO RIA EM 3 DE MAIO DE 1903 

( sêssão extraordinaria · ). 

·P,·esíclcncia clv S1·. U1·úano Santos (to Vicc·Pi ·esídcnte) 

A's ll horas, presentes os Srs. Urb:1no 
Santos, Angelo Neto, Thomaz Accioly, · Gal
dino Loeetn, João G:tyoso, G<~leão Ca.rvJ.lh:tl, 
Estevão Lobo, Fet'reira Bt•aga, Bornaedo 
Horta, José Euzebi.o, Chci.,tino Cruz, l{ay
muooo Arthur, Cas.-;iano do Nascimento, 
Lalll'in lo Pitta, Francisco Tolenüno, J ulio 
Santos, Domingues de Castro, Moreiea Go
mes, Pau!a Guimarães. Tolentino dos Santos, 
Rodrigues Saldanha, João Luiz Ah<3S, Lro
poldo Corrêa, Carlos Ottoni, Feenantlo Pres
tes, Rebouças do Carvalho, Fr<1.ncisco Ro
meiro, Silva Castro, H.ouolpho Miranda, 
Carvalho Brito, Augusto de Vasconcellos, 
Alberto Bezamat, Calogcras, Ad<tlbm·to Fer
raz, Pa.ranhos Montenegrü, ·João Luiz, An
tonio Za.carias, Lindolpho Caetano, Henrique 
Salles, Fidelis Alves, Moreim da SilY:t, An· 
thero Botelho, Jesuíno Cardoso, Amaral Ce· 
sar, Wencesláo Braz. Ribeil'o Junqueira. 
Rodrigues Fernandes,Rodrigues Lim·t, David 
Campista, Fredot•ico Burgos, Eugenio Touri
nho, - Felíx Gaspar, Ma.laquia.s Gonça.l vos, 
Pereira de Lyra., l.i!néas M·tt'Gins, P<1ssos do 
Miranda Filho, Arthur Lemo;; e Epaminondas 
Gracindo, abr0-sc a ~essão. 

E' lida o sem deb<tte appl'ova<la a act01 da 
sessão anteced ;)nto. 

O Sr. Angelo Neto (1° Scr,retario) 
proce,cc á leitura do seguinte 

EX.PI.i!DIENTE 

Officio: 

Do Sr. 1 o Sect•etaeio do Senado. de 1 tlu 
corrente, om resposta ao officio desta Ca
mara, relativctmcnte á raue.,;;>t ilo qua.dro 
da. ·votação do ll o districto <le Mina~ Geraes, 
o qual não póde ser remettido a esta C<Lmam 

·por estar em estudo na Commissão de Con-
stituição e Poderes do Senado.- A' 5a Com
missão de Inqmirito. 

O Sr. Oassiano do Nat!õci
mento (pela o1·dem)-Sr. Presidente, esta 
é a uUima sessão preparator ia por V. Ex. 

convocada, antes da installação , que se dará 
daqui a .momentos~ 

l<:xistem i 111 pro~sos já, no jornal d11 Casa, 
divors,Js pa,receres, reconhecendo DeputaJos 
por dilferente.> districtos dos Estados da Ba
hb c Minas. 

Rogo, pois; a V. l.i!x. SJ digne consultar a 
Cctri:uu'<t si concede dispensu. de int.ersticio, 
como se pl'ati cou na lc.~ islatura anterior e 
mesmo nesta , nos casos ctue conhecemos, ele 
modo que esses colleg-: ts sejam reconhecidos 
immediatamente, Yisto que os pareceres, 
que lhes dizem eespcito, não o1ferecem a me
not• duvida. Mais "J.inda, peço <t V. Ex. 
que haja rle convldae us nossos collegas. quo 
hontem não puderam prestar o compro· 
mls:;o regünenLal, pttra. que o façam na 
pre.,;entc sessão. 

O SP. Presidente de a.cco1·do 
com o pedido do Se. Deputado Cas~irtno do 
Nascimento. nomeia os Srs. 3° c 4o Secreta
rios a it·om ·receber o.> Sr:;: G~tlc5o CttrYalhal, 
Ju lio Santos, Perlro Pernamuuco, .João Gayoso 
e Arthur· Torres, que, sendo introduzidos no 
recinto, pecstaram junt.o á i\Iesa o compro
misso rcgiment<tl. 

Em segnida é submettido a. votos e appro
vu.d ·• o requcl'imento do mc.<mo Sr. Depu
tu.do, pedind o di~pen s;t de in terstício . para 
que sejam immerliata ente votados os pare
ceres ns. 50. 51, 52, 53 e 54, de 1903, que se 
aclmm public<J.dos no Dicwio Official de hoje. 

Em seguida é annunciada. a votação do 
parecer n. 50, do 1903, reconhecendo Depu· 
tados pelo 6• districto do Estado da Bahia, 
os . Srs. Antonio Rodeigues Lima e Nicoláo 
Tolcutino dos Sa,n tos. 

São succcss i v<unon te posta:s a votos c a p
provaclas as Jlog uint3~ conclusões do parecer 
n. 50, de Hló3 :· 

1 a, que ~ejam âpprova.das as eleições rea
lizada~ a 18 de fevereiro de corrente anno 
no 6° distrlctu dv Estado da Bahia, sem pre
juízo do merito que porve~m·a; possa ter a 
cnotestação opposta <to diploma do Sr. Eduar
do Ramos; 



SESSÕES PHEPARATOHIAS :t45 

:2a, que Sl'j:tm rcconlwddJS c proclam:Mlos 
Dopu1adus os St·s. Anto11io Roul'igLICS Lima 
o ;'\icul(Lu Tolent,no llus S<l!lto,;. 

O §r. Presiden1:e- Proclamo 
Deputados pelo Ô0 districto tlo Estado lla 
Bêtllia os Srs. Antonio Rodriguos Lima e 
Nicoláó Tolen tino dos Sctntos .. 

O Sr. Cassiano do Nasci
n~ento (pela ordem) - Sr. Presidente, 
ach.Lnlio-se nn anto-sal<t alguns elos senhoreô 
quo acabam de sor reconlwcidus e proc!a· 
nnüos Deputados, peço a V. Ex. se digno 
11omear um<t Cummissão para in trod uzil-os 
no l'Ocinto, afim de prestarem o compromisso 
regimental. · 

O Sr. Presidente- ConYilla os 
Srs. 3° G 4° Sscrotario8 a irem receber os 
Sl''L Antero Bol.olho, Cêtrneiro de Rezende, 
E8kvão Lobo, l\'bnoel Thomaz. de- Carvalho 
Britto e Carlos Ottoni, us q uae:~, se'nrlo intro
duzidos no l'ecinto, presttm junto <t i'viesa o 
compromisso regimental. 

E' annunciada a vobçil.o do parecer n. 53, 
d1; ;U03, roconlwcondo DcpnL:vlus pelo 5° dis
tricto do Estttrlo ele :\Iln8.s Geru.cs us S1·s. An
theru do ./mdrêttlc Botollw e J os6 Ca,c·noü·o de 
Rezende. 

Em seguida, são successiyamente postas s 
votm e approvadas as seguinte.-; conclusõea; 
do parecer n. 5'3, de l9D:-l: 

1 a, quo sejam approvadas as eleições reali
zada,; no 5° districto c~e l\'Iinas Geracs, em 18 
J.e fevereiro deste anno, quo não foram con
tes ktda~ ; 

2a, que seja,m reconhecidos e p1·oclamados 
Deputados pelo referido distrido do mencio
nado Estado os Srs. Anthero do Andrade Bo
telllo e Jos6 Cm·neiL·o de Rezende. 

O s~. Presidente - Proclamo 
Députa,dos pelo 5° districto do Estado do Mi
nas Geraes os Srs. Anthero do Andntde Bo
telho e Jos6 Carneiro de Rezende. 

E' annunciada a yotação do pa.rocer n. 54, 
de 1903, roconhecond.o Deputctdos pelo ~o clis
tricto d Estado elo Minas Geraes os St·s. Car
los I-Ionorio Benedicto Ottoni c Manoel Tho
maz de Canalha Britto. 

Em seguida são suecc.ssi ntmentc posttts a 
Em seguiua ê posta a votos e approvttdu votos o approvu.das as seguintes conclusões 

a seguinte conclusão do parecer n. 51, de do p:n·ec!•.r n. 54, de I 903: 
1 9o:J: 

E' annunciada a vof.ação do pê1l'ecor n. 51, 
de·l903, recnnheceDtlo De1mtado pelo 1° dis
tl'icto do Estado üe :VJinas Geraes o Sr. Es· 
tevão Lobo LeitD Pereira. 

«E' reconhecido e pr·oclamado Deputado 
pelo lo districto do E-;tado de Mio<l.S Gen~o~ o 
canclidato Estovií.o l;JÜJ Leite Pereil'ét.» 

O Sr. Presidente- Prochmo 
Dcp11tado pelo 1° didGrictn doEsi.ado tloMinas 
Gcraes, o Sr. E:ltevão Lobo Lei'.o Po eü·,t. 

E' annunci:tda a vota.Çilo do parecer n. 52, 
do 190:-:l, reconlleecmdo Doptnadu pelo 1±" tlis
tricto do Estallo de -cVJinu,-; Gol'::ws o Sr. Jo:lo 
Nogueil·a Pcniüo Filho. 

Em seguida oão wccossivamento posta;' a 
votos e approvachts as Sl<.;'lÜntes conclusões 
do parecer n. 52, du 1903: 

Ja, são a]Jprovadas as oloições realiZétdas 
em 18 üe fevereiro do corrente anno, no 
4° dlstricto do Minas Geraos, que não soffre· 
ram conte~ttcçi'i o ; 

2a, ê reconhecido o -proclamado Deputado 
pelo mesmu districto do referido Est<1do o 
candidato João Nogueim Ponido Filho, que 
obteve a maioria de wJfragios. 

O Sn~. Presidente - Proclamo 
Deputado pelo 4° üi~tricto do Estado de Minas 
Geracs o- Sr. João N ogL1eira Penido Filho. 

Yol, J. 

1", são :1p;1rovael~ts i1S eleiçõe> nií.o contes. 
t~tdas quo se realizara,m, em 18 tle teve
l' .>ira deste LLnno, no 9° districto de Minas 
Geracs; 

2a, são reconhecidos e proclamados Depu
ktdos pelo mesmo distl'icto do referido Es
tadD o.s candidatos Carlos Honorio Benedicto 
Ott1ni e ,\1émoe1Thoma.z do Carvalho Bl'itto, 
que obtiveram a métiol'ia dos sufl'r<tgios. 

O Sr-. l:">R•esildente - P1•oclamo 
Depnbdos pelo go districto do Estado de 
''vhmts Ger:1es os Srs. Carlos Honorio Bene
rl icr.o Ottoni o Manoel Thomaz de Canalho 
.B:itto. 

O §r. Cassiano do N:asci
nueuto (pela ordem) - Sr. Presidente, 
achando-se mt ante-sala os Deputados eleitos 
pelo 6° districto do Estado da BcLhia, peço a 
V .Ex. se digne de nomea,r a Commissão que 
os deverá , introduzir no recinto, a,fim de 
prestarem o compromisso regimental. 

O §1~. Presidente convida os Srs. 
3o o 4° Secretarias a irem receber os 
mesmos Senhores, os quaes, sendo intro. 

i'l 
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duzidos no r ecinto , prestam, junto ;í, Mesa, de.ra l, pat'P, assisLil·em ú. so.~s:io de u.berLura 
o compromisso r egimon t<1L ün Cu n.c:Tes~o N<lcionuJ , e p<tra ttmttnhã, ao 

O Sr. Presidente - Convido os 
Srs . Deputados a comparecerem hoje, á· 
J hora da tltl'<lc, Jlo edific.io do Senado Fe-

melo-dla, compu.recm•e;tt no recinto dosttt 
Camara, afim de se proceder á oleiçã.o da 
Mesa e das commissões permanentes . 

Levanta-so a sessão ás 12 hot;a.s da t arde. 



CONGRESSO NACIONAL 

Sessão solemne de · abert:ura da t a sessão ordinaria da 5a legislatura elo Congresso 
Nacional da R epttblica dos Estotdos Unidos do Brazil 

Presidencia da 81·: Pinheiro .lfachado, Vice-Presidente do Senado 

A' l hora da tctl'cle do dia 3 dt: maio do do8 negocias publicas c as providentías qno 
1903, reunidos no cdificio do Scna.diJ Fmleral 1·nputo necessG.l'ias para o seu regular í'unc
os Srs. Senn.rlorcs o Dcputccdos, tomam as- cion:tment:J. 
sento na Mc~a. os SJ:s . Pinhoiro Macllarlo; Antes da cleiçilo prcsidl!ocü1l. cnmo dcpui ~ 
Vice-Presidente do Scna lo, .Joakim Ca.tuncla, dclla c por occasiã.o d f: sc1· jnvo3t ido no alto · 
1• secre tario do Sena,do, Ange!o Neto, l• cru·go r1uo me foi confiado, tive a honra rl.n 
Secretario da Camara dos Deputados, Al- mani fcsta,r o m m1 peo,:amcnto sobt'C as 
lJcrto Gonçalves, 2•' Sccl'etario do Senado e questões lln ordmu arlministr<ttiv:t e polí tica 
Galdio o Lorcto, Dopntado, snrvintlo rlc 4• que maiB de vem intcneasa,l.' [i, ca11~a da. 
Secrr:ta.rio. llepublica. 

·o s p . sidentc rl r.clarn. n.hert:-t Mante~lto, cheio tlc c':l po~anr;as, a~ minlta~ 
- r7 . ref' . 1 n li . rl· ,, ··c.,- atfi~lll ttç>oes . 0 .;; IlU:'SOS 0.-;fol'(' ü:; , ai OH La-me 

a. s~ssa.~ solomtL de. "· J.,rL r ;1 a .L s s .. ao es.-:: t n'l'ande con vicnão hão do so conCnudi.t· 
ordl~Ltl'lf !h 5a legll;latur.\ rlo Congt'OS.'lO no Jll~SIUO r.mponho· al;l-.;).llta.do d" pl'Olll0\'01.' 
Nacwua. .. . . • os i.nteeosse::: nado n:ws, m:1ntcndu unn 
. Ann~n~rad~ tt cllC~a.lt:L ~lo. mcn~ag-(\t~~o ~? n,tmosp hora de p.:r. c rlo ol'ilr.m 11111 quo todas 

Sr · P1;sHlon":\da Rep,ub~>1?~: . P0i tad~ . , 1 ,t as activi,lades pos:mm se exercitar com li
~.ensa7~m dn t,.,u.l.a_ ar! lon,r c~~-0 r:,a.cw9~'1 · : 0 bnrd:1dc c 8egumnça . E' lWüpicio o ensejo 
s~. Pr,.e.~tcl~n~e. COJlVJda os SI~-~ e- Se- pal'a Uill tl'aba.llto fecuudo poeqnc reina na. 
cxeta.rws p.u ,1mtr?~uztl-o ~o 1.~c t~ tn,·, . , zon u. politica. tuutt calma S().Hd.íl.vel c domina 

Recebida a. Mon:H..,cm e ~epo t :s ~'1 retuada us espil'itos uma larga aspiraçio de toleran
do mensagen·o , o ?r. _Presidente ul'clara quo I ci-1 e de justica. 
vae-se proceder a l01tura da mesma ·Meu- ' . " _ 
sa.o-em A normaluladu elas funcçoes cb Governo c 

.:> • o impul;o par•• o dcs C~nvolvimonto das for ç:as 
Os §rs. 1•. •..!•, 3• c -".t,o Sec 1:e- economicas de mu p:.tiz clepandcm, em t·ogra, 

tarios icem succcssivamente · a so- da bo[l situação ele ;;:u •. t~ finanç·as. 
guinte Ha longos anuas tecm :>ido os poderes pu-

blicas assediados pot' difJiculdados dn ordem 
MENSAGEM financeira , aggl'avadas de modo singular por 

unia multidão de cau~a~ . Mãos pnriodos de-... 
Senhores Membros uo Coogl'esso N;l.ciona.l correram e os tristes eilbito::: de erros ac~ 

-Congratulando-me com o paiz pela insta!- cumulados reflectir•nn muito acccntmidé!-- · 
lação de vos:Jos ÜêLbalhos, venho cumprit•, mente no credito da Repub!ica, duprimindü"-o ·. 
em obediencia ao preceito con,>titüciohal, o e levando a mor.d<t ao ultimo g- t•áo de desva.-. 
dever do vos informar sobrf1 o estado geral lurização. 
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Como era natural, roncentr;u·am-su todos cr ellítos, pro,·ocando rlcsonlons no serviço e 
os osfvrços pat'<t comba. •.m· t•ssu c.,t;tdu do : <t:; m<tis ju~t<t~ rec lamação.~ Llos intm·os:;a(los. 

~.- . cousas .c a rcn.cção qne_ ~e tc1u opeeado e quu São nurn1a.s conhecidél.S para bc111 regula-
s~ mamfcsta _!;la e Jtabthda~e da taxa cam- ri z:~r as ·finanças dos povos. Estas, porém, 
bial, na cota.çao de nossos títulos e r:a eon- não podem prosperar sinã.o com o desunvol
fiança que reon.~c.:J parn. . a:; trl!-n~accocs _de vi monto da produc~;ão c da riquez ~ - · Como 
ordef? commerctal c mdu tr~Çtl denuncia, todo.> os pa.izcs uovos e de v<~sta. extensão 
e maiS de uma vez o proclamei. <1: proficm- t lt'ritori;ll, o no:;so e,stá. na de]Jcnnencia do 
dade_ desse trab<tl!w e a convemencm de pt·o- t:apital, qun nv o é bastante .P<J.t·a fecuoJar o 
·segmr no plano ln;ctado. tJ·abt~lh o, do bmços que o p1·ocura.m com-

O regimen instituído em consequoncia do des(:onti<wça e desa.nin1o o de vii1s de .:om 
·grave incidente do fimding-loan, cujo per iodo amo cação quo prcci.;am sor almnrlantes 
de duraçlí.o foi assignalado pJln. execução parll. tornar facil a cit·culação do~ _ p!'oductos. 

: .leal e completa <htS clausulas do accordo ce- Devem se empenhar- os poderes ·publico& _ 
. . !obrado, funda-s_o_ em elementos capazes d_e par!J. que estes grandes factores da vida eco

asse/furar esta_lJil!dade o fi:meztt para a s1- nomica SE\jam e$tímularlos e possam entrar 
. tuaçao financeira da Repubhca. em actividade no paiz. Comp -imida pelas 

. Constituindo fonte perenn o do perturba- for&es exígencias de um<t crise financeira 
ções a natureza prce<J.rta. da mocd<~ qur tem prglungada, cujos ell.'eitos se fizeram sentir 
de agita.r e mover os graudcs interesses do por tud<t pat·to, Ml'ectandu a producçã.o, en
paiz, · convém não repudiar os proces- fraqueco_odo ou quatli eliminando o credito e 
sos aconsolhados para tornai-a boa,, valori- permrbando sensivelmen&e as fontes de 
za.ndo-a. renda dos Estados, a :>itnaçao economica 
. O fu·n-do de resgate c o fundo de garantia, Lornou-so mais gra.vo com a ~aixa dos _pre

qua o leo-islador afinal inst.ituin, S<ttisfazem ços dos ·genoros c!e exportaçao, yrmctpal
plename~te c3ses in.tuitrs o devem ser man- r~ente a do café, base fu~damei?t~l de nossa 
tidos em condições de. poderem funccionar rtq ueza. tl~osoram-se allás VIgilantes as 
com regularJdadc . Fortalecido pela a1·reca- classes ~g: t' J colas e os Es&ados se esforçam 

. dação de uma pa.1·te dos direitos de impor- com sol!Cltudo para. attcnder aos seus ar
- . taçã.o em ouro. providencia que sempre me dentes 1 ecla.mos. 

pareceu de efficaciil incontesta.vel, o nosso Desde que a crise do café provém, como 
·systema :financeiro póde se con:SLlerar' ga.- g-eralmente se act•edlta, do excesso de pro
l'antido contra a dolencia de novas cl'ises. ducçii.o, serão elficazes _para combatel-a a.s 

· . o exito destas providencias depende, entre- medidas que convergirem para a valorização 
tanto, de uma condição essencial- qun,l é a do genero nos difl'ereotes mercados. E', elfe
elaboração de leis do ·orçamento que ex- ctivamente, na fraca resistencia dos inter
primam com ex<J.c tidii.o o verd:~de os re- mediarios quo rapousa o maior embaraço 
cursos do paiz . E' o mais simples dos pro- par.,. a regulai'ização do commercio do café 

· blemas, mas a lição financeira onsioa que o consequente movimento do seus preços, 
não é facil do ser resolvido. Determinar a observando-se com certo desalento que, a 
somma approximadamento precisa das re- despeito da grande baixa no pr~iz, o pro
ceitas e .não ex<!cdel-a, em absoluto, na appli- dueto contimía a ser bem vendido nos mer
ça.çã.o· ás despezas reclamadas pelos serviços, cados de conmmo . 
deve ser o grande empenho do legislador, Nos paizcs ricos, de forte organização 
sejam quaes furem os iotet•esses que tiver de econtlm i m~ e commercial, estas crises são 
contrariar. fttcilmente combatidas pela acção commum 

Os nossos orç.a.mentos- não ha mal em dos interessados para regular as condições da 
· dizel-o, porque todos o sentem, nem me re- olferta e da circulação dos productos. Os 
.firo a yicios exclusivamente nossos, porque que, entretanto, e essa é a nvssasituação, 

· J>Ovos de maior adoantamento não teem po- não dispõem de bons eleniontos de uefesa, si 
. dido delles se libertar- são feitos tardia.- podem contrariar os effeitos da crise dimi-
. mente, encerrandq ge.rmens de perturbações nuindo o volume dos stohs pela elhninação 
na. deticiencia de algumas dotações ou na das impurezas e qualidades baixas do café, 
multiplicidade de autorizações que consignam beneficiando melhor o que se destina á ex
com prejuízo do computo geral da r Jceita.. portação e reduzindo ao mioimo os gastos 
·As verbas de despezas mal dotadas tornam para produzil-o, não podem prescindtr do 
frequente a necessidade da. abertura de cre- conclll'so dos poderes publicos para auxiliar 
ditos supplementares; as autoriz .ções não os lavradores na org-anização daquella re· 
incluidas no calculo geral perturbam todas sistencia e remover os emb<Lt·aços que entor· 
as provisões, e a· v o taça o tardia dos orça- pecem o desonvolvimt:nto da grando indus· 
mentes; impede a distribuição opportuna. dos tria, ou submettenclo-a a um regimen fiscal 



atrophiante ou sobr:)CMl'etHlo o prodttdur de 
úllilS eX<.L.!!!! ll'ailúS. 

Em LlO'umenGos anteriore.s tenho allwli,lo 
r.o sm·viço do sanca.mento desta. C<LpiLcü e 
cada vez me sinto mais convencid:l de que 
ahi se encontrará e elemento primordial para 
o raerguimento da vida economica do púz. 

Tal serviço ab range, não ha duvida, um 
conjuncto de prov1dnncia,s de ex :Jcuçãu difficil 
e dispendiosa, mas são do tal ordtlm os be
neficios esperad.Js, que é prec tso emprehen-
del-o. · 

Os defeitos da Capital atfectam o pertur
bam todo o desenvolvimento nacional. A 
sua resttmração no conceito do mundo será 
o inicio de vtda nova. o incitiuueoto para o 
trabalho na arect extcnsi~sima de um p·üz 
que tem t3rras pat•a torléi.s as culturn,~. 
climas para todos o~ puvos e Hxplurações re
muneradoras para totios os capitae3. 

As condições geraes de salubridade da Ca
pital, além Je urgentes melhoramentos ma
teriacs reclamados, dependem Je um bom 
serviço de abastecimento. de aguas, de um 
systema regulat• de esgotos, da drenagem do 
sólo, d3. limpeza publica. e do aceio domi
ciliar. 

Pa.recJ-me, pJrém, que o serviço deve co
meçar pelas obras de melhoramento do porto, 
quo teem de constituir a base do systema e 
hão de concorrer não só para. aquelle fim 
utilíssimo, como evirlentemente para me
lhorar as condições do trabalho, as do com
mercio, e o que não deve set• esquecido, as 
da arrecadação de nos:;as rendas. 
. O que convem-e o Governo vae fazel-o-
é inichr o serviço e n \o mús abandonai-o, 
embóra nos custe avult:ttlos sacritici:Js. .-

0 regimen federal tem necessidade de ser 
protegido por pro ridencias legaes, políticas 
e administrativas, para que não se. torne 
fragil, nem caia em desprestigio, falseando
se a origem do poder de seus t·epresent:mtes, 
compromettcndo-se altos intereas3s da União 
ou e1t'rouxando-se os laços de sulidarie,Jade 
entre os Estados pelo antagonismo de suas 
leis. 

A rElforma eleitoral constitue, sob este as
pecto, um reclamo geral do pa.iz. 

De norte a sul pede-se como uma ·grande 
necessidade sncial uma lei de eleiçõo~. que 
arrede a suspeita de não terem os seus elei
tos alcançado a real consll.gração dos su!fra
gios. A muitos se afigura que mais dos ho
mens do que das leis depende a. purez;t e sin
ceridade dos pleitos eleitoraes e inutil será 
o esforço para modific •r o regimen em que 
estes Sl3· debatem, si continuar a fa.ltar no 
cidadão a justa comprehensão do dever de 
pugnar para que as leis não sejam detur
padas na execução. 

1Hl 

\/:"[u r~ licito , em v.ml:ule, eiquecer a 
gr·anJ'·' p:ute :lo r•e,.;pon,abiliclatlo qucJ cabe 
a•.lô intere >:lado~ nas 8lei1;ões. assim cu,no aos 
funccwnlrius iocumbiJos de velar P•llct sua 
regttlari .ade, de mudo que o vJto se mani
feste, se n.pure e se verifique sem atrope\os, . 
conluws oa injustiças. E' ce ·to, entr.stanto;····
que pertence ao legislador instituir regras 
que rodeie 11 o processo, em todas as suas 
phases, de cautdu.s e pmvidencias que asse
gurem a livre manifestação das urnas. 
- Uma lei eleitoral baseada em um alista
mento set•ütmente organilado, prescrerendo 
normas que f:~.cilitcm o processo, cerc<tndo-o 
de garantias para que a f1•aude não se mani
feste ci sejn.ih o!fectivmuente punidos os seus 
autores quando verificada, e, sobretu(IO, que 
liesopprima as rrinorias, respeitenuo o seu 
direitJ de repre<ent •çã.J, se1'á uma grando 
val vula. de segurJ.nç • para. o regi meu repu
blicano c o meio mais efficaz de fortalecei-o, 
amo t·tecendo as paixões e impedindo quere
corram a processos violentos o ' que se sen- · . 
tirem indefinidamente desamparados dtt pro
tecção legal. 

Na ordem administrativa julgo de meu 
dever invocar a vos3a ·attenção para a fa
culdade que se teem arrogado alguris Estados 
de contrahirem, por sua proprüt autoridade, 
_emprestimos no exterior. 

Comprehende-se bem quanto, em um mo
mento dado, o uso dessa attl'ibuição poderá 
ser prejudiciltl ao credito do paiz, á regula
ridade de suas finanças, e a tê ás suas reJa · 
ções int;ernacioiiaes. · 

E' prudente que o Poder Legislativo sub· 
ordine essas operações a normas que afas
tem Ja União comprumissos ou embaraços 
que possam :>obrevil' . O Congl'es,;o não ig no1'J. 
que um paiz, de regimen igual as nosso, já 
se viu fol'çado a prohibir o uso de identica 
attribuição pelas pedurba.ções que infligia á 
politica internacional e ás condições geraes 
de su~ts finanças. 

Si ás providencii1S consideralas oppol~tu
nas para regular essa impot·,aote ma.teria, 
rmten:Ier o Congresso couvenL:mte. como mEl 
parec17, add itar outras insistentemente lem
bradas para cohibir os impostos iutee-esta
duaes de importação, condemn~\dos já pelo 
Poder Judiciario -terá eliminado um grande 
emba,t•aço para o de::;envolvimento economico 
do paiz, afastando do regimen um. sorio pe
rigo para a boa harmonia que deve existir 
inalteravel entre os Estados. 

EXTERIOR 

Apraz·mc assignali1r com o maior dosra.
nocimento o acto de cortezia dos Esta:los 
Unidos, Ioglaterra, Portuga.r, Fmnça c Ar· 
gentina, mandando navios de gucl'l'a de sua. 



m<trinh' tt•.nor-11os swtlaçí:ics êt 15 tle ;Jo-l óov<uncntc h<tviam proclam;ülo a. m~t inde
vumbt·o do ;mno findo. pt::l ,[u;:ei;L, s ;mlwt·cs tle touo o p:1.iz, o"cc-

A noss;t JIOliGicct nx :.oriol' t::m :Üt\1 \:ts- pw.:.vVt (1. posil;ão dt~ Pnrtu Act'G, llt: (liH~ só 
sado lances bastcuJ tc tld icaJos dc.;cio ec:rca ::; ,_, :q.>o:J .Ta i' :Llll :•tn ll w> d:_: j:tn:lit•o. 
de mü anuo, em consrqucnci:L uo.~ acunt<Jci· Iniciadas por nó~ . desde janeiro, nogo
mentos do Acre, mas, felizmente, contirtli<~ cüt,·ve' pctr<L J'emover amigavelmente a cansa 

·o Brazil a goza1· dos bJncficios da p:tz e to- de dc.,ul'llcns c complic:v,;[lcs que tem sido 
nho o grande contentan:ento do puder dizce o Acre, de.·de Cl\Hl peLa primeir:.l vez alli pc
quo são do bo:1 amizade as rolaçõcs que nctl'Mam , em lStl9, autoridades bolivianas, 
mantem com as dom:Li~ potoncias . .No nu- ent·mLlcu, não ob . .-tauto. o Governo de La 
mera destas está agorr.. compt·olwndid~t a Paz r1ue o pl'Oprio P:e~id~mte da Republica e 
Ropnblica do Cublt, por nós r·ccunh ol!i d:t o o seu ~Jinistr·o d:1. GtWt'r:t dol'iam maechat· 
por cuja prosper.icla.do f'ctço os mais sincocos llXLl'a aquclle tcl'!'.ltorio á frente Lle expedições 
votos. an11adas, com o· fim de esm ·t.gar os seus h<J.-

As· quostõ 3s. do linü tc.>, aUcndidt~s com hitautes e alli cshbcl •.cor os agente ~ do Syn
. tanto desvelo p elas cttlminbteações va ,sa·l:t', dic;tto. 
vão seúdo resolvidas amigavd o lwnt•,,sa- Rr.,olvi então inl.i:Jr·vir p;·,m proteger os 
mente. Pouco dopois el o t nr minado o pleito no;:sos compatt·iotas o evitetr maior dcrra-

: que ti"ohamos com a Fr.tnça sobro as t ;)t'l'cti mamcnto da ~an ;.;ne, desucc ·Jssarlo, quando 
da Guyana, entrou em o·wcução o t eri.t:telu tlo se putlia , cDm hoa v·ont,;\lle , chegar em ponco 
.Loncll'CS, do 6 de novembro de l !JU !. vdo t cmpa a. um areanjo dcrl.nitivo, honroso e 
qual foi submettillo ao <trb.itl'amento tlo Sna :>tl.tisfacbriu p:trct as duas partes . 
. Magestaüo o Rei cht Ikl.lia o litl_;du t.le ft·un- DéleillC l8 ;lo jêmelro, fol' <tn1 expedida~ in

. teüa.s com <• Guyan:t ll t'Hannica. O Sr .. fo:t· s tt•neçücs ;i nos~êt L':lg<v;ão e m La, Paz e ficou 

.Auhn NabucJ, acrJjit<ttlo como envi ·.tlo ex- dia prJvcniüa Ut\_qu o, <Lpt:zar d<L mui larga 
traordin<H"io c ministl:o plenipotcncial'Íu em in i;m·p.·ct:v;·ãn que, pwa favorecer a Bo-
missão ospeclal juntn ao 1\..ngusto Arbitl'o, j;i li via, o Govemo Ilcazi.leiro havia dado dn-

. tevo a honra de lhe enti'Cgllr, em de fo .~ 1. Ü<L ran to hntos aooo~ Ll.i) art. 2° üo Tt·atauo de 
nossa causa, a vrimci l'a di~$ t t"CS ~Jemorias 18,_/7 , pit~claria ago1·a a dPfcndcr como fron· 
autoriZê\das pelo Compromisso. 1 teim o pêl!'aliclo do 10°--20' de latitude me
- Est[l quasi concluída a Jemarcaç?to ·do.J li- l'idion:tl, quo 6 a linha di vi so ria inuic1ula 

-mites com a Rep ublica Argentina, nus tlJr- pel<t L:ttm o pelo espírito do _ mesmo pacto. 
mos do laudo de 5 de fcve rJ iro do l ôD:S c do .\pós a partida da~ expedições contra os 

-' :Tratado de6 de outubro de 1808. <tct·eanos, fui a me.~ma Legac;ão encarregada 
_ As nossas antigas r elações de t'i'lo corrbat ele repetir e-.sa decl c:i.t·açT'lo o ue informar o 
·amizade -com a Bolivia soil'rm·am nfLo pc- Governo Bolivi.·ttiO ele qn •J o 8raz1l ia oc
.· queno <~balo de.,;uc que o Governo ucssa Rc- c;,tpar milit ·. l'mcntiJ, até soluçi:io do litígio 
/ publica iemã, impotente pal'a mJ.ntcr a sua p:.! r via uiplomatica, parte do . territorio 
, àútorldado n it região do Acre, h<tb.itctda nx- c Jntestado. ;\s :entíu,[o nbso o Governo da 
: clusivamcnte, como sctbcis, por bt'ibzilc; l'os, l~o livja, rcstabclecn.mos p:·omptamentc a 
que desde muHos annos LÜll s:; lliwi<Hn cst:1.- liiJcrdadc elo tran~ito para o seu commercio 

:. hélccido de bo:1 ft\, eotenden dever nntrll- cxtm·ior por :.tguas b ,·azileira;;: . 
·gal-a íl. um. syudicato estmngeil'<>, no qua! p ,me'o dopoi.:>, o Syndic:tto, mediante in
conferiu pcderas quasi sobcmnos. li~><t eon- dcmoizn.çã.o qno lhe p:tg<mlos, renunciou á 
cesslio, 'Gão perigosa par~l. as nações visin h as conce~sáo que Ilte lia via sido feita., ficando 
quanto para a proprü1. Bolívia. encJnteou a ;sim cliruin,~do c~se elcment~ de pel'tur
gera l desapro'vC~t:•ão na A marica d'J Sul. Como bação . 

. m1.is immcdiatLtmentc interessado, o Brazil, Pl'oscg uil·am as ncg.JciC~çõcs pa.ra o modus 
;ã::.nda no tempo úo mcn illus1;rc pt·cJ ocessoe, vivcwli, n ::~ces~Hado pel a nova situação, o 
f.-protestou contra o coutracto LL que me refit•o dollas rcsttltou o ~,ecordu preliminar firmado 
~·~entro 1 no c münho das r ape_;s,tllas. prohi- em La Paz no dlêt 21 de março. Segundo o 
-~~bjndo o livre transito pelo Atn<Lzonas de mo1'- est;ipulatlo, as tropas do gl'nO l'LLl Olympio .da 
' i;(fl.i,tlodas entee a Boi i via c o estrangeit'<>. Si l veit'<t j :i occn param o te e ri tol'io con tes· 
: Nem - esse prote:Jto, nctfi os cou~cl!wJ da tado <L Lt.lste do Pueús, entre a chamaçla 
... ,amizàde, produziram então o dc,;cjaclo ef- lin lta Cunh[L Gomes e o parallelo de 10°-20', 
- fJito em La Paz, e, lon go ue r asc indn• o c um desktcamento brazileiro já. deve ter 

contracto oy. de nellc fazer a:> cspc ;·adas passauo ao Snl dcs>e parallelo para se collo
. modificações, o Governo Boliviano concluiu car entre os acrcanos em armas e as forças 

um <J.ju•te espec al para apressar a t0mada bolivümas. J<}:tas ultimas, commandadas 
de po.>Sll do tee:ibrio pclo .. Syndic<tto. pelo general Pêl.ndo, dcvcriio deter-se no 

Quando as.-mmi o Govct•no, er,t essa a si· Orton, levan do "" smt~ avançadas até o 
· · tuação o cstav<Lm os hahitalit.r.s do Acre, que Abunan. Si no prazo tle qwttro mczcs, con-



,,,.,do.; 1lc 21 do ma•'<:•J, n:·t~ pn.[ : ••·cn~ ·l':: ,[on~ l •ill '• dl i.i1·c necc.;;sid:l .c~e üe <lccla.r:u· ll'lC op
(,uvm·n •:'i dt<'::.tl' <• lllrt nc.··wl•) :li ··ecw • I ~· · ll'f; :•t 1 '1.111'} ll tc in,·ocat·h a \'<).'.~<'. at~cnçã.o 
üp·Oni. \·o~ Yu 1 G'd' ~Í r[l .. !';.l, O f~·. H'!;n (1:~/ji\PJiq · ,) ,_ , 1J!:'~ v 'i:-;:·Hl!llptn. 

Jl"; .:_1. lblu o tl ·.;. ; t,~:.:a:._ucutv lJmú l:.:ir·u ;; cu;nc· j . /dim de o"\'iGi.ü· no1·ns coillplicações c de:;iu
r.:a:-ao as ncgocl",\<Oes pMa um tr(\,tado rle tcll1goncra:;, com·um que o Cungt·csso resolva 
;u·bitt·n.rlllmtu. I com pi'omptidão c jnstiça. sobre a discrimi-

E' 111Uito p1.ra. sentir que a dlscw;:;Io do naç·ão do rcfel'idos limites . 
accurdo definitiyo tenha. sido inicrromoida. 
u.ponas iniciada, em j<tnciro, o qur o }i"l' ;•zo f conroo CIVIL 
de qna.tw mrzo~ .. do t•;rnünado em 21 {lu · · 
m:_.,·~o. fi•tnc de ft.cto r .:J.,uzidu n drms, pois i~<L Mensagem Ina.ngnra.l que dirigi.c~ Nação 
~ó em tins deste moz po<lOJ'<1 ar111i ehega1· o ,. Fi de novcmln·u do ::nno findo, ;.iyo cm;ejo 
:11iuistt'o em illi$são cspocbl da Boli\'ia . dn ref'cril'-mc ::w project•) . ilo Codigu Civil, 

Faço votos pcbl'~t quo as cltms H.cJ) uhllcas subm Jttido ; to e.;; t,,do c coo~iderar;-ã :J do Se
:>:.: po;;~am em.·ntlce. rcsolvond.-, qttan Lo antes, na.do. Federal, m~tnilest;wdo o [Lr.lente desejo 
c da maneira mais llon ruSêL, e~bs it•ri La.mes r!. c qnef•1s~c, . em únmura. couve_rttdo em ~ei, 
e pot' demais prolnng<Lda.~ qucs r,õc~ . O He:.tz.il cumprmuo-so velha promessa fo1ta ao_ pa.1z e 
J(•o tle:loja :tccoe.io contr01: .o ctos ir. r.erco>~cs se~.r. t s 'uzemlo-se um<\ grn.nd.e asptraçao na-
d<L -llo liyia c tem nó ma, ,or apreço n. >t•m cwnal. . 
:LIIlil'.ade . 1 , -~~~on_certo rg10 ~s :egislade~'e? da Repu-

Ao Go 1·emo uo Pm·il fizemos :><LlJOL' muiw. -JlJ!.,t ltll.•J. do ~nVJ Lla.I os 1 11a~o1es . c,.furços 
cspuota.nc;_tmunte. llestlo ju.oeit·o, que eX<t; !lj . l p:tr:L •• u\ttm:~ça.·~ de~~e_ ~ral1dJus~ trab~_lho, 
11 n.rcmo:> com <tttcnção <ts rcc l.anH\t;ões CJ IIO I ~ ~~; .. h.

1
t ~l~ toliHH not<1.ve. o actu,tl peuodo 

em tempo quciru. <Lpt'escnt:u· sobre . os tenl- ·0 r. ,,,!., t_t 1 ? · . . 
tnl'ios iÍ"'oru. mn tliscus8ão 'entre 0 l3t'alil 0 :L . Conv!.-:t ~;1mLcm J~t·ov · den~m~· dc~lu logo 
Bo.livia.o j oo se,u:lo uc 301' rcv1skt a legJslaçao cum-

Pct'Lu tla. foz do Amonea. no Alto Juru:í. . lliCl'CI<Ü, de aceo!'do com <>.s. do1ItJ'ln<tS ?onsa
dCt':\m-so iofelizmcn r.e co~f'!ietos entre o :i I gtwbs n cs::~o cudtgo c os progressos dascrencm 
bra.zilcieos a . .lli .cstabclocipos de lo11.!.::i\ da!a mei·can tLI. . 
e um dustac<tmcnto pcrua,no, q uc p ~ra. H . . , , . . · , 
mandou em outnhi'O o Prefeito do Jqnito,3. Jl·S1Jt,;A l•ED I·.R.\T, J-. LOCAL 

c:om u. imperf~iç:ão dos m:~ pp<:3 cxi:;r.cnte>, 
nã.o :pn,l:: t!IOS ~abet· poe em ,ua.n to ~i aquelh. ·Contin•ht a. l'uncciom~r com rognh~ritlade a 
po·siçilO e:>tâ dentro tlo:; Jinti Ges bcaz.il~.i.t·o~ justiç.t f'nrlf'l',tl,_ narl,l. occo~r.eudo _quo emba.· 
ou ·il em territurio ÍllCJ il tc.;; t<~. vcl :nento p:!. eac~ n. :;mL ltvt·c :<LLlmmistraç-av . Scudo, 
ru:1uo, como a.l lngmn os nvs:;•JS •:L·nnltiJ!'! . p~rem, e:tl':tor,Jrn_a.rw o nu~er_o de proce;;sus 
Esiou cnn vencidl1 rl (J Ll u <~s q uc>Lõc:> l'e l:.~- cl ':OIS, con~mürctaes e Cl'lllll~ ae.~ que se 
ti 1'..5 :t esses i ncident s de r1·on Luit'c ~ :; , 1';:.0 

1 

~_.:.:Lta.m no _fot·o, :esvccttvo, :;.r:rr.'t .~~ .. vu.nt<.t
re8o l l' i<.ia~ p.;los dons govet·o os no c;::pil'it0 _:em: n•J m~et ~:-;~e da,_ pr~prm .J~ ~t i ç.~L c . no 
ma1s am1:;ayeJ . :otmto Je evitn.1 I ec1a.naçues po1 p:11 to dos 

· 111 Ler·e satlos. a ct·caçao de ma.rs mu loga.r de 
~:.;GOCIOS l'HEIUOlWS E JUST.t}A. 

orwrm PUBLIG.\ 

i'fr.nhnma. a.lt:wnç·,o noto,vcl so dt \ll na Ol'· 

tlcm 1>ublic '· :1. não serem o!> disiurbios uc
cot•rid.u.-; em a. citln.rlc tlc Pctt•opulis. pül' 
occ:tsi:'io tlJ pleito o!citiJl'a.] de 18 de rc,·crcil·o. 
•J o,; flllC t i v eram :og;t ··no mesmo di <t 0111 ul
ver.<a.s ,;ccçõos tlcsr.a. ('apit:ti e fvram cohi 
bidus logo qu·c a. p;:,l ici;t teve delles couheci
lUo nl.u . 

juiz folcl':•l nr~t-1 Ji ~tl'icto. 
.\ rcorgan ,zaçio ,:a. ju~tiça !oca! do Dis

tricto Fcdc.-al parece t;~mbem medidn, ele 
ol'dem Sf'lci.a.L nccess/\ri:t c mora lizadora . 
A tr.untos os defeüos de nossa organ!;,ação 
.iuJlciaria.. tend•J em vi.'t.a. os r oclamos da 
opiniii.•• , o juizo dos cumpetentes c a.s conve
niencias da admioist.t·a<:ão da. justiça. , penso 

·tllll ' o organiHno judiciario mais tql!'opriado 
ao 11osso meio será aquelle que th·er por 
b<L~e a justiç • s ingui ~Lt' n:L p1·itneint instl1..ncia.: 

Penlic d.l vossa. il lus&rada. delibet·aç..'i.o um 
projecto que husca r egular essa impcrtante 
materia. o o Cougrcsso prestará um bom sor
Yir;:o promnvendo os !;ermos de reforma tão 
insta.ntemedte reclamada . 

StCRns·o PO LICIAL E PBNAL 

. Compc1.in<lo ao Congi·esso resolver dofiui
tn·amen te sobre o · li lllites elos Estados. tle,·o 
mfcrit' - Yo.~ que a. pendencia de llmi r.e'; entre 
os rlo Ceará e Rio GJ'[Hlde do Norb, · aff.<ctn. 
ao ,.,Jsso conhcc.mento e dclibor:u;ão, tor-
1111\l·Se irritan te c tur ia detcrmina.do, por 
uma solução Yiolonta, a qucbr[l. da harmonia 
cntt\J or; dou~ Estatlos si não fOra o criterio e Reformando o ~crviço policial do Distl•icto 
cordura dos seus dignos admiuistraclore$, n.os Federal pela. lei n: 947, de 29 de dezembro 



!52 CONGRESSO NACIONAL 
--------------------·--·--·------- ·-------------··· 
do anrio fin do, foram expedidos re~nlamentos 
p:1.ra a guarda civi l , pcor<.t o serdç.o p ctl icial, 

" secretaria de policia o Cas<t do Corrccç1l,o ; 
deixou, perém, de ser inst<tllada a gu<trda 
civil pol' entender o Go,·erno que convinha 
aguardar opportnnidatlo, o que dependeri 
do desenvolYimeoto que tiver a a.necadação 
das rendas·no exercício corrente. 

Em vir tude da aut<'>t'ização conferitl<.t pela 
mesm<t lei, fo i aprove:ta.la- a fazenda dos 
Dous· Rios par::t. a Colonia Corrcccional. que 
já está funcciooando, tendo sido expedido o 
respecth'o regulamento e bem <1.ssim o da 
Escola Quinze de Novembt'o , destin<td<t á 
educação physica, _profi-siomt1 e moral dos 
menoresabandonados,maiores de nove anoos 
e menoreB de 14 . 

DO,IiNIO NACIONAL 

. 0--Bongresso tem, por mais do ttma vez, 
procurado defini!· o re::dmen a que dm·em 
ficar submettidas as terras incorporadas ao 
·nosso patrimonio por actos internacionacs c a 

. Qpinião se tem pronuncia lo ·no senti•! o de 
· serem ellas decl;u•adas de propt•ie!la:le da 

União, o que 0, aliás, de maxima just iç t. 

It'l'egulal'i '_:,do.< Yei·itic;Lrlns nn. di:;tribniç-:o 
tlO i t itt tl us de de itor'•'S l'otlut':te:; mu LÍVal"<tlll 
o dccrt,to n. ,{7:1(), de 2ti J.; illütJc ion ;do mot: 
_de ja~elr0, e vwios ·actos mirüsteriaes, ha
vendo sempre obedecido o Govorno ao pen
samento de asseguear, dent eo da lei , a liv1·e 
manifestação de toJ,ts as upiniões. 

a· proce :>so das U[J;ima~ ele ições, na Capl
l [t l FederaL f•>i peeturiJ::tdo poe disturbios 
um a lgum:.ts dn.s l'esp .:cLi v:.ts sccc;ões c nas 
r nas proxi rn:Ls. O precP.Ho rigoro:;a!nente 
pruhibii..ivo d<t pru:l-:nç<1 tl:.t fm•ça public<t até 
nas immedia~:õeB dos edificio:; em que se 
peocede á cleiçã.o, .impecle as prov:dencias 
pr.eventiv<ts a bJm d<t reguln.rldade dos tra
balhos e d<t manutenção d<L orJem. 

Cunciliar a liberdade do voto com o dever 
que incumbe ao poder ·}'Llblico de ob ;tar a 
p1·atica de <teto.> crim .noso.; ou de rcprintil-os 
opponuna.mente, afigurn.- se-me objecto tle 
po ndoyação. 

li\i:;1'RUCÇ;\.O l'U11LICA 

A in ~trucção p Lrblic~. que semp ~'e su re
commenclit <Ws poderes publicas, exige agorá, 
pela ,; ~nas· prec<wia.s cooJiçõcs, maior sulici
turle. 

E' um assumpto <JUe deve inspirar gPand.c 
interesse e que obedece ao pensamento de 
fortalecei -a sem aliá~ prcju.lic \1' o dit· cito 
dos Est'l.dos . A ul tim:t reform<t, de0ro ';ada o:n 1901, 

Transferindo pa.ra estes él. propriedade tlaH <J.clm-s:J ainda snbmet tida <i voss:t aprecia~ 
t erras devolutas, a Constituic;ão Fcder<tl çif,o. DeBte facto, por si ~ó , lllo advem cara
deelarou pcrbncer <i Untã.o a porç!io de tm·- cter pruvisol' io. Além disso, a r eforma não 
ritorio·que foe indispens<tYel pa1·a defesa dJ tem sido obson'atl:;. r.lg-ot'OS[tmcnte. porque 
suas fro11teims . E' de con veoiencia q ne não p:tre_cee •lll attendt vet~ alguma:; (\as r :ela
seja retardada a det<?rminação, po-;· lei, da. 111açoes que ell<.t occasw••ou . _No ~11eu con
zona para melhor seo:rurança. dos intcr·e.:;ses 1 C3Ito , tal e~ ; ,a.do dc1 v.,rda.Jmra mc.erwza, 
da Republica . " evidentemente }Jrejudicial a.o ensino, nitv 

· deve cont .nu br, para que se nã.o aggeavem 
DESAPROPlUAÇÕ"s os m<tles qne já exp.•t·imentamo>. 

Urge regular a materia das · des tproprin.
ções, simplificando-se o proces.3o e cstahnle
cendo-s;; para ·as avaliações bases mai; razoa
vais. Com as leis acLuaes não ha nmpre· 
llendimento material, por m <1is util que 
seja, que . não pos.3a ·ser demo r ~~lo na ex
ecução pelos méüs imp3rtinentea embaraços. 

ALldTA~!EN'l\l E EL"J~·ÕES 

. Nao tendo tlispJsto a lei n. 9:19, de 29 de 
. dezembro ultimo, acerca do alistamento de 

· eleitJras ·rederaes nesLe Dis tricto, no cor
rente anuo, julguei acertado peovi J.cnciar tt 
talrespeitopelo decreto n. 4.741,de Ude 
janeiro, no qual · foeam commetticla:; á ju nta 
de que trata a citada. lei as attribuiç:ões que, 
no tocanto aos trabalhos preliminares do 
dito alistament~, competiriu.m ao uxtincto 

· Consulho Municipal, e · adaptadas algumas 
medidas complementares que o caso exigia. 

A org-anizaçiio v ig-ente tem deixado tle 
prvrlL1zir oifei tos correspondno to-> aos esfor
ços emprega.f\o,; pa;ra molhora.r e., ,c impor
tan te sJrv.ço . S;Jr•á. peefel'ivel sub3titnil-a 
pot' out.1·a, ft•anc;uuente lii!o ·a!, em que con
s titn ioclo um contJ'O universitat·lo, se con
greg;JCm harmonicn.mente u;; ln.;tit•rtos offi
ciaes de r.n ~ i · Jo superior e sr.cuodario quo 
runcciooa.m na Ce<pi tal Fed.et'a l, na depen
dencht tlll'ectLt do Governo d .t União . 

Em obJdiencla. ao decreto legislativo 
n. 968, de 2 Je jane tro do corrente anno, 
foi reorganiz:tdo o Instituto Nacional de Mn
slca peJo doe1•eto n. 4.779, de 2 de março. 

O. .Instituto Benjétmin Constant ~·oltou n. re
gdr-se pe lo ti.ecreto de 17 de maio de 1890, 
n ~t confvemirlad J da. lei n . 9:'l7, de 30 de dJ
zcm bro de 1902, para cuja exwmção expedi 
o doere to u. 4. 770, de 9 de fev01·oiro pi'O· 
ximo findo. 
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ASSISTENCIA A ALIENADOS g-rus.>o N:wional, concedendo os nece,sarios 
recursos pecrmial'ios, resolva bmbem sobre 

A promulgação de uma lei que uniformize a organização do serviço de llygienc tcues-
o serviço e lwspiGali~ação de aliena,d.os c es- tre, de modo que ce;;sem as anomalias exis
tabelé'ça medidas assecuratorias da situação tent~s e que as medidas sanitarias sejam ri
legal desses enfermos, pl'eehcherá na legis.:. górosamente observadas. 
lação pn,tria sensivellacilna. ' Convem ainda estabeleçer um codigo sani-

Sobre este assumpto continúa pendente de tario paea regular tudo quanto diz respeito 
deliberação do Senado Federal um p<'ojecto á hygiene do Brazil. 
approvado pela Camara dos Dejmbdos. A As oim se obterá que todas as providencias 
simples adopção de uma lei dessa natureza sejam tomadas de accordo com uma unica 
não satisfa.z, porém, a todas as necessidades orientação, todos os esforços convirjam para. 
de que se rilsente a ·as,'listencia a alienados, o mesmo fim. 
na parte dependente da administração fe- ·O ~erviço s::tnitario marítimo tambem ca
deml. E' mistor tambem reorganizar com- recc ds ser reformado sobre bases mais libe
plctmuente tn.l SBl'Viço, dispondo quanto ao r.;e~, que não acarretem vexames inuteis ao 
pes~oal indispew;;avel para bom desempe- commercio. 
nhal-o, corrigindo os defeitos dos dons esta-I Para isso é conveniente crear lazaretos 
bclecimentos e dotando a· assistencia de mo- ao norte e ao sul do Brazil, dotando-o<; , assim 
dernus recur:<os aconselhados pela sciencia como o da Ilha Grande, não só de inst allação 
para o t.ràtamento dos enfermos alli inter- que, tornando proficuas as medidas de desin
nados. ' · tecção c de vigilanci ~ sanitaria, permittam 

NATURALIZAÇÃO 

Havendo occorrido duvida sobre a execução 
do art. 15 do decl'eto l egislativo n. 904, de 
12 de novembt'o dc_l902, que regula a natu
ralização de estrangeiros, não foi ainda pos
si vel elaborar o respectivo regulamento. 

lVIcrece o assumpto a attenção do Con· 
gresso Nacion(il para serem concedidos os 
meios nocessarios afim de org·anizar-se, 
como determina o dito artigo, o quadro 
est.atistico de tod.os os estrangeiros r esidentes 
no tcnitorio bra.zileiro e ta.citamente natu
ralizados, em virtude da Constituição e das 
leis antcriore,, ou tomada outra providencia 
que for rn::~.is adequada. 

MUNICIPALIDADE DO DlSTRICTO FEDERAL 

Teve immediata execução a reforma m!l· 
nicipal, havendu sido publicados o regula
mento par•.t o processo e jLllga.mcnto das 
infr r.cções de leis, l'egulamento::> e posturas 
do Di~trictu Federal, bJm asi!im as instru
cçõos para o alist11mento dos elteiores muni
cipaos e p:~ra '' proxima eleição de inten
de.ntes. 

reduzir ao mínimo os prazos de detenção dos 
navios, mas tambem de laboratorios deotina
dos ao diagnostico e ao estudu das molestias 
infectuosas. 

Iguaes laboratorios reclamam os hospitaes 
de isolamento. 

GUERRA 

A defesa de nosso vasto t~r1•itorio c extenso 
littoral reclama uma força consideri1vel de 
terra e m<tr. Emquanto não podemos pos
suil-'a, precisamos ~ e o Governo pol'á nis;o 
o maior empenho - zela.r convenientemente 
do nosso pequ-eno matsrial, procurando re
con_stituil·o, embora lentamente, e organi
zar, disciplinar e instruir o pessoal, como 
b11se de uma organização mais larga para õ 
futuro. 

Eni con equencia da questão relativa ao 
ter.ritorio do Acre, a que já me referi, teve 
o Governo n:;ccssidade de refor<;ar a:; guar
nições da> nossas fronteiras de M::ttto-Grosso 
e do Amazonas. 

Para Matto-Grosso seguiram, sob o com
mando do general de brigada João Ccsar 
Sampaio, commaudante do 7° districto mi
litar, o 16° de infantaria. do 3° districto, 
o 25o e o 29° da mesma armi, do fio dis-

SAUDE PUBLICA· tricto, tendo sido feiLo o transpot·te ::tté Co-
Os serviço> variadíssimos qu:l se referem rÚmhá em tres vapores da Comp::tnhia Na

á. saude publica preoccupam vivamente a cional de Navegação Costeira., contractados 
attenção do Governo e devem merecer a para esse fim. 
maior solicitude dos demais poderJs. · Para Manáos, onde já se achavam o 15° e 

Para comb;tter as molestias infectuosas, o 36° de inf11ntarüt e tres baterias do 4o ba
algumas das quaes sobrecarregam o obitua- talhão de artilharia,seguiram do 2° districto 
rio destct cidade, estão sendo postas em pra- o 27° e o 40° do infant ;rüt em vapores da 
ticaas medidas ao alcance da administração.· Companhia Novo Lloyd Brazileiro, scn.lo_o 
Outras, porém, to1•nam-se ainda necessarias tra.Ílsportc feito do accordo com as concl~
e para a sua adopção e mister que o Con-' ções ordinarias do seu contracto. 

Vol. I 



De l\fan;ío.> ~eguit·a.m j)<Lt'a. o Ac t•c , c'n y;>,- ' Pro.c r.cl u fl<2 no :\li dst~:riu da í J:éd<"J'<-,, <L novos 
pot•os da Comp <LTJ h ía, llo i\";1\·egação tlo Amn.-1 e'tndo~ so IJl~e o tt•y _;·. :ttlo da, r:,t t'i\,t la. do G na
zonas, cont.t':Lc !arlos pat'<.L r's 'o fim. ~ ,]) o ' 1' <11'uava a. ,1[;\t to Gro:;-'o , Mt,n rio flntl:::l' o 
commando do general de divisão Olympio Governo t ulllll' a ro;;peito uma. l'e:;olução 
da Silveit·a., nom~ado comma.ndanto do 1° dis- definitiva. . 
tricto militat·, o 15°, 36° c 27° de iofantat'ÜL Ni\ e,;tt·ada do ferro de Lorena a Bem fica. 
c tt•es bateria~:\ do 4° batalhão de artilharia. foram explorados llous tl'a.çados <1.té - <l vill<t. 
Outras pro ,·iri. tJ oc.ias foram cl.adas sobr13 mo- do Pütnote. Da1ti. para ascender (L serra ·da 
vlmen to de forças, Jas C!ltaes teecis cuoheci - Mantiqueira, adoptuu-se um dos traç;;_ld08 
mento opportunamcnte . explorados e que eesolve a questão da su-

Com <1 neces;;idade do ele,·ar o clfecti1·o bid < ~ por meio da ÜJLTO -v i;t OL'ílioaria. 
dos corpos de :.llatto-Grosso c Manáos por · Fez-se tU:rnbcm o rcr:onlleci monto da di
meio do con.tingentcs ile praças r <~tirada.~ ([c r cctl'iz ele um ram~tl de quo.tro ·kilumetros 
a ntros, ficaram e ;tcs por t.<tl morlo de~f<tl- p<wa. :>er utillz:1tlo .na hypothc!i'e de ser 

_·-ca:dos . que o Governo Yi u-se na contiugcncia a f<\brlca. de polvor<t sem fumaça installada. 
de autorizar o alistamento de Yoluntarios n;J.S cabcccit'c>S do Bcmfic<L . 
para. completar o seu pessoal. - Ac1Ht-.·e inug nrallo o trecho de Lor ena a 

Todos o,; trabalhos. d:1 estraãa de fsrro c Hemflca. c o leito propar<ttlo em uma exten
.rodagem o linlws telegJ•a.p-lüc:t$, •J HO cs tãJ são de cinco kilomcti•os -proximamente . 
sendo executados pC' lo M in istcrin tl<t Guena, Vão s ~1· in icia.dus os tr~Lb<Llhos de levanta
cootinuaralll dul'<Lilte o anno fi ndo cvm l 'C- mento tla. C:tl't:J. G1lml da ltep ttblicu., já es· _ 
gularidn.dc. tantlu nomcarlu. a Commissã.o qne deve ex-

Na linlL'a tckgrapliic ~~ Jc Guat';Lpn;wa (t. ecutal-os. · 
foz do Iguas;;ü fo r am fcüos c;;tndos do explo- I-Ia nec~ssid<Ltlo i n.lispcns<LYC! da insLalla
ração até o l'io Guar .~ny, lovauto.tlo:> o loc,L- ção Ju um<t fabrica de polvom chimic<L, afim 
dos 96 kilometros de ,Ll ,ohamcnto c entregue llc nos· l i bor t; ~rmos dn. tbpcndenc ta doi:l for
n. Rep:trtição Geral dos Tolcgraphos <L secção ncccr10I'e-< e.>tran ;..:·c i t·o~, con.:;tituindo este lts
da linha constei! ida de Guarapu<.t v a até os sumpto o bj :'!cto de cni-.latluso estudo nn. rapar
campos das L:n·anjcieas, com urn.:L extensão tição competente . r.um o m <:smo intuito tem 
-do 117 kilomott'os . procurado o governo J Aar a Fabrica de Car-

Na linha telegl'apltico. de Cruz .\.lté> <L colo ~ tuchos do Rc.:Li engo ele mn.chinismos de que 
_ nia do Alto Uruguay constrnit•am-:;c 85 .200 C<Lt'eco para bem fun ccionat' . 

meti·os de linha, a.clt llndo-so esta actualmente As obras de fortificação li<L bal'l'a de Su.ntos 
em S . Lüiz du.s Missõe.; . fOI'am i oiciadas na ponte d:J Itú e estão pro-

Na. ele Cuyabá. a Corumbá. f,mt m feitos re- seguindo, havendo s ido depositada na ·nele
conhecimento.; na exten.-;ão do 1.51:1 k ilom CJ - gaci<1 Fiscal em S. Paulo .a quantia de 
tt·os, explorados 160 o ;~IJ1'Íl'c1.1U -so picad<1s na .200 :000$ com que o guve1'n::I desse Estado 
oxten&'í.o dJ l i_i5 .. J;L estão iniciados os teab:~- conco1Te para - essa construcção. Foram 
lhos de Corumbá. p:.tt'<L Aquidauli:J. . igualmcn r.e iniciados os estudos para as for-

Os t ea.ba lJ10s da cs t.rati:J. uc ro.-la.g-em de tificaçõe~ de Obidos c adeanLaram-se as obras 
Gua.t'al1U<W<.L á Culonia MiUtar da foz ttO que estão :>undo feitas nas fo rtalez ·.s do porto 
Iguas:;u foram iniciados a p :~ t-t ir no rio Xa.gt\ des ~ <t c~Lpital , no novo Arsenal de Gurwra, 
executando-se a consteucçã.o coujuncta.mente na ln tonJencin, Geral, qnartcl-ty po, etlificio 
com_ a da ljnha telegraphicl. . . para a Dirucção Uern.l de S;tudo dn Exercito 

Ach 1-so inang ut·u.do o transito at:l o ki lo- e Hospita l Cc ~ ' tml . 
m etro 141 n 1~ campos do Xa.gú e loc<l dos paea. O cdilicio em que fnncciona a Escola Mi-
a frente mais 30. - · litar do flrázii ach<L-sc muito estragado c é 

A constrncção da do Porto da Uniiio, na I indiwens:wcl llàb ili L<tl' o Governo com o 
.V.ictori u. , ã cidade do Pdmas, que se Rch!'Lv·• l crediL<> nccc.;s,Lt'i o p.-u·u. <L terminação das 
susp msa, vac :;ct' do novo i niclatla., j<l os- obras -tio cuinciu d<J. pl'ai ;L d<~ S:w•ladc, Llesti
tando nomea.Ja " commissão eocat•reg<Ld<L nu.do á mesma c~co l-a. , c quo, por sua vez, 
desse trabailto . vil'~dicat• em rnims si nii.n for concluído. 

Na estrada de forl\) de c ,wcquy a In h:m-
dnhy ;_ o· trecho Caceq uy-Jacaguá tem · prom- MARINHA 
ptos ó leito ·o a lvenaria tias obras de arte; 
no _trecho Jacaguá·Alegrete r esta. rnni to a . A llO:>Sa marinha de guerr;:t não mtisf~, z os 
fazer, principal mente na parte r elativa. <ls desejos o aspil'a.ç-õea dú-- paiz , nem está em 
obras de arte, todas de dírlicil c cuscosa condições <.lo l.1em duscmpenh<1r os :1rduos de
construcção; o trecho Uruguayana-Inltan- ~ores quo llle incumhcm para cmg·ment.at• o 
dully, em 1 ;r<tf,~go provisot•io, necessi ta p;1ra patrimonio J e suas tradições. O matorial 
sua conclusão q_ue sejam feitas obras defini- tluctuanto, em grand~ llarte desvalo ;·üado, 
tivas na.8 pa.$sa.gens --provisorias existentes. ·deve ser opportunameote reconstituído com 

~ · 
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llllitl : t•lC~J ch coll!IJ t.i:c, li nn loc•; :l!lt!'t' p•)J: r; [ ; l. ~~cs · _\clt-Ul•lO· >'l :1!tül':Lvado ll:l :Ú(F \ cornmeJ•c:i;tl 
1.: :v• ui l'd do;; :qwl'i' ·it; ·:1ll' :>n •.o:; IJV :tl:->-•·llos. d:~ dtladc, C·Jl!t nffici na .:; e •lc e,hlencia'l em 

c,m,_, :t :;iiic<tr: i<t ;k.: ": ; ln .- l. ,'n:;t•l•-"·":1 •'_:;- ou i, l'<t •><.Ü'CI!ti dr>.-1•1 do l):Jl' W , o p 01· :.anto 
111: n•h :(,, l :t'.> ;•:tru <J ., !I •:;:; IJ .'. I. t ·~m - . :u ü~f._: t·- ohl' i'l<tdo ;1, nmntct· !.>m aethitladc um ct·csciclo 
0·t ,<o o Govm· no pur miDbtl'ar-lhe sol ida nnn:iêro de embarcações da patro-moria, nü.o 
in:<tl'ncçiio technic:.t. fazendo substitnlr a póJe o Arsenal de Marinha desta cidade pro· 
estagnar;fw tlo.J na vi os nos por tos pcl<1 c ir - tiuzit' com a ecooomüt o celeridade deseja
Ci da,_·úo no m:w. Com este intul'to alguns vcis. E' convcnicn te _a acr1uisição d<~ <Lrca 
na vius já ~oguiram vütgem c outros su a1'res- in .i ispGnsavel para n:; fundamentos de nm 
~am par:1. o mc:>mo fim. -n .v o ar~cna.l que sati:;faça as neccs~idades 

~ r iLo po -lerá contribnir pa1•a ch.n·;\r o actua.es e do fnt1tro, c resolYor sobl'e a sua 
nin;l tll <bpti lã.o U>l pc;;:;oal :L Ct'eaçãn de coDstrucç.ão . 
c-;··o :os p1·ufusiu~:w:> de artilbeil·o~, fugu t;- A nccc >s idadc de um ItospiUt.l que sulMtitua 
r,:':. , LI Ho.netros, Sl ifDa l ca·u~ c .;umla. . wt·e~ , qlle 0 qu 1 fn nceiona no velho c anuion.rlo edificio 
~~:w vtra acal'l' Jtltl' scn.; tvel augmcnLo ele da ILha d ;,s Cobras, a du res~::t.belecimento das 
despem .. . . . . . , c•fl'icina.<J e dep1sitos tln. Armaç.ão e a do an-

Go m o mtutto de retr-1fJtur a.:J Vlst ,as que, tirto cdificiu do Ville.,.ai o·non não podem dei
em. ll Jll1e rl.,S l'CSpectiVOS !{OVQI'OOS, nos fO!'i.LIIl x<Í't· de próvOé<tr tnllit~ especialmente a VOSSa 
f,;.'_"a.8 p ;:>r n:~vtu.> ll\1 ,c;r,ncr~a 

1
rlo Gh .·l•' c d<t a.ttençào. A.pn:tr dtts g;·~ndes ~omma~ com o 

.\. gc_'fl, ll'a part 111 no tl t,J, 1._, r,o mez fin r!o o ücsenv.1tv1men to do ed1fi . .:lo que extste de 
Cl' ll?.;ulur JJ ,u.,-o;·n collt . d c::;t '~ '' _a Valp:1l'al í'O -longa. <lata na lllla das Enxada,s, rc:;eotc-se 
.: HneHus-.\ trc;; . 1·1onLtca llll>~ao, com r ola.· tambem <tE" c ... la Na1•al ua falta de um pecdio 
<·?i.•J ao:J l •::;t;~tlo< Uuid s, •L rngl::t.f.m·ra , '~ ad<:Hln<otlo ao seu fu ncciom.mcoto . 
Ft·:t.t:. -;1 P !'ol'f.n:·-. 11 te:·;i h_·,•vutnt! ll t.c o navio· . _ 
t> ;eiJI:Í. J1 ·.1j"mi i1 c: •l? .. ol1•;1/ , qnc or<1 ~c a1H-c3têl. Nacwn aliz :.u~ a P.~scn., rcgulame~_ta J .. a c o.f-
l'MH· •'• \-iiq~Cll1 dJ illlltl' ll t'l'1\.) du:,; gua!'da.S-- f,:l'l!Cer lllC~Otl.VO a de alt? lll<t. l', J<L p Ol' ]I)Cl_ü 
1,1a:-inlt.,, eo.uti1·nntlos 11 ,J <uÍno ul l,ilno . do :mbv~~çoes a~ com_Q_anhtasqt~c ~c orgam

Z<H'eJn . . )n pela elevaçao do.> d 1retto~ <Ltlu ~
neiros so bt•e o producto da posc<1. es t.rangeira, 
ti uma idéu. qttc deve merecer a voss<L atton
ç1i.o , porque cooconerá p[tt'a. melhoral' a u. li
mcu taçã.o publica. o protegee uma intlustria 
que póle constituir uma exccllent: fonte tlc 
receita . 

P<l t'ccen..io·HJC convcn it:mc mantJr ao ex
tt•emtJ sep ~eo Ll'iOIM ~ cb, l~e pnb : ic .t UlU<J, lbrç:t 
11:L v;d ca.p : ~t: de :Hix. lht' " \ 'iv ,::áo Llc occnp:_t· 
r;~Lu ,_lo tcni to rlu do At: rc e attcnLlcr <L intn
t· ,• .-;oc~ d(! OU ll'cL Ol'dem, f'v3LI [VÍ t: i'Ca,r a Ui-
1 i ~;K . J do -.'·hr::te,. que oi' ·. ~c a.clw. om r.Ian:.i.o.;, 
C•J!UPJcl La do encJut·aç.n.clo f-'loriano l'ei.v!l/,o , 
Ci'l!Z<otlut· to rpedeiro T.tpy c caça.- torpcdcit·u 
r :,r.::itC't:J s,nn1wio , :;o!J o com mando do contra,· 
:Llmil·<tllte A1examlri !l1J dJ Al oncar . 

Visando c llc~c :t. l' o Corpo ele ~Ia.rinhciros 

li DUSTRIA E VIAÇÃO 

CABOTAGEM 

Na•'i<Jll<ICSJllte est;t l'urlnzirlo <i. m ~tade tlo seu A restricção aos navios nacionac,; da na
Mtcetivu, em cond içã o.~ do ü.'. l, cndo t• ás exi- vegação de cabut<Lg' :! m, como pr!lccito que 

-· !.'e11cins d.o serv iço. vae o Govr. ,<no, usaotlo por constitucionaluão compurta as mod tfi
da. <itdorização votada, pecencher os claros caçõé · que c:.~.da. sittnção - commercial rc
cxi~t:J n t.e:; por mei o cto s•lt'I.eio cntJ'e _os m<J.- chme, ac:.~.nctou par<t a'l chssos prodnctoras 
kit!u!:t., loS na~ Cn.pi•,;;.ni as dos 1\.Jl'Los: Desta J.ifficu!Jn.d•!S c cn tb<traços - que o tempo já. 
<ti'I.C s:lriLu nipo!ado~ o;; IIOS~os n(l.vios sem n.:; terüt porm ittido attenual' gr:-t.ndomcntc. si a 

~-f1·e tucnt ··;; mtHhn ça·; , qne b nto enfraquecem ct•Le ,1ac <t ~a ·ão a.t t>cw:Jssou não lhe t,ivcs~c 
:o colles:tu d<l : gu•t t' niçõJ.>. consumido os e le monto~ que f;.t.üllitariam a 

A$ e,;co l<t s le aprcn tlizos mat·inhoit·os, in:;l.i- inicia.Givn. privada o augmento da nossa 
í;ntd:l.:; como f'•m l;e porJ un ~~ rln :>Upprimc_uto ft',Jta mercante . Dessa defic.encia de rccul'sos 

. a•> Curpo de i\ l<tl'iu h.üros Nacion;1c:; ain.la '~"·crravad<t no periodo de luÚ:; in tel'L1 ~S c d<1 
·n:w ll'gitima-ram ._~ u-~pel'.<I1Ç<L5 do lcgisla.Jor. dcploravcl de;;ot·ganização das emp ·ozas mais 
Os cxig11os con ~ . 11gcntc: que cllas _foenecem favorcch!as pelos poderes pn b1icl):;, pt•oma
~l,t:Io c;u . Je:pt•opo1·çiio manifesta com as mteam eru lJaraçJs IHL cit·cnlaçiío coste.ira de 

.. do;pczas do seu custeiu. . productos, com dcteimento para a litYo ura e 
:::iet·;\ conv r.nicnte snpprimil' as escolas que pt'BJtllZOS p::U·a 0 cummerclú . . 

·- pnuco p:•y ,-:uzcm .c uescnvulvcr as que . se - Cuida o Go n •t·no ue cumprn' o voto ~o 
rPcommembm pelu seu rentl imonto util, Cow;t•cs.-:o, prep<U'.~nd._• as ba.'o" de r~ ovaç=:? 
t r:1 nst;Jl'rtl;J.o•1o-n:; em mn nancia.L para o I do cont1·acw com o LloyJ_ llr<~zt~ • ' ll'.u, Ja 
ah:l. >Lf:úimento tias c· mpa.tl'lli.os dn especittli- agom _reor gnntzado , 8 se empenh:u·a. na. 
d;'t.clc,: ti <> Coc·po de i\Iarill lWi t• oJs Nac.lon ;le:S c exccuça.o elas med1das ao s911 a lca.nc~ para 

. inn~mo do CJl'pO de omciaes M:trinheit·os . fi1VO!'eccr o trafego internaciOnal marltlmO. 
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A mesma peovidencia se appl icarâ a uu tr;ts 
linhas ~uGs idiarias , já estando cum!Jletcl a 
niodilicaçã,o uo conla'ac •.o cum a Compa11lüa 
Ama,zon Steam N av::gation, que vae Cl'ear 
o serviço d<t navegação até á região do 
Oyapoc. 

~IINERAÇÃO 

A industl'ia de mineração desenvolve-se 
com demasiada lentldào entre nós. 

A' parte as antigas explorações, sómeo,to 
o minerio de manganez . tem si lo explorado 
nos ultimos annos em escala sensível. E' de 
esperar' entretanto' que' a . mineração de 
cobre e algumas outras venham a ter 
alento compatível com a riqueza do nosso 
sub-solo e as necessidades do mercado uni- · 
versal. Preciso é , porém, que a legish ção 
federal remova · os o bicos que afugent"a.m 
as iniciativas, defininelo os pontos ele du
vida quan to ao disposit ivo constitucional 
que attribue ao dono do solo. a roprie
da.le do su.b-sólo e estabelecendo regr~s que 
auxiliem e garant·tm os qua nes>e ramo de 

-· actividade queiram empregar e.~forços e ca
pitaes. 

O Governo procura neste momento d<tr 
execu c;>ão ao pensamento do legislad"or com 
referencia. á explo ração do cae vão nacional. 

·E' seu intuito promover um e~tudo proti 
ciente das diversn,s jaziJas em situação de 
possJvel exploração commercial, e dos pt•o
cessos e applicações que em c::t.da caso sejam 
efficientes, habilitando assim a iniciat.iva. 
particular a empenhar-se em tra.balhos que 
reclamam avultados r ecuesos, com a · indi
cação autorizad 1 dos r< lSultados que elfe-

' ctivamente se possam esper~1 r. 

Para qu ::l os interessados nacioriaes eQ
contrem maiores posstbilidades de apoio na 
sua 'iniciativa e nus recursos que possa,m 
buscar fóra do pai!~. procurn,rá o Governo 
fazer com que os estudvs qtle se vão iniciar 
tenham por si a autoridade de uma com
péte·ncia, cujas concltL~ões mereçam con
fiança no interior tanto qria oto no exte
rior. 

TELEGRAPHOS 

A rêde telegraphica da União tem tido o 
desenvolvimento compatível com os re
cursos- de qne o Gvverno tem podido dispôr, 
achando-se augmentado o numero de esta
ções pelas inauguradas recentemente. 

A situação em que se achou o Governo em 
referencia ao territorio do Acre, tanto sobro 
o ponto de vista militar, quanto pelo la.do 
administrativo, exigiu que com urgeocia se 
tra.tasse de estabelecer . communicação tele
graphica para aUi. 

~ão pm·mi ·.tin lo, porém, as con rli çõe> de 
mo n1ento o pr ,Jl.mg<tmento da l inha teL:
gra,phica de :Vlamtos, tornou-;;e indispen
savel a constrac<;ãu, -emboea pt•ovisul'ia, ele 
uma linha da bocca do rio Acre até Caquetâ, 
que satisfaz aquellas exigericias. 

VIAÇÃo ·· 

Renasce, felizmente, com a confiança nó- -
desenvolvimento das forças productivas do 
paiz, a actividade consteuctoea. na nossa 
viação tcrrPstre, â mad1da que o povo bra
'zileiro e os poderes publicos vão, dia a dia, 
conflrm<tnclo o seu voto de man-ter a tran
quilidade interna e externa e honradameute 
S () empno hu.m na elevação do credito nn,-
ciooal. · 

Sem ser clte·}·ado a inda o · momento das 
granrles expansõeB, já é, · todavia, licito a tten
der ás mais uegentes necessidades do pt'o
gresw na r êde ·n.e esti'adas no nor t.e da R J
publica. e na ligação elo sul e dq centro á Ca
pital Federal. . Com a pru•icncia e d.entro 
dos limHes que os nossos recursos ainda nos 
impõem, é um dos grandes empenhos do Go-
ve ·no. · · 

Nesse sentido c de accordo com· as vos ;as 
autori:,\ações, continúa actualmeo te em .con
stl'ucção o peolongamento da Estr.1da de 
Fe t·ro Cent1·al do Bra.zii em demanda da. 
part :J Ú'ancam(mte navegavel do S. Fran
cisco, e tambem por administração se tem 
cunstruido ua. Estrada de Ferro de Porto 
Alegre a Uruguayana. Já for Llll inaugu
rados os tl'a balhos "da Estrada de Ferró de 
Victoria e Dia man tina pela companhia Vi
cr.oria a Minas e prosegne com <tctivida.da a 
constrl!cção d11 via·ferrea para o rio Igua-sú, 
tendo sido -nellu. aberta au -trafego um ,trecho 
c executados estudos '·de um ramal para. o 
porto de S. Francisco pela companhia São 
Paulo ao Rio Grande. 

Passaram j <L á administração p.a,rticular 
da companhia Gr·eat Weste·m a Estrada · Cen
tml d<ís Alagoas, adquirida pei<~ União, e a 
de Paulo Aft'c~ nso, por ella construída, con
ser vando-se admin h;tradas pelo Governo, 
emquanéo se não arrendam, as do P<tJ'<iná, 
D, Thereza Christina e Santa Maria ao 
Ueuguay. · 

SECCA 

Prevendo a hypothese de novas calami
dades pela secca do· Norte e emqua.nt_o não é 
possível ceear um serviço systematico - e 
desenvolvido para combater os eft'eit.os pe
riodicos desse terrível Ilagello, cuidou o 
Governo de u.proveitar o~ trabaJhos e des
pezas j:1 feiGas no açndo não ac~tbado de 
Aca.ralni.- mirun, mandando proceJ.er alli aos 
estudos necossarios á ·barragem e serviços 
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começados, como inicio aos trabalhos de t ttl t ido começo de execução o peojecto par:t. 
natnr·cza aritJt'izttdr.,; peln Congresso Ih- melltot'<1l' o sel'Viço com o estCLbelecinwnto 
cional. e inarE.;·ueaç<'lo da nova linlllt rlc ce~oaliza

.OBRAS PUBLICAS 

Varhos sahindo de um período no qual a 
reconstrucção financoira paralysou os sm·
viços de obras publicas .. E' n ace~sario rcco
meçttl-os, dando á Nação o movimento de. 
progresso que á sua engenhal'ia ca.te pre-
sidir. .. 

Por sua alta importancia para o trafego 
comm ·rcial e accrescimo . das renclus publi
cas, pela somm •. de recursos com que podem 
cootribuir para a sua propria execução, 
como pela segurança de rendimentos qúe 
offererern uma vez· realizadas, as obra:; dos 
nossos principaes portos nn,turalmente se 
apresentam e impõem; como as mais pro
pria.s ao inicio . da nova phase de actividttde 
naciunal. 

Consignou a lef vigente do orçamento dis
posições que pcr·mittem cuiJ.ar com vigor de 
melh01•ar e appal'elhÇLr alguus, que consti
tuem velha e legit.ir{\a aspil'ação. Sem tratar 

. daquelles portos em que convém conser·var 
o regimen aJmioistrativo por que vão sendo 
feitttS. as . obras , reconhece o Governo a 
urgencia rle ser(:Jm ~ncct'1das as do porto da 
Rio de Janeiru, que· teem 8ido objecto de seu~ 
estudos incessantes. 

As do Recife, S. Salvn.dor, Belém e Manáos 
formarão com o da Capital Federal, o de 
S:1ntos e a barra do Rio Grande do Sul u serie 
de grandes obras deste geucro quo estão a 
pedrr resolução. . 

Devem e hão de ser encaminhadas com 
decidido proposito e firmeza. para que se 
possam iniciar e ultimur no decurso de 
tompo que a importancia e difficuldadc do 
cada.trabalho forçasamente com:;omo . 

O.~ se1;viços locaes entregues nesta C>tpital 
ao Governo da União muito deixam a descju 
na sua execução ; o de abastecim.ento de 
agua é motivo de frequentes reclamações por 
dcncienchs e irreguhnidades. que á. admi
nistração compete ainda corrigir. 

AGUA 

A cxiguidad.e da. agua captado, erros na 
organização do serviço, falta de reservato
rios, rêdes de canalização defeituosas, ou 
pela falta de ;;ystema e· cunformidadc no seu 
e~tabelecimento, consequencia deum serviço 
em q uc, por falta de previsão~ os trabalhos se 
fazem sob a pressão de situações insupporta· 
veis, con~timo do,r-·grado por uns em detri
mento de outros habtt<tnt.es, t::tes são as fal
tas que proéurarei corrigir com a urg-encia 
possivcl em obras semelhantes, tendo já 

ção, lig(l,ndo dil'ccta e espcqialmente o reser
vatorio do Pedregulho e o do morro da 
Viuva. 

ESGOTOS 

Vac ser objecto de se-riõ ~uidado do Go
verno Feder,al · a. questão de esgotos desta. 
Capi&al. A exis ·.encia de um cont!'acto neste 
como em ouhros &erviços importwtes cil'
cumscreve a acção dos poderes publicas; en
.treta.uto, nem por isso ficará <1 cidade pri
vuda dos beneficios que uma boa fi~calização 
pórJ.e suggel'lr. Tambem a associação deste 
serviço ao do porto, pelô estabelecimento 
nc granJ.es galerias que po~sa.m ser prolon
gadas aomar,sendo rac,onalmente dellnea.do, 
devel'à contr,buir poderosamente para eli
minar uma das c ,,u-as de mfecção local da 
cidade, pela contaminação das aguas da sua. 
bahia. · 

ILLUMINAÇÃO DA CAPITAL 

O contraeto vigente c0m ·a Sociedade Ano
nyma do Gaz do Rio de Janeit'J aecl'escen
tou-lho o privilegio para a illuminação ele
ctrica, de que continúa privada a Cavitul da 
Rcpublica. ' 

O Ministcrio da Industria já approvou a 
designação das ruas e praças da primeira 
zona que deve ter essa illuminação, mar
cando os prazos para que aquella companhia 
se desobrigue do compromisso para · tal fim 
contt-ahido. 

FAZENDA 

As l'epartiçõcs de fazenda estão reclamando 
prompte~ reform<t. Em geral o pessoal não é 
sufficiente para attcnder ao seu considcravel 
expedien ;e e os elementos materiacs não 
bastam para acu,llr ás necc~sidades da fisca
lização. AS delegacias, principalmente, teem 
um pessoal muito .infel'ior ás exigencias do 
serviço e a sua organização não atten~e aos 
multiplos encargos que lhes são attribuidos. 
Seria acertado dar-lhes nova feição e resta
belecer us antigas contadorias e os lagares de 
procuradores fiscaes. 

Toem sido ordenarias obras urgentes de que 
necessitam a Casa d11 MoeJa, a Alfandega· e 
a Caixa de Amortização. Esta reparGição, 
pela importancia· dos serviços que lhe e~ tão 
aifectus, p1•ecisa ser transferidn, para. um edi
ficio em que pos~a funccionar conveniente
mente. 

Para melhorar o serviço da arrecadação 
dos impostos de consumo é necessario que 
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sej<t reformado o regnL1mento expedid o co~1 
o decrdto n. 3.622, ele :"26 de rmtrço do I DOu. 
Estabelecendo um processo complicado, ~·c
~atorio e dispendioso para a co_bran~n e fisca
lização do imposto , esse regulamento onera 
o contribuinte com p(Jsadas multas e crea 
uni regimen fiscal tão complexo om stns 
normas quanto illusorio em seus efl"eitos, 

Conviria, pois, modificar o <~.rt. · 38 da lei 
n. 641, de 14 de novembro de 1.809, proVi· 
cJ.en<lia que escapa á competenci<t"tto Govemo. 
Os embaraços trazidos á fiscalização do im
posto, pela má comprehensão do art. 55 do 
regulamento de 26 de março de 1900, foram 
removidos com a expedi~;ão do decreto 
n- 4.697, de 12 de dezembro de 1902, n. 4.758, 
de 31 ele janeiro do corrente anno. 

O regimen estabelecido para as collectorias 
pelo decreto n. 4.659,de 25 de junho de 1901, 
não funcciona com vantagem p<tra o serviço 
que pretendeu regular. A reclucção da por
centagem a 15 % tem provocado o abamlono 
por parte dos agentes incumbidos da ltrrc· 
cadaÇão, e, em diversos Est<1dos, grandes 
teem sido ns difficu!.dadClS da administra<;ão 
em encontrar pessoal habil par:1 sulJstituil-os. 
Parece-me conveniente qué sej<L olev<tda 
aquella porcentagem. O angmelito dtt dc;;
peza serâ largamente cornpensu,do pelo eles· 
envolvimento da receit<t. 

O actualreguL.mwnte do sello deve bm
bem ser revist :J no sentido de h<1l'IDonizttl·o 
com as disposições de leis poBtoriores, de 
toma l-o mcüs claro em certos pontos o de ser 
reduzida a pena de rev<tlidaçlio. 

A rerorma das caix•1s ·cconomicos merece 
igualmente a attenção do Congrosso. Sw in
stituições da maiot· utiliuade c convém am-· 
pliar a sua esplwra de u,cção c prover sobre 
a applimtção dos depositas. 

As autorizações concedidtt> ao Governo na 
lei da receita para o corrente exnl:'cicio teem 
tiuo cautelosa execução. Estil sendo el;Luo
rado o CoJ.igo de Contabilidttde Ptlblic<t e o 
novo reo-ulamen~.o de seo·uros tendo sido 
inn.ovnJ.; o contraeto pa~a a ~xtr<1cção uas 
lotorias feueraes, vigOl'ando neste llX>JI'uicio 
as clausulas imposta:; pela nova lei, havciluo 
o contr-ackmto desi:::tülo de rcclomaçõe:; pen
dentes e luc r<Lndo o Thesonro cerca de 
600:000$000. 

Foi nomeada uma commi8siio para est~Hlar 
os resultados que tem datlo na pratica a 
tarifa actual d:.ts alfandegas e a proceuoncia 
das r.ecll;l.maçõoo que teem appa.recido, indi
cQ.ndo as modificações que forem necessarias. 

A recente occup<.~ção do territorio do Acre 
por forças braziloir:.ts determinou a necessi·· 
dada da creação de uma estação fiscal pa!'a 
a arrecadação dos impostos C\O exportação, 
consumo o outros, assim como a de uma. 
cu,ixa civil dest.inada a effectuar o paga.-

mento das rofeeich.~ forças, t.cn·lo sido pa.r~1. 
c.,;.,.;e Jim expelidos o~ decretos n. 4 . 78ti, de 7 
de mal'ço iiull•J c 11. '1. 7U8, de :?1 do mesmo 
mcz. 

Para occorr,Jr á~ despezas do pessoal 
·e matorütl da Mesa. de ·Rendas e da Caixa
Civil, :ttê o. fim do exercício, fot'am abertos 
os cl:'editos extraoedinarios necessarios pelos 
decretos ns. 4. 70J, de 14 de março c 4. 805, -
de ~2() do mesmo mez. - · 

Seeão opportun:1.mente submettidos lt vossa 
ap1•eciação estes credito.; c os c1ue o Goycrno 
tove necessidade de abdr _para attender ás 
despczas com o movimento de forças e outras 
que foram deteeminadas peb occupação mi-
litar d:.tquclle terrltorio. · 

SITUA~'ÃO ECONOMICA. 

A situação economica, apezar da crise 
que affiiga a lavom·a de caf0 c da b<Lixa de 
preço~ dos nossos principacs productos de ex" 
portação, não é uesanimadüra. 

Segundo os algMismos, ainda incomplLJtos, 
da Repartição de Estatística CommerJial, a· 
nossa exportação foi em 1902 de 736.!00:000$ 
e a importação dé 467.239:000$, verificando
se um saldo a favor uo p:1iz de réis 
:268.861 :000$000. 

Em l9'Jl,·a exportação foi de 860.827:000$ 
o a impor l;t~çã.o ele 419.9513: OOO.f;, sendo o saldo 
de 410. 871 : 000$1JOO . 

Embora o V<t.lor d<1 oxpot·ta.çã<;> tenha dimi
nuirlo e o da imporbçiio :.tug·montado em 
lOU2, lt taxa. c;1mbi.al m•tntcvo-so com peque
nas oscill<tr·ões. EstD facto o a cil'cumst.anCi;t 
de es tuinm procura;ndo applir!ttç,io nas in
(lnscricts e fnndos publicas :.ts ecotwmias, que 
s::~vão ;1pnrando,dumonstram que a cunfia,nç t 
rcna~ce. 

A criso com que luta :t l;wour:t tem real
mente acc~rrot>tdu gr;mlus p1•ejuiw,; a <tlgnns 
Estaclos. Não podi.:t, ontr<\tltlüu, surprehen
del' aos quo acomp;wham com ttttenção o 
m:;vimento economico desde que se viu a 
producção do café olenr-se em .12 annos, de 
1800 a 1002, de 4 it 15.000.000 de saccas e o 
con~umo não croscil.r mt mesnut extraordina· 
ria p l'oporção. · 

Coincidindo este aug;rnento do otrorta com 
a vttlorização do papel-moeda, .: man!festada 
n<L alca do mtmbio, em natural qne tt situ:t
ção dos productoros se tornasse muito melin
drosa. 

A grande offerta do geuero t em sido o 
maior factor do lamcntavol phenomeno. Ou· 
tros, porém, toem cooperado para a situa
ção, actuando lentamente coni.o effeitos ne
cessarios de leis nu.tur:10s, que aninguem é 
lici.to contrn.riar em um meio que so:ffre a 
influencia. da moeda fiduciaria inconversi
vel. O capital reprrsoni;ado peh terra e 



psbs machinas não podia contrtr com tt re
munorn.ção elo oui;L'os tc:mpos om qno m;_,nus 
oneroso ortt o tr<:Lb:tllw. O :Jalal'i J, r e.ll:ctin<lo 
as conrlições get·ctes do p<Liz, é t ·.tnto mais 
exigente quanto m;üoros silo os gastos de 
subsisteneia. O crctlito tem sido quasi nullo, 
não so sentindo o c lfeito da su .. ·. gl'ando fun
cção protoctora ; só o que se fundar sob o 
penhor das safr.rts pode~r:t forn ecer ao pl'O
ductor os meios de osp3rar, sem ímpacion
cias, a colheita e . .de enkegal-<1 ti.o consumi
dor sem precipitações . 

Já me referi, em tormos goraes, á necessi
dade de organizar a defesa contra a irregu
laridade dos mercados e os processo~ de qne 
se servem os intermedial'los no commercio 
do café. E' lisongeiro assignttlar que os la
vradores se congt•egam em syndicatos agrí
colas para promoverem os seu:; interes,;es. 

Com relação ao credito, sabe o Congresso 
que faltam-nos, por completo, institutos que 
satisfaçam á:; necessidades economic~Ls do 
paíz o ad.niira como, sem . ellcs, teet'n-se 
mostrado resistentes as suas iudustrias. 

O Banco da Repnblic<t ach~t se em situa
ção especial. Tem procul'ado alargar a<; ope
rações de desconto e não lhe tom faltado a. 
confianç't, que se manife;;ta pelo augmonto 
dos depositas. Intervindo mts operaçõr.s de 
cambio, su<t principal 8inão exclH:;iv'a preoc
cupaÇão tem sido emb(lraçar as gl'ande.-; os
cillações que perturlmm toda a vida com· 
merclal. A carteil•a das liquidações não póde 
auxiliara dos doscontossemdesvhtr'setlo sua 
funcção,c1ue é n,mortizat· ,em cul'tissimo prazo, 
a omissã.q das inscripções. O banco repre
senta menos um elemento p:>sitivo do qne 
negativo na vida econumica do pc~iz, o, en-
tretanto, o que se .. precisa ú Lle prc~pulsJt'es 
quo imprimttm .movimento ás riqueza.<> ador
mecidas ou ltLtentes. 

Nota-se, a despeito do tudo, que v:1e se
guindo mJlhor dirocção a activiLlaclo nacio
nal; monopolisad<L até agora pelas chamadas 
«grandes industrlas agrícolas». · O café, ~L 
bonach<t, o fumo e o assucar renderam om 
1902, ·na exportaçãq, menos do que no ante
rior ; a herva i.natte, o cacâ.o o o algodão 
foram, porém, mais favorecido:-::. Outro$ 
productos de meno1' impórtáncitt manifesta.
ram fl•ancéL melhora, representando seu 
valor 9,7 "/o ela exportação om 1902 conka 
6,7°/o em _l90l. 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

E' satisfactoria n sitmíção financeim do 
:r;>aiz, como se vê pelo augmento de nossos 
depositas no estrangeiro e no Banco da.Repu· 
blica, e pela alta cotação de nossos títulos 
jnternos e externos, · · 

As t•,polkes ü.\de:waes, (1nc ltaviam calli,1o a. 
(l\) j~ om 1001, snlJii'<llll <l 030.~ em HlO:.', .:1L
cat1ç:111do OGOs e 98U;; no mez lltHlo. 

A cotltção ' dos úÓncls de 4 °/o, de 1889, 
sul>iu de 62 em 1900 ~ G8 em 1901 c a 76 
e 78 em 1902 e 1903. Os títulos do fimdinf! 
f.oan toem-se ma. ~ltido acima do par . 

Peb synopse de 19m\ verifica-se que a 
ronda arl'GG<Ldada nosso exercício foi de 
31.208:475$108, ouro e 182.329:508$081, 
papel, . a qu ·.l addicionada, ti rencl<1 do 
11. 842 :177$746, ouro, o 56.052: 373$957, pa
pel, só monte agor<t conheci.Ja mas n.indtL não 
r.scriptttrada, rr.foronte a 68 bahnços rece
bidos, eleva-se a 43.050: 652$~54, ouro, e 
238.381:972$050, p[t,pel. Ha ai.nlla aaccres
centtn a arrecadação uo semestre addicio
nal cuJculaua em 556:7 44$304, ouro, o 
6. 086 : 764$22:{, papel, o mais o saldo em 
papel dos depositas já. veritlcados na impor
t<.Lnci:J. de lO. 537:275$351, o · que tudo 
faz subit' a anecadação no. exercício a 
43.607:397$158, ouro, o 255.0'J6:01JS624, 
papcl. - · 

A lei n. 813, de .2i do dozemhro de 1901, 
orçando a recei ta geral da RcpubliccL para o 
e.xercicio de 1902, com exclusão da quantia 
de :2.5:30:000$, papel, pal'<t as obrn.s do~ mo
lhomrilentos dos pot•tos, ainda não arrecu.
clada, cttlculou a receita em 42.876:6!)6;.;637, 
ouro, e 25,1.931:000$, p~tpol. · 

Vê-se. pois, que a receita a!'l'ecachtd~L ex .. 
cedeu á orçttda em 730:7::31$521, ouro, o 
75:01!$624, papel. 

A despeza. votada peln. lei n. 834, do 30 dq 
dezembro de 1901, p:tr;~ o exercido do 190?., 
com exclusão d ~t qtwntia ele 2 530:000S. nfio 
üespendiclct, de;tinarla ao fundo de melhora
mento .dos pol'tos, foi de 33.59.2: 171 ~580, onro, 
e 235. 391:888$054, papel. ·· 

All.dicionanuo-se á dospoza orçada <1 rcn.li
z:1da por conta dos creditas n,bcrws nc.;l:lo ou 
em oxercic ,o.~ antol'iol'es, n:1 import<Ltlc:ia tle 
929:523$319, ou r·u, c 16.3,15:88 1~1 5,1 , )Xtpcl, o 
o de(ic it de 1:!8:551 $365, ouro, accttsivlo na 
conta ele depositas, conforme a synops,}, a 
ele,peza rlcva-se a 34.65!):246$294, ouro, o 
251.737:769$208, PcLpel. 
· Da comp ·.r~tçií.o d<t despeza com a receita 

rcsult<t uma differença a favor desta de 
8 .957:1508684, ouro, c 3.2G8:242$4J6, p:tpel, 
a quctl devorá. elevar-se sonsivelmctJte, at
tendondo-sc a que se computou a d,:slJez<J. 
orç11mentari:t em sua totalidade, qtEmdo tt 
realizada nunca attinge á fixada; 

Daquella uifl'eronça em ouro deve dcduzil'
se a ~ommtt qno, · pelo orç,amonto, t nm appli
cação especial. 
. A arrecad<J.ção dos impostos do consumo 
prorl-uziu,durante o anuo do 1902, 3,1.830:137$ 
ou mais 4. 948:046$ do que no exercício do 
1901. Compm.•ada essa l'eceito, com a orçad:J, 
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pela citada lei n. 813 em 34 .970:000:);, nota
se para menos a diiferença rle 139:863$')00. 

E' de esperar que a r enda dessa proce
dencia se desenvolva á medida que a arreca
dação e a fiscalização se forem normalizando 
em todo o paiz. · · 

Pelo movimento da arrecadação das al-
fandegas no primeiro trimestre do corrente 
exercício, póde-se concluir qne não _ fa lhaeão 
as previ:;ões do legis~ador. Verifica-se pelos 
elementos conhecido, que a renda ordinaria 
nesse período, comparada cem a de igual 
período do exercício anterior, t~ve o au
gmento de 4.874:526$. sendo 1.260:526$, ouro, 
e 3.814:090$, papel. A- receita total do 
trimestre é de 10.721:939$067, ouro e 

· 6l.Ol4:445$691, papel. A do ·exercício, cal
culada sob essa base e incluindo-se · a 
do semestre . addicional, elevar-se-Ira a 
43.444:500$572, ouro, e 250.144:546$987, 
papel, qul:l é superior á orçada . 

Do emprestimo interno de 60.000:000$000 
· · .emittido de accôrdo coro o êl.ecreto n. 2 .695. 
· de 29 de novembro de l897,do .qua,l. já haviam 
sido resgatados 443 :000$, foi resgc.~.tada ína.is 
a somma de 6.000:000$,ficando em circulação 
titulos no valor nominal de 53 557: 000$000 . 

A · somma de papel- màeda em circulação 
até 31 de março ultimo é de675.411:02l$000. 

A despeüo das d0spezas de caracter extra
. ordina.r io a que se tem vistó forçado o Go-

. : \ 

verno , em consequencia dos acontecimentos 
que conheceis, vê-se .do~ elementos qu" tenho 
apl'esent r.do ao vossO exame, que é folgada 
a nossa situar;ão financeirtt . 

Com estas informações e com os amplos 
esclarecimentos que constam dos I_'elatorios 
dos diiferentes ministerios, podereis bem 
ajú izar d~t gestão dos negocies publicos e das 
providencias neccssarias para melhorai-a. -

Estou cet·to que haveis de corresponder â· 
grande coutlan.ça. que a Nação deposita em 
vossas lm:es e pn;triotismo, e, no empenho 
de bem servir aos interesses da. Republica, 
podeis contar com. o meu ardente esforço e . 
devotada co !laboração. - -· - ~ 

Rio de Janeiro, 3 de maio de ,1903. ' 

FRANCISCO DE P~ULA RODRIGUES ALVES. 

Presidente da · Republicll-·· 

O Sr. Presidente-O Congresso 
Nacional toinará na devida consideração a 
exposição constante da Mensagem do Sr. Pre
sidente da Republica. · 

Está encerrada a sessão solenine.-José · 
Gomes Pinheiro J11achado, . President~ do ·. 
Congresso. -Joakim d'O Catunda, lo Secre
tario.-Angelo Neto , 2° Secreta.rio.-Albe1·to 
Jose Gonçal'Oes , 3° Secretario. - Galdino Lo· 
,·e to, 4° Secretario . 

. · 

. · ...... 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

--------~--------

Prim~ira se~são aa uninta l~[islatnra uo Gon~rosso Nacional 

l a SESSÃO EM 4 DE MAIO DE 1903 

Presiilcnc'ia do 81·. U1·ímno &mtos (1° Vice-P'i'es·idenle) 

Aó meio-di<J. procede-se á ch<J.mad<J. :1 quo 
respondem os Srs. Urbano Santos, Angelo 
Neto, Thomn.z Accioly, José Eazebio , Lniz 
Domingucs, Rou1·igues Fernandes , Guodclha 
Mour'io, Christino -Cruz, Dias Vieira, Aniziu 
de Abreu, João Gayoso, Jon.quim Pires, Tlw
maz Cavn.lcallti, Virgilio Brigido, Francisco 
S(t, F1·edorico Bo1·ges~ João Lopes, Eduardo 
Studart, Sergio Saboya, Gonçalo Souto, Ta
vares de Lyra, Elóy de Souza,Fonscc .. l n Silva., 
PereirJ. Reis, PauléL e Silva , vValfl'edo Le:LL 
Soares Neiva,, Abdon Milanez, Tuixeirn. do 
Sá, Ermirio Coutinho, João Vieirn., Malaquh:> 
Gonçalves, Julio de Mello, Cornelio · d;L Fon
seca, E~tacio Coimbra, Pedro 'Pemn.mbuc<>, 
ElpiJio Figueiredo, Arthur Orln.ndo, \Van
derley de Mendonça, Epaminondas Gt•acin,lo, 
Raymnndo Miranda, Eazebio de Anrlt·ade; 
Arroxollas Galvão, Domingos Gilümtrães, 
Folix Gaspar, Eugenio Tourinho, AdaJbiwto 
Guima.rães, Sa.tyro Dias, Pauln. Guimarães, 
Augusto de Freitas, Pinto Dantn.s, Rodrigues 
Lima, Tolontino dos Santos, Paranhos Monte
negi'o , · Bernardo Horta, Moreira Gomes, 
José Monja.rdim, Galdino Lorcto , ' Erico 
Coelho, Fid.elis Alves,, Belisario de Souza; 
Ben~dicto Galvão, Silva Castro, Lonrenço 
Baptistn., Alberto Bezamat, Julio Santo~. 
Honrir]nn Borg-es, Crnvollo Cavn.lca.nt i, i\laJ~
ricio do Abreu, Oliveira Figueiredo, Teixeim 
Brandão, Francisco Veiga , Estevão Lobo , 

Vol , l 

lliboieo Jt1nqueira, Cn.rneiro de Rezr>nrle , .. \11• 
t oro Botelho, Luiz Alvos, AdalbertrJ Fl:l'l'a z, 
Heneique Salles; Catog-orn.s, Carvn.lho de 
Britto, A1·thur Torres, Lindolpho Caccano, 
l•~1iua.rdo Pimentel, \ Venceslau Braz, Jto
rlolpho Pa.ixão, Galeão Carvalh:tl, Mol'rir·a 
rl<t Silva, Jesuíno Ca.rdoso, Domingo,-; do C:l.S" 
t:o, Franoisco Romeiro,Rebouças rlc C:tl'V:t
llw,Fornando Prestes, Amara.! Cesar, Fe1·rcirn. 
Br-aga, José Lobo, Pn.r 1lino Carlos, ,\l vaJ 'I> <.lo 
Carvalho, Teixeil'n. Brandão, Ca.ndido uo 
i\brcu,Carlos Cn.valcan ti,A!oilcar Guimarães, 
L·1mcnha Lioa, FI'ancisco Tolentino, Piwl<~. 
Ramos, Ahdon Bapt.ista, Soares dos Santos , 
Juvena.l i\Jn ller, Marçal Escobu, Gm·m<;no 
lbsslocllor, Xavwr do Valle, Angelo Pi.
nlleieo, VicLol'iilO Montoiro, James Dal'cy, 
C<tssian <J 1lu N<>Scimento, Vespasianode Aibn
quorquo,' .Diogo Fortuna, Campos Car t icr, 
Alfl'edo Vare la o Homem de Carvalho. 

Deixam do compm•oce1' com caus<L p<uti
cipada o.;; Srs. Bezorril Fontenelle e Gas Lio 
da Cunhn.. · 

E S<êm causa os Srs. Raymundo A!'i;lmr, 
Tl'incLJ.de, Aíf9n8o Custa, Celso du :'iou~:<L, 
Bricio Filho , Peroirn. de Lyra , Esmomldino 
Bandeira, Morei!•[!, Alves, Leovigildo· Fil
guoil'as; Cn.stro RehoJio, Bulcio Vi<Lnu a, 
Vergne rle Abreu, Pereira dos Santos, Lau
t•indo Pitta, Poreirv. Lima, Pa.ulino ele Souz<.L, 



Viria to Mascarenha,; , João Lu i<~, Astolpho I ~:tneção do Se . Presiden te da Republictt n. 
Dutra, Ca.miLlo Soai•e.~ Fill1o, Gad os Ootoni, l'C8olução do Congl'esso Nacional , elevanclo 'D, 
Pactua Rezende, Valois da Castro, . Arr.olpho 150$ mensn,es a pensão conce.âdl1. a D. Fran
Azevedo, Candido Rodrigues, Rodolpho Mi- cidl:a Elisa de CJ.sGro Araujo, -viuva do majoe 
randa, _ Francisco Malta, Barbosa Lima e do exercito · Manoel · Porfirio de Castro 
Domingos Mascarenhas. Araujo.~Inteirada . 

Do mesmo senhor, de igual data, C()mmu
nicando que o Senado, tendo ad9ptado as 

E' lida e, sém debate, approvada a acta da emendas desta Camara ao proj ecio quere- · 
sessão antecendente. gula a audiencia do procurauor geral da 

Repuhlica o ne3sa data o enviou á s:mcção . 

Abre-se a sessão. 

O Sr. Angelo Neto (1• Secretario) -Inteirada. 
· p~·ocede · á Ieitúra do seguinte Do mesmo s:;nhor, de 30 de délzembro. ul-

EXPEDIENTE 
timo, commimicando que o Senado, .no.>s:J. 
•l<1ta, enviou á sancção presidencial o de
creto do Congress:> Naciun:.d fixando a doil-

Otncios : · peza geral dn. Republicl1. -p·• 1'a. o ex:wcicio J<i 
Do Sr. 1• Secretario do Sonado, do 29 de 1903.-Inteirada. 

dezembro ,proximo passaclo, commnnicando Do me~mo senhor, de i.,t ua.l dn.ta, commii
·que nessa data o Senado enviou á saq.cçiu nlccwdo que o Senado adoptou , e nesx.'t data 
prusidencial o. decreto do Congre~so Nacional, cn vi ou á sancção do St·. Presi•lcnto da Rrpu
autorizandu o Governo a pr0mover desde já blica, as proposições desta Garoara, a utot·i
á efl'ectividada do posto ·os alfe t·os gmduados zando . . uma a_- a.brir o creJito esp :~cüt. l de 

· ;pela lei n. 350, de 9 de dozemofo Lle 1895.- 100 :000$'.-ouro, para occorrcr, nu .proximo 
· -Intqirada. anrio da 1903,âs de3pezas com u. ~lissão Espe-

Do mesmo senhor, de 'igual data, commu- cla.l ·encal'rega.da de t ratar da questão do li
nicando que, nessa data, o Senaüo enviou á mito.> com a Guyn.na lngleza, e uutt·a cqn<!e · 

· .c:;ancçã.o presidencbl n. resolução do Congresso dendo a pensão Je 848$ a D. Na!'cis::t Rodri.
Nacional, autorizando o Poder Executivo a gues Cabral. em prejuízo do meio solJo qu3 
abrir ·ao Ministerio da Fazenda o credi :.o de percebo. - Inteirada. · 

' 60:000$, supplementar á verb:~ 30 do aet .. 23 Do mesmo senhor, de 3 do jo.~ o eiro do cor- · 
·. da loi·n. 834, de 30 de dezembro de 1901.- r ente anno, transmHtindo iiri1 dos autogra-. 
· · Inteirada . 'phos de cada uma das Reso luções, devida-

Do mesmo senhor, de igual data, corr.mu- mente sanccionadas, uma que n.u toriza o Po
·nicn.ndo que o Senado, nessa data, enviou á der Executivo a abrir ao Ministerio da Ma
sancção do Sr. _Presidente dtt Republica a r inha o credito de 1.463:823$8 16, suppl(:'men
resolução do Congresso Nacional, autorizando tar á verba. 21 do art . 9• da lei n. 834, de 30 
a 'aberturc1 dos. creditas do l09:fi02$658, sup- dezembro de l ll01, e outra qu .\ abre ao - ~~i- · 
plementa.r á verba n. 37 do art . 2• da !oi nisturiu do Interior o creclito de 7: 950$; sup
n. 834, de 30 de dezembro de 190 !, e do plementar á verba 6-Secr~tar~a do Sen~do 

· 59:335$, extraordinario, para pagamento de Federal, e de 5:926$654, supplemen ~at• ú. 
moveis e -accessorios -decorativos no edificio verba 8 -Secreta;·:ia da Câmara dos Depu·:- · 
destinado ao . serviço da Justiça Federal.- t'\ldos.-Inteirada . 
Inteirada; . Do mesmo senhor, de 13 de janeiro · pro' 

Do mesmo :senhor, de igual data, commu- ximo .findo, transmit·tindo nm dos autogr3.· 
nicando que o Senado, em sessão anterior phos da .Resolução do Congresso Nacional·, de
adoptou e nessa data enviou íL sancção a vidamente sa.tccionada, autorizando o Gu~ 
proposição deso;a Camara, abt•indo o credito veí·no n. abrir ao Ministerio da JustiÇa e ·l'{c
de 25:000$, supplementur á verba - Even- gocios· Interiores o credito necess~tr.io p:1ra 
tuaes - do art. 2• 'da lei n. 834, de 30 de pagamento do premio de .viagem conferido a 
dezembro. de 190L-Inteirada. . Perit-o Demosthenes Racbe .-Inteil'al a. · ' 

Do mesmo senhor; de igual data , commu - Do mesmo senhor, de 27 d1 ! :L!H· il prnxi ni ) 
~icand_o .que o Senado approvou e nessa data findo, transmittiodo ttrf.l.--dos <,tu ;ugru.plvs d:~ 
enviou á sancção presidencicd · a proposição Resoluç(io do Congresso · N.LecOnil1, davi cla: 
dessa Cama.ra, a.utoriz~nJo o Pudet· Executivo ·mente sancci"D'I(ÜL, atitor iZ!uido a a berturn. 
a abrir ao Ministeeio cb Justiça e · Negocios do credito- extraord' n:J.r.io do 56 :000$ pará 
Interiores · o credito extraordinario de clespezas do rep:esentação e cortezia naval 
~~20:774$, para despezas · com di verBas obras com as mn.l'inhas estrangeiras . ...:...rntei·rada. 
nas Faculdades de Moclictna do Rio-de Ja· Do !llinh:terio da Justiç<t e Negocios.- Iilte: 
neiro e da Bahia.:-.Inteil'.ada. I.' ÍOl'ilS, !lo 29 de dezcmbt·o pt·oximu. pa.ssado, 

Do m'esmo senhor, do igual dat<1 , commu- tl'<msmi Hindo.dcvi,l<tmont.e s,tnccioindosdóus 
nica.ndo que. o Senado, nossa data, enviou á dos autogt•atho::; d<L Resolução do Congresso:, 
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Nacional que determina que as sentenças com a crcação de renda especial destinada 
finaes da competeneia do Supremo Tri lmna:l n.o serviço de pen:sões , como faz o projocto . 
Fedel'al sejam profPridas pot· dez, pelo me- Além de, 110 art. 3°, considern.r como renda. 
nos, dos juizes desimpedidos daqnelle Tri- do montepio « 11 metade do producto do im:
biina.L-Inteirada, enviando-se um dos auto- posto sobre·vencimentos e o saldo das con
graphos ao. Senado. sigmições destinadas aos pessoal civil de 
· .Do mesmo Ministerio, de ? de janeiro, todas as repartições», o projecto obriga a 
transmittindo ,_ devidamente sanccionados, União a pagar. os juros excessivos de 6 ofo, 
·dous dus autógraphos d e~ .Resolução do Con- capitali~<~odos semestralmente,. sobre aquellas 
grosso Nacional. reorganizando ·o Instituto e outras quantias pertencentes ao montepio 
Nacion'al de Musica. -Inte.irada, envlando~se e a occorrer ás .despezas do seu expediente . 

. uin dos autographos ao Senado. . A reforma, pois, não harmonizando . os in-
' Do Ministerio da Fazencla,de30 de dezembro teresses dos bJneficiados com os do Thesouro, 
proximo passado, tl·ansmittindo,devidamente não co nsulta os nacionaes e não deve ser con
Sanccionados, dous dos autographos da · Re-
solução do .. Congres,:o Nacional, determinando vertida em lei. 
·qüe na .liquidação Je tempo de serviço para Por estas razões deixo de sanccionar o 
a concessão de mc·: o soldo e monte pio não se .projecto que reorganiza o montepio obriga
descontará o qur. ror passado no gozo de li- torio creado. pelo decreto n. 942 A, de 3.1 
cença para trat.~mento de saude, e dando de outubro de 189o . ...:...capital Federal, 3 de 
outras povidenci<!S .-Inteiraua, enviando,se. janeiro de 1903.- Francisco de Paula Ro
utn dos autográphos ao Senado. drigues Al·iJes. »-A imprimir para. eu trn.r na 
~ Do mesmo Ministerio, de igual data.,trans- ordem dos trabalhos. 
nrittindo; devidamente sanccióoados, os dons - Do mesmo Mioisterio, de 16 de fevereiro 
ailtographos da Resolução do · Congresso proximo findo, enviando a seguinte 

MENSAGEM 
Naciona1, relevando a prescripção em que 
incorreu D. Anna Coelho de Figueiredo, re
lativamente á importancia-de 216$, prove
niente da ditferença entre o meio soldo inte- Srs. Membros do Congressso Nacional -
gral que lhe caberia e o que recebeu .no pe- Por sentença do Supremo Tribunal Federal, 
riodo de 19 de.janeiro .de 1869 a 18 .de janei- . de 7 de maio do a.nno passado, foi a Fazenda 
ro de 1884, e autorizando a apertara do cre- Nacional condemnada a pag[l.r a Gurjão & 
dito preciso para o respectivo pagamento.- Tavora, empreiteil'os de diversas obras no 
Inteirada, enviando-se um dos <tutogt;aphos trecho de QuiJreramobim a. Huma.ytá, da via 
ao Senado. · ferrea de Baturité, no Estado do Çeará., a· 

Do mesmo Ministerio, de 31 . de · dezembro quantia de 602 :704$()60, comprehendidos ca
proximo passado, transmittindo, devidamen- pital e custas, como indemnização dos pre
ta. sanccionados, dous dos autographos do de- juizos que sotfreram na execu;-ão do respe
ci'eto do Coogresso.Naciooal, orçando a Re- ctivo contracto. 
ceita·Gera1 da Republica pa ra o exercício Ha.vendo o juiz federal na. secção daquelle 
de 1903.-Inte.ifitda, enviando-se um dos au- Esbdo requisitado providencias no sentido 
tographos iio Senado. · de ser cumprida a referida sentença, cabe-

Do mesmo.Ministerio, de 6 de janeiro ui- me solicitar-vos a necoasaria autorização 
timo, enviando. a Mensagem- em a qual o para abrit• ao Ministerio da Fazenda o cre
Sr. Presidente !la Reptiblica communica ha.- dito da citada importaocia, afim de ser effe
v.er negado sancção ao decreto do Congresso ctuada a indemnização' de que se trata. 
~acionai que l'eorganiza o montepio clus em- Rio de. Janeiro, 14 de fevereiro de 1903, 
pregados publicos, pel?~ motivos abaixo : 15o da Republica. _ Pr·ancisco de l'auta 

«O montepio obrigatorio dLS empregados Rod~·igues Alves. - A' Commissão de Orça-
. publicós civis da União foi crea.úo em bases monto. 

tão insufficientes e frageis qUe em menos de Do Mlnisterio das Relações Exteriores, de 
um decennio seus deficits crescentes amea- 21 de janeiro proximo findo, em resposta ao 
çara.m de pesados o~us os ~ofi'espublicos. ofl).cio desta Ua.mara n. l, que'devolveu ao 
. o· projecto de lei que reorgan iza esta insti.: mesmo Ministerio os papeis e mais docnmen

tuição, vasado nos mesmos moldes falsos e tos relativos .á questão de limites com a 
empíricos, não lhe gàrante estabilidade, im- Holivia.- Inteirada. · 
pondo. embora sacrificios novos aos cón ~r~- . Do Minisõt3rio da . Marinha, de 27 tle de
buintes e exigindo do ·The.souro um am;llw zembro proxlmo passado, Si:~.tisfazendo a ru-· 
que elle não póde da.r. . . · . _ q!lisição desta Camat•a no otticio n. 213, de 

Nas circumstancia.s Çt.c.tuaes do pa1z nao 9 d() outubro, ultimo.- A~quem fez a requi
será de bom avi~o desfalcà,r.a. receita geral sição. (O Sr. Deputado Irineu Machado.) · 
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Do mesmo Ministerio, de 29 de clozcmbro e d!l. rc~ceva, mencionados mt demonstra/ 
,. ultimo, enviando a 1\-fon!'agcm do Sr . Prcsi- ção <tnnextt. 
~ - dente da Republica communicando ter nc- CapiLai Feuel'u.l. ;)O ue dezembro uo 1902, 
. gaüo sancção á resolução do Congress? Na- l4o da Repnbiica. _ Francisco de Pa?Xla 
i cional que autoriza o Poder Executtvo a R l · il r conceder nova reforma ao capitão-tenente Ot r2g2tes .f ·ves . 

. Estanislau Przewodowski, pelos seguintes Do mesmo. Ministerio, de 17 de ja· : 
. motivos: neiro ultimo, enviando o requerimento _em 

que o contra-n.lmirante graduacto l'efor
«Nego sancção, por ser contraria aos inter· maclo FilippG Claudio Shot•t ped~ pe~·-

esses da. Nação, a resolução do Cong ' osso nüssão para contribuir -p:tra 0 montcpt~ mt
Nacional, que autoriza o Governo a concGuer litar como contra-almirante, na razao do . 

:·. nova l'i:Jformn ao capitão-tenente, r of.ol'mado soldo marcado na. tahell:i. annexa do decreto 
: _~ com as honras de capitão de fragata Esta- n. 247, de 15 de dezembro de J394, etc.-' 
L · nisláu Przewodowski, como se fÕt'a capitão A' Commt>;são de Marinha e Gue.rra. . . 

de fragata eifectivo, com o soldo da tabella Do Dlcsmo Minist~rio, de 23 de fevereiro . 
em vigor e mais vantagens d11 lei, contando· Hltimo satisfazendo a requisição desta Ca
se-lhe o -tempo decorrido entre as duas re- mara >no officio n . 269, de 8 de novembro 
formas (22 annos), sem direito a qualquer ultim~.-A quem fez a requisiç-ão . (A' Com· 
âiffercnça de vencimento.;; antériores. missão de Marinha e Guerra.) 

Esta melhoria de refo1·ma que grava o 
Thesouro com o dispendio de 5:760$ annu:tes, Telegrammas _:. 
resultante da . clifferença entré I :680$, que é Bsllo Horisonte, 4, de maio de 1903-~r. 

·:·. a importancia do soldo que Qi'a perce~e o Presidente da Camara dos Deputados-Rto_.· 
capitão-tenente Estanislau Przewodowskt e a -Con"'ratulo-me nossa cara Patria pela 
de 7:440$, que virá a receber em consequen· auspiciosa installação Congresso Nacional dé 
cia de resolução do Congresso, não tem justi- cujo patriotismo muito esperam classes pro- . 
fica.ção; visto que, após a sua reforma (1880) _ ductoras .bem seus elevados interesses qu~ 
não prestou elle serviço algurri que o tor- são os da Nação Brazileira . Cordeaes sau. 
nasse merecedor de tal premio. · dações.-Fmncisco SaUes .-lnteirada . . 

Acc'resce que os serviços do mesmo officioJ, Ara.cajú, 4 de maio de 1903---:-Exm . ~r; 
attinentes á guerra do Paraguay, já. foram Presidente C amara Deputados-Rw-Accette 

.galardoados ~ora promoção e contagGm em V. -Ex . minhas saudaçõões faustosa .. ~at" 
dobro do tempo de campanha pal'a a sua hoje. -Jovino llfenezes, presidente de Sergtpe. 
reforma. · -Inteirada. · 

Demais, a Mncessão de novct r eforma abt·e 
um precedente nocivo, qual o de acoroçoar O Sr. Gonçalo Sout;o (pela ordem} 

. preteações identicas, cujo deferimento ónc- -Sr. Prcsidea te, o nosso co !lega, Sr. Bezerril 
·rara mais os· encargos do Erat'io. FonteileÜe tem deixado de comparecer ·ás 

· sessões, por · achar-se doente e, como é pro--
. Julgando, pois, que a present.e resolução vavel que ossos in ~ommod.os d.e saude -· o 

não attende aos interesses na.cionaes, deixo privem de vir aindn. por alguns ~ias a ~á 
-de .sanccional-a. Casa, isto mesmo teago ao conhectmento de 

Capital Federá!, 29 de dezembro de 1902. vv. EEx. para os devidos effeitos. · 
- Francisco de Pattla Rodrigtees Alves . » 
-A imprimir para entrar na ordem · dos O Sr. Pre~ident;e-A communíca" 
trabalhos. · ção elo v. Ex. será. tomada na devida con-
· Do' mesmo Ministerio, de · 30 de dezem
bro ultimo, enviando a segnintG 

MENSAGEM 

Senhol'esMembros do Congresso Nacional
De accordo com a inclusn. exposição do 
Ministro da .Marinha, solicito-vos u. con
cessão, ao respectivo Miu.isterio, do cl'odito 
de l :654$132; supplementar·ás verbas 8" e 
21• do orça.mento ·em vigol', e que se torna 
necess:wio para o pagamento de soldo c 
etapas qne competem; até· 31 do corrente 
mez, aos otliciaes do quadr'Q extraol'dinario 

sideraç·ão . -

0 -Sr. Soares Neiva (pela orde~) 
-Sr. Presidente, peço a V. ·. Ex . . quE) faç[1. 
introduzü· no recinto, afim de prestarem . o · 
compromisso regimental. os Srs. Ahdon Mi~ 
lanêz, .Xa>"ior do Val1e, Francisco Veiga., 
Victorino Monteiro, Elyseu .Guilherme e Lá
wenha Lins, que so acham na antê"sala. 

. o Sr. Pre8idente convida os S1·s ·. 
3° e 4° Secretarios a irem receber os mr.smos 
Senhores, Oil quaes, sendo inti·oduzidos 11(> 
recinto, prest<tm jnnto á Mesa o compro,; 
misso regimental. 
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ORDEM DO DIA 

O Sr. Pre~•i<'rente-A portn,1· ia, dêl, 

Camar:a .informa á Mesu. que jü. s:; rctir"
ram m,ais de 20 . Srs. Deputados e accuscLndo 
a Jisb n, presençêt apemts de 110 Srs .· Depu
tados, não ha . numero pam se p1·ocoder . cl 
eleiÇão . Ern vista disto, le nn to a, sessão e 
designo para amanhã a mesma ordem do dia 

'de hoje, isto é: 

Eleição d:.L Me~a e d:t.'' Commi.ssõos perm:.t-
nentes. . 

Levanta:se ri. scs§io a I hora da. ta.1 ·d t:~ . 

Vão a imprimil' os seguintes 

PARECERES 

N. 55- 1903 

Rec.onhece Deptttados pelo 3• dislricto eleitoral 
do D'istricto Fedeml os Srs. Drs. k!ilciades 
Jliario de Sá Freire e Augusto de Vascon
cellos: 

A 3a comruissão de inquerito, a que foram 
presentes os papeis relativos á eleição de 
18 de fevereiro deste anuo, realizada no 
3• districto do Districto Fedetal, tendo os 
examinado attentamente· e, 

Coll)liderando que a contestação opposta 
pelos Srs. ·Honorio Gurgel e Americo de Al
buquerque ao diploma do Sr. Cruvello Ca
valcanti não atfecta a validade do diplom:1 
e da elei,ção do·s Sr·s. 8;1 Freire e Arigüsto de 
Vasconcellos, é de parecer: . 

l • que sejam approvadas as. eleições do 
3• districto do Districto Federal, sem pre
juízo do merito que porventura possam ter 
as contestações dos Srs. Honorio G~trgel e 
Americo de .Albuquerque ao diploma do 
Sr. Cruvello Cavalcanti; · 
· 2• que sejam reconhecidos e p;•oclamados 

Deputados os Srs. Milciades M<Lrio de Sét 
Freire e Augusto de Vasconcellos. 

Sala das sessões, 3 de maio de 1903.
Joito Luiz, pt·esidente . -Joao Luiz Alves, re
lator.-J. Soares Neiva . -Christino Cn~z.
Luiz Domingttes. ·. 

N. 56- 1903 

Reconliece Deputados· pelo 1° districtd do Parà 
o~ s~·s. Joao H osannah de Oliveim, ilnto
n;o Passos de Miranda, A1·thtw de . Souza 
Lemos e Carlos AuguJto Vale nte ele Nova ·Js 

A Ia Commissão de Inquerito, a que 
foram presentes as actas, documentos e ou
tros papeis relativos ás eleições procedidas 
ll.O 1• disti'icto do .Estwio do P~u·á, no dia 18 

,!.c f'evei'Ciro do conente anno, tondo-us <levi
cbmentc exc1.mina. Lu , cLpre8cnt<1 a respeito o 
~cgumte p ~n·ecer: 

Os Srs. Firmo Braga e Serzeclello Corrêa, 
om uma contestação longa e · minuciosa. de 
5·1 paginas, impugnam as eleição~; de tres dos 
candidatos diplomados pela respectiva junta 
apuradora, a saber- os Srs. Joào Hosannah 
de Oliveira,, Arthur de Souz<1 Lemos e Carlos 
August:; Valente de Novaes, dando, porém, 
como eleito o c<Lnd idato diplomado Sr. An-· 
tonio dos Passos Míra.nda .. 

S:•gumlo p:n·ccP á.rjnPlles contestantes, os 
eleir.us polo 1 o di~>tri.ct.o do Pari~ são os se-· 
'g uintcs S1·s . : 

Firmo Braga com .......•..•...... 
Serzedello Corrêa com ...•........ 
Diogo Hollanda com ............. . 
Pâssos Miranda com ............... · 

votos 
3. 544 
3.544 
3.544 
2.836 

Para chega,rem a esse resultado, estudam 
elles em detalhe o processo eleitoral perante 
os 28 municípios que compõem o indicado 
districto. 

Belem-Na maior parte da:J secções deste 
m unicipiu escrevem. á pagina 3 de sua cou~ 
testa.;ão-«:1S actas eleitoraes não represe:r;t
tam a ver,iade do pleito, verificando-se pelo 
seu estudo causas n1,1merosas do fmucles, por 
vezes as rmüs escv.ndalosa.s.» 

Allegam ain J.a considerações sobre o fa
cto de serem ás votações obtidas em alguns 
suburbios pelos candidatos diplomados sü 
per i ores ás que tiveram nas secções da pro
pria CapiGal em desproporção notavel com 
as respectivas populações. 

Dizem mais: que a fraude em certas sec · · 
ções chega a pontp de ser o numero de 
eleitores votantes superior á. população 
adult<t, inclúindo os analphabetos e as mn
lhere.,; e que em outras votam ausentes e 
mo1·tos. 

Dopois de mais allegações semelhantes en
tram na analyse das ele~çõos por secção; 
acompanhando-os verificaremos a proceden
cia ou improci3 ~encia de quanto articula
ram e escreveram a tal re.;;peito. 

Dizem os contestantes que na 7a secção do 
!• districto não houve eleição c que a ada 
apresentada não foi transcripta nem concer
tada. 

Ha equivoco nessas allegações, pois ét fls. 
3 dessa acta consta que ella foi ·Granscripta 
no livro e&pecial aberto pelo presidente da 
mesa e 1\ fis . 4 se encontram o concerto c 
a conferencia feitos pelo escrivão ad-hoc 
Manoel Bahia Filho. 

Com reforencia á 14a secção em que 
nJfirmam não ter havido eleição, actaalgu
ma, foi presente á coromissão, de modo que 
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não póde deixa;• de ser acceita e;sa affirma- sp <1ctivo livro se verifica a assignatura de 
tiva dos contestantes, tanto mais qun,nto o 1:33 votanh.; . 
contestado Sr. Atthur Lemos declara,fl.s. 1 Tambem não colhe a allegação por elles 

:: de sua exposição cscriptn,, que a mesma acta f li ta do serem apu1·ados pell). mesa 13l votos 
·: .não foi por clle encontrada. quando attingiram apenas a 127 · as cedulas 
; Al~m disso, o documento sob n. 1,. que encontradas na urna para cada eleição, pois 
·.· é um attestado do S:. João Antonic> Cher- esses 6 v-otos a mais forarri"os que a mesa· to
. mont, proprietario da casa designada para mou em separadJ aos seis eleitores, cujos 
.,. nella funccion"'r a respectiva mesa eleitoral, nomes não estavam incluídos no alistamento, 

attestado em que o dito senhor informa não conforme consta a fls. 3 v. da acta meu-
ter alli havido eleição, corrobora a verdade ciouada. . 

· daquella affirmativa; Da fls. 3 da. acta da. 41" se~ção consta ter 
Na na secção vota.ram duas vezes os e lei- votado na eloição de 18 de fevereiro o indi

~; . · tores João c •. Craveiro, Manoel S. da Con- viduo Raymundo NJmtto Marques. 
> ceição, Aprigio . José . Ferreira, Balbino A. Entrilt<mto os contestantes a !legam e pro~. 
:-__ Ferreil'a, Chrispino B .. dos Santos e João vam com o documento n. 3, cet•tidão "de obito 

Gregorio de Senna, além de S9r o numero de passada pelo fLmccionario competente, que 
votantes superior ao dos eleitores ahi alis- aquelle individuo fallecera aos 4 de-janeiro 
tados. E', portanto, nulla a eleiçã.') procedida de 1900 de bel'i-bericgalopante. 

·. nessa secção. A i>so oppõem os contestados que os con· 
:: · Relativamente á 1sa secção não procedem testa.:1tes não provaram ser a mesma e uniea · 
:', as allegaÇões dos contestantes. uma vez que pcsw·1 a qno fallecera na .dat:t alludida e 
~. a declaração feita por eleitores no documen-· aquelh otttra cujo nome figura na lista dos· 
>to n. 2, unico que juntaram para invalidar as eleitores da rcfm•ida secção. 
(-.eleíções ailiprocedidas. não tem fôrma nem Não mo pa.!'ece que t9nhain razão os con
: figl)ra jurídica de modo a poder annüllal' testados, p Jis os contestantes allegaraní o 
:· uma.ácta eleitoralregulat•mentefeita, trans- fa!lecimento de Raymundo Nonato Marques 
< cripta e concertada. e proval'am a sua allegação com o . . do-

• · E'· uma simples declaração em que 31 ci- cumento competent:l, valido e legal. 
dadãos que se dizem eleitores affirmam · não Aos conGcstcidos, pois, é que competia.por 

-.. ter havido eleição na J8a secção. sua vBz prJvare:n a allegij,ção que fizeram 
~- · ·Presente esse documento a um dos tabel- em cont1•ario, i~to é, de ser outrJ, que não o 
' · liães de Bel em, limitou-se elle a l'econh·ecer morto, o individuo que se diz ter votado na 
;: )ts ·firmas que ahi vinham lançadas: · indicada sacção, máo grado a identidade dos 
'·_ Ora, segundo o art. 3° da lei n. 426, de 7 nomes. 
> de dezembro de 1896, para quo taes declara· dJmo ensina Paula Baptista no § 136 de · 
i , ções tenham valor em direito é preciso que, seu com pendi o de Theoria e Pmtica do · p,.o: 
'-· , além de feitas em fót•ma regular, sejam mo- cesso, nas excepções o o nus da. prova in
, .. t'ivadas pela recusa: dos fiscaes, mesarios effe- cumbe ao réo. 
t_: ·-ctivos ou supplentes pór parte das mesas em Assim, os contestados, na ospecie, deviam · 
·' que lhes cumpre funccionar. · ter prova.d!> a.. sua . excepção, mas desde ." 
"" : E' sóbre e,·se ponto, que é essenCial; na.da que não o fizeram, força é . acceitar n. alie-

refere o alludido ducuinento. gàção dos contestantes em vista da prova_ 
. Contra a eleição procedida. na 32a secção que éstes produzi1·am. Deve, portanto, set• 

· allegam os contestantes que ahi 'é de . 264 o annuHada a eleição procedida na 43• secção . .. 
numero de eleitores, quando a lei prescreve Na 45a. .deixou a mesa de acceitar o pro~ 
o numero maxinio de 250. testo apt•esentado pelosSrs. Ignacio B. He- · 

Respondem, porém, os contestados, de zerra de Albuquerque e Feliciano de Abreu 
accordo aliás com o que consta da respectiva Rodrigues, fiscaes ·'dos candidatos Firmo 
acta, que esse accrescimo de 14 eleítol'es Braga e Hollanda Lima, como vem escripto 
se explica p'elo facto de terem votado nessa a fls. 4 da propria·acta. 

• secção niesarios e fiscaes ahi não alista- Motivava esse protesto o facto de haver 
dos., . e inais dez eleitores cujos nomes não votado nessa secção um eleitor que ahi não 

. constª'vam das cópias authenticas do alista- estava. alista,do e de ter · a mesa apurado 
mento, mas que exhibiram os seus títulos e englobadàmente e não eín u3parado o _ voto 
cujos votos foram tomados em separado, de desse mesmo eleitor. 
conformidade com o disposto no decreto Ora, segundo o art. 43, § 21, da lei li. 35, 
n. 4.756,de28dejaneiro de 1!=103. de 26 de janeiro de 1892, á mes:~o não era 

Equivocam-se os contestantes quando affir. licito recusar o indicado protesto, que foi, 
roam que da acta da 35• secção . consta a aliás, em tempo competente reduzido a termo 
-assignatura de 123 eleitores, quando o que pelo tabellião publico Theodosio Lacerda 
Illenciona essa acta, a fls. 2 v~ ,~ que no re- Chermont (documento n. 4)• 
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Isto posto, parece-nos que devo ser annul- gio ~. sobre os coni;os\cw Les,ombora, diminuídos 
lada essa eloi~·ão. do mnitas ccrll!~nas os votos constantos da 

Na 5oa secção não houve eleição como acta d<t apuração ger'étl, é a commissão de 
allegam os contestantes e a prov::t. disso sJ parecer que com as restricçõa.; indicadas : 
constata pela falta .de 1·emessa da acta re- 1. • Sejam approv:í.das as eleições para 
spectiva á Secretariada Camara e pelo pro- Deputados Federaés pi'ocedidas ezil 18 de fe
testo dos fisca@s perante o tabellii'i:> (do- vereiro do corrente anuo no l• districto do 
cumento n. 5). Es tado do Pará ; 

Dizem os contestantes tambem nãJ ter ha- 2.• Sejam reconhecidos e proclamados 
vi(lo .eleição na 53"' secção, mas· o documento Deputados pelo referidodistrictosos Srs .. João 
sob n. 6 q}1e apresentaram para a prova de Hosannah de O li v eira, Antonio dos Passos 
seu asserto não tem as formrüidades exter- Miranda, Arthur de Souza Lemos c Carlos 
nas que a lei exige para sua validade. Augusto Valente de Novaes. 

·O mesmo facto occoi'l'e com referencia ao 
allegado contra as eleições da s4a secção : não Sala das Com missões, 4 de maio de 1903. 

fi d --Esineraldino Bandeira; presidente e re-
tem as ormalida es legaes o documento lator.--kianoel de Campos Cartier·.-Antero de 

P-O~tros :rimitos e immensos defm.·.tos apon~ Andrade Botetlw.- Lindolpho Se1·1·a.-Dr. 
JusJ 1l:Ioreim Gomes. tam os contestantes nas eleições procedidas 

nas demll,iS secções do município da capital. 
Impossivel, porém, nos é _ acõrrip'1nhar 

uma por. uma das allegações feitas nesse 
sentido, attenta a natureza do presente tra
balho e a estreiteza do tempo de que dispo
mos .• 

Abaeté...:.... Relativá.:t;nentc ás eleições proce
didas neste município occorre o facto curioso 
de S(} haverem produzido duas justificações 
perante o mesmo juiz, prov!Lndo uma que 
no dia 8 de fevereiro do corrente anno não 
foi aberta a Intendencia. Municipal e que 
portanto, não se precedeu á eleição uas m )
sas, e provando .a outra justamerlte o con· 
traria disso (documentos ns. 6 e 9). 

Acará- Juntam os contestantes um pro
testQ,. documento n . .. 31, feito em fôrma le· 
gal perante o tabellião publico, em que de
claram não ter havido eleição na 2a seccão 
desse município, vobndo elles ahi em favor 
dos contestantes: · · 

Entretanto á Secretaria da Camara foi 
presente uma acta eleitoral dessa secção e 
da qual consta que 37 eleitorer, alistados não 
compareceram á elei~ão. 

Os contestantes, em sua lo'nga exposição 
escripta, ainda ref€frem muitas irregularida
des occorridas nas eleições procedidas em 
Soure, Baião, S . . Domingos da Boa Vista, 
Bragança, Curralinho, · Cametá, Cintra, 
Curuçá, Cachoeira, Irituia, lg-a.rapé-miry, 
Mojú, Mor.ajuba, S. Sebastiãn da Boa Vista, 
Ourem, Guatipurú, Vizeu, Ma.rapinim, Man
ná, Vigia e S. Caetano de Odivellas. 

Mas porque nem todos os documentos ex
hibidos tenham o necessario valor jurídico 
par:~. provar as allegações feitas, e porque, 
annulladJ.s aquellas eleições, cujos vícios 
insana v eis voem provados por documento~ 
validos e legaes, mesmo assim os candidatos 
diplomados contam pelas a.ctas apresentadas 
á Secretaria da Camara maioria de snffra-

N. 57- 1903 

lj.econhece Deptttados pelo· 2° districto do 
P(lrá os Srs. Rogel'io Cor1·êa de Miranda, 
A~·thur Indio do Bmzit e Antonio FeUnto 
de Souza Bastos 

A ta Corrimissão de Inquerito, tendo es~ 
tu dado as a.cta.s e . os documentos referentes 
ás eleições pa.r<J, Deputados Federaes . proce
didas em 18 de fevereiro do corrente anno 
no 2• districto· do Estado· do Pará, bem 
como a contestação que por si e por outrem 
aprese.9tou o Sr . Theotonio de Brito e a. 
resposta . escr~ta do Sr. Antonio Bastos, 
vem apresentar a respeito o seguinte pa
recer. 

·Muitas são as allegações com que os con
testcJ.ntes impugnam os diplomas concedidos 
a seus competidorol. 

Não pôde, porém, a Commissão, atteuta 
a estl·eiteza de tempo de que dispõe, repro
duzir uma por uina dessas allogações, acom
panhando-as das respectivas replicas dos 
contestado~. 
· Limitar-se-ha, por isso, a apresentar o 

resultado de seus estudos . sobre os pontos 
pl'incipaes da contestação alludida. . 

As eleições realizadas na ·maioria dos 
municípios do 2• districto .do Paeâ resen
tem-se do defeito de haver sido effectuadas 
mediante um á,Iistamento ainda não definiti
vamente concluído. 

Eotretant0 esse facto, por mais irregular 
que põssa ser, não basta para invalidar as 
mesmas eleições, uma vez que o§ 4° do art. 
43 da lei n . 35., de 1892, estatue : «exhibido . 
pelo eleitor o seu diploma em caso algum lhe 
pôde ser recusa-do o voto ou tomado este em 
separado. . . 

No município de Breves houve duplicata 
de eleições, tendo a junta apuradora rc-
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e 11 ~1do as actas que .lho fot':uu apccsont:ttlas 
]dO Se . Sympllronio de ~ ! G il!'Zos , íi sc: Ll do 
,·.ootcstante 81·. TlteuLoniu t l tl Brito , ~oiJ o 
nwua.monto de que as rel:i jl<Je i,i ,.,LS JHO., a:·, ulo 
l1a.vlam funccionado om lt>!( ·. t•r. ;; p1·cwi;1 ní•,•: to 
<lcsignaclos. 

Não é venladoira essa ::s :>Cl'\~'Lo . 

Conformo se vô dos úocunwoLos G a O, jim
tos pelos eontesta.ntes, c das actas remot.tirhts 
;t COIDIDÍSSão, as ditas Jl1 !)Sc\S :.;c renníram O 

funccioilaram nos locaes prcrvi<uncntc dcsi
giiatlos pelo vogal do COil' Oiho de grcvc8-
Quintiliano Francisco do Meil'cllcs Bas:.os . 

o qttc l l deix:.tJ'cLlll de vu t:\t", o flU él leva a um 
trJt' ~ ! r lO 1'1 ;, UUlll CJ.1 '0 SllpOl'iul' l10 do ::t.lista
Jl]() n to. 

_flimcirim-Ncssc município, . João Corrêa 
Uma, mes,.rio da 7" sccç:\o, .. votott .não só: 
mento ncsr.a como na sa s(Jcção, p.ois .scn 
nomn fig-nra em amiJas . · 

gugenio Firmino Laz:1mcth, mcsar-io na 
1:2a, Jígm•a ni· lista · d•JS olcitol'.CS qne del't\ffi 
si:m voto na !la. 

Avei1 ·os- Na. act:.t da 2" secção deixaram de 
docl<tl'ar o numero llc tJieitores quo não com· · 
pat:ecel'am, conformo a exigencla. t).o :a.rt 43, 
~ 18, lettr<\ b da I'eferida lei n . . _35, .recti,.
tieada pelo deéreto · n. 853, de 7 do junho 
de 1892. · 

Entretanto o intendente do mesmo muni
cípio, por sua vez e posteriorment•J á da ta 
cin que pelo referido vogal forn.m feitas as 
publicações de editttes de convite aos eleitores 
e do designação de logares, fez publicar Qd i- Oei·ras-Entre as diver:>as impugnações 
'taes identicos para o mesmo fim, sendo, quo os contestantes fazem ás eleições ahi 
porém. outros-os loga1'Cil que designou p<tra procedidas·, figura o protesto sob n. 35, 
as mesmas eleições. tirado em fôrma legal, em que Virgolino 

De modo que no dia 18 dú fevc r·oiro duas Nunes do Freitas, fiscal do candidato Theo
. eleições foram simultaneamente feitas em tonio ele Brito, o os eleitores Joaquim Lopes 
Breves para Deputados Federaes. de Moraes Bae.na, Aodt'elino de Oliveira e 

Estudando-se, porém, os documentos apre-_ Souza e Antonio Ramos Tenorio declaram 
· sentado~ pelos contestantes e pelos conte~t:t.." perante o tabelliã.D respec_tivo nã.o, ter .ha

dos ~e~1fic~-se quo pot' pu.r to ll? voga.lllouvo vido eleiçü~o na sa-sccçã.o desse municipio. 
~r.oCtJn~açao e .p~r cp~rte ~? Intendente J) ~ - Ji!ntretanto a ach respectiva foi presente 
;;~ I gencla com reluç.to ,to pct,tZO .em que_ d ~.- a Commissão. . . 
vwm ser toma<la.s aqucllas mcdtdas prelJJUI- . 
nar.às e preparatoricos. do procosw eleitoral : Obidos-Na 3a secção votaram em ~1:\pa-

. · ~L_ei il,. 35 do 1892, aet. 39, s§ 2° o 3° . rado nove eleitores, mas.JJom da acta, nem 
. E colijo de tal prccipitltçií.o c de tal negli- de quu.lquer documento a.preset1tado consta 

généia 'tenha :docm·riJu uma ser i e considera.- em quem haj,\m votado . 
v~l cle,í~regu~arid~ües , enfa.donha de teferil' Os oontostantos cxhibem o pro-testo sob 
mas fa.cll de Imagin ar o porque t::t.es Irrcgu- ns. 39 c 39 A, bom como o titulo da. nomea
laridades i~va.lidam pu1: completo o proces:;o ção do fbcal Boaventura da Azevedo: Bentes 
c~eitoral, na_o yodem dCL~ar diJ ser annulladas u nac1twllc protesto, fci~o pnrante o. tabellião 

. todas as elmçoc~ procedHias nu mencwnado João Martins da Roclu . diz o mesmo fiscal 
município, quer as que flwo~·ccem os Cvntes- não ter sido admittido pela inosa da 7" sec~ 
t.an~o~, quer as quo u.prov01tmn aos conto.;- ção, cujos trabalhos ia ass istir por parto do 
tados. · candidato Sr . Theotonio de Bl'ito. 

C.u1·ttpá-Na Ia. secção votaram em sopa- Na acta dcs~a secção, porém, nada se Gm-
parado sete eloitores, da reslJectiva acta, contra a ta l respeito. 
porém, ni'to constn,m seus nomes, como cxigo Souzel ....:Das assignaturas da acla da 1" 
o art. 33, § 18, lettra d, tla citada lei secção constam os nomes do Abraham Ma,.. 
n . .35. mam o do Manoel do Araujo Ba.roosa, .que 
. ]l.lacapá-Na · 2a secção não foi acceito o tambem figuram na lista dos eleitores que 

fi.scal do Sr . Ehdi o Lima, ra ndiJato, que votara:m na l" sçcçã.o do Porto do Mo.z, h~rn 
:pi•ótestou perante o tabellião publico. Na como o do Manoel Antonio Dias, quo igu.al
acta se diz qu·e a rocttsa tlaquelle fiscal pro- mente so nota na lista dos quo dor<).m seu' 
veiu do facto ele náo haver elle exhibido voto na 2• secção de Almeirim. 
JJI:Qc·•(i·açao ·do candidato e não ser eleitor Itaituba-Dizem 08 con :estante3 que em 
na· secção· . · · nenhuma das ~ecçõos desse município quize-

. Ambos ,essqs motivos nã.o CQlhom perante _ram n,s mesas admi ttir os protE'sto .~ . e accei.-
a lcí ofo_Horal. . t ctr os Jbca lS por clles nomeados. · . · · 

lilonte-A.legre- Conforme o documento H<t equivoco, pois, com oxcopção das actas 
n. 32 A, é do 137 o numero do eleitores da da 1" secção; em tollas as demais figuram o · 
5a :,ecç.ão . Entretanto verific:t-se da acta que assignam os fiscaes do contestante, ~r. Ela
ai li contJW'ar.Joram e votarttm 137 eleitQrcs dio de Amorüu Lim11. 
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Multas OlrÜ'a.B allegaç0 :s fizcH·arn os c;on-~ ;~o. a lixa<)1o no rog-ul<Lme.1t' eleito ral do 
tost:.tnr.es e muit;ts our.r,v; irngubrLhdos Stl l~SG cLil> (h pena nü.u (li~ct·ot·c•ht nn. ru~poctil·a 
veriflc;tm na~ actas do divcJl'.so~ munkipios, ki com o pl'OpJ~ ito de t:LWL' ponl::.t• o C(l.l'g'O 
aliogaçõDs qn ·) <L comrtli,sàu dt•.ix·t Üll rupi'iJ-, do co:1:-: :~ Lheiru:3 llllllllúip;w~ os ;cclvei'S'Ll'LJS 
dn.zi:· c. irregnlar:i l.:tclns quo se dispon~n. do pulitlcos, o qn• : se dou com relaç '1o aos mn
reftw[e, já pol'qnc não 'iiúpol'tam em n1rlli- nic;ipio~ de Ae(l.eajú, E~t:wcia, Maroi.m, Pro
da.d:'s substanciaes, j;L poeqno nf\o roea.m jn- priü., Itabayan:t, Itab;tyani.nlw., Itaporan.~a., 
ritlicn;ruonto provad~LS polos docurnon !;os apl'e-' Nos,;;a Senllora das vare~ c lUachão, fal~i
sr.n ta.rlos. ficanrio-sc actas rlr: se.~sõcs orilinarias dos re-

Mas por isso que :wnnlln.:las it8 eleiçõo:o; spectivos conselhos; 
pr_ocHJldas nas secções o 11os mun :cipios pro- 4°, a pea.tlca. do violencias o a:;:sas'linatos 
indicados, pelas· a~tl.hentic :ts l'o;1;ant.es e re- pela. pvlit:ia, oome;~.~hmrmte dos Dt·s. Phi
mnt.tida.s á Secretaria. ri a C;mmra. t enham os lom.enu H'Jl'~L e Jo,> · f•'erreiea. 
c;tndirbto.; diplomados DléÜIJl'ia d > votos so- Antes de apreciar o v;1,loe de t(l.8S factos 
bre . .os C(Jntestantos: 6 a commi~são do pare- com relação ao ''rocesso eleitoral ~e ü~z pre-
ccl' que, feità a devida restricção: - ciso verificar a sua vemcidade. 

to, s2jam approvaclas as eleições pa.ra 
Deputados Federac:J pi·ocediLlas om 18 de fe
vereir.o do .corrente anuo no 2° districto do 
Estil.do do Par;í. ; 

2°, sejam reconhecidos e proclctmados 
Deputados pelo mr.smo diskicto os Sra. Ro
ger-io Col'rêa de Mirand<\, Arthur Indio uo 
Bntzil e Antonio Felinto de Souza Badtos. 

Sala ,das com missões, 4 do maio de 1903.
Esmeraldino Bandeim, pre;üdcnte c eelator.
Anim·a de Andrade Botelho.-:lfanoel de Cam
pos Cariier.-Dr. Josd Jlioreira Gomes.-Lin-
dolpho Serra. • 

Reconhece Deputaclo_s J1elo l!:sta,lo de Sergipe 
· os Srs. José BJrl1·igues da Costa Doria, Jo
. viniqno .Joaquim ·de Cm·valho, Felisbelto 

Firmo de Otiveim l<'rei1·e e llfanocl I'resci
liano !le-Olive·ira VaUwlrío 

A' Commissão de VeritlcaçãJ de Podeees 
foi, pelo Sr. De. Fausto do Aguiar Cardoso, 
como procurador do can.didato Sr. Dr. Syl
vio Roméro, ap i·esBohda contestação á.s olei
('Ões rlo Estado d1J Serg-ip:;, cuja annulla~;ão 
RC pJde. O fundamento desde pJdido reside 
na sit.ua.ç1o intcit-amonte anormal creaüa 
pelo Governo do Esta lo com seus actos ele 
corrupção, ameaça~, violl}ocia e tcc·ro1', tor
nada as:.:iim impJ.ssi n:il a manirustação da 
vontade do cleitorn.do. 

Pcwa corroborar essa aHog,tçií.o o contes
tit nto cita cgmo factos princip~te.> os sBguin
t cs ; 

lo, ter sido falsitlcadtt a. Constituição do 
Estado pêtra u fim de ser dada aos con~elhos 
municipaes a. attribuição J.e dividir os muui
cipLs em districtos policiaes e eleger os 
l·e.,pectivos commissar'ios de policia ; · 

2°, ter sido falsificado um tios artigos da 
lei constitucional de 10 de vutubro de 1901 
para o fim de ser proc:ossltdo o vico-prosi: 
clont.o do Estaclo ; · 

Vol, I 

O primeiro nãJ é verJadeiro, pois no Es
tado ele Sergipe os con8elhos municipaes teem 
a attribniç·ão de dividir os municípios em 
üistt'icto~ policlaes o eleger commissal'ios elo 
policia (Cvnstituição al't. 62, n. XVII). 

Es'a disposição havia sido supprimida d :.t 
Constituição pela reformu. con>tituciona.l de 
4 de a.bril de 1895, mas esstt reforma fui d i.icla
radtt sem vigor p ()la de lO de outubro de 
1901. ' 

No volume sabido da typographia otlicial, 
contondv a Constituição, leis e deceetos de 
l9lJl, essa disposição não constitue mais o 
n. XVII elo art. 62, m<ts está in~erta no final 
do art. 63. · 

Essa a ltern,ção, porém, não affecta a exis
tenc.i.a da di>posição q no está em vigor. 

O 2° factJ só poderia. ser verificado á vista 
do n,utogr:.t.pho. Trat::t.-so do art. 15 dare
forma con·,;titucional, que manda applicar 
ao vice.-presid.ente do Estado o dispJsto nos 
arts. 34 n 36 (segundo a justificaç>ão feita no 
jornal otlicial) ou 34 a 36 (volm:ne citado) da 
Constituição, ainda mesmo não est<tnrlo no 
g-overno do Estado. A pretendida f~tbificação, 
pois, está n.'1 substituição ge um e por um a, 
comprehen .ido nesta hypothese o ar~. 35: 

Nesses artigos da. Constituição se deter_
mina o tribun;Ll para julg;tmento do pt·est
clente e vice-presidente, nol crimes communs 
e de re.>pon,;abilldade (étrt. 34), definem-se os 
crimes do responsabilillallo (ctrt. 35) e se de
teemlna a respectiva pena (art. 36). 

Pondo-se de parte a ol'iginalidade de poder 
o vice-presidente praticar taes crimes sem 
estar no oxercicio do governo, é força confessar 
que o art. 35 seria applicavel, pois do CuJ?-
tl'ario a cita·ção do art. 36 seria nulla, pois 
nelle justamente se estabelece a pena para.: os 
crimes definidos no art. 05 . A presurnpçao, 
portanto, é que· a put,lk1ção no jorn;Ll estci 
ert•ada e que tt verdadeir<t é jusl;ameoto a 
inquinada de falsa. . 

E' verdade toe o Poder Ex:ecut.ivo ·ex:horbl
ta.clo no reg-ulamento eleitoral determinando 
que o.> conselheiro:3 municipacs perdori::tm os 
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sous loga.res deix-~nrlo de c,,mp::trecer ás ses· 
~õJs dti.·ao ~e seis m::zc.>. Allcga .u cootcs&anto 
que sob esse ruodamcn to fo :am pt·iv :dus do; 
.seus cat·gos mcmbl'os do3 conselhos dos nove 
municípios j<L citados, . mas tal <t llegõ.tção é 
desa.companb;:da. do pt•ov::ts . 
. De facto os documentos aprosontn.dos são 

sem valor e ás vezes referem-se a outros 
· assumptos. Com ro.laçao a Arac;tjú ha um 
pro-testo de quatro . cidadãos quc ..sn dizem 
despojados das suad fuocçõos, e o pru1;esto de 
outro que assign:t a acta da apur:1ção c r1uo 
apenas amrma. não ter · sid.o votado o orça.
mento.municipal. Ainda ttllega o contestante 
qus doús supplen,tes .convocados em seasão de 
3 .de · outubro para virem tomar pat·te nas 
seguinte.s .sessões app:tr ecem a . .;signando a.s 
actas das sessões (le l, 2 e 3 e a que não cJm
pa.l'eceram. A explicação do fa,cto consta. dct 
ac~ do ~ia 4, em ·que se declai·a que 'taes 
supplentes compareceram c prestaram o 
prec.iso compromisso. e que om seguida foram 
approvadas e assignadas as .actas de I, 2 e 3. 

- Ora, si a. assigilatura do · taes a c tas se 
. deú · no dia 4. os supplentes as deviam 
asssignar, pois estavam n.es~c dia pre&entes. 

Coni relação a Mal'oim, ha uma corres
pondenéia. para ·o l lfornen to e o protesto do 
oi to cidadãos que,se dizem conselheiros muni
cipaes, reclaman:lo contr<.t a, notici<.t de un~a 
eleição do dous con3elliei rJs p:trtt presiden t3 
tario do resp.Jctivo conselho. 

Relátivamente a Propriá, .. o cJntestan te 
apresenta uma noticia do Jlfomento, em que 
se diz ter a policia cercado a casa do c,mse
lho para impedir que o seu presidente to
masse parte na orgauiz:t.ção das mesas elei
toraes que tinham de pre;ldir as eleições do 

· . 18 de fevo rei1·o. 
Quanto á Ita.poranga, consta um protesto 

assignado por oito cidadãOs .que se . dizem 
membr-os legítimos da mesa eleitoral (n re
clamando contra um officio dirigido ao pre
sidente .do Estado, acompanhando cópias da 
a.cta da eleição de dous membros do res; e-
ctivo conselho. · 

Em relação á Estancia e Itabayaninha ju.u
ta-se uma noticia do Momento, úe 19 de feve
reiro, ·dizendo que á ultima hora foram de· 
mitt-idos os conselheiros municipaes, cujos 
nomes são citados, do 1° município e um do 
2°, cujo nome não se declina. 

Onde, pois, a prova da destituição de con
solheiros ·municipaes sob fundamento de fal
·ta de comparecimento ás sessões pot: mais· 
de seiS' vezes~ · · 

Os factos .iJ,pontados pelo . contestante, 
relativos á falsificação de leis, não se deram; 
e os relativos á destituição de membros dos 
conselhos pela. applicação do r~gulamento 

eleitoral ciLad.u não fM,tm.siquor, positivados 
nas notkit~s e protes tus oxa.min tdos. 

DJs _pt'lncip::tes f;.te t.os apontados resta o 
ass:.tssinato do Dr. Philoml'no Hora e a ten- , 
ta. ti vtt d0. assassinato contra o: Dr . . João Fer
rcir.t. Esses ra.ctos, p::tssados em duas. loca~ 
lidados do Estarlo, mesmo quando apí•eciâdos -: 
nos termos dos document0s apresentados (ar- •
iigos do Momento), não poderiam acarrl3tar 
para t ::>do o Fsbd o uma si tu ação t::tl, em · que " 
fosse impossível o exm·cich do direito de 
voto. · · · 

O contestante não · cnteou · absolutamente 
n<J estudo do p1'ocesso e lei toraJ e o contes- . 
tado, Sr. Dr. Rodrigues Daria, apresentou 
dous documentos sobi'C o conselho de Ma
roim e diversos numeras elo llfomento trazen, 
do noticia sobre a eleição. · 

Entrando no estudo dos diversos papeis en.: 
VÍ(l.dos a Secretaria d '.\ Camara verifiquei que . 
fornm remottidas 83 actas, correspondentes . 
ás 69 secções em que estão divididos os 36 
municípios do -Estado, não tendo h~vid() : 
eleição om tres secções, 3• e 4a. de Capella e 
3a do Rosa,rio. O excesso. no rrumero de actas 
pt·ovém da d,uplicatahavida. nas 17 secções 
segúintes - . 2 .. de Roseir .•., uniQa .do E;spirito 
Santo. ta. o 2a de Gararú, 1 a e 2"' de Itabayana, 
unic . de ItJ.porahga., la e ,2a de Lagarto, !"··: 
e 2• deMarciim, ta de NoJsaSenhora das Dores, 
.1 .. de Rhchuelo . 1" c 2' do Riachão, unica do 
Soccol·ro e unica do S. Paulo. D:J.s 66 actas · 
,emquc não houve dúplicah não pode~ .ser . 
ap . .11•adas · ·as...- eleições da secção unica. de · . 
Ararii e a 2• de Capella, por não exis.tir !t. 
acta da installação ; a da secçãu un'ca de 
Santa Luzia. por f<üt ·1i· a list:t· dos · eleitores 
que compar~cemin ; a l" de Capella, por 
f<tlLar a . acta d<t i n st~,tllação . c pão .estar con- · 
cortada a acttt da eleição; e a .2° de Aracajú, 
por exceder dei mntmo legal o numero dos · ·. 
cleitm;.:>s qt,~e voktram e faltaram; e às da · 
!• de Propriá, Ia de Campos, 2a .de Villa , 
Nova e gado Porto da· Folha, por falta do . 
encorto. . . · · 

Devem ser a.puraias as actas em ·que apa-:; 
nas ftlltou data nos lançamentos do con· .. 
certo. , . . . 

Nas secções em qu~ houve duplicata verl~ . 
fica-se. que uma serie dellas não offerece. 
nenhum elemento de authenticidade ao passO. · 
que as de outra sei'ie feram feitas perant~ 
mesas organizadas ou os mesarios constantes
da lista que em 17 de março foram -remet- . 
tidas pelo governo do Estado. Oomquanto 
possa ser pelos interessados suspeitada; tal 
listtt, enviada depois d(l, eleição, ella só po- . 
deria ser despresa.da á vista de documentos 
que a in validassem. 

Mas, ainda que taes actas não fossem apu•. 
radas, os_ candidatos mais votaqos ser-iam os . 
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diplomados, pois o resultado seria o se
guinte : 

Rodrigúes Daria ............. .' .. . 
.Toviniatio de Carvalho ........•.. 
FelisQello Freire . ......... , ....• 
Generai Valladão ...... ; ....... ,. 
Dr. Ferreira da Silva . ........... . 
Dr. Syivio Romero.; ............ · 

E', pois, a Commi&são de pai•ecer : 

Votos 
3.243 
3.040 
2.865 
1.722 
1.049 

590 

1°, que sejàtn app1•ovadas as eleições reali
zadas no Estado de Sergipe ; 

2°;que sejam reconhecido> e proclamados 
Deputados pelo mesmo Estado os Srs. Drs. 
. José Rodrigues da Costa DJria, · Felisbello 
Flrmo de Oliveira Freire, JJviniauo Joaquim 
de Carvalho e general· Madoél Presci.liano 
de Oliveira Valladão. · 
Sai~ d·as sessões, 4 ·de maio de !903 . .,-

,tdalbet·to Fe1·1·az, presidente e relator .-Ani
zio de Abreu.-A. :Varella.-Frederico Borges, 
-Joao Pandid Calo geras. 

Contestição ~ Eleições do Pará 

PRIMÉIRO DISTRICTO 

EXi:ns. Srs. Prelidén~e e Membros da I• 
Comín:issão do Inquerito dá Camara ·dos 
Qeputados. · .· · · ·· 

Os . abaixo assignados, caúdidatos ao cargo 
de Deputados Fede:caes pelo 1 o :districto elei
toral do EstadQ do Pará, reputando-se elei
tos, veem, com a devüla venia, fol·mular pe
rante esta illusteo Commissão. de Verificação' 
de Poderes a contestação relativa á expedi
ção de diplomts, pela juot(~ _ apuradora do 
primeiro circulo eleitoral, aos Srs. Dr; João 
Hosannah de Oliveira, Dr. Antonio dós Pas
sos Miranda FllllQ, Dr. Ar;thL!L' de Souza Le
mos e Dr. Ga1•los Aug11Sto · Valente de No
vaes, em flagrante prejuízo dá súa eleição, 
B a justificam nas razões d'ociumentadas que 
passani a sujeitar ao vosso valioso criterio. 

' · O · primeiro districto ·. eleitoral éompre-
hende os municípios sêguintes: · . 

Belém, Acará, Abaeté, Baião, Bragança, 
Camêtá, Gurralinho, Curi.Içá, Cachoeira, lri
tuia, Igarapé-miry, Muaná; Mocajulia, Ma
rapanini, Maracanã ou Cinti•a, .. Mojíí. Ourém, 
Ponta de Pedras, Quàtipurú. S. ·Domingos 
da Boa-Vista, S. Miguei do Guamá, S. Cae
tado de Odivellas, Santarém-Novo, Salinas, 
Som·e, S. Sebastião da Boa.-Vista · Vigia e 
Vizeu (28). · · ' 

MUNICIPIO D:E BELEM 

Na maior parte das secções deste muni
cípio, as actas eleitoraes não re·presentam a 

ve1•dacle oldtoral, verific<tnclo-sc, pelo seu 
estudo, causas numero:Jas de m,Illidade, po1· 
ve~·es as mais ·escandalosas. Constitue uma 
vordatloir:t anomalia. politica o social o 
fac·o daonorme vobção obtida pelos can
didato3 contestadvs, nas secções dos subur
bios da capital, como em Bm·ca1·ena e Casta
nhal, em desprvporção notavel com a exígua 
votação .obtida nas secções da propria capi
hl, Belém, oncto·a população é mais condeu
sacla, mais · illustrada, mais consciente e o 
meio melhor civilizado. 

A fraude, em certas secções, chega a 
ponto de ser o nu t10ro de eleitores vo
tantes superior á população adui ta, incluindo 
os anaJphabetos e as mulheres . 
· Em outras, votam ausentes e até mortos, 
e analphabetos. 

Em muitas, nem siqtier ·um simulacro de 
eleição é preparado,. dando legar a figura
rem, c()mo votantes, eleitore;; que veem de
pois prote.3tar contra a inclu8ão ·de seus 
nomes·e~tre os votantes. · 

Muitos outros factos, entre os quaos . pri
sões arbitrariamente feitas, em nome da 
segurança das regalias situacionistas, factos 
deponentes da seriedadll, que Jeve presidir 
aos actos eleitoraes · so_rão- evidenciados no 
estudo que passamos a fazer das diversas 
secções .do mun.cipio de Belem e outros mri.
nicipios dó Estado. 

No 1 o districto deste município, na 7a se
cção não houve eleição. A acta apresentada, 
não foi concertada nem transcl'ipta . . 

Na 14"' secção, tambem não houve eleição. 
Attestando. João Antonio Chermont, proprie· 
tario da . c..tsa design ·.da para funccionar a 
mesa eleitoral, que ahi não · se reuniram 
o3 mesarios, ficà provado o allegado (do
cumento n. I). 

Na na secção, a fraude foi além da ospc
ctativa dos proprios interessados. 

O.; eleitores Zeno Pacündo elo Espirito Santo, 
Hypolito Francisco de Oliveira e Carlos 
Alypio do Assnmpção, q~te p1·otestaram a ele~
çtío da 18"' secçao, appa.recem votando na 
17a, onde nãc~ estiveram· e quando estivessem 
e votassem, seriam os seus votos tomados 
em SE'parado, por pertencerem a outra se
cção. . 

Votaram nes~a secção 130 eleitores,diz a 
acta da. ele.ição, e contando-se as assignatu· 
ras, -encont1·àm-se 129 inclusive os nomes de 
Manoel S. da Conceição, Cürispino B. dos 
Santos, João Gregorio de Senna, Aprigio 
José Ferreira, João C. Cràveiro, Clarindu A. 
da Silva e.Balbiuo A. Ferreira, que figuram 
Votando DUAS VEZES! . 

Votaram130 eleitores, deixaram de votar 
{55, o que perfaz 185. Ora, constando a se· 
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cção de fq9 eleitores, ha um excesso evi- 51a secÇão 

d~nte de 16 eleitot·es. o numero de eleitores é de 274 contra as 
Na -tsa secção, do I~.,tpicurú, 31 ele itOl'es ,!isposições da lei eleitoral. · 

protestaram, por não se t3t'el? _ reun.ido os 
. mesarios, ilem ter llav1do ele1çao, fazendo ·54à ·secçiio · 

as declarações d) voto perante o tabellião 
(doe. n. 2). Tambem nesta secção prot~sta.rãini ó fiscal 

e 39 elo i tores pelos mesmos·. motivos ·da 53a .· 
- N:.~ 26a seéção serviu como mesario·, pro- secção, e fizeram suas declarações -dJ voto> 

siden.te . da me::;a. eloitoroJ, o secre tar.io da . perante o tabe.llião (doe~ n. J). 
j ustiça do Estado Gemúno. Ama,zoE-a.; ~e Fi-
gueiretlo, o que prova .a wtel'Vençao dll' i.lctq, 55", 5 6"'; 57a e·58a .sÚÇões 
do governador do E~tado no plJito eleitoral. 

· . N!J. $2a.secçi\:o, o numet·o de eleitores é de (Mo&sue. ~o) 
264 ! ! sendo o maximO 250. . Nestas 'secções; Pl'átesta.l'ã,;n os tiscàeir cóii- . 

35 .. · secção .. 

Nesta secção, a actá eh;ütoral regi$tra 123 
assign<tturas de eleitores, acharam-se 127 
cedulàsna urna para cad~ candidato, e forain· 
apurados 133 votos! ! · · 

4,{1& ' seéção 

tra a validade das eleicões. pcn· te~m votado 
subditos.portuguezes, praças de pret, · meria~ 
res de 21 annos e um .cidadã,o .que ·nãô .sabia. · 
escrever (does. ns .. 8, 9, 10, 11; 12; p; 14 
e 15). . . ·· · ~ • · : _ ' 

60~ , · 6ta, 62a; 63a, 64~J., 6:5i. - e 66"' secçÕes 

(Bárbaréna) 

Nenhuma .das a~tas destas secÇÕe8 foi 
. Nesta. secçã.ó, o fiscal pro.testôu pode-r vo;· transcripta e'm .· notas .de . tabelliao ,_. b uu~ê:.. ~ 

tado um eleitor fallecido, ·dtr· c.onhecimunto do mero de eleitores desbs sêcçõés ,·é :âe'L Oô3 ; 
fiscal; de nome Raymundo No nato Marq u!JS,- deixaram de votar 184·, sendo a votação total 
confolline a certidão de O Oito, fornecida pelo de 879 votos, votação exaggerada Cónip,arada 
registro de obitos {doe . . n. 3). . com a da· capital do jj:stá'qo . . · o numero de 

eleitores referido .é 8uperior á · popUFaçã6 
45a secção (Annaes da Camara·'dos Deputados de 1901'.-"':-' 

·Nesta. secç'ão os fiscaes .protestal;am pe~ Contestação. de Th. de Britto) . . 
·rante o tabéllião, por Iiao ter a mesa qtiérido . 7aa secção 
acceitar. o protesto, nem registral·Q na acta, 
por ter votàdo um eleitor de outra sooção, ( Bênevides ) 
sem que fo.>se . tomado o voto em separado, . · 
conforme disposições da lei eleitoral vi- Ne~tasecção nãQ consta a transcri.pçã;o da 
gente (doc. n. 4), · acia eh~itoral.. . · · · · · 

1'j0.. secção .'fta ·secção 
. c 

Nesta secçao os fis.caes. pr~testa~am pe- Nesta secção ha um exceSso de nove eÍel-
rante o tabeHião por nãó se terem ·reu:nido ÓJ toras db nuwero dos que compõem a sécção. 
mesários no Iopr ·designa.do (Instituto La.uro, A mesa hão acceitoii ·o ·fisc(l.l de u:m dót~ Cllí;l· 
s d é) - t d . u· r· d didatos l;eclaniantes.. . . .. . o r e nao se en o por Isso a .Lrea lza o. Serviu como mesario João Mendes Fer-a eleição (doc. n. 5). · . · 

reira, para .o que uão foi eleito; como se'ye: 
rifica d'a peopria acta. A mesa recusou·s~'a 
acceitai' o fiscal Theophilo . Qàvaléante, ·qn'à 
·protestou perante o tabellião Ohel~)llmit. 
Não fOi transcripta a acta eleité>ra.L(d:o-c . 

(Conde) 

. , Nesta secção o fiscar' e eleitores, no total n. 16). 
eiri'níni:íer.o de 52, prcitest<J,l;'am por não ter 
sidõ aceeitóo fiscàllegalme.nte nomeado pelo ~72a, 73a, 7 4a, e rr;•: secÇões 
pandislato Dr. Diogo Rollanda Lim;\ o por 
terem .sido.admittidos"" votae ~?idadãos que (Sanla Izabel) 
não exhlbiram seus títulos e , que hem elei- Nestas secções não foram. acceitos os fts-
tores eram desta secção, fàzendo perante o caes. Votou em uma destas secções, João 
o mesmo tabelllãq as sq-as declarações de Ro~rigues Bl'aga, com~etciante;!l»< .0cqa$í~p, -voto (doc. Il·. 6), · res1den~e em, M~IJ.â.o~, · · 
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Nestas secções votaram 823 eleitores, tendo 
apenas deixado de votar 76, visto qlie o nu
mero total é de 899, o que é para admirar .. 

76a secçlio 

(Apehú) 

-·- Nesta secção apparece votando, conforme 
consta da actà., Antonio Augusto do Amg.
ral, que declar<1 em. documento authentico, 
não ter comparecido á eleição, e protesta 
contra a inclusão do seu nome entre os vo
tantes •. Não foi transcripta a acta eleitoral 
(doc. n. 17}. 

77"' secção 

Nt)SSa. secção não foi trariscripta a acta 
eleitoral. 

(Americano)· 

80°, 81", 82", 83", 84"', 85" 868
- secções 

(Castanha!) 

Nestas secções a fraude attingiu o mais 
alto grão do escandalo e da miseria oloito
raes, de que póde ser capaz um governo quo 
tem como um dos chefes do_partido que o 
apoia, naquella · villa, um condemnaclo pelo 
Supremo Tribunal . Federal, que a impuni; 
dado gara,nte no Estado, ao ponto ele, publi
camente, banquetear-se .com o proprio go
vernador e:m festas politica,s. Para próvar 
a fraude desmarcada e audaciosa, nestas sc
cçõ.es, bastaria ler o protesto dos fiscaes e 
eleitores da opposição, cujas firmas estão 
devidamente reconhecidas pe!o pmbo tabel
Iião Jucá, , que é níembro do directorio do 
pá.rtido do governo, ali. Bastaria ler o de
poimento das testemunhos da justificação, a 
que mandou o partido do governo proce~ 
der, perante o juiz sqbstituto da capital, 
(crimin~p, 'de proferencia ao juiz seccional, 
porque, perante este,. alguns assahtriados, 
capitaneados pelo condemnado do' Sup1·emo 

Nest~ êi.ic~o não fbíacceito ocfi,scal doi) re- Tribunal Federal Antonio de Souza Lou,l c 
cJ~,t;mante~;'ql1e protêstou perárite o ti1bellião pel~ ch~f.e .local d? par~ido wlvernista, .. An
Ch~:t;WQ11~ ~(dfic. rf, )8). ... . . . • _ ... . .tomo PI_nto . .XfJ.Yier, :!!ao farram apparatosa 

Perante, .o)uiz st:leeio'iial foi procedida jús- ·"a audacwsa mter1·ençao que fizeram na. au.,. 
tfiiÇác~'((, tendóás têsteníunhas'atfirrnaô.o· que djencia, como se vig E-º cwat_:mhal. o appara
estl3 -Hsoaf. rião esteve .po dia;' da !')lejção .na to da força., a · coacçao.dos ~scaes o teste, 
coloniá. MaT'ipe·,·onãç eu.a.· 'teve lagar. Sob m~nhas, dl~Bm, bem _nos depoimentos, o que 
ameaças da policia é preso, Arthur Castello fo1 aquella J~Stific~çao. . . . 
Branco assignou uma decl_aração cujos termos. Todas as vwlen~Ias ah1 ~ommett1das para 
ignorava, sendo a firmareconhecida pelo ta~. arrancar uma. • aeciaraçao . de tres fis
belliãoArthl1fSoares d(!, Costa.. Livre daprisão cae§, as cloz~ p~étçaSJlara_ ah1 mandadas na 
Çastello Braiieô dirigiu.:.se. ao mesmo c·ar~ v_espera da JUStificaçao, sao. elementos suffi
torio dotâbe1Uão.Arthiir Cóst.a e ahi fez unia crentes pa:ra provar. a nullid.adB · das eleições 
declaração eru ,qÍl,() relata a coacção (? violén~ do Castanha!, si não tivesse, para aggravàr. 
cias :por qUe passou .e mantem o,sel1' pro- e C?UÜrmar O esc~I!d~lo, wande numero dos 
testo 1 .. .. • . · . . . ... · . .. . ·. . . eleitores do :r;numc1p10 de Marap.'.wim (limi-

Contra· iHÍue Çtffirmaram as tei;:'tt)munhas, trophe), .votando nestas secções do munici11io · 
de não ter éstado ó fisCálem·Ararüie, no dia de Betom, ao n:esmo tmypo que votavam no 
da eleição, ápparece 0 . nonie .dêste entre Jogar o~de re~Idem; asstm, pelo exame das 
os que votàram nàq.uella colo.niãJ. .. . ·... auyhehtiCas v~-se que . votaram·. na s2a ~e-

. Serviram nosía secção escrutQ.d0res estra- eçao Ivo Jose Fer1:8!ra. _Mu,noei Martms 
nhos : Cesario Pereira Setúóà, qu~ ]iér'tence G_oelho, M?-noel José Mon \Iro, Ma: ;oel Gal
a.,outro quarteirão, e Fraueisee Marques dmo daS~lv_a e Pe~ro 1 ~h~sco ( ~- Souza, 
Menq~s, que· nãO é eleitor_ da seéçãb' · (d.o'-- (este, esc_r1vao effectrvod JU~z sub ütuto de 
cumêiítosns 18 0 19) · · Matapyquara e que tran lll'eveu ! 1 acta ela 

• • 6a sécçã.o do ínunicipiod( Marapanlm ) Ray-
79a sdcçé'to . mundo Amoras Coelho, üomiclano Ferreira 

Lima, Gasemil•o Valle de.Souza, Romão Fran-
E' nesta sêcçibo qu·e a,pparece. o nomé dt) code Souza .(que serviu de i11esario na referida 

Arthur Castello Branco entre os eleitores .6• secçã6.de.Marapan:tm), João de Deus Mu,
que votaram, qua:iJ.doaffirmam as • testemn- chado, Firmo· Antonio M:1ehado o Serafim 
nhas da justificação que elle ·lá não ·estivera Boaventura di, C9sta, quo todos figuram, 
nesse dia_ . · .· . . • . igualmeQte ne mes)no clia, (ts mesmas horas, 

Taú:1bem nesta· secção_ ·serviram escrota vo"tanclo na 6a secça:o do m.unicipia ele Jlám
dores estranhos :. Fràncisfio, Josê deülivoií·a panim, JJLt villu, de MatapyqmtJ:a, a dons dias 
e Francisco Rodrigues da Costa, que não são· de vi1.ge1n emc:môa e o~trnda <lo ferro. . 
mesarios. Nesta secçao, como na 78a, não Estes indivicluos não foram u,listados eiei-
fpi .transcripta a a:cta~ · · · tores em Çastanhal no anno de 1897, por 
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.oã.o tor?m provado idade para. o alistl\men to o que se prova pelo exame da acta cori:espon-
em Ma ·apanim. dente. - .. 

·.Em 1899 re iU -~rOl~am tramferencia paea o Tambcm na 89~ secção, tendo sido acceito 
município onde residem, e desde então .. votãm o fiscl).l 'da 9p_posição, fui-lhe, porém, negé!iqo 
em todas as eleições em Ma,tapyil_uam e em o dircíto de ve('i.li~ar ·o _·.titulo · dos eleitoreS, 
Oastanha,l, onde con.tiouam aHst<!-dos, - .. . recla,mando -·olie á. _mesa por terem votado 

.Ainda, si estes faC'tos . não b~tassem pil:ra col9nos -bas-panho.es -(doe . . ns . 22 e ·28): ~. _ 
'Provar o escandalo das ~leições no Castanha!. - A secção torno,ndo-se tumultuaria, o fiscal 
poder-se-h ia. provar, com as provas d~ justi:. e os elei~óres da opposição,. -que-ahi Sl,l acha.-~
ficação feit~ pelos sitúacionistas, que os v.a.JD; retiraram-se do recinto, l-avrando o-seu·. 

_ fisç~es. te;temunhus e eleito.r~s da opposiçjio_ pr.qt9Sto - perante o tabellião Chermont 
_não compareceram ás eleiç9es e- se verifica; (does . ns. 22 'e23). . · _ . -

· _ ·,no_ àmtanto, _p~los t ermos d9 pro:tes~o, que ·Os· goveritistas .ilzera.lll jus~ificação é desta 
· · ~l).es se retira·;ain e _óão _votaram ·-por falta const·a - que _real~ente ·-votaram -- naqueU.a -

de gara.ntias: _ · _ ·secção.colonos de n~ciólia.Udade · .hes,Pariholá.. - . 
As . ni!JSm.as ~estemunhas_- d~ justificação, 'Outro (locú'n:iento 11ão póde ' s_ei• apr~en~aAio 

. adeptos. do particlo -do · iJo·verníJ, !dizem• que p~ra pro:var ·a _ nacion.o.ridad~- désses .colono;;, 
elles, os · protestá.n'tes, ahi não estiveram; .. -por 9ão. te1• a r-epartiÇão cornpetecte q-uerido _ 
entretaa.to, que figuram votando nesSás sec- certifiçar, a··serezn eUes colonos · introdü~dos 
çõos João Bernardoda SHva., João. Sünão de no Estado -pai' conta do.go:v_erno, e _l9Cál-J.7;a· ·- . 
Mello,. Honorato Duar.te . Bezerra o Anysio dos. nil. col'onia Ma_rapiJ.n.im_, ·. , . -- · . . · 
Seve1:iano da Costa, . votando na 8l" secçã.o; A _·mesa .não -re~etteu. a-auther:üica· d;:t,c . 
Pno-Sevéri:.mq, nq.- 83~ ~e~o;·. Josê~lo:x:enc~o eJe~çãó ' ao juizo seccions.l .do ~dº _ (qoç~. · 

. de Olivci1la e_ Manoel Dav1-d_ d,e Ljma, na.·,84& ·-n. 2~)- -. ·. . _- ·. . _ --. .. 
. secção; . ·João 'Gomes Bezcr}'a., ·'na. 86a secção, . _Nas ' 90&; 9·1"· e 9·,a _sec_ções 'de .Iga.ra.pé~ : 

. ~ - · ond~ até figura. COm0.:'1_lf:S01'iO !: _! (' . - • - • • • , • - )tSsÜ . fl~O .. :fq~~-- acceitOS. OS 'fisca-es·; Jl'ro~~- ~ 
Amda P!Lra as .sccçoes- aCHna . rafer1d:as, dando . ôS a,m1g9s dq gov.er.no a· uma 'JU~t}:d-. • 

for.am pelo in~endente desjgnados -para trans- ca~ã-o · ~r!l-nte o jú.~z · sece~orial,_~ próctirl,l.iid'o . 
. crever as ·actas o.escri.vão da s_ubprefei.tur;). pr<ivar que gs fiscaes .não. :t~nham comli~.N-~ 
. de policia, o escrivão da prefeitura e .o. do .ci<,lo·. Além tiisS9, nâti ·consta ,que as acta:s:t~
_juiz substituto, emquanto ·que .o · .tabelliãq ·np~msido; tra.nscr.iptas'em· p.b:tÃs_ dà_. tabe,I.'li~; -
· J.ucá. .tpmo11 a seu c~rgo.·_todb .o ·serviço, _sem (d,oés._ ns_. 24, 25, 26 e 27). _ , · .. 

· ·. que o -fi,zesse, pgis -da.S ·authimtica.s não . · · - · _ . · .. -
.. consta. que fossem_; essa.S a,ctas · transcripta,s:; · , . _ - · . ·_ -. _ - ABA_~ ._ . , , . : 

'limitando-se · aquelle funccionario a c.onferir ... : -_- .-: . - . ;: · . . · ' ·_: ·_ "-· 
e concertar tod;J.S. · . . . ·Neste município 1ião' se· proá;.deu n~. In.t~I\: 

.. -. .-Mais - na ·84" secç~9 -appá.rece· Paillino .dencia M;unieipar ·a eleição -!las ,Il!el!~~. ç:o.n:· . 
Redrigues da ; Co~ ta, ·.votando. duás'vczes -na , sàrvandó-se fechado este -.ediftciio· -no ·dia 8·:&t 

· . n;1e~ma secção ; M·1'.rioel Thomaz · de A-q'riino1 jáneu·~.- · : , ·_. -. ,. · . . ·, :· .· ,. _ - .' :,· · 
: ·reSILient('l no Bur,~' _-de Marapanin; qué assigóa . Os suppleótes Fr-anciSco-.Sallos. Balli.~ $9,::·-

·. · com out: Ds eleito! ' •s.o protesto da 89 .. ·secção., brinho, Erminio 'Antonie .da -silva.: PaiixiS, 
apparect- vot~ndc' . . na · 83" secçã<;> -do ·e.ast~- M:ano_el AI).tÓnio Ribeh:o _e .. Bimtó, -Beqe:V~~g.~ 

·nhal~ oncle .. nl,!.o·: e: mva.. ness~ . dia,_; tambem de carva-lho; .. que foram . convoc ,dos -,paN · 
-I)avid José dll. OI lta -apparece :voW.ndo na essa· ·reunião ·no dia 8 de re·ve1·éiro . ~jimi.af. 
82 .. secção do- Cast"inha1, · gúànJo ,' : n~e . Q.ia, Município_ de Abaeté, -de 8-.deJev-er~iro) ,_éOPJ:· -
esteve IWBul'go 1\(arapa.pin., · on_cltl 1reside _: .'e paréceram ás. horas determiní1d~-e d~_t'l:onte _ 
protestou ·a '89• · :;ecçiio .( doc .- n 1. 20 .e 2lj • . dl.\ .Intendei:icia permaneceram :aW rr.lé.iR. 4ia . 
· Na soa-secção votou .o mesa.l·io Agostinho . .. A' vista ·de não ter havi~o- l'eUb.ião·_ng· !li~ 
Bruno . de Almeida., sem que se tenlia- fuito 8, os immediatos ·erri võtos ··que . .fohlitP, ·coJ:l; 

·r~ferencia alguma -na acta. :.- vocados, ·não só protõstara_J;il, ·como jllStig~ 
- . :fi act~ .da 85a sné.ção não f<{ i r~mettida ao: Cl!-ram.r _p_er!_lpte 9 . }ui~_ ~Jibstitu.~o •. {>Or_ t~f~ 

JUI-z saccwnal. __ . . · este aechnaqo : o Dr. JUIZ de direito da co
- · . .C_om vel-aoção áS ().ctas da 87& secção, lagar marca, ·essa. fi).! ta acim'u: .allegada; ·prQYátido 

· . M~capá,- não consb q ti.e t snh:lm sido : trans-- tambem estarem a es.~as .horás .os mesar~9~ 
. cr~ptas · elil nó:tas ·dH-ta.belliãó, nem se di i em convocados erri casa de Aristides dós .Reis. C' 
q.ue ed.iticío fuuccioiara.m os.'mesa.r ius, . Silva., -donda sahiram ás . Ü' horas;.· nãó ~~ 
~a. &!• secção, Burgo de Mar<i. pu.nÍ.!J,~ achando tambam ne~so -dia .(8 de_fever~ir9J 

a_ssiStiJl o fiscal da t>pposi~ão c · exigiu bole· n'!- ·cidade· o. intendente ·(doc. n .. . jusW~-;: 
t1m. E', porém·, npllo o l'!)Sultado da-e-leição, . cação, pt·etesto e jornaJ) . . _ _ _ _ ~ .. . _ .. 

- porque votou Eupt 1~osino Antonio Maia, que No dia 18' de fevereiro di versos eleí(.o1.:~~ 
adppare.ce vo_tando'cm A~aetésinho 1 mu~icip_lo _ e~. num.cro.de 3~8_ réque~e!.!a'Q:l __ aoJlli~ : s~lí~~ 

e :Marapanun,. 5" secçao; onde:é r\)sJdente, st1tu~o em exerclclo e. umca autor.i~a,de . J:u~, 
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diciari<J. ern AbJ. tê; quo mandasse tomar que obtiveram 97 O 95 votos, como porque 
por termo a declcrraçao de setts votos, perante " lei vélla, terminantemente, que o supplen· 
ella autoriJadc, vi ;; to não ~er havido eleição te a,ssuma as funcções dé! intendente uma vez 
enioJqgiJ,r s:\bidonq ínunicipio e; quandbhou· qú('l exjstai:ri vogaes da primeira ou segur1da 
v~~se' B.(}ri!i clla riulla pc!OS)I10tivos que al: tli:rma, lei . n. 426, de 6..de junho de 1894; 
Mga,ram: em sua petição (doc3. ris. 28', 29 art. §§. · · · ·• 
e}O)'. · · · · · · .. O docum~nto n. 38 explica peffeitàmente 

o qüe .acima se alléga e o documento n. 39 
prova que o supplente Olympió Furtfl,do de 

· :N~st~ rrninieipii:i :hão houve- eleição Jila 
~a. .~ecçao, poi' ilã,o terem s~ reunido osme~ 
~ari()!;! qu~ dev:iàm constituir' a mesl., cone 
fo1·m~ C()Iista do prdtõsto fei~o perante o 
taqPJliãó Ch(ll'lliout pül' 37_ · eléito1·es (Doe. 
nc~ . 31). , · 

Souza . esteve em exercício das · flincções de 
intendente no mez dê novembro, assim como 
que é o iri:tendente de Baião. 

S. DOMINGOS DA BOA VISTA 

A mesá da 5"' secção· recusou o fiscal no
meado ·legalmente por 30 eleitores (doeu-

: souR.m rriento 11:) ·· · - . ·. ·. • .· •· · : · · 
·- · • . A' vísta da recusa tlo.fiscal este ·e os elei-

. A>eieição p :Õcédi.dt\. neste tilumctpJo nao to'i.cs :protestaram; não tendo sido acceito . 
pôde , ser tomtJdt! eni Côi~sWer-aç!To por ntío tambeiú ó protesto. (Doe§ . ns '. 40, 41 e 42.) 
terem sidó convocados os supplentes im111c- O fiscal e .eleitóres;· em riumàl'O de 21, pro
diatos em votos,, ads . membros do Çonse~ho · testaran1 contra o <teto dà mesa da 6a secção, 
1{j:!pJcipal; ·confor?:Je prece1t11a o art. 4°· pJrnão tor siclo acca:ito o fiséaf nomec~do 
QOn;J.binado cq'm ·o § 'l~ do , àrt, 40, da lei p 3lo candiJáto·m~ Firmo Braga. . . 

. ~· 35, 'dé 26 dJ .jaríeiro dl;l ·1892; . para .a . A mesa, não acceítando ()protesto, requ ~
i'eü)l~ã.p do. conselho que .devia noii:iear aá reram .·fiscal e eleitores, : que o juiz substi

. mB:sás eleitoj:'a:es ·encarregadas · dos recebi- ·ttlto mándasse tomar .· pQr ·termo o mesmo 
riiéritó'sdãii cedillits par~ "as ~ e.JeiÇões proceé. protesto, 'não se t:Jndo . iStó . feito porque o 
did~sem 18 de feveroitó 1:1WiJio; cqnfori'nc escl'ivão. oecultqu-se propositalmente .• · 
consta. do prqtcsto. làvrado p~l'os · mesmos · A' ylsta destas occurrencias novo pro
supplmrtes e, irniAediatos em votos (Doc. n .) t es.to .foi feito com declaração de voto, coh-

Alémdis.so, áccresce · que; 'das .notas . elo -fÇJrrrie .consta do .documento n. · 42. · 
tabell~ã;o da,,, .coüiáfctt ccte . Soilr.e, consta · '' . . . . 
QU8 O )1UÍiiero· dO Qlêltr)reS: daquélle mlirii- ~. , Ml}NICIPIO D~ BRAGAl'fÇA 
cipi()ê'deJBOO, o .. qu.e está ·em óvidenté · . · 
d~sproporção ·. co.hi relação aóS hà~i~a1ltes, . Neste müriicip(Q niÍo foi concllÜdo o alista
daquelle Municlpi.ó; que, conforme o ,ultimo mertto· eleitoraL no anuo de HJ02 como de
recenseamento, lei n. 512, de 22 de maio termina o art. 27 § 8° .da lein. 3$, de 26 de 
dê 11!!}7,é. de,4;277habitantes, e mais' com janeiro de 18\k, tendó, entret·mto, sido feita 
relação á~ vóta,ção dadâ em· favor dOS cân- a divisão' dO ·munic[pio, tomandG esse alista: 
didatos contestados~ (J)oc. ri ; · 32, 33, 34, merite por bá.se. (Docs;ns. 43 e 43 A). · · · 
35, 36,, 37~. ·· · · . · Accresce que di versos eleitor.es protes~ 

túam perante o·tabellião publicQ contra as 
.( . BA,JÃó · eleiÇões procedidas em todo. o númicipio, poi· 

não ter o- intendénte cunvocado todos· os 
Neste municip.io·a. eleição:é ntrÚà.. , . . , .rom;nbros do cons.e~ho e ~seus immediatos _em . . 
Â, .divisão do · ·município em l;!ÊlCÇlãO, a yotos, para a e!'elÇaO das '.mesas, :que dBVlaill 

COnVÓCé],Çãp do& . · :Vóga,es~ • ·e . SÚQpleiÍtes· presidir as referidas ·eleições'; protestandO, 
p~~,ra ' it ' reunião .· dó dia · 8 de feverei:.. tambefll, que·nem mesmo cm;n alg·uns vogaes 
reiró · .é itiÍidà': a - nóme~Ção dós · .. Üif:ls::trios 6 . in'tenderi.te fez no Paço M:unicipal a no:. · 
Piti:'a - procedepeiu · ás eléiÇtíG"s. rio ~. dla 18 me .çãodos mesar.iàs; visto cõmo esse edificio 
foi feit,a e pí'esi(ildU:, ·pelo ctd~dão Olympia pL1blic0 so é0ose:·vou fechado todo o d1a~ 
FurtàdodeSouit, qúe, como· StfpplJnto de .(D.;.C: n. 44.} ' · . · 
vogal, fól cha:,.ad·o para súbstitiiir uin ·v0- ··Ainda: IH'ótc:S~ararn os ·mesmos elmtores! 
gal que '\la'vii fAicciléreqúe úa · ó te1·seirb coh.ló mo~ivo d·c nüllidadtr no pleito alh 
vot(t,do da túr!TitL ümts antiga; e sendJ u.ssi 1p 1·ealiz;'bdu e náJ tér sido eóncluido o <llisla· 
nunca pod.eri <L assmhfr o cargo · çle inLóndeu'- mento cto'anno pássado é por ter . sido feita <L 
te, uão só porque; antés delle, que obtev.e çhátnada por esse alistamento e finalmente 
apenas 11 votos para supplente, estão em I o e por terem Sido ·viciadas as actas eleitoraes 
2° lógaresos vogàéá cídadãós . 6âpitão Joij.o dEiclarand.o~se . nellas numero superior de 
LopüS ·Mendese-Joàquim Pereirá Macieira, eieitofes aos qúe votàram. (Doc .. n~). 

. . ' . . .- - \ 
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l\IUNICIPIO DE CURRALINUO Essas violencias constam dot> documentos 
n. 40. o · 

As eleições elfectúa•las neste município o Governo estava realmente empenhado 
devem ser annulladai . no resnÜadodB.:;,si1 eleição· é ::w em _vez rlc 

. A divisão do município que devia ter sido conserval'.:..>c trcuti.·o, éomolhe cúrhprla, pró_: _ 
- feita no ultimo anuo da legislatura de-pois de nunciou-se. f·cancamente çomo consta ·do 

terminado ci ctlistamento, só foi feito em l ode doe; n. 50 dirigido em telegramma ao 
julho de 1903, confo~·riw does. ns. 45 e 4(). rnteridente Municipal deste :município nos 

0 alistamento SÓ. é COUSi '.Ci'ado terminado Seguintes termos: 
depoi~_de transcripto n? livy~ de notas dos . «Dou-lhcpai·abensj_:Jelotl'iumphoahi obtido 

.tabelllae~, conforme d1spos1çoos do art. 27 Sr. Dr . Lauro Sod.ré teve 30 votos em -~od:iis .· 
· § .3 da let n · 35 ·· , .· ·. as secções d.esta Qapital e o Dr. Paes, de 

·A . Commissão Municipal dêve tr_abá.lhar Carvalho, 2.526. · · 
para -rever o. al_istamento ·feito pelas com- Aqui tudo calmo» • . , . . _ 
missões seccionaes até 30 de junho, depois do 
que, ·· deve, até 'o dia 15 de julho, -fazel' _o O promotor publico de Camet.á, . ó prin
lançam:ento geral em livro pr oprio; · t ermi- _ cipal motor das violencias alli commettidas, 
nado o l::tnçamento e públicado 0 alista- na inconsciencia dos deveres de magistrado, 
mento, teem logar os recursos, não só pêtra a e não conhecendo_ ó cii·culo de suas funcç.ões .. 
cominissão municipal, como <I esta p:.ra a jurídicas, tl'ansform_ou-sa em galopim . e~ e i- _: 
junta eleitoral, que funcciona· na capital . do toral, ·· intervindo dn•ectamcnte no plmto, 
Esta.do·, co_nfo~me ·<lispõe o art. 25, §_ 8'', ct11 lei conforme os dizer.es. do doe. n; 49. · 
·citaila n. 35: · .' . · .· . · . _ Q~ vogaes e sttpplent_qs . do Consellto Muoi~ 

Portanto, trmdo ·sido féita a ·divisão do cipal de Gàmctá, no dia 13 dtl fevereit•q, pro~ .. 
município em secções, e d.esignados ·os Ioga- testamm m'lr::Lnto notaria publico contra o -
res para as eleições, antes de terminado o flwto de tei·em sido- presos vi()léntamontc _ . 
alistamento e dó mesmo modo antes de 0 illegahneitto pelo préfeito do . segurai:J*: . 
terrninado os seus trábalhos da cõmmissão.. desta .cidade, no dia 29 de janoirJ ultimo, tl , 
tal divisão não pôde prevalecer. · qué os iln]iediu de cqmpar~cér á secção _cly, 

Accresêendo que, quando mêsmo fosse legal orgamzaçao das mesas ele1toraes, por te;r 
essa divisão, o intendente altm•ou- a divisã:o sido .rüantidós em ·prisão até o dia. g óu, 10_.-dé 
feita; ;cominfracção llo pra,zo-mu.rcado pelo fevereiró, havendo lhe sido negado O recui'S() · 
art. 39, '§ 1°, infine; e ainda a. 5a sessão func- de /zabeas-cmJnts impetrado aojuiz <lo-dii'eitt\. 
cionou em logcw não · designadp conforme d<1 comárca,, bc ri1,.como a fiança que p_or el.~~s 
se deprehende dos documentos · ns . 47 e 48. ·roi r equerida ao mesmo pt•e'feito e que, _ t~p.db 

elles sido soltvs sómerite eni virtude dW 
.habeas corptts, pitra· ·n, fiança, êobced_ida·p!3lq · 
tribunal superior do· Estado, na _conferencí'i\ · 

· . A eleição neste município é uina. verd(J.deira extraor·din;~,ria., réalizaçta· a g do m~smó ; m·e~ 
· bacchanal; nãoeontando o partido góvernista. de fevereü;o nlt capital do Estado. · . . _:___· __ · 

com elementos sufflcientes para vencer pe-
:rante a . urna e pat-a arredar da reunião ·_do . Protestéam ainda contra a illeg_alid[\de d~ . 
Consell:l6 Municipa.l no diaS ;de fevereiro; organizaÇão. <las • mé.ias elcitoraes feitas e 
data ein qn:e·: deviam sêr . eleitas as mesas constituídas sem o s eu concurso e presença, 
eleitoraes, os menibros . do Conselho Muni- pois que om nli!fiero de seis poderiam clles 
cipal,uin vogal e 5 supplentes, foi concertado nomear no ínimmo a metade dos mesttl'ios 
o plano de prendel' OS, o quo foi levado que deviam constituir. (Doc. n, 51; 49 e 52. 
a effeito no dia ~9 de janeiro, sob o pretexto · Considai•amlo illegacs as . m()sas que; :Pt:c?
inacredttavel de tentativa de deposição do sidiram a eléiçã:u, os eleitoi·es de di v é Sil-8 
intendente municipal. secções do município referl.çlo, fiiBl'~ril sâé,Ís 
; As Vioi(mcias e. vexames que então sofr,•ec declaraÇÕ13S de notas perante o talielliãó,· n'fri> 
ram tJr:. me!)1bros do Conselho Municipal de podeAdo,. entretanto, assignal-o; ·á . vista~ i;l'iL 
Qam:etáe diversos outros cid.adãos qualifica- coacção ·em -que se· âchava o tabéllião, 'àm'$'á.•-

. dos d·ci.t.iiúüla rriunicipio, alguns de êt]t'l.s pa- çado de violen'cüts' pelo iriteh(Iente munici>ptt1 
tentes da g~a;1~da nacional; prova. as illegali· 'e pelo promotor publico; a.cõmpãn]lad'os· ·a.~ 
dades corúmettidas· com o fim uuico de con- prefoUo de segm~'l.nça publjca, podendo elles 
stituii· as> mesas ehiltoraes · com 'elementos eleitores; nos ·mómcntos em que no cartorío 
goveriiistasfncàpazes QO d-enunciar as feau~ não. Se áohav'âm .âquelles funcclonai'ÍOS "e 
ues que por .verttt1ra fossem praticadas no aquenas autoHa'âcM'si_ eritngcw seus · titu·N~ 
pleilro, q1,te ia ferir-se · n:o - dia 18_ dé .fevé- ·e verbalrnente fazer .. as Slk'l.iô\ declar'a{:õesiié 
r~iro. votos~ (Doc.tr. 53.)! H · · , . 

MUNICIPIO DE CAMillTA' 
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Na 1"' secção, a mesa eleitoT'al accei tou um 
pentesto contru. a validade do pleito feitci 

I-Ia motivo de nullülalle n:v cleiçã.o p1•oce- polo li~c<ü do candidu.to conte~tante,achando~ 
ceLliçl:a neste muoicirrio . · se este pro~esto appenso á propria acta . , . 

CIN'l'RA 

Mais de 50 eleitores deixaram de votar Na 6"' secção, ainda, a mesa recusou-se for~ 
por fa.lta de titúlos,que ai_ndn. não lhes foram malmente a a.cceitar o fiscal .ilomeado peld 
rastituidos pe1.1. Cama._ra d-Qs Srs. · Deputados, candidato Dr . Diogo Holla!ldâ., e contra este 
·confot'me consta âo documento n . 54 . _ acto arbitraria e illegal da· mesa resolveram 

· . -' Os tabelliães negaram-se formalmen-te a fõt;mular o seu protesto o referido fiscal e 
tomar ~s declarações de votos dos eleitore:s outros eleitores perante o tabellião, que 
'que não puderam votar nas secções, porim- não quiz tomar por termo ·· o protesto, por 
.;pugnàções das mesas apezar de seus nomes ·ter sido apresentado ás 12 horas do dia 19, 
•constat'em das l.istas de chamadas ;·recla- conforme declaração do serventuario . (Do-
mando p1;ovidencias ao juiz-de direito ·da co- -cumentos n~ . 64 e 64 A.) _ 
in arca, pal'a que não . ficassem prejudicados Fina.lrp.ente, na 7& secção eleitores pro te -
os seus di-reitos de eleitores, foJ. por esta au- taJ:am contra diversas irregulal'idades que 
toridllode indeferida a petição de reclamação. ·ainda concorrem como causas da nnllidade 

Frustrada assim a declaração de voto,. for- da. . eleição. (Doc. n .. 65.) . 
rp.~l~.tram pr9testo contra as eleiçges e não . C.A.CHOEÚtA 
f;leúdo acceita- pela mesa, procuraram or el.ei-
tores ·o 1 °-tabellião, pêlra toma l-o pül" ter- .· A eleiç-.ãd procedic1.1.- uesh município está 
mo. ; este, porém, recusou- e, allegimdo estar inquinada de vícios insanaveis . 
do!'lnte. - · . _ As certidões dos : tabelliães relativas a 

Lev.ado este facto; pol' petição, ao conhe- transcripÇão dv alistamento que teve lagar . 
cimento do Dr. jmz de direito, este mandou d 1 
-eiue fosse tomado por termo pelo 2o tal.lel- em seus livros e. nota, uma <le las é nega-. 

tiv:x e ou iTa apenas l'_eferente ao anno de 
bãp, o que I)ão foi levado a etl'eito por ter-se 18g9, com 653 .eleitores . 
.1ste occultadà propositalmente.. .' · d 

A' vista deste procedi-monto dl_·versos elei- Si a divisão o municipio em secções, foi . 
fei ta pelo alistamento deste anno, contada 

:toras deram denuncia. perãnte o· · juiz de ns eleitot·es que deviam votar em cada sec
·direito;con tra o 2° ~a-~e_llião; processo que ção, si a somma final exceder a 653 eleito.
.Pl'osegutl).· por ter propo'sitalmente jurado· res, ficam nullas as eleições procedidas em 
:suspejção, por int~resse,o julz de direito;que, 18 de fevereiro neste _município ·; si foi, a 
:segundo foi corrente, era quem aconselhava divisão do município. em secÇões, feita pelo · 
os .seu~ . :::ubordinados. (Doc . n~ . 55;. 56'e57. ) ~listamento de 1902, .tn.mbem são nullas por-

Em toda~ as seéçõ:Js, co·m excepção ela 1", que _i:J.ão foi concluído e8S.e alistamento , con- _ 
forám recusados . os fiscaes do candidato forme a certiúão do sel'Ventuario. (Do
Dr. Diogo Hollanda, é!lieganüo a mesa, para cumentos ns . 66 ·e 67.) 
assim proceder, que. a firma do candidato não Nesse alistamento figuram 712 eleitores. 
estava reconhecida. (Does . ns . 58 a 62:) Pelo quadro da divi.~ão dos municípios do 

Contra esfe .facto, pr.o ~estaram os fiscaes Estado em secções, o numero de elei tores de 
perante as ]DOSas, que se recusaram a ·accei- cada municipio; ·é facil verificar, que, Ca
tai-os, e nem pu_tlerarn fazer termo de tlecla· cho.cira figura com 712 eleítores, e, p01·tanto, 
ração perante o taqeliião, :pelos moti-vos as eleições ago-ra procedidas tiveram p01· . basê · 
acima expostos . .:· · . · . o alistamento de 1899, que não foi registrado . · 

Fíl)alment~-. a mesa da 7"' secção,n·o.prop-rio nas -notas do tabe llião da comarca, e por 
titulo de nomeação do fiscal, declarou que não isso mesmo são absolutamente nullas. 
o acceitava por falta 1!0 .reconhecimento da E~se quadro da divi8ão ·cios municípios em 
firma do candidato . (Doe ; i:J.. ·63.) secções foi remettido pelo Governo do Pará 

ao Ministrõ do Interior, de accordo com as 
cu~uç.A. instrucções baixadas do Mioisterio . 

Protestaram diversos eleitores da.s la e 3" 
'Qlversas causas- de - nullidade são .obser- secç_ões perante o tabellião da comarca, por 

vadas no proéasso eleitoral ferido na diffe-:- se acharem privados de seus titulas, até 
rentes secçÕ!;)S deste lll,Unicipio. . ·aquella data,. títulos •1ue foram ent regues ao _ 

Assim, não · procedeu o intendente mun·i- Presidente di\ Ca,m<~r·a dos Deputatlos e ·que · 
cipal íL divisão do município em secções, nem não foram restituidus, ·h,rv:endo decht.l'açã.o 
J?U_blicou. editi:l;eS _designa DE o l0gares. ~ ed.i- de voto para a pres(:)n te eleição: (Doc. n. 68 .) 
ficws, numero dos ,qu::wteu•oes e do.; clmtores Acresce que a mesa recnsou-sn a. receber 
que·. Q,ev:eriam, yotal', é'ollforme .l1S disposições OS VOtOS de· diversos eleitores da la SCC\iãO ,. 
da le~ eleitoral. . . . · mesmo em separaclo, apezar de estarem mu-

Vol. I 2l 
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nidos de seus títulos ; pelo quo protestaram 
os mesmos eleitores, em nota do 2° tabellião 
João Viriato da Cunha, parante o qual fize-

, . ram declaração de votos. (Doc. n. 69.) 

Diversos eleitores protestaram · contra a 
val.d:tde da elekão da Ia s2cção, p:n· lhe ter 
sillo recusado o direito de voto, pela mesa, -
não obstante estarem munidos dos seus tí
tulos . . (Poc . n. 77.) - , · . .. Ai:q.da co'm relação a. 4 .. socçií,o, se n~tam 

Irregularidades,. que consta,m ·da . proprü 
acta eleitoral ; não sa declara qual o edificio 
em que teve Jogar a él(lição; constaildo,além 
dissó, terem ·votado 103. eleitores e · faltado . A-cer;tidão. do 'tabeiiião prova · não existir 
147, 0 que perfaz 0 p.umero t otal . de _ 250 neste rri11niéiplo alishrnente U.lgum ti'fLDS--

. êleitore~ , maximo · para cada secção; o que cripto no liv,r9. de n'otas do mesino_ serven
·n,ão se-deu· absolutamente, porque votaram tuaúo -unieo no officio . (Doe. -n .. 78;) : . · . 
nesta secção os , eleitores Ped1·o da Silvei1·4 . ·· As mesas .das 2", 3·, ·4a _ e 7" . secções não · se 
.Frade, fisc.al, e Luiz :Nttonio . de Paula Feio, reunira I?- nos locaes· designados pela .In-
. meso.ri<i, amQ_os do quarteirão ct:a 1" s.ecçãà,- tende~Cla O'lgUO :provocou protes~o dos fiscaes 
que nãó tinham o.s seus nomes na lista dos e de d1vorsos elm~ores, que depo1s de terem 
eleitores da -4a. secção, ·a ·nª'o admittirmos · esperado até depoiS. de 1 hora da._tarde, le• 
uma secção coni 252 elei.toras, o que não é·· v ?oram o protesJo perante o tabelltao·. contra . 
per.mittido pelas disposições da lei eleitoral.. qualSLuer eleiçao quo . ~.ppare9a naquellas 
(Doe n- 70.) _. · · secçoes. (Does. n. 79 e 82 .) 
· · · . • · . - . _ · .. . . A;l mesas das 5a e-6"' secções recusa.1'am .: 
. ,. Cont~a a validade da ele~çao proce :l~da .na . dat• ·boletins aos fiscaes e fazer· ·o termo de 
5 secçao! prot~staral!l d.Ivers9s . ~lettores, . encerraJ;D.erito para,nto estes·, . peLo . que. pro
protest(} que .fm. acceito . pe~~ ,mesa, _ tendp testaram perante o mesmo serven.&úario·; 

.l3Sta passa~o recJ:.bo, ·c.onfo_rD;le .~eve eonstar (Docs· .. · .fi~. 83 <'i 84.) · , · · · 
<l:11 ae~a ou estar appenso a el~a~ . (Do~ . . n • 7 I:.) . · A 1"' secção está p/otestada perante o ta·-
... o recibo referido. é subscriptó pelo mesario bellião .. (Does. 85,) · . · 
Joaquim, Rodrigues de Oliveira. ·Em .Cayray não houve eleição. (Doe: n. 86.)' . . 

IRITUIA · . li10CAJUBA 
'· . . 

·_, A eleição neste mirnicipio foi. iúnã verda- .· . .O intenáen te municipal-não conv.ocou; · no 
deira ·farça. Assim, não · houve reunião do dia 29 do'ji1neii;o;os vqgaes e supplentes para 

: !aonsélhq·de :yogaes; para a eleiÇão ·dos · me- a ehiçã() das i11esas no dia 8 de feverei ro, 
;sarios, não. fui lavrada a Mta da formação p.ois corista: do Jornal ·Tocantino (doc. n. 87) 
da niesa eleitoral, nem · mesmo a ·ac_h da tio 8 'de fewreií·o, . . que foi feita a divisão 
apuração dos votos. (Does. ri. 7~ e 73,) .· do município .em secçõeá, ' dútributu os ser- -

Até o di~ . 25 de fevereiro passado, não ventua1:io~ pàra .fàzerem as transcripções,(ias.' 
·tinham sidó r egistradas· na agencia dos acta,s ; -entretanto. :.'. Nê,se ·, tambem· _ .qu~ ne
correios, as authenticas ·das eleições . .. mesmo jornal do ':.~iã. 8 já .0· inte!'ldente- pu-

. (·Doe; n .. 2.) · - ; ' · blica . 9s nom~s· (\os . m(Olsari.os, __ dizendo que,. 
· · mo· existe alistament.o feito e transcripto o conselho n.esse- mesmo dià os tinh:i. no-

. :no competente livro de notas do serventtiario ·meado de ·coil:formld;tde coín o § 29 do art. 40 
· publico e conforme attestao. escrivão O.a cir- da .lei n. 35, ele 1!592, quando- este: artigo 

cumscripção judiciaria da: comarca,· não marida 'convidar os membros do conselho a . · 
e'Xiste-siquér ·os ' livros destinados · á . trans· . reUIJircm-se nésse dia. · . · . · . . , . 
cripçãode·alistar;1ebtos. (Does. ns. 74e 75,) Qutrnão hOuve ·.convocação dós ·'membrós '. 

do conselho para as eleições·. das comin-issões 
. .. i)eccionaes (l que -não é a expressão d1 ver'- ' 

dade o edital pltblicado no dia "8 de fevereiro ; -
. . -- Neste muni<iipi<> apenas houve eleição nas nojol'nal O Tocantíno, l'> columna da 3a pa.-
.. ,secções l " ·e 5", tendo -votado na uLtima os · glna, _que ·na - 4" columna .d.a 1~ pagina .do :-

eleitores da 4a,. 9a e· lO secções. · m smo jornal; .. orgão do partido repubti- . 
·. ' A. acta da eleição procedida na· 5a_ secção. e capo, se díl, a noticia de q~e nesse dia seriam 
. um apanhado ·das .cedulas ·e não dos . títulos, eleitas t:s referidas commissões·. (Doé. n .: 87.) 
pois 'estes são ftetidos,apenas até terminar a . Na l"' secção foi apresentado protesto por· 
eleição, conforflie'as disposições do art. - 23 não ter .a mesa recebido o voto do eleitor Se
·§ 3; in,fMte; das : instruéoões · de ·11 de de· gismundo Dias Estgmano, 1:endo este provado 
zembro·de ·1902> -< · · · ; · . . · ·.. se~· eleitor-desta secção, apresentando seu ti-· 

O résultado désta eleiç:.ão. f0i sem protesto tillo; (Does. ns . .BS, 89, 90,91 o 92.) · 
publicado pela . :imprensa da · com~rca, _Na2 .. secção fbl apresentado protesto por . 
(Doc. n. 76.) , nao ter votado .o eleitor Leonel Henrique. BC!>· 

YGARAPE' .MIRIM 
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QUAT!PURU' ptista, que provou estar munido ·do titúlo ; 
não tendo a mesa acceitado o protesto foi 
este levado perante o tabellião. (Does. 93 E>te município foi extincto e restabele-
e 94.) · cido e install~tdo em 7. de dezembro de 1902; 
. Es~ se~o não: terminou ~~s seus tra, não tem alistamênto. feito, ' conforme consta 

balbos no mesnro dia, pois certifica -o 2° ta- do orgão .officiaJ Gazeta d1{ Beléin de 30 de 
l!ellião designado para tean&crever ~ _ acta, dezembrJ de 1902. , . . . , · - . 
que até. o dia,.l9 nij.o se açhava transcripta: Na 2a secção deste muliicipfo 19 eleitores 
.(Doc. n. 95.) · . . , protestaram por não ter• se reunido a mosa 
. . _Na ga secção protestàram diversos eleitores eleitoral na povoaç_ão Japerica par<J. isso de
por não ter sido feita a chamada dos elei- signada, onde estiveram desde as 9 horas da 
tores sein proceder· se á õrganízação da. mesà, manhã até ás 3 horas da tarde, não com
e por não ter ainda a inesa acceito o voto do parecendo mesario algum para os trabalhos 
eleitor Ahto11io Mendes Oampello; que exhl~ eleitoraes. (Doc. 104.) 

YISEU 
bili o seu titulo, e finalmente . porque ·lt 
eleiçao teriíiinou não no logãr ;designado, e 
siin em casa. do cidlldão _José RodrigMs 
:Docs. ns. 96 e 97.) · . . _ . . _- !fá l ... secção diversos eLeitores . protes-

. . , taram contra a. validad~ da eleição ahi })l'O· 
· s. SEBASi'IÃo DA boA VIS'I'A cedida, protesto· quo a mesa; recusou-se ac-

. . . . . . . . . . . .· ceitar e que foi depois lavrado perante o 
.. EU1 todas ~s · ~eccões d .)st~ municipio os tabelllião (Does. ns. 105 e 10~~) 
fisçaes e eleitores i!>presentaram protestos . Nesta seçção 150 eleitore!3 deixaram de . 
perante as mesas; po:r se : tere~ estas re--_ votar p.or terem os seus titulas ficado re
cusado a.. SJ.CCeit'Cl;r · os fiscaes devidamente tid·os m. Secretaria da Cam.ara dos Depu- . 
tlomeados, e por .não ter .consentido em ac- tados e finalmente o ali:3tamento eleitoral, 
ceitar·votos de diversos outros eleitores. pelo qual i foram· feitas as referidas eleições 
·, .Recusando-se a mesa a acm~itar taes pro- uão, foi registrado no livro d~ notas do 
testoíl, foram elles tomados por termo pe-. tabellião dest't cidade. (Mesmo doc. idem.) 
rante o .tabellião _ _publico, na fôrma do§ 27~- . Consta · mais •. por carta reçebirla ·.desta 
Q.o art. 43 da lei n .. 35, de 26 de janeiro de localidade,que os eleitol'es João Francisco do · · 
1892 • . (Doc. _:os, 98. e 99). . Pa-iva, Manoel Antonio de Pu.iva, . Feancisco 

· · · ·_ Henrique de Ma'Cedo (tabJllião), Alfl·l}do Gon-

, - . ol'JREM . . , çalves Teixeirà(sub-preft.lito) que no din. 18, 
v{ltaràm -I'eali:nente; ern Carutap3ra, Estado 

Neste n'u,micipio, ila l"' .secÇão, ó fiscal e~ dt> Maranhão; apparecem votando nesta ra 
~leitores,pro.testaratb perante a mesa por ter secção de' Viseu. · · · · · - . 
està acceitado o mesrno . fiscal, sob pretexto 
de rtií.o ser, o· nomeado · eleitor da secção, 
não acceitándo a mesa o protestá iiegou·se 

· MARAPAUIM ·_ 

igualmente o tabeUião _a tomal~o por termo. Neste município foram· apresentados as 
(Doc. n. 100). - · . . . . mesas_ das sécções la, 2"', 3a e 5"', protestos 
. Ni~ 2"' secção a mesa rião acceitou o fiscal assignados por diversos eleitores contr<t a 

dos· contestantes, declarando Já t!J.r etla :na' validade das . .:;leições por. serem as mesas 
meado o fiscal: · , • . · · .·· illegaes,, visto não terem sido cónvocados os 
· f>f'otestando contra ._esse aeto da . mesa, vogaes Manoel Z.>carias do Valle, M ~noet 
fiscal e eleitores fó1~:i:nularam d protesto que Rn.ymundo de Souza, Albino Igna.cio Al.ves 
a mesa -recus_ou-se a acc!)itar, seridõ tom(!.do e ·Pedro de Alcantara Forreii·a, e os sup-

-por .termo. pelo .;scrivãó do juiz sti.bstituto plantes Manoel .Ferreira Ba1·ata, Romano 
da 2• cireumscripÇão do 3• districto judh. José. .Joaquim Lisboa e João_ Vidat de 
ciario, , ainda teve logâr a eleição. (Doc.. Araujo, . para a. .eleiçlí;o das mesmas mesas, 
n: JOL.) . . _ - · · . _. · não terem . affixado editaes conv:dando os 
_ Na 4"' secção a mesa não acceitoú o fiscal, eleitores a _dareq~ os seus votos . Ct>m de
declárando ter ·sido transferida a eleição ciaração de dià, -lagar e hora da eleição ; e 
para o1,ttro dia. · . _ _ tambem; por não terem as ditas mesas eléi-

_Toda.via, ven(io o fiscal que se achavam toraes, .acceitado .os fiscaes nomeados _Pelo 
reunidos. os mesa,rios; apresentou a . esses c;Lndidáto Sr ·' Dr. Diogo Hollanda c e Lima. 
um protesto sobre quaesquer aétos eleitoraes Estes protestos àssignados por vogu,es e 
a _que prqcedessem . nessa ·secção. · (Doc .- supplt.!rites do conselho municipal, não tendo 
n. 102). O alistamento des_ te município não sido n.cceito pebs me~s eleitomes, refe i_das_, 
está. tra.nscripto em notas do tabellião. forão reduzidos a tnstrumentos publicas. 
(Doc. n. 103). _- Doc. ns. -107, 108, 109, 1l0e 111.) -



iso A:'-<:'\AES DA CA:\IAHÁ 

1\IUANA' 

O alistamento não foi registrado om nota 
do tabJllião, as~im como _não foram imns
m•ipM.s as actas eleitoraes. 

VIGIA 

A clcí r;ão. peocedida. na IO• secoã,o é nulla, 
. por ter sido a mesa eleitoral illegalmen te 

constitu:ida, fun ccionando com t r cs nÍ.é!1.nbro_s 
a.t.é tetlJUínal' o trabalho eleit01·al os , 3:mesa,
rbs, SÓ COllVOCaP<tlll mais 2 eleitores, para 
_o acto da apni'J,Ção. .. .. . . 

, Não houve convocação de vogaes. 
. ~Nil. 9",': hil. duplicata, e apenas .dons mesa

. rios funccionáram na mesa govomidta, qrnn· 
do _ os aclv.m·sal'i:>'s a constituíram. côm tPcs, 
confül'!UB constit~ da aeta eleitoraL ·· ·· 

S. CA.E'l'ANO DE ODlVEI,J.,A;l ' 

Carlos No vaus .. ... ...... . .....• 
Diogo Hollanda ............•.... 
Fit'1no Braga ... .. .... . .......... . 
Se1:zcdello Corrêa ... ; .. · ... , c, ••••• - / 

17.065 
1.462 
1.424 
1.~22 

Deduzida a vota.Ç:ão . da.s eleiÇÕe~ proçedi
da,s nat diversas. secções do distúcto .eleito;
ra! 'c cllja va.liili,lc não pôds deixar de ser 
docret;Jd'l. e, contados os vptp1{ declarados 
J}OranLe os ta,bcll1iies e a;utoridados jLrdicia
daáom nunwro de 2.1W- [HÚ'a os c.<J.Ildidato.s 
contcstn.irt s, c mio consta. dós_ doctgnénftiJ~ 
qlJ.e <wqínpanham ostn. cóntes~à:ç}lg, a vota~ 
Ç'1 o1 I!(l~t·a cri.da JHll dc;>s candí,dfttqíl ~lle repr.e:- . · 
senta: à eHréssã,o dtj, verctaiie' el(lltor:até ·a 
sei01int9: · · · · 

li'it•mo Brn.ga; ... . ............... , _ 
Serzedello Conêa: ... ~ .. _._. , ...... . 
Diogo I-IoUaríh. , ... .-.; ......... . 
Passos . Miranda ....... __ ; •........ 

' 3.544 . 
-3.544 

. Scrvitam n.a ta secção escrut.ado:·es e3- Hosn.nnah llc Ofi:veira. : . . .' .. ' . • :-
- tranhos: Jero.ncio da. Cunha Rodr ~gues, Hde· Cai•los Novaes; .. : ... , .•. : ,_;.; .. :· 

3.544 
2Jl.36 
2.641 
~2.239 

. brando da Conceição Dalmacia. Eséa secç·à.ó ATtlnir ·Lell\Of:l. · · .............. ·, 2.436 
'fu.hce-ioiwtr·IiQ .Paço :MuniCipal. . .· · . 
: 'A ;Zá-·~s 3cção ruuccionou, !la 'câsa do pt·efei fo E', pois, de toda a justiça, o l'>eco-nhecimen- -
de seg· urànç:a publica r . . • · _ · to dos cwJ.ülatos contestcm'tes, . qtie; ploí:i.a:. 

- -mooto ·confiados . n.~ . alto c:ritcí'io dad1oaraclà · Ntt 3• seettão scr.víram, tambcm, esc i·utct"" · . · 
dores estranhos á men: Mé~l'cellino Gregoí·io eommissão ele inquerito;. · ~assim ' esperam· 
Palheta c .Y!anoell-Ionorato ATÍ:lüi.'as.. s3jçt rcsolvülo. · · · · · . ·. . 

·· . · Na 4• sacç~O, não eonsta da acta 0 loe:tl da Aeomp:wtrun 120 documentos e ' L628 ti tu~ 
reunião déunesa. eleitoral. Iós do eleitores. . .... 
. As act::ts de tOJas estri.s secções nãó . for-,tm Capital Federal, 26 de abrilde ·19Ü3.-Dr • 

. . transcl'iptas no livro dê notas dO tilbcll.ãq, Finno Braga.~Serzeclello Corrêa: 
o,u· qhem ·suasveze:i fàZia,limitaudp-so aperiétS . _ . · . - .. 
a conf!3rlr é concartar a cópia. (Do·c. iL 112.) · 

• Da exposição minqci0-3<1, que vem do ser EX'ms _.. St'S. 1\Icmhro:s da .l• C011'ri.lllSSWO .de 
. feita, com relação ao pleito ferido em 18 de VcrHka:çii.o rle· Púdt:rcs-Contestatid(l)' · :O di" 
fevei•eiro passado, no Estado do Pará, nos ploni'a· sX:poUido peca ·Junta' Ap'Uí'ad@i;a; di> 

·~- dfversósmunicipios do primeü·o :circulo eloi ·- . I o distrlcto· eli:>itiH'âl do Para, na' éleíçãl!l'·p.Po
. tôr!11; em fl~cê dós valiosos documentos com cadida. em ·1981, para preenchimén:tiJ ,; da 

·qúe váe instrui da~ a presente contestação, to r- vaga é1berta pcli1 _renuncia . do • Si''• ATigusto 
n;t~~e evidente que o .. resultado final c reald.o Mohtonegro, es~rovemos: · · · 
:niésri:).o 'pleito . eleitqral; não é o que · .se on- . « DJ primeiro ao ultimo acto do próce~$Q _ 
contra . m.' ach .da ap.ur·ação dajullkt ?itt~Í\J.· clotwral,. do inicio. da qualifici\Ç!ão de elei" 

.· dora, e q.ue tem,por._c·ónseq uep_cia,a expodiçi\ó torcs ao ttc;o da <~Pllração, . p~rarite a )t,Inta;, 
. dl;) 'diplOm<Ül aos SI's. Drs. João I-Iosanni.l!t" dé que '" lei.ceeo11, par·tt sommà de :votos,.tüqo' 
Oliveira, Antonio dos Passos Miranda FíllJO, é t'eito conira. dii•aito ,'ern desacordo .. com: a 

. .Arthur de SoUza Lemos oúarlo.> Aúgust .) Vi.l- lei, iinpcrando nrn wdo a fr<ttu1é a ·niâiS es~ 
lente do Novaes. · c:J.nrJ:\lJs::t ». · _ · 
- b res!l'l_tado da junt~ . apurauora do pl'i- . A tnJ ponto chegou o desrespeito ·á lei; • 

_ itieÜ'O di~tl'iC to é falSO, não SÓ COm relação que, ha municip~OS - Olld~ nélJ;l .COnS,~a .fó$S,Bffi 
aos cap.qtd,atos _contestados como com rela- nqmeados _ mesanos, nem dBstgMdas . .a:~.-sêt!.es 
Çã.o aos_êá4díd4tos qontestautes. · das secções eloitoraos, e;. finalm~nte • . óutréi:l:l 
. · Assim, a .sÇr6J.ma de votús, que., segundo ó e-!11. q)l~ se alterara[)1. as Jtlésa.~·eréftO:\~~es; 
J~~ta~ApW;~q()t'Çt_. coube a cctd:i.. nm_ dos can· . _No .çlia, dósignàdo pa~à o plei'~'g.éi>àld-e 
dtdados é Ie,peetLvameLlte esta · l?rocurapn.m os ~leitores, acon);.fla.nQ.dOi!Wf!-os 

Hosanna.h doOllvoiea.: .......... . 
Pasws lle i\1 i r·anda ..... ·. ~ ..... . . . 
Artllu;· Lemo>. ..... ·. · ... , . . · .... . 

pscaos dos canditlatos, as• mes3iSJJ.UDiSr<stdei> 
Votos designadêtS, onde, ao me no~ }s~o .fo.i Ê~ito/i{ , · 

21.328 . E:scoaôas as hot•as. ·e re1li gido ,o,rospect1v:o 
18. ffl2 protesto, rotiraram-sq, codos .. ,JO'qu~ . em- txl 
18.850 ]JQnto não h ou v e eleiçãv. (.:üm sot•pt·esa e 
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a~sombro voem, dias depois, pub-licado o r e- Pará, em numero snpor.ior a 179, c, nesse 
sulta_do da eleição realizada em semelhante mesmo düt, não só ficou terminada· a apura.
logar ! . . · · · ção, cotho tambem a . traascripção da acta 

Com to~o desplante os cabos eleitoraes, desta, feita ·pelo t.abE>llião da Camara ; ' 
flZ(Jrwm )in'\Pi> trabalhõ, arranjando actas aind:1, nesse mesmo cj.ia, forp,m expedidos os 

. falsas, assignando nom.es Jicticios do eleito, diplomas aos candidatos acima. referidos, 
res, como pi~esentes l · (do_c. ns. l e 2) o. que se torna impos-

E' _o requinte d~ fraude, pois é. muito _si vel, _-â vista do art. 44 da lei n. 35, de 26 
comm];lm ;no·. Estado ·- do -Pa·rá, actualmen te. jil.iHiiro de 1892, concluindo-se por isso que a 

_-Lá;, apBrf<liÇoaram-Se todos o~ ' proceSSOS J.unta DãO fer, .a aparaçãO das a,uthenticaS, 
pastos em ·pratica em outros temp?S~- (An-_ como ll1e cumprh., e sim subscreveu, apenas, 
1J1Je$_,·de,l90J, vol. V, pag. 384) . · a 'tnna apuração préViam~nte preparada, 

A. illustre Commissão vae ter occasião de ;~ccre~cendo que, da propria acta da apura· 
verifi..car _· d.o OS~1-1do que ftzel' -do procéssci çãv, nao corista a apuração dos ·inunicipios, 
·eléitoraLdo 2• districto e pela exposição que nerq por secções e ~nem o·tótalde cada um, 
v:i:mos fazer, a rHprqducção dosfactos~então, fazendo'SB apre§.entar, aperias, um resumo 
deminciados, mas, em mais lar.~a > e3cala. , totalde tod.a a eleição procedida~no distfit.o 
na eleição _de lS de fevereiro,. a intervenção Recusou iUega.lmente a Junta receber é _ 
tranca :.dó go.v,ern.o·du: Estad.o no intento de apuraras ~authentico,s de Breves, apresen
inipeJi.ir' .. a. Iu.aui_fostação dó . voto . po.pulat• e . tadas pela Dr. Symphronio Meh~zes, .alle
depds a-perí'eguição ._con~ra aqu3lles que con- gando terem vindo fórr~o de tempo! 
cori:::-il·it..ni .as urnas para sujf1·a_gar o nome elos · A' v;sta do - ~!legado. e ··ue accordo éüm o 
ca.ndjdatos que não fazia!ll parte d·a. cp_a.pa que -já tem decidido aCanu1ra em caso;; iden
cifiicia.L · ._· .- . - .. -- , . ~ t.tcos, deve a Çornmissão tomar conhecimento 
. ,Did'o!ios.Eis·.meios.se lançou .mão rió-iutulto das authentica.s elei toraes enviadas, como da 

d!l: apre;i~l:ii:arei:n uma votação extrao'rJi- contestàçãq, com os document:.>s que a in~ 
R:a1:ia.,para:3a!ler ci·er -áquelles ' que. vivem struem, ati.{ll 4e proceder a apuração. · 

MUNICIPID DE llREV.ES 
fót~aJlci E_st.ado, ito prestigio d~ que dispõe o~ 
governista-s :estaduaes, ·qu(li)do essa força 
lh.t;ls v.eüi. ·.do bico dâ -penh!l-, cotnú melhJr.,. 
meute;sc, patfintear.á pelo_ exf:r.inc das:authen: As eleições "!Ue f.:~ram apuradas no dia SO 
ti c as eleitoi:áes. - . ·' ~ -· . . · · e p ·oceàtdas ()ill Breves, n.ão podem ser ap-" 
-:NliÕ n~s ·a.ton:gar.enios ein:. ce1'.tas oonsiéf9, provê.das, pois, foram éllas p1•esididas ptw 
rações, -para. Jião roubar f! ptecioso_ :tetnpo. mç8ns il(egr.i"cs Oi~ ill{3gal?itqnle nmiwaclas; e 
dos dlgn_oSIJ:!tpnbros~ da Cojtimissiíci, que, do. procetlülas em secções niio designadamente· 
CJ~i<U:d.o~qg :p1ioaesso_ ~léitoral~ :se, e.o:il vencerão feih;s de a_ccor.do e-o11i a lei e'le:itonxt . · 

. da:v:et·acidade .flUO y~mos de. aftirmar. -·. -- . Não te:Hlo ticado,concluidq deíinit~ vamcnte 
0..2.0 ;distric:to·pleittll'a.l .compõ.e;sê-. dos .. .se-. o -alistan1e~to etn.I~02, tilümó afiúo da legis~ 

gui_i:ttés.Ii:nin-.fcipiq.s : Gurtipâ,.Giraves, Ma~a.- . lar,ura.-coino se vê pq:lóS·dOcu~Qnios Bs. 3, 4 
gão, Aff.úá,·.AnaJás, MailÇt,pâ; : Ba.gre, · Porte L; -e- 5; o não tnticl_o feitio a,.:iifvi·iãe "'do 'm'unici.l}ió 
MelgaÇo; Oeiras; _Breves, ,Ahneirirti, Porto. (;1iU seeÇões 'nó dh 29 dejaneil-'o, ·o ·in:tendeiite 
de Móz, P.~·a,i:nha, }'(óilte .Alég;re, .Alemquer, coronel Fulgenció Andvade.,-é nem os vogaes 
Sailtarém, :A V.eiros, Haltüba: Obidos. e Faro. im.is vota,do3 --'- o yo ;al Gra.tuliano Frau-

A maior ,parte desses inuuiõ-iplo$ -deixal'âtn CÍ13éQ de Meiralles &'tstos, Pi'Qeedeu â. .divisão 
de.nhyiar ao. Gover.noi, o mamn,· da divisão do mnpic~pio, toman(fo por ba.se o aJist~~ 
do ínimicipio em.se~ções, tendo em :toda~ ha- men te de 1901, U:tlic_o COJ:lC.l!lido. defi.nitiya
VIdo eleição e no de . ·s-revés :duplié·ata. mente, como tudo- fez const<i.·r pcn!- :e:lit~ 

A Juq,ta Apuradora, segunçlo a:aÇ\ta1 rece- (doê . n. 6) tijvidi-ndo o rrtuiüc-ipio em vih:té 
heu 17R authi:mtic.as, tendo se r~cusado a .i'e· . secç53s e designando os __ --e~ificlos em ·que dé~ 
ceber as Q.o .mi!nicipio de Brev.es;apr.essntadas ·viam reunires e para á eleição. · · · 
pélo:Dr; Symphi:·müo de _ Menezes, o no me~- _· N'o mesmo .dia 2ü de . janeiro; -de accordo . 
mo d.~aJez_â apuração de todas essas authen- co1:n a lei e- as instr1~cções do- Boverno, o 
ticaS. : ·_ . · , , . - ; _ -- -. ·· _ ,.,, ._ . . mestno vogal Gratüliano Rtsto3 ft•z a. convo-
' Os :dipJomas e~pedidos.Jl.OS':Drs, Rpgerlo -d~: CJJ;çíio dos eLêitores_etc". (doc:n: 7). 
Miram:l:a~ - 1\:n.tónto Bastes, ·o;ó · capitao:..tene'i:lte _ Ainda no . mesmo dla, ··,o reférido vogal 
Indió do Brá;~il;~d(jven:n set• e mside)Cailos , ih: Gratp.liâno B:\~tos, fez a eori\rocação de tod"os 
existent~s;. :p"ois :ve_rffiea~sê d\1> pfôpria áct<i os .m.embr.o_s_ d-o qonsellió -1fmllcipal, ~a 

· d<t apuração dé Gurupá. qué~; ito · çl ia. ~. 20 de fó!'m<i. da lei; (doe: n ~ 8) p_ara _a nomeaç.:1:o 
marÇo; às LO choras .da .inanhii, rei:inhi-sc :a da:s mesas; . reuni :ia qüe t!lfia Jogar no d1i 
Junta A. parai:!, ora; para tminar. \!QQ.J:íecúnento 8 "de fevereiro:{l,s lO horas .do dia. · · . 
de todas as auob.êxittcas das eleiçõ?s fpr.oeeçH~ O· intendente coronel Andeade _a tudo â.S • 
das uo 2~ distrktó . ~leit\):ral do ~:it,-tdo ,· do .sistiu, sem nadá. dizer, atéqne, .no~dia 8 de · 

. -
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fevereiro. ás 8 · horas da manhã, em com- lião e que nos dá noticia o documento n. 4, 
p:wllia de alguns vogaes e dos cidadãos Ma· porque, não sendo ainila decorridos os _prazos 
noel Vaz Pimentel e Jacintho Ferreira de para os recursos fac11Hados pelo art. 26 e 
Souza que s.e arrogaram de supplentes de seus paragr;:tphos . da lei éitad I e de'creto 
vogàes;-procederam illegalmeJite á nom!3ação n> 184, de 23 de seteníbro de 1893; •nem po• 
das mesas pára . 26 _secções, que presidiram dia &er consideràdo par'a o· ·fim dó . § 3• ào 
as eleições, que contra a . lei foram .agu" art ;· Z7 • ... · · , . ·· . - " 
radas. .. .. . · E o intendente -Andrade; 1Da~dando tran~ 

·· Contra esta illegalidade, . p1;otestaràm os screver a copia d0 alistamento por elle so- -
vogaes e supplentes perante às mesas que se mente assignado, commetteu uma falsidade, . 
haviam reunido illegalmente, e, C01DO não pois .no anrw de 1902, nunca se reuniu acom-

. quizessem fazer inserir na acta da · reunião missão municipal, nem para o~ fnicio, nem 
_c iHegale que· estava.(unccionandQ fóra·da pàra a conclusão· do alistamento. ' · · . · · 
.· :bora di)signa.da, man4araiiJ. towar por terflló · . O doe'; . n, •. : 13, passaüo 'pelo ;secretar-jo ·da · _ 

:·,. pei•ante o tabelliij:o cJ.a comarca o seu pro Intendencia, diz . clara e positivamente que: .. 
< testei. (doc. IJ. • . 9:) .. .. · .. · · Ín11iéa. ;a coinrnissão. Sf' reuniu .. e que âos ' 

·. A' ·. hora . çiesignada, compareceram .·a livros das actas do Governo Municipal (art.' .· 
.· intendenciá os vógaes ·João . .Procopio Cor· ~4 § 1°) e _de outros quaesquer,/ n .ãü' coV:I:Ita 
· rêa;, Gratuliano Bastos e . os · . imniedL~tos a,cta · alguma .• que dê noticia de reupião' al-

, AntoriiJ Marcelfiiio de ' Macedo, Rayi)lundo- guina da commissáo n,mnicipal de alista.,;·· 
. · Ferreira de Carvalho e Lyuio. Ho11orato monto: · · ·. . . · .. ·. . •. ·. . -, ' • .,; 
> _dó França; a procederem á no.meação âàs ,Bem ca1;o pa,garam a súà dedicaçãód~meo;· ' 
: :111esas para as ,vinte secçõe~; em ·quanta§! Eiarios elei.tos e que 'presidiram legalmPn.teas; 
:> 'ha.via . sido qividido .o 'niuntcJPio,: tpmantiO 'e~eições; poi~, concluídas estas, praticaram 
· •. por base., o âlludido ' alistânitii;ttO cie 1901 'a(aútoridadeslocaestoda· a sorte de violen• 
.< (doc. il. 10). · · . .. . ··· .. • ·. . -~ . ' _ . -elas: já 'pára o.br1garem ·a. -depor perante <r>· 
. .· Nesile níesmo dia 8 de fevereiro; . foi feita juiz seccioriàl. Já para assign~r~Ili- deelana • 
. ··. a distribuiÇão dos serventuaribirpára:a ... tran· ções ao talante dos' perseguidores . . . · . -'.:' 

- scripção das actas (doe~ n > ll) ..- · · · · Taes. declarações nenhúm valor teem; ' ar- . 
<; .. No dia 9 defevereir(); para .-ver se. podia .rancadas conio foram -.sob ~ pressão _da,· 

• . dar qualquer cunho de legalidade aos. actos. ameaça e perseguições, sem que pudessem as':: 
.y ·Wegae3 prat~cados na vesj)era ?esse dia pelo victimas réclama.i;' . g~rantüis, ·. sabido que o>.··.:. 
~• ;·.ill.téndei!te e seus · ,s_?pplente:s,. reguer.eu .. ·uma gov,e·,·rio do EstadO; autorizava .·· tàes <vtolén- ·'. 
::'' justt~cação, .que n,ao 'teye-_:.Ioga,r (d,oc, n: 12). eias; iri'taressado'. como sé mostrou no resul4> , · 
;: - ·Féii;a,s, mns, as nomeaçoes das m~sas.-para tado_ do pleitó: • · · .·• ·.. ' · . .. ·.,·,· . ·· , · · 
. ··. as . v~nte secções;I)'a fôr:ma da le •, foram por : .. · Contra esses .attentadós,- pr-otesteu _pera;ni.êl · 
- ·-ag,.uellas presidid~s as eleiÇÕe~ dé18 de fe· o juizo secoi?nal um dos oanlti4ato~. í'ecl~". 

_vereil'o, _(doc. n. lO), smido eleitos.:oú vota• mànte~; o. umco recurso de CJ.UEi'Sl'l· pode la!).-,' 
· dos nellas os Drs. Affonso Augusto Moreira çai' .. mão n,aqlléllê E;stado, onde não vig.o-;, · 
:: Penna, para Vice-Presidente ; Lauro Sodrê, ,raro .as garantia~ constituéioriaés (do'curn.ento ·• ·. · . 
.. ,:par:a . .Senadü'r .;-, Eladio Lima e Theotonio · de ·numero y;, ·.. ' . , _ · .· . , : . . : ·· .;, ·. 
::.' Brito·: paraDeputa.dos, alem. de outro_s me- ·.Para esses :actos; requeridos perante o. , ' 
: .:Qo~;~ • :vôtad_os. . . - ; ,' - juiz .seccional, não furam citados os candida.·i ' 

•,., ·· Em hypot.hes_é alguma, podiam . ser apura- tos interess.ados·no pleito ele(tort:tl. ' . : . · ·: , · 
. das as eleições 'de Breves feitas perante ·aS As violen,ci<J.S praticadas •. em . Breves, não . ' 

26 secções, .já .. pelos ·motivos q-q~ . d.elxamos ·sé liriütarar:n aOs me1nbros das i'Ílesas· ·eleito" ''· ·. 
e,xplan(l.dOS, já porque ·O inten-de.nte Andrade raes; tambéiD. ÓS dous . tabelli~éS foram BUS••: ; 

J;· Si1Dill0uuma divisã.,~, tomando por baséurii pen'i>os eJn·esos ·çurrecoionalmente IJQr que ·: 
~/ alistamento que não ficou coiicluido~ llit fórma si não quizeranl pl(estar a ·sàtisfazer ex-igen(>.:' 
~.;'': àa lei. ··· · · . . ' , . · · , . . · Cias desarrazoadas; . · · ·· . · · t 
·:,:-.>· · Pelos . documentos _ ns. 3, 4 e :5, está; pro- sUspensos os dous servei1tuarlos, :úOmeouoY 
· '\';alio a eviden,cia, que, a commissã,o muni- juiz de direito interino doi.I$ ' êidádãos para:l· 

:· < ·Qipal~não concluiu •· o <J.listamentó em 1902 ; exercel'~m interinamente estes oa;rgos, istO{ 
: ·,iá. i>O:rque;-não mandou: transcrever no livro ê, durante o 'tempo preciso para o prepa:ro!:' 
· de .· noy~dp t!i;b!'lll~ão,. Já porque ·não remet" dosdocumentos cóm Oáquaes .se pretende fá· .· 

teu a . seg®Q.a cópia a: o .Juiz s~é_eional: e nem . zer pre_va!E)eer áS eleições Alan(iestioas .· re~" ~· 
â . (}ste: fez qu_a.lqu~r C()mwumcação, . . .·~ . · ·lizadas nas 26 s :~cções em quo. se dividiu· ille...:.\ . 
· Apenas; pelo li!tend,nte, em~ l4 ' de ,julho' galment.eomimi<iipio. ... . . ·. > ....... ·. ' ·:.-

. d:o mesmo aú!lO, foi rémettido·aujuiz.secciõ· · .. ·Os factmhpontado::i.hastani para nullificar 
nal, a pr1m~irâ, GóPiall<kfôJ.'ma do art .. ~f), as eleições pr()cedidas peranté mesas noniea;...: : 

, , .§ 7o da !e~ I1.:. 35 .citada ;·:rlã,o se procedendo das peloconselho, sob a presidencia do in teu. • 
a. transcr1pça.o que · manda (azer pelo ta bel- qente Andrade, mas; não é. demais lembrar' ... 

. . ·. . -. . . . - . . . ·- . . -- . . - ~ - - . . ' - . ~ . 

· . . ,·. _ .. .... 
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haverem s~cções ele mais de 250 eL:itor .. s e 
outras que funccionaram com mesarios em 
m~nor. numero do q11e quor a lei. como n:~ 
21 a, ti, inda outras CUjas actás não fo1·ám tran-

. scri:p'ki.s pelo tábellião ou quem suas vezes 
fazia, e finahnente ou:t-ras em que fuhcciona
ram excrutadúres estranhos á mesa, como 
lia~ secções 6"', 7", ll"; "1_2" e 17". . . 

M"uNicJPio l)E ALMEratiir. 

d::t i a secção, tambern votou na 8"' em que 
e.,;tá nlisG::tdo. Eugenio Fermiano Lasameth, 
mesarw da 12a secção, figura ntt lista dos 
eleitores que .votaram na ll" onde está alis.· 
tado, etc._· . 

Pelo doe , 15 .vê-se que o alistamento 
deste m,U:nicipio ém 1902 não- ficou defini
tivamente concluído . . . 

:MljNICipiO DE AFFUÁ 

· 'Á el~iç[o 'pro_codÍda : ~~est~ . muiií~ipio é Ha mUitos an:nos qtte os alistamentos elei- · · 
· n:ulla -,-não pôde . sei~- appi.•crv'ada: . . . tor<Les neste municipio não são ultimados· • 

. :Pelo doc. n. 14,, em.:l897, ha. menos de Doc. n. !6. Pelo doc.- n. 15 se verifica que, 
Seis ann'os, à populaÇão de Alméirim era dó no anno de 1902, o alistamento eleitornJ não .. 
2.0.42 hahitabtes,•entretarito; ·em .1902, nessa ficou definitivamente concluído, ele sorte que _ 
prodigiosà.terra foram aUsta·clos- 2.5::34 élei~ ·não podia servir de base parti. a divisão do 
tores. . · . · : :' -. : · . · ·· .· município em secções~. · · · · · · 
, )'{ã,p- é_ -só isso: votaram Í)a eleição de 18 Além dessa.. núllic1aie atnda se vê pelo do~ . 

d:e -f~:>vereirõ 2 :079 eleitores e deixaram de o 7 · - ~ · ffi d d · 
. fazer .. -._4_8_3,·. seg·· u_ ndo_ .a_ s_ -.a. _ct_a_8,-o _·qUe tudo .da'· .. comento n. 1 que . .nao oram a . xa os e I • taas· .Con:vocaild. • os .mesarios e supplentes do 
uw. jotal de 2.562 eleitores, . havendo uin cori.selho inuiiiaipal parª- a• organização das 
augmento de 28. : · . . · · .· - .·· . ·. mesas, pois o cidádão Raymtiudo Santiago 

_Es~à aUegação ê suffi_ci~_nte -l)a_ra :imlliftcar das .Chagas, que reside na cidade de Affuá e 
todo _o. processo ·.eleitül;al. V1_1.mos, po~ém, que ê ·supplente · de Vogal nem por ·edital 
mostr-ar até. onde ·vae. o desembaraço posto J!em por .officio foi convidado piJ.ra e:;se tra· 
em_.· ... pra;t_ica. par.a se con_segilir _~g_ randes v_ot_ a- b Ih · - · 

· (!, o. . . . . ' 
co~~ doze secções (lizein ·tér sido dividido l).equereit ao intendente certidão \los eiH
O;-J:ntipicipio; fu~s ~:m rienflli1na das.actasse' t~es e da ~cttt da reuni~~ ~o conselho ~uni: 
drz . qu!i-1 0 edrfiém el)i que, funccronaram crpa~ no dra 8. d~ fevere_n o , tu~o lhe for ne 
taes secções-. . ··. • · · .· ·. .· · . gado at~ c~rttd~o do ahstamento, documento 
· Ooh$ta· !fas a,ctq,s da · l ~ secÇão_, (Villa)da n •. ~8 ~ 21. _ ·. - .. . . · . · · . 

2" (Aquiq·ui) da 3" .(Ar\imanduba) . que um . - ~ v.r~ta de todas . essns nulhdade~, yrotes• 
n:te_sipo escrivão , as ·registrara .e depois con-. _tou per~nte; a. mes;t o_supp!ente ,caprtao Cha
ferJ?.•a ·e ~ conuer,tara as -~e~i?~ctiv~s copias-. ga.s-, e nao send? accetto. o s_eu plotes~~· mau~ . 
Tamb~rp 0 -mesmo escrlV<H) Clarmdo Mon:.. dou la_vrar-no -l1:Vr9 do um?o tabelhao que 
teiro transcrevera, conferira e. concertara as · tem e!ll Affuá no ~1a.l8; .salientando o facto 
actas das 5" e6" secÇ~es., · · . · . .. · · . de ter. a m_esa .eleitoral_ levantad.o os traba:: 
. As d(l._ 7a (Jupatituba) , 8''; (P_LLràguay) elO~. lh~s, termmada que fm a _cli~mad~ d~~ elei _ 

(Cachomra)foram tr!).nscpptas cpe1o mesmo to! O'S, dBil{ando deprocede: a apuraçao. 
escriv-ão João-do' :Prado Lopes Bra~n; que de· .. ·Ar;; .aé'tas resent-eill-se, aiu±a.; · de outras · · 
:o oi~ - éonferN e ~o_hcertou , ·M. réspectivas nullida4es_, corno trãóc decla~'ll.!em os .edificios 
copras. _·. . ·. '_ . . - · · .·_. · :·· .. ___ . . ... oild'e .se: prircederam ás ele1çoes; nem de te· 

. A:s rl,a 11" e 12a secções foram .pelo cidadão rem ellas sit;lo transcriptas, seildo ,que a acta 
· Silvestre ):L ·souÚl,., t):-ànscript~s, conferidas !la '_2a .see'ção diz_ que vae, tran~c'ripta •no ear-- . 
o concertadas. Pasr:nó ficará quem souber torici do' escrivão. . . . _ . . . .. 
que a séue de. c;1da: ~ma. dessas secções disti.t, · · E~ tod!Ls· ás- sete' secç-ões,- cada .eleitor vo• ' 
uma das oiltras.extensão considerável, sendo tou para Deputadosemtres Ii.om_es. · 
imPossível que ém. . ifm mesmo . diá, ainda ·· · · · · · ·· ·• 
te~d!fl,:liD y.àpqr á disyosiçãn, plidess_~. o es- .. · · Mut-<ICIPIO DE .ANAJ.ÃS 
crwao Ma,;noeLHosannah · 'flazer o servrço do · 
transcripçã,o-e· conf,erencía· de:authentica em .. Neste <mtinícipio -tàinbeni não ficou con-:
mais diuima secção. : '.-: .· . . ' . cluido · o ' ultimo alistamento eleitora l alli : 

Ha eleitores que votarai;ll .DI!.S secções de 'procedido, como · de~ermina a ' lei n. 35, de· 
cujas mêsas . faziam par4i •e que tá.mbem· fi:- 189<> ·. · · · ~ · · . ' ·· 
guram votando nas . secções .l'llD que foram p~~ . esse . alistamént~ . não - podia o in- . 
alh;tados. .· · · ·. · . . . , - : tendente f<tzer a divisão do inunicipio em 

. Assim o presidente. da mesa; da 3a. secção secções. · : . . . · · · ' 
An.tonio Furtado Va~concellu-S "de Leã,o tem · o intendente do Anajás foi um dos que não• 
o seu noihe'na.lísta ·tios· .'eleitores que vota-· cumpriram a · disposição do -art: 20 das in-• 
ram na 8" sécção. João Cotrê'_!~i.Liní~, m~savio st:rucções _!f e ll ~e ~ezembro de <l'902. 
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MUNICIPIO DE CHAVES Assim é que, apezar de reiterados pedidos 
do governo do Estauo, deixou o .intendente de 
remetter a relação ·do numero de secçõe~, A divisão do município em secções para. 
em que dividiu o município e o numero de as eleições de 18 de fevereiro . foi feita tenllo 
eleitor~s de. càda secção, deixando ..,por isso por base üm alistamento:não definitivamente,: 
de7Jer mclmdo no quadro rernettido ao Gp" ultimado. , . . . , · · 
veruo federal. (Does. ns. 23 e 24,) · · Peló documento n . . 15 vê-seque as com-
. Si a essa exigencla legal deixou o inten- missões seceionaes'allstaran1 1.496 eleitOl'es 

dente de satisfazer, mesrrio a reiterados pe- e pela divisão feita e remettida ao . Govei·no· 
di dos do governo, é facil de se comprehender verifica· se que em ll secções deviam votar· 
o que fez o intendente em Anajás. - l. 483 eleHores, havendo uma dijferençarpara. 
· .. Ass.im, nenhum edit~ foi publica.do, igno- menos de 13 e~eitor_e~. . . . . . . _ . . 
ran:dg-se até hoje .na.quella. localidade onde D~s act~\S das elmçoe.~. com excepça:~ da I ... · 
fuuccionar~m as secções éleitoraes, apezi1r· secçao, nao· consta_ que fossem trans~rwtas .JJ,. 
d~, . :Pel() avultado numero . de · votos que outras, além de na:o e.starem conferidas •. nao, · 
apparece, terem si_do muito concorl'ida.s as se a,:cham subscr1ptas · e nem . conclmdas .. · 

. eleições, · ·· ·. . . . . . . , . . , , Acéresce, ainda, que, sendo o numero de . 
. Contra a falta de PJiblicàção de editaes eleitores do · IJ?-UÍlicipio I .496 e tend_g v o.:.. _· .. 

protestaram 28 eleitores, os qua.'}S, tm11bem tado 1.105, devra o numero .dos que n~ovo-
.. per'ante a 3a secção, protes r.aram por não taran.-:_ ser 378 ; entretan~o vê-s!;) pelas à.Ctas . 
t er a mesa, qu(lrido . acceitar 0 fiscal legal· que. n~o votaram405 eleltore~, aJ?parecendo. 
Iil,(3nte nomea,do pelo cand idato reélamante. ma1s "<!7 que o numero tatal do aListamento .• 

·(D()cumerito n. 2!).) . · . · · .. • .. 
. . M~N.ICIPIO DE A YEi~OS· 

. Dàs ·~ctGts~ n~Ó corista que fossem elÍas 
. transcrlptas . nem os edificios onde . func~ o ultimo alistamento procedido neste mu• •. 
ciõn:aràm: · · · · - t. nipio data del90l, não endd sido ,conclliid()· 

.Este municípto tem quasi a meta~e d~ definitivamente na fôrma dá· lei, deçreth 
se~IS habitant.es ll.lista.da cori:w eleitores Jlois· n. 15. . ·. - · · · . . '· · 

·'tendo 8.442 -ha.bitantes; segundo o t{lti.rno Fez-se, e ntretanto, por 'elle a di,v:isão dQ 
re,c~n.seamento; alis tou, até 1901, 3. 065 elei- município em secções, sendo tambem ~pm:•· 

:tores, numero que cresceu aín'da nas eleiçõJs elle feitÇt a chamada para à eleição. ' . 
··de ,}8, ,pois. tendo vota.do 2.841 eleitores e Na fôrnl.a do art . 27~ § 3o, corril:)inado co.m · · 
deixando de o_ fazer 235, dá um .total de 0 art. 39 aa lei i:l, . 3!5 éitada, não póçleín: .ser- ,. 
S_,016 eleitores, numero superior ao do ul- approvadas as eleições. realizadas 1Jeste -niU:-<~'.' 
tuno al~stamento. · - ntcipio, porque, não. estando o CJ,listameP..t~Y 
._ ,_ Por esses factos, a honra,d<1 Cmnmiss.ão eleitoral definitiva e. leg<ltlnieiite concltiiç[o_,. 
pôde fl)rmar Juizo da seriedade e validade não pod~a o município -ser divididO eni seé' .. 

o ~as eleições procedidas em Anajás; · · ções, cons~guiritemente não ·podia · havér 
eleição. · · . . · . .. · 

MU_NIOIPIO PE ALENQUER Além dessa nullidade insanavel, ;:Í.iilQ:a . 
existem outras; taes como: ter yot.adcr niL 

Clara, -ex,pressa e imperativr. ê a .dispo- la e 3a secções rim eleitor · cujo nome · :{lã,o 
siqão do art, 27, §I o, e do art .. 39 · da loi consta da lista, sem ser em separadb,con- . 
n. 35, d~ 1892, quando .diz que; terminado 0 tra o disposto na lei; é.· ainda funceton çirii.m ·. 
alistamento eleitoral, no ültimo anuo .da le- . como escru'tadores .na. 1"' e 3o · sec_ções . pés,_· · 
.gislaturaserá imrriediatamente ·feita a; di- soas estranhas á mesa; no. acta da ·2a·s~cção , 
visão elo município . . rião se de'Clara. o numero de eleitorés : que · 

.Não .estando definitivament. e concluído ci deix<tl'am de votai', na 4". e 5a . sEJcções as ·: 
ni.esas' fm'~:tm organizàdas . á's 2 horas dá. : 

· ~listamentu, ·segundo se doprehende do do, tar.de ! t · . . . . . · . · . 
cul)lent() 11· 15, não po<lia, para. di v l -<ã(} do A eleição da fia . secção comeÇou._quasi á,s 
:rn;un~cip~o em.· ·:?ee<;õe3, esse · alistamento -m'e".m.a horas. li. a.· t.a.". a. e. em. c. a::;.'tl.do' c.1·d·"·da-·o·.· 

... servtr ~debase. -.· · · · · · · . " " " · - · · · · · ·' · · - · · - · - ·· Nelson LagesGarneir:o. . · . · •.· ·• . · ··· . .. 
:·· : .Das aêtí!iààs •eleições. :nas' diversas secções . As acta;s da 4ae' P" secções não foram assi-. 
. çl.este munici~i:O .não' consta que fossem trans- . gnadas pelos m~sarios. .. - . . . . . . 

criptas no liYro de notas âo tabellião ou do Nenhuma .das .actas declara o edificio onde . 
cidadão que súas' vezés faZià. . . • : ·. funcCionaram, assim como nao constá que' 

A eleição da 2' secção começou ás ll horas ell<ts fossem registradas, após as eleições. ' 
e ao meio dia estava: t:erminada, tündQ vo; TQdas estas faltas . inqu~nam dt:l nullidGtde-

. tado 128 eleitores! I l · · · · · · · · o processo eleitoral do IIlUl).eipi(). · 
.. -·_,-_ 
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MUNICIPIO DE BAGRE Além da nullhlade apontada., ainda re.;;en-
D tl t tem-se de outras as eleiçõos procedida~ em 

as au. 1_e~ ica_s das actas das seeçõo~ Gurupá; assim é que n:t 1 a secçi'Lo vo'·-· L"' m 
deste mumc1p10 oao consta terem sido reo·is- ""' "' 
tradas, como determina o segund(') periodo do 7 eleitorJs em separaçlo, e nãu constam o; 
§ 20.do'aJ•t. 43 da lei n. 35.cit;Lrla, sendo que seus nomes, c~mo det~~mina o art. 43, § 18, 
as a c tas d:.ts 2" e . 3"' secç:ões não declaram _o Letra D' da lei n. 36, Ja citada; nas actas das 

1 
- d 

1 
2" e 3" não consta fossem transcriptas · na 4"' 

ogar O!l e e las funccionara:m, omissão que secção, 0 numero de votos é de 27, ent1;etanto 
vae d~ encontro .ás .leis eleitoraes vigentes . . só t em 24 assignaturas a lista dos eleitores· 

O alistamento da 1902,pqr ond~ foi feita. ·a não foi transcripta e nem assignada a actá 
divisão _ do .munkipio em sessões e feita a pela mesa; na 5" a votq,ÇãO é dEr 27 e ape
chamada, não está ainda concluido, como se . o_ as appar_ecem 23 ássignaturas,·não foi tr1'ns-
vêdo documento n. 15 . . · -· ·_ - "' - cripta e nem declara,.se o l gar onde func -

:Yê-se_tambem _que o int.ondente alterou a cionou; na 6\ votaram eleitores em · se
divisão feita .e remettida ao Governo. Por pa1~ado, ·não consta quaes a,ssim fizermn, 
esta..: tinha dividido · o ;município em quã,tro · nem em qil!)m votaram; na 7a.; a transcri
secçoes, alterou porém .para .. tres e- reduziu o pção fqi f~i ta depois de s-erem extrahidas as 
numero de eleitores; · alistados p~IQ alista- autheriicas no cartório llo -escrivão na ilha 
D1ento,.tomado por base para a divisão; o do .Major, log<W .que fica distante da sê de da 
null\ero. d_e eleitores era de 587;_ -entrét<tnto, seccão; _rra 8", finalmente ; a transcripção 
que votara;m l-69 e deixaram_ de votar 314 .foi feita posteriormente e depois de extra
eleitores, o ·que dá um -total de 483, -numero nidas as 1mthenicas por Firmiano José dos 

. inferior ao que consti .do .alistamento base Santos. · 
- dadi vi§ão. . · · · · · ' 

MUNl:QlPIO DE FARO 
MUNICIPIO DE MACAPÁ 

- . - -

'Novecent9s e Úinta e seis é o n~níero de éom ex.cepção das actas das5a e 6 .. secções 
e-léitóJ.iesín_cluidosno aJi.stamento qúe se peo- as outras _ não declaram: o loga1· onde func
qédéírem l-9Q2e·que' não fiQQU ooncluido, 8e- cionaram, limitando·Se a dizer: logar desi-
gundo ·dqcumen.to n. -!5 •. ·: ·· gnado . · · 

-Por este ali~ainento. fê.p·Se a dívisão do . Na 2o. secção não .foi acceito o fiscal do 
municipio_em 'quatro se~ções,cónstando a pri- _C<)Udidato Dr. Eladio Limei.. sob o fundjl.Ul.E'Jlto 
meira de 2_35, a _segun~a de 91, a c terceira de ·de não ser o r eferido fiscal · eleitol!·-áo muni'.:··- -
2_50 e a. q1~a1·ta. de -?.?44 eleitores: , ' · cipio, . contra . o disposto no ;~:rf 4o da lei 

Apparece.m votancto ·736 -eleUõre.s,fàl tando, ri . 426, da 1896, e no art/~as instrucções 
apepaS:; .89.- So-Ibmando _(lstâs duàs . -parceHas expedidas -pelo- Governp;· doc. 3L 
d~ o t_otal _ de · 8'25, h1ive_n·do .um'.t differei'lçà -Nas 5" n:: 7~_ Mc9õéS, fun.ccionaram illegal- . 
pa~·a :Íl;l.E:ln.os de · ~ 1l .eleitorGS; O:ra, ~~tle _ nu- IE_8.!ÜJol:flOlili:i escrntadores, cidadãos ostr::tn.hos 
Jl!.er~ · eleva~9,.; _ ~~ -tll!l.ili>~s ·que iUGg_J.).Jllf'frVo c1 mesa; - -· · · · · 
-n(!P forarrt ·éont~~plf).dos nà;ll-~s secções, _ Vê.:.se it'lle o esc:rivão Agostinho José de · 
al~era ope$ultl!>do da 'eleiçã0. . .· __ Freitas no méSmo di:1 conferiu e concertou 

Ainda'al.ém de · não constar das actas te- as authenticas das 5a e6" secções, que fn uc:_ 
rerp. sido t~a,nsci'iptas;·não.:se declai•a ologar cionaram em lagares distan t(ls ·um do outro. 
onde S.~ .proçede\.1 á e~éição. , . -_ : , Dá.s cópias das actas nã.o consta a decla 

As . .ac:tas- das 2.. e 3a secçõ,es o o . termo ração de ter. sido feita n. trailscl'ipção ; não 
M encerramefito de • assignatur~s da- · 4"- ioi publicado o <:ldital ele nonieação elos me-
não <:\S~ão ,assigil'ad-os' pelos mesarios. _ - sarios que deviam funccionar nas (l[versas · 

- · · secções. O que foia eleição deste municipio 
MUNIOIPIO -DE -_GURUPÁ'·-: _- dçí notfcia o ·periodico -q.ue 1;tlii se publica. 

(Doe_. 32.) __ · : · · · , . -
Pela> :VotaÇão (70!3] que-obtiveram os ca·nc 

didatos, somníâda com o numero dé eleitores :rvruNICIPro bE MELGAQO 
quefa;ltaram '(872),-vorifica~e que 'á : divisão ·· · .. · . - _ . 
do -rminicipio foi feJtã . pelo •alis.tamento de -. O .alistamento deste município não fi cou . 
1902, · que ·. ,nã:o íicó,U Ultimado,, ~ C0ID0 _dos ' COO.élüidó eni .1902, na fôr'Ji1-a dOS §§ [O e 3• ... 
don:l5,26e27, .. _-._--_••· .. -·: -- __ .·_· · doiírt.2? \fal-eLn;35ctt., conformec .. msta . 

A divisão deyl\t .sep· fei tâ pelo .a:Jistarnen'to do -doe_; n. 15:. · . . · · 
de 1901, definitivainqn:t~ ccn;tdluido. · · _ · O numero dos eleitores, em 1902, segnndo o 

Não póde provalecer · ~t eleiçãõ po_r ter ·sido lançamento feito, é de 1.845, e o numero (los · 
tomado para · bàse dã . · dtvJsão do muni,_ eleitores que votaram 1f de 870, e cfos que 
cipio e para chamada:dos _élç:i~ore~ o alista- · não votü.ram é li e 985, sendo o total de -1.855, 
mento de 1902, '- - - •, . . . • . . nilmero este surerioi' ao dq âlistn.mento. 

Yol. -I ... . . ' . ~4. 
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Tal divergencia inquina de nullidade .o pro
cesso o lei tural. 

Das achs de todas '~s secções não consta 
· - fossem . transcriptas como ordena a lei ; a 

iwta ·da 3" secção não · foi assigoada pelos me-
• sarios e ne.m pelos quatro fiscaes; o mesmo 
aconteceu ,com .a actli' da 5"' secção. ; a a'cta 
da 6a secção não diz o logar onde se procedeu 

. ~eleição. · 

ga1• de~ignado; ent1·etanto simularam uma 
eleição, cuja u.cta não foi trao:;cripGa e nem 
eocLJrrada pelo ~ecretario, faltando-lho au-
thenticidale. . . · .·. ·_ . 
. ·.· Nas actas das tres secções não se decÍal'a o 
log.ar .nem o eâificio onde funcçfonarain. · . · 

Ml]NICIPIO DE OBIDOS 

. O alistamento procedido ém 1902, q1ie nã6 
M'AZAGÃo _ ficou concluido (documento h. lp) e que ser~ 

- · viu de bass á divisão eleitoral, éonsta dEl ' 
• -~- Pelo .alis tamenb ~Jeltoral em ÚJ02,' não ~.078 eieit :Jr es, d~stes íwparecem votando 
cbncluido, foi feita a . djvisãÔ do municfpip ·1.455, téodo faltado 471 eín todo O rrtUnÍ" 
~ por ella se fez a cham,ada dos eleitores . .. · dph, hiwendo; . porta~td, , lima- d}fferenç~-

, · P.êlo documento n. 15 -~erifica•se que a para men:os de 152 _eleitores. ;Ale! manda ·. 
numero de eleitoi•es existentes no anuo ·· de convoéar para á nomeação das mesas · _todos . 

. 1902 ·era· de I. !94; ·. pelas actas vê-se ·que· os vogaes do coh~t\lho e immediatos em vó~ 
concorreram á eleição 837 eleito1•es e que to,;; em-igual imn1ero~ · O Conselhó ·Municipát •· 

: · falt:J.ram 229 em todo o município, dando de Obídos tem seis vOgaes; docum~nto n. 14;:) 
, : . estas duas parcellas o total de 1.166 elei- entr()ta,nto, vê~se pelojornál Cidade de ObP 
-- tores, havendo, portan~o, a: differença para r~os , documeiit.Q.s - ns; .36 e - 37; que · o in.t.en~ .- · 
/· . menosde ~8 eleitores; . · .·. . . ·_ · · dente. a.pen;ts"'~eonvqcou quatrO :vogae$ · e· , 
: .• . As actas dás secções bão [Jeclaraili o logar· quatroimme.\liatos em--votos. ·. . -· : . 
-• ~ pem . o. edjficio onúe . fun~ci~na.ram; ·_nem:, . A-tei qu~~ ;qua· s:ej~· ~;r í~ · a tioni~çãp~ d~s· ·. 

· consta qu~ fossem tra~scr1ptas_ na , fo~ma mesas de.sde q úése achem presentes _a;~ , m~c: • 
, do§ 20 do art. 43 da lm n. 35 c1tada . . · . nos cfnco .dos Mnvocad .s --e . na falta destes . 

:; . . -~as 3" . e .. 4~ .secções funcciopa.ram como os· i>re~entés9ónvidarão t.~ntós eleitOrés 'quaq'.~ •·· 
, ;.escrutadores pessoasestr~nhas a: mesa, sendo tos SeJan;J. .prec.isos para completar esse . ny.~· .. 
:,;.. ~· que na 5'\ além de f\lnccwn~rtl_ll:fiS:cal;_ no- ·mero; § 4odo art 15 das instruéçõeá_:de U ':' 
: ~ - meado pela mesa, .a:mda fo~ s~bs~rtmclo Ill~- de dezémbro de 1902. : . ·_ . . ·· · · 
J,~'-umttt~, uw !lles~r~o que. se r~trrow,depors E t ( - +~ 1 d "~ · i . -· 38 · · · h · ' '· 
;.: ;àe coJileçaf1~. a elerç~o, po1~. -~chando·~e PEe- ... . •. nre an..,_,, pe o ocmnen on~ , ne~ ~:; 
-- sente úiú d~À~·e : nao um srmple_s Cidadao, ~os convocados ... estave P;'~sente ~s ~e_?Ç.Q~~ '> 

de · · b t ~t8~-~,,.,0 ordena; a 181 . para a norpeaça:J da~ mesíi,s., Se~emdivHj.uo~ . , 
vra su s 1 un cozlli! ~ . . · · . · fizerarh .essa nomeação sem saber como e por•{ 

"- ~-~ · - qúem fóram · conv9G~~-s . .-_ .... : -·_·. __ · . .. · · . .-~· . _.-._..,. 
MONTE A;LEGRF)., -- - · · · · · 

.. ·. · A consi;iquen_cta dest 1 a_cto ê a :iiullidà.de d~ ; • 
;'}~~- :.\.divisãb deste 'muiUCipiÔ ~in secções to- tQIÍ0--:í:l:P.R~E~~o ~el~i~g.l{JJ·~.:: .. . ~ ::;:~ :··· _. ·. . ( '< 
\;;'; inou por ba$e o -alistamen to.de 1902, que não ·Na; .-· l ~ secçilo -fm apresenta;do um· protest(} :: 
~/ :.•ftcóu concluído definitivamente ( toe. n. 15 .) cóncra tOda-. a .eleição _do rilú.nicipio ((lo~/ 
'"--~- Além>dé não · terem - sido registradas as cumenton~ 40). ; • . · : .. -·.·· ·· :-· · ' . ·-· ,, 
;: :_ actás, éorno prescreve a lei;, não dizem ellas · DéJ;s ·· actas não cónsta tét'eril . sido :trans" 
'· > tambe!ll o 1ogaroiid()furicé.ionara,mas ~()cÇõe~. · ci'ip~as. :na-: fórma. ~aJei, ~né'm deelitr.a~ ô .~: 
. · .. . -A el'eiç)iô da 5" secção· tem· 137 -e-leitores lpg;tr onde . ·f!lllCÇIOnararn ·.~s . respectrvas/ : 

pela 'di visão feita peló intendente, · · ·· · .····: .· ~ecções : .. · ...... .. ·. . · . ... -, ' .. , , .,~· 
:: .· Votaram 137, não .votaram .. 11; segunéli;> a ' N<t 3• s(lcçao serviram: como ()ScrutadoreS( : 
-:,: -. act \o que perfaz numel'J sujleriCJr. aos elei• .dtntspessoases&ranhas á m~â. Nesta iné~>W.a. ;·' 
_, /, tqres da secção, sem .constar da acta a r.azão secção vot.aram. -no-v~ elei~ores E)tú separado, :: 
;:;,' desse augmento (doc. n; 32 A) • . ·. • .. · . _ porêllJ, não se sabe qua.es, nem em que.ni vo< 
;ci: , . · · · - · · · ·. taram. · . - "·' 
. MUNICIPIO DE . OEIRAS -A actà. da 4"' secçãç(nãô' fÕi ass'fgnadá poh, 

' . I. J'Ú(lSa; a/mesa dJ; .,.._SeCÇãO funCCÜOllQtl ' COni· '~ 
3ii ., :· 'o alrst~d- 1Xlentodbe W02 cont

1
e_mt. 347 etléitoras: oito'crri.elj).bros, que tomaram _pa-rté nas él()i-". .\ 

. Toman .o poc· ase .esse a)s amou o; o in. çõés dé :t>r.esiden.te e secretariq. Nes.ta secção .
. tende}lte c divid-iu . . o município em t.res ·se- não foi acceito o fiMa-l do candidato Theó7<. 
· cções ~pe~iar denã() estat<definitivameiJ.kcon" tó:riio~ · dl3 - Bi'ito (doc . . n~ 39)-. . 4- . niesa. da'-_ 
cluido, qomo .se vê do documento n ;. 15. , 8"' secção, tambem f11nccionoú. com seis meríiP: 

Na 3 .. ;:;ecção rião houve eleiÇão, como at;· bros; tomando todos· paAe na eleição dé'' 
testam os documéntos ns. 33~ ?4 e 35;· ·.· ·: presidente é secretario. A- mesa:..c da 12a , 
i - Até ás 12 horé];S do dia 1.8 de feverefro; ne- secçã~ foi ... organ.iz.ada a~ . )O V2. h.oràs· a_ ~ ::;\ 
nhum (los mesa rios havia ~ómpa.recido' ao .lo..- 1Il~nha_ ~ontra a disposi9ao da le1, , · ._: :: '-' 
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MUNICIPIO DE · PORTEL 

Na 2a secç:ío deste município, pela côpia 
das açtas jumas, devidamen •;e reconh~cid••s 
p~lo ta.bellião; se vedfica quE) não se declara 

. o logar onde funccionou a secção, nem o 
numero dos eleitores que deixaram de cori:J.

As actas do tocl a.s as s:•c•;õ:J:; não foram 
tl'a.nscl'ipt;.u; o<.t fó ,-ma r1a lei. · 

As eluiçõêd prueed.lda:; neste municipiv não 
podE!m, :poi~ , ser a.pprovadas. 

MUNICIPIO DA PRAINHA 

. parecer. Funccionaram como ·escrutador:es __ Pelo documento . n. ··15 verifica·se que no 
... Manõel da Luz Siqueira e Domingos da Silva anuo. de 1902 não ·ficou concluído o alista-

Capi'âl; que .· .não . .faziam · p .)rt,e .da mesa. niento eleitoral deste município, como ter-' 
. O resultado da eleiÇão desta.secçã.o, constante rninantemeuto exige o art. 27 e p1ràgraphos, 
· da authentica existentn na secretaria da da Hü eleii.oral citada, e sendo assim não podia 
· Càmara,-ÍlãÇ>. ê real. .Apenas votaram, nes~a o intendente dividi!• o municlpiu, tornando 
secção 36 \)leitores e não 86,. como resa à por bC~.se . um alistamento que ainda não 
a!it.Mntica (doc. n. 41);_ A act ,~, da or.gani- estava terminado. · ·. .. 
:z;aç~o damesadiz' que fórarn recebidas ce- c A acta da .1" secção não declara . o edificio 
ijulà.sque, apuradas,àeram •para presidente em que funqcion:ou·, nem declara o numer<) 
é;iuatr9 votos .a .um cü;ladão; · tre~ a outro; dos eleitores que deixaram de VJtar. 

·qgus a outro: e finahnente um à · outro, pe1'- D:J.s actas da<> 2 .. , 3'!- e 4a secÇêes veri'fica-se 
fà:iiéº;~(J 11-oJodo 10 v:otos. · Para secretariO, qúe fo1;arri orgJ.riizadas · as mesas que presi-. 
:(orarri. recebidas tres cedulas ·que apuraÜÇts (liram as eleições ás . 11· horas .du, dia, contra 
der11m: quatro 'votos -a unr e tres a outro !!! a terminante -disposição do § 2o do art. 43 da; 

. (4Õç. n. 43)._ · . · · : . ·· · .· . . lei n. 35citada.· 
· . Na P secção fun.ê'cionaraJ)l _como:.escruta- As actas das 3a e 4"' seeções tambem não 
d.o_reá pessoas estranh[}s á mesa: Das acta~ declaram o eJHicio em qrie funccionaram e . 

. · nã:o .con~tain qJÍê :se fizesse a transcripçã,o,. d-e nenhuma · .das actas con~ta terem sido 
.. ném ologal' Oride f11ÍlCCÍóriara'm as SOCÇÕaS. estáS transcripÚtS.~ . . . . . 

As actas da 1" e 4a .. secções não estão assi- . :Nãopodeni; pois, .á vista do que allegamós 
gríãdas · pelall1e~a. · · · e que. se <ichil. provado, · ser approvadas as 

eleições deste município. 
l'fÍUNICIPtó DO PORTO. D.E MOZ -. . 

~e~te rriunici pió ·o. ultimo alista~ento ele i- MUNICIP~o DE souzEL 
toral pro.cedido foi ·. eri:r 1901,- contendo 931 · Eskíriunicipio tem 2.105 eleitores, mais 
eleitores, n~o. terido, entreta~to,sido cóncluidó da inetade -:da população que. é ·de 3.'341 ha•: 
deffr!itivamenté (doe : n. 15) : · · · }Jitantes (doc. n. 14) . 
. A · :torça par:te· da .população deste miiui- ... -votaram ná 'eleição dé ts de fevereh•o 
cipío, que ·é de. 2.964;está á1istadá (doc. ·n, 14).·· J927,: faltando ·apenas ·178. eleil.o'res, . apezar· 

Das autlienti~as vei'ifica-se que' uaO fora~ daS d~ffi~ulda~esdos meios de_ transportes e 
tran$Criptas; assh:n: como que v:otar~m 783 e d(;l S~l'. dtssemmatJa . ~ :populaçao: . 
faitaram apenas, em. todo ~ o murüeij:lio, · 9S _Nao ficpu no : mumClplO termmado. o. a~IS· 
eleitor(;IS; da;ndo a totalidade 87(3. Hauma tamentode 1902, pelo qual se fez a drv~sao .. 
dí.tférença.: .para menos ele >55 eleit'qres . . A Odpeur;tento n .. l~ ~_r~va o alleg~do. Nao se 
eleiç~o d13ste Ib.UDÍCÍpio é'fajsa: Quen:i: có' pqd~a ,PI00eder adl.VJSaO eJ)l S~CÇOeS, to~an
nlie~e «Port6 de Mpz» sabe : ser ímpossi.vel · do por ~as~ esse alistamento . nao . conclu!~o, 
concorrer 783 eleitores a qu'alq uer eleição; . · d~venL(o prevalecer :a antepormente fert~. · 

- .. ~ ... l'd·. d. ,- . · . •·. ·. ·. 1 · •. .. · • ·· ' · · . Nao constadas act·as ·que -fuo;sem transcrr• 
A •• a ,sr , a.d~ · .. esse • ~cto · resa.t~ .. peJo .. con, · ptasapó<las re.fertdas eleições; como termi

front9 ;da_ ll~ta dus el_~!tores '<lU O, vot~ram em riantemimte .éxige à . niesma lei. Não basta 
Almell~lli e ~.ouzel, (lO~ a dos, <J::Ue .o~n~ta di:in' no eorpo da acta que vae~ ·. transcripta, . 
terem cofcbrndo: á. elmça,; ll~S!le mumcrpH). • é preciso que o ftinccioíiario enéarregado da 

Assim ·figqra!ílna .ljsta dos eleitores ·Má· trtmscripção assim: o . deel.aie, Por estes 
noeideAraujo Ba.rbosa eAbraham .. Mamam motiv'_osnão podem deixar de ser declaradas 
e outros qu~ • tamb.em figm'am votando ·. em I!Ulla~ .as . 'ele~Ções procedidas neste município. 
Souzel; Pedl'o Lopes Brazil e · AntoJ:l·io Lopes' A ·ralsidad.e-.. da eleição resulta ~in ·ia de 
Brazil, já' fallecitfos~ . e DoiJlirtgos de Suuzá teremvqtadó . na eleição .das dív01;sas secções 
Coelho; <msente de ,Porto d.e Moz :o,_a épo_ca da ~Ieit<.>i'i3S- , de · cjutro ,município. Assim, pol' 
eleiçã;o (doe, n; 44). A acta,da 2a. seeção· nãó exemplo, na P ;;ecção, consta do termo de 
esta_ a~sig'fiadapela .. mesa,l:Jérh corno a da 5": assignaturàs teremvotado Abraham Mamam, 

A eleição d<;t 4a secção começou as ~horas Manoel de A!:aujo Barbosa, que. também figu-. 
da tarde. O docum3~Iit() n. 45pro_va q!J,e não .ram,na)ista· doseleitores que votaram na 
houve eleiçã.o•:qa 5,a ~eéÇªQ ; : .- · · .. · •. . 1 a se~ç~~ de :Porto de Mo:Z; e Manoel A.ntonio 
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Dias, que figura na list,a dos eloit::wes que I ~<tS actas não consta fo~sem t~anscriptas, 
votaram na 2• de Almerim. assrm como nas das 2", 3• 4•, 6•, t•, 8"' e 10• 

E llu confronto d:1 s r~~sLm<\!;~ras dos de.i- . ~ecçõc~nã? c_,nsta o log~l, anele funccio.nari1I?
tores que concorrera,m as elotçoed em «Porto • apepas dlZo)ll - nnm~dos n o logw des~-
de Móz» «Almcrim» e «Souzeh se ha de ve·j gnado.- - _ 
rificar que ha, eleitores vota,ndo em dons ou I Neste ~uuicipio, que tem I. 714, votaram 
tres municípios. - l. 307, deixando, apenas, de -o fa,zer 397-

Souzel é, como o município de Almerin~, eleitores ! · - - -
do.s q.u..e _ t.eem maior ,eleitorado, e sempre j Da exposição que ·aca,bamos· de fazer e ante 
pressuroso em coAcorrerá eleição. os documentos que a instrue-m, é manifesto 

I que o l'csultado da eleiç:io do 2° distrícto é 
MUNICIPIQ :DE ITAITOBA diverso _ daquelle que a. Junta Apuradora 

O alistameptq deste município, como o de enoontwu. · _ · . _ · . _ . _ . 
·outros 4o 2° districto eleitoral do Pf!tí'á, não · A~im, a,pprovadas .-ª'S eleiçã~s p~oce~id4s · 

· :(icou · concluido defi)litivamente em 1902, no município _de Breves, per"ante à~ In,OSi,l.S_ 
procedendo a elle, .apenas, as. comruissões organiz:idas p(3là cons.elho municipf1!, pi'es,i~ · 
;;;eccwnae~, remetténdo á COJnmis_são Jl,1uni- dido pelo vogá! Joãó Percol'io ÇorJ:êa, • q, q;ge 
· cipal uma cópia, e unica; em 30 de junho sere fere o d~cumento JL -, e constapte das. 
do mesmo anrio. (Doe~ 15).) Esse alista,mento autbonticas remettidíts á Seci·et.arl\f. da. GiL
serviu de base para a d1visão do município, maia dos Dcpútados, oontados os yot'os · érn 

_, -e:m secções. _ . . · numoi'o de 215 .declarad-os_ eüi cãi'torio epi 
·· · · · ·Da;· cópia remettida . verifica-se que _ conta fav.or dos candidatos · contestante~:. e -anp_ul; 
; ell,.!.\ .777 ;no:rnes, e das a,ctas voi'ltica:se ta:m..: ladas as- eleições cios m~miciiJitJs de , Alrné·. 
· lie:m -que votaj:'am .nas eleições de · 18 de fe- rim, Soúz~l, A1fuá, Porto de Moz, Obidbs, 
· , V'~r.eiro ,510 ,·e . tilj;o c'ompa:receranl _à ella Avelros é as das secções. 3•, de Melga.'Çó, 
·· .2'15, que, so:mmados, dão o total de 785 elei- presidida por ' Mano_el . G. Coelho, g:-a. jlo 

toros, -superior, portanto, ao mi)nero do do mesmo município, 2• çle Portei; ·2•, 4a, 5'8 

- alistamento geral; que .ê!ie -777. . . Ga, 7 .. , 9'~ c !0' L~O Tvhcapâ; 7•, s~; ga e lOa de 
· As aêtas -da l"' e 5"' secções .não declal'am Gu:rupá; '2J;· 3•, 4a, 5"' e 5a de · Aleíliqtier; 4•; 

:; ew quelogarfoi feih a eleição, limitando- 5a e 1" de Itaitub:t; 2a, 3a e 4"' de Faro; la. á ~ 
1: se a dizer: nq logq,r de_signado. A-lém das 4"' da Prainha; 3a e 4"' de Oeiras; . 1" á 5a de _ 
-,. nullidades. _ apontà:aas, a.inda· se deram ou- Mazagão; p; 3•; 7a · e ga ·dé Ch~-.;:es ; 4• d~ . 
: tras : - _ . . _ _ . . • _· .· . . ~agre; 3"', 4a._, 5a; .7•, 8~ e wa de San~-an~f!l; 

. .< Em nei!-h\lma .das ·secções quize~am ad- todasassecçõe$ de Aqajçí,s; 5• de Mont~ A.le:- ' 
:ri:üttir: ·protestos, riem aceeitaram tiscaes gre; ó resultado é e se'gutnte : · · 

~ .. · n_o,ne~dos pelos candidatqs (does- ~ ·ns ~. ·~7- ·4_ e· . . 
, . 'f!:7 B) e, ainda, os s~rventuarios de justiÇa, 

•. nega~am-se a. tornar .·os proiestos, comoor" Dr. Eladio de Amo rim ,Lima .....• 
.. dena a lei. . . Theotonio Raymundo de Bri'Ço .. -. ._-

N~o foram transcriptas as actas da.pri- CapitãO-tenente Arthur Indio- dó' 
meii'a,., e mitihil.ma .declara o lagar onde -Brazil., ... :~,.;; .. :··-··· '.•···· 

' - fUúcc~onfl,ra~n, as secçõss. - Dr. Rogerio Çouêa de · Miranda ••. 
Dr. Antonio-F.de · Souza Ba.stos ... 

· ~évoto_s 

3.04.7-
.- 3.01!1'2_ 

2 .. 1)97 . 
:·2.5_22 
L2:03 

:MUm_crPio DE sAN'l'AREM 

Neste müo{cipio não ficou eõri~luido . ó - E' de espe:rarque a hoririJ,dg, Ô(liJirnissãq, 
~ ·• alistamento de 1901 , pur ondese fez a di- é:m cujo crí-terio todos plenamente ·confiam;• .. 

visão em_ secções e _em·l902 não- se -procedeu se deci~a pelo reqúri.hec.iriuri. to . - _dq>l 'kés. c 

canaidatos mais votados, .Eladio Liina, Theõ-. 
; _ao alis.tamento, como consta · no documento 'tonio de Bl;itó 8 Ind'io ó,o Brazil, -co.nsoan-ti) 
~/ · f·,Q~e.· .e_· . formalidade . essencial para, pro- a pres[m.te . contestação, como é dé justiça .. ~ . 

Rio deJan CJiro, 2ô de abril de 1-9.03;c-::-_ Por . 
:<: _. Céder:s(l á divisão -do município ew secções si e por_ pro ~ül'aç_ ão_, 1'7~eoto __ nio R'a_ y_m u_ ·_'ndo . d_j _:·. 

::. a c()i!,(llusão, do -alistamento eléítoral. diz · d t · 
·· clara e positi:Vamonte o crt. ·: 311 combinàçlq. Britó, (~colljp:i.nba;m 6~ ·. ocumen. o:;; ,) ::: : 
.. · ,.{l'o]n· o:.§ - :1~- dQ ·.ârt~ 27 da-lei n~ ·35 .. citadã.. -

· Qu~ são tatinhem imprescfndi_veis a pubii- Exms; Srs. Membros da ta. ,cmnrmssão-.flh 
caç~o do aHstap1ento, a remessa di1. segunda. Nerifrcação_ ·do Poderes . _ ·_ 
cópia do.juiz.seccio:nal e a riova ·reun ião <].a • Começou o ill.ustre éanJldato opposionista 
Commissão : ·Municipal pai•a · a conclús.ão a -sua contest1ção, transcrevendo algurís tre
l~gal e defiiJitlva, pãq ha a nieb.or du..,, ehós <lo g:ue .ttpresentou, pJl' occaüã.o;dt:l _dis~.· 
vHla, r.m face dos n;rts. 27 e 26 e seus para- · putar a cadem:• de Depntado pelo lo drstr1cto 
·grapl:!.os da lei citada;, .- . • · . : - . · .· - eleitoral _qo Parç\, o. O,r. João .J{osannah , 

'",·., . ·-· .. 
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üe Oli.vcira á dignn. .commissão do Petições 
e Puderes. 

Sabem perfcitmnentc os honrados mem-
-br<iS: da 1"-. Commissão que a Camara, por 
umft inaioria esmagadora <),e 108 votos, des.:.. 
prezou as allegaçõo~ apresentadas pela fan
tazia de um caúd~dato, que 'desde 18,97 não 
conhece a victoria das urnas. · . 

.Julgamo-nos, pois, dispensados de maiores 
commentfi.l·ios, deixando ao reconhecido cri
tério dit Cororoissão o júlgamentó do infeliz 
iWriz de cêra c.om que~ o illu~tré candidato 
contestante abro a sua contestação;· 

mo ti v o de·1mllidaüc o fi.tcto de ter a Junta 
il.purailuri1 feüo nu me;mu uicL a aptm:ição do 
17() authenticas qne lhc foram enviauas rc· 
gular o .legalmente. . 

O citado paragrapho diz apenas que a 
aptwaçao devera terminar dentro de 20 dias 
da data .do _começo dos t1·abalhos ,- mas nelle 
não se . e contra uma unica dtsposição que 
prohiba que a .-apuração se faça em _ um 
só dia. - _ 

Ninguem ignora que o 2° districto cleito
i'al do Pará, sendo pequeno e ainda mais, 
tendo as. eleições n.lli corrido pacifica e regu
larmente, confurme noticlararp os propríos 

sã.o ~estn.s as principaes allegações apresen: orgãos da opposição-paraense e os telegram-
t d más enviados para a impr-ensa desta Capital, 
r as por S. Ex.: · nada mais natural e lega.l do que a junt<~ 

· }a-Nao te1· a ríwior pm·te. dos ~ntmicipios fazccr a apuração no mesmo dia. 
enviÇLdo ao _GovenJo o mappa da d i_visao ·do A prova disto está no facto esmagador de . 
mui'l.icipiv em secÇões. - não ter o fiscal do candidato contestante dito 

2a-Ter a .Tuida Apun;;dor-a elo 2° distdcto .nada a respeito, tendo assignado a acta, o 
eleitoml do Pani 1·ecusado a 1·eceber as ctu- que prova gue tudo correu regularmepte. 
thenticas do munccipio ele Breves pelo D1·. E', portanto, muito futil a tcrceiJ:a, alio· 
Symphronio d~ __ llfeneses. fiscal elo candidato gaçào-. - . . - . · 
'l'h,eotonio ele B1·ito. _ - Passn.mos á 4•. -os§§ 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° c 

3"-'-Ter a Junta A2nwadora ·referirlçt (eito 8° não dfzem que ·a apuração . deve ser feit tt 
ná mesmo dia a apuraçao das 179 authen- por m],micipios, secçõés, dando o total de 
tiw~ que lhe. {o1·am enviadàs. · cada uma' · · · · 

4"'::.--Ncrq constar dct acta de apttl·açcto a . En:tretanto verificà-se.péla l~ftura da acta 
apuraça:o -dos municip ios; M?n por . secções e da-apm;ação geral que~as f0riilnlidades pe· 
nem. o total de cada ·u?Jü:t, fazendo-se apr.e- didas .pelo § 4° foi•ain cumpridas· e que ter· 
sentiu· apenas .w1f resimw total _ de _ toda · a minada. a apu1;açcro, que foi feita -por. m eio de 

. eleiçcto . proceclida no 2° . disti·icto. . . . listas, veriiicou-se ·terem óbtido mal o ria de 
-. Veem os clig1iós membi'os da ta Commissao· yotos os cidadãos que foram diplomados. ----
que nenhuma d '1s allegaçõ~s acima tem o _Ora, a apuração, tendó sido feita por· meio 
minimo fundamento; sendo dever;ts htstima- de. listas, não pobüt deixar de set.-o por mu· 
vel que o illustt·e candidato cón testante não nicipios e por secções-. · 
se tivesse dado ao -trabu.lho de ler 11. lei n. 35, E são desta nàtureza todas as · allegações 
de 26 de janeiro de 189"2 . - . . apresentadas pelo candidá.-to contestante. 

Não é verda.!e que a maior parte dos niu- . Felizmen:te o bom sonso, o cri te rio e o 
nicipiós tenha deixado de enviar ao Governo espírito de jus&iça ·dos honrados n1embros <ht 

mappa da divisão do mtinicipio eni secções ta· Com missão hão de impedir que vingue o 
0 a prova dis.to está no facto altamente signi~ attentado que sepretendq fazet' á vontade 
~cativo de não -ter o candidatQ contestante do ele~tora.J.o paraehse l 
. presentado documento · q)le prove o al
aegadó. . - . - . - . . 
I Quanto á 2a allegação a lei eleitor ai é ter
min~;tn~c,. a respeito, Diz o ~§ 7° do <1i·t: 44 da 
lei ri. · 35, de janeiro de .. 1892. Em caso ele 
dttplicata deverà cv j~mta , ápuraV sómen-te os 
votos .'· daélíis ?UI eleiçao qtte tiver.·· sidO feita no 
lagar previa?i~ente designado .. Pelos documen
tos que·acompanhiun esta. impugnação verão 
OS dignos . ruem bl'O$ dai _ fa Çoníniissão q Ué !1 
Junta Apüra.dóra sómente apurou às votos 
dados na r,leiÇão ftJítit' ém logar préviainente 
designlJ,do. . · . . . . . . .· 

Além disso,- o § 2" do cit:J.d,o artigo v:é!la á 
Junta Apul•adora de, acceit(u· authehaclis que 
o!feJ·ecerem c~tgüma fl.uvidd. . · . · 

Elil.relação_á 3a a.Uegação torna~se not<).vel 
que o candidato co~testante apre·sente como 

iÜUNHJIPIO DE J3~EVES · 
. . 
E' a eleição dute 111U:nicipio iL :mais com~ 

plicttda -de todas quanto se procederam no 
2• districto eleitoral do Pará . .I-:Iouve du
plicata que, por ser mantfesta!néni,e illegal, 
deixou de se.i· apuroQ.a pela Junta Apuradora. 
Examinand_o os documentos que, rehttíva
mente· ao municipio de Bi.;eves, acom
panhavam . esta. impugnaÇão; nellc :; encon
trarãõ l)S dignos membros da l"' Cmumisdã.o 
as próvas mai~ convincentes o esmagadoras 
da mais vergonhosa fnmd.e que se possa 
imaginar em materia elcitoralt . L 

Pedimos para esses documentos a esela·· 
reéída ·attenção · d<t honrMla Con'imissão Jnl· 
gadora. - · -
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Deixamos do analyôal-os minuciosamente por si o pelo seu companheiro de chapa, não 
pela absoluta escassez de tempo de que dis- vóJe ser tonnllo em r;onsideração pela digna 
pomos. Cornmissão ,Julgtêdora, por isso que, de lado 

Sendo por demais diminuto 0 prazo de 24 aJalta de . algu~a,~ form~lid~des não es~eu-
_l:Íoras para fazermos por escripto a · impri- c1aes!:: al~u!na~ 1~regu~ar1dades s~m valol' ~ · 
gnação á contestação do candída~o contes- qu~. nao :ple~udlCan:~ o Ie8\lltado to~al,o Er~
_tànt~ faremos . verbalmente as impugnáções' ee~~O e~eÜOI al corre~ com, ~. ma~rrna }m~se . 
parc1aes que faltam relativanJente aos res- lar~d~de e por elle ~ndencra se_9.ue acha . . · . . 
tantes municípios · legltllnamente elEntQS os candidatos. dr~llo- _ 

· mados pela Junta Apuradora do 2° d1str1eto 
Teremos occasião de provar · que o resul~ eléitoral. . _ . . . 

tado fantastico, . a c1ue chega no fim da sua Capital Federal, 27 de abril . de 19Ó3.~ 
contestação o candidato Theotonio de Brito, Antonio Fdinto de. Souza.B.a.stos. 

·, i 

2a SESSÃO EM 5 DE MAIO DE 1903 

Presidenoi.a do Sr. U,-bano Santos (to Vice-P1·esidente) 

. .. 

Ao · meio: dia p1•ocede-se ·á éhn.1uada, ·a que · Am:ú;al Cesar, -FeÚ·eira Braga, P.aulino CàrC 
. respondem os .Srs. Urbano Santos, Angelo los, Alvaro de Carvalho, Candido .Rod,rigu,es, 
. Neto, Thomaz Accioly, Estacio Coimbra, Rodolpho Miranda, Teixeira Brandão, Ca.n~ 
;rosê Euzebio, Rodrigues Fernandes, Chrls- ditlo de Abreu, Carlos Cavalcanti, Alencar 
:t.ino Cruz, Dias Vieira, João Gayoso, Joa- Guimarães, Francisco Tolentino, .Paula. Ra
. quim Pires, Virgilio Brigido, Tho;uaz Cà - mos, Abdon Baptista, Soares dos· Santos, Ju-: 
· :valcanti, Francisco Sá, Frederico Borges, venal Miller, Marçal Escoba1>, ·GJrtnano : 
Eduardo Studart, Sergio Saboya, Tavares d-e Hasslocher, Angelo Pinheiro, Victorino Mou" 
Lyra, Eloy dé Souza, . Fonsec<J, e Silva, Pe- teiro , J ~1mes Darcy, Dpmingos Mascarenhas, . 
reira Reis, Paula e Silva, . :Walfeedo Leal, . OassiatlO do. Nascimentq, Ve$pasiano .de AI
Soares Neiva, AlJdon Milanez, Ermil·io Cou-; buquerque, Diogo Fortuna, Campos Cartier, 

-tirtho, Bi'icio Filho, João Vieira, Malaquias e Homem de .carval)to~ · · 
GonÇalves, Julio de Mello, Coi:'nelio da Fou- Deixaram de co~p~recer com causa parti.,. 
seca, Elpidio Figueit•edo, Pedr9 Pernambuco; cipada 08 Srs. Bezeri'il Fontenelle e Gastão 
Epaminondas Gracindo, RaymunJo de Mf- · (la Cunha. · 
randa, .Arroxellas Galvão, DomingC3 Gui-, 
marães,Bulcão .Vianna, Felix Gaspar ,Eugenio . E sem. causa os Srs. Luiz Domingues; Ray~ . 
Tourinho, AdalbeHo Guimarães, Satyl'o D,as, mundo .A1'thur, Guedelha. Mourão, Anizio de 
Paula Guimarãe8, . Vergue de Abreu, Pinto Abreu, João Lopes, Gonçalo Souto; Trindade,· 
Dantas,Tolentino dos Saiitos,Bernai'(loHorta, Teixeira de Sá, Affonso Costa, ·Celso ,de , 

, Moreira Gomes, José MonjarQ.im, E rico Coe- ·Souza., Pereü·a de Lyra, · Esineraldino . Ban.:. ' 
'lho, Fidelis Alves, Benedicto Galv ão., Silva deira, Moreira Alves, Arthur ürlando; Wan
Castro: Louranço Baptista, Alberto Bezamat, derley de Mendonça, EUzebio de Andrade, 
Laurindo Pitta, Julio $autos, Henrique Bor- Leov'tgildó FilgU:eiràs, Castro Rebello, Aú- · 
ges, Cruvello Cavalcanti, Mauricio de Abreu, gusto de )<'rei tas, Rodrigues Lima, Paranho~ 
Oliveira Figueiredo, João Tdxeirlt Brandão, Monteo~ro, Galdino Loreto, Pei·eira do~;~ 
Francisco Veiga, EstevàoLobo, Ribeiro Jun- Santos, J;Jelisario de Souza, Pereira Um.a., . 
queira, Astolpho Dutm, Pt?nido Fi.lho, Car- P aulino de Souza, Viriato Ma8ca.renhas, Sose 
neü•o de Rezende, Henrique Salles, Galoge- Bonifacio, ·João 'Luiz, Antero Botelho, Luiz 
ras, Carlos Ottoni, Carvalho de Br-itto. Lin- Alves; Adalberto Ferraz, · Camillo Soares 
dolpho Caetanu, Eduardo Pimentel, Rodol- Filho, AJ'thur torres, . Wence:sláo Bi·a·z, · Pà
pho Paixão. Galeão Carvalhal, Moreira da. dua Rezende, Valo:is de Castro, Jàsê Lobo, 
~ilva, ·Jesuíno Gardoso, Domingttes do C as- Francisco Malta, Lamenha Lins; Eliseú Gui
tro, Francisco Romeiro, Rebouças · de Car- lherme, Barbosa Liina, Xq,viel' do Valle e 
valho, Arnol'pho Azevedo, Fernando Prestes, Alfredo Varella. 
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. SESSAO EM 5 DE i\fAIO DE 1903 

Abre~se a sessão. 
E' lida e sem debate approvada a acta da 

f'essão antece~lente. 

,:o. Si•. Henrique Salles (pela 
Oi<l érn)~- Sr. Pl'esidel).te, achando-s~ na antE)
sala o Dr. João PeniQ.o Filho, Deputado eleito 
por Minas Ger;ies, peçú a V. Ex. que mande 
jnti'oduzil-o . iio recinto, . a,fim . d i3' prestar o 
côrnprqmisso legaL . ' 

: 9 s.;. , Presidente convila dsSrs. 
36 e 4° Secrct:tríos a irem recebDr o mesmo 
senhor, que, serid,o .introduzido no . recinto, 
prest:t junto á Mesa . o cori:J.promü;Jso regi-

. meri.t'l.L .· , · . . . . . . 

o sr_o Fern~ndo Prestes (.pela 
o1·âei1i.)~ sr>Pl'osidente; ac.harido-~e na ante
sala o De. Alvaro d.a Carvalho, Deputado por 
S: Paulo, rogo a V. Ex •. a fineza de faz;el~o 
entràr no recinto , afim . de prestara com-
promisso legal. · · " · · 

O Sr. Presldent~ convida os Srs. 
3° e 4° Secret&rios a irem receber o mesmo 
SE)I).hO!', qúe, SendÓ introduzido DO reciutO, 
presta junto á -Mesa o compromisso regi
mental. 

. ó Sr. A;ngeló ~eto (i 0 'Secre
tlilrip) procede á lflitura do seguinte 

:EXPEDIENTE . 

· Offlcios: ,. 
Dó ~inisterio da .. Justiça e Negocias Inte

riOres, de 29 de deZembro proximo · pa.ss;tdo, 
sátisfàzendo- a .. requisição desta Camara rio 
officío n. 3S2, de.l5 de dezembro ·ultimo.-::-
4 quem fez a ;requisição, (A' Commissão de 
Orçamento). . . · : . ·, · · . 

Da Mesa do Senado de S. Paulo, do 31 de 
março ultimo, pedindo a decretaçãO do cer
tas medidas que sejam necessarias .para.de
bellar à crise· agrícola. dos Estados .--,A' Com-
miss,ão de Orçamento. . -- · 

Da Superin tendencià M i.lnicipal . de Floria
nopoJis,de 29 de abrir prOximofindo, pedindo 
isenção de.direitospal'a o material destinado 
aos diversos melhoramentos daqüeHa cidaqe. 
-A' Commis~i\.o de Orçamento. · 

Telegramma: . .·· . 

Requerimentos : 
Do D ·. Felippe Nery Bandeiea, pedindo um 

auxilio pecuniario pa1·a a execução de um 
apparell:w aerostatico de sua iuvenção.
A' Commissã.o de Fazenâa. 

Do. 2° escripturario da Delegacia Fiscal no 
Estado do J];spirito Santo Uba!do Ramalhete 
Maia, pedip.do s~is . mezes de ·ucença.-A' 
Commissãb de Petições e Poderes . 

Do soldado reformado ,Manoel de Araujo' 
do Carmo,' pedindo urna · pensão.~A' Com-
missão de Pensões e Contas . · 

~ 

O Sr. Fernando Prestes-Sr. 
Pl'e::;idente, pedi a palavra para corilmunl.
ca1· a V. Ex ; que o meu cbllega de repre
sentação, o Sr. Eloy C,\la.ves, tem deixado 
de comparecer .ás sessões desta Camara. 
por estar so1frendo de grave incommodo de 
saude. ·· 

O Sr. Presid~nt~- Será tomado 
na devida cOnsideea.ção ··a -communicação 
feita pefo nobre Deputado. 

O Sr. · Presidente~ Não lia vendo 
num:wo iJàra as ·votações pot• terem com
parecido apenas -106 Srs. ·Dé]mtados e não 
h a vendo -nada mais a trata r, desiguo para 
amanhã, a InGSma orJeril. do· .dia· de hoje, 
isto é.: _ .. · . _ : _ · '\ 

ElelÇao da Mesa e d<J.s CommBsoes perma-'
nentes . 

Levanta•se a sessão á.s l2ho:ras e 45 minu-
tós da tarde.. · · 

CORRlGENDA 

Por omissão deinram de ser incluídos no 
Diarib do Cong1'esso de 4. do corrente, entre 
os Srs. De}Jutados.que prestaram o compro· 
misso regimental, os nomes dos Srs. Pedro 
Pernambuco e Al'Ghur Tol'!'es. 

PARÊCERES . 

N. 59- 1903 · 

Reço.nhece Deputado pelo 1fo districto elo Es
tado de Minas .o St·. Olegm·io Dias Maciel, 
co.m emenda do Sr •. Calor;e't·qs, 7··econhecendo 
o candidato Sr. Camillo · Philinto I'rates 

Cuyabá, 27de março de 1903:-A' Mesa da 
Ca.mara ·aos DeputadOs-Rio_:.Assembléa re- A' 5a. Commissão de Verificação-de Poderes 
un tçla .hont13m apurou eleição proclam,ando fo.rain presentes as actas da eleição realizada, 
('lleitos futuro quatriennio coroneis Antonio em !8de fevereiro, no 11° distdcto do Esta.dó 
Paes de Ba1·ros, presidente, Pedro Leite Qso- de Minas, acta da apuração geral feita pela 
i'io, ·.Antonio Leite de Figueiredó, João Ba- respectiv.t junta, contestação apresentada 
ptista de .Almeida. FilhO, ,vice-presidentes~ pelo Sr. Olegario Dias Maciel e resposta es
Sau_qações.-Fra_ncisco M. Wanderley, presi- cripta pelo <'anrlid:cto diplomado o Sr. Ca.:. 
dente assembléa. · - · _ millo Prate ;. 
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Contra varias eleições ai•gniu o contes
tante graves irregularidades, das quaES todas 
tomou conhecimento a Commi.ssão, proce
dendo a minucioso e detido .exame das actas 

Contendas, ainda arg'uiu o contestante,e com: 
justa razão, no entender do proprio candida
to diplomado, vícios e ü;regularidades nas 
actas das differen tos secções. 

. e ouvindo a defesa produzida pelo candidttGo 
~ ·m'J}lonwdo; 

Por sua vez o candidato cont3stado apontou 
vicias, que reputou subs!.anciaes, ei:n actas 
referente::! a eleições dB que se não occupou 
com precisão o contestante, entregando~as 
ao.estudo da Commissão. 

Contra a eleição do mmíicipio de Con
tend<l~, Villa Brazilia; cujo resultado, se
gundo a apmação feita n<t Se_cretaria da 
Camara, é : 

Camillo Pra tes ...............• ~ •• 
M. Caetano ...••.•.•......•...•. , 

--E. Pimentel. ... _ •...... ·.· ... ,', ·; .... 
, Olegario Maciel. ......... · .....•.. 

Votos 

3.877 
2.240 
1.206 

231 

Arguo o contestante, como pJ;>eliminar, a 
super·ioridade do nqmero de· votos ao dos 
eleitores qualificados, baseando o seu asserto 
Jlm certidão passada pelo juizo seccional do 
Estado ele Minas . 

Na ausencia de prova em contràrio, pore 
ventura o:fferecida pBlo candidato contes
tado, o documento apresentado é de todo 
procedente. 

Sciente dos seus dev13res, . escrupulosa no 
desempenho das snas funcções, .sem pro· 
occupação de outra ordem que não o re 
speito á verdade, a Comi.ni:ssão, por inter
media do honrado Presidente da Camara, 
pediu por telegramma ao illustre governador 
do Estado de Minas exactt\ informação sobre 
o eleitorado .desse município e .data do ul
timo alistaüwnto, em í'i:~ce da cópia que, nos 

· termos da lei, deve estar archivada na Se
cretaria do Governo desse Est:,-'.0• . 

·· · Decorridos são já qt1atro dias, sem que 
tal.e::clarecimento tenha sido Pre;;tado, em
bora a urgencia .annunciad:a ao digno Go-
vernador. · 

Dada essa situação, oppunha-se á certidão 
apresent<tda. pel9 contestante apenas é~ pa
lavra do candidato contestado; inspirada em 
actas existentes ba Secretaria d<t Cam<tra. 

Ausoncia de data e assignatura no con
certo, substituídas pela indicação do nome 
do escrivão que o fez, o numero de assigna· 
tm·as, orâ superior, ora inferior ao dos elei· 
toros que compal'eceram, à ausencia de in
dicação do numero dos que faltaram, a 
diiTerença manifesta da lettra e da ortho
grapnia do mesmo escrivão q11e concertou 
diversa> actas, são, por certo, defeitos que, 
annunciando o vicio no processo da eleição 
ou tirando toda a authenticidade à t:Les do
cumentos, impedem: a apuração das eleições 
a que 80 refere~JJ.. 
, E em abono de tal asserto, o proprio can
didato contestado, na resposta adduzida, ar
gtiiu como « i1·regularidades que constituem 
'Verãadeiras nullidades do processo eleitoral ; 

« O não tm• um eleitor assignai.o o livro 
de presença, não. ter sido concel'tada uma 
acta, não ter H ido concertada <t ·côp'ia ·da as
signatura dos elcitpres; >'> além de Jactos ·ou'-
tros de igual natuieza. _ .. 

Em reh~cção ao município de Grão-Mogól,. 
não consta a existencia do seu alistamento· 
no càrtorio do juizo sJccional. . _ . ,' 

Tudo leva a crer que o eleitorado de pon .. 
co menos de sete mil eleitores que figura nas 
actâs, é muito superior ao num0ro de cida- · 
dãos habilitados ao exercício de direito de• 
voto, tanto mais. quanto, segundo informa, o· 
contestante, baseado no rel<ttorio do·sec~e
tarlo do Interior de Minas, ainda hoje a pro-
porção de ereanças qúe recebem a instruç:ção' 
nese município é de 100, que a recebem pa1•a. 
411 que não a recebem. E é alnua par_a no-· 
tar que, conforme informação segur'<t, colhi-· 
da pela commissão, essa estatística se refere 
aos que habitam até pouco mcds de um kilo-· 
metro da séde dos districtos onde estão inc 
stalladas as escolas. _ 

A de::~peito disto não se julgou a comÍnis3ão·. 
habilitada a rejeitar in~limine a eleição rea
lizada nesse município, cumprindo-lhe des
cer á apreciação do proccs~o eleitoral pelo 
exu,mo das actaB. . . 

E' intuitivo, porém, que, postá em duvida 
d verclade de taos actos, deante: do numet•o 
ae eleitores supel'ior ao que refere a certiião 
exhibida, a v<tlidade de taos eleições só po-. 
deria ser provada por documento outro que 
não as proprias actas, embora a <~pparente 
regularida.de das mesmas. 

Difficilmonte, coni verdade o diz a com
missão, se poderá encontrélol' tanta irregúla
ridade, tanto vicio em uma el()iÇão. 

A falta de concerto em muitt\S actas, e na. 
cópia da assignatura dos eleitores ; a au.sen· 
cia de assignatura do escrivão que fez o con
certo em outras; a di1Terença de assigna
tur<t da mesma. pessoa em documentos 'di
versos ; a semelhança absoluta ttu,s lettras, 
de pcssoéts di.ITerentcs; mesarios fazendo ao 
mesmo tempo o concerto da actét, tal a igual
dt\de das lettras, embora a diversidade dos 
nomes; o mesario, como tal, tendo um nome 

O. contrario será pretender provar que são 
verdadeiras as actas pelo simples f:x.cto do 
terem entrado mt Secretaria da Camar:.~. 

Post<t de lado estêt preliminar, bastante 
para determina<' a exclusão do município de 
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improcedente a primeira allegação ante a 
explicação efarada na .propria a,cta, impro• 
cedentes são, por igual, as demais. 

A commissão verificou, pelo exame feito, o 
contrario do que affirma o digno candidato. 

e assignando a acta com umnome ditrel'ente; 
a falta :de cópia .das assignaturas dos mesa
rios; nomes de pessoas diversas,escriptos evl
dentemente ·peht mesma pessoa; secções nas 
quaes o eleitorado é superior ao . numero 
dos que compareceram e do.s que faltaram, 

_ segundo as i:lctas, 0 que· privou do direito Iguaes ou equivalentes arguições são feita,s ' 
de voto .cidadãos qualificado~ ; secções nas pelo mesmo candidato ás · actas de duas 
qua.es comparecer:.1m eleitores em numero secções .do mumcipio de Paracatú, as quaes 

. superior ao que realmente existe, sem que foram por taes motivos excluídas da apu
da acta conste a explicação do facto; con; ração, como tambem o foram duas outras, 
certo ' nu proprio original e antes da assi- que, embora contendo os mesmos vicias, 
gnatura do mesario·; assignáturas raspa- ficaram esquecidas pelo referido candidato. 
das ; tudo notou e assignala a com missão Eni relação ás: eleições do mlinicipio de 
em 19 secções deste município. S. Fr~ucisco e Jamtaria,. nenhum dos inte-

Consoante os princípios .estabelecidos, não ressados allega fraude ou vicio no processo 
pôde. a commissão apurar os votos meneio- eleitoral. · · 
nados em taes actp,s, cujos vícios põem ein · Aó contrario, silenciando sobre o segundo 
.duvida a realidade da eleição; tanto mais destes municípios, diz o c:mdidato contesta
quanto o· candidato diplomauo nem uma con~ do, em t•elação ao I o: 
sideração adduz em contrario, limitando-se não aljirmar, nilo c1·er que tenha havido 
a di>~er que : . fraude. . · 

« As alle'gações do contestante silo de molde · Em vista do exposto, sendo superior o nu
a não merecer as honras de · ~~ma resposta». mero de votos alcançado pelo Dr. O legar i o 
.. Em relação ao ri:J.uni civio de Bocayuva é Dias Mél>ciel, é .a. commissão de parecer: 
evidente, deante da cel'tidão exhibida pelo I o, . que sejam approvadas as eleições re
contestante, que o nurne.ro de eloito1·es men- alizadas ern .. 18 de fevereiro, no uo districto 
cionado nas actas é superior ao dos .ciJadãos de Minas Geraes, excluídas as referentes aos 
alistados. municípios de Contendas e de Bocayuva, as 

A tão séria arguição responde o candidato secções do· município de Grão-Mogol, de 
diplomado que esse doc'umento se reporta Montes Claros e Paraéatú, a cuja apuração 

, ao anuo de ·1897 e já em 1900 o eleitorado não·procedel,l pelos motivos expostos; . 
~ra superior ao nessa época existente no mu- 2a, que seja reconhecido e proclamado 
nicipio. · · · · . · . · D t d D OI . . D' M . l 

E.ntretanto; a certidão. se refere ao alista- e pu a 0 0 r· egarw las aCie · 
. mento feito posteriormente a 1900, o. que é Sala das. sessões, 4 de maio de 1903.-

peremptoria I'Ç.;posta á defesa prOduz;da, até Augusto ele Freitas, presidente o rebtor.
que por document.o equivalente soja tal cer- Joaquim· Pires .. ~Laurindo Pitta.-Francisco 
tidão nullificada. · ·- Romeiro.-A. D.~dio elo Brazil. 

Da eleição ue Montes Clat•os, outro tanto 
diz o contestante, apresentando, porém, cor· 
tidão referente ao anno de 1.81:17, o que á 
commissão não pareceu documento bastap.te 
para induzir á certeza de que · o eleitora,.do 
não cresceu de numero no tompo docJrL·ido. 

Verdade é, porém, que em algumas actas 
desse município hã. aus.encia de concerto, em 
outras falta .da lista. dos eleitore3_ou da acta 
de insta Ilação da mesa. · 

Complexo corno é o processo adaptado pele 
legisladoí'com o proposito de apurar a ver
dade eleitoral, tão necessari.a é a apresenta
çãO destes dócumentos á Commissão Verifi
·cadora quã,o imprescind:ivel a obsei'vancia 
·das formalidades estatuídas em lei para que 
elles mereçam fé.. . 

EMENDA. 

C6nsider<J.ndó que não te3m fundamentos as 
a1legações contra a eleição do I I o districto 
do Minas, porquanto correram ellas regu
larmente e nada foi provado que as possa 
invaUdar ; 

Considerando quo, ·approvadas essas elei
ções fica eleito com uma maioria superior a 
5.000 votos · o candidato Camillo Philínto 
Pi·ates ;-· · 

Proponho quo se substituam as conclusões 
do pa~·ecer pelas seguinte;, : . 

1a, são approvadas as eleições do ll 0 dis· 
tricto de Minas Geraes ; 

2a,,seja reconhecido e proclamado Deputado 
federal por esse districto o candidato Carnillo 
Philinto Pratos. 

Con-tra as actas de · tres .secções do muni
cípio de Patos,allega o candidato contestado: 
em uma dellas a falta de assignatura de um 
eleilour, no livro de presença; nas- outras, 
ausericia ue concerto na . aeta ou na cópia da Sala das Comrnissões, 4 de maio de 1903.-
asstgnatura dos eleitores. Calo geras . · 

·Vol, I 
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----=-----------~-------------------------------------
N. 60-1903 

Reconhece Deputado pelo 7° tlist1·icto de 1lfinas 
Geraes o candidato José Bernm"des de Faria 

. A' 5• Commissão de Verificação de Poderes 
.foram presentes as au'thenticas e mais do" 
climoútos referentes á eleição realizada em 
18 de fevereiro deste anuo, á. qual foi oiforo
cidtt conte~tação pelo Mndidato Sr. Antonio 
Affonso Lamounier Godofredo. 

Procedeu a Commiss<lo ao necessario exa, 
roê, no intuito de verificar si, em conse
quencia dessa contestação,· poderiam ser 

. · prejudicados, em sua votação, todos candida

.. tos diplomados, e chegou a reconhecer quo o 
unico ca:qdi~ato ·contestado é o Sr. Leopoldo 
Corrêa e que o resultado das eleições que 
soifrem contestação não aiTecta a legitimi
dade do diploma conferido ao candidato qlie 
conseguiu a maioria dos suifragios no alludi-
do pleito eleitoral. · 
~estas condições, a Commissão propõe: 
1°, q.ue sejam approvadas as eleições rea

lizadas no 7° districto de Minas Geraes em 
18 de · fevereiro des.te anno, qu!J não so.ffre
ram contestação; 

2', que seja reconhecido e proclamado 
Deputado, pelo referido districto do mencio
nado Estado, José Bernardei> de Faria. 

Saia das Commissões, 4 de maio de 1903. 
:-Augusto de Freitas, presiden.te.-Laurindo 
Pitta, relator.-JoaqHim Pi·res.-A. Indio 

· · do Brazil. ~Francisco Roméiro. 

N •. 61- 1903 

E' do parecer 
l 0 , quo sejam approvaLlas as eleições reali· 

zadas e1n 18 do fevereiro do corrente anno 
no lo d.istricto de Minàs Geraes ; 

2°, que seja reconhecido e proclamado 
Deputado pelo mesmo districto do mencio
nado Estado o candidato diplomado Bernardo 
Pinto Monteiro. 

Sala das Commissõos, 5 de maio dé I 903.
Augusto de Freitas, presidente.- Francisco 
Romeiro, relator .-Joaqtlim P·ir-es.-A. Indio 
(lo Brazil.- Lat!rindo Pitta:; 

N. 62-1903 
Reconhece Deputados pelo 4° distdcto de Minas 

Geraes os Srs. David Jlioretzh<m Campista e 
Francisco Bernardino Rodrigues Silva 

A 5"' Commissão de Verificação de Poderes 
tendo examinado as authenticas .e mais 
documentos apr-esentàdos sobre as eleições 
realizadas a 18 de fevereiro do corrente anno, 
no 4° districto de Minas· Geraes para Depu
tados Federaes,-é úe parecer: 

1 o, que na 5• secção do município de S. José 
de Al(~m Parahyba sejam descontados, do can
didato David Campista, que obteve unanimi.· 
dade, os votos doa eleitores que não figural'rt 
no alistamento que vigorou na eleição, em 
numero de 120 e propordonalmente aos 
demais candidatos ; · . 

2°, que nas 7a é 8a secções do mesmo mu
nicípio sejam descontados os votos em sepa~ 
rado dos eleitores que não figuraram na lista 
da chamada; 

3°, que nas 1•, 3.: e 5"' secções do ·município 
do Rio Preto seja descontado, dos dous 

· candidatos mais votado.>, o numero de votos 
Reconhece· Deputado pelo f o distr:icto de Minas corresp· ondentes aos eleitores que se provou 

Geraes o Sr. Bernardo Pinto Monteiro haverem votado, no. mesmo dia, em Estado 
A 5a.commissão de Verificação de Pode- diverso; 

. res, tendo examinado attentamente .as ~tu- 4•, que na 16"' secção de. Mar de Hespanha. 
· thonticas e mais.documentos das eleições rea- devem ser descontados, dos dous candidatos 

Iizadas a 18 de· fevereiro do corrente anno, mais votado~. 110 votos, cujos nomes não 
rio 1o districto eleitoral do Estado de Minas figuram na. lista da chamada e grande numero 

:Geraes para Deputados federaes: dos quaes se provou não serem eleitores ; -
· 5°, que sejam apuradas as demais eleiçõ:;s, 

Considerando que,aiuda mesmo que fossem a. que se procedeu n,as diversas secções do 4° 
acceitos em f;::,vor do candidato contestante districto de Minas Geraes ; 
os • defeitos de formalidades o outros que 6o, que sejam reconhecidos e proclamados 

' allegou em seu favor, não ficaria alterada Deputados pelo 4° districto do referido Estado 
a collocação dos candidatos, ;porquanto os os candidatos diplomados David Moret,zhm.l, 

:mesmos motivos tedam de ser applicados ao Campistct e Francisco Bernardino Rodrigues 
•. reclamante, cuja votação ficaria proporcio- Silva. 
· nalmente diminuída ; Sala das commissões, 5 de maio de I 903. 

Considerando que, assim sendo, restariam -Augusto de Freitas, presidente.- Francisco 
ao can,didato contestado e diplomado 2. 884 Romeiro, relator. -Làurindo Pitta,-A. I:ndio 
votos e ao contestante apenas 2.425; do Brazil.-Joaquim Pires. 
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3a SESSÃO EM 6 DE MAIO DE 1903 

.Presidencia do Srs. Urbano Santos, (1° Vice-Presidente) Angelo Neto, (f o Secj·etm·io) e 
Urbano Santos (.2° Vice-Presidente). 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate approvada a acta da 

sessão antecedente. 

O §r. Carneiro de Rezende 
(pela ordem)-Sr. Presidente, achando-se na 
ante sala o Sr. Deputado Camillo Soares 
Filho, peço a V. Ex. que nomeie a commiS-' 
são atim ele dar entrada no recinto para 
prestar o compromisso regimental. 

O Sr. Oliveira Figueiredo 
(pela 01·dem )-Sr. Presidente, faço igual pe
dido, e para o mesmo :fim, com relação ao 
Sr. Deputado João Baptista Pereira dos 
Santos. 

Ao meio-dia p!'ocedo-se á chamada,~ qLJO 
respondem os Srs. ·Urbano Santos, Angelo 
Neto, 'Thomaz Accioly, Elpidio Figuoir\)do, 
José Euzebio, Rodrigues Fernandes, Guede
lha Mourão, Ohristíno Cn1z, Dü~s Vieira, 
Anizio de Abreu, João Gayoso; Joaquim 
Pires, Virgílio Erigido, FreJerico Borges, 
João Lopes, Eduardo Studart, Sergio Saboya, 
Gonçalo Souto, Tavares de Lyra, Eloy de 
Souza, Fonseca e Silva, PerBil'a Reis, 
~aula e Silva, Walfredo Leal, Trindade, 
Soares N13iva, Abdon Milanez, Teixeira 
de Sá, Ermirio Coutinho, Celso de Souza, 
Bricio Filho, Pereira de Lyra, João Vieira, 
Malaquias Gonçalves, Esmeraldino Bandeira, 
Moreira Alves, Julio de Mello, Cornelio 
da Fonseca, Esttwio Coimbra, Pedro Per
nambuco, Arthur Orlando, 'Wanderley de O §r. Paula Guimarães (pela 
M:endonça, Epaminondas Gracindo, Ray- orclem) - Tamhem faço o mesmo pedido á 
mundo Miranda, Euzebio de Andrade, Mesa, relativamente ao Sr. Deputado Tosta. 
Arroxellas · 'Galvão, _ Domingos Guimarães, 
L9ovigildo Filgueiras, Bulcão Vianna, Tosta, O Sr. Presidente-Convido os Srs. 
Felix Gaspar, Eugenio Tourinho, Satyro Dias, 3o e 4o Secretarios a lreill receber os me:>
Paula Guimarães, Véi'gne de Abreú, _Pinto mos senhores, os quaes, sendo introduzido:> 
Dantas, Rodrigues Lima, Paranhos Monte- no rencinto, prestam, junto á Mesa, o com
negro, Bernardo Horta, Moreira. Gomes,' Fi- prornisso ~'egimental. 
delis Alves, Pereira dos Santos, BeUsario de 
Souza, Galvão Baptista, Silva Castro, Lou- O Sr. <~ngelo Neto (fo Sec?·etm·io) 
renço Baptista, Alberto Bczamat, Laurindo .procedo á leitura do seguinte 
Pitta, Julio Santos, Cruvello Cavalcanti, · 
Mauricio de Abreu, Oliveira Figueiredo, João EXPEDIENTE 
Teixeira Brcmdão, Francisco Veiga, João Luiz; 
Ribeiro Junejueira, Astolpho Dutra, Penido 
Filho, Anthero Botelho, Carneiro de Rezende, 
Luiz Alves, Adalbcrto Ferraz, Henrique Sal
los, Camillo Soares Filho,' Calogeras, Carlos 
Ottorti, Carvalho de Bdtto, Lindolpho Cae
hno, Eciriardo Pimrmtel; Wencesiâo Beaz, 
Galeão Carvalhal, Moreira da Si.lva, Jesuíno 
Cardoso, Domingues de Castro, Francisco Ro
meiro, Rebouças de .Carvalho, Arnolpho Aze
vedo, Fernando Prestes, Amaral Ccsa1>, Fer
reira Braga, José Lobo, Paulino Carlos, Al
varo de Carvallw, Candido Rodrigues, Rodol
pho Miranda, Teixeira Brandão, Alencar Gui
marães, Francl.sco Tolci!tino, Paula Ramos, 
Abdon Baptista, Juvcnal Millcr, Marçal Es
cobar, Germano Hassldcher, Angelo Pinheiro, 
Jamcs Darcy, Domingos Mttscarenhas, Cas
siano do NascimcnGo, VespasiaJ1o de Albu
querque, Diogo Fortuna, Campos Cartier e 
Homem de CiH'ViJJho, 

Officios : 
Do Sr. I" Secretario do Senado, de 4 do 

corrente, communicando que o Senado, em 
sessão desta mesma chta, elegeu a seguinte 
Mesa: · 

Vice-presidente, José Gomes Pinheiro Md~ 
chado ; lo Secretario, Joakím de Olivéíra' 
Catunda ; 2° Secretario, Alberto José Gon
çalves; 3° Secrehrio, Nilo Peçanha ; 4° Se
cretario, Hem:iquCJ da Silva Coutinho ; sup
plentcs : Antonio de Azeredo, Almeida Bar
i'eCo, Constantino Nery, Mctello, Ferreira. 
Chaves, Martinho Garcez, Al vtLro Machado, 
Jonathas Pedrosa, Ramiro Barcellos, No'" 
gueira Paranaguâ, Cleto Nunes e Felippo 
Sc\hmidt.-Inteírada. 

Do Min\sterio dos Negocias dtt Guerra, de 
5 do corrente, on viando a segllinte propus ta 
para a fixação das forças de torra, pal'n, o 
cxorcicio d.o 1904: 
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Srs. membros do Congrmso Nél.cional. -
Em cumprimento do preceito constituciQnal, 
apresento-vá~ a: ~eguiute 

PROPOSTA 

Arb:. 1°. As forças de terra para o exe.rcl
cio de f904 constarão : 

§ lo. Dos officiaes das differentes classes 
• do exercito. 

§ 2°. Dos alumnos das. Escolas Militares 
a.té·BOO praças. -

§ 3°. Be 28.160 praças de pret; dispribuidas 
de accordo com a organização em Yigor, as 
quaes poderãoser elevadas ao dobro ou mais 
em circumstancias extraordinarias. · 

Art. 2° Estas pl'aças serão obtidas pela 
•,fórma expres:3a .no art. 87, § 4°, da Consti
tuição .e na lei n. 2.1>56, de 26 .de setembro 
de 1874, cofu as modificações estabelecidas 
nos arts 3o e 4° da lei n. 39 A, de . 30 de ja
neiro de 1892, continuando em vigor o pa .. 

· ragrapho unico do art .. 2o 'e o art: 3° da 
lei n. 394, de 9 do outubro de 1.896. 
·· Art. 3o Emquanto não for executado o 
serteio militf!.r, o tempo de serviço para os 
'võluntàrio& será d9 tres annos, podendó o 
engajamento dos que tiverem concluído esse 
tempo de serviço ter logar por mais de 

. uma vez e por tempo nunca menor de .tres 
-annos. 

Art.·4o As praças que, findo osentempo 
de ser;viço, continuarem sem interrupção 
nas fileiras com engajam.ento por tres annos, 
terão direito êÍ importancia em dinheiro 
daR peças. de fardamento que se abonam gra
taitamente aos rec;outas no ensino e bem 
·assírri á gratificação dial'ia de 250 reis, esti· 
;pulada· na lei h. 247, do 15 de dezembro de 
. 1894. 

Art. 5° As ex-praças que de novo se alis
tarem com engajamento ou reengajamento 
por tres annos terão direito á importancia 
em dinheiro .das peças de fardamento que 
se abonam aos . recrutas gratuitamente rio 
ensino e á grat~ficação dmria' de 125 reis. 

Art. · 6° O Governo pi·ovidenciará para 
que nas Colonias Militares sejaní convenien
temente localizadas as praças que o deseja
rem quando forem excusas do sgryiço por 
conclusão de tempo, garantindo-as na posse 
dos respectivos lotes. 

Art. 7° O Ministerio da Guerra terá um 
registro dos voluntarios, segundo os Estados 
onde tenham verificado praça, para o fim de 

-deduzir-se annualínente do contingente a ser 
sorteado em cada Estado (Constituição, art. 
87 e seus paragraphos) o numero daquel
les voluntarios. · 

Art. 8° O Governo animará a e1•eação 
do tiro nacional, instituindo premias pecu-

niarios e medalhas de distincção para serem 
conferiqos annualmente. em concurso so~ 
lemne aos melhores atiradores, deduzindo
se opportúnamente da verba- lnstrucção 
Militar-do Orçamento do Ministerio d.a 
Guerra. a importancia qUe for necessaria .â 
reaLização desse serviço. · . 

Al't. go Revogam-se . as d.isposições em 
contrario.-A' Commissão de Marinha e 
GuNra • 

Telegramma: 
Theophilo Ottoni, 5 de maio de 1903.

Presidentt;~ 'Camara dos Deputados - Rio~ 
Detido faltá vapor.-Manorel ·Fulgencio.-ln
teirada. 

O Sr. Fernando Prestes (pela 
ordem) -Requeiro a V. Ex. ·que consulte á. 
Ca,sa, afim de que sejam votados os parece
res ns. 55, 56, 57 e 58, de !903, que reconhe
com os Deputados pelo Pará, dous Depil'
tados pela Capital Federal e os de Sergi'[le. 

·O Sr. João Luiz Alves (pela 
ordem)- Sr. Presidente, . faço extensivo. o. 
requerimento apr@sentado pelo illustre re
present<.mte. da bancada paulista aos parece
res que foram hoje publicados no Diario do 
Congresso, de ns. 59 a 62, de 1903, que reco· 
nh ecem dp;ersos Deputados pelGl Estado de 
Minas · Geraes. 

O Sr. Presidente - Sendo com~ 
mum a materia dos requerimentos apresen· 
ta dos pe}os. Srs. Fernando Prestes e João 
Luiz Alves, vou subm:etter ambos a votos. 

Submettidos successivámente a votos, são 
approyados os rflque~imeri.tos. 

O Sr. Presidente-Os Srs. Depu~ 
tados qQ.ejulgarem que a materia é de natu
reza tal que, si não for immediatamente 
votada, ficàrá prejudicada, queiram levan
tar-se. (Pattsa.) 

Posta o votos a 2a parte do requerimento 
de urgencia, isto é, si o assumpto é de natu
reza tal que_, si não fôr hoje mesmo votado, 
ficará prejudicado, votam a favor 74. Srs. 
Deputados e contra 18. 

O Sr. Presidente.~ Não ha nu
mero, -não obstante a lista da porta accusar 
a presença de 115 Srs. Deputados e mais 3 
Srs .. Deputados que prestaram )loje compro
misso. Vae se proceder á chamada. 

Procedendo-se a chamada, verifica-se não 
se ter ausentado nenhum Sr. Dep~tado. 

O Sr.· Presidente:._Responderam 
á chamada 118 Srs. Deputados e, estando 
vencida a la parte do requerimento de ur-
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gencia, vou consultar a Camara sobre a 2a 
parte. (Pa71sà) 
-Comparecem mais os Srs. Luiz DominguBs, 

Thbrnaz Cavalcanti;Francisco Sá, Neiva,Cas
tr.o Rebello,Augusto de Freitas, Tolenthw dos 
Santos, Henrique Borges, - Viriató . Mascare
nhas, C mdido de A~reu, Carlos Cavalcanti, 
Lamenha Lins, Soares dos Santos e Barbosa 
Lima. . 

Deixam de comparecer com causa parti
cipada os Srs. Bezerril Fontenelle e Gastão 
da Cunha. . .. · _· 

E sem causa os Srs. Raymundo. Arthtir, 
Affonso Costa,.· Adalberto Guimarães, José 
Monjardirn, Galdino Loreto, Erico Coelho, 

; Pereira Lima, Paulin.o de Souz:t, Estevão 
Lobo, .José Bonifacio, Arthur Torres; R,odol
pho Paixão, · Pãdua Rez.ende, Valois de 
Castro, Francisco Malta, Elyseu Guilherme, 
Xavier do Valle, Victorinó Monteiro .e Al-
fredo Varella. · . · 

Consultada de novo a Camara si o assum
pto é dE) natureza tal que,não sendo tratado 
immediatamente, se tornará' nullo e de 
nenhum effeito, responde. pela affirmativa 
;por 103 votos contra 21; tohl 124. · 

1°, que sejam app1•ovadas as eleições para 
Deputados Federaes procedidas em 18 de fe
vereiro do corrente anuo no 1.0 districto do 
Estado do Pará ; · 

2°, que .sejam reconhecidos e proclamados 
Deputados pelo referido districto os Srs. João 
Hosanoah de Oliveira, Antonio Pa.ssos de 
Miranda, Arthur de Souza Lemos e Carlos 
Augusto Valente de Novaes. 

O Sr. President.e --Proclamo De
putados pelo l. o districto do Estado do Pará 
os Srs. João Hosannah de Oliveira, Antonio 
Pas.>os de Miranda, · Ar'thur de Souza Lemos e 
Carlos Augusto Valente de Novaes. 

E' annunciadaa votação do parecer n. 57, 
de 1903, reconhecendo. Deputados pelo 2° 
districto do Estado do Pará os Srs. RogJrio 
Correa de Miranda, Arthur Indio do Brazil 
e Antonio Felinto- de .Souza Bastos. 

Em seguida slo successivamente postas a 
votos e approvadas as seguintes conclu.-;ões 
do parecer n. 57, de 1903: 

1 o, que sejam approvadas as eleições para 
Deputados' Federaes procedidas em 18 de fe

,vereiro do corrente anno no 2° districto do 

O = p· . ·.d- t E . t d. Estado do Para; 
.,r· . res• en e.-< m VlS a · 0 2o, que sejam reconhecidos e proclamados 

resultado vou submetter a votéls os pare- Deputádos pelo mesmo districto os Srs. Ro
.ceres de n~. 55 a 62, de. 1903. _ . · gerio Corrêa de Miranda, Arthur .Indio do 

Em segmda é annunc1adr1 a votaçao do pa- Brazil e Antonio Felinto de Souza Bastos. · 
recer n. 55, de 1903, 1~econheéendo Deputados - · · · 
pelo 3· districto eleitoral do Distrlcto Fe· o Sr. Pres·idente-Pro2lamo De
dera! os Srs. Milciades Mario de Sá Freire putados pelo 2il districto do Estado do Pará e Augusto de Vasconcellos. . . os Srs. Rogerio Corrêa de Miranda, Arthur 
. São.successivamente postas a votos e ap- Indio do Brazil e Antonio Felinto de Souza 
provadas as seguintes conclusões 'do parecer Bastos. 
n. 55, de 1903 : E' annunciada a votação do parecer n. 58, 

1 o, que sejam approvadas a~ eleições do 3° de 1903, reconhecendo Deputados pelo Estado 
districto do Districto Federal, sem preillizo de Sergipe os S1·s. José Rodrigues da Costa 
do merito que porvéntura possam ter as eon- Doria, Joviniano Joaquim de Carv.1lho, · Fe
testações dos Sr·s. Honorio Gurgel e Americo lisbello Firmo de Oliveira Freire e. Manoel 
de Albuquerque ao diploma do Sr. Cruvello Presciliano de Olivéira Valladão. 
Cavalcanti; · Em seguida são successivamente postas a 

2o, que sejam reconhecidos e proclamados votos e approvadas as seguintes conclusões 
Deputados os Srs. Milciades Mario de Sá do parecer n. 58, de 1903:. 
Freire' e Augusto de Vasconcellos. to, que sejam approvadas as eleições reali-

O Sr. President,e- Proclamo De
putados pelo 3• distrieto eleitoral do Districto 
Federal os Srs ... Milciades Mario de Sá 
Freire e Augusto de Vasconcellos. 

E' annunciada a votação do parecer n. 56, 
de 1903, reconheceu-lo Deputados pelo l • dis
tricto do Estado do Pará os Srs. João Hosan· 
nah de Oliveira, Antonio Passos de Miranda, 
Arthúr de Souza Lemos e Carlos Augusto Va
lente de Nov,1es. 

zadas no Estado de Se;:gipe ; 
2°, que sejam reconhecidos e proclamados 

Deputados pelo mesmo Estado os Srs. Drs. 
José Rodrigues da Costa Doria. Felisbello_ 
Firmo .te Oliveira Freire, .Toviniano Joaquim 
de Carvalho e general Manoel Presciliano 
de Oliveira Valladão. 

Em seguida são successivamente postas a 
votos e approvadas as seguintes conclusões 

··do parecer n. 56, de 1903 : 
" 

O Sr. President,e-Proclamo De
·putarlos pelo Estado dB Sergipe ós Srs. José 
RodrigLleS da Costa Doria, Joviniano Joaquim 
dB Carvalho, Felisbello Firmo de Oliveira 
Freire e Manoel Presciliano de Oliveira 
Valladão. 
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E' annunciadrt a votação do parecer n. 59, I I{~ Sa·. Presidente - Proclamo 
de 190:-J, reconhecendo Deputado 11elo ll '' (lis- Depub,do polo lo districto do Estado de Minas 
tricto do Estado do Mintt:s Geraes o Sr. OJ.e- Gm·:J,os o Sr. Bernardo Pinto Monteiro. 
gari o Dias Mrtelel, com emenda elo Sr. C<llo- ·E' annunciada a votação do parecer n. 62, 
geras reconliecendo o candidato Sr. CamiUo de l 903, reconhecendo D0putados pelo 4° dis~ 

· Phiinto Prat0s. teicto do Estado de Minas Geraes os Srs. 
, . , . . David Moretzhou Campista e Francisco Ber·. 

O Sr. PresJdeute declara quG, não I nardino RodriguGs Silva. 
havendo reclamação vao submette1' a votos o Em seguida são s'tJCcesRivamente postas a. 
parecer n. · 5.9, de 1903, ficando prejudicada votos o approvadas as seguintes conclusõ0s 
aeme)lda offer0cida ao mesmo parecer. .do parecer n. 62, de 1903: 
. Em seguida são successivam0nt0 pos,as a « 1°, que na 5~ secção do município de Sã:o 
Y9tP~ e !J.pprovaclas as seguintes conclusões José de Além Parahyba s0jam descontados, 
do pq,r0cer Jl. 59, de 1903 : do cn,ndidato David Campista, qu0 obtov0 

1°, que sejam approvadas as el0ições re-. unanimidade, os votos dos eleitores qu0 não 
a!izadas em l8 ·de f0ver0iro. no 11 ó di'ltric~o figura,m no alistamento que vigorou na elei
de Minas Geraes, excluídas a.s r0fere!l~es aos ção, 0m num()ro de 120, e proporcionalm0nte 
ll1ú.nicipios Çte Cont0ndas e de Bocayuva, as aos d0mail'l candidatos ; 
~ecçõ~s do município de Gran-Mogol, de 2°, que nas 7a 0 ga secções do IJ1esmo mu
Montes Claros e Paracatú, a cuja apuração nicipio sejam descontados .os votos em S_0pa
não procedeu pel()s motivos expostos ; . mdo dos eleitores que não figuraram na lista 

2°, que sejá. reconhecido e proclam<1do da cham<1da ; 
Deputado o 81•. Ol0gario Dias Maciel. 3°, que nas ra, 3a e 5" secções do município 

O isr. Presiden1;e- -Proclamo 
Deputado pJlo li o districto do Estado de 
MinasGeraes o Sr. Ologario Dias Maciel e 
considero prejudicada a emenda do .• Sr. Ca-
logeras. . · 
.. E' an11unciada a votação do paeecer 11. 60, 
de 1903, recói1hecendoDeputado pelo 7° dis· 
triêto do Estado de Minn,s Goraes o Sr. José 
Bern<trdes de Faria. 
· Em S3guida são successivamente postas a 
votos e approvadas as scguintm conclusões do 
pá.re~ér n .. 60, de 1903: 

1°,. que soja:in approvadas as eleições re
alizadas no 7° · districto do Estado de Minas 
GeNes em 18 de fevereiro deste anno, que 
não soffreram contcstlção; 

2", que seja recCJ,Jhecido o prCJclamarlo 
Deputado pelo referido distt·icto do mencio
nado Estado o Sr; .. Josê Bernardes de Faria. 

O . Sr. Presidente - Proclmno 
Dájiutado pelo 7" districto do Estado de 
Minas G0ra0s o Sr . .José Bermwd0s de Faria. 

E' annunciada á.vota.ção do p·wecer n . ôl, 
d0 1903, reconhecendo Deputado pelo lo dis
tricto do Estado· de Minas Geraes o Sr. Ber-
nardo Pinto Monteiro. · 

Em seguida são succcssivament0 postas a 
v.:otos .. Q approvadas as seguintes conclusões 

· dl9 PiJ.l'ecer 11. pl, de l 903: . 
• « 1°, que sejam approvadas as eleições 

realizadas em 18 d0 fev0reiro do corrente 
· anuo, no I o districto do Estado de Minas 

Gera;es; · 

do Rio Preto seja descontado, dos dons can
didatar> mais votados o numero do votos cor· 
respondontos aos eleitores que so prrwou 
haverem votado, no mesmo dia, em Estado 
diverso ; _ 

40, que na 16~ secção de Marde Hespanha 
dcyom ser descontado.s, dbs dous. candidatos 
mais votados, 110. votos, cujos nome~ não fi
guram na lista da chamada 0 grande numero 
elos quaos se provou não serem 0leitores ; 

5o, que sejam apurauas as demai~? eleiçõ0s, 
a que se procedeu nas diverSéLS secçõés do 4° 
districto do Minas Geraes ; 

6o, que sejam recoríhocidos 0 proclamados 
Deputados pelo 4° districto do referido Es
tado os candidatos diploniados David Mo
retzhon Campista o Francisco Bm·nardino 
Rodrigues Silva. » 

O ~r. PresideQte -Proclamo 
Deputil.llos pelo 4o distrioto <lo Estado de 
Minas Geraes os Srs. David Moretzhon Cam
pista o Francisco Bernardino Rodrigues 
Silva. 

O Sr. LindoJpho Caetano 
(pela o1·dem)-,-Pedi a palavra para enviar á 
Mem a seguinte declaração,fii'macla por mim 
0 alguns collegas.· Eis eis tormos.da d~cla
ração: 

Declaramos ter votado contra o parece1· da 
5" Commissão de inqtterito sobn3 as eleições 
do 11° districto de Minas, que votcwiamos pela 
emenda do Dep!ttado Calogero.s, por entendpr
mos qtte nao ficaram Jn·o·oaclos os motivos de 
nullidade ele qtte fo.lla o dito parecer. ~ ?o, q]lo -~rja reconhecido e proclamado 

peputado pelo. mesmo distl'icto do mencio
I):aqio Es.tado o .candidato diplomallo Bor" 
mwdo Pinto Monteiro. » 

Sala das sessões, 6 de maio de 1903. -
Linrlotpho Cau/.ano.- João'.r,,,-,i:::. - Henrique 
Sa/les.-Francisco Sú. 
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O Sr. I"'residente declara que não 
pôde acceitar a declaração de voto,por estltr 
motivada. 

O Sr. Henrique Salles (pela o1·
tlem) pede se declare na acta que se abste
ve de vota1' ·sobre o caso do 1~ districto do 
Est<tdo de Minas Géra.es. . . . 

. O Sr .. P~esident.e::..... A declaração 
do nobre Deputado será consignada na acta. 

O Sr. Angelo Neto (pela ordem)
Sr, PriJSidente, ach<mdo-se na ante-sah os 
Depu_tados já reçonhecidos e proclamados 
Arthur Lemos, Neivn, -Hosannah de Oli
veira e outros, peço que sejam os mesmos 
senhores introduzidos no recinto, afim de 
prestarem o compromisso .1;egimental. · · · 

O Sr. Presidente convida os Srs. 
3° e· 4° "Secrétarios a i'rem recober os mesmos 
senhores, os quaes, ·sendo introduzidos no 
recinto, prestam junto á Mesa · o compro: 
misso regimental; são elles os Srs. Neiva, Ho
sannah ·de Oliveira, · Arthur Lemos, Fran-
cisco Bernardino, Rodrigues Doria, Jovi
niano de Carvalho, Oliveira Valladão, Felis
bello Freire, Olegr·W-o. Maciel, B2rnardo Mon-
teiro e David Cab,::;;.lsta. · · 

1 • ., 

ORDEM DO DIA 

O !§•·. Paula Guhnarttes (mo
vimenlo de aUençi7o)- Aprouve C:t generu~i
dad(;l dos meus collegas collocar na ca.
deira presidencial desta Casa o mais obscuro 
dos Deputados (não apoiados geraes), que já· 
mais aspirou a tão alta posição, ·convencido 
da sua· incompetencia. (Nlío apoiados.) 

Cabict-vos o direito do tlesignar-me o 
posto, e. o tlzcstcs com uma eflpontaneidade 
que me honra e desafia o meu profundo re
conhecimento . Curvo-me e obetleço. 

E' um dever a cumprir. Empenharei para. 
s~tisfazel-otodo 6 esforço da minha vontade 
e da minha coosciencia. · 

O momento politico, senhores, si não é ex
treme de embaraços e difficuldades, prenun
cia-rios um futuro melhor, desannuvia.do~ 
pouco a pouco os horisontes. Vae-se firman~ 
do o solo tão trabalhado pelas convulsões 
revolucionarias. Já é licito cogitar do pro
gresso e do . adeantamento do paiz, gamn
tindo-se-lhe com a ordem no interior o 
prestigio no exterior. O exacto cumprimento 
do accordo financeiro ·de 1898, a que o Go
verno passado, por gloria sua, ·dedicou o 
melhor dos seus cuidados, levantou· nos o. 
credito·. O recente, extraordinario e conso~ 
ladQL' movimento de solidariedade do norte 
éj,o sul . da. Republica, magnífico sursum
co.rda de onthusiasnios patrioticos, (muito 
bem) vàiu demonstrar eloquentemente· que 

o Sr. Presidente- vae-se pro- são fortes os laços que estreitam a federa
ceder á eleição de Presidente, í o e 2o VicJ. çã.o pelo sentimento vivaz da unidade iui.:..;, 
Presidentes. cioual (apoiados gemes) e dissipou as previ-

. ) :sões agoureiras dos que apregoavam a dis-
0 Sr. Angelo t~eto ( to Secretario solução desta grande patria, que é a de 

~roced:e á chàma:dâ :· · · · · . - · ·todos nós · (muito bem; apoiado) e cuja inte
gridade será cimentada em qua lquer tempo, 
·em qualquer emergenéia, com o sangue ·de 
seus filhos em um congraçamento fraternal. 
( iVJuito bem; apoiados.) 

ELEIÇÃO DA MESA 

Para Presidente 

Foram recolhidas 14R cedulas que, apura-. Idéas de · paz e de concordia dominam to-
das, dão o seguinte resulta.do: . dos os espíritos. . 

Paula GuimÚães .. ; ..•••.......• 
Cassiano do Nascimento-. . . . . . • . . . -
Urbano Sa11-tos .. -..... · .........•• . 
Augusto de lfreHas ....•..•....••. 
Oliveira Figueiredo ..•........... 
Em brancq-......•.. .............. 
InutiLizada .......•..•..... . .. : .. 

As paixões arrefecem; amortecem-se os 
Votos odios;· expandem-se por toda parte a calma 

133 E?auda:ve1 e a larga aspiração de tolerancia 
2 e justiça, a qu@ alludiu, ha poucos dias, · um 
1 importantíssimo documento. . 
1 . Em torno de um Govemo patriotico e 
1 digno congregam-se elementos de força·, di-
4 vergentes hontem, unidos hoje, para presti
l giar-lhe a acção, visando o bom commum. 

Passou, · emfim, a quadra das agitações es-
143 tereis, resurge a coufiança, activa-S<:) a ini· 

O Sr. ·Presidente -Proclamo 
Presidente o Sí·. Paula Guimarães e convido 
S. Ex: à occupar a cadeira da Presidencia. 

ciativa das classeslabJriosas. · 
Quizestes por vossa vez, senhores, ao ini-_ 

ciarem-se os trabalhos da presente legisla
tura, manifestar de publico o espirito de to
lerancia, genei·osidade e conciliação que vos 
anima ; dahi, o elevardes a esta cadeira 
quem: sempre procurou, no acceso das lutas 

(O Sr. Urbano Santos deixei a cadeira ·da 
Presidencia qt~e é occupacla pelo S1·. Paula 
Guimarães.) 
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políticas, ser ca,lmo, moderado e just, 
quanto possível (muito bem ; muito bem) 
acatando, sem .quebra da firmeza de suas 
convicções, · as ·opiniões contrarias (muito 
bem), que .nunca deixou de cJnsiderar tão 
respeitaveis como as suas proprias. 

Certo de ter sido este, senhores, o pensa
mento que vos inspirou quando me con
fiastes o cargo, cujas altíssimas responsa
bilidades comprehendo e sinto, a,lenta-me a 
esperança de que não me faltarão já mais o 
vosso apoio, indispensavel 'para ampara.r
me 'nas difficuldades, e o anxUio efficassis
simo de que hei IUister para mr.mter alto o 
decqrodesta casa, pela fiel execução do Re
gimento ; pela diligencia e interesse n<1. con
fecçã-o das leis imprescindíveis ao regular 
funccionamento das instituiç_ões ; pelo acu' 
rado_ estudo dos orçamentos ; pela actividade 
prOticua. e reciprocas deferencias nos de
bates: em summa, pelo trabalho assíduo e 

· .continuO para conquistariúos a estima e o 
respeito da opinião, sobre á qual deve assen
tar o prestigio da representa,ção nacional. 
:(JIIluito bem! M~uito bem I Pa~tsa.) 

Vae-se procedér á a:puração da eleição do· 
1• Vice-Presidente, 

O Sr. Alvaro de Carvalho 
(pela ordem) ~-Sr. Presidente, achandO-se 
na ante-sala o Sr. Dr. Milciades Mario de 
Sá Freire, Deputado reconhecido pelo ii• dis
tricto desta Capi.tal, peço a . V .. Ex. c(ue o 
mande ~ntroduzir neste recinto. pela com
inissão competente, afim de prestar o .com
promisso regimenta+ e tomar assento. 

O Sr. Presiclen te nomeia os Srs. 
3" e 4° Secretarias, para em commissão in
troduzirem no recinto o Sr. Dr. Sá Freire. 
que presta o compromisso regimental junto 
á Mesa e toma. assento. · 

Eleição do fo Vice-Pt·esidente 

Foram apuradas 143 cedulas que deram o 
seguinte resultado: 

- Oliveira Figueiredo ....•......... 
Urbano Santos .................. . 
Barão de Miracema ............. . 
Em branco ..•................... 
Inutilizadas .•....•.............. 

Votos 

134 
2 
l 
3 

! 3 

143 

O Sr. Presid.ent,e-Proclamo 1° 
Vice-Presidente o Sr. Oliveira Figueiredo. 
Vae-se proceder á apuração da eleição do 2° 
Vice ·Presidente. 

Eleição do 2° Vice-Presidente 

Foram apmadas 143 cedulas qw) deram o. 
seguiu te resultado: 

Julio d3 Mello ... ; .............. . 
Esmerctldino Bandeira •. -' ....... . 
Satyro Di11s .................... . 
Francisco Sá .......... .- ........ . 
Marçal , Escobar ............... ; . 
Moreira Alves ....•...•.•...•. '" 
Em bránco .......•.............. 
Inutilizada .......•.............. 

Votos 

134 
1 
I 
l 
l 
l 
3 
l 

143 
. . 

O Sr. P1·esidente-Proelamo 2" 
Vice"Presidertte o. Sr. Julio de Mello. 

Estan,do adeantada a hora, designo para , 
amanhã,a·'seguinte ordem do dia: 

·continui:tção da eieiç:Ío da:_ Mesa. 

Levanta-se_a sessão ás 3 horas da tarde._ 

DECLARA9ÃO 

Decl~ro que votei contra os requerimentos 
relativos á concessão de urgencia para a vo
tação de pai'0ceres reconhecendo Deputados, 
antes da eleição da Mesa. 

Sala das sessões, 6 de maio de 1903.
Paula Ramos. 

Conte_stOLção dos Srs. Fonseca Hermes e 
outros .aos diplomas conferidos aos Srs', 
Irineu Machado, Nelson Q.e Vasconcellos, 
Henrique Lagden e Bulhões Marcial pela 
Junta Apuradora do Districto Federal, 
ma;ndada Pllblicar em virtude do dis
posto no art. 8• do Regim9nto Interno 

ADDITAMENTO A' CONTESTAÇÃO 

Provadissimo ficou q.ue as eleições pal'a 
Deputados, realizadas a 18 de fevereiro do 
corrente anno, nesta Capital, fo.ram a mysti
ticação mais monstruosa que do. suffragio 
popular tem sido vista neste. paiz, a tragi· 
comedia, a um tempo, mais sanguinolenta e 
mais bufa de qúe resam Annaes parla-.' -
mentares. 

No espiril o dos honrados mombros da 
Commissão Veri:ficadom, não cremos haja 
rest<1do du vidn. a esse respeito; como não cre
mos possa vir a restar no espírito dos Srs. 
Deputados, quando a plenario viér o julga
mento desta ct~usa, que ê, em fundo, a da 
propria Republic;t. 

O nosso trabalho foi minucioso, completo,
e irnpn,rcial, pois levámo8 o nosso escrupulo · 
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de respeito á verdade a estudar o que foi a dia 18, é a, maneira desleal, trétiçoeira, im
eleição em carta uma das noventa e quatro moraliclsima pela qual os nossos allversarios 
secções do segundo dicltdctô,repudiando mes- nos obrigaram a beijar o pó da arena em 
mo resultados que nos podiam favorecer, !iça desigual. 
obtidos em algumas. onde o . pleito correu Havianio-nos pre_l!arado para um combate, 
viciado; e nenhuma das nossas assêrções fi- renhido, sim, mas honrado, e só de armas 
cou por documentar. Não julgamos, entr.e- honestas e permittidas nos havíamos appa
tanto,-concluida ainda a nossa missão, por- relhado; gastamos tempo, saude e dinheiro, 
qtÍe nos resta fazer conhecida dosillustres incommodamos amigos, tudo fizemos, em 
membros da Commissão de Inquerito a opi- summa, que era neces3ario para um com
nião da imprensa desta Capital acerca dos b::tte a peito nu em càtnpo aberto. Receiosos 
vergonhosos successos do dia 18 de fevereiro; da~ obra da · perfidia e da violencia, que sa
vamos por isso instruir a nossa contestação biamos estava sendo_ concertada na treva 
com os principaes artigos editoriaes e noti- pelos-nos@os adv'er3arios, não buscamos mu
Cias publicadas por todos os diarios @ pe-rio- nir-nos de armas iguaes e fomos, ao con
dicos sobre tal assnmpto. -· trario; á presença do Governo, denunciar ao 

Como sabeis; não existem riêsta Capital Chefe do Estado os tremendos perigos de que 
orgãí>s partidarios, imprensa polit,ica, fi. se achava ameaçada a liberdade eleitoral e 
iada a grupos, facções ou partidos ; suas pe,dir garantias, não para as,nossas pessoas, 
opiniões, pol'tanto, não podem ser eivada& mas para os eleitores. Que se viu, entre
de parcialidade politica,'não se inspiram em tanto? 
paixão partidaria. . Viu-se o connub~o torpe do embuste e da 

Pois bem, todos os jornaes do dia I 9 de brutalidade, o coito darnnado da velhacaria 
fevereiro e seguintes narram unanimemente, com o assassin .. to ; viu-se, rolando e estron, 
em termos vibrantes de indignação, ardentes dejando pelas ruas pacificas em que o bom 
de revolta, corridos de vergonha, as scenas povo moureja na la9tlta quotidiana; um ex 
vandalicas e torpes de que a desmedida am· tranho Cf!.rnaval de sangue em vesperas do 
bição, tão armada de --audacia como despida legendario ~arnaval de guizos e carrancas. 
de escrupulos de um grupo·de politiqueiros, Viu-se um bacharel em direito, advogado 
fez theatro a Capitàl d~. Republica. Essa nos auditorias cl.a Capitál da Republica e seú 
unanimidade, porém, não se manifestou só- representante na Camara dos Deputados, di-. 
mente em reJação á narração dos -factos, mas rigir ·em pessoa a farandola sinistra dos 
tambem quanto a auto1•ia e respSnsabilidade mashorqueirosvem uma inaudita e deleitosa. 
delles .. Em todas essas noticias, artigos, de camrtradagem com assassinos e desordeiros 
sonhos e carica,turá.s vereis indicado pelo seu de profissão, espalhando o terror pelas ruas, 
nome e representado pela sua .ephygie, que a tiros de revólver e garrucha, a lampejos 
ja pertence desgraçadaménte ao triste album d.) navalhas, a b0rros de ameaça e até 
dos criminosos; o prlncipal autor dessa elei- mesrrio - parece invenção, parece mentira, 
ção que de pleito eleitoral só teve o nome, parece calumnia, mas é a tristíssima ver-. 
porque foi a um tempo bacchimal, entrudo dade, como ficou provado-e até mesmo a 
e chacina. bonibas de<dynamite ! Essa .horda de sicaries 

Declínar-lhe o nome para que ~ Todos o levava promptos os boletins annunciadores 
sabem ! A identificação desse homem com a dos rt>sultados da mJl,ior parte das secções 
arma mortífera chamada revólver tornou- eleitoraes', e, depois -de haver escurraçado 
se.tão cpmpleta que o seu nome é hoje em- eleitores e mes:1rios, roubado livros e urnas, 
pregadopelo vulgo para designar essa arma. affixava esses boletins ás portas das re
Não julgueis, senhores, que assim nos ex- spectivas secções com m·ros de alegria sel 
primimos cegos pelo despeito, su:!focados vagem h'um trlpudio cannibalesco. Os nossos 
pela raiva e pela humilh;1ção da derrota. amigos, que para sulfragar os nossos nomes 
Não; ser vencido em um pleito le:ü por leaes haviam sahido á rua, os nossos amigos, que 
adversarios com íj,rma .licitas não desdoura para fiscalisar a nossa vo;ação haviam en
ninguem; porque em toda a luta ha forçosa- trado nos edificioJ previamente llesignados 
mente vencedores e vencidos e nas nobr_es para as e!eições, correram imminente risco 

·lutas do suffragio popular, principalmente., de morte. 
visto que o numero de logares disputados. é E' para d()saffrontar es>es cidadãos e mos
ordinariamente tres e quatro vezes inferior trar o nosw reconhecimento profundo a esses 
aos dos cidadãos que as disputam. amigos que entendemos ser um dever sa-

0 que nos indigna e revolta profunda- grado protestar com· toda a vehemencia da 
mente, o que nos verte fél e fogo nas pa- · no]sa alma, com todo o ardor da nossa pala
lavras, o que nos demudê\ o gesto, o qu() ac1ui vra, contra a camorra política que lll) d1:1l8 
nos traz a contesbrr com desusado calor · e de fevereiro de I 903 fez recuar de 100 annos 
desassombrada arremettida as &loições do civilização brázileira. 

Vol, I 



E' para cumprir até fi11;tl osso dnvor an- aos cidadiios quo pol' seu pPocedor se não 
gqsto c pltgar cssJ, di vida do hom;a q 110 aqui fizora,m dignos do a,taquo com que os fultni
vimos, senhores, dizer-vos toda a verdade, na mos. 
pedindo-vo.J, reclamando-vos em nome do Da leitura da peça minuciosa e longa que 
decoro da. Republica e em defeza dos fóros apresentamos logo no priq10iro dia da ren
de civilizltdo de .que gosava o nosso paiz a nião da Commissão, ver-.se-ha que as nossas 
aimullação ela mascarada sanguinolenta do accusações se dividiam . em ·du;:ts séries, 
dia 18 de fevereiro. Lêde estu,s notiCias e umas sobre iáeguHtridades e falsificaçõ~s já 
estes artigos, exaniinae estes desenhas e ve- Rubmettidn.s ao conhecimento publico pelos 
rifioareis que a noSSêt indignação de intores- trabalhos da Junta Apuradóra, e outras sobr~ 
sados no pleito é muito menos impetuosa .provaveis falsificaçõos, pois, segundo voz·.pu
que a dos.jornalistas que o narr:.tram. blica, a• apuração feita pel[t junta dava um 
· A nossa imprensa, "o mo a de tQda a pa ;·te, resultado. inferior ao que se colhia dos do
te lU fraquesas e desvios, commette faltas, cumcntos .enviados á Secretaria, de onâe facil 
eommette erros; quando se trata, porém, de" eraeonclúh' que, sendoexiguoo prazo d-e 4$ 
factos que projudieam a honra e ameaçam a horas determinado em lei para remessa da 

-ytda do povo-, de cujo apoio e !la vive e ao acta ao juizo federal, afim de se preparâr 
qualprocura servir do melhor mo~lo para a fraude, os falsificadores as remet~e1'iam 
que tal anoio lhe não falte, a imprensa não á Camara. . - . ' 

-•Q-eslisa da verdade, uão mente, não .inve:qto,, Nãó podendo, sem o exame que no> não era 
une-:>e tacitamente e; como um só éor:Po ha- facultado, affirmar quaes ·os autores dess~s 
bitado por uma só alma, ergue-se vibrante on v as falsificações, arrolamos os ·nomes dos 
e illuminada para cumprir desasson1brada' presidentes de mesa; que nos parece1·á,m do 
monte o seu dever supremo .. Foi esse espe- grupo adverso e fomos em parte injustos. 
ctaculo edlficu,nte e coofortador qus o:!foreceu Alguns delles não mandaram esses. do
a'imprensa, occupando-se do pleito eleitoral cumentos . falsos, rião convieram nélles -~ 
de 18 de fevereiro, e o povo desta Capital com as escusas q!le reverentemente lhes 
teve mais uma vez ensejo de sentir-se con- apresen !;amos dessé conceito iniq'uo, resta
tente_e orgulhoso da sua imprensa, porque belecemos, em abono do ssu caracter, a ver
viu-a reflectir, como es11ellw fiel, todas ns dade, riscando dess:1lisb o nome respeitavel 

_ idêas e todos os sentimentos que lhe produ- do nosso illustre amigo Dr. Alvaro do Rego 
ziram aquelles factos. Neste processo, em Ma,rt.ins Cost-t, que, justamente olfendiâo, 
·que é autora a opinião pu blic·a _e ré a poli ti- nos solicHou essa rectifici.tção e a fazemos 
Ç!J.gem sem escrupulos, era a imprensa test -~ gostosamente, tributando a,s maiores home
m unha imprescindi vel: ides -ou vil• o seu . nagens ao seu caracter e. á purerza do seu 
áepoimento e EJstaremos certos que, ouviu-, procedimento ; o Dr. P. Francisco Pacheco 
do-o, firmareis o vosso juizo, si já não tjves- de Oliveira, que tambem não fr·audou a 
semos a certez:t de que em vossas conscienclas eleição, e alguns outros que não nos apresen
impollutas esse juizo já está solidamente taram reclamação, mas que exigem de nósa 
firmado. · justiça que lhes devemos. Assim é que a 

. . . . . . . . acta da sa do lo districto do Sacramento, r:w de !anerro, 28 de alml de 1903.- que devia ser presidida pelo Sr. Virgo1ino 
, J_oao. Sevenar:_o da Fons_eca Her_mes. - Valen- Proença, não foi remetttda ; a da 3" dó 2o 
km ;JJtagalhaes.- Julw Hennque do Carmo. districto da mesma parochia, que devia ser 
-.Oscar Godoy. presidida pelo Sr. Dr. Francisco Bellode 

Andrade, tambem não foi remettida. 
E' essa a opinião unanime e insuspeita da 

imprensa, reflexo da indignação geral desta 
população e de quantos se empenham pela 
verdade eleitoral. 

Em additamento á contestação que (Jm 
traços geraes offerecemos á consideração da 
illustre Commissão, seja-nos permittido refe
rir a impressão que nos·· ficou do exame a 
que procedemos nas authenticas enviadas á 
Secretaria da Camara, pPlas quaes se guin
daram oa contestado; em votações phantas
ticas e do.s livros que constituem o· corpo 
de delir~to, flagrante e permanente. 

Antes, porém, de fazel-o, de~empcnhamo
nos de um dever· que a verdade e a honcsti
dctde polHic~. nos i.mpõom eomo um )Jl'eito 

O Sr. Alfredo Coelho da Silva não re
metteu a acta da 8" secção do lo districto d.a 
Sant,' Anna; a mesa da ga do mesmo dis
tricto foi presidida por Mario Trovão e não 
pelo Sr. Arthur Coelho da Silva Sobrinho ; 
o Sr. Trotte de Brito, occupado ·em trabalho 
geral, não se prendeu em mesa, não peesidiu 
aquella para que fora nomeado. 

A acta da 7a do EspiritoSanto tambem 
não foi enviada, devia ser presidida pelo· 
Sr. Hernarii Elisiario da Silva. 

Feita essa rectifica<;ão, que em nada abso
Intamente altem a feição geral· da eleição 
fL'audulenta que verberamos, nem modifica o 
resultado a que chegámos, mas que vale o 
cumprimento de um dever que nos impõmu 
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a verdade e <t justiçrt, c<peramos desses ci· 
dadãos a desculpa que Sc;lic.it<.tmos de lhes 

·haver feito a jn.iust:·ça de suppol-os 
Calainhos, Beaumonts, Qhavcs ou Lillas. 

As actas em que esses cidadãos deyiam tra
balhar não ·apparecerttrn ; outras, porém, 
vier11rú o essas bastam para dmuonstrar que 
a fraude a m:üs escandalosa, os maiores 

. attentados á verdade elO suffràgió foram pra
ticados com o intuito .exclusivo de sagrar 
veencedora chapa dos dtplomados. 

. Faça a illustre Commissão o seuexamenos 
livros das àet:is falsas, examine detidamente 
os livros de inscripção c em todos elles,desde 
que pertençam ás SPcções indicadas por 
falsas, encontrará signaes, vestígios e provas 
reaes da falsidade, revelada em raspaduras, 
emprego d11 Eureka, emenda de nomes, 
nomes de eleito!'es repetidos .e prova evi
dente de que um só punho escrevia oito e 
dez assigoaturas dentre as cento e tantas e 
duzentas que nelles figuram. 

Um livro falsificado é a photographia ·dos 
outros da mesma parochia, donde se conclue 
que .o /,?·abalhinho estava dividido por Um 
pequeno grupo que o d.evia levar a effeito. 
Não qüeremos fatig :.r a attenç"'[o da illustre 
Commissã,o ; o nosso estudo está feito ; a 
contestctção longa, documentada e minuciosa 
que offorecomos é e.lemento seguro para um 
.conceito definitivo ; entretanto, como sim
ples indicação,· vamos revelar á Commissão 
as provas da falsidade patentes em alguns 
dos livros de inscripção de eleitores. 

S, JOSÉ 

Não percamo~, pois, o nosso tempo com o 
apontar fraudes em S. José; toda gi:nte sabo 
quo alli não houve eleição e a provtt fizemol-a 
Qabal. · 

O Correio da Manhã de ha cinco dí.as dá 
uma lista enorme de nomes de eleitores ins-~ 
criptas que absolutamente não votaram por
que não havia onde, 

A carta que juntamos do general Costal
lat~ os pwtestos enviados á j1mtct, alguns 
quo tambern juntamos, o depoimento do Dr. · 
Paulino Werneck, do capitão Egydio Tal
lortl são exhuberancia de prova da nossa ai
legação. 

SACRAMENTO 

Na 2a secção do 1° districto do Sttcramento 
não houve eleição-A acta falsa appctreceu. 
-Não pode ser apurada porque delta consta 
ter sido a mesa. installada ás lO horas da 
manhã de 18 de fevereiro, quando devia sel-o 
ás 9. 

E' uma . transgressão á lei, infringoncia 
de solemnidade que por si basta para annul- · 
lar tãl secção. Entretanto não é só. O livro 
de inscripção é prova da f1·aude: sob o n. 14 
inscreve-se Antonio Manoel Couto; o eleitor 
alistado sob o n. 19 é Antonio Manoel Coelho; 
sob o ri.69es·tá José de Souza Cruz, quando no 
livro deinscripção sob o n.lê-se Joaquim Mo
reira da Cruz; sob o n. 82, Leonardo Vieira 
Guimarães, no alishmonto sob o n.l65 figura 
Leonardo Vianna. Gusmão; sob n. 152 inscre
ve-se José de Birái, quando o eleitor sob o 
n .l59é José de Bivár; sob o n.I59 da copia do 
alistamento figura Luiz Wnrner Campello, 
o; falsificadores distraíram-se e inscreve
ram-lhe o· nol'ne duas vezes sob o n. 157 e 
sob o n. 159! 

Na nossa contestação dissemos que essa 
acta era falsa ; eis ahi, além das .iâ offereci
das, aprova ma.is evidente. Quando não o 
fosse, essa acta não pôde ser apurada, pol'· 
que do alistamento consta apenas o nome d.e 
um eleitor Luiz ·wemer Campello; entre
tanto dous votaram com esse nome. 

secção 

E' publico e notorlo que não houve oleíção 
em nenhuma das 16 secções dessa parochia ; 
os documentos que juntamos á justificação; 
o abaixo assignado que ora juntamos conjun
ctamente do general Vicen:te Martins, Fran
cisco Liberal e Leopoldo Guanabara, pro
testo aquelle em que figuram medicos, ad voe 
gados, capitalistas, commerciantes, repre
sentantes de eleitores de todas as s?cções, a 
opinião valiosíssima, indiscutível e digna de 
fé por si só, do Sr. Deputado Bricio Filho, 
convencem de que ê f11cto qug nessa parochia 
não houve eleição. Nos Ii·l'l·os de inscripção 
de eleitores que ·acompanharam as actas, 
verá a illustre Com missão a .falsifica,ção gros
seira desse instrumento em que meia duzia 
de cafagestes foram lançando os nomes dos 
elei·tores, dctndo á mão qtte escrevia diversas 
posições pa1·a daJ' fei,·ão e caracter diverso 
<t lettra, .trahidos, porém, á mrbis simples ins
pecçào. Entro os que figuram como tendo 
votado, vêem-se os nomes dos protestantes 
cujas assignaturas podem SOl' cotejadtts com 
as f'a.lsiJica<las nos liVi'os. 

Tambem na inscripção vê-se sob o n. 88 
Eduardo Americo Santiago, o mesmo que já 
fora inscripto sob o n. 78; sob o n. 115 lê-se 
Rogerio da Silva Teixeira, no. alist,amento 
l1 Rogerio da Silva Ferreira; sob a n. 118 fi
gura, como se tendo inscripto,o i Ilustre com· 
meJiciante e capitalista Manoel José de Ma
"'alhães Machado, quando lla protesto seu de 
~ue não-voton. 
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7' secção inscripção faJsa. A acta não póde ser apu
rada porque foi ;tssigmLda só por quatro me-

Ahi votaram varios eleitores da 3"' secção, sarioR sem della constar a razão por que o 
segundo declaração expressa na acta da in- quinto não a~signou. · 
scripção,como sejam: Angelo Torterolli, Cae-
tano Luiz Machado Junior, Arnaldo Dias da Entro os inscriptos figuram: Coustan,cio 
Costa, Hermes da Fonseca, Justiuo José de Joaquim de Figueiredo que não está no alis
Souza. ' tamerrto; Zacharias. Gouvéà Pinto, cujo pro-

Prova isso que na 3a secção não houve testo ,itú1tamos ; Manoel Gomes Camargo . 
eleição. votou duas vezes sob ns. 92 e 166. Sob n. 36 

o resultado dado pela imprensa não com- Itaparica em vez Je Taparica, que é o nome 
·bina como da acta. o mesario Lino No· do. el~Hor; so? n. 186, Pinho em v:ez de 
ruega declara que não assignou a acta; eu- Ptnhao, negociante .de sapatl!S na rua. do 
'tretanto os. outros mesarios falsificaram-lhe -Carmo ; Manoel Jose da Costa votou duas 
a firma.,' o quesé eviJ.enciá, co1n,parando a vezes sob ns, 91 e 201. 
lettra, especialmente o N que está na assi· 
gnatura do proprio punho,na instalação! e o 7a secção 
N da acta dos trabalhos-eleitoraes. · 

4aseéçãó 

· A có'nia da·-acta da inscripção não estâ 
ássiguada pelo secretario. .Eleítm~es de ou, 
tras secções ahi votaram e os seus votos não 
foram tomados em separado. O secretat•io 
Antonio Seraphim Pinto Machado figura vo-

.. tando nà. 6a 'secção · do 2° districto de São 
Jo~é. · · · 

wa secção 

A acta é falsa. Não declara quarrtos elei
tores da secção votaram, nem quantos deixa
ram de. votar ; não diz quaes os eleitores de 
outras secções que alli tenham ido exercer o 
seu direito de voto. Causa int ·ressante se 
nota nà iuscripçi\o falsa dos eleitores: Antonio 
Ribeiro da Silva votou duas. vezes;. sob n. 5 
no alist:1meuto figura· Affonso :Pinh@iro Gue
des; inscreveram-no sob n. l no liV;ro desti· 
nn,do á inscripção, mas com o nome de 
Alfonso Pereira Guedes, sob n. 5, inscreve· 
ram @.novo com o nome de Alfonso Pinheiro 
Gueâés e, esquecidos os falsificadores de que 
já haviam inscripto esse nome sob n. 76, 
inscreveram de novo -Alfonso Pereira .Gue
des. Quando dous differentes sejam:. Affonso 
Pinheiro Guedes e Affonso Pereira Guedes, 
só Alfonso P.inheiro Guedes consta do alista
mento e nenhum com o nome repetido Affo·riso 
Pereira Guedes .. Sob u. ll da iuscripção 
figura Albino Alves da; ~ilva Pàrtilho: iuscre
veram-u'o como Coutinho, D tmião Pe;·eira 
da C. Martins está inscripto como Damião 
Pereira da C. Silva. 
, Examine a illustre Commissão esse livro da 
inscripção e verá que tudo alU é falsificado. 

2o districto 

ra secção 

. As folhas do verdadeiro livro de iuscripção 
JUntamol-as á contestação. Fizeram uma 

Foi iustailada ás lO horas, consta isso da 
actá ; entretanto, da acta dos trabalhos elei
toraes c~usta que a essa hora o presidente 
declarava que ia começcw a eleição! No livro 
da inscripção sob n. 48, está João Valente, 
o, alistado sob n .. J 4 é João Vicente ; .sob 
n. 54, Jorge Mario da Silva, no alistamento ' 
sob n. 129 é Jorge Manoel da Silva ; sob 
o. l 04 votou José Martins que já h ou v era 
sido inseri pto sob n. 59; sob n. 109 .inscre
ve-se Silvino Pereira dos Santos, o eleitor 
alist<1do sob n. 238 .é Sabino Pereira dos 
Santos ; sob n. 153 inscreve-se Francisco 
Albertino de Brtto, n. 51 do alistamento, que 
já houvera sido irtscripto sob n. 24; sob n. 38 
ilscreveram Horacio Ribeit·o Pinto Guima
rães que ~ob n. 39 votara na 8a secção ; sob 
n. 41 votou (?) João Machado, eleitor n. 92, 
que figura votando sob u. 50 na 8a do 2° dis
tricto. 

SANTO ANTON'rO 

3à secção 

Diz-se installada a mesa ás lO .horas ; é 
illegal, não pôde ser apurada; além disso não 
foi remettido o livro de inscripção, prova 
fiageaute da feaude. 

12a. secçã.o 

Ainda esta não póde ser apurada ; diz-se 
installada -ás lO horas. As authenticas são 
assignadas por 4 mesarios, sem que conste 
a razã.ó pela qual o 5° deixou de fazel-o. 
Quem assignou o nome do mesario Manoel 
Caetano pereira da Silva é o mesmo que 
a~signou o de Albino de Castro. A tinta 
com que o presidente- as:ügnou é differeute, 
o que prova que o trabalhinho foi feito e 
levado depois á sua asslgnatura. 
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SANT' ANNA 5a secção 

fo districto 

l"' secção 

Da acta consta ter sido installada a mesa 
ás lO horas ; é illegal. 

Do livro da inscripção consta ter votado 
Alexxndre Stockler de Lima, sob n. 6, que 
não consta uo ali:>tame:óto. Nà inscrijJÇãv 
lê-se sob n. 26. Helv1;1cio Salu;:!tiano Pedroso 
que no livro da inscripção, sob n. 93, é Hel
vecio Saturnino PeJroso. 

2a secção 

Sob n. 32, votou Clemente Ferreira de 
Mattos, que no alistamento, sob n. 70, é 
Clemente Ferreira de Barros ; sob n .. 50 

• inscreve-se João De1phino da Rocha, que sob 
ri. 125 do alistamento é_ João Dulphino da 
Costt1.. · 

3"' secção 

Não remetteram o livro· de. inscripção 
para afastar-se a prova da fraude. 

4a secção 

o livro da inscripção está. vici&do com 
raspaduras o Eureka. 

7a secção 

O numero do votos excede ao do eleitores. 
Sob n. 78, votou Bernardino ·Janual'io da 
Silva, que votou tiunbem ua lP sob n. 26, 
onde é eleitol'.. A letra é a mesma. Tem o 
n. 55 no alistamento da ll"" 

9a Secção· 

Não remetteram a inscripção. 
Não deve ser apurada. 

wa seqção 

Sob n. 56, votou Joaquim da spva Rocha, 
n. 154 do alistamento, que era mesario da' 
7a; figura votando o aJministrador dos Cor
reios que não votou; Manoel Pereira Car
.doso figura votando sob n. 114; é fJ.llecido. 
Sob n. -146, Luiz Maggessl Carimbaba, que 
affirmam-nos não ter votados; sob n. 152, 
vê-se Tristão Pires.da Silva, é Tristão Pires 
dos Santos, sob n. 168 do alistamento. · 

11a ·secção 

Sob n. 80, inscreve-se Delphim de Azevedo Na acta um só assignou o nome de tres 
Moura e no alistamento, sob. n. 71, está mesarios sem di8farçar siquer a lettra. 
Delphim de Azevédo Maia. Antes de finda O livro de inscripção está evidentemente 
a chamada votou como fiscal Eduardo Au- viéiado, veein-se raspaduras e emprego da 
gusto de Paiva, e o nome que consta df1 Eureha. Sob n. 21. lê-se Arthur Felix La
acta é Eduardo Augusto de Padua. Sob n. 87, page ; no livro de alistamento sob n. 43 está 
inscreveu-se Felippe Nery Pereira de An- _ de facto esse nome ; mas errado pela revi• 
drade, mas verificando o falsificador que jâ são ; o eleitor chama-8e Lepage ; o falsi!i· 
tinham inscripto esse nome, sob · .n-. 62, cador não o conhecia, copiou tal qual figu
arrumaram-lhe uni junior ; escusado é dizer rava no livro ünpresso sob n. 39; Frederico 
que só o prime_iro _fi· .ura no a.list.amento. 

1 

Manoel da Qosta, .o eleitor n. 92 é Fred_ erico 
Sob n. 100, inscreveram Ignacio Augusto Manoel di~ Silva; sob h. 48 está. João Ba
de Lima que é Ignacio de Azevedo Lima ptista S. Costa, o falsificador respeitou até a 
n. 112 do alistamento; sob l67 insere- abreviatura· do S.; sob n. 59, vê-~ e um Bi
vei'am Manoel José Pereira, não ha alli tencur; o eleitor não sabe siquer escrever· 
eleitor desse nome, mas. Manoel José de o nome, é Bittencourt e é eleitor (~)._Sob 
Pinna, sobn. l65;sob n. 173, estâ José Pe· n. 95 votou Antonio Alves de Azevedo FilGlo 
reira Lemo~ que não consta do alistamento; que jâ tinha votado sob n. 13, esse eleitor 
sob n. 174, inscreveram Manoel Duarte Car- figura no alistamento s)b n. 20. Sob n. 115, 
doso, o nome do eleitor é Manoel Duarte figur·a Eusebio Alves dos Santos; o eleitor 
Cordeiro, sob n. i58; sop n. 175 Joaquim sobn. 72é Emilio Alves dos Santos. Sob 
Joaquim José de Almetda; que não estâ no n. l68,figura Romeu da Silva Fortes, quando 
alistamento; sGJb n. 197 Philomeno Antonio o eleitor alistado sob n. 211 é Romeu .da 
da Cwn,ha, o alistado sob n. 190, é Costa. Silva Santos. Sob n. 178, figura Manoel José 

Vieira, qun.ndo o nome do eleitor sob n. 193 
5a. secção é Mctrio José Vieira. 

As assignaturas dos mesarios Gustavo Au
gusto Brazil e Leomil de Almeida tanto na 
inscripção como nas :.tetas foram feitas de
pois do emprego da :Ew·eka. 

12a secção 

Sob n. 19, vê-se Arthur Macedo Ci·racate, 
qmtndo o eleitor sob n. 50 é Arthur MacedQ 
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Cavalcanti, guard<t livros, sogundo nos in· 
formarltm ; sob n. 23, Cal"los Barreto Monte 

·· ' :Bello, que não se ach<tva il.estn, Capital ; sob 
. .. ü. 25 Emigidio Coelho e Sá, quando Q eleitol' 

. sob n. 81 é Egydio Coelho e Sá; sob n. 40, 
' ' lê-se Francisco . Calo Goncalves, quándo o 

tanto conllecido. Soh n. 12'1 figura Lourenco 
Pinheiro Nobergn, t\ Lourenço Pereira No-
brega. · 

Basta. isso, além de outros nomes errados 
para provar a fraude. 

. eleitor· sob . n. 94 é Francisco Cravo Gon- lQa secção 
Çalveª; sob p.. 77, :figura Manoel LuizPinho, 
ó ' alistado sób n. 192 é Manoel Luiz Penha; . Sob n. 2, está Affonso José 1''en·cira, o n. 2 
soli n; 8r vê.-se Manoel Felippc dos Santos, do alist(l.mento é -Affonso José 'l'ei:ceím; sob 
_quando o alistado é Miguel Felippe dos San- n. 97 Tito Cm·los de Souza, o nome do elei
'tos,n. 205. · tor é Tito Qoclho do .\3ouza, n. 233. Scib 

n. 161, Manoel Corrêa Junior; ê Manool Çar-
l3a. secção 1Mú·o Juniór, n. 182. Sob n. 163 votou o 

presidente que · 0onsta do livro d_13 cha· 
Sob n. 18, figura Arthilr Pereil•a de Souza, mada,s e só o fez nas reclani.ações, o quo 

·. que não é eleitor; sob n. 38, Bernardo José não é natural. Dos eleitJres aJli inscriptos · 
. :Affonso,ex'veneravelda«AmoraoTrabalho», nessa secção votaram da 5a: José Marcel
. . .. fallecido ha dous aliilOS. Sob n. 50, votou lino Santos, não é do alistamento; sob n. 33, 
'· ÊJÍ~ebio Rocha, que toda gente sabe se Julio p;nto de Andrade, o eleitor é Julio 
~.t;hav~ ~in S. Christovatn. Sob n. 109 está Pinto de. Almeida; sob n. 48, Alfredo José " 
Lucas José da Cóstá.: o eleitor n. 149 chama- · .da Silva que não é eleitor; sob n .52 é Fl'an
se Lucas io~é da .Silva. . ciséO Borges Coelho; o eleitor ê Francisco de 

ESPIRITO ~ANTQ 

1af!S:Jcção (do Asylo) 

· Installada ás lO horas, formalidade legal 
preterida, nullidade insanavel- não pode 
ser-apurada. No livro da inscripção notam
se as seguintes irregularidades:..:.... sob n. 18, 

, .. . João Pereira Drummoud, que não consta; do 
alistamento impresso; sob n. 21, Izidoro An

. ·.· ··funio dos Santos, quando o eleitor n. 74,é 
. Silva ; - sob n. 22 úlh Nycoláo da Costa Ba

ptista; qüe não-. consta do alistamento, Sob 
n. 73, João PS:lreira da Grinha, aJistado sob 

· -n. 93, que já votára sob n. 50. Sob n. 75, 
João Floriano dos Santos Cardoso, não existe. 
Sob n. 82 Adolpho Firmo da Rocha, que não é 
do alistamento. Desde o n. 75 até o n. 123 
não constam-os nomes do alistamento geraL 

3a secção 

. Sob 'í}. 41 vo~ou Pedro E!llilio d'Ajuda, 
qJle ji votar[!. sob n: 28. J'lo alistamento ha 
um sóAjuda .sob n. ~57. E' Ajudadema.is. 
Sob n. 66 figura Domingos Rabello Lobo de 

. Moura, o al~stado S()P n. HJ:;j é Magalhães; 
; , sob n. 66, E1•nesto Gomes de Oliveira., o alis
.·. tado é Ernesto João de Oliveiru.; :scrb n. 81, 

Jq~é Agostinl).o Rosauro :de Almeida, no alis
. . tamento é João. Sob n. 98, Maciel (nome 
·. , p~oprio) Ferreira de Almeicj.a, o alistado sob 
··. n·. ~4.1 é JJ{isael Ferroira de Almeida; sob 

,. · n. 99, Narciso Luiz Fm·reira Guimarães, o 
eleitor sob n. 242 é Narciso Luiz Machado 
Guimarãe;; sob n .• 206 está Marianno SoÇ~,res; 
o eleitor é Mawimiano Soares; sob n. 108 
figura .EI).genio Augusto Wartdiwley, é o elei
tor Eugenio Augusto· Wandeck, medico bas-

Borja Coelho, já fallecido . . 

11" secção 

Foi installada ás lO horas, basta isso para 
não poder ser apuradrt. Sob n. 31 Henrique 
José do :Nascü:uento, j{L fallecido; SJb n. 28 
J..ão Falque, que nào votou; sob n. 42, 
João Luciano da Silva, é Lattriano; solJ n. 49; 
Jose Pl'ancis"co da Costa, n0 u.listamento, sob 
n. 148 é José Joé•quim da Costa . 

S. CIIRISTOVÃO 

P' secção 

· Alem ·dos eleitores da secção votaram elei
tores de outras que nao fúnccion aram c cu
jos mesarios, entrct<wto, enviaraai actas fcd
sas. Deis actas consta ter votatlo Carlos Tho- · 
maz Pereira sob n. 62, que· <1pparece vo-· 
tando na fia, sob n. 88. 

3a secção 

Nessa secção ~àtaram oleitorcs da 5•; 
como poren'l, se falsificou uma acta p(_l.ra esta 
secção e aqliella prova podia ali.nullal-a, ·os 
fal~ificadores Bulhonistas levarani. a emendar 
no livro de inscripção o 5 que designava a 
secção a q UB perten ci<tm para 3 (5• secção). 
A illustre Commissão digne-se examinar o 
liVl'O "da Iriscripção e verá essa· b3lleza; esse 
primôr de falsificação. . 

3a secção: ahi como dissemos acima ·vota
ram eleitores da 5•; ha emendas visiveis; 
a insci'ipção está profund<1mente vichda, 
Entre os. eleitores d<L 5a qtil) nesta votu.:ram 
figuram: ó. coronel Carlos Jo:tqUim Ba.rbosa 
n. 67, e 59 elo alíRta,mcnto dn '5~; José Joa-
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quim de Lima Bairão n. 151, ela 5a, alli 
votim sob n. 69; Graciano Soares da Silvft 
Santos votou sob n. 72 ú n. 111 d<t 5a; João 
Antonio Rodrigues Lopes, sob n. 70 da 3a, 
figura votando tambemna acta falsa. da 5a. 

. ()a secção 

Sob n~ 3, asslgna Alberto de Campos J.Willer 
o eleitor e Müller, empregado publico; sob 
n. 24 com magnífica lettra escreve-se Emeias 
Ramos Xechas, o eleitor é Enéas R<1mos 
Seixas; o mesmo in4ividuo que fez ess.a assi
gnatura, assignou-tambem os ns. 22, 23, 2! e 
35; sob n. 5 lê-se Octavio Joaquim Golard; 
é Goulart, não sabe escrever o proprio nome; 
Sob n. 68, assigna Plínio Lope:> dos Santos, o 
alistado é Plinio Lopes dos Reis; sob n. 73 
com boa calligmphia vê-se: Cergio Cimões 
de Mendonça, o alistado é Sergio Simões; sob 
ri. 75 Thomé Jliarcit Pimente, o alistado é 
Thomé JVIarcial Pimentel; sob 11. 86 Augusto 
Frederico Bom, do alistamento consta· Bond; 
sob n. 80, Bernardino José de Lima, quando 
o alistado é Bernardino José de Senna; sob 
n. 37. A inscripção está viciada,. 

5• secção 

Diz-se installada a mesa ás lO horas· 6 
:falso, não funccionou, os seus eleit~res 
foram votar na sa, cujos mesarios, para 
Occultarem a fraude, emendaram 5a 
par.a 3a. Alem dessa prova, . o. erro da 
hora da installação não permitte a apura
ção. A inscripção não foi assignada pelos 
mesarios. O fiscal Abilio Julio Lacerda, do 
candidato Julio Henrique Ca1•mo, . diz:se 
não ter votado. O eleitol'- Raymundo Vieira 
de Lima assigna-se Silva. 

9a secção 

Sob ns. 50 e 51, inscreve-se Manoel Duar
te. Ha apet~as um eleitor com esse nome 
sob n. 114. Sob n. 41 inscreve·se José Oli 
veira; o eleitor é José Oliva. Sob n. 57 
inscreve-se Paulo Augusto Pereira, o eleitor 
n. 122 é Paulo Antonio Pereira. 

wa secção 

Não póde ser apurada; · contém vicio in
sanavel. O fiscal elo Sr. Bulhões Marcial, Al
berto Xavier Monteiro, votou duas vezes, sob 
ns. 51 e 131. 

Basta isso para que seja essa acta, despre
zada, 

ua secção 

Sob n. 30, inscreve-se José·Joaquim Bastos 
Jorge_: ha um anno acompánhá.mofl o !'leu c~,-

dcl.VCl' ao cemiterio d.e S. Fr:J,ncisw Xavier . 
Era, veneravel da. Loj;1 Ma.çonic:1, !Iom·irpw 
Valladares, conlwciclo em toda esta Capit:1l. 

O Sl'. Bulhões quer se fttzor eleger pelo 
eleitorado das necropoles. Faz bem, só assim 
poderá vencer. 

E' esse o resultado do exame rapido o 
atropellaclo que pudemo;., fazer desse mon
tKo de falsidades. 

Como auditivo á nossa contestação, oJI'ere
cemol-o á illustre Commissão; como denuncia 
ele fraude, bctsta o exame a que ella obri
garâ.: revelará á Commissão novos attentados 
contra a verdade eleitoral. Além da anarchia 
e da délsordem, a fraude desordenada, eis o 
resumo do pleito, cuja annullação solici
tamos. 

Que nos excusem os injustamente offen
dilos por · p1·esumpções que precedentes e o 
proprio pleito autorizavam, confest>amos a 
injustiça e soleínnemente a repara,mos. 
E~sas, porém, em nada influem na solução 
que ha de ser dada á eleição do 2o di.stricto. 

A dignidade çla Camara impõe~lllB a an
nullação dessa mashorca, é o que já pedimos 
préviamente e o que solicitamos ainda após 
o exame que fizemos desses instrumentos 
falsos, ignominiosos e revoltantes de onde 
brotaram os diplomas que a opinião repelle e 
a Camara rejeitará a bem da moral poU
tica. 

Rio de Janeiro, 29 de a lJril dé 1903.-
Fonseca Her·mes. - Valentim J.l:Iagalhaes. 
Julio Hem·iqw} Carmo.-Oscar Godoy. 

2° DISTRICTO FEDERAL 

Justificação - Dr . João Severiáno da Fon
seca Heemes, justificu,nte ; a União Foder<Ll, 
justificada. .. 

Aos oito de n.bril de mil e novecentos e 
tres, nesta cidade do Rio de J aneieo; em meu 
cartorio, autuo a petição que n.deante segue. 
]!; eu, José Anastacio Lopes Sobi'inho, oscl'Í-· 
vão, a subscrevi. 

Ilm. Exm. ·sr. Dr. Juiz Federal: 
Por ter sido p1·esiclente da Junta apura

dora da eleição, declaro-me impedido. D. 
Federal, 7 deal;lril de 1903.-G. Cunha. 

S.lm igualmente impedido, como membro 
que fui da Junta apuradora. Rio, 7 de abril 
de 1903.-H. Vaz. 

João Sevcriano dlt Fonseca Hermes, candi
dato a Deputado pelo 2° districto do Districto 
Federal, requer a V. Ex. ou ao .sulJstituto 
desimpedido, si o não for V. Ex., se digno 
mandar que, citado, o Dr. procurn,dor seccio
nal ou o s.eu substituto. si por impedido so 
der S. Ex., sob pena de revelia, e A. a pre
Bente, s~jô; (l.dmittido 0 .insti:ucar com as i;os-
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temunhas infra arroladas, que serão inti- eleitoraes por desordeiros chefiados pelo 
madas, si expontaneamente não comparece- Sr. Lobo Junior, pretsnso chefe político paM 
rem; os itens abaixo enumerados, e que rochial ao serviço da chapa Barata-'Iriii.eu, · 
provada quanto. baste, opinando o rep1•esen- As muitas dezenas de votos dados àos can
tante do Ministerio Publico,. queira julg·ar didatos desse grupo são phantasticos,_ pro-
por- sentença e ordenar lhe sejam entregues dueto exclusivo. da fraude.e do crime. -
os autos independente de traslado, para que, .4. o Que das 13 secções efu. que se divide 0 · 
como documento eleitoral, seja a justifica. 1 o districto da parochia de Sant' Anna. apenas 
ção p1•oduzida offerecida opportunamente ao funccionaram a ']à, 6a e 5a; e das 10 do 2o dis·· 
Poder Verificador, em sustentação 'dos di- tricto deixaram de r.mccionar a 7a, 9a e lOa./ 
reitos que defende e em satisfação á verdade sendo certo, entretanto, que 0 resultado con~ 
eleitoral. stante da authentir)a da 8a foievidentemente 

São itens a justificar: altérado. · · 
1. 0 Que na eleição para Vice-Presidente Grupos tle cafagestes dirigidos ·por Ca" 

da Republica, um Senador ·e quatro Depu- lainho, então supplente do delegado e por 
tados. realizada ·a 18 de fevereiro· ultimo, isso, no mesmo dia ou no seg-uinte, demittido 
não . funccionou uma .rinica das · 16 secÇões a bem do serviço publico, invadiam armados 
el\;litoraes em que a junta creada palo de- de revolve1• as secções e arrebatavam os li• 
ereto n. 939, de. dezembro de 1902, 'dividiu o vros, falsificando posteriormente as aétas 
districto unico da parochia de S. José; em onde .apparecem eom 100 e 200 votos os 
umas, porque. os mesarios. nomeados. e re- candidatos acima refel'idos e o Sr. Rodrigues 
spe~tivos presidentes, a quem os livros hà- Alves que só nas actas falsas das 4"' e 'll"' ,do . 
via.m sido entregues, não, compareceram ; -ro districto presen teou-_se com 406 votos ! · p 
eni outras, porque, invadidas por desor- mes.mo que nas secções que rea:IüwntE) fuil'c~ 
deiros, apoderaram-so estes dos livros elei- cio ri aram não logrou ob,ei· uma dezeiJ.a· de· 
toraes; em -6ut.ras, finalmente, porque, ás votos. . . . . 
9. horas da manhã, os _!'ileitores encontravam São evidentemente falsos· os ·resultados de 
fechada a .sala do edtficio desigua.do para· . o taes secções. · · . · ·· 
pleito e affixado á porta uín editaL IJ,Ssl- 5. o Que das 11 secções da parochia do :Es:
gnado, em que se registrava uma votação pirita Santo funccionaram: a 1"', 2"'; 3a, 6a, 

· phantastica superi()r a 100 votos para cada 7" 9a e ll"'; acontece, porém, que ós ~raba~· · 
um elos candidatos : Lopes Trovão, para Se- lhos das !"', 2"' e 5"' foram interrompidos por, .. 
nador.; Irineu. Màchado, N(;llson do Vascoil- desodeiros que as invadiram, travandó"-se·, 
cellás, Henrique Lagden e Bulhões Marcial, conflicto. ·, · · .· 
p1ra Deputados. · Asactas não foram feitas nos locaes desf• 
' 2. o Que,:das ll secções em que se divide o gnados para a eleiçã'o. . . 

. primeiro distrlcto da parochia do Sacra- Não funccionaram as 4"', 5"', 7"', 8"', 9a elO"'; 
merito, deixaram· de fqnccionar . pelos mo- são, portanto,- falsos os· resultados nellas · 
tivos acima declarados as 2a, 3a, 4"', 8"', 9"' e registrados. 
10a, acontecendo omesmoás 3a, 4a, 5a, 6a e 6. 0 Que da_s 11 secçõe.;; da parochia de São 
7a das oito do 2° clistricto ; mais ainda que· o Christovão I!ão funcclõnaram a 5"', 6a, 8"', 

_resultado da eleição na 1 a sec~ão do 2° di- ga e 11"', sendo certo que() pleib foi pértur
stricto foi fraudado, visto como comparece- balo por desordeiros ao serviço da chapi,i, 
ram apenas 71 eleitores, e. a ·me~a, substi-. Barata-Irineu. . 
tuindo o livro da iuscriXJç'ão que não fora en- 7.0 Que finalmente nomeio da maior d~a: 
cerrado, como.:manda a lei, e falsificando as ordem e terror correu a eleição, de rní:ld.o 

, firmas dos r leitores, augmeutou considera~ que a rriaiorh ou a quasi totalidade dos elei
velmente a votação daquelles caudidatGs, im- tores recolhiam-se ás suas residencias para 

·pedindo por assalariaJm armados ue re- fugirem aoataque a~ mão armada que lhes 
vólver e càc'ete, postados nos degráos, da ameaçava a vLia, plano e:::se concebido e 
escada do predio n. 205 da rua do Hospicio,· posto em pratica pala Sr. Irinuu Machado 
a entrada. aos mesarios, fiscq.es e eleitores .com o fim exclusivo de fazer vencer pelá 
que lhes pareciam contrarias á chapa 13a- fraude a chapà que fõra por elle apresen~ 
rata-Irineu, para que mais cômmodamente tada.· · 
fraudassem o pleito. Nestes termos P. que D. seja deferida, 

3. o :Que das 14 secções em que se divide o 
districto unico de Sa.lto Antonio não funecio
naram as 1", 2a, 3a, 5a, 7•, 10a, ll", 12" e I3a, 
os livros ·não fo1•am trazidoa pelos mesarios 
depositarias da. confiança da junta ou eram 
arrebatados logo em começo dos trabalhos 

Rol de testemunhas.: 
Dr. Paulino Werneck ...•..•.....• 
Marechal Bibiano Sergio M. da F. 

Costallat .•.. : . ....•.•....• _ •••••• 
Capitão Egydio Tallone ••.••• , •••••• 
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Dr •. Luiz Bueno Horta Bfti•bosa ... . . · 
José Aotonio Rorll'igues Nunes .... . 
Ca.rlqs Pereira Rego .............•. 
B}l.rtho:lorp.,eu .José Lobão ........... . 
· ~p'í~~·g:- ,~éopoldo · .. de · Magalhães 

·:_Qduto . .c ·. ,_: •••••••• •••• :. ;; •· •• · •••• 
Dif.' Lúiz Francisco Masson •. . .• :·. :. 
M(l;jor bori:J.íngo" · M. de .. Oliveira . 
·. ::J?.aran.b.mi' ... ; . ..- ... ........ ; .• , •.• · 
~àjpi' ._Batduínl) de Aibuquerque.; .• 
Teíiêiite Hamilcar . Nelson Machado. 
J~sper . Laf,,yette Harben .•..•... : • .. · 

·. 4-:Vertapo Nóruega. · ...... ; ... ; ...... 
.M;á.rcianc) Antonio dà. Silva Oiiveira, 
Joao Paulo Naz1'feth. ~: .•... ; ..••.. 
â'êrmenegildo: · Royríaldo da Rocha: 
Gustavo :Ba8tos ......•......•.•....• · 
Ca;pttão . A~(redo Gaudencio Maia 
·. · .c~rt~s-. ~ .. : . . , ~ ............ , .. : • . 
J.P!I~- -~oí'!JÜ'iL Baptish ... : .. : ..... . 
Fr'áij~iiiêtdoàquim Braga : . ·:. ; .... :. 
4:t.:!J.ald6 . D~as da Costa. ......... , .. , 
Jo~é ~cupertino Corrêa: de Pinho .... 
F~al:io· _ Nunes ..... : , ... .. , . .. ..• . . : .. ; 
Arnaldp Mãggessi Corimbaba. .. : . .. . 
M.~jo.r . Benh José Barboza·. , ....... .'. 

· Cii.Phão-~a.noel P_ereira Sl):il'és :· •. · .. 
br. ; Ma-noel Fra.ncisco .-.do · Reg'ó . 
· J3á.ri'os ~ : ... ....... -..... ; .....•.. 
Aitglisto Mà;iiiaiino .. da Si! v a : .. : : .. • 

· Capitão Oli veÍ'io Poraira Monte_iro .. · 
Man9_él José ·(,l_e Lac3rda .... . •...... 
:i,ú.ii L~llis Nabuco de Araujo ...... . 
Ma~o'àl:Ma;i'ia Lopes .... · ... · .. ; ..... . 
Capitão Henrique Ig_n!.J.cio da Faria~ 
Fi-rmil_lo !vfn.i1,ins de Sá .••.. ; ; .-~ ··::.~ 
CorotretJu.Ho de ··'Nie:nezes.' .... ; .... · 
Thomaz Paim da -C amara· .. ....... . 
Guil erme: Fei.•narida;fda Silvá. Gui-
. marães ·: .-..... >" .. ."· ......• ·_- .. : ... : . . · 

Agost(uho Homert Peréira .... ::, .. . 
Emilio:..Bloem de Almeida. Mello: .. .- . 
Antóoio ela Fonseca Lobp, . .... ~ .•. . 

. Anton-io Porfirio· Fei.·reira da Si! v a·:. ·. 
Coronei ca:dosJon.quirri Barboza ... -.-· 
Joaquim Innocericio ·· de ·Siqueira. ' ·· 
. NJ.mes:; ,. ;; .. : .. . . . ,. : ..•.. :.: .. : 

M;iguel ·sn v a· ..........•• • ·. ; . : . . , . : 
A!Jgusto · d~~o · C.unha Moraés·:; ....... . 
Henrique José Ba1•boza .... ·.: .... . . 
Oàcã.r ,illigilsto Adrieu-• . ; .. : ,' ... -.. 
Cil:pitã"o·Eusebio M_artins da Rocha .. 
Alfer~;(francisco Antonio Marques ' 

· daS~l:V.a •.. . ·.: .:: ·. ~ .• :;: . ... ·~: -: 
Joã9. ~osé de Abreu :. ,: .. ..•..• ;, : .•• 
Ca_pltao Autuliano Barreto Lins ..• : . 
Norb_erto. Bustawente. Sa .. . :. :. >.· .. 
João Raphael .I>fi\l:eita Lima .Wàn-

t o) lmpe.dido por mo tivo ele molostia, seja 
3" presen te esta pe t ição a,J Di' . 2° supplente.-
3o Rio·, 7 de abril de 1903.-Machaclo do Jllon!c. 
3o ~C 13-:-b :. ao I o ·officio . corno requer, de-

'signando o escrivão dii1 e hora. Soja. dada 
. ..3° scienciaao Dr. Procurador .da Repoblica.

.3a Rio, ü .. de a.bril de 1903.-Dr. A. Vaz Pinto. 
·o -, Designo · o dia 16 dê abril ás 12 horas.
~.- Lopes .. S~iente.:._Rio, 15 . de abril de 1903.-
20 A.. · Olwetra . . 

2o 'Certifico que iiitimei ao Sr ... Dr. procu-
2o rado.r seccional (ia . Republica por todo cim-

. 2ó· teudo da petição com despacho e designação 
2• retro, do que.Jlcou sciente. O referido é 

· 2° verdade, do que dou fé. Rio de Janeiror 15 
. ·2o de abril de .1903. - O official do juizo. 

Valentim Braz Ti1toco. da· Silva JuniO?'. 
. . 20 

ASSENTADA ·2o 
2o 
2.r · . Aos :de~esois de ábril de · .rnil ·novecentos e 
2° t ··es, na sala das audi.eneia!l onde se achava o 
2• juiz supp!ente c'm -oxerciclo, Dt•. Antonio 
4° Vaz·Piu&o CcielhJ da C4nln, commigo escri- . 

. lJ.o vão do seu cargo, -ahi presentes o Dr. An-
40• tohio Angr(). de Oliveira, pt·imeiro adjunto, 

: e o Justilic;:tnte ·:rot•am in(J.ttiridis as teste
'4° m.unbas .na · fôrma a:baixo.-Eu, Josd Anas-

. 4• ta cio LopeS' Sobrinho, o es'crevi. : -
~- . - .. . 

4° Pr:meira ieslemunlza 
4.o 
4° .Egyúio Talone, de quarénta. annos, ca.sado, . 
f:ío .. natural do Est.ado do Ri o Gra.nd j do Sul. roi: 
f:ío li lar, ·.re3icfeiite né.;t:1 Capital. · AGs costumes 
5°. disse · 'niida .. PrestoU · o compt·omisso . legal. 
5o lriqueridQ sÕbl;O o· conteúdo da ·petição inicial 

disde ·quanto -c a,o primei'l'o item, que no 
·5o dia ilezoito de févei•e:it·u, . pe1as twvo horas e 
5° meia da minlli'i. âit'igijt.-so: em ·compiwhia !lo 
6° smhor _genci·al Cosballat p:J.i·a vota.r na nona 

· 6° secção ·do • primeit•o ·.uistric'to de' São José e 
6° scm.quc tiye~sc · h.avirlo a eleição o a_ntes 

' 6o mesmo dO. . horil. de;ig na:c!:1 jarà inicio . do 
c PI'Océsso óloitorál, vhi, beJn co'mo . o general 

· 6°. Qostallat e .outros ·cleitores presentes , ent1•e 
os quaes. o gerentp d' A }fo!icia, L:uiz Waddin

.6~ gton; que um individuá que sahÜ1 do interior 
6° da Escola,' d·e Mediciiia .a.ffixava-um editàl re

. · 6° _gistr~nQ.o · votâçãa .pha.o tast[cai de. mais de cem 
· : 6• votos, e assegura que não sõ deu a eleiÇão, _ 

· poi·que não · conipareceràm .mesarios atd. a . 
1 o 'hora regulamentar ; .<!i:Jsà in ais' que do local 
1 o onde com as ·referidas pessoas. se achava a 
.7• testeint.ínha; oxcepção feita do general Cos-
7• tallat, que se l'etü·ára.; põd~ perfeitamente 

derley_ . .....•. : ........ · ........ ; _ . :· .• • 
Alf~res · Domingos de Gusmão Gil. ·~ . 

RiÇl. ·. de Jan~iro, 4. de a,bril de 
Jo_ão Se"'eriano· d-a Fanseca Hermes; 

. 7o 
7o· 

1903.-

ver, por lhe· terem chamado a attenção, que 
quasl. á mesma hora· um individuo atlixava. 
urii outro edíta'l de votação phantast!Ca ria 
secção· que fiéà.va qUasf fronteira e que · func
ciona'va na Bibliotheca da· Escola cte Medi.-

vor. f 27 
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cin:J., onde hmbcm não hnuveeleiç·ão; quanto de que já se havüt realizado a eleição, não 
a.o sctimo Hem, s::tiJG,polos comment::nios que podendo assim exorcm> o direito que a Can
se razíam nos. dí(J.s subscqueutes á eleição c stituição lhe conforn. Quanto . ao setimo 
pelas noticias dos jornaes, que o pleito correu item, disse que por tel' assistido ás eleiçõeª -

·desordenadamente e a testemunha teve _oc- que nesta Qj!.pital se effectuarani, asségura _ 
casião dever quando se achava no Qua;_rtel Ge- que o pleito ··correu, em gera:T, qo se.gundo 

. já de volta da fl;eguezia de S~o José, distriCto, desord_e~a.dar~ente, GOmpr,o:nietten-
_._. um verdadeii>o tiroteio na rua de Sao Pedro ·do os foros de c1 v1hsaçao . de que ,gos(t esta 

proximo á praça da Rcpublica:. R;ei_nquirida, CapitaL Reinquerida, disso q~e das : ~ecç()es 
di~se que ignora o nome do mdlVlduo _q~e que p~rcorreu, apenas;no Desmfectorl~ .Cen• 
affixou os editaes com o resultado da elm.çao tral vm affixado o edlt:J.l sem. ·que t1vesse 
ántes das dez ll.oras da manl1ã · na quarta e lido o que nelle so epritinha e . issq .ás ,de_2; 
riop.a secção do primeiro districtode S.José; horas da manhã de dezoito qe Jevt;lreiro;' · 
que a testemmiha não ·t.oi11_ou no_ta do _nu- que poude percorrer' a;s varias. S00QQéS ,,a que 

o· . IUCl'O exacto devotos lOdlCados 110 edital, fle refere em Seu depOlll)ento, pül'qU\l-_BS_taya, 
sabendo apenas que esse Bumero era supe- CQmo já cj.isse,a tilbury,de onde rião desceu no 
rio r a cem para diversos , candidatos. E. por Desinfectorio,por tE;r visto enorme agglotiíera. 
nada maisresporider nem lhe ser perguntado, ção de pessoas e ·receia r envolver-se em ocon-

-_ deu-se por findo este depoimento, que lhe foi flicto .que era prognósti(:a:do.É pbJÍ nada mais 
· lido· e por achar conforme assigna com o respondernemlhe ser pergtintado,deu se_ pOr 
.juiz, doutor adjunto e doutor ju1tificante:. .findo este depoimento,que lhe-fo~ ~ido e por 
Eu Jos·é Anastacw Lopes da Cunha, o escrev1. achar conforme ass1gnou com o -- ·Ju~z; _doutor 
-A. Vaz Pinto.-I(qydio 'l'alone.---,:[oao Se- · adjunto e justificante. E eu, José Arrasta~ 
veriàno âa JiOnseca .Herrríes .. '-Anton.io Arfgra cio I.,opes · Sobrinho, o subsc"revi.-A , ~ Va.;-
de Oli:VeiJ·a. 'Pin~o.c:_Dr: Pa:ulíno· Werneck.-loão Se-

- veria no da Fonseca -l1 ermes.-Antonio ··Angra 
Segunda testemwiha de Oli-veú·a. · · · 

_ Doutor Paullno Werneck, de quarenta e Terceira tester~iuri_ha 
(~ous annos, casado, _na.tuilal dó Estado do - · · -
Rio de Janeiro, medico, residente nesta Ca- José Antonio RodriguJs Nunes, de cinco-
·pif.al. Aos costumes disse nada._ Prestou o eitta e nove annos, ·casado, natui'al dó Por
colnpromisso legaL · Inquirido sobre o pri- tugale naturalisçtdo, cõ.i;mnercriante e. re~ 
mciro item da petição inicial,disseque,-sendo sidente nesta CapitaL· • · __ 
eleikll' do ségundo dístl'icto de S. JoSé e , Aos costumes disse nada Prestou o com
designada a secção em que devia de vota.r promissó legal. Inquiridosobre o terceiro 

, - no edificío do Conselho Municipal, para ahi item,disse que,sendoilscaldocaudidato:do,útor 
se dirigiu <Ís nove horas da manhã; como Fonseca Hermes na d.ecim·à SPg'unda secçãó do 

.;; · não houvesse mesa formada nem · vestigió districto unico de Santo Antouio,queftinccio
+·· disso, ten~o â sUa disposição conducção facil, nava na rúa rla Saride n~mero cento e qua

dirigiu-se á secção que devia funccíonar na rehta e cinco,para lá se dirigiu ás nove ·hor1].
ImprensaNacional ;nãoencontrando ahi tam- da manhã de dezoito ile fevereiro; ínstallada s .. 
bem meios de votar por ·não haver mesa mesa,indo o processo eleitoral ainda na phas· 
constituída, foi então a testemunha com varios de recebimento dq _cedulas, p_ei'ce_beu · qua 
eleitores resolvidos a votarem á Bibliotheca úm grupo postado fronteiro do edificío teile 
Nacional no _Largo da Lapa, e'ahi chegando taya inv~dil·o, e antes que o fizesse a Jese 

· '- observou o mesmo que há via acontecido ein temuriha,tomou do chapéo e mal s<(réti.rava, 
·- outras secções, isto é, que niio havia mesa viu de facto a. invasãq: por .individt\OS que 

éonstituida, e como lhe houvessem dito ·que desfechavam tll'os ; a mesa ~'e tirou se pre
ain,la nodia recor1'er a secção designada para cipitadamente, levando o- pres_íd~nte, . fuiio 
umà escolapublica da rua Evaristoda Veiga, Campos, empregado na Caixa Economka; os 

-ahi encontrou o coronel Cesar Díogo e o Dr. · respectivos livros; que para verificar ·:corrió 
FranCisco . Diogo, membros da mesa que corria a eleição na paro chia onde ha viil,te 
ahi dev·ia funccionq.r, o que n_ão se realizou annos é eleitor, segui Li pela i'i,!Çt ·ao S.e~ · 
'por -fa.tta ·de outros memb~'os. Desanimando nado e Riachuelo, tomando "depois a dos 
de encontrar no segundo diStricto uma Invalidas e de vistt, verificott que apenas 
secção em que votasse, procurou o depoente func_?iüna.ra: a quarta e a decimÇt qú~r~a
uma das secções do p:rimeiro districto de secçao e. mais a sexta e nona secção ; ql!e 
S .. José, é, coinojá disse, tendo condueção 'em sua passagem notoú que em du~s d·a;:( 
fttcil á sua disposição, dirigiu-se , ao Desin- secç~es da rua do Riachuelo baviÇt · ed,itar 
fcctorio Central, onde chegou ás dez horas dà affixado á porta., rião tendo v()rificado quàJ a. 
manh~i, ~enüo surpreMndido com a noticia votação que registrav~ ; ~ que á noute en-



SESSÃO EM 6 DE J\'LAIO DE 1903 211 

controu um major, cnjo nome. não se re- o decirna qual'Ü1; verificou m:1i; que á port1.1. 
· cordtt, e que fora mr.s>wi.o, o qual lhe disse de algtimtcS da~ outras secções, j:í. üs nove e 
, q,u~: ~ tu:._na e OS· livros da decima segunda meia havia edítaes registrando elevada e 

secção, bem como v titulo de nomeação . de phantas:tica votação para a chapa do Sr. 
fiscal delle .testemunha, tinham sido remet..., Irineu Machado ·; que de passagem pela de..:. 
tidos aO . Juizo Feder;\l; ·que . quando se · cima segunda secção. na rua do Senado, viu 
achava ·ainda na :!;Ua secQão viu, seriam· que era ella· invadida por grupo de desor 
cerca de onze horas, subir um moço que co- deiros; que por ter visto e ouvido afil.rma 
nhece g.e vista, .trazendo uns livros elei.toraes que o pleito de dezoito de fevereiro correu 
que deviam pertencer á ·secção que· ftinccio- desordenadamente no segun .lo districto elei
nava .no pavtmento . sUperior do 1riesmo tora!. Nada foi requeri lo pelo Dr. primeiro 
predio; e poucos _ mjnutós depois desceu e adjunto. E por nada mais respon.der nem 
sahiu com os livros, dizendo a quantos elei- lhe ser perguntado; deti-se por fino este 
teres que subiam .pára- votar ·que naquella llepoimento, que lhe foi lido e por achar con
secção já estáva conclúido o trabalP,o elei- forme ·assigna com o juiz, doutor adjunto e 
toral,-Quanto ao setimo item, que de soiencia doutor ju~tificante; · 
própria, pelos.jornàes e pór ouvir dizer, a~-. Eu José Anastacio" .Lopes Sobrinho, as-
segura que não h~ momoria de um pleito crivão, subscrdvi.-A. Vaz- Pinto . ..:...Bartho- · 

· .tão~ q~~ord.enado, ao l)onto de áodarem · os · lomeu José-Lobão Jw~ior.-João Sever-:.ano da 
chéfes a carro, ·armàdos de rev-ólver. li'onse.ca_Hermes.-Antonio Angra ·de Olivei1·a. 

Reinqverida; disse que rião sabe a hoea 
certa em· que fo i.•am affix::têlos editaes á porta Q~tinta testemunha 
das duas secções eleitoraes êla ru'~ do Ria-
chuelo a. :que já s; refêriu ; que devta ·sei· Autuliano 'Barreto Lins, de trintr~ e seis 
meio-dia p-ouco mais ou menós, . quando a anúos, casado, natural do Estado de Pemam
testepiunha de passn.gem viu-esses editaes, buco, militar, residente nesta Cel.pital. Aos 
sem · entretanto verificar o numero · de votos çostumes disse nada. Prestou o compromülS'> 
que elles acct1savarri ; que por o.uvil' .dizer -a legaL Inquirida sobre o setüuo item, di sse 
diversos · eléitores, Qujos nome.s não se·.· re:· que ' njio ·esteve nos locaes dé c.onflictos que 
corda,.sabea testemurt·haqaenellas não houve se det'1lm no segundo districto eleitoral por 
eleição, ·sendo .· a~,sil:u menos verdarl:.dros ·ser eleitor do primeiro, mas por ser publico 
oª resultados cqntidos rios iuesmós editaes, e . notorio e por . ouvir precisamente por 
qualquer que· elle seja. E , por uadJ. mais pessoas que lhe · ~ereceminteira .confiança, . 
responder .neni , lhe ser perguntadQ, deu-se affirma que não houv-e o que realmente se 
ptH: fi!)(lo e:~te d.epoí111~rrto qUt~ lhe foi lülu . e deva cM.mar uma-ele.içã.o, taes as tropelias, 
_por aqhar conforme asiligoa ·com · .o juiz, desordens e ataques a mão armada como 
doutor pr·imei.ro adjunto e o c!outoe justiti.- . vehiculo · da fraude a mais escandalosa; que 
cante. E eu,,J os.é Anastacio Lopes Sobrinho. ao capitã0 .. Cláudio da Rocha Lima, que se 
escrivão, o escrevi.-A ._ Vaz Pinto. -Jose achava. uo.· Asylo de São Francisco de Assis, 
Antonio Rodrig·ues · Nunes. · --: Joao · .Se- onde fllncqi ona varo duas· secções do · Espírito 
veriano da Fonseca .H.el·mes.-Ant~nio An[Jra . Santo, OÜVÍl\ a affiriuaçãü .de que o pleito 
de. Oliveira: . nessas duas seçções não:foi concluido, porque, : 

. . 

Quarta~ · te~t~mu?ilw : -
no inicio logo dos trabalhos, uma malta de de
SOl'deiros a principio repellida, invadiu o edi- · 
ficio·, pvndo em nelnndàda. ·eleitores e mesa-

Bartholomou _Jos6 Lobio :Junior, de :vinte e rips; que ao alferes Jodé Augu:;;to SJaresouviu 
: nove annos, . sult.ei-ro; .. natural .desta. ci.t.!ade, a descrípção de sel'ios conflictos na praça da · 

eP:tiiregado ·do coill_mercio e resi .ente nesta Republica, :séndo cel'to. que para livrar-se 
Q~pitaL. Ao3 costumes disse naqa . . Prestou fl·as balas .que .se cruzavam .tivera de es
o compromisso. legal. I.nquirida sóbre oter- gueirar-se · por uma parede; que a ambos 
ci:üro item, disso 1ue, sendo fiscal do can- ouviu que háviam reclamado elo Dl' . . chefe . 
cUdato Julio Henrique Ca.Pmo na oitava de policia,. de uma para duas horas da tarde, 
secção do .. districtp unico de .Sánto Antõnio, · uma prov-idencia que co]ltivesse a anarchia, 

·tomou um tilbury para 'yerificar si as varias sendo por · isso dadq. . a ordem immediata-
. secções dessa paroéhia. frinccio.n.avam regú- mente de sahir um' esquadrão de cavallaria; 

larmente, tendo por ~sso chegado niais ürde q\lé ainda ao mestre da oflicina de coro
á.Sf\cção que ia .fiscali:lar e que e~a presidida nheiros do ArsBnal de Guerra Lourenço de 
pelo ·nr .. Fra.nça' Carvalho, a qua.l funccionou tal, ouviu a aifirmação de que em S. Chris
r!'Jg lllarn;J.ente sendofornecidQir uo~etins .ao$ tovão tambew as secções tinham corrido 
fi.~c·aes ; . que . na excursão que fez pelas . desordenadamente e que aquella em que Louo . 
s~.cções · de. S\).nto A-ntonio, verificou que só rençg devia -.v.otar ia ser aggredida, mas os 
t'uncciona.vanu, qu~rta, se.xtat :rJ.Qna~ oita,vv,. a.ggroSiiQres rech~sa.dó~_,fora.m_a,dia.nto oon:":' 
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· tinuar a obra de destruiçã,o ; que seriam seis pàra lá se dirigiu ás oito· e meia dá manhã e 
. horas da tarde mais ou menos, achava~se a ahi permaneceu n,té ás nove e , meia. 
i< testemunha na rua do Ouvidor, quando pas- sem _que tivessen:i comparecido os de
;;:,;..s\i.vam o Sr. Ministro do Interior e o. com- ·tnais mésarios; entã.o à testemunha e-• muitos: 
\{;' i+fa_ndante da brigada policial; que o povo eleitóres qiie ha;viam conco~rido la;vraraR,l 
:., · _rtmnidó em masS'a protestava contra o mod_o_ uin p~otesto· . e dirigiramcse ··á · secQão mais 
, . · por que se fizera -a eleição e · em altas vozes proximo, que era a segunda do ·mesmo dis• 
. clamava pela prisão do . Dr. Irineu Machado·, triêiú que funcêionava · na Bibliotiheca do 

· que, segundo efses protestantes era o maior Exerrito; o. ma;jer Oarl~s Béfrbpsa Serzedelld, 
,. bandido, promotor dessas desordens.· Nada qua presilha essasecçao :accettou o_ protesto 
. .. foi requerido peloD:r;_ adjuntó. ·E. por nada· e ádmtt~itl a .testen'lunha . e máis eleitores a 

; ·: 'lllais responder nem lhe ser pergu1;1t:tdo, deu- · votar toma,ndo os seus _votos-em separado; 
·.:.~.· $e po-r findo esse depoimento _ que lhe . foi lido · que a testemunha assistiu a todo o procef?Sõ · 
G~.:ré" por ,a.char ·· confoi.·me, ·assigna eôm o juiz·, eleitoral quê . se copcluiu ás · s~is ·· horas 
~- ·doütor ·primeiro . :;tdjunto c' doutor justifi:.. da tarde. ~eudq. foit:ts :e assignadas •. as . 
i:. llli.ute~ E eu,-- José Anasta-cio L()pes Sobrjnh(); ao-tas, arnxa4o o edital, bem: . cvmo .distri
,., · óescrevL-A. VazPintó,:._Auiuliano Barretó bui.dos os boletins,-apezar do uma tentativa 
:-':~Lins : -João S.everiario ·da Fonseca Ilerrnú.-:- ·de ág;greS8ãó no intuito de perturbar. c em~ 
.~. Àntonio Angra de Oliw~ira. · bar·açar a ordem legal, feita por um g1•upo 
~. -" e V<lgabun.dus armados a ·cujlt feonte vinha'o 
~~ > Certifico qU:e pelo· àdiàritado da . hora sus:.. Dr; ·. Hen t'iquo :La:gden; . visto · como ~sse 
:.1: ::pendeu-se a iii.qu irição de testemunhas, des- canrtidato :abi tinh fL sido derrotado; . mai~ 
~-;:· ignando o mei'itissi)lia juiz o dia de amanhã tarJl,e o . pre~iidente d.a . mesa declarou 
:;:?:}>àra a continuação da , inqulr'iÇão da'3 teste,. qu.e ·tinha · ~i ilo esP.ancarlo,• e os livros 
~--" ;p:lunhas, 6itadas.as partes, 12 horas. ·· · lhe .. ' tinham .· si :lo arrebatados, . pelo 
~~;· O'referldo é v_erJade e dou fé. que a te,hmi:IOln foi fazer· um protesto 

. · Rio; ' 16-de abri-l de 1903. -0 esc:ri~ão, Jose junto á r adacção · do · JO?;nal ' -do Brazil; 
· A .. nastac_io Lopes_ Sob_ rinlw_. .que :o tornou publico· ... Sa,be mais que as 

actas da/ tlecima ··secção do segundo · districto 
. . Certifiéo que intimei uo j~stifican'te br. foram feitas em casa de . Pedro do Oliveira, 

-'Jôãó Sevé:diwo dâ Fonseca Hermes e ao Dr, fiscal de inflarhma v eis, s~ndo ditada pel_o Sr .. 
·-Á.n~tonio .Angrade Oliveirá pela. designaÇão .Hénriq_u3 L:tgden, quaú.ioé certo que nesta . 

'.:· (1_9 dia e_ h_oi:a para _â irlq:uirição (çont_in·u~tçã.o). secção não s a reuniu a mesã. eleitora;l, ,e · 
· · d f< ainda que, ·da ol-ttwa :S'écção do :mesmo diS• 
;: ;, ; : F.IÇ!1r;1m ~cientes e OÜ · ~. . . . . · · . trictO', que nã0 funcciónou, .foram OS li Vi'OS 
. · Rio, 16 dé.abril de !903.-0 escrivão; Jose lcvudosporAlion:o:o de PítulaDias, irmão dil. 
:'. Anastácio· Lopes_ Sobl"inho. · p:eoféssd!'a· :. da pr-aia Formosa · cento :e cdeze~ 
'< - ··· · . nove, para a casa do · Ar.thtn: Pinto; na rua 
,. : .. ,. · ASSENTADA Sa;r'a .· numevo quatorze . ou. dezeseis,- onde se 
.; ... · . . . . . fabricaram as actas fatsas, isto á;li· onze· horas 
: :· '''Aos· dezesete de abril' de mil novecentos e da iJoutQ. iriàis OLln'lehoil, ,ro dla da eleiÇão. 

': 'ti·és;· na sala das audiericias onde se acl:iava' Que por tér vist" , lido nos jornaes e ouvido; _ 
' ' o, • meri~issimo juiz supplcnte em exercício_ por soe publico c not.ot·id, sabe que o'pleito 

·Dr. ·Antonio· Vaz Pinto Coelho da Oiloba, earJ'eu i.lesoedcn .tdam ~ ntc e ás oito horas.da 
,:, 'éqmroigo escrivão de seu cargo, ahi presente Ül:i.nhã,'quando se dk.igÚi. p~r'a a SUa secção 
'; ojustificante e o Dr. Antonio Angr-a de OH- eleitofiii, viu em frente1ao Asylo São Fran· 
:·· -veit:a; primeiro adjunto: foram iiiqniridas as cisco do Assis m1Ú!11igimto do Batalhãa.Nav~l · 
,_. tést.emunhas na rórma abatxo. _ E~, José. An, __ à paisana, ignorando· si _ ainda dn. ·. activa ou 
· ·. ·yomo Lopes Sobrt~ho, o subscrevi refurtnad?, qu13 c~pitaneavll,umgrande gruJ,Jo 
' ' ' · · · · ·· dedesordeteos ·cn trc os quaes· 9s do a'lcunfra 

Testemunha 6a -<Trovisco, .Perna inchada, Mangaga, Tira 
teima - todos ex•pt•a.ças de marinha; ·os · 

Oliverio Pereira Monteiro, de sessenta qQacs se achavam armados. e em attitüde · 
· :arinos,-càsado-, naturai desta cidade, empre- étggt·essi:ya. Que a varias pessaas que til}ha.m _ 

gado nas Loterias Nacio11aes e i·eside nesta- ido votar na · qUJ~,rta e decima secções do 
Capital. Aos costumes disse nad<1. Prestou primeiro districto ' de Sant' Anna ouviu dizer 
o compromisso legal. Inquirido · sobre o que alli não se realizou C+ eleição; <>ntre estás · 
quarto e se-timo, itens da. petição inicial, disse pessoas pôde citar o ca!Ji tãq bli vei.-a, mo~ . 
que tendo sido nomeado- mesario da nona. rador á rua_Miguel de Frias numero vinte e 
secção d~ segUnd_o ,distt•icto de ~ant'Anna; · sete. Reinquirida; disse que sabe que depois 
que · devia funccwnar na .J?UÇL Vtsconde da. de haver a' testemunha se retirado da· nona.· 
Gavea numero trinta -e. seis, ',éscola.-publica, para· a segunda secção ·dó seg-undo districto : 
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não compareceram alli o presi(lente ou os não se reuniu nenhuma das duas secções·, 
demais mesarios para proceder às eleições, terceira e quarta do segundo districto de São 
sendo a8sim phantastico ou mono$ verdadeiro Jo.sé._ que alli . deviam funccionar; seguiram -
o·re~_ultado · que· posteriormente appar.ecãu- pa_r(\._ a r~ a de S; J.osé, agencia da . Prefei~ 
t')tri ac,ta_$; que a testemunha c.;> nsidera falsas; tura, local designado p<J.ra a terceira seçção 
que _. as:;;ím. affir.ma porque a. .testemunh11 do pl'imeiro districto, e ·viram todos que de-: 
deixou diversos companheiros seu!) na port;t um carro desembarcara um individuo que 
do ··edHléio onde _f.ilncciono,u a nona secção., affixá~·a á porta um edital dan<io votação -
'para- ~visarem . os eleitores de que ' de.yíam _ phantastica, facto éste qué foi -constatado 
ditig\i'-se. para a segunda, e estes Eeus c.óm- por emprega•los dessa casa _qqe affirmaram 
panhéjros perm·anecéram alli até cerca-l-e que alli não houvera eleição; que deixou de 

. dUas ho:vas ·da tarde; Sell). que até 1 então ti_- procurar a primoi1·a o a s!3gunda secções do 
vés!ie ohegadó o presidente ou os demais me- segundo .districto de S; J-osé, por tor sido in~ 
sai'io~L :: ·.. · _ _ · - formado ,por vari11-s pessoas-que taes secçõ()s. 
· '.Qlie . . na noite - de ) -8 d;.\ feYereiro a tes: não(ilnccionaram;depois vierama testemunha : 
tem tinha - esteve _ na ·casa do. ·Capitão João< e seusc,}mpanheiros trazer o prote$to ao Juizo 
Fran<ii~co Machado, â 1'í.ltt -Sa.ra.,e d·ahi obser- F()deral. Nad[l. foi requerido pelo Doutor ad
vou que na . casa contígua eram fabricadas ;junto: E, pJr nada mais responder 1\em lhe 
Q.s; l:i,c~as - 4a. oit(l;va sec!,'ão, seridb reqigiJas ser pe1;guntado, dou-se por findo este depoi: 
tJ'ó'fJ{eiH'iq.ue ' Lagden e. oscriptas por _ pes- · meiltQ que lhe foi Udo ,e por achar conforme 
soàs que-a testemunha desconhece, isto d:as ·assign_ou com o J_iliz e às partes. Eu, José 

· dez para as onze horas; que igualmen.te âs A.ntonio Lopes Sobr.jnho, escrivão.-A. Va,.-
. oito · horas dessa ·mesmr.t noite a . t~stemünha Pinto, Domingos ,il1arti?Js de O!'ivei,·a Pm·a;,. · 
que s_~ acaava en.tão-na ·PhJ.rmMll_l. _ Cíi•ne, á nlios _ ~Joao Serel'i·ano da Fonseca Hermes.- . 

· ruçt;.de_ Santo Ghristo, teve a sua attenção -Aittonio Angra d__e -Oliveira. , 
despertada pelo pharmaceutico - Cirne; que 

· -indicando um.predio qué fica v à proximo lhe Testemu'l}ha :sa 
.disse gu,e alli estavam sendo feit :ts as e~ei-'-
ç~s. -da ,deéima ; que effectivamente, díri~ : n'Outor Luiz Francisc.o· Masson, de tl'inta e 
gindo~se a testemunha .. para ponto frontei-ro s€lis anqos, casado, natp.ral desta cidade, me
(uina estancia dê Ienha),dalli viu o. indiyiduo 'd,ico e residente· nesta Capi'tal. Aos costumes 
de. nome · Paulit Dias_~ divei·sas _outras disse nada .. Prestou o compromisso legal , In- . 
Jíea&oas que ·riam c -gal-bofa;va]ll, .presu- fqrma(.liJ sobre o. -térceiro e setimo itens da _ 
inindo · .então -a _·. testemunha . qne . · no~ petiÇão inicial,disse que, sondo ~leitor da se" 
conünodos interno,g -do edificio se · procedià. t tma.secção ·que d J.v ia fun<icioriar na Eseola 
então á factura d·as actas. E· po1' nada mais PublicJ;\ da rtia do Rj;whuelo numero tro~en• 
l'eBj)Ónder nem lhe ser perguntado de"•t'"'SC tos, alli.c4eg0u-antes das dez l10ras da inanh~ 
por· findo este depoimento, q.ue -lhe foi lído e -e conservou-se até as dez e um quarto; 
por achar ·confórme assignou com o juiz. Has até essa hora · tinham comparecido cerca 
partes. Eu, José Anastaci:o Lope.; Sobrinhv, de vinte .eleitores; que um individuo por· 
.préscr_evL-A .. · Vaz Pi.nto.-Oliver_io Perei- tador dos livros eleítoraes, ·dizendo-se me
ra -Monteiro.- João Severiano .da .. Fonseca sario,- l'ecúsou-&e installar . a -mesa, apezar 
Her.mes. ""'"Antonio A1igra de Qliveii:a. de instancias dos eleitores presentes, até que· 

· .. . __ · -.· · apparecei'a.m ·_ dous -indivíduos, cujos nomes-
Testemunha 7a ignorã , e~ co]llp~nhia doSr. _Jos_é _Francisco 

o • • Lobo 'Jumor, que, segundo o :IndiVIduo por-
-. Major Domingos Martirrs· de _- 01l:veira P.<i- ta.dor- dos -mesmos livros; era alli esperado; 

_ ranho.s, de-cjncot>nta e quatro Mno.;;, casado, · Lobo. Junior · e os-inftiv:iduds· que o acompa=- · 
· natural desta <:idade, a>sistents da Brigc\da nhavam arrecadara:m de -sohre a mesa os Ii-
Policial~ - residente no quartel. Ao~'3. costu- vros éleitoraes, deixando por isso de haver 
.m_es- disse .. nada-. · Préstou o co~promisso eleição; á. vista. dis_to, a te:;;temunha diri-
·legal .-·. . . · . ' · - - . · ' giu-se- á sexta secção onde votou com a de- · 
· , fri'quirido sobra o segundo item da pet!qão claração de que na _ sua não se reunira a 
inicia.l,disse qu.e,sendo eleitor e _j,encfoidodar . . mesa, vfndo depois com outro::; eleitores . 
o seu vpto no dia 18 de fevereironn. secção que traZér o seu protesto - perante o Juizo Fe-
funccíonava. no pày.i.mentó·terrco do Lyceu dera!. · · 
de Artes e Officios,verificou que ahi não ha- Que, por ter assistido _e ouvido, affirma. 
via eleição nétr1 tão pouco no pavimento que o pl-eito no 2° districto correu em des
supE:)rior ·onde devia funccionar ·a quin ta sec- ordem . geral. Nada foi r equerido pelo 
ção; dahtem companhia do mttjor Cruz So:- "Dr. adjunto. E, por nada mais responder 
.ori.nho; é_a•pitãó. Serrano c outros eleitores nem _. lhe ser perguntado, ·deu-se por findo 
di~igiu~se á Imprens\L.-Nacional. ?nde tambom esse depoimento que ·lhe foi Udo o por achar 
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conforme assigna com o Juiz e as partes.E eu, 
José _ Antonio Lopes Sobrinho, o escre vi. -
A. Vaz Pinto.-Dr. Luiz P. ])fasson.-Joiío 

. Severiano da Fonseca Hermes.- Antonio An
f:'g. ra de Oliveii·a. r- .. 

; Certifico que, pelo adeantado da hora,, sus
~':' pendeu-se a inquirição, designando , o juiz o 
:: dia de amanhã para a. ·sua continuação, cf· 
;- tadas as pat·tes, ás 12 horas, O referido é vee
' dade e dou fé. · Rio, 17 de abril de '1903.
~- ôescrivão, José Antonio LopeS Sobrinho . 

Aos costumes disse nada. e prometteu dizer a 
verdade do qne soubesse e lhe fosse per,.. 
guntMlo.-E se ndo inquirido sobre n. petição 
ele folhas dLtas, que lhe foi lida, disse que, 
sendo eleitor 11a mais· de oito annos na pl'i
meira secção do segtindo districto 'do Sacra
IJ1ento, alli compareceu . paira prestar o seu 
voto rio dia dezoito d(} fevereiro_,. tendo sido· 
impedido não só o depoente como muitos ou
tros, entre elles o mesa rio d·e.noine Avertano 
~oruega;pot• um grup:> pertencenté ~o ex-iri· 
tendente Manoel Corrêa de Mello,capitaneado 
por Augusto de Alcantara Taparlca,Antonio da 

L .. . Certifico que intimei ao Dr. João Seve- Silva Berlinque e outros que, -sabendo ser . o 
>;riano da Fonseca, Hermes e Àntonio Angl'a depoente cont~ario á chapa Irineu-Barata, 
t.}d.ec.Olivei:ra; pela designaÇão do dia e hora não consentiram que entrassem no edificio a · 
;:. ;para a -inquirição das. testemunhas em -con- exercerem o seü . dfr~;~íto eleitorál. Disse mais 
i; tiriuação. . . .- que, nãó pJclendo exercer o seu voto na; pi'i~ 
c . Ficaram sciente e dou fé. . nieira' secção, elle e outros dirigiram-,se . á 
.t: · ter~eira1 qua1~ta e qU.inta. , secçõe~; · não opo· 
~- Rio, 17 de abril de 1903. - O escrivão, dendo fu.zer porque ri e$ tas não. houve e1ei~ 
\' -Jàsé Antonio Lopes. Sobrinho. .ção, sem:lp que não pôde realizar 0 ·seu di;_ 
h~ _ · reito eleitoral nas secçõesdo segundo distri~ 
,, .. . APUD ACTA t t t 't . t l\''i _ . . . _ . . c o, quar ~d, sex. a, _01 a;at·c tnona, 1s oté·; 
~ . Aos dezoito de abril de. mil novecentos e estas atnrla o pnm8lro - Is ric o por não er 
~~::t_._res, . na sala dn.s audíeocias, pm·ante mim havido ;illi eleição,b~m como,dil•igindo..:.se ao . 

segundo d-istricto,rias secções · terceira, quar- · 
t compareceu iJ Dr. João Sevériano da Fonseca to, quinta, se:dã e setima, não 0 pôd~ fazêi' 
(:,; Hermes e por elle me foi dito que constituiu por não terem ahi se _. realizado eleições, já. _ 
r. seu bastante procurador ao solicitador Oscar · l t d 
h Antonio Teixeira; a quem co.ncede todos os por terem os presi< eil es e 1!-lg!ímas mésas 
, .. - d levado.os liv'rosparaacasà, já por ·outrds, 
< pq eres em direito promettidos para o fim com sew' mesa rios amedrontados pelas arrua~ 
~~A{( r~presental•o na presente justificação, ças, a Cl!ja frente se achava o Doutor Irineii 
k ~polnpvendoto_dos os ter~qs da _mesma,c_om~ Machado, havere(Il se retirado para as suas 
;:.;;si presente estrvessg; Assu:n o diSSO e assigna casas_; sendo qu_e--_um dos presiden_ teS;, de-il_o_me . 
F é'tiril as testemunhas presentes. E eu, Josê 
:~ .Antonio Lopes Sobrinho, eseri vão, 0 sub- JoãO Getulio da Silva Chaves, declarara; 
t~ serevi:-João Severiano. da Fonseca Hermes. em vista das occurrencias, iria fazer eleição 
~- :, .·'!_ri~tolemo Jlllaciel Soares.- · João da Matta em sua casa como bem lh3 parecesse,-biSSfl ·_ 
!,;- !J'euvewa. -mais que o Doutor BenjCJ.min 'Baptista; presi- · 
--~-·-.. _·._:L.·-.·~-· ·_•_ ·· · . dente da quinta secção do districto . do-Sa~ 

• - . · ASSENTADA cramento, lho deélarara ás cfnco_ hOras da 
í~; : · tarde . que, .tendo levado os livros eleito~· 
~> Aos. dezoito de abril de mil : novecentos e raes para a sua Clj.Sa, ia entregai-os . intà-
;;· $tres, nesta cidade, na sala das aüdiencias ctos,pois que não se prestava á falsificação de 
~ ; d_o Juizo, onde se' achava o merítissimojuiz d@ actc\ como tinha sido convidado a fazel-o 
C· e;m exercício, Sr. Dr. · Antouio Vaz Pinto pe1oSe-nhor Corrêa de Mello. Disse mais que .
f; Coelho da -· Gunha, - comniigo esJrivão . de Americo Bordini, presidente da quarta sec~ ' 
\[. eu cargó, ahi comparecera in o proc_urador ção do Sacrà.mento, ll1e declaral'a que d_ei- . 
iL; biJ.Stante do justificante e o primeiro adjunto xara de se realizar .a eleição pot• não se 

~
''-; d.\\1 procurador . da Republica, desta secção, prestar á falsificação da acta, . pois que._ na 

.;; ~; Dr. Antonio Angra de Oliveira, e eleição anterior fôra envo.lviJ.o em um pro
:é:J!~,ecedeu-se á inquirição das testemunhas cesso de falsificação de actas e não queria . 

(·" 'q,u,e se ·seguem.-'-'E eu, Hemeterio José Pe- ser do novo. · Disse mais que o tenente Fran •. · 
r':',-r..eira Gujmarães,escrivão que escrevi.no iD1- cisco de Paula Chaves, mesario, que servira·· 
~ . p_~di!lfento dp·escrivão companheiro. . . como'pr'esid€mte na .primeira .secção · do se~ 
;. - · ·- · · gundo distrrcto, lho doclaral'a que ;:tpenas 

Testemunha ga tendo comparecido setenta e tees éleítores, 
a mesa fez <Lltemçã.o, passa,ndo a oloval' este 

· Hamilcar Nelsou -Machadq, de vinte e nove numero a duzentos e doze, dai1do ·á chapa 
annos de idade, casado, despac_!lante muni- Irinou Machado cerca. ele cento e oitenta. 
cipal, natur:tl do Estado de Alagoas, mora- ·votos. Reperguntado dissé que, pelos moti-_ 
dor â. rua Malvino Reis nume.ro cento e vinte . . vos · exp_ostos, a testemunha, contra vonta.de 
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smt, deixou de exe1·cer o direito do voto, em protesto quo não füi acccii;o . De vulkt do 
as eleições · do dez oi to. de fevereiro - fimlo. Juizo Fedec·aJ, q u:mdo ainda foi Yor si vot:wa 
Quo em sua peregrinação através das di ver- na quinta secção clit mesma Ru~t de S. Podt·o, 
sas secções dos dotlS districtos do Sacramento quo é -~ambem uo segundo di~tricto , pessoas 

· gastou a .testemunha em seLl trajecto, a pé, do conhecimento delh testemunha impedüun -
.cerca de tres ,horas, corisj.lguindo percorre l-as -a passagem para evitar alguma desgraça, -
todlj.S em vista da proxinü_dade em qu_e ellas porque na rua d.e S . .Pedru grande ajunta
estão situadas, o qilpfa.cilmente se obser-'va, niento ahi estava e davam tiros, e immedla
observando os locaes indicados .no Iocal. Que to.mente voltou á ·testemunha a refl1giar
p 3la leitura dos-jor-nael:l, .por ouvir . dizer e se o<1 lojà de charutos elo Sr Costa,á r ua dos 
pela observaçãopessoa1 re-lativ.amente â s·ec- And.radus qllasi i1. do Hospício. Reinq_ueritlr.~ 
ção onde. é eleitor, sabe a testemunhtL_q_no o as>im qne pelo que observou e f•. li in for:.. 
pleito no seg_undo districto cprreu no meio da. m;:tud,J sobre a testemunha e l)Or isso afilr-

. màior "desordem e trm~or~ ~ nada mn.is disse ma v<~ que o pleito eleitoral do segundo dis-
. nem lhé foi perguntado, on).enândo o juiz que iricto em o di<:. dezoito de fevereiro findo 

se encerrasse o seu_depoimento, que assigna correU deso:denada:nente, imperando por 
d,epois de J1m ser lido e achado conforme. coda a cidade a desordem e o tenor. E por 
E ou, · I-Iemêterio José Perei:ra. Guimarães-, tada mais responder nem _lhe ser pet'guntMl~ · 
éscrivãó, que escrevi, no impedimento do es-'- neu-se por findo este deponnento, que lhe foi 
çri:Y.{i.Q: companheirp.- A. Vaz P.into . ..--- Ha- dido e por aclnr conforma assignou com o 

. m{lóat··-l'felson Jviachado.- 1lntonio Angr_a de Luiz. e ·os rcpreilentantes elas J1arte3. Eu, 
Otiveirca.---. Oscar~ Antonio Teixeira . jJosé A,ntonio Lopes Sobrinho, escrivão, o 

Teste-munha 1 0"' 

MaÚi<~-no Antonjo da Silva e Oliveira, de 
. cineoenta e cinco annos, casado, natural do 

s.ubscrevi. -A. Vaz · Pinto.-111arciano Anto 
nio da· Silva fJlive ira.-Oscar il:ntonio Tu i
xeii··a.-Antonio Angra ele Oliveira. 

, Testcmunhll 1Ja 

Estado da Bahia; empregado publico e resi- Flavio- Nunes, de vinte e sete .annos, sol. 
dente nesta -cidade. Aos costumes disse nadá. teiro, riatura.l do Estado das Alagôas, empre- . 
Prestou o e-om-prinn-isso legal. Inquerida s.o~ gado no commm'cio.eresidente nesta. Ca.pitn.l. 
hre o .segundo e S(ltimo itens. da petição ini- Ao costumes disse n<1da. P restou o compi'o-. 
cial, disse qne, no dia dezoito de fevereiro, misso legttl. In querido sob1'e o SJ_:.; tmt.lo e so- · 
dii.J. designado pa.rp. la eleü;5.o do Di!tricto Fe-. timso itens do, pctil.~'ã.o ioicin.l, tlisse que,scndo 
.dera!; êÍS oito.>I10ra.s. mais ou . menos do dia, eleitor d::t se ti ma secção do segundo disteicto 
oll.e te;t9mUnha se apresentou naGartaCadas- do Sa.cramento,ahicomp l.reCM<t pam pl'C:ltaL' 
tràL, na r úa de S: !'édró; ónde:aevia realizar- ·o seii voto, rião podendo fa.zel -o por en
'$e.<V~leição da quarta secção do segundo "dis- contrar na hora. legal a ea:,;a feclmda; quo 
tricto·doSacramento céomo mesario que era dirigil;a-se its · terccil·a, qmwta c~ q LJ inG<t 
procurou indaga.r do mestre de õbras si não secções, não _podendo t:1mbem prestar o 
ia realizar a eléição rraquelLa easa,responden' seu votá por uã.o t!)rem nellas-se l'ocllizn.•lu 
do-lhe · clle que sim, Q que ás nove hor-as elêiçõe.s, já pqr não t erem competrecido 
collocaria·na_l ójl!- uma mes:t e-a urna que es- m·es:.trios, ;já· por lhe ter constado t~wem 
ta.vaguard.adll,;,cl.e facto, na · hora aprazadà havido disturbios com arro lntamento do 
foi coHoca(l.a uma me~a na porta principal · e livros. 
trouxe--um :empreg,l!-dó a urna; momentos· de- ·· Quanto á setima., pnr ouvir dizer go-

. pois chegol1 tambern o-mesario:\liaciel,guarda rahnente e mesmo do algnns mes<trios de 
da Agencia. 'Mtin_lcipal, comparecendo · em se- secçõJs,q_ ue a el(' ição correu anarchican'lentc., 
guida :níais algumas pesso<1_s. A's .ngvé hor;:ts especialmente teve r ofereneia dos assa ltos 
em ponto s~ntaram-se _â· m9sa-ella testemu , que foram feitos na secção _elo Asylo ua 
rtha. e. ooutro medario para. dar começo-àos Mendicidade . Nada foircqücrido pelo doutor 
t~'a.l:Jâl_hos, Nésseacto v o.Jrtficaram que a urna adjunto .. E por na.da mais r esponder nGm 
éstaya a_berta sem eousa alguma ·dentro. lhe ser perguntado . deu-sé por ündo esto 
Que esgotàdo.o prazo da lei at~ as dez horas depoimento, que llui fo i lido e, por :•clw.r con
_da manhã,, nâ.o t endo comparecido o pre- forme, assigna ~om o juiz e os ropt·oscn
sid..ente deP.ig:uado ,neúi . os outros mesa- tantes (las pLwtns. E eu, Josd 1\ na.stacio Lo
rios, ellB t(3stemunha -·e o outro mesarto ·pes .Sobrinho; o escrcvi.-A. Va~ l'into .
com dous fiscaes, e alguns-eleitores __ que· es- ]< lcwio Nun'es. --Oscar Antonio TeixdnL -
tavam na socção l<~ vra.'l'am o competente Antonio· Angt·a de Oliveira. 
·prote)3to" peç!.inüo aos eleitorés presentes que - . Testemunha 12n 
fosgam c votar na~ outra se.cção· proxima. ; 
fe ito out-ro. prot(3sto, que afiixaraiii na porta, 
<}irigiram~so a. este jutzô trazendo a urna e o 

ioão Paulo -N;lz<1reth, de vinte. o quatro 
annos, solteil;o, n:1tural Llo gstad.o do H.iu íl e 
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Janeiro,empregado no commercio e residente 
nesta cidade. Aos costumes disse nada. Pre
stou o compromisso legal. Inquorido sobre o 
segundo e setimo iteí~s da . petição inicial, 
disse, que sendo eleitor da setima secção do 

seguem. E eu Hemeterio José Pereira Gui· 
mal'ães,tlscrivão,que escrevi, no impedimento 
do escrivão companheiro. 

Teste1nunha 13&. 
., -. '.· 

· · segundo districto do Sacramento,. alli com~ 
parecera, não podendo dar o· seu voto por Manoel :M:aÍ'ia Lóp(;ls, de 32 annos Midade, 
nã,o ter havido -eleição, segundo ll;le infor.: solteiro, negociante; natu_ral .de Portugal,_ 
mara o porteiro do edificio; que . em seguida morador á rua da Ga.mboa n. 81. Aos. co·stu
dirigira-se · âs . seguintes · secções, segundo mes .dis~e nada • .....:Promettéu dizer a verdade -
districto, terceira, <JUP,rta,: quinta e sdta, do quê soubesse. e lhe. fosse perguntad·o: E 
não podendo · fazel--o pelo mesmo motiyo, em sendo in querido. so bré o quarto e Sotimo iten1; 
vista do que, dirigindo-se ao primeiro distri- da petição detls. 2 q,ue lhe fói Jila,disse que 
c.to, procurilo'i·a. d.ar o seu. voto em diversas .sendo eleitó·r na, 9" .secção do 2". districto de · 
secqões,recordando-se da;s seguiii.tes: segunda, Sant'Ánna, ali~ :comparecera para prestar · 
.serceirn., quarta, sexta, oitava, nona e . de- o seu voto, .não podeiido .. fazeil-o, porque éli-. 
cim t, que, pelo. mesmo motivo já expendidó, contrara um edital declarª'ndo que fos.sem os 
não pôde fazel-o; lembrando-se então q~e eleitores. votar na secção mais proxima, Q 

- não tinha ~do á oitava secç \.o do segundo que fez na 2ac secçãó dO mesmo 2~ districto; .· 
districto, alli compareceu e o seu voto fô~·a. que funcciona'va na Blbliotbeca do El;ército; . 
tomadó .. Quanto ao setimo -::tem disse que t rido tambem verificado quanão houve eiei
assis!.iu a diversas correl'ias, tendl visto · o çãona 7"'Sêcção e que na 8" houv,ealteração 
cabo :M;alaqilü1s, José do Senado .e :outros que .. e voLs. Disse mais que grupo de cafaC, 
disparavam. tiro J (i é . garrQcha e 'dynanübe gestas pertur~ou a ordem publica e sendo que
airi'edrontando q poyo·, tendo 0 depoente· visto um' destes,_a cuja frente se achava 6 Dr .. flen-
parte dessJs desacatos á ruit dê ·s.. Padró riqueLagô.en,dândo vivas a este e impedindo 
proxlmo a uma das secções elei toraes. Nada aos que votassem coiitr~J. o 1)1esrno. Pe'lo pri'
foi réquel'ido pelo doutor adjunto: · E por meiro adjunto do procmador' da Republica 
nada mais · I'esponder nefu lhe sei' pergun-· não foi reperguntada a testemunha . . E nada .: 
tado deu-se por findo e:>te depoimento, qllé mais disse nem lhe foi perguntado, or(lé~ . : 
lhe foi lido e, por achar confJrine, assignciu naJ!ilo .. o juiz qúe se encerrasse o seu .. ciepoi
~om o juiz e os ~ropreseritantes :das partes.: mentodepois de lhe ser lido e achado con-

, E eu, José Anastacio Lopes Sóbl'inho, o es- forme quê assigna. E e!P, Hemeterio José Pe-
. CI'evl.:.c..:.A. Va.z Pinto,....,.:.JoãiJ Paulo Na.zarelh reira Gtiirilarães, escrivão, que escrevi, no 

-Oscar Antonio Teixeira ,..:_Anto:nio Angra de iinpedbnento dO escrivãocomvanheiros.-:-A, ' 
Oliveira. Vaz Pinto.-Manoel Ma1·iaLopes. "Oscar· An~ , 

. . 

Certifico que pelo ad\)àntado da hora sus
pen.ieu o juiz ' a inquirição e designou o dia. · 
·vinte .õ.o corrente pam a sua continuação, 
citadas as partes; 12 ·horas. O referido é ver
dade e dou fé. Rio, 18 de abril de . 1903:
O escrivão, José Anast'aCio Lopes Sob?·inlw. 

tonio Teixeira.- Antonio Angra de Olive.ira • . 

Certifico que intimei aos doutores JJão Se
. veriall'O da Fonseca Hermes e Anto.nio Angra. 
· de Oliveira pela designação de dia e hora 

para a continuação para á inquirição'. Sei
entes e dou fé. Rio, 18 de abril de 1903. -

.O escrivão, José Anastacio Lopes Sob6nho. 

Domingos Gusmão Gil, de 31 annos de 
idade, c.asãdo, conferente de 2• classe da Es~ 
trada de ·Feri·o Central do Bra.zil, natural do 
Estado do Rio Grande do Sul, morado1' na 
rUa d.e Itama·:raty n. 13~ Aos cost~mes disse 
nada. _Prometteudizer a vEjrdade do , que 
soubesse o lhe fo~s) perguntado: E sendo 
inquerido sobre o 7° item . da petição de .. 
fi!J. 2 que lhe foi lido, disse que no dia. 18 - • 
de - fevereiro, como · fiscal !le um .. dós 
candidatos, -sendo _. este o capitão Af!1erie> 
de Albuquerque, foi assistiL· à eleiçãQ no :, 
séxta secção do primeiro districto d.o · EQ. , ;; 

!_ , 

ASSENTADA 

Aos 20 de abril de 1903, nesta cidade, genho Velho, e éomo alli nao tivesse ha.-, -
na sala das audiencias do meritissimo Juiz vllo eleição, regressQu para secçãode cmda 
em exercício Sr. Dt•. Antonio Vaz Pinto' er(l. eleHor, a decima secção dó segundo di'
Coelho da Curiha; cqaúnigo .escrivão 'de seu . tricto de Sa!lt'Annit, na qual não houve alei
cargo, ahi-cotnpareceram o pl'ocurador. bas· ção por não terem comparecido os mes(l.rios; 
tante do· justificante e b primeiro adjunto do e procurando dirígir:se a outras secçõeS' não· 
procurador da Ropublica. desta secção, o Sr .. conseguiu dar o .seu voto porque gruposde 
Dr .. A?!onio Angra de Oliveil·a, procedeu desordeiros armados .de cacetes, facas, nava
mqumçao das testemunhas q11e adeante. se, lhas e revolvers, em col'i'erias, obstavam o~.-:'c 



SESSÃO E:\·I· () DE l\íAIO im 1903 

comparecimento dos elei toras, sob pena de dis$e que tem corte ·.'1 u3 nãa terem funccio 
serem assassin<~.dos. Di~so que n.pezar de n1u JU .l<J rt quinb,, sexta , oit,w::t, nona c decima 
ter havido eleição na deci ma secçã.o rBfJ· pl'imeiL·a secções clu. p.:tl'oclüa de S. Cllristo
rida·,: foi comtu~o J'emettidct unu a.uthen ~ica \'ão, porque, sendo' mesa.rlo na sexta, alli 
eléito·ral vlslvelil;lent9 falsa, pois que figuram comparecendo e perman lcendo até ás dez e 

.~lU nqmes.de amigos seus; que aliás não esti, meln. horas não pôde ·essa secção funccionar, 
vêra.iri pi·e~entes : tetientt> :João Eles9ão dos por• não· cxistiróm livros, tontlo apenas en
Re~!l• qilo votou no- Engenho ~ Ve1ho, -co·mo contrado uma, u t•na vasi:.t, e percur1•endo - as 
(is_eál dó candi .ato capitão Amm:ico de Al- ou.tras sJcçõ3s nwncionadas sJnbe por ami

_bliqi.u:ii'qúe ; Bernardino 'Gomes Rib-ü,·o · vo- _gàs sóus nellas ·votantes que · não pu.teram 
· ~ou na 'oitava seéção dó p"l'imeiro ·di>ti· icto dar os sens v0to3, por não tel'em funccion<1do , 
do Etigenho Novo ;· alf0.res Arthul' JoJS Fui•-· só cJnõcguindo r..tzel-o, is to é, dtu• o seu vo:o, 
nandes;- EtE:ilvino Perei~a d,l -Jesus,. não· vo~·t· .na s3gunda secção. Dis3e mais quo antes d(l 
tãni em secção olguína e figar i,rn como _tendo ·p.erconér as outras seoçõas na ~ex ta lavrou 
votado na. decima sec,;ão . B na.da mai-; ·dis ;e o ,protes.to · éom outros a,migós eleitores da 
niím lhe foi pergúnta.rJ.o,ordenand'ó o juiz q Uf 'à1esma. ;;ecção con_ tra .o SéÚ fuoccionamento , 
.Sé encerra-se 'O ·?eudépoim~nto . depoís de lhP. ·protesto que foi eqtregue ao capitão Brazil 
se~ .lido e achado Cúnforme qus ássfgna. E para o_enti·egar aJn.juiZo.l)isSG mais que na 
eü, Hemeterio José Péreir,~· _Gtüm,rã Js, c~- decima sécção houve gra9de d~sturbio, occa.
ér'-fv~o,o escrevi, nó impedimen to do osc:ivão sión'l.ndo até a reti.rad·t dó presidente da 
corr.j_pat}heiro.-' A. Vciz Piitto. -Vom 'ngos de fnesà D1•. Cordeiro. da (}raçl, que declf).J,'OU 
Gu~mão Gil~ alferes.-Oscar AnlQnio Teixeira aqs depoentes que. o- fizera para não set' as-
-A_!ttonio Angra de Olive i1·a ." - sassinàdó , sendo que. o secl'et:J.rio d,• mcsm:~ 

' .· · · tam·bein se 1·et i r~ 11. Disse que encoilt1 ara-se 
Cértific9 que pelo adeantadS da hora, o com um moço dê nome Eúzebio líocha que 

.meritissimo juiz susp endr,~l a ioqui áção do em um cano con'duzia unú urna, ·' ' qual, di
testeinunhas e designou o dia vinte c clou~ do rigin:lo- sin:to pr0sidentc d<J. setirna sJcção 
qqrrente,âs .doze horJs, _p •,ra cJntlnuaçã0 da De. BJ r~ell os , a. on teegoú dizendo que Lt ae
m,esma, intimadas as pal' tE's. O re fl3d1o ·é ,r oca-lar outr..~s· · ur.(las d:1s. secçõ.Js onde nã•) 
v~rdâde e · dou fé .. Rio, 20 de abl'it de l 9J3.- hou vessq:n_ Cleições . · . . Quanto ao setimo, · 
O êscrivao, l(emeteJ"{p GuirÍlànres . . . . disJ.Ô ·que é vóz ge1·;il em ' S .. · Chf'istovão 

· · · · ' · quJ eJS · amigos do Djutoi.· Bulhõ~s Marcial, 
· . Intimaçc1o candi\l!J.to da.chapa Iriueu Machado,p l·cten-

. · ·· · ,leram ati\car a casa do DoutJr Araujo :Lima 
~ · Certifico qú(l iu túo.ei o pr~~tJL•ad~r d,o JÚs- por nshr es te trabalhando a fa.vot· do Dt• . .. 
titl.ca.nte .e o prlmeiro adj :mtà. do procmador Foasec·á Hermes, senl-> que o· depoente com 
da Republica, p Jlo cont~údo · da d~signaÇã.o ou.tros am tgos .fol'am para. c:::t.sa do Dt•. Arauj0 
dia e hora para continuação da inquirição , Lima 1Lfi m de·o ga.i•àntir- conte-a, qualquer as
do que ficaram scientcs e dou fé. Rio, 20 de salto.Náda foi mspoadido pAlo Douf.oradjunto 
abril de }9 j 3.- O escrivão; He?iúi teJ·io Gl;i- E pór nada mais responde!' nem lho ser pcr
marães; ' ' · guntado detl7se. pot• findo eate. depoirrwn to , 

ASSENTADA 
. . ~ - . 

quJ lhe: fqi lido e .poe acha~ confoeme assi
_gna com o juiz e os . r epresentantes das par
tes. Eu; Ju~é Anastacio Lopes Sobl'inho, es
crivão,o escrevi. - A. Vaz P in!o.-Antonio da 
Fonseca Lobo , - O sem· Anto1tio · Tei:~;eira . -
Antonio rin ,c;m de Ol iveim. 

Aos vinte e doüs de -abril de mii novecen
tos e trcs, na sf), la das audiencias, onde- sé 
_achava o meritissiri:J.O ' juiz s'upplento em ú
ercicio · Dr. Antonio V az P m to Coeltio da 
Cunha, 'commlgo estirivão de seu -qartoriq, 
~hi presente o procurador do jilstitlca'ót:i !3 o 
Dl'. Antonio Augustq de O li ve~ra; p.rimeit•ó Capitio . Henrique .Ignacio · úe Fal'ü, ele 
adjl,l.llto; fora.m inq_úeridas a'3 te .>temun.has. na teinh o d"ous anno ;, c tsalo,. natu ral desta. 
fórma ab:J,ixó. Eu, José An n;stacio l,opas So- cid:1de, empregado: publico e residenü~ nes ta 
brinho;o subscrevi. · · · CapitaL Aqs costumes disse n :~,çl a.. P1·estou o 

_Testen~unha t5a 
. ·compromisso legal. Inquiridó.sóhre o quin to 

· e setimo itens · d,a petição . inicial disse que 
.sendo eleitor na. ·_nona secção dct parochia do 
Espírito Saqto, podhe t'Jr dit.o a professora. 
qne alll hão funcciona.r..t a sec..-ão. procu1·ando 
etnã.o qirigir,se á. quinta e â decim:.t secções 
nlo pôde também prestar o seu voto _por
que v-erificou que alli haviam desordens gra. 

Antonio da Fo11se:Ca Lobo, de trinta. c ·úous 
annos,, casa.do, ~ n<l.tural da Capitn.l, empregado 
publico e resideu\~ n~Jta C<ipita!. ~Ls cosGu-'
mes !lisse hada. Pres.tou . o ·com{n'ori:lisso le,. 
gal. lnquerido s.óbre o·sexto e ·setinio itens· 
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vcs e impedh;am o trabalho eleitoral, sendo noo:><1 secção po1' falt.are;n li n·os c mesa rios 
que não huuvc eleição mt quwt<t, . setima e e dil'igl.!1do-sc em segnida :ts sCCl,:6es quint:.t 
oitava secções pelo mesmo motivo. Dis3e sexta., oitava e deeima p:·imeira. veri ficou 
mais que na primei-ea e segunda sci.'çõos que niio í'unccionavam, vindo tle_pois a do
Pl'incipiados os trab:dhos eleitoraes foraril cim.a secção . ahi oncontró.u funccioi:lando, 
interrompidos por desordeiros não sendo feF · -mas na occasüio em . que ia ·dar . Q seu vQto . 
tas as actas.· Quanto ao setimo. que é exacto um grupo L\e <,IesorJoirbs pcnetl'ou no recinto . 
ter corrido a eleiçüo no segundo di~tricto e dando vivas ao Dr. Bu1hõos Marchl c ·Iri
desol·denadamente pelas arruaças e ·violen- neu Machado arrebatou urna e hvros; o ·que ... 
cias de desordeiros gue eram attribuidos fliz o depoente retirae-se· para nao ser uffon-.':"" 
acharem-se ao mando do Dr. Il•ineu Machado, dido bem como retiraram-se os ontros .. vo- . 

. - Nada foi requerido pelo Dr. primeiro tantes. Quanto ao. setimo disse que na: suit 
· adjunto: E por nada mais responder n·em l h~· ~ecÇão eteitorq,l bem como em di versas que . 

r ,• ser pe~·guntado deu-se por findo este depoi- percorreu, .a .eleição fói pel'turbada p~r grupo 
·niento que lhe· foi lido e pol' achàr confor1ile de desordeiros que aJugéutavaqi ·os eleitores 
assigna· com ·o juiz e os representantes das. sendo que estes grupos dávam vivas ao Dr . .. 
partes. Eu, José Anastacio L-opes Sobrinho, ·frineu Machado. Rcinq uerida disse qut> n~o . . 
escrivão, o escrevi.-A'. Vaz Pinto .- Capi- . conhece ·nenhum dos inrlividuQs · Oue ·a.'.isal~ 
tão Henr.ique Ignacio de Faria .. -Osca1· .tinto- ta.ram ·a decima secçlo .de S. Christovãó 
nio Teixeira .-Antonio Angm de Olivei?·a. perturbando o,s trabalhos e!eitoraes qnc aUl- . · 

estavam seudo feitos' com toda a reglJ..Iari-
Certifico que pelo adeantado <la hora sus- dade; que. a testemunha sahiu da non;a secçãó 

pendeu o rileritissimo juiz a inquirição desi- ás 10 horas da manhã do dü dezoito e depois 
gilando o dia de aman}lã ·para. a :sua conti- de percorrer dive1;sas outras <1 que já·se refe
nuaçãó; citadas as partes.- ·o. referido' é ver- riu chego-u á decima á uma hora da . tarde·:: 

~ dade e dou fé. A's 12 horas. Rio, 2Z de abril e ahi ia· exercer e ·seu direito de voto guando · 
de 1903.-;-0 escrivão, Jose Anaastacio Lopú foram perturbádos os··serviços; que os desorc · •. 
Sobri1iho. .deiros;t.,antes do assalto; perguntaram á ies- _. 

temunha .qual era: o candidato mais· voi;adó · 
Certifico que intimei o Dr. Antonio Ailf;Ta e i;endo elle respondido que ignora va:(vistó . 

qo Olive.il'a, primeiro n,djunto e ao solicita- não ter~se feito ainda a apuração> os mesmos 
dor Oscar An~onio Teixeira, procurador do desor(leir.os, acto ·coQtimio, pr·oroperam ein 
justificante, pela designação .do dia e : hora vivas ao Doutor Bulhões Marcial e Il'ineu Ma~ 
_para.a inquirição; em ·coi:J,tin~a:ç:.ão. chado, saccando em seguida as _al;l1ias .que 

Foram scientes e dóu fé.- cotnsigo traziam, a.rrebatand.o os livros .. e . 
Rio, 22 de abril de 1903. _ o. esci·ivão; . urna C' tentando aggredi l' os inesa,riós' q no . · 

dirigiam os trabétlhos oleitoraes nessa'·secçãó . ·. 
·Jose AnastG~cio Lopes Sobrinho . E por nada mais raspimde1; nem_lhe··ser:· p_e;::··. 

. gilntado deu-se por _findó este d~po'imento·. 
ASSENTADA- que lhe. foi lido e por achar conforme assi~ 

. · .· . . gna coni o juiz e os · representa.qtes ~ í:tas ' · 
• Aos vinte e tres de abril de mil novecentos partes . E eu, José Anast;J..cio Lopes Sobrinho · 

e tres, nâ sala nas n,udiepci;1S onde se achava Escrivão, o escrevL-11. Vai Pinto.,.-iliigw~l 
o meritissimp juiz sepple11:te Doutor Antonio da Si~va.-Oscar Antonio .Teixeir-a . -Anio1~{.o 
Vaz Pinto Coelho. da Cunha, comm.igo eserc~-~ Angra de Oliveira,. ' · · ·-
vão de seu cargo, ahi presente o procurador . . 
do justificante c o Dr: Antonio Angra de · Testemunha 18"' ,: , 
Oliveira, foram inqueri(las as testemunhas · 
na forma a'l)áixo. Eu José Antanio Lopes So- Hora-cio Osório F'en·eira , <lo· .trin ta e· lll}l 
brinho, escrivão o escrevi. . · ·· annos, solteiro,- natural do Estado· tlé Pcl;~- · 

mimbuco, machiriista, residente nesta :Capti, 
tal. 1\_os costumes disse nadn . Prestou- ô' 
compromisso 1õgal. Inquerido sobre,o··sextó 
e ~ etimo itens . do pet.ição inicial dfsse (Ü'úL 
sendo eleitor n-:.t oitava secção pl'ocm·ara 
alli d -r o seu voto , ilã.o . conseguiea porque 
~o. chegar presenciou que a. urna e livros 
ti~ham sid.p an·ebatauo~ . por. atgu·ns· desi:Jr-' 
deu'os que os leval'<' .. m den teo de um carro e{ll 
disparada; que apenas conhece de vistfl.: àJ"
guns dos desordeiros, · ignorando,_ P9l'é.m·, o}3 
seus nomes. Disse mais ·que dirigindo'-se' a 

. Testemunha i1• 

Miguel da .Silva, de· trinta aunos, casado, 
naturatd·esta.cidade, empregc\do publico e 
r(lSident~.nesta Capital. Aos costumes dis~e 
nada . Pre~tou o ·{)ompromisso legal. In
querido . solü~e-' o sexto .e setimo q nesito da 
petição inicial disse que sendo · eleitor· da 
nona secção ·da parochía de· S. Chris.tovão 
alli comparecera para dar o seu voto o que 
não pôde fazer porqu~ .não houve_· eleição 
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de.cima secção verificou que não se re:ülzou 1 Pelo mo~mo fundamEmto .in vocado a. lk 2 
alli eleição por ter sido interrompido o pelos Drs. Juiz Federal o Juiz Sub,;tituto 
tra~alb.o eleit_or<7l · pm· · desorde iros. Disse - tonho impncli menta p:1ra fluccionar na pro.: 
mars que for . rnfm·mado por seu primo sento ju~tlfic<1ção . · 
Carlo~ _l!oll qu~ não se r ealizrra eleição ' ~ · . · - , • 
na _qumta se·cçao: Quanto ao setimo disse _ t i~~o , 24 de .•• brrl de 1903. -C. Borges Jlion 
que . sabe -que todo o traba lho eleitoi.·a1 e • 
foi , perturoado · pot• grupo~ de gesordeiros 
que.· assaltavan:t as secções -á. mão ll,l'mada, 

Data_ 

~ dando viya,s ao_, Dr~ Irineu "MachadGi , facto 
este que à- testemunha presenciou particular
mente na Sila sec ~ão eleitor•a.t. Nadá -foi re
querldQ_pelo ·doutor adjuncto. E por nada 
mais res.roqder nem lhe ser peeguntado deu
s~ por flnd9 e.ste d!ilpoimento que lhe foi lido 
e por achar· Qonforme · assigna com o juiz-e 
os r epresentantes -d~s . partes ~ E eu; "José 
Anasta,cio Lope~- Sobrinho: ·eserivão, o es: 
crévi.-'-A. Vaz Pi1ito .~Hor:acio Osorió ·Fe?·
,.ei1~a. -Osc~r Antonio Teixeira •. ~ Ai~tonio 
AngPâ:.~ê O~iveú·a·, · · · 

··JUNTADA 

- Aos vinte e quako de abril de mU nove
centos. e tres, junto .a est es autos à petição 
que adeantã. segue. E éu, José Anastac.lo Lo
-~es S9l?rinho, e~criv"i\.o·;: o es(:lre"Yi. · 

Illm : e Ex!D-. Si'. 'Q1;. ~o supp~entedo Juizo 
Federal ;_J"é!ao S.everiano da. F.ons~ca "Hermes 
nos aUtos ,de ju~tiftcaçã-(l em . que · é. j.usti fie 
é:i.nte e justific[t,do o_ Juizo, desi.st~ do depoi- : 
monto das ·_demais testemunhas e reque1· que 
OU vid~o digno represeôb.D te ·. do . Minis te rio 
Publico, se ~ign~ ·v. E~. julgar por son.tença 
e mandar ·se lhé entrcgllem os au tos,..sem fi
car trasl;j.do_._E assitn péde _defel'ifi!.eli.to para 
juntar;esta,_ao.s:a.utós . Rió ,de Ja.neiPo; 24 de 
abril de 1903-_:_Joao Severi'a)no· -da: Fonseca 
Hermei ,;_Si:(II . Rio; _24 de abril de "i.-903.-
A. Vaz· Pinto ·. · · 

CONCLUSÃO . . 

E os faço_ conGlll.S9S ao me1:*~im:o ju1z sup . 
plqnte .Dr. A-ntomo. Vaz Pmto_ Coelho. Eu, 
Jõsé AnastaCio Lopes Sobrinho; êscrli)vi. 

~- Em24 de- abril de 1903 .-Yi_st~: ao Dr. pro-
cura.rlor da Republica. . ·: 

Rio, 24 de abril de 1903.-A. Vaz J?i?itO. 

Data 

E no mesmo dl:i., mez·e anuo acima clécla
rados; '.me fotam ent1•egues estes.· autos com · 
o officio .supra. Eu, José Anastacici Lopes So
brinho, eséi'evi_. 

VISTA. 

-E os ·faço com vista ao Dr. Antonio Angra 
de Oliveira, . primeiro adjunto. Eu, Joaé 
Anastacio Lopes SolJrihho, -escrevi. 

Em 24 de abril de 1903. :- Com 6$000 de-
volvo o preparo. _ . · 

F. J., ein vista da prova produzida·. Rio de 
Janeiro, 25 de n.brH de 1903.~ Angra de Oli
'Veira, lo adjunto do procurador. 

Data 

Aos vinte e cinco de abril de mil novecen
tos e t res, nie foram ent regues estes autos 
com o oflicio supra. Eu, José Anastacio Lopes 
Sobr'inho. escrevi. - . · 

CONCLUSÃO 

E os faço ·conclusos ao meritissimo juiz 
supplente ·Dr. Antonio Vaz Pipto Coelho. Eu, 
José Anastacio Lopes Sobrinho", escrevi .. 

Em 25 de abril de 1903. - · ' 
·Julgo procedente· a presente justifica~.ão 

par.a produzir os effeitos legaes. Seja entre
gue ao justificante, independente do tr c>slp,do. 
·Qustas· ex-caqsa,; 

Rio, 25 de abril de 1903.-Dr. Antonio Vw; 
Pinto Coelho da Cunha . · 

Publicaçdo 

· E no mesmo. dia, mez e anno, acim~ decla
r-ado; me foram entregues estes autos com a 
sentença ~upra. :tt:u, José Anastaeio Lopes So-
bt•\nhó, escrevi. . . . 

E no mesmo -dia, . mez e ·anÓci aêima decla-
rados, ."me _foram entreg ueS estes autos com O R esposta do "Sr. Irineu Machadõ e outros
desp~cho supra._ . Eu, José_- Anastàciq ~Lop_es ás contestações dos Sts. Fçmseca Hermes, 
Sobrmho, e~,crevi. " . . · - .. . _' · . · · Valentill1 Magalhães, Oscar Go.doy e Julio 

CarzP,õ; relativas ás· eleições·do 2 ° districto 
VISTA · ·" do bistricto F ederal, mandada publicar em 

· E so faço --c~m vist a ,.ao De. Carlos Borges ·_ virtude do art. 8° do Regimento Interno 
Monteiro, procuradm• da ·Republica :·Eu, José · • 
A1iastacio -Lopes Sobrinho, esei'evi. · · · . _ Srs. Membros da 3"' Commissão de Inqul\-

Em 24 _de .ibril dé 1'903 .:- - Coni 6$000 de- rito,-As provas com que os contestantes 
volvo ci p:r.ep;1ro. · · · · · preten_deú1 impugnar osnossos diplomas de 
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Deputados eleitos, em sua. quasi totalillade, !Lcas, âs quaes niio p.rellisamos agora· accresc 
consistem em roferencias ás publicaçõed da con tar nem m,li~ uma palavra: - .:? 
imprensa; testemunhos prestados em uma _ << As ju;tificaçõJs-Co~~rao resulta.~o. Ae 

-justificaçãojudicial, declarações que se · re- di.-v~rsas ~ecçõ·es eteltora:es ~e~· ~~ j9~_é :~·~le$'_~ 
portam· a informações pres~adas por -ser- o_ Sr~ . 'Heri:rles, _ offer_9cendq JU.~tyfieaçae~ J~ft-~~ 
ventss, guardas o outros empregados · subal- maes, que nellas nao 'Se realtz!tra.m --as·J'6 ·_ 
ternos e declaraç.ões de pessoa.s q-u·e se di- spectivas i>léiçõ~s . . :.. _ _ . . · · , ',7; : ·; 

zero eleitoi·es, sem que entretanto . houves- -- Estas allegaçoes sao perfe 1 t_aiJ1ent~ _ cll,}_~~ _ 
sém juntàdo os respectivos titulas; -_essas de- mhiosas ; :ma,s, estuJemol-:1s; ·aJ>reC').an.~o~· 
clarações são, pelos· contestantes, denorni- questão rio po'rito . de vista j_urldico. ·___ ' :"'~ 
nadas-protestos ele1toraes. -_ A' valid_u.de e féjtiridica de urn?t actx- pó~tl 

AS NOTICIAS DJS . JORNAES ?~s~?ffe~\J-~ntaúd~ InV,alid1l-a, 'uma ~~rnpl~~-
. · ·. · · ··. · .· ·. · · J. Erh ui~1a jü.itificação _ produ'zr:a. ; sobre. às'" 

Sl _as declarações' da .impren. a pÍTcLls~em surnpto eieitot·u'L.pa:r~ s_er e_x~ibül:~ pa~atiJi:(?: 
con'stituir .um ·meio : de' pl;óva, o que nó3 Congrtisso ·narJspe?t,lV'!' v~mti~.~çao ·de ~()~~ 
contestài)l.c.S, m esmo . assim esse genero de- ros, a simples _audtencta do p;rocurado~Jo~: 
prova, nóv-idado juridiça.. Só ·podei•ü , s lf élonal basta p~ra _ qn:J S(l _cons1d~re fmta _; :a: 
urnà arma terrivél contra os contes t n~tos. représentaçio de tod_os os in,teressádoS? ;_::<.':: 

O .Paiz,oJo,·nal do Br-azit,o Corr·eio d,a Jltia- 0 procurador seccional ·põde set•- con~tde
. nha,a Ga:;eta de Notictàs,todos affirmarn ,que ·rado-parte coritr•arü1.J .. . . - _,, ·f 
o .r;ornrnand~nte· da B,·igada Polici~l lnter- . A iustillcação dad:.L ·a respeito do ·i,'e'\~lt~do 
ve~u ~~ pleit? ~rn !avor de _seu ll'~ao, ~ do uma secção eleitora~ scmcitaç_~o;d·os é~~r 
pr1rneu o dos conte,tan_tos, pondo os SJlda __ didatqs e a dos respectl:vos rnesa.rw~ é 'lu~l.~d,'4 
dOS d& seu COil)mando. B.-. pauana par.l CJ:l~O e jil.qiêial, constituinJI) tneio, dé ·prova : f:~t 
alle~ votas~em e a;u;xtllass~m o ahqueas.gularejur.idico~ · .. :_ ' · . <._:_ , .ib ·• 
secçoes _ elmtorae~ em que o~ co.ntestados fos· . : A justificação jul.,ràda P()r sénten.ç_-1,, tel)jli} 
sem trmrnphan~es. _ · . · · . ou não a declaração de ser .procedente ,- f~~~ 

Se_ ess~ ge~e~o de prova pu~ea.>e I?er~cer prova provada~ - . ··. -· · .. .- , , : '" ' :,;;,; 
accettaçao, dlr1arnos_ que . tofos . os .J'lrna~s. . Eis a.hi tod-os ds problt?lflaS Jurrd1co~ qu\), ~~ 
una voce, sustentFJ.ra!D sempre a affirmaçao ,pode:n fórinular sol>re 0 ·aíJsumptO;. - , _ <-,, 
de que os contestantes foram der·rotados e de Resolvemos estas qüestões em todos ._os s_e'l!~ 
9ue. n ós; o~ contestados, é que ven-·emos Q aspectos. . . .. · __ · . . · _.·· _. · : , , · ? '. ~~• 
lJlerto. - . . . .. . . . . . . . . • As · ae~as das eleições são docl}l!l!'JPtc;>s ,_pu-

Repugna, ~m.é_m •. <l:. aualquer esp1r1Ço v~r- blicós extra)udiciaes ~por _ si só fél.:Zé-m P1li(.Y::~ 
sad~ nas lettrasJu_ndlCas qu!3 as decl~ra~oes plena-"'Ramalho, Pt'a 0 BJ-a;s .• § lô.'ii,,; . .Pr;t.·~:Pk€1. 

. da 1m ;prensa consht~a~ mew de _p~ova, .. · Baptistã, Comp., § 143 ~chamam-se, : e~·; .i{r,\l~ 
Assrrn ~screve o ws1gne. publrc1sta pat 10 ral, aétas-ou t\ tulos a,Uthehticq~ os <).ltO ell)éJr.; 

estas ~urnmosas palavras .. . . . . . . hàm regularmente de urna ou. de 1uars pes~p:t~ 
<<Eni direito, o facto nótorio é aquello que,-- re'iréstidii:s de caracter publico e que dll.:{C;l;l 

como diz Georgio Georgi, pódà ser attestado receberam a miSsão de con;tatar .offi_ci:l.lme:nta 
por um povo inteiro, o f.,c_lio -histor'lco, Para. . cei'to,s fáctos._ As3imdefihido,_ ó- acto :auth~!':'
récordar, cüja existenc.ia,_ba.~ta cit~r ó mqim- .ti co ci:irnprehende' os àctos poUtic~s e a411?: ~~H
mento ou . O livro, e não . -essa V{)Z publica. trai i vos , .. »-Bat!4ry Laçantmer_~e J'rec~s de 
(camuh-e renom.e'e); que é urin-notipla apen:ts Dt. Civ_. § ·1.1:30, . · ·- ·_._· _ .' .. '"' , , · 
parcial e circumscripta a certo numero de Isto posto, escrevia eni}897 'o Sr. Lu~~: ~~~-
pessoas •. ; :1> rnmgues : . . _ _ _ 'O:';: 
- E quando, !)m que lJgM;, sob que i~gis-. ~Ora, sendo assim., é !tberrar d()s bon{P.tJ8· 
lação ·fazem prova em juizo as n oticias 'de ci_{lios ou desconhecel"OS, pretender IlltJt!H' . 
jot·naes, rnórrnente sobre acontecimentos do , eslSac, 'I>Nya documental pe!a .testernunh~l,,fllil 
dA ;:~ ;: narrados sob as impre.:ls(jesvariadas do: que se trata_. ·: - - i . - -· . . -. - '< : ~-.. •~1J,l 
momento? . · · .. _ Avrova l!tteral, .ens1na Pothrer . (eli·~·9·\t.• 

Quantas .vezes não sã.o eU~~ contestadas e . v. 2"' _pag. 427), sobraleva no nossod;w~~.tO,_,.(i 
o proprio jornal .as rectifica ~ «Cons., -Bar· testernunllal. E' a ·razão i>or que. a · lill1~~~q_;-
radas; o Direito, vol. 58, pag .. !?79.» · hibe a<trnittil.'- esta contra o. que é con~~do 

,. - - · -- .. - naquella. , , , ·.,_ , ...... : .~ 
' ~~ msTIFicAçÃo ·· A prova testemunhal, insiste Boi,tard 

. . . . . . -(Proc. pag . 381) é um genero,dé proces~Q· 
Em resposta ao Sr. Hermes; isto _é, aa um meio de instmcçãomuito us0do .. e qp-JS~ 

mesmo candidato que ora nos contesta. e.>- que fui o unico na. infr.t.ncia. das IDSCÜqiç9e1 
crevernos, em 1900, 11;s segriintes razões jlirl-1 sociaes e · jüdiciaria.s, pela igil()ranpia elJ).-qt!,* 
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oStavam então do u;n, emprego e da veei- pe ·a,n te o Congrasso, pa1•a, a verificação dos 
fiéa.ção dos escriptos. . . podPros dos eleitos, nenhum v:.tlor tem a, in-

Ao contrat·io, . á mediJa qu3 o cmprrgo da quil'lção das testomunha.s tomadas sem scien
escr:i.pta .. se_to_rnou mais. geral, ma,is fl'oquento cia. ou c,tação dos . interessados, posto que 
e~w~t~ . H~iJ.\ :~ prppot•c;ão q~ie S) tlll'il~u ni:J.is -tives 'B siM c i talo. o mitíis.terio ' publico )) . 
cótil!<rjodtFverific .r-lhe a ~Incoridarle,· a es- .. «E' cvilentc que cilLúm pleito elel~ot•al
cripua, t~$teitiünha imrimtaMt, f0i natitr<i.l: escreve oin~igne advogado Sr. Joao Damas-:
IJ1~,r;i:te. sênilq prciférllla .ás testell'tti:nhas' pro~ ce~w'-não po.dRm deixar de sót• . consideraQ.os 

- ~ ~i>H!:ii~!lt~,ditn.~1 s(Jn}PI:e 'úíspeitas ~le éon'uJ?_ção ·_ pn.rtes ioterCf!$adas .os candidateis, e como taes 
tou.l1fid~ _ ltdatle.. li:Xl:! il<L uma. ant15a.-m:J.:xtma o t•econhecea propl'ia llli eleitoral, dandu-lhes 
!]_ti~.A~~?Sltâ.va, r~:...:.a _àutdridádeda.s ~e~t~inu~ 1J. ftcuLade de no moa r. fiscaes, etc.; e a pro
ilhcas ,v(!rb1es -acrrrta. da fé, d:t credtb hdade oria. natl_ú•ezn. das cousa~ o indica evidente
das t.asterrinnlia:~ e.>criptàs. Tàno iyí-uiges_ de · men.to, -- porquanto trata-se de direitos de re
i.p~: :p,ôfiP: .dêpa$_sant-. le!t.res; Mais tarde, a _pres3ntação, em que p.odem ser prejudicados. 
n~~}'.lícÇão dá; : eJ!:P3l:'iÇncià,~ õ_3 ·exdinplos.f re- · ·A -cumula.tiva_intervenção do ministerio 
qu~ntes e'fn demasia de cOJrrupção dg· to>te" pilibltco ncs>e assumpto explica-se pela inci
rri9iihis fezjrjVertêr a. niaxima, e poje se diz: dencia do i nterosse ··publico, qtle ncio exclue a 
,«teit~es -pas~ént ti!moins ;· t-émoigiiages -dc1·its - dos·cr.mtJ,idatoi: inte1·essados no pl~ito. Não faz, 
val.ent miet!!Xi,qtté temjigndge's '1)8)·baúi.» - portanto provacJotr!1 os _candidatos a justi-

-~-i':~-f~Çé"-qW~ .~~g ',s •. pá:!~t±ras . f'ó#1ú_escri- ~lt~t~~f~~~t~ ~:~~t~~~ foram citadós, con-
ptaS . P.f&;IJ,a_.PI'~.s .nk~()n;~~netu.ra. . . . · «A citação (io procurador seccional, cujas 

Dem.gpstrado _que,, Pvr<1-nte. o · d~rctto, a · 't 'h · -:- , ,- d fi ·& · , t 9 4 d d : 
hrovã htteral nao no.de .ser proferida nem _a~ rt UlÇO E'» es~.ao e ni _as_ U'l ar·- o _e rrrua ···- - -- c ••• : ..<::- " .. •' ' . - ·, . ;. - cre~on . 848, dell dooutu~ro ·de 189;), nao 
ti) _ .: · ~ - _por . P~O;:_<!; , testeml~~al,d 0 ~~onstle_ sa.-t1sfaz, porquantJ em caso algtlm poderd elle 
raR~~ tt.ue,o _ u:wtrumen~v .~u _ ~co . -~ D(,ltufeza .s1:1r 1·epresentante de partes e, PJ'osegue Anto
dq.::;::~S~~-ele~t .. 1 al-:-:-P01 ~t s?Jaz p_r~;a ~leoa,_ il,io Eulc;lio, p:~.ra qu :J valorjur:idico pl\des.>e 
~9n~lHrll1?~ q~e, . c~m mu. tom,u?' força .de terúma tal justirtcação, preciso seria que 
ra~a.~;.lLJ1:1~t!d9~9a.?.' !ller~ pro~~t teo>temu: . fo3seni cibdo.:; tod>s os interessados que ·só 
nhª'h ~ag P,9_J.e; s":r_ opp.)st_a cpntr.,t.J~!na a?ta polleria'trt set os candidatos e os niesar ,os do 
n<'l_~ . d~~trmr~Wo s,u,a_ ~qrç~,JlYC:b~nte, _ de,"d~ callegll)ou secçã0 eleitoraL ·O procurador 
cru.~;~, pa,r~ . '!:.-.res,t>~0 ~1 Y;<~.Inquiriçao elas _ teot~- seccional.riã.o pócio, _ no presente caso, nem 
rrp~_:g,h~--~ ,nª'o f?I;'P.o;t ?ttados a p'l.rt~ cqntrarta devo se: considerado pa:-te contraria.» 
n_el!l W!.9~ 9.~ 10t~_re~s:1dqs '- - _ - · _ ' Abelat•do Lo tio escreve: «Entre as solemni
. ~_1>.rplc,Iplo_~eral, ~bso_lt_.Ito~ .s.~m ~xcep;ao, _ d.éi-'cles figtli'a , cm.no é3sencüü a citação · das 
ê_ q:q~ a CJtaçao d.a par.t:e ~0P,fill_ ~s_"'-'tda ~é, es:en · · pessoàs ii:l :eressadaS>~ eaccl'escetita que «ainda 
~Hl.J}Oll)O_pa.~e dt:~t()J_?. 0 ~'1099~8? -~ ~JJa. falta mesm_o qu_e tu;IjustiQcação tenha sido produ
m~~~ }llllllfl~d-e {ord. .1._63; § 5 . .' 3 · ?~ P~·)0 zirla.éotii .a 'assistenci~- dos interessados (me 
a_ (ll_~~v~? da .P.~!'t~ ou. d~ ~roretu.ad~-1 _ JUdtctal sarios e c:xndidatos)·não poderia_provar contra 
para . a req,ut,_lçao e e . .P e mdtspenslvel actqs ele~toraes, porque estas Sao documentos 
(0~>;3, l. :§l3). _ .. - - .• . . . . publicos e por i sei r.~zem prova plena ab-

- ~,~C! _eye ~ co;lselh!tl .o _Ba1J a1as, nma qa~ soluta-Reg. n. 737,' de 25 de 'novem]Jro de 
_ ~ét!~ . !J.,l~a,s l_Hu~_traç()cs .. do nos.q · munlo JU 18:50; a ri. _140.. Os incs:~.rios óxercem no pro
n_dico ··_ - 'c - .. ·-- · · · ~esi!:>- eleitoratvnrda.doira . fnncção publica, 

· « Eni"regra a jti~ttfi ~a.Çã.o para p·rova d~ ignàL a dos jLiizcs de facto no jury; os actos 
-.Jl.lgúin. facto nenhum vãlõr-jüridico tem, si ·pra'.icttdos no exercício' destas · funcções são 

não tiverem sido para é! l,i . Ci't tdas .a peBsoa · Sémpre tüiu;, 'como perfeitos e júridieamente 
oti pes oas certas; a quem o tá.ctn poss<J, inter- .,;alidos até a exlüi:Jição do prova ao meno~; 
essár 'i:lirectainenté:(Piirei1·a ·· e Srrui a,. Linh, · igual (plerti~ absohtta), em coi~tr01'ÍO», ensina 
Çiv,, ajmd 'Freitas nota 451'; e Ribas; Consqli- Alfr. Bernardos: «Devem ser .produzidas com 
da<;ão dó Processo Civil, a-rt. 331). Na. hypo- citação das partes i!lteressadas , âs quaes p}·i
theí:ie" .déSt t CÓUSUlta- Seriam- pessoa3 Cel'{as mal'Ía e p.rincipalmente pertence· O negocio e 
o deputado eleito ou OS_ mero bros da mesa eíei- não dos quo. possam ter um secundaria inter
tora! ou do collegio ónde se fez a eleição, esse .(João Monteiro; Theoria ·do Proc. Civ. e 
cuja eXistenQia se coótesta., · · Comm;, tomo 2•, § 2•, nót. 1) so h pena de 

A cit~J,Ção âo tninistei'lo publico, óOmo re- serem ta.es inst;rumerttos meramente gra
presen~nte _da comrnunida.de, nãq basta. -nem ciosos, sem fe _algwma em direito (Pereira e 
slippre a -falta daquella c!ta.çãu, po·rque elle 9ott:za, Prim-. Linh. , nota 425); e, na es
não 'l'épl"osenta as pessoas certas· interessaclas pecie, as justifica.ções são despülas de cr ual
na prova dofactó-( Gastro, ·Proc. Esp, n. 249}. quer_ força probá.nto por não terem sido ci-

Na justificação .produzida.; prosegue o em i- tados; para assistirem a pr_oducção da prova. 
nehtejuri.Sconsulto . Sr, conselhei~o ,Barradas~ testeJ?-unhal; os ip.tc:wessados.a que, primaria 
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e priné1:palmente. pertence o negocio, c os 
cn,ndid::Ltos e os mesarios, o nií.o o procurador 
seccional, cujo interesso no pleito é uonhum 
·õu, quando muito ,,;ecundario, no caso de pro
cesso · criminal. . . Assim teni sido decidido, 
como vemos no Direito, vol. 42, pags .. 268 a 
273.» 

O procurador. secciónal não é parte con
traria: « O orgão da justiça não e um patrono 

.. de causas, interprete. parcial de conveniencias 
coloridas com m:.tis ou menos maestria.;é rigo
rosamente a pet•sonificação de uma alta .ma
gistratura. A léi. .. manc.(ou, pelo con-trario, 
em todos os feitos em que elle servisse dizer 
de direito, isto é, .trabalhar . imparcialmente 
pela elucidação da justiçll -'- Ruy Barbosa, 
Act. inconst., pag. 11. » 

(<NADA . IMPORTA, POIS, QUE O JUIZ A. TENHA 
OU NÃO .JULGADO PIW@DENTE, clil·O O Conse-
lheiro BARRADAS. .. . 

. ·Examinadas . todas as justi.ficações offereci", 
das pelos candidatos 'conteztàt~tes, nellas se 
vê que não foram citados · nem os candidatos 
con~estados nem os mesarios . .Incidem por
tanto, na douta sensura dos mestres do Di".-~ 
reito. · · 

Releva notar que a jurisprudencia da Ga
roara é · pér foi tamen te ·accorde com esta,a 
doutdnas. 
. Entre outras, -rej:JOrtamo-nos .a opinÜ1o dos 
Srs. Nilo Peçanha (parecer n . 65, de 1897) e
Alencar Guimarães (pa1·ecer n. ($2, de 1897) 
parã quem não pas3ani de urn recursó gasto e 
condernnarjo; e á lição dos pareceres ns. 47, 
48,5.3e61 dél897». -

E essa é ainda até hoje a jurisprudencia 
mantida pela Camara, ta!ls sao os de n. 
eu. , redigidos pelo Sr. Calogeras •. 

AS DECLARAÇÕES DOS FISCAES - E ELEI.TORES 

«AS causas que recáem sob a jurisdicção 
da jm3tiça federal e nas quaes tem o pi·o
curador seccional de funccionar e dizer de 
direito são de dun,s classes principaes: causU:s 
em quo a justiça publica, a administração ou 
o fisco é pa.rte; causas em que .terceiros. 
pleitearil interesses ou ·direitos sem inter- ·· Estão desaco.mpanhad. os. dos titu.los de. -el.ei
vénção do fisêo, da administraÇão ciu da 
J·usti.ça publica. . .· tor, dos officios de nomeação de fiscal, não> , 

- teem, eru ·sua grande.maio:da, e isso numà. 
Nas pri:r,neiras, o procurador da R~publica proporçã!:J de 95 o/o; firma ,reconhecida dire..; 

é parte ... ; na s.egunJa classe de causas da ctamente em notaria pu-blico, são todas . fa.:. 
competencia jurisdiccional dos tribunaes }e- bricadas e+U um mez,níez e meio e dois me
deraes o ]Jl'ocurador da Republica rião func- zes ·depois da eleição, mio · foram tomada,s 
cionará sinão por foi·ça do despaêho do juiz. poi tabellião nem em juizo competente, rio 
Das causas especiaes de jttstificações, habili- prazo de 24 horas estabele-cido pelo art. 43; 
tàções e otttras ?nttitas vezes p(lra a elucidaçao § 27 da lei n, 35, de 1892. · · · 
de lima que;;tão controversa, poderá ser a Já em (900 escrevíamos: 
opinião desinteressada do procurador auxilio Esse abaixo assigrmdo não e protesto. 
e conselho, etc.» Rodr. Octavio. Sttccessos, .de o protesto dl;lve ser tomado pelotabellião 
abril, pag. 18. . em livro de notas e lavrado pelo seu proprio 

Logo, em taes justificações u procurador punho~§ 27, _art. 43, lein. 35, 1892. · 
d.u. Republica ntio e parte interessada. Note-se bem que a lei só admitte. o pro. 

testo em cartorio do tàbelliãó, no . caso de 
Taes justificações não. ;podem fazer prova .haver sido recusado pela mesa,. o que tambem 

provada porque-«a homologação pelo juizo se deve provar para que tenha valor o protesto 
.da justificação não lhe ·dá for·ç_a alguma pro- tomad_ópelo notaria. -_ .. . · 
bante, importando tal sentença em attestar a · Tendo a acta força de uma escript.Ul'a p_u
aúthenticidade do 1Lcto que se passou em blica, é obvio que não se lhe-póde .oppor a, 
juiz<>, e a autoridade pOl' quem tem de ser prova testemunhal e nem a litterãl imper
apreciada deve recusar-lhe todo o/credito feita. Dahi se conclue que é formalidaqe sg~
por.ter sido feita sem a citação ·dos. in te- . stancial e insuppr.ivel . o protesto contra a 
ressados (0 direito, vol. 49 pag. 209 )» Alfr . . acta seja. tomado em Hvro· de notas; ·d-o 
Bt;Jrnardes, parecer citado. mesmo modo que se tomam as escriptu~·a.S 
. E, «Si prova existe, não tem sido citados publicàs.» · 

todos os :interessados, não pôde deixar de 
ser COnsidérª'da incerta e duvidosa e, por AS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR SERV:[!:]'IT.ES., 
isso, só .podendo ser interpretada ' contra · GUARDA:s, ;mTc~ 
aquelle que a proou~iu- Per. e .Souza, not. · 
413 » Apud ANT. EULALlO. . Jamais constituíra~ meio 0-e prova, COlllO 
. Accrescendo que .. <~a sentença que julgou é a doutrina unanürie dos oscripto:res ,e<!> li

procedente a ju8tificação. sem sciencia de to- ção constantemente repetida dos pareceres 
dos os inoeressados, é nu1lo como a sentença · da; Camara dos Deputados; j;;í estando es.ses 
dadêt contra partiil não citil.da » JoÃG DA~4S- princípios receJMo,~ .pelo nqs~o Diréi-t() P~;r . ., 
CENO, PAl~ECE~ citado!. - · . l!;l,Olentar.. . . 
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Feita.s r.stas lige iras con~ id crações, aprc
ciernos ·em tát.l:t IJypot lwsn as ullcg-a<;õe.> do~ 
contcstan tos e c;; ~ur.lumo::; o:> factos , applic<tn
do-lllcs a~ regras do direito. . · ' · 

Não exi ~tc n<t &ccrotarb d~. C~tDlêl.l'él. nenhn· 
m<t a.uthont ic;t rcfm·onte a. <·J.; t<L Wl ~ ç·?lo elei· 
tora!. Querendo prod uzir efl'eito o provocar 
eséundalos, os contcsta.ntes encl1er:1m -.sua. 
contestação com innumeras falsidades deste · PU.sscmos ao exame de eleição na. 

PAR.OCIIIA DE SÃO JOSÉ 

to · .dist?·icto . 

· quilate. Quizeram· dar uma prova de que os · 
contestados são uns miseraveis falsificadores 
.e, -entretanto, o -que ficou provado é que os 
contestantes faltaram á yerdade, nos calu
mniaiido e procurando illudir a honrada 
Commissão. 

Áccrescentam os contestantes que na justi
.. Os con.tes~antes a.tlirmam que esta secção ficação provaram cttbalmente tudo quanto 
teria ·funccionado regulu.rménte, si o pri- veem âllegando contra. nós c, entretanto , na. 
m.eiro dos contestados-não tivesse .olastado a justificação não existe nem um só depoimen
organizaÇão da mesél, empregitndo _a. violen- to que faça referencia a esta secção . Alludem 
cia. é arrubatando os liv.ror:i . .. ··. ainda ao testemunho do Senador Azeredo e 

Quando os contes tantes dizem·que «a inl- do rir . Torquato de Figueit·edo ; mas nem 
,pl·e_ns_a local noticiou o compareci!l!.entó de e&sHs dous senhores dopuz·eram na justifica
tr<is mesa. rios»; accrescentam ao mesmo ç_ão, nem em qualqu!,'lr · outro processo, nem 
teinpo .que «o br . Vieira Fazenda ia orga- deram aos contestantes qualquer declaração. 
niza.r a mesa» . · · Transcrevem um trecho do Paiz de 19 ·em 

1• secção 

São <luas allega.Ções que se contradizell). e que este orgão da imprensa noticia quo o 
·quo se repellém~ Si compareceram apenas Dr. Fazenda, o mesario Legey e mais 60 
tres mesarios , está explieada a causa da-não eleitores desta l "' secção firmaram um pro

-organização da .mesa. testo. Tal- noticià , porém; é tão falsa como 
Juntamos, para t riturl].r . a calumnfa., um as deipais allegaç:ões, com que os Srs. Her

documento que é do seguinte teor-: '<<'Nós mes e os outl'os contestantes pretendem em
abaixo as8ignadCis, presidente e ... mesarios bair a opinião publica e illuclir a Camara dos 
nomeados pela ·Junta Eleitoral, para. a mesa. Doputaâ.os. 
d~ l"'_secção_do !" districto de S: J_psé, 2" Não existe ·esse protesto no Juizo Federal; 
distrw.t~ el(3Itora~, d_~clar~mos ql.le n~o hou- · nem .os contestantes o juntaram á :ma expo-
ve el'(liÇa_? n~sta ~ecçao, visto. que_ a L ~s lO '!<!ção .. t · 
da 1nanh:a nao compareceram os demaiS.me7 " · • • . • . _ 
sarios páríJ. a in·stallação da mes_a._:Pelo .que, Nem . pode ~e~st1r esse p~·otesto, nao só 
sendo 10 horas. da manhã e não tendo havi- · porque elle estar1a em desaccordo com a de
do ."eleiçl).o·, ~p.tregamos- a presente U.ec!ara- claraçã~ firmauc\ pelo Dr. Fazenda e a:cÍ.l.~a 
ção ao Dr. Irineti. Machado. · · . transcr1pta, mas til.mbem porque, SI ti-
. · -: · .-·. ·. . · . · .- vesseiíl. comparecido. os 60 eleitores a que 

RJO de Janeiro, 18 de fevermro de 1903 .. alludé a local d' O Paiz a mesa teria 
- ~r, Jqsé _Vieil·á -Fazenda, presid~nte . . ..,-- sido organizada, o que, segdndo se lê na de
J~se · de Pa.~va Le!fey . -João .Gonçalves da clarúção do Dr. Fazenda, não se dett por 
s~lv_a Netto, mesarws.» falta de pessoas quo a pudessem completar. , 

. Todas as· tros 1irmas estão reconhecidas ·. E a a~gumentação dos contes.tantes é tão 
peJo. t [l,bcllião cant,.aoheda Junior. · · . . · Ineflectlda que o Sr. Osc~r Go~oy chog!1, _ao 
. o Dr. Vieira Fazenda é -tio . do' Sr . Oscar cumulo de pretender qll,e seu tw_ Dr. VllJlra 

qqd;qy, signatario da contestação·; e é 0 :fazenda fos.~e capaz ·de mentir, firpando 
propi'io St• .• Dr .. Viéir'a Fazenda quem res- dous ~ocumentos contradrctor1os ; e tao ca
poride á caJu.inriia que nqs fo~ ati~!L!la. . lmnmosa_ que o Sr. Hermes o~sa escrever 
.. .0~- declaracão .i_nsu>peita do sr. Dr. Vieira que o ~r. 'Fazenda na declar~.ç~o aCima re · 

. Fazenda se v~ltica : to, qúe, á·. falta de pes- produz1da --:- a mesma que fo~ ~d~ na J~n~a 
soas que pu(i~s_se~ Gó.mpor a mesa, é que se Apn~adora - _modificou em J;lar te a versao 
cle:ve 0 fac,to . de , não. ter sido _organizada _;· pub~Ic~da p~la nu prensa_, . mas . ass~vero~t qtte 
2•, .que nã;O , ·foi · assaltada a .secção; ·porque os Zw1_os (o1am levados p elo Sr . J; meu e stta 
ninguem Iiódé sor accusid,o de. ter a tM<\dO gente · . 
uma secgão ·q\le .lJ.ão se o_rganizoil ;· 3•, que é A Commissão ouviu a leitma inteira, desse 
ta1sp. · n. ;:t_llegaçiito .dos contestantes, quando _documento, viu que nelle não esta contida 
affirroall). que;- ,por terem .sido tornados .os semelhante assevel'ação, e só lhe r esta agorn. 
livros , çl.eixou de realizar-se· .a eleiçã.o . . . a tar efa de julgar do . desembaru.ço com que . 

Alleg!I.IU a,i:t;~dit o§ contestii:utes.ql!e a esta· os contestantes nos n.ggridem e tltL amlMiiL 
Camara foi r emett.ida uriia authentictl. falsa. com que nos calumuiam._ 
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2' secçfio se tiniu organi z:1do n. mesa, quando a ne-
ccs-i!la,ln dtL i ncl i cação da hor a em ,que com

Os con tostn.n tos di zem q no os votos phn.n- pa r•ee·: r::tm c. se r .:l.i.r'ccr·am é indispeusa vel. 
tasticos d.es tn. secção proLcu rlem elege · os 2 ." Fieminq Francisco Fon \es era peimeiro· 

.·conte ltados e ao mesmo tempo ac_cro.;ce~Jtam · ; upp fe-nlc c .. não mcsnyi.o c, ,havendo com:pa
que .a authentica não fot romettrdn. <í Junta rociíJo todos. <~ mesario~, -niio ·p.odia tomar 
Apura•lora. Concluem _ requ~rendoa illus:Lre ___ p<n te- .n 1 me3a,. Accreice qu·e, não é eleitor . 
Commissão que nã.o apur o os votog da a~- desta secção c, porta nto, nenhum valo.-· tem 
thentica, si esta foi r emettida á Gan~ara . a declar·ação' qno lho é · àtt:í'Lbuida. Convém 

Não tendo ~idoramcttiui.i. a authont_wa, nem ain ~la notar que a asslgna~ura não est~ re. -
::- á J .mta; Apuradara nem á eaniara, Julg11o-se conhcclda, não pJrlendo, portanto, a Com

mais uma vez do qun.nto ~ão just'l.,·as aggr~s- mís~ão· toma t· -conl'tecimlmto dessa -decla-
, · sões doa contestánt s . · . ração.. . . . _ · 

Corri.o _na_ J" secção, _alluJnm . ain . . a a m:n 3• .D-izr. m os cilll.~eshntes que· -a. prova d.e 
.. prot~tó firmar:lo .p_br)ncsar·ios e· eleitores, · qitc alri n(Lo .hoú_v .r eHÇão _está. na .certidão · 

·ma.s ·nem essa protesto existo nem os· c ,ntes- que juntam 0 f,H p~ssada pela.' Prefeitura. 
tantes -o podtam juntar; . 

Si taes eleitores. se: dirigiram ao Juizo F o- · Es~e . i.Iocn-ü1ênto não o'-~ isto~ Os contes.tantes · 
dera!, si, como · dizem . os corrtr.stantes, esse· não jurit:~.m ccrtitlã.:o alguma. - . 
pr-otesto foi la'llmdo na ausenêia dos memb1·os E é dessa. fórma: que- pretendem impres-_. · 
da Jtmta, como _r;e pó :.e . comprehender uin -sion:a;r _o csp irlto da Camara .. faltando á yer
'protesto làvrado pera nte membros daJnnti dade c accusa.ódo \(OS ~C$a.rios. 
na-ausencía. . dos .memb"eos ua Junt;J.1 !- 4." o~ contcsth.ntes alludem ·ainda --á pt•o

. . Vê é\ Gómmis~ão· _quo os · .coutestun:tes só va. _dada: em just.ificação judicial e ás noticiai;! 
_allegaminverdadc'! .e ,dispar(J,t<Js . ·-·• · , .. un an imes dàs jo!'lla.es, ioclusiv.e o Jornal do -. 

B1·asit •. a.ffirmando que não houve eleiç~o-. Já . 
. 3• secção ilemunstramos que (!.8 .nóticias dos jornaes. 

qão fazeih ,prJva.IJ; si tal gC:inm:o d,e prova 
· Dizem ·os conte~taiÚes que a autl~entica re. pudessl) ser -a.dmittido. ãlle , ~6 poderia com- . 

mottida é falsa; que a prova da· ·falsidàde prume~ter a · ·causa d os contestantes; mas: · 
. está nos docuin:ent.os _qne oíferecem. para avaliar-se do topete com que avançam 

· Exam.inemos tal prova; · pro}Josições falsas ;' observernos que_.o Jornat .' _ 
·do. Brasil aill,rmou que ne::;ta secçao houve , 

r.• Os eoritestantes juntam .a ·dcclarMão. de pleito. · 
um official dá brigad~ ·pol_icia!, -alferes_ -~õu- · Quanto á júst_ificação, noÜa ,apenas uma .. · · .-
r eoço Azevedo,_ que se ~hz fi ~cal ~do m~_.,mo testemunha . se referiu' a. esta secção . · 
Sr . Hermes . ' Nao tendo s1do cxlnbido.o trtulo - . - · . · · . · . _ 
de nomeação de fiscal, não t endo· sido tomádo Já dé.IIlOnStr<J.JTIQS q_ue tal JUStlficaçao n~· . 
por termo 0 seu p rót 2sto em-juizo _ compe'"' · nhuma prov~ prodtt~t!l.em f~vor dos contes:. 
tonto, nem lavrado por tabéll .ão em livro de tantos·, por nao te~·en~ s1do citados Ç>S contes-
botas, -e tra.tandó-se de . decbração firmada tados. . · .. -· . · , . 

' por- .pe.ssoa suspeita, uenhun'la. prova p!;}de !\1as fJzemos questão_; temos interesse .~m --
pr.oduzJr .. ·. . . . ·' -. _- _. . . · diz.r,. ·qucm ê essa· t estemnn,ha :. ·é o .maJOl' , . 
.. -A- Ju.risprudoncia _uniforme d(t - Ça,mara, Domingo:; . Paraohos, as.>istente do generaJ
ainda_ illanttda éstç.j!.:nQo J'!Cs p_at·eceres ul'\'a.- cornmaüda.ntc da .!Jrigada . policial. O maj_gr : 
nirpos _d,~ns.: <3 de .<l.l!e _foLrelaÍor q e_mi- P.aranho:J, pam provf!.~·- que a brigada nao 
nent~ ,Depvta.dq $r. Q<doger.·a~t suste.nt<J. que ttnha nenhum intere~se no pleito, depoz que.~ -
'OS protestos não fazern· prJva. p:J.r'a prevale· oão .hàl.ive eleição · na ·P; 2~. 3a, 4a, 5"' e fia se- . · 
cerem exig<nn ·ainda_ prov·a plena· de sua vc- cçõe;; do 2° dlstricto .ile S . Jqsé e que tambem' 
r.a.cidade. . . · - . . · nã,o houve eleição na...3a do ;t.o.districto.- .. ---

SJ os protes tos tomados em fórma e prazo Querem os- contestantes que ~m· só depoi- . 
l~g.al.njo invàlidã:ffi authenticas, com maior monto possa provar tanto que vá até a invà- . 
·força !lo razão se conclue que não tem valor lidar sete secções, como si essé depoimento 
j~r~dtco a: declal'açij.p de um individuo que não não fosse l ogo á . primeira vista· da ~ mais .. 
é_ el~itor da. s~cção e qu~ s~ disse ~scat , se1n rev-oltante parcialid~de, como si esse. depoi-·~ 
ter pt'n vadoao m·enos·tal qualidade·. · monto não .fos e d~. _mais flagrante falsi~ 

Qua to· á declaraçãQ de Affonso Costa, não dada. ! · _ . 
está acompanhada do titulo de nomeaçao de _Em res:umo; contra esta sepção; o Sr. ,Her• 
fiscal, nem a ·fir·ma do supposto fiscal esta mes a pena·> offereca a declaraÇão nulla de um 
reconhecida por tapelliâo. · . _ official·. da:•briga<l.a policial . e o depoimento,_: 

Além disso a declaração .feita por taes tambein nullo,. de outro offiei J-o assistente . 
indivill.uos é de que na hora .·regimental não da mesma bri~ada, Sr . major Paranhos; - . 
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Tudo isso para prova r que a lJt'igadét po- Como o.nnull<.1.r -se nma sJcçãu pelo simplc» 
licial não tinln nenhum intere~so no facto de haver um emprugado sulJalte l'no, 
pleito... . .q uo não se sahe quem é, in formado ao sub-

Pretendendo provttr. que es~a 13leiç:io é secretario da Escola de Medic1na ·que não 
falS!1; ·o_Sr. Hermes conseguiu apepas deixa,r líouve eleição ~ - · · · · 
a pro:ta, feita por suas propria.s mãos, d,e_ Seria a nullidade d13- uma a-u-thP.nt icà de
quanto se interessavam por sua canclidatur<J, cretada pela informação de um individuo. 
os commandado> ·de seu ii'rnão . · · ·que . nem os cJntcstaute3 . sabem quem é e 
' AsS,ignam. a act~ des ~a secção.-o Sr. ~<1rio cujo n.ome nem mesmo a Com missão poderia 

-.· des S(l;n tos; -.- prqprlotario ;· o Sr. - Dano do indicar! Alludem os contestantes ainda á 
Souza, .negociante , Beriedido Novel! a · da justificaçã._o para- a qual não . fom)s cihdos, 
S,ilv.a, antigo e provecto sollicitador do. nos :o ruas.· ness:1 justificação, nem uma só· teste

·f{\ro; ·O· cap.ita,lista Antoniq José d~L Si;va munha fez refercncia a esta secção . 
:Br.PJ~.dãp_ , _n_egoei:.m tc por atacado; estil.bele- Não ha um só depoimentq que allud:1 á 
cidoá. rua do S. José ·n. 4, isto ·é, <J.qui ás s ~.cção . que .(unccionou · no Laboratorio de 
portas da Oâm<J.ra, có'ímmi.ndante de m:n dos Hyg :ene da Facu:ld:~de de Medic.ina. 
Ç9):'pos da g.tiài-da na'cim:iaL, _istoé, unsinQ. ivi- D:; contestant es jun tam uma.tlocl:\raçã.o do 
!fuos desquál.iflcactos, Uns- illu!';tl'.cs de~conhe- · majo·r · Domingos Paranhos, o mesmo assis-
cidO!> -.. tente da brigu.da Policial. . 

A prova de que esse- documento é- falso 
está exact'l.men~e na assigoatura do major .. 'l'" · ~--- . -· " · .. 4"' SHCÇãÕ 
·paianhos: · · 

· Q'uanto á 4" secção, juntam ·n.penas a de- - A cornmissão deve bmbrai· -se que o major 
cl~ràÇãõ firmada. pelo siib-s~crehrio da Es- · Par(tnlíos, depondo na justificação, disse que 
cola-de Me.dicina, de que « o 1;especti r o ser- no dia do pleito estivel'a presente em !li ver
•vei:i.te .inforinara ·n'i'o ter havido eleição .. >> sas secçõ_es de S. José, não declarando·que 
- - .Aiiudem ao·. testemunho do general Cos~ tivesse c 1m parecido á 6a secção do 1 o dis
tâl).at, quan~_o ess_e officiál nãu depoz na tricto.- P-ortant o, o · 9,0poirrteoto · do major 
justi(icação, e a ·sua en.r.tn. · apep.as se reftwe á P<1raphos, depondq na justificação, é que vem· 
{la e não á -4"' S'ec·ção . . F!J.l.taram, pol'·~anto_, <i. demonstr<d' a falsidade (lo _ documento por 
verdade os:contesta.utes . . - _ .. - · olle subscrlpto e onde se diz presonte no di.a 
: Não· const~tue prova ·o .depoimen to .. do do ple:ito na 6"' secÇão do lo distl'icto de 
general Cost.aHat contra esta secção, p·Ç>.rque S. Jo~é . 
c.O{lt:t'a.. ellã.n.(l,dn, depoz nem escr,eveu o ge- ··E q!le -- a declárn.ção é faisa, ainda o ele· 
iteraf.d'ósta.Ua.t . _ . . . momtra.m -às seguintes clrcumstancias:· não 

. Não. con,~tit11e .. p_r:o:v~ _ a decla1'ação d!) um estando a·s fi1'mas .dos signâtarios· recoqhe
funcêion<J.rio subalterno <!a Escola de _Me- cidas por . tabelUão, m<J.s si.m por abonadore.;;, 
diêina-: · . · ·, .: ·. . estes são .os Srs . Daniel Li<;boa e Matta Tei-

. :Allud~m .á jtp;tificaÇ<'i.'o judicial, onde xeil'a, par constante que servP para <J.booa.e 
~eíihuill, .depoiménto allude positiv:a _!l cl<J.ra: mui!.a.s fh'ma.:; do papeis· juntos pelos ·con-
TUéJ;J.te à . esta secção; _e . refere!)l-Se tambem testautcs . _ 
o~ .Gontestantes a um Jlrote~to dp Dr . Duqne . A' d:tt:;~. da attcstação é sempre tt mesma
ÉstradiJ,, que não está junto aos documGntos 27 de .março -a data do recoohceimento das 
offei'ecidós á .Commissã-o.. . · · firmas dos abonadores é sempre ·a mesma 

·Não--coristitúindo prova a declaração de - 27 de m M\O; o t eor - ·da declaração é 
um servente , nem a jnst.ificação, para a qn.a.l set.hpre. o· m JSII1o, tudo iôsq i.ndicando que 
não·.foram citaô.os· os interessados, · J:lão exis- esta, comer as oute:1s deClarações juntas pelos 
ti~do protesto ci.lgu~, deve ser apurn.do o contestantes, foi fabácad<J. ·muito tempo de-. 
resUltado 4esta secÇao . . .. pois da eleição. - · 

Ni'io sãq protestos, nem teem a menor au
thenticid:1de es.,es docume-ntos, porque as fi r
mas não foram reco-nhecidas d,rcctamente 

'Não -. existe authenüca mim li vr:os, não por tabeuião. 

.· . . , 

tendo havido eleição. E ·por ahi se- verifica- - Si a attestação ·pudesse .. ser admittida , 
a seriedade da ·contestação·.. - estaria 'naJf ll).ãos de dois unicos homens toda -

a sorte do _piei ~o. · . 
6" secÇão - Fabricariam, um mez ou dois depois da 

· · eleiÇão,_. uma serte de declarações graciosas, 
N~i> f~i prova a· declam~,e de um 13mpre- fabricariam mil bares de assignaturas, aba

gado :subalterno ~a · Es.co_la de Medicina, nariam as assignatu·ras dedsas declarações 
cujo-nome nem ;siq_uer foi pelo sub-secre.- graciosas, -fariam depoi;> reconhecer por ta
tario da illf1Sma escqla apontado. bellião, não as· assignaturn.s exaradas nas de-

Vól. I 29 
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cla.rações, sim a.s dJlles abonadores ... e o 
pleito seria a1;acado ou invé.\lidatlo pela. fraude 
que esses abonn.dores, conluiados com um 

· · candidato, tives~em manejado. .. 
· . ]i:ssa _é positivamen-te a hypotheEe. 

major da brig.l da policial Paranhos, na justi
ficação que deram, sem citação dos interes
sados . 

. s_a. secção •. 
. D~pois de 27 de ma~'QO_ · conieçam -a . surgir 
·. declarações e abaixo assrgnados; cujas firmas . Os contestantes jurttam U:iria déclaraÇ~iJ de 

.não estão · recimhecidas por tabellião, e shri .Araujo Serrano e Nunes .l}ipeiro, -datadi!, : _de . 
attestadas po1· dois abonadores . cujas firm :1s 27 de~ m.arço, .ten-do sido ~s . firmas reconM.- . 
é que estão reconhecid~·. . · . . . . . . _, cidas em 18 -de abril, ·e. onde dizem não ter 
. Si a-lei_ não permitte si não que os protestos havido eleição·. ·· ' · · · 

. . sejam feitos até 24 horas •depois da eleição, .. Estas déClarações, porem, -não estão acõiri
' çomo adll}ittir ·:que possam invalidar um!!-' panhad~s ·dós títulos de eleitores e, como ~se · 
auth~ntic\L decla1;ações partiC\llares pas~adas v;iu, foram . _I:ec()nhé~•E:as_ por :11ot.ario, dous 

.. mais de um mez depois da eleição, .sem fir- me~es depois da. _elerçao. ·. , _ · _- . • .. 
·.mas ·reconhecidas .E! prescindindq da todas a.s. ·Que : prova fazem ella:s de que não hóuve 
formalidades leg~esJ . · - - eleição'? Si ·uma decl~ração dessa natureza. 

Nao ha li vrõs nem au thenticas . 

•pudesse _ f(l.~er prova, nein uma ·só _ eleição 
poderia prevalecer. Estaria nas mãos do · 
pt•opr~o candidato~derrotado: dár áo . pleito a . 
feição q_ue lhe apr0rivesse. . :_ . . · · 

_- · . ga. seêção . ; Assim, ; por · exemp·io; na~ : dispondo :de . 
. . ; . . nlêJ.i_oria ein .uina s:ecçãoj fabricaria,dou.~ mezes 

~-Contra està sec;ão j)llihm a âeêlara;Ção-do depJiS do pleito, unia çl:eclaraÇão firmada por 
sub-seÇretario da Escola de Me:ficina de q11e uril ou dous cidadãos e· viria pedir a annul.: 
o emp!'egado-encarregado da guarda llo edi- laÇão .-dô . resúlt~iló que lhe fosse contrário. 
'ficio informára não ter havido eleiÇão; o que ,Es?ariarri às ~a_iorias: alia?!fo!,lad~ts aos c~":' ~ 
nada prova, como já demonstrámos no és- prr~ho_s e · arb1trws das' mmor1as·, por ma1s . 
tudo feito sobre a 6 .. secção. . · · : , lDSlg:m{ic_antes que estas fossem. · -- ,, 

., . Na jusijjficaçã6 junta pelos · con-t:e~tántes só- . Um só el-eitor, dous mezes depois do pleito, 
ha um depoi'mento referente a. esta secçãQ; ar'n;mllaria· os_ votos de todos os -eleitores de 

-•Si tal justificã:Çíto pudesse ser considera,'dá uma. secção. . · · · · 
válida, ainda a'3SiirJ. nada teria provado con- · ; Quereis n:iaior abimrdo? Pois eSse exacta· 
tra a 9• secção.. · · · ·. . _ !lléÍlte, é o_ principio falso ~ ibiqu~ que ps 

Um só . depormen~o f,~z prova suffi?tente conte-stantes teetn. estabel~cido. ·• :. :· 
pa1•a mvahdar-uma· autbentrca revestrda de · ·t " · d - · - - · · - · 
todas as formalidades legaes ~ - Gonvem, en:O: . As .ou._ras tirmíl.S · a. l!eclaraçiJ.o -nao estao 

. tretanto, lembrar que essa ·justificação é _reconhe~rdas . · · · 
nulla 1Jor falta da citação do~ interessados. . Os contest-ante; juiitaram ainda a. deCla:.. 
. · Quanto á declaração do fiscal e . de - mil ração firmadà pelo;:auxiliar da Secreta1lià da. 
eleitor; a.que ·anudem os col).testarites, está, Soc'iedade 'Propagadora, isto é·, p_or _em:pre
desacompanhada -d() titulo de. eleitÇJr '.e da gado Sl!,balterno de·- associn.ção pir_ticul&r, 
nomeação de fiscal,: s~n~o que as .firmas não onde se ·diz não ter havido eleição·. . -· .:· _· 
foram recon):wcidas por tabellião .. · .Aléin de que esse .. geilero . de prova n~o 

Accresée que tal (leClaraÇão . não póde · ter pôde . ser_ .admittido, .cumpre .observai' · qúe 
valo~: jurídico, por- não ter · sido :tomada em' não · se·· .trata de ·um·- fim.ccioria'rie} qué iri~" .. 
notas de tabellião,ou · em· juizo, dentro dO. reça· f~ ·publié_a,tnas sim ·deuinempr~_àc;lo 
prazo legal. · de çorP.oràção'·particular, cuja firma nãó foi 

2° distl·icto 
: ·reconhecida. _ . . : . . · · · 

Datado de 27 de abril, esse do11iimeilto não 
faz prova alguma, rião tem·a;riienor a,ut:tíeh- · 
ticidade. · . - · · ·--:, · · 

. . . . : 

Não ha livros nem aúthenticas. ' 

4!'. secção 

·os contestaiit~ · allegam apenas que não. 
houve elelção, allegação essa desacompa
nhada de qualquer ·prova-, a não ser .que con

: side1·em como tal o depoime~to prestado pelo 

:, Ei~ - ~oda.a pt•ova que os.coritestantes :ru~ei:n 
possuir contra essà secção. · . ·: '• 

Vede; Srs. juizes, qual o valor das provás 
o1ferecidas pelos contestantes . . - · · ' · ·' · 

Querem· elles q úe uma. declaração . de em
firegado de· uma -sociedade particular· e Sé~ 
drma reconhecida, possua · tànianha. autori
p'ade que· chegue até a invalidar oresultaao 
da eleição. · ·. · · · 

·~<:· . . 
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6_ a secção . j de 27 de _abril, isto é , depois de iniciados os 
· . vossos trabalhos, Srs. Membros da 3a Com-

Contra esta secção juntam apenas a decla-~ missão. . · · · . ·. .. - · -
raçij,odo _me~~ipnado~uxiJiai' da Soci~dade Não tendo. os contes!_antes _juntado esse 
P_rqpagadora, Ja moS~t aJI19S quanto .édesca: doem;nento. a eontestaçao entregue á Com
_b1do esse g.enero _de prova •. Oabe~nos _accres- ·missão nó dia -· de ·abril e ófferecendo-o só- . 
. ceu_tar que os contes~ant\)~_ago_ra Já ;pye- mé:oteagora.cóm o séu additamento, o que 
~endem, que a declaraçao do re~er1do . au~tl1a1' ·se conclue _é que ~se abaixo · assignado foi f a- · 
dli. SoCH,ldade Propagadora pode. lnvahd~~r, brica,do quando já estava funccionando a 
n~q .sOmente uma, como tambem du·as secçoes ·:vossa Commis~ão, isto é; esse abaixo assignado 

, ele1~orae~. .· - · · . _ . . . .' . . . fcü fabricado em fins de abril, já depois de 
- _Chegarlalllo~ á lummo:3~ . theorJa de_ ·que entregue .á . camara a· exposiçao dos contes-

uma: d.~claraçao sem firma reconhe?Ida . e tantas. · . _ .. -_ - ·• · . . · 
. a,ttrlbUlda. a . empregado de _:uma SOCiedade . ·. . ~ . -. . -. -_. · : · 
qualquer pudesse sobrepor~se á .vontade do - Ah~ t~ndes ~prova completa de que fal~as 
eteito.ràdo de dilás Sécções, q que importada S~O a~ allegaçoes. dos . contestantes, falsarws 

. . eiir tornar inute.is tMos os pléi~os, em despir sao aquelles que:~os accusam. - - . 
. as authenticas de sua quàlidade de instru- Das firmas, altas, rara;s foram reconhemdas . 
· l)leiito .publico, os mesarios dé )3lij1 qualidade e.m 27 de .lJ:bril_, I!_erihuma só est;t lançada em 

.da .. -funcoionãrios investidos de fé publica. hvro de mscr1pçao.• . ~ . _ . ,-· .. 
·Além di-ssó,sertie1hante duutrtna vai-erra pela Quanto á 3a, 6• e 9ó . secções_ do lo districto 
suppressão de todàs as garantias ostàb.eieci- dM· qua{)S a Secretaria ~a Camara possue li
das em favor :da . maioria; e pela vontaâe vros e authenticas,-não ' existé no abaixo as
dé .um sô. homem 9essar:ia ·o exercício .dos signado uma só· finna reconhecida, que es
d.ireitus ql!e a , CozistitiiiÇão. e todas as .leis teja falsilicàdaem livro de inscripção . 

. _iiigenuatriente houve-ssem outo.•ga4o a todos A conclusão, portanto, é de que: o abaixo 
.. os .d~mais_ cidad.ãos. _ ~ _ .- ·- · _· -~ - assignadó, .longe .de provar a falsidade, prova . 
,.: Absurdos dessa natureza são tolos os ar· a-ntesque taes eleições são verdadeiras. · . 
gumeritos da conte;t(l.ção. " -- . .. As firmas de C.arlos Pédroda Silva e Luiz 

·· · · ._ . , ·waddingtqn não constam do livro de inscri-
7;,; se.Ccão •· p_ção ela 9" secção . ' . . . 

:· Quanto á;: 4a do ~J2" · districto não consta 
Não houv.e eleição. . · _ ·. - - igualmente da in~ripção a firma de João 
Ein seu addttamento dizem_ os ccirttesta.ri- -.Guedes de -Mello que em 27 de abril se diz 

. tes que -offereçêm como pl' ova . contra as eleito.r dD Eng.enho ·Velho .e fiscal do Sr. Go· 
16.secções dest~~pa.'rochia um ··abaixo -~s~i- ,dpy,' rÍlas não junta nem o titulo de eleitor 
-g.nadó, expre3sao tex:tual de EJ.UB se_ servem, nem· a· nomeaçao ·de fiscal. ·--
éonféssando que essa péça Ii.ã;o -é. protesto; · Quanto . á 5" dó 2" di ~tricto, no abaixo 
:firmado. por éapitali~tas, medicos· etc., as assigna.do apenas consta O · réconhecimento 
declara .õ·es de Ma'i•tins.Guanabara e Lihe1·al, em 27 ~de abril da· firmado Dr; Alvaro Alvim, 
São datadas respectivamente de 4, 24 e 26 de mas _ci norn.é inscri.pto no livro eleitoral é 
abril, quando já estavam .até · iniciadas as Alvaro Freire ae Villalba Alvini, muito di
sessões preparatorias U9Sta Ca.mara;, taés :verso daquelle 'e .não p_rccedido de titulo 
firma$, porém, ní\,o , estão récoJ}hecida.s e scientifico, · . .. . . ... • . _ - . -
qwinto ás demais assigo;:tturas, 73 d.oiiraréj.m $i rios casos .em.que lia·igmj.ldade"absoluta 

. di} ser reconl;lecidas por tabeHiã,o~_preten- de nQmes é sempre necessaria a prova de 
dando' produzir prova . dJ fr.anâe feita 'pelos idelitidado,, muito maio I' deverá se e a . exi

; ·Gontéstados, ·os contestan:tes ·· vie}'<Ú1l offere- gencia déssa prov& quando :hotiver diversi-:
·cer prova de que õsJalsarios são eUés e . n,ão (lade dê noi)les. . - .. :· . . .. _ - · 
:os qoútestadus. _ Examinae; Srs; Juizes, ésSEl _Os cori.stestantes: _dizem ainqa que não 

-, abaixo -assignad.o,_ cvmparf),e as :firmas de houve eleição em S. José; cgmo se pôde pro-
Gásp<Ú' . da Silva .Teixeira, José Bal'cellos var com . a· opmiã.o dó Sr. Bricio Filho. 
Lima, Henrique Wanderley, carlos ,Augusto o Sr. :Bl•icio Filho, permaneceu na 5a secção 
Marques da; Sil-va, Augusto Carlofl.'[i1:ont'Al- do 2° ·districto do Sant'Anna, á rua General 
:verne, vereis cada uma deUas escripta -re.: Gomes Carneiro n. 49, desde 9 horas da ma
spectivamente éom tinta. de ·uma. côr, ··de nhã até ás .3 horas da tarde, attendendo ao 
modo q úe o abatx,o assign:::,do esta como um processo de tomadá de -votos e confecção de 
úco,iris {oito com tintas de tod,ls as côres. actas ·e de'3 da tarde ás 9 da noite na ex
Ahi"enc!)ntrareisnomes'·(lm duplicata _comÓ tracção das cóp.ias·, conforme se vê nos livros 
por ex.emplo--:Vi:·gilio-F,erreil·(!, Borges. . eleitoraes e termos exacta informação: . . 

nesse ai:Jaixó assignado apenas muito pou- . Já se vê; portanto; que o nome do Sr . . BrrCio 
~cas firmas foram · reconhecidas e 8II\ data nãó devia ser explorado pelos contestantes. 
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nem o Sr. BI·ícío jtímais cleu a quem quee alts l;amento que ora otrerecemos â Com-
·que seja t pinião a esse ro.'lpcito . missão). 

Quanto aos pt•otestus a que · a Iludem os f'ot· t[Lnto, ver.itlca-se que nas listas manus-
contestantes, não existem . · criptas e · ná.s impressas dps eleitores qualifi-
' E ·o.'viLl.or· da 'Justificação · do que se soccor- cados nas lliver.sas paro chias do Dist ricto:·Fe-, · 
Í'ein ' os contestantes é. nenhum, como já o det•al, ba .iunumeros, h:t frequentes· ei'ros, 
demonstramos ét sacíedade. . quer de cópia quer de impressão. . · . 

. · ·.· Os contestantes n,llegam qlJ.e ha muitas Nem pelo facto ele es ;a.rem alguns nomes 
tlrmas fa~~ificadas, mas não junt<J,ram um :Jó dos assígnados no livro de inscripção em di- . :. 
do.cumento provando es:>a allegação . . yaliJIU- vergencia com os sobt'e-non1es dos consi- . 

- ~.e das a.):legà.ções do Con·eio da Manhã. gnallos nas listas manuscriptas ou impressas -
_ . Ora _pelos c'ontestantes é q1,1e os lívros do ttlistamcnto Íln1Jorta ci11 uullidade nem 
·foram .examinados; pelos con testantes é que mil _prova de feaude. . 
taes apontamentos fo :·am · entregurs á pJJ.bli- Tanto istó. é cel' to qne os contestantes, · 
.cí!iade da imprensa; conclue-se, .. port.antu, a:pczan . destas ·. cinco differonças de norrie · 
que· esse genero de pr ova é i.11na pill1eria ! . sobre 52 votantes quo compareceram na 

-Os contestantes forn:ecem apontamentos a secção. affirm;:un que o pleito coneq 'i'egular• · 
um jornal, .esse os publica , . c depois os con· mente e que nesta secção o l'C'=!l1ltadó lhe,s . · 

· testantes veein dizer que as allcgaç-Õe$ e,;t,ão . foi faror<tvel. 
4)omprovadas pelas publicações daquellejor- . D_, exposto so conclim que os propri'os cqn-
~al ·! te~t ,mten·econhecem que o facto de haverem · 

PAROCHIA ·DO .SAGRAMENTO 

~ l" secção 

sido inscriptos alguns nome~ de modo diff(,}· 
rente dâ,quelle po t~ que se acham impre·ss:qs . -
ou copiados na listn. de cha 11ada, não é prova , 
nem iu,üclo de falsidade.. . . . . 

isso ~e -. encontra ·em · gra.pde numero de : . 
. Dizem. os contestantes que o pleito cor1'eu secções ·, mesmo daquellas eiu .que 'os contes_- · . . -~ 

regulfJ.rmente e q.ue pret_cndemos p~r~mbal"õ tantee; reconhe~cm ter corrido o pleito regu-' . 
mu<tando ·o locaJ .da secç.ao, co01o-SI 1sso de- . rarmcnte;_ facto esse que 1.3 devido âo erro de · 

: pendesse .de nossa vontade . . cópü\ ou do impressão das listas de chatnada-; 
. A designação de locaes foi <'teto pra~icadq facto es~o que succede em toda a parte e pelo 
peta· Junta" E~(3jtora.l e publicado · cjuaJ•cnta qual ri.il.o podem se: .responsabillzadcis os c<J,n
dias antes d,o pleito. Em que podia consistir · didatos, nem ps mcsarios, que i:Jenhuma in-

. a, surpr.esa ~ - - · . tel'Ven â:o tem nem na CXtl'iJ,c'Ção qas éópiaS e 
Procuram insinuar a nossa influencia aJi- nem !la impressão ilas · listas de eleitqra.do. 

· te a Junta Eleitoral, o que .aliás, é iucxacto; Estabéleéidos cs~es prfn.cipios, dei::Mo em· 
. Nep.hum acto .de parcialidade ou irragu- breve ütre)no:;; a sua apiJlícação a OQ.tras : 

. l;tr ja!IIaís · sqrla praticado por homens d<L secçõe'i . · · · 
. estatura móral de Godofredo Cunha, 1-Ienri- 2a .secção 

: que Vaz·e Borges Monteiro. _ · 
. : O!! ~ontestantes não se satisf<~zem com o -Dizem os contesta.ótes que no :livro de in- -

.: pelourinho -on!le ata.ssalham n. nossa honra.; scripção sob · o n. 14, encontra-s·e a assigoa- · 
.~ão. a.lém, investem· COJl.tt•a a reputação e o ttmi. de ·Antonio Manoel Couto, . quando o 
nome de tresjuize que todo. e fôro pro.clamn., nome d.o eleitor alistad-o sob o n. 19 é An-
·sem discrepancia; .modelos d(3. integridade e tonio Manoel Coelho. . . . 
de pureza. Para os · contestantes aié esses A allegação é fa.lsá e, quando fós~e ·verda- · 
magistrados sáo·co!·ruptos e venaes . . . · peit'n., não constituiria motivo· Je. nullidaue·~ · 

Dizem os contestante~ que a eleição ahi Vê- se .0<1 cópia manuscrlpta. do all~tamento 
-.'foi um exemplo de correcç.ão c · moralidade . que o eJeitot•· allstu.do sob n. 19 c!lama-se Á..n

, Aceitamos <t a.fllrmat iva e vamos reflexionar . . tonio de Magalhães . · :. · ·. . -.-
·NO Üvro de inscripção sob n. 20 encon l;ra- Sob o n. 23 é que está.' alis taQ.o Ahtoi:lio 

mos ·a iJ,Ssigo_atura de . Doming.os .Ferreira M<1.noel Couto, uome cxactamente igua l ~o 
B:(oªga; spbo n .. 28 de João José de Araujo e · u<1 assignaturaJ anç<J.da no livro _d\l üiscripçií;o 
Sob ij. a de Antonio Baptista Ramos Bitten- sob n- 14. · · . . · . - . e ' ·: ·. 

court , qu'a,ndo-na lista de chamada ou cópia · Dizem airidti que sob· o n. 69 está alistado 
do alistàmento encontrmn- se -os nomes ·aG o eleitoi' José de Souza· Ci•úz, quando ·no livro 
.Q'omiogo!i Ferreira Mendes e João José Nun·c<~ de inscripção encontl'aram a assignaturá. ar
Ribeiro e Antonio Bar1tlsta H. BiHcucourt. rada de Jua.qui" Moreira da Cruz. tambem 
Tambem votaram Jpsé Henrique Gir:md e é falsa a allegação. · _ . . -
Julia.n· Rozand {)Ujos nomes na relaçã0 dos Da referl!l:.:. cópia· do _alistamento, consta 
eleitores estão inscriptos José Henrique Gi- que Joaquim Moreira da Cruz esta alistado 
~ar(\ e Julio Rozàl (pags. 4, 6, 108 e l09 Q:o ·sob ij.l35 e José de Souza; Cruz sob n, 139; 
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' do livro da iu .;;crlpção consta ümm1 v·otado t Alludem os coirGcstan tos, como de costume 
Jos~·: de Souza Cru~ ·_o .Joaqu:m i\Iorelm dtL I (c wa 1'<1mosct .iustific<lção; nella, entreta.uto. 
Cruz; nomes pel'f?~Lt~rn ellto Igw.ws êLOS dous nonl~um;" ~ó tostemunlm foz referencia tt esta. 
quo ~e le!)m p.a GOJ!lcL do alt ;tmuonto . _ - sccçao ; nonLLum üeponnento ex1ste em que . 

-Contra o resultado desta secção uipresen tam se falle na /2" secção do 1 o districto do Sacra::. · 
âlgumas declarações de elcitorés, aliás sem monto. - · · 
o rec_orihecimento_d<).S firm!s · . . . Dizem, finalmente, os 'contestantes que 

-- Ex1sten_1 nes~as declaraço~~ as ass1g~aturas esta se,~ção devb ,,0r presidida pelo corone~ 
de Antomo Rt':as e Antonw de ~lmet~a Mo- Bernardo Leão, __ já tristemente conhecido 
raes, quan_do os no~ues ?onsta_ntc::s d3: llsta de como celebre falsificadoi' de actas. 
chamada sao Antomo R1bas e An~omo de Al-
meida Moraux~ · · , Vamos r-esponder a esta calumnia serviu~ 

O dilGmma é terrivel: ou 0 protesto é falso. do-nos do archivo da propria Camara. 
os .contestantes falsilicaram _o , ~rotesto, ou o . bo p:irecer n. 65, de 10oo, approva.do pela 
argumento -de que se serven1 o;; eontestantes C amar;•, dos Daputados const;t que esta 
é _destruido pelos pro_priós docume11tos que secção foi annullada , além de ou l.ras razões; 
'apresentaram; . « porque o tenen-te-coronel Bern11rdo Cm'l'êa . 

Veem os contestant,es quanto é ]Jerigoso de Araujo Leão communica á Commissão 
Jilscutir:se com ;crgumentos falsos e ainlla (doe, n. 38), n-a qualidade de presidente 
felizmente, para ellcs o argumento de que ·da mesa, resultado differente do expret>so 
se· sei.·viram é fa1so . no boletim, dizendo te1;em sido recebidas 
· Si verdadeiro fô r<L, a concllisão seria esmà· só mente . 74 cedtllas q_ue, apur-adas ,- deram 
gadora . . O p1•otesto apeesentad_o teria sido 68 votos ao Dr . Irineu de Mello Mach~.do, 
obra d.e sua f<tl:Sificaçã_g. · ôO ao Dr. L-Ieririque Tavares ele Lagden, 

.Passemos agora_ <t apl'Jciar os documentos 58 ao Dr. Nels n de Vasconcellos e Al:.O 
apresentados pelos contestan~es. meida, 16 _n.oDe. Oscar Godoy, o.ito ao Dr. 

O ajudanGe de porteiro declara não ter João Scveriano . da Fonseca Hermes, sete .a 
funccwnado a secÇão . . .José A11gusto Vinhaes, ·dous ao Dr. Eduar~o 

Na; EscólaPolytechnica -deviam funccionci.r Atwtlsto de Souza Sàntos, dous ao Dr. Al• 
_duas secções: a 2"' do I o e à 6"- do 2".- De facto .cin'do Guanab11ra c um ao o:·. Manoel Timo~ 
não houve eleiÇão na 611 do2° ,neril consta theo da Cost-<ro q_úe, finda a apuração _e 
authenticana Secretaria dà. Ca.mara. · quando já se lavr:wa a act:,r, entraram no 

· A gual das duas s·ecções q_uiz r eferil•·&e o recinto cermt dé 400 cap11ngas armados com· 
. .porteiro 1 Não constando da .declar·ação qual facas·. e garl'llcha.s , os quaes, cercando-o, 

o nome desse ajudante-e não-tentlü esse em· prenderam -l!Hl os braços, a_tacaram a m~sa.-_ 
pregado subàlterno qualidade riem autori- e-carregaram a urna e os-hVl'os;,-o boletm:~ 
dttde. para invalidar -auth_enticcls; que- sí'to -dá a Alcindo Gúanabm"a 184 votos, · a Jo i'ía 
eqil.fpa.radas -ás esci'ipturas p'1blicas , não Severiano ela Ji'onséca Het1ne8 183 votos, aa 
existe-motivo algum em que_ se possa c;:Mi- D1·. Osca1~ G.ocloy 86 voto', a Irineu MachéLdo 

· bar . a Commissão para decretar a. nullidade 58 votos, ao Di·. · ELluardo dos San _os nova 
pedida. . . 'votos, a José Auo·usto Vinhaes 28 votos, a 

A declaração do fiscal,. cuja nomc3.ção não Ma.uoel Timotheo"'d~t Cos-ta seis vot.os , a Nel~ 
foi - exhitJida, e !k alguns eleitores, cujas son de Vasconcellos -dons votos e ao Dr.- Hen:
firmas não- estão i;econlüiciâas,nierecei·am por .riq_ue . Lagden dous votos.» 
parte dos contes1;a,ntes o pciniposo ti tu lo d.e Falsificador julgado pela Cali:mra não é o · 
protesto, quando t11es Jeclarações não foram Sr. coronel Bernardo Leão ; é ·o Sr. Fonseca. 
toma.das nm juizo, nem om tabellião, no Hel·mes. 
P!<1z? da ·lei. c só as fi.rmás -dos abonadores 0 odio _ do Sr _- Hel·mes ao col'onel · Bér·-
sao _.! econhec1~n.s. . . . . c d L ~ - · , é d · · -te meu fat~ 

Nas é preciso · gra.nJie atllamen to para n_ar o eao l1 <)-0_Prov m :e ser es . . . , 
_d!:lscobrir;gu_ê esses abp~ad_o_rGs .são os_ Srs. s1ficc:dor, _ma~ su~ de t_el",elle o1)st.ado a fals1" 
Matta ,Tmxeü·a e Braz1h·ano Cavalcanti ·em· fi_caçao feita 1el( Sr ·· I]ermes. d..; 
pregádos do ,escriptorio do Sr. He1~mes b l_lue Lêde bem, Srs. ·.Juizes, esse pa.recJr "' 
~- data dá attesta_ção é-~- a do costume, 27 1900 · 
de março. _. · · . Desde aq_uetla época já sabe a Camàra 

Pergunta-se:. póde ser annullad-a uma au·- q_nem é o hab itual perturbador <h ordem pu• 
thentica P!'llo facto de exhibirerri -'Ós contes: blicai-'-0 S1•'. Fonsec"Hermes, qne assalta.ra.· 
tante_s üma decla·eação despi<ia do~ requbitos ~lffiw secção eleitMa.l onde fô ra derrotado,- . 
lega.es, sem firmas . reconhecidas directa- para tomur os livros â força n_ augmentar 

. mente por .tabellião e, apen~s, attestada.s por os seus votos de 8 para 183! . 
abonadores um mez e nove dias depois da Estão rogiS-trados nos Annaes da Camara os 
eleição ? : · precedentes desse candidato. 
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Nella, o respectivo funccionario começa 
declarando que o assumpto é de m1tureza 

Allegam os contestantes que o nome as- alheia ao serviço e âs funcções do seu c:wgo, 
signado sob o numero 115,. no livro da in- o quo por si só bastari(l, para. innlidar a 

. scripção é o de Rogerio _da Silva. Teixeira, força probfl,nte,destedocumento; e accresc~pc,. 
quando o nome ·constante do alistamento ê o ta qUe lhe pa1•ece não, ter havido eleiçãoj .. 
de Rogerio da Silva Ferreira. Dá, cópia conforme o·que ouviu, dizer. a d,iversos elei- · 
manuscripta do alistamento .consta. sàb- tores, o queihe·tira.até o caracter. de teste
n .. 225 o nome Rogef•io da Sllva Teixeira munho directo; e, examinada detidamente 
.perfeitamente igual ao no-me encontrado no esta d)claração, se .verifica que não .tem._· 

3"' secção 

livro de inscripção.. ._ nenhuma aut(1rldade para constituir ele~ .. ·.-
S.ão deste jaez as accusativas dos contes" monto de prova, pór isso que o declarante .: 

tantes. não consigna a hor·a em que, no dia da elel- · 
· Pede o Sr. Himnes ainda a nullida;de ção,. comparece11 no commando s11pcwior. . . .. 

desta secção, ftindando-se numa drclaração, Esse é o· ponto principal da. questão: .o· 
segundo chama a este papel, esquecendo-se, documento não póJe -fazer próva como cer-

. desta vez, de denominai-o protesto, como fez tídãof não só porq'ue os fLmccionarivS publi- . 
~ em relação a tanta::? outras declarações. cosa. penas toem fé publica quando certificam: 

Çomeçam QS contestantes. faltando á .ver- a respeito de factos pertinentes ao exercíciO .· 
dado. Alfredo Falíer ê 1° suppleri.te e não d,e suas atti•ibuições e a .propria deClaração· 
mesario e o seu nome const~t da. relação dos registra que a certidão . pedida é ma teria . 

. eleitores eliminados. em 18!=19: sob n. 33, extrà.nha ao serviço e funcçõEJs do com mando 
· pag. 98,do respectivo impresso, cumprindo superior; mas tambem porque, qon~iderado 
lembrar que a qualificação· é revisão dê 1899. como testemunho indirecto, ainda t_<3m a. 

_·são os actos vigeptes no Distdcto :FederÇ!,l, enfl'aqu,eeerclhe a. autoridade a ciréumstan
; tendo sido_annillladas as quitliftcações feitas cia de não haver, o respectivo signahrio 
nos ,annoS' subsequentes: . indicado a hora em que chegou á sua. repar- . 

A declaração de Fàller nenhum. valor tem, tição. · · .. . . ·. . ~.· .·· 
não só porque ella. não tem o. caracter de _ ChegÓlJ. antPs, .no momento ou depois do-
protesto, tqmado em fôrma e tempolegaes, pleito? Ninguem o sabe! · · 
mas tambem.porque se lM contrapõe·a as
signaturade,todos os mesaÍ'ios .cónstantés da 

i, respectiva authéntica. · · ·. . · 
4~ secção 

· . Não é só. A, iirma de FaUer e· a dos de- Na contestação letpos a seguinte phrase:c... 
mais signatarios da declaração I)..ão estão re: «Esta secção func()ionou.» - · 
co:Q.hecidas por. tabellião. · .· .: Nesta seqÇão · compareceram e. funcciona" 

Foram abonadas-adivinhar .por quem"- ram .cinco fiscaes, cujas nome.ações foram 
. pelo,eter.no Sr. Matta Tefxe~ra e pelo major remettioas pala Mesa da Gàmara dos Depu

Damo! Lisboa; par constante a abonar os ba- tados e'. acham-se appensas âs respectivas 
tal_llões de assignatural'l. falsas~ authenticas; . entretanto; os . contestantes 

Quereis saber em que data~ Na do cos- teem a àudacia de affirmar que esta acta 
., ~tui.?tl-' istp é,.n.a. m.esp1_issima data, na ~e ~7 é-falsa.' · 

de março ! . . . · . . ' • - · d · t · , t -
.Esqueceram. ·se, ·p_or.~êm_· , os contestant .. es de · Falsa é à allegaçao- o» con es_.an es e pas· 

samos a .demonstrar. · que, si os pí.·otestos tomados regularmente, · · 
acotppanhados dos·resp!iJctívos ~itulo~ só po• Dizem os cbntostantes que 11 cópia da · 
dom ser reputados Iegaes, qlJ,ando recebidos acta de inscripçao não. está; assignada pelo'i 
até 24 horas depois da eleição, com maior sec~etario .. , Não compreh,endemos o d~slate; 
forga de razão deve concluir-se que nenhum _e. s~ os ~onte~taptes qmze:am refertNe a 
valorpodem ter declarações gracio;:,as, eles- copta da mscnpçao do~ ele~tores, podemos 
aéompanhadas dos ·diplomas, nã,o reconhe· él,ffirmar-:--qu~ ella. esta assrgno.~a pQr todos-.~ . 
'cidas por tabellião, não tomadas por termo e os n;10sarws, roclustve e secr0tarro .. 
fabricadas um mez e nove dias depois da Continuam ahi os- contestantes a faltare 
ele~ção .. · . -.: . · . . á verdade .. Que irn:portancia teria: essa·ai-

. Não .é inutil observar que o abonador Da- legação quando OI'! livros, isto é, os origi-. 
niel Lisboa . esteve durante todo o dia da naes estão todos aJü na Camara, . em poçler 
eleiçãó .. serylndo como mesario na·2a secção da .Commissão de Inquerito e .perfeitamente 
do 2° districto do Sacramento. . assia:nados ~ 

Que:çem 'QS contestantes que. a certidão Dizem ainla os conteStantes que votiuâm,, 
passada pelo commando superior da guarda nesta secção elritons de outra cuja mesa 
nacional constitua prova contr-a a legitimi- não se organizou e que seus votas não foram 
dade do pleito nesta secção. tomados em separado~ 
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5a e 6• ·secções Continuam os· contestantes a faltar á ver
dade. De> livro de actas, da cópia da acta da 
eleição consta que os referidos votos foram Affirmam os contestantes que as secções 
toma,dos.em separado; e o resultado foi -o se- funci?na.ra,m regularmente. 
·gl,liilte ( Irineu Machado; 17 ·:yotós · e ' 49 eni 
~epârado ; Nelson de Vasconcellos, .-15 votos , .. secção 
e 15 em separado ; · ijenÍ'ique Lagden, 5 vo- - . . 
tos e 15 em separado, e assim' por deante. Os çontestantes juntam uma .. certidão do 

-.,\:ccresce que :<>S :títulos de eleitores <;le ou:.: InstitUto Nacional de Musica, onde se de
trasseéções .que ahivotáram forai)l retidos clara que a secção funccionou _c()m toda a 
pelit mesa e enviád,ps a() poder · v:e:ctficador; regularidade. · · 
Estão .todos a.qúi ná Can:iara dos Deputados; · Allegamque ois mesarios, .ao lerem as ce
. . A\lrríirae, Srs , j\lizes, a _audacia dos cón- dulas, attribuiam aos c ::ildidatos diplomados · 
te~taontes I Nunca se yig tanta. córa.gem! ! · os votos que eram dados aos contestantes, e 

Allegl\,ma,inda. -os contest~tntes que à acta. entretanto, nem uma. prova. adduziram em 
· toi :fctlsificad,a; dàp:do _aos cofi,t(lstados um re.,. favordo a1lega.do .. • -- . 
. aultado superior a 500 ou 600 votos e é.- isso Allegam ainda que o _resultado publicado 
que se lê na . declaraÇão dó Sr .• - ·Jasper pelaimpr!lnsa não combina. com o da acta, 
HarbéD.'. . . _ . < . . .. · .• . à.llegaçãJ que nenh'Q.m jràlor ·tem, não só 
· yi,q. .ã. O_o)IIn:iissã~ que o . candidato :qiais porque não. fi) i · pl'ováda, mas_ ~amberri.. p~r
v:o'tlt>do -ahrteve 66 votos. . . . . . . ·. -_-.. ·que e~se. genero de pr()ya nao é admltt1do 

Pretendem os contestantes q)lã ~ · declara~ erfi _direito, como já demónsttamos. . · 
çã9-do Sr. Jasper, datada, de.- 13 de abril, . O mesário Lioo Noruega dtz que não as-
pos_sainvalidara Jtcta.. · . . · . • .. . ·. sigriciu a a.cta. . ' 

O deélarante affirmou que os.Inesarios se- > Essa, declaração; _cuja firma está reconhe-
. guir<!Jli com os livros para o escriptorio do cida en:i 15 de . abril, não. e~prime a ver" sr •: ~oronel Mello, -á ruâ. . Senhor. dos P~ssos, da.de .. E' .mais . Ulll .artifici() para· armar ao 
o:qd.e. os }oi . depois. i:lnçontrar. Pois bem ; o efteitó. . . _ · . _ · . 
. esÇrip;~orio do coroneiMellolia muitos á.nnos ··Lírio . Nohega-é os contestantes affirmam, 
é á r:ua do' Hosp~cio n.360, soprado, cqmo pro- entretai:tttT, que ~ : assignat)lras constao tes 
vai:nos com a certidão que ora otrereceiríos á. da~ - - ac~a da ···: -insta,llação,__ do •livro de in· 
C9mmiss_ão. . ·. . . ·. ·_ . . _· ·. · . _ . ; · scripção, foram feitas pelo proprio punho do 
~. Q()Ip.eçou mal e mui ti'> mal CJ. .declaração do ·decla.rante. ·- · · · . ·· ; 
Si'/ Harbtm; . · : •. . . - ~- . . _' . Confrontadas ·.entre si as tres firmas-· a 

· :. biz a.indá o Sr~ _HÚl,>e~ q~e não . àssig;Óli · dá insÚ·ipcã ... o, a da< àcta da. insta,llação e a . 
osjíapeis eleitoraes1 quando no :livi·o se vê- dçulecla.raçao-ftrmas q u~ os conbstantes. r e
titica ter assignado a actl!> da lnstallaçãp e o' c~oheqe!!l como ye~dadBiras, eoPl. a da ~cta 
li:Y,ro .. de inscripção, rdirund.o•S!=J d~pois da da eletçao! prçnwtame~te se vertfica a tm
a:Pttração por ser contrario -çtos seus eandk _proced.encla da aiLegaçao.. . . . . 
d!itos ô resultado ~o pleito. . . · . - . ···•·. Falsa.como as demais ·proposi9ões avan-

i'erguntadó pelo sr. Hermes si 0 resulta.do_ ç~da_s. p~los . contes~antes, um st~ples ra-
. . da votação é o-que indí6~_em uin ·dos q4e- ~IOc_tmo Joga por tyrra essa ardilosa alle- . 

sito$, da sua. carta., o Sr. Hà.rlien nada res- ga_ç~o ·. . . ·._... • · . . ·. . .· .. • , . 
ponde; limitarido~se a; dizérque :votáraín de :· ... ~~ Lmo ~oru~ga, . votou, a:ss1gnan<!_o o l~vro 
5_0 !í 60 elettor-es, qúand.o, e.fi'ectl.vamerite, de ~:qscripçao e , a acta (la ms.taUaç~o •. st ~s 
v&taram 19 eleitQres dasecçã<i .e 56 deoutras ass1gnaturas dos quatro demais me~!l-nos sao 
secções. · · · _ . ~emp::e. !:econl:teCidas como yerda~eu•as, era 

. · . > . . . . .· ·, · . presemdivel a ..-:assigna.tura· de .Lmo na açta .. · 
. -0 Sr. Harben, dl,:v;_agando .· sopre; opiBito. Q:á eüiição. Si elle s·e. i·ecusasse ·a assignar 
p~asume umll: .votll,ça.o _ fal~a · de.~?.OO a · 600 _essa acta; os ·outroS'mesarios lavrariam a 
y:ot_qs . 11a secçao de q~~ foi zneSa!IO,: dando. de'Clarlição consignando' o.factó;~sem terem 
ll,S~Ul~ ; most~ll,S da Plj,ll~ao com .que ~e _ex .. necessidadede_ recorrm· á ft•aude. 
prUE-la. e ava:nçan~o ~ma P.ha~tasli:t ª-qual se. S'i tinhám n.alei o recurso apontado, repu
oppoem o lryroc~a mscr_Ipça_q. e lf..--acta. -gos gnà. ao bo:m senso acreditar' nessa imputação 
tral):l:lhos eleltor-ªes. ·. · -. ··· · _· · ca.kimniosa · . · 

E'numdocumentocqmoe$se quese fundam ,_ Nii:tguem pratica uma· fr~tude desneces- . 
os contestantés :pará demonstrar a fraude ; sada~ · desde que póde chegar ao mesmo 
tl· ' entretanto;· .elle foi redigido em 13 de resultado por um meio legal. . 
~bril, quasi d.~u.s mezes depois da eleição, ·. · Não póde u'Írí só mezario, dous mezes de· 
1s}o é, mais ou·me:ogs na época --em que fo- pois da eleição, pretender por esse processo 
ramfaoriçados todos os docu)ll.entos por eUes 'invalidar aütllentieas da secção em que o seu 
api•esentados • . · ·· · candidato fôr:,t derrótado. 
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A admittlr-sG tão ctwilosa manobra, as mi-1 Consiste na declaração firmada po1· Ha
norias que dispuzessem apenas do um ou milcn.r i'I'Iachccclo e seus cunhados Euclides 
dousme.>arios vil'lam d:ws nu Ires me~es, e· Norncga, o Avorta no Noruc.ga, que uizem tél' 

·, pois da eleiçao, como aqu_i succede, invalirbr vist(); <i~ <luas ho1·as da tcmie, o presidente 
o resultad.o intell·o do escrutinio, lJastando-. coarJui:m Ltllas com um embruliio . c6ntei'ld'ó · 
lh€S obt.er, pb,ra es'O lJm; d CCÜll'ilÇÕ3S fil'll1<1· OS li vras eléttoraéS ti·esta Sécçã.à, _ tráll'Sj?qi'• 
da8 pelos seus parti·durios. t<Xnrló'-os paira . míl.à. _ casl da . 1'11a Aristides • 

P-rocurando :.adduzir mais u;u a pl'ova con- Lobb_. Na· declal'<tQ.:'to o numei·o · dessa: c·asa ·· 
tra a legitimid . ~do dessa eletção, Uns atnrnia e-Stá -emendado·, ó que por si ·só seria· srtffi- : 
que . só votaram 82 ·areitoi•e::;, querendo ljor ciente pai·a tornu.r suspeito esse documento. _· 

' · · essa .fôrma insinua~· que o livro de inseri- · 1\ dcclarttção, porém, _ é_ üJ.vérosifrHl. O~ 
pÇão foi alterado. · . · declarafi~es dizem ter visto um embrulho, ·o 
Examinado~ porem, esse livro, o que se ve- que dá a iden; de envoltol'io, · capa,. occul

,..., rifica exn:ctàmeute é que votaram 82 eleito- tn.ndo qualq:uer objec to; e ao l)lésrno: te~:n;pó 
. . ; rés e tàn·t·as ·são as as.;ignattü·as cons·.atit'es 11cm·escentarp, ültrapassando a . Itr:fai'áJVii;h'osa 

do refel'ido livro, dahi concruind'o-so que dcséobbrta. dos raios X, qa'é pá'det'âtii v~r 
~ouve oi0ição, do que dá . testeúrunho o pt·o- tres livi·os e vel'ificar na. capa élos mt:·Smos o·s 
p1'to·aectarante. · . J.'otu-los e o imiEero da secção a que li!e des-w 
· ·· · tinavatn !- . , ' 

sa. secçã:o · Qtic â. dedal'ação de Hamilcar é fit,lsa, vá ... ; 
mos ainda provar com o tésternunh:é dõ· · 

,Allegn.in os contestantes que tamb~m está p1'opriu Hamil:car Machado. . . 
.fi1Tsificada a acta d'e-sta. <;eéçii:o, p<1l'à cujo local De-pondo n<t,justilicaçào·, diz elle que pel':. 
fôra escolhido o editlcio da S·ecretari à da ·correu u. 4a, 6n , 8a e ga secções dó l • dtstriet6-
JiistiÇ(1. .· · · e a; l" 3" ifa 5• fia e 7a secçãé'S dõ 2° d}s-· · 
· ··E' esse o processo qu·e adoptararri·, prec tl'icto 'ctesh par~chia, ga:stiiiido êni seu t-r·a~ . 
t irndendtr a:voluú:w:l' com fal'sida:de3 o .n.llega- · jec-to corei de três homs e que ás 5 hor~' 
ções futeis a sun. bombastka e desn.ssizada . d,1,. tJ.ede conversava 111 cidadcir corti' u·m J)rê" · 
contestação. · siden·Gc ~da mesa, o Sr. ·ur. Benjl\rrüil Bài;;; 

Procl.1rámos essa neta, e<Jn'tío oncontl'át11os ptista. . · . . _ , . · 
nem livros nem autlwnticas. Do protocollo E; êSqu·ecido de uma declaração que já; 
da ·secretaria . da Camara dos Deputados havia tirmado contr-a esta secção aip:dii; in· 
não consta a su;1, entrada. cluosua asügnatura entre a do dive1,Sos ia-

E' fa;lsa., pois, a allegação dos cont~:stante3, divicluos que em umn. _outra declaração s~ 
unicamente produzida part• oifeito tlle::ttral; dizem presente13 no dia da eleição no edtficio 
e tão fal'sa, qüe os propl'ios contestantes no de~igmtdo para o funccionmhehto de>t~ 
additamento á sua contestação vieram 1e- lOasecc:ão . 

, Jra?tar·se da calumnia imputada a·os me- Hamltçar se multiplica por toda a ·parte; 
.. sarws. . . Vtte a onze secções eleitoraes, permanece na 

~ - .. 

· -Lêde o ail:ditu.meií'to ; ;xhi oncontrar('ii\ o cidade até ·as 5 horas 'ela tarde e á.s2 horres 
.ilome do Sr. Virgolino Procnç;t, presidente dn. trtrde-esteve no Rio Comprido ! · 
iíoin-ea:ifo para. essa secção, iúeoladu entre os Euclides No1•uegn. e Averta:no - subsci·eve~ 
homens de hem a quem os contestantes mm a deciaração de . Hamilcú, mà;s . caril 
'Vi'G1'alll, contrictos e ·Jlum(lhados, pedir tinta de côr dfvorsa e as firmas c:3tão reco
perd·ão ! . .. . nhecidas em 20 e 2;1 de abril, 111aiscJ:e d6us 

Não houve.oleiçào . 
Juni;am, entretanto, os coutost<!. ritos, em 

rel~ção a esta como i1. <mtm·ior, ::t lgumas de~ 
claraçõE's .sem .th·mas J'econhecidas porta.
beHiãó, mas attes.tadt~s pelo~> abonadores pee
ma;nen'tes;·sr;;,. Matta TeixoiJ a e Bruziiiano 
Cavalcan-te e destas. vezes ... ai nda 11a mesma 
dá ta·. : >21 'dó março ! .. . . 

H'J• secção· ·_ 

' Ap1·eciemos os documentos apresentados 
pelos contestantes. · 

O p1·imeiro é de uma d~ploravol i nepcia.. 

mezes depoisd:1. eleiçiio! E é esiHHpcuinehto 
quo os contestantes dizem estar .assignâdo 
por pesso::~s acima de qnalquer suspeitá,.· ·· 

·si es:>a declaração não vale como prót~.StÇ> 
nem tem nrmhum elfeito junidico, .- o niesm·o • 
succede em relação a:o sugunrlo dàcume--nto 
otrerecido pelos contestan-tes. . · • · . · . 
· E' um aba i:xo a~signado do· individuas ·qú(;' 

se dizem lhcaes e eleitorQs, sim1 juil'ta:rriü. 
entre~anto os respectivos títu los ~;r inmtea:.:. 
ções,: e.;éujtis firmas · erJ;t ni.imcro de 67'· n:ão 

· es~ã-o r écon·hecidas e nem ao mimos abbnada1;! · 
pélôs habitun.8s a.t testadoPes- Mattà .Tei.'
xeira e Braztliano Cavalcante. · ·· 

E:Jtttmintte n.s firmas desse abaixo a:sSi~ 
gnado, entro ellas encont1.'a!reis :a. 'dé Dertilfl• 
Lopet! Roclrigues que votou na· 1"' sêê'Çãó~ 
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ondo ·ó eleitor; · n.e..~rthUI' Vio!r<t DE ••. f[Ul) judicial, de quo os contcshnto~ fugira,m. pro
se esqueceu <le ·compkb.t· · ~t assign,.::ttum ; a p:.;$ít,1lmente . 
de iYIImool A lv<:,s .lacintho, r8cJ•ipt;t, Santo . « Segun,Jo a nossêl. .lei. ü sompl'B necessa
Deus ! p0lo p1·opl'io pLullw. . . do primeirv rio o concUl'do dos peritos, como aquelles · 
córi:te~ taríte, . o Sr ,. Fvnsec<t He:·mes ! ! · a quem os estudos especüws e o habito 
. E esse documento cni cüja: fa_l:hticação col- confei'em um tacto . pratico c uma habili

lah,orou o Sr. · Hermes é éJ. pcçn. ·que os dade . não · commum para reconhecerem a 
cort testant~s pt'eten.iem oppor· ·a. aú thentica identidade -Oll diversidade dos escriptos. »-

. a8Signad~ pelo-Presidente Juaquim da ,Si:!- LESSONA, .Prova scritta, UI, pag . 247. 
v'élra.Lülas;·_moÇo quo cfles mesmos . dizmí;J, Na sua faina do calumniar os coníestan-

. e!:n sua conte~tação, se1' co1íhecido como poli. tes, dizem que o livro enviado á Cam::t.r<t é 
tico 1·epubticano pui~o ·c ihtransige11te, por um falso. · · 

. éida.dão a queLil o Sr. Herriies trata de sou A allegação é descabida. 
il!iístre,corre!i.giónario o qualifica -de homem Por que motivo os contestantes ueixaram 

· léitZ c dé JJrincipios ?·epl,lblicanos, .homem de de requerer ·corpo de deli.cto ou exame par
. brió é de honi·a, repitbliéano incapaz de trahir cial ~ 
º ideal. sacratiJsimo qtte. tem par· escopo a ver - Examinando o livro attentarnente, o que 

· dáde eleito1:az·, ct quem .fdnwis teve · por !ldve;-- se vê é qu3 elle está perfeit9 e não existe 
si.trio ; éomo tudo sé lê nó documen-to junto n. .. o menor vestigio da ·substituição a que allu
quo é .datado de abril dé I 903, isto é, não ha ;diram O$ .constéstantes. 
u·m.·. rií~z !_ · . Formulam ainda. a bypothese e calum

niosa de quo a Ju_nta eleitoral fosse capaz 
I!" secção de fornecer aos contestados .livros em dupli-

.. 2° DISTRICTO 

la secc:ão · 

cata! . 
O honrado rela tor, advogado eminente.do 

nosso fôro, poderei informar aos seus colle
gas da Commissão si a magistratura federal 
deste · districto é capaz de semelllautes tor· 
pezas . . 

· · ·· · ·Esta hypotli.esenão merece discussão; mas 
. All'egam::os contcsta.ptcs: 16 , qué exbibem serve para dar um exmúplo desolador da 

. as' folhas d'ci'livro de inf'cripçã'o que sérviram. leviandade . e facilidade criminosa com que 
no pléito, c -po'r isso o ri. são falsJ.s· as do liv1;o os contestantes investem contra a honra ate 
enviado á Camara ou os conte~tãdos conse- dqs mais illustres dvs .seus concidadãos. 
guiram illu.dira boa fé da Jt~titá. · e obtive- · Na cegueira de sua ambição;nem ao men,os 

· pfil ~livro em duplicrüa; ~'' , !{"líc os prot lStos respeitam a· toga inmacwada dos magis-
·Juntos demonstl'<tm a falsidade do resul.tado tt-ados. · · · · · 
constante da ·acta; Q0

, C[Ue cs~a allegaçãu Di~em ainda os contestantes qué juntaram 
ainda está pl'ovada pela. justificação p1•odu- um protesto quando nenl1um documento que 
úda nó Juizo· Fetlcral ;· 4o, CJU.o lú1. diversos mereça tal nome foi .exhibido por elles. 
nomes errados . e repetülàs no livro de inseri- O abah.o assignado :.tpresentado pelos con-
p~ão . · · testantes nã.o. tem as · firma·{ reconbeciclas, . 

Respondamos por parte : não está acoúlp<1Dhado dos diplomas de elei
tores, , tendo sido elctbot•ado muito . tempo 

A prir~eira allegaçio é dcs~abida. As fo- depois· da eleição . 
ll:ias de papel juntas· pelos cou:testantes estão Não foi · tomado pol' 'termo em juizo nem · 
rubricadas com a firma-G. Cunha-, mas . lavrado em tabcllião. 
os contestantes não reqonhec.eram . essas fiJ'- Que valor. c qu:e · r~ pódé ri.H3recer a decla- · 
ma~ attribuid.as aojuiz federal, .. o que lhes l'~ção jun·h pelos contestantes~ 
teria .sido )lluiio f;tcil si porventura ellas Qúanto á jú~tilicação, nella apenas consta 
fossem_verd 'dekas, ·· um depoimento 1'elativo a esta secçfi.o · e é o 
·: C.Ônfi'Ont'ada . a a~signatg]'a _do br. Godo- do . propl'iõ li> r. Hamilcar Machado, que se . 
frcüo Cunha, lançadét nossas folha.s · de papel, desdolH·a em declaraç.ões, depoimentos, etc. e 
cÇlm _as firm as_ .do · mesmo·· juí~ - lançn;das q,ue· tem o dõm do ublquidade . P1.1ra esta 
mn tt:dos os li vros e actos referentes á justiiiéação não fomos citadqs e nenhum valor 
cioiÇ~O, verifie'~'Se ~qüe a~ . firn)as constantes . jurldico teem OS (fepoimentos preBtctdOS. 
das fàlhas C'\hibid;ts pelos contestantes· não No additn.mento dizem ·os contest<tntes que 
são iguaefl ás verdad~i1·as; e i~so _explica · o .. Mimo·el Gomes Camargo votou duas vezes 
facto de não tei·ern- ~ido roconheciJ.as . P?r I so_ b_ n~ . 92 c 1~6; como se vê no livro do in
qua.lqucr notarw publlco. -. . scr1pçao_. · . 
· ~ -'prova 4<li allega~:ao - fei.ta pelos contes- · A arguição é fa;·Isa porque sob n . 92 esta 

t antas só poderia ter sid9 dada em um ·exame inscripto Luiz Pinto d::t Motta e sob n. 166 
V.ol. I 30 
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ê .que está iilscripto o nom ; de Manoel 18 de .fevoreiro que os e!gUores lavraram um 
''"' I 

Qume, Camargo, isto é, uma só vez. protesto,· recorren,lo-se a <esse documento, .. 
Dizem que sub n. 36 está inscripto Augusto se vê que o abaixo assignado. a que os :' · 

.. de Alcanta.ra Itaparica, send!? L[UQ o nome contestantes de~ominam protesto, é _data~~ - ( ~ 
do eleitor é-Taparica. Esta allegação tam· de_20 de . féver.e~ro, 'o que revela a mepcUt:.: .. ;:. 
bem é -falsa, porque o nome insc~ipto é . .do falsifl:cadador do p~otesto · _ · · · · : · . ·· · · .: 
exactamente como · queriam os cOJ;itej;tantes . : Esse abaixo _;ásssignad_o, aliás; nã() teJn. as ·:~ 

· Augusto de Alcantara Tapari.ca. · · · · . firQias reconhecidas, n:erri tem os ,reqqisi_tos · · 
. Dizem áind;t qué sob · n. 186. está . in~ legaes !leque de v: era ser: revestido pái'a. ser :, • . 
. scripto erradamente o nome:de J'inho,qmmdo 1'i;io como um 'pi'otesto; . ·. · ·. · . ·. · .-. - -~ 

o :verdadeiro ·nome é Pinhão; ainda é fal!la- · Dizêm os conte~tantes que os trabalhos fo~. · ) .. 
:a allegação, porque,- no ·livro .de idscripção raro iniciados depois . da Iwra .legal, · tendo : .• · 
. está lavrado sob n. 186 Joaquim Ferreira: da sido a mesa installada( ás i O horas· da; manhã. ; :;: 
; Silva Pinhão, exactament(:}' como consta do A allegaÇão es.tá respondida-por si -mesmo,. 
' ·alistamento e como dizem os contestantes .porque ·a1eipermite aorgaRisação ·dàmes~ 
:. devera ser~ . . . .. . ... . . . . :até áS lO.hOraELda -rilànhã.~ · · / ·_·'·_::· 

Pizem finalmente · os. cont$stânte3 que o Explo~;a.nd,o a circumstancia ·. àe . há ver al.. . .. 
nome de Marioel José da- Cost·â figura votando guma diiferenÇa; .entre os nomes impressos na ·:· 
duas vezes sob ns . 91 e 201 ; quJrelldo de>se lista de cha,mada e os que foram assignadqs •·· 

·.modo dar a crer que o mesmo ±n.liV:iduo no. livro · de inscripção, repisam ,'J. rgumentos · .. 
votou duas vezes ; a verdade, -porém, é que 'os contestantes o·mesmo tantas v~zes · produ'- •, ;' 

· ·nes&(\ secção ha . dous .eleitores cOm esse. zida'quantas refutado esmagadoramente . . . 
"" mesmo nome, con:w se. verifiéa :rlit cópia . ptzéni ·os contestantes que sob n: 4~ 11:0 li- ·• · 
'; n:ian~;~scripta . e na_lista · fn:t}?-r(lss;t do é!Jj~ta-· :vro de inscripção_ estéj. assignado · o nome de 
· .. moo-to: onde elfes se--acham· sob os. ns. de João :Valente, quando o eleitor ·alistado se · 
~.- ordem . l92 e 201. No livro deinscripção ha chama João Vicente. Na copia manuscr,ipta,_ 

:.duas firmas. sob ns.. 91 e 201., correspondentes hem éomo na imp;·essa, verificamõs que sob 
aosodous eleitores qualificados. · ·. · · · _ · n. llO está alistàdo o leitor João Gurgel • 

Máis uma allegação fí).lsa dos contestantes, ·valente; cujo nome assígnou com a abrevüi.=- ·· ' 
· dizendo ter votado nesta secção sem estar t11rá de João Valen~e. João Vicente é igual~ · 

alistado . o cidadão .Constancio Joaquim de inente eleHor, Dias não votou nessa elei_ç&:O ·: 
Figueiredo. Entreta;oto, a verdade é que esse nem 6 seu ·· nome figura no livro de inseri•. 
n0me não figura no: livro de inscripção como pÇão. · ·· ' .· 

"tendo votado. ·· ·· ·. . . . , .· · ·Com allegações. futeis como esta~ é qúe 
: ,•_ Allud~mainda ao protesto de :Zacharias dt? . ·oS contes.tantesyeem argu-mªntar~ :; 
. GouvêaPinto,dizendooffere.cE)l·<JáCummissão·, · · · · · ·· ' · · · 
· q-uando tal protesto rião :existê e não está 8"' "secção · 
junto nem á contestação nem ao seu aaQ.ita, 
niento. 

2a secção 

· · Conf~àm qu~ :a el9içã'O · foi r·egular, 

··_ .,.: 
. ' 

.. 'r;; Não houve eleição· e, entretanto, os contes
tantes escrevem paginas sobre paginas cá

. ·lumni(l.ndo mesarios . para depois' se ·retra-
.· . ~tárem. · 

.Sem commentarios· I 

7"' secção 

Os contestantes confessáín qÍi~ o pleito cor- " '' 
reu regularm.ente: . . - .. . .· . " 

SANTO. ANTONIO 

la e 2• secção 

~ãe houyà ~l()Íçãe. 

3~ secção 

,.. •':'. .. 

·; ~ 

-... -, 

O docui:n:ento apresentado pelos contestan~ .· 
tes é a declaração de· Eduardo Olympio Jorge-

.· e ~do fiscal do candidato Julio Cat•i:no, ém que 
decl~1·am não ter havido eleição . · . · . · ·. · : . 

E~se - :documento, porém, não tem firmas·:•· . 
Juntam a declaração do -servente-.da Agen• reconhecidas; nem está acompanhado · da iio .. '~ 

· cia da Prefeitura, local designado pela Junta meação do fiscal. Os çleclarantes rião indicáni · 
pa-ra •funccíonar esta: seçção. Essa declaração á h.or.a em que compareceram á; secção, nem. 
é; entretanto, falsa •além de. não ser admis- áquella em que se reti,raram:.Nem uma prova 
sivel como prova. , · produztal decilmento. . · · · · . 
. Assim é que a d(lclaraçãonão é do punho A certid,ão passadi). por um amimuense da; 
do serven~e, que mal sabe assignar o seu Directoría da Instrucção Municipal-linifta.-sê · 
nome. Pois bem, declarando 'o .servente em: emdiZ\')1' que «na épqca em que se· deu a :. 
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eleição à escola não funccionava no edificio e Mai.ta Teixeira e sempre nesse memoravcl 
á rua do Riachuelo n .· 101.» o que é muito dia 27 de março. 
diverso do que allegain os contestantes, isto f,. professora declara, em 30 de março, q uc 
~ . _ qu_e_ não houve eleição . . P.ortanto1• dos «tl,lndo cedido os aposentos dBstinados ao 
doU.s~dÇicíimentos o.fferecidps pelos éontestan- {unccionamento da mesa . eleitoral, não se 

· ~s; .Um não tei:ri _ !}rma·reconhe'cida e o outro .pre()cupou em saber si esta funccionou ou 
ílãQ ,prova o: que foi .p_or elles allegadó 1 isto não, 'Visto não te-r· . comparecido · a sala onde · 
é, ,qüe não houve eleição. · .· . . . · ella se acha'Vci -::nstallada», e conclue dizendo 

. ·. OsJ:}oJíte:stantoo.: rlil!-iS _nina ·vez, .se· soccor- que não . . póde informar- com · segurança si 
· re_rn de .docui:neritos sem ·b minimo valor houve ou não t~;abalho eleitoraL 
pro_banto~ _ .· .. .. · . . · - . · . A inesa funccionou no local designado pela 

: Affirrriam·que· a prova da fraude, e_stá no Junta, isto é , no predio à rua do Riachuelo 
(a,ctó. de nãó ter sido entregue â Secretaria n . . 300. . · -
daCainara 6 livt·o de inscripção. -_: . · · · Nv D~ario Official de 8 de janeiro (do
·.-.:E;ntre~ànto, tendes em vosso poder todos os cumento) vê-se que a. Junta Eleitoral desde 
tri:)s livros. . · · . ·. · · . -._- . ·. ·. · qu,arenta dias antes da eleição já havi~ no· 
:.·Si-.. essa é a :prová d& fraUde ella está _des-- respectivo ed_ital designado ~,Jsse edificio para 
truida . por um fa;cto cqiitra o qual-não ha.- funccionamento da sécçiio-(p;ig. 154 do Diario 
argumento s_ério_. . . - . . Qfficial de 18 -de.jaueiro)_ . . : -
· ; {JjZem; .fina1inente, que a eleiçã.o foi in- · No Diario .• Official de : lO de fevereiro, 

· sta;Uàdá às _,10 1foms dÇ~- ·mànhã, o qüe quer p::lig-. 790, e no ·_ de 12 desjle ' mesmo m~, 
il.izer, no conceito ·dos contestantes, qml'são PM·· 857 está sempre mantida a designaçaó 
ntillas as eleições que tenham sidó effectuá- de i:nesmo edificlo. 
das. de accordo com· à lei. . . · . ' · · · Na ju,s tificaçã;o a que allildem, os jnstifi-

j?Jrt~cióno,ú- regularmeàie, . confessam os 
nos~os_ adyer:sários. · 

caiite; nada -provaram contra á eleição desta 
secção. Só . a testemunha Rodrigues Nunes 
ouviu · dizer- a diversos eleitores, de· cujos 
nQmes . não · se- . recoi'(ia, que ·não houve 
eleição. . · · , . . .. . _ 
· Ora, ·a declaração- de Nunes não merece fé, 

•. . . . Ô" secção não só por. que il-ã.o dispõe de sciencia . pro-
. IJr'ia, não se recorda do~ nomes dos eleitores 

O ·documento · de que · s.e · se:r:vedt . 0s ·cçm- a que se referiu, Irias tambel.fl porque elle no 
testàntes .pa,.ra, atacar illeiçã(J'consiste na de: .mesmo rol de secções que ouviu dizer não 
clãrãção do ·professor · da escola em que terem funccionado chega a i-ncluir a 8a sec~ 
funccionoli a secÇão. Ora, o professor ·diz qu~ ç"ão, bnde Os contestantes declaram que hou'Ve 
riãos~ achav;a presente ,na •hór·a_ da _ele_ição eleiÇãc, que' não houve-{raude e que o rút~ltado 
por te1~ ido vota~ em outr-a ... secçao dist~nte, _ ·r eal das untas foi. publicado. . · 
que sahiu .. de c:~.sa ás 7 horà~ da manha' re~ · Convérrr_ponderar q_ue a justificação _a que 
gressa.ndo ás 6 horas da tarde, constando, se repor-tam os contestante~. é aquella para 
entretanto, _ter · ha.'Vide el~içci:o _nesta secção. . ·a qual não foram intimados os interessados. 
· A declaràção do fiscal 'Lemos Bastos nãq 

tem firma··reconhecida, _·E)sta abonada. . . já 
se sahe ... • pór .Braziliaüo Cavalcànte e 
.Ma.tta Teixeira é na dàta do estyio.,. _27 de 
màrçó ! ·. · · . _ •. . _· _ ·_ : · ·• · 

N:ão _existindo, portanto, nem uma. ·prova 
- contra a valid:ade da, eleição, esta · n~o pôde-

deixar •de ser · a~ii_rada. · · · 

6" sãcÇão • 'I .. · 

os ·contestantes são ac~Órdes , erri reconhe- ·· 
Qere:m. que .a e~e_içãó foi_ per~eitamente l'e~ 
gular., 

7_o. secção . · 

8"' . :e ga secções 

-Os centestantes reconhecem a validade das 
eleições. . · 

.- 10• secÇão 
. . 

Não houve éleição ., 

.. · . (la. secção 

·contra esta. secção . juntam . os contestao tes . 
apenas um documento; é a· declaração de · 
·wanderley, c.uj<t firma foi. re-conhecida a 20 
de fevet•eiro , 13m que declar·a não. ter a mesa 

-o documento -apresentado consiste na de; recebid.o os livros eleitoraes. 
claraçãode . um fiscal, não -datadá, ·e cuja N~o junta esse fiscaloseu titulo de nomea
firma .- não foi reconhecida, seqdo, porém, ção, e os contestantes pretendem annullc1r 
abonados pelos mesmos 'immutaveis e le" ·esta eleição· ora valendo-se da declal'açno 
gondaries attesta.d,ores,Braziliano Cavalcal)te deste fiscal, em que diz não terem sido remet-



236 ;\::-\:-.JAES DA CAMARA 

tidos os livros ~i. mrsa,, ora. apo;_;·,~u do-so a cida,s por ta,bolliào, accrescendo que desta 
n0ticias do jornaes, (lllC notiei<tva.m torom voz nKo funcciona.ram os infattgaveis a,l)o
sidos espatif'aüos a urna o os. li nos, scnLlo nadares JvfatG::t Teixeira. e Brasillano Cava.t-
la.Yl'ado immediatJ.menLe pl'otesto. ·canti. . . 

Como se vê, estas allega.çõés se contradi- Dizem os contestantes que oa. livros desta;· · 
zem. Que as :poticias dos · jornaos podem ser secção foram arrebatctdos por · desordeiros,. 
contrarias a vercln.de provâ o fac.to de esta- . f!,migos dos candidatos diphnnados, que, re" 
rem os livros em perfeito e::Jtado, conforme céiosos da sua derrota., lança.ram mão desse 
verificareJs com pulsando-os: processe\ para vencer·, · . 

Si· os contestantos ·affirmam, si os cóntffi!-
12" secção · tantos reconhecem que o pre~ideilte da mesa; 

é amigo· dos candidatos diplomados, q.U:e os 
. Os contestantes repisam a · arguição de outros mosarios ·são nossos eorreligionarios, 

nullida(le proveniente Lia installação d<1 mesa é admimvel e edificante que nós, os contes- . 
·:.ás 10 libras da númhã, simples ·prazer em tados, m:tndassemos· dar tiros de _revólver 
. demonstrar·que não· conhecem a lei n. 426, de contra os ri ossos amigos. . . .: .·. . . . 

7 de dezBn:ibro de 1896, cujo art.. lo .dispõe o A arg.-niçâo _,los contestantss nã.ose concilia, . 
seguinte: entretanto, com a .affirmação q.üe :fize1·am 

« Proceder-se:ha á eleiç~o se.npre que em outro topico de sua exposição e onde: 
comparecer· ao menos um dos membros da llizem que os livro ;; eleitoraes foram reco· , 
me~a até ás 10 horas do dia marcado para lhidos ás resiélencia.s do.:; :pYesidentes e ma~ 
ella.» · sarim Irineuistas e não appa-recerâJm m~s 

. ~ . AJiegam tarribem ClUC as authenticas e Secções eJeitoraes, e apresentando UIÍl rol
. . actàs· estão p;ssigoll.das por ciuatro mesa.rios, desses· pl'esidentcs (} mesa. rios; entre elle::f . 

· sél.TI. que d.ellaseonste a razão ·desse facto.. cjt-a- José. de Carripo.s Martins.:.._o presidente 
dcstét 12&. seccão. 

. .. 0' ilort. 13 da citétda 1(3i dispõe qué « nao ~ . Repdgria ao senso commúm a lmittil' que, 
l)lotivo de nnllldade a - falta de assignatüeac estando os. livros em poder. de um fa-ls}flcaddr ,· 
.de alguns dos mesarios,. desde . que a mesa 

> declare 0 motivo por que deixaram de --f , l- só preoccupétdo pela idéa de fraudfl,r o p].eito,, 
· zei-o' e neTo fiq~ie pÍ'ovado qtuJ e1la _ 0 houvess~J este os lqvi1sse no dita .da eleição; na hora 

ob:Stado. >> · - legLLl pari o local designado. · ·· 
·· · · · · · E maio~· vulto toma..:o absurdo quando os 

Ora;, constando da acta que o mes:trio Ro- çorttestan&es pl'eteridem affirmar -qrie esse 
sado se ausentou ant::~s de findo;,L os traba- f 1 'fi d · · · â "a .,, 
l·hos.·,. não to. ndo métiS v_o'Jt,:ido para .. ass1'sti·r á . a Sl CJ. 'OJ'.puzesw .em risco a SUéJ. v'i ~ P ·ra; 

mandar .tomai· li nos que desde quatro· diaS:. 
conclúsão de!les e não · tendo os contestLmtés antes da eleição, segundo tambem affirmaraini· 
IJl'OVi1dO que a mesa. O houvesse óbst<1d0 de os · cont :stantiJs, já SB acliavámc , em.' podE\i'' 
assignar, impõe-!'le a conclusão de que não desse p r·.esidente. · . .· ., . · ·. · 
existe a nulliüt~ de argui·la. · 
Alle~am ainda que a letra. da assignatura Muito mais acceita.vel é a affi_riifaÇão <fe: 

_, . . ·. de Albino de castro é egual á da a,sign.atura que os assaltantes fossem, como de f<;tctó fó". 
do mesario Pereira da Silv<L. ram, o; adversa1;ios do presidente d);t niesa 
·:E' .f<llsa,. falsissima a a \legação dos contes- ou dos candidatos diplonúdos. ' . 

tantos. Confrontao as Iettras dessas duas Sendo o conhecido chefe politico .. de Sçi.utq 
assigna,turtls, e tereis verificado qüe entre Antoilio, o nosso amigo e correligipnllir.io; o _ 
·enas não existe a menor semelhança; e corn Sr. Lobo Junior:eleitor desta secção., .é:p~r" 
isto apurado mais uma vez' a dósenvoltura feij;an:Jente logico que os candidato~ diplo'!lfà
coni que os contestantes a,rgumentam. · dos não tinham outro' interesse que n~o o-de, 

.. Allegam ~:üuda, com a mesm<J S.JJTICCl'imo- manter a ordem e garantir' a apuraçãO; 
. , ··nia, que a tiotn. da \l.Ssignatura do-pr[!si- O que os contestantes pretendem é sustÉm

. dent~-José de Campos Martins-é dilfercnte. tar que nós, candida;tosa ·quem o resultado 
·m:trérente de que? Nã.o o dizem os confes- desta secção só podia aproveitar,· fussemos 
tantos ; ma~· si pretendem insinuar q ué ella capazes de mandar atacar ã· mesa,. poi:Jil:ó em 
foi esmipta com tinta de côr diversa da- ri~co a vida dos mesarios Tlossosc amigos·;: 
qúeUa':corn ·qp.e foram assignadas as demais tentando . matar um dos chefes políticos filüt• 

. firmas, l'espondercmos ·que a tinttt é perfei- dos ao .·nosso · partido .e -sacrificando · uma. 
tamente igual a de todas ás outras assigna- <<vultada votação que nos foi dada nesta 
tuJ•as, havendo os contestantes rormu·lado secção. .. . . . 
mais umtt argu.içã.o não menos futíl do_que 
ineuct<1. · · · . · . 13a · seéçao 

Nas. cleclétrações attribuidas a Rosado e ou-
tros indivíduos. as firma:s não estão roconhe- Não houve eleição. 
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14a secção 

Existem livr.;s e autltenticas e os contes
tantes reconhecem que a eleiçZio foi regu
làr: 

PAROCIUA DE SANT'ANNA 

·to districtG 

1" secÇ:Ko 

Para responder as àllogações dos contes~ 
tantes, argilindo prctens :s irregularidades 
. 4Cl-s actas desta secção, basta ponderar que os 

. livros:estão em branco:- . . · 
··· Taes irregularidades s_ão produCto .. de um 
son)lo. · • · · -
· l)ize,rn. .os contestantes que desd.e o diaJ5 
lle fevereiro os livros foram entregues pela 

· . .tuuta Eleitoral a um in di vi duo que não era 
·ó .presidente ·nomeado. _ Accrescentam que 
. por lJma-eri)llioosa manobra· -estes livro3 
fvr.am parar ás mão3 do Sr. Calainho, poli
.tico filiado ao nosso. _partido . 

. Si _·. taes. livros fDl'am por esse modo sub
trahi<los pa~a que se Pudesse faldficar a 
eleição; como E)xplicar-se que. no dia da elei
.ção -.elles __ se achassem ainda . em mãos do 
Sr~- Calu.inhó na respectiva . secçã_o eleitoral~ 
·•· ·são tlf1.gl;antes _&s contr.a.dicçõcs ~m que 
iricol'rem ó:i -con.testantes. . . . 
.. E-stando esta · se-cç·ãp ao lado' do . !oca! da 1 a 

.do l .ó_ districto do Sacramento, -affirmam os 
nontestantés que ellSeS liVPOS foram arreba~ 

·. t'~de>s e appre.he.o:didós péloSr. Leite Borges, 
a~nigp dos contestantes~ - · . _ _ · .. _·. 

---~---------------

Para os setis calumniadoros olle pôde 
estar ao mesmo t smpo e !l ét mesma hora 
emharavanclo o pleito na Escob Normal o 
pertttrbando a elei~:ão no entreposto de São 
Diogo. 

-2• secção · 

Servem-se os· contestantes de um docu
mento gracio .>o .onde a professor:.~, deClara 
que um seu einpregado particuhtr a infor
mara por ter · ouvido essa allcgação a di
versos eleitores, não hoüve eleição . 

Não se trat:.1. de uma affi1'mação positiva, 
ignorando-se até quem seja esse empreg,tdo 
particular da professora e quaes os eleitores 
de que elle ouviu a allegação. 

A di1ferença notada pelos _contestantes 
ent1•.e alguns· dos sobrenomes dos eleitores 
qUe H.ssignam o livro <.e iascripção compa
rado:> corii os registrados na cópia, já foi 
sufficientemellte explicada. 
. Para _ Õ Sr. Hermes em 1900 a igualdade 
absoLtlta entre os nomes cunstantes da lista 
de eleitores e os qLte estavam assignados 
oo livro das inscripções constituía um in
dicio da fraude; p_ara o mesmo contestante 
em 1903 a, desigualdadu entre alguns sobl'~
nonies já. não é mais peova da legitimida.de 
d<t eleição e pássa a constituir um indjcio 
(l.e fraude~ 
Cump~·e ponde-rar que os contestantes 1~ão 

juntaram nem um só documento provando 
a allegação de que por essa maneira _ as 
firmas fora.m falsificadas. · ·· -Registremos · a· confissão e àccentuemos 

mais uma ye;z; queosconte$tantesé.que ata-
í;:aram secções eleitoraes .. para etrl'ébatar 3." secção 
livrõs. · . • . . . 

Dizemos co:ilte>tantes que Calainho estwa· Uma corriinurÚcação attribuida a Joaquim 
~ : frente de um grú:po· a;rmado, .e· .corno da 'Silva Rocha,- mas ~em firm<t r econhecida, 
pôde. oSi·. LTJite Borges, sosinho enfrentar é o primeiro dos -dous documentos offC!'Ocidos 
um g1;upo Çtrri:l.ado e apossar-se desses li- pelos contestantes. · 
vroS ~ · ·- . ~- - TambeiÍ1 não prova co usa algumet a dccla-

ciu a affirmação é men~il'.osa ou então o ração féita. pela professam em :27 ele março 
·Sr. Leitfl Borges é quem se achava. :.i fl'ente na qual diz ser informada pelo servente de 
de um grupo armado. que não hottve eleiçª'o e accrescenta que nfto 

· O dilemma é (l3Se. ' . compete ás professoi~<ts assistirem ao pleito 
' Si.o Sr. Leite Borges entregou os livros ele1tora1. · 
ao Sr .. Hermes e este os restituiu · màis de 
-u)ll mez depois a Junta. Apuradora, é que o De sorte que para invaiidÚem esta seéção 
genera:í Hermes da Fonseca, i-rm:tü> do pri- apenas teem os contestantes o1ferecido uma 
meko contestante foi votar na- 6a secção, decl~ração graciosa, referindo-se á infor-

' ~llegando pão. ter havid~ formação . d~ mesa ma.ção de um servente cujo riome é por todo~ 
na l"· secçao, onde !:! ele1tor. ignorado. 

· . A precipitação do general -havia compro- A ultima ·allegação_ dos-contestantes é que 
metttdo os interesses dos contestantes e estes a prova da frau ,le está em não ter sido ré' 
não podiam m:ai~ fapric:ir as àctas nos ltvros mettid.o á Ca,mara o .livro de inscripçiw ; 
que confessam terem tómadode assalto. alleg:rção falsa porque to!lo~ os livros dessa 

Nem 6 Sr. Calainho jamais esteve no secção estão guardado~ alü na Camara e fp-
loca1 da.l" seeção, ram confiados ao exame dos contestantes. 
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. 4. a secção Note-se ainda que os proprios contestant~s 
reconhecem que houve fra.ude no, 7a secçao 

uma declaração assignada por seis inui- feita em p~oveito delles e contra as nossas 
viduos, cujos titulos n ão foram ex h i bidos é o. candidaturas. . · . 
prova·apr(3sentada pelos çontestan tos. _ · Registr.J:se a ·confissi{) .de que fo.ram fabri-

Nesse protestq apenas duas firmls · estao, cad·as actl],s fal~as em proveito dos cont~s:-
reconheéidas em 18 de abril, dous mezes tante~ •. · · · - · · · .· ". 
depo.s da eleição. , . · . . ··. · ãa e· 9~ secçÕes : 

A dftclaraç~o do portérro da .Inspectorra. de 
. . Obr•as Publicas não póde ser admittida cu~o · Não houve eleição. 

·re o-ular meio de prgva; e quanqo assim nao · 
fosse todavia ella seria sempre · imprestavel 

- . porq~e._elledeclara q~e esteve. for'!- · da In- ' roa secç~o 
:_ spectorna desde as nove horas ~mew. d~ ma- A a\lBgação dEJ que ti~Ii'ra. _como. votando 

. . : ·nhã até duas da- . tarde, . hera . em . que _o nàssa secção Joaquim da Silva Rocha que . 
· .. ;: presidente lhe entregou . a .u1\na. ::vasr~: ; · Nao.: tambem apparece.como mesa rio na a·.:t.a da 7• 
: .. · decl~i'()U, _e,!ltretanto, o po~terro sr houve ·é um argu..rn.ento.que.se volta contra_ os pro~ · 
. · oú ~ao elelQJ!-O, nem _qual a hor_a e1J1 que se ·prio3 contestao tes; I_llostrando a falsrdàd!l da · 
. retrraram os mesarws. . : .· . . 7a que elle~ .. . proprws reconhecem e nao a 

Ha ainda uma · carta_ attr1bmda .ao .·. Sr:. da ·wa . , -· · . . . . . . · . . 
.· Cà.pelli,m'as cuj 1. :firman().o está r~(lonheCida. ·seria,absurdó decretar.a fal..Si!i,ade da âctà. . · 

_,. . :Não tem funda.mento a alleg'!-çao _de figu- da 10.:· só por ;figura1' em ·uma act<!.', qu,e todos 
. ~· r ar, .votando C?ll.O fis~al, o .. .elertor . Eduar~a declaram falsa, qual a da 7" · Q 'n6me· de um 
'· . ,AiigQ.sto de Parva cuJo .nq_me .na . act.a. .4a: eleitor qué.é.• da !Q• .e .não da. 7• .• · . < . 
~,~ . eleição _co~sta ser E~uard-p Aug~s~o · P.{L~u~. . . Vejámo.s;_::~~aqú1~ .. da Silv.a :Ro~ha . é ·.e!ei· 
,, : · .Examma1, co_mo ~~~_emos, , os._ PfOPr.w:s ll; tor da 10• secçao, na,o era. mesttrw nomeado_ 

.· vros, qs proprw1) orlgmae~-- .· . ·. • . . pela junta pàra: a 7ii S:~cçãoe·.sinu_~pplente 
•. , ~o ~vro de actas da eietçao e no .. . de m- da 3a.; como .pod1a serv:m de Jl1esarm _!la 7".' 
~ , ·. scrrpçao co~sta. sempre. o mesmo nome,...,. . Fàlsa porta.n.to é .a . act(!, da 7" ·.e nao _a -da . 
,· Eduardo Augusto ~e Pa.·rva; sendo, por.tan- lO"como pretendem, dizeiidp.que ~ fa~lecr~oo 

to, falsa a allegaçao dos contestantes. . eleitor Manoel Pereira Cardóso, esquecem-se 
· · · · / · ql,i~ só se á.d.tiütte. uma ~~legação de~t~ na-

5a e 6" s~cc.ões .·. . tureza quando acompanhada da certrdao de · 
', .,. · ' · · · · · ·. · · .- : · : · obito ir prOva i e identidade:·: .· . . , , 

Os. contestantes .â um tempo affir.mam que Quem affi.r·mou aos nossos contestantes ,.que 
o pleito · correu p~rféitat'uente bem _e que as 0 0leitor Lui7; Maggcssi não vot?u; pretendeu 

· actas são · verdaderras· e que nos hvro.s de illudil-'os;· consigneJnOS; .Port_anto,. que BS 
inscripção ha rasuras e vícios provenientes ~óntestàrrtes· - avançam. allega.ções ~ que .nao. 

;· _do ~ml?rog_J de ew·eka. _ provam e nenhum : v:alur juriciico pó~~ _ ~ 
'· .·· sao mterramente fa: Isas as ~llegaçoc_s de ter. ApresBnta.m um 'attesta,g .do admm1s· _ 

. ~cios e rasl!-r~s- Os livros estao perfertos,. · trador do Entreposto deS .. Diogo, cuja ~rm,a 
: . <não teem .vrcw algum e os contest~ntes pre· .. não está reconhecida, em q.:te ·este dtz .ter. 
;, .• tenderam, quando avançararp. mars esta au- ouvtd.o de um S!lU a.uxiliar e de servente$ que 
;· < dac_io_sa e _revot.tante fa:lstd~de, Peft~rQa.r o~ a, me~a não Nnccionara por te~· sido ~ taca~a, 
. , . espmtos e lançar confusao no . an!mo d..os doclüneo:to·· .esse que nenhum vaJor Jtll':ldico 

julgador:os. · . .· .·. · · · · · · · têm - ' · · · 
... E' uma arma desleal o perfida essa. ·"d.e que •· 
" · .. se servem e ao mesmo tempo· revela· o grão 
) . de desrespeito e de attenção que lhes mere
~;~::.· .cem os juizes d~ ·cor.nmissão. , 

. iP ~écção 

A declaráçãoassignada pelos Srs. Fonseca 
Hermes e outros fiscaes não está acomp'a•·. 

:·~ 7" secção . nhii.da dqs .tit.tilos eleit.oráeil' nem . da~ resp~-
. ... ·. ctivas nomeaÇões.- · · · .. ·. · .: _ 

· . Diz~ os contestantes que )3ernardino Ja- . . · Os individuas que assignalil. a cleclara,ção . 
. :rmario da .Silva votou nessa e tambem na Arlindo l'eixeira e Soares · de Azeve:l() ])ão · 
· 11 a, em q tie é eleitor, tendo em ·ambas as- são eleitores e. todas as firmas deixaram de 
· signado 0 seu· nome .com ~ rp.esma lettra. ser reconheéi,das po .• tabellião, . sendo por~m ' 

Si . Bernardino é eleitor 1;1a li." e · só lá abonadas, em 27 de. maTÇ{), a mesma data 
·votou si ta.mbein vótou na 7•·, onde. não é de l:)empre e pelos Srs ~ Rodrigues Nunes e o 

· . eleito; o mais que se póde. concluir é qua laborioso Braziliano Cavalcante. . . . 
tal cir~umstancia só a:ffectaria a 7• secÇão, . ·· Não ha,' portanto, nenhum protesto contz:~ · 
jamais a na. . es~(). secção. . . 
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A Commissão pôde verificar ainda uma vez 
ª'falsidade das allegações dos contestante; , 
fazendo minucioso exame no livro da inscri
pÇão; onde não existe nenhum vic.io . 

. Quaes. são ellesl:Porgue é que os contes
tíuttes não :os indicaram? · -

Rocha, eleitor sob n. 126, da 3a secção de 
S. Chri~tovão, onde votou, segunllo se vê do 
livro do inscripção. 

2° d istricto 

l• secção : Ê' ·que nada tinham para di:Ínunciar á Com
missão, e, sequiosos de escandaio, queriam . 
levantaro _clamol' contra nós som cuidarem Os contestantes não reclamam contra o 
nos meios empregados, . sem· oscrupulos nos. rei.uJtadódo pleito. 
~eus processos. · 

2a secção 
l2"secção 

Não nos oppomos á apuração do boletim 
Ó unico documento apresei::Ita;do consiste exhibido pelos contestantes. 

na declítração de fiscal cujo titulo de elei-tor 
é de nomeação não estão juntos: . ·· . 3a, 4•, 5" eGa secções 

Nem uma firrúa. está 'l'ecanhecida. por ta- . . · · · · · · 
béllião >Esse àbaixoassignado :não t')Stá da: Oiícontestantes reconhecem_ a legitimidade 
ta.Çlo. ".·< . . .... ·_ .·, · : . _ __ . . _destas eleições, tendo-se retractado no addi-

_)!:íit~·.etanto, as firmas não re.conhecidas por ·tameU:to de , accusações que na contestação 
tàbelliãoestão abonadas pelos m,esmos attes> haviám fe:lto aos mesarios da 5a secção. · · 
tádóres de sempre ; . e, · sempre na mesma . . Quq;nt.o ao fiscal de inffamina veis,cujo rio me 
data ... 27de março de 1903. . . ·. . - os contestantes não tiveram a coragem de 
~iludem á falsifica;ç·ão Je algumas firmas , proferir, é político influente na localidade e, 

mas não provarão nem a de um só. , . ém suas secções, jamais.-foi batido. 
··-Dizem que o Pref.eito lhes. n·egou ·uma cer- A allegação dos con_testantes é, como elles 

tidão, :o que não é ctivel .e constitue mais pl'opr.ios confessam·, desprovida. de qualquer 
uri:J.à aleivozia; mais uma calumnia atirada prová, o que basta péli_ra caracterizar~lhe a 

, contra .um cidadão ·investido de .elevada po-. al[;idad.e. . . · · . . . 
sição publicá. éointeiramente athei.o ás luctas · · 7"secç~i> · 
partida~ias. · · · 

_J3a . secção 
Não houve eleiçãb _ nesta secção, indo -os 

eleitores votarna sa. . 
; _. A cópiâ de -urrí: abaixo assignMó cujas fi1:- · 8"' secção 
,mas foram abonadas pelo ·Sr. Braziliano Ca- · · · 
· ~alcanti é Neposiàno Cavalcanti é · q .flo" . Di2;emós contestantes qúé e~t~ seCção não 
cumen.to apresentado para invalidar a 13a ü_mccionou, e que uma authentica falsa foi 
secção ; , . . · ·- .. . . · .· · enviada â junta: apurador\i,,_. e para p1•óvar a 

-~ Maio:; tanto êssà (!eclaràção é falsa, que falsa allegaçã:o j,uritam uma. declaração aS-' 
nenhum .b -belião sé animou a reconhecer- signàda por Miguel Russell e José Luiz Meu
lhes ás firmas · · des Junior, em que declaram que, chegando 
.. .t\_rthur :Pereira • de . Souza é, apezar da ao local ás oito horas e meia da manhã ahi 

affirmação dos· contestap.tes; elei-tor e figura ·não encontraram· os livros · por terem sido 
na cópia do alistamento sob n. 25. · · roubados; · · · 

Entre a contestaçãO e additamímto ha 'ma- A_s iirmas deiita declaração não estão reco-
nifesta: e palpavél contradicçã,ô ··Para a ·cçm..: nhe<iidas e sim a'Qonadas porDjalma da Fon-; -
testação toii.Os os eleit()res dest\1. secção são seca Hermes e José Antonio Rodrigues Nu~ 
ph.osphoro_s,Ii.litica existiram; .para o · addita- nes. ' ·· · · 

· IDE;II!to, esta secção já possui ti. en'tre os seus As U.rmas dos abonadores tambem não 
_ ~l~.itores Bern:ardoJosé A:ffonso; agora morto estão reconhecidas. · • 

rú:i-dizer dos nossos aaversa1·ios. . :: Conit-a ésta inepta deçlàração oppomos 
. . Entretanto, os. contestantes deixal'am de uma certidão do Juizo Federal e que o:ffere
: juntar ~ certidãó de 'obito cj_ue pão.poderiam ceinos á illustre Oómmissão . 
mesmo Juntar porque Bernardo José A:ffo.ilw Diz· o Official de justiºª' que firma esta cer-

, jamais foi veneravel de q\íalquerloja ma- tidão que «presente na secção, da~ 9 ás 9 e 
, çonica; é um , simples operal'io, que vive ·ob' meia da manhã,. recebeu um officw do pre
scuramente. · _ . sidente nomeado para esta secção em que 

- .Euzebio Rocha; cuja firàm está ·a-ssignada declarava não poder presidü· a secção.» 
,nesta secção'oll,de é eleitor;sempre foi pessoa Este preaid,ente era o major Antonio Joa.- · 
' :muito diversa -da (le Euzebio: :1\{al~tins . dá qiüm_ ,Lazaro. Ferreira. 
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Diz ainda o offichl de justiça que, ·de ac- todas despidas dú3 eequi~itos logaes o eivadas 
cardo com as insteucções recebidas, entregou de todos os vic io, que ú Sêtci.cdade temos de
os liveos e a urna ao mesn.rio Carlos cln Me- monsGrado. 
deiros Frias, quellle passou recibo. · P:tr·a mcll:tor comprellendGt' .a .invBrdado 

, E', pois, evidentemente càlumniosa a de- das declaraçõ~s a,prélsentadas basta lembra-r 
claraçito que diz terem sido roubados os li- que o Sr. Oliverio Monteiro, que disse ahi 
vros .. Como queriam os declaran tes ás 8 l/2 não ter havido eleição, é a mesma pessoa 
hora!! encontrar os livros na secção si só âs que, tendo permltnec.ido desde as nove horas 
9liol'aS da manhã ahi chegar<\Í11 e;;tes condu- e meia da manhã até as S3iS horas da tarq_e 
zidos por uin offic.lal de justiça do Juizo Fe- na l3ibliotheca do Exercito, é o mesmo que · 
deral? ! affirma esta falsidade. · 

·_· E' -evidente, pois, que a declaração é fabrl- Como ser tornada na devida conta s~me- . 
cada pelos contestantes o absolutttmenté em lhante affirmati v a~ ·_ . · 
nada póde atrectar a legitimidade do pleito AccrGscente-se, como argl1mento-em favor 

: }Jest~secção: · desta secção, a eo_otradkção flagt'ante em 
que cabem. os contesta-ntes, sorvindo-sf3 

- ga. secção das declarações· que lhes fvra:n fornecidas 
por Manoel Maria Lopes, Oliverio -Pereira 

. Alleg<un os contestantes' que n,ão houve Mon ~eíro e Domingos de Gusmãq Gil. _ - -·-
13leição _nesta secção, sem qile, em1'etanto ,- Na justificação dad<~ ·no Juizo Federal, 

: proverl;l. com docnmetttos que mereçâ)TI fé. nulla por não termos sido citados, nem os 
- r - Analyseuios o valor das_ provas de que mésarios, . depoz. Du_mÍIJgos de/ Gusmão Gil 
lançaram .mão os contestantes; uma deóla- que, tehdo ido ass istij·, como_ fi.scal · de um 

. :Paçã.o as~igna,da por indivíduos que se dizem candidato, á eleição na 6' secção do 1° dis-

. 'mesarios e eleitores desta sl3cçã.o. tricto do Engenho Velhó ecomo lá não tive$se · 
- : . ·Destas assignaturas:só uma foi reconhecida havido elei'çiio- veiu votar ilesta se(!:ção cnão 
· por notaria publico; as demais- estão abona- indicando; porém, a hora em que che~ou,. 

Q_as pelos incan~aveis João di1 Mottct 'l'eixeira São; pois, feancr1.mente contl;adictoriq,s~ e 
. e José Antonio Rodrigües Nunes e sempre na nullas as allegações prestadas contra a elei-

já cel(3bre da ta de '-- 27 rl.e mà.rç-ó. ção realizada nesta ·secção. 
Con-vem ainda notar que e3se documento Re:ita, sómente, .<io3 contestantes, comi:> 

. para ser· tcnu,ado como . elemento tle prova, documento; a CGrtidão .do professor da escola 
· não foi 1•egistrado em cartorio de juizo. a.l- designada para funccionar a secção que a seu . 

gum nem tomado em nota,s de tabelliãó, no turno não faz provtt porqüttnto de_ntró · do . 
prazo da lei. _ - . · prazo das vinte o qrmtro hortts de q~le trata · 

Um outro documento de nenhum valor e a lei não foi reves~icla das· ex igonci.as cal'i!.-
:mesmo_ridiculo porque é baseado na infor- c~eristicas de protesto, 

·- :mação de um menor, juntam os contes-
,- antes. . 
- · · Requereram da PrefeitUI'a para _que fosse 
· ~ertificado si na escola publica da rua Vis
-(ionde !ia Ga.vea n. 36, local designado para 
· funccionar a ga ·seeção, houvera pleit o elei
. toral e, como _a professora não estivesse_ pre
sente no dia.-da eleição, nesse Jocal, respon

-deu pelas informações obtidas, como ella 
mesmo coufessa, de sem filho menor, pois não 

SÃO -Cl!RISTO\~Ã. O 

ReconheceU+ os nossos n.ntagonisbs que 
todas estas secções funccionari~_!U . i•egular-
inente, e que foram, as.>irn, clGrrotctdos, 

. lhe dá aptoridaue. 
Examinao, Srs.juizes, os documentos apre- _ Allegar.im os contestn.ntes, em sua QJ\po· 

"Jil3ntados pelos contestantes, e certamente siçã.o, vicias nó livro de insciripção, ttllBgação 
~ ·chegareis âs con.clusões positivas a que attin- de todo o ponto improcedente. ._ , .· .. 
. ' gim(')S ;. isto é, contrà a validttde das authen- Só se explica o em) em quo c:<J.hit·.am -os 

ti!laS referentes a esta secção nâo oppuzeram contestantes pelo fttcto de terem affirma.do a 
os contestantes prova alguma que affecte a e.xistencil). de taes vícios ttntes me~rno de ha,~ 
legitimidade .da eleít;~ãoahi efi'ectuada. · verem examinado o _livro da inscripção dos 

.eleitoi'es. Não ha nesses livros · defeito 
10a secção algum. . 

Mais . uma vez os .cóntestantes prodnz'em 
Aindá contra- .esta -secção fabricaram os uma n,Jlegação falsa. · . " 

conte~tantes declarações de eltlitores e fiscal Alludem a um protesto do eleitores e a 
que nenhuma prova O:fi'tlrece -no sentido de uma declara-ção do. agente da P-refeit!lra af~ 
serem tomadas mil ,.consiil!':l'aÇ<"ío, por serem firmando não ter havido eleiçã,o norespe·-
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'ctivo local,mas nem um docum~ntojlilltaram A leitura do documento mostra que a de 
a esse respeito, e o fizeram unicamente com claração não foi confeccionad::t na hora dJs
o proposito de armar ao effeito e de estabe- tidad:t á eleição . 
l!3cer a confusão no espírito dos membros . A çoqtradicção palpavet que tal documcn
desta'comn;lissão. · · . · .to rGyela está 'indicando que todas essas assi· 
Referem~se · a ·urna· justitieaÇão jirod_uiida gnaturas, aliás não -çe~onhecidas por ta bel- .

sem c~t<!>ção da parte. contraria; máS. nessa ·Hão, . foram feitas muito dépoi:~ da eleição·. 
,justific_a.ção não exis~e prova· alguma contra . em '23 de abril.- E tanto isto ê verdade que a · 
esta . secção. · · · . _ - . .. un~ca . a13s!{~n~tura reconhecida está datada 

Allegam que a -mse_a foi installàda _ds 10 de 23 de a:br1L _ . . . 
horas da mp.nhã, .ó - que é üm facto perfeita- .Demais não provaram os contestantes a 
mente legai, o que só por má fê poderia ser -qualidade de eleitor.es_ attdbuida aos signa-
articu].ado. . - . tarios da declaração. · · 

Dizêni aib,da. que o Iiyro çle.inscripção ilã.o · Segue~se o attestado da professora dizen'do 
:foi a,_ssignado pelos ni.ésarios; ·quan'do o can- que riã,o houve eleição na escola, d·eclai·ação 
trario disso se' verifica d,o·· proprio livro de: datada dé 28 de março, o: que de nenhum 
inscripção. _ _ ··- . · _ . . modo póde constituir prova sufficiente para 
. R, comà futiliaade parâ:re!llatar eS$as al- invalidar lima eieição, cuja.s a.uthen ticas 
1egaçõés, dizem !lna:lrnenk q_Uf~ o 'fiscal AbUio acham:se :r:evestidà.~ de bda8 as forma. li-

-4!" -L~c~rdã não votou, faêto qUe si:). explica dade~ lE;Jgaes. · · · 
péla êirciirits~ancia · de nn o ser r-leitor. · . Allegam os contest11n ~e.>- diversos .. er :os de 

Releva notar quê esso ·fiseal pão firmou ·_ orthographh praticàdosp;:llos eleitores,_como· 
-:J:Ú'O.tes~o algum,· )1~ qúa_lqrier -decl~ração, sr~não houvesse ' nmrto bacluú·el elecb·ico e 
contra: o resultado ·do pleito .. . . littérato 'medíocre capaz de . cori1Inettcl' 

Os -contestantes .a:Uegain -aind._a quo· :Bal':.. maiot•es incorrecções. · 
. bosa Bairão e. Graciai:Jó votaram ria mesma O facto .de :ter o eléitor : assigna.do 111íler . 
occasião-ení duas-- secções quand_o -nenhum e não Muller, como ·quel'om os contestantes, 
des~es . nomes c~onsta do livro ,de. inscripçao e outras futilidad es des:ío estalão, constitue 
relativo~ a está secção. . . - . aim,pugiJ.aÇão por elles.apreáentada, quando 

_ _ .Alleg1m :finalmente· que o eléit.or Rodri; a questão não está nisso, mas sim na prova -, 
glies· Lopas. votou duas vezes, quanâo é ver· .. da falsidade das assigriituras, prova esta 
dado que néstá. parochià. exü:Jtia' )lm outro qQe ps contestantes não ministrara.m. 
eleitor com· este nome, e, tendo sido elimi,.- Tão errado pói 1 estar o nome do eleitor 
nado', (documentojunto.sob n. ) votou na no . livro. de - inscrlpção como na propria 
3"' secção, onde seu 1' ó~p fói tomado'emsepa- -cópia._. . . . 
rado nos termo~ da lei~ ' · ·· ·os nossos adversarios articulam que, co

pi;tjldq dà 'lista manuseripta ou impressa da 
6& secção chama la o nome de alg~ns eleitoras, para 
· · · · fançal-ol:l Ifo ·livro de irrscripção, o fai.si'ticador _ 

Apresentaln um abaixo assignado . com al: 6oinmetteu um erro de copia,: transpondo de 
· gumaf! · assignat'ura'S; 'da~ · quaes . só uma está·- modo· imperfeito .o noine_ que devia repro-
reoonhecida por tabellião, e o individuo que duzir. - · 
se ~iz fiscar do oontestanté Julio Carmo não · Log:O, os proprios contestantes reconhecem . 
junta-o titulo ·da. ilo~eação; n~m a ·sua!:(irma,- que_ quem copia ou transcreve de um -para 
está reconhecida. · - · oútro papel · determinado nome póde · enga-

. Tal declaração rião ê protêst_o, por qu!Lnto .nar-se.,. póde .errar . . . . 
não foi tomadq -em tabellião ou.juizoeompc· Si est.a é a presumpção que estabelecem; 
te_nte. . . . · · , . . : · ·igual presqmpção póde' ser~lbe opp(.sta : 
. Dissemos que só uma firma está r~c.onne: quem e~trahe cópia::r de alistamento está su
ci:da.:....é tfe Anton'ío Fonseca Lobo-'-em 23.de jéito á -mesma contiiigencia, póde inciJir 
abril de {903, mais de dotis níezes· :<Je1Jois ·da nos mesmos erros_, . · · _ 
eleição_, e· a a_ssignatut•a desse mesario Contestar sem~lhante . f'onclusão é su.stcn-

. oppõe-se ao teor do proprio documento,. t(l.r lim absurdo, que poderia ser reduzido á 
que reza o seguinte: «Eu .a.baixo .assignado, segujnt~ formula: quando extrahe uma co
fiscal do candidato Julio Henrique Carmo, pia· de ã1lstamedto o homem é infallivel, não 
na 6• secção, etc., pt'otest& ·cont,·a o. não ~ capaz de"praticM' o menor erro; quando, 
comp(ú·ecimento c?os mésarios, nãó tendo por porém;:copiando nomes de eleitores, tenta 
isso .. havido -eleição. - (ASsigná.do!l.) Amyntas lançar os no livro dn inscripção, é fallivel, 
Dias de '· Lima, fiscal do -candidato, J. H. póúe . commct&ertoda sorte.de cr roJ. 
Carmo.-Octaviano Joaquim Goulart.-Anto- Allt.idem os contestantes á ~ssignatura de 
nio da Fonseca Lobo, mesario .. - Clat!dino Bern;~,rdino José de Lima, quàn<lo dcycra ser 
Campos, etc .. » B. _J9sé de Se?Jna, állegação estct ciue é l ~üila, 

Vj>l,_ I ' c; ! 



pois do livro de inscl'i pçâo não c.: mtn no-~ En :.I·otanto, pcltt doutrina que gust:l!:tam 
uhnm des,es dons nomes . olwi.ga.I·.iam, nos casos de erro de cqp1a , o 

Ainda mais , alluucm a circumshucia d- cle[tor a !11Lld ttr de nome part.c satJsfa ?;er aos 
sm• .um elcito1: empregaclo pu IJ lico, ma,:) ueci 1 rro.:; üos flli'Cctomu·ios LUUniciyaes In c !Im
deram a prova disso nem n. de ter sido f,,J sm bidos da extl'acção elas , <tlhJd!das _cópla!! ; 
ficarlá a su·t firma. - .e chegaríamos ao absurdo de'quese~ia· auriul-

Allegam que a ín~cripção . est;t viciada, lada uma eleição, quando ú111 , ~[i4(<!.Íl ~ais 
mas nã'l indicam onde nem quaes os vicit;s, elcl&orcs , llâo :;e conforii1:J.np:p coll!- ~ss~ . . ext- · 

_c da in~pccção do livro se evidencia a f<d si· ge nclu. se 1leli !Jerass_em a asstgi~ar. squs verda-
dade des:;a a ll('gação . _ .deh·os JJt:i ll C.'L - · 

8a s_ecção toa secÇão · 

Qpan to ll esta secção juntam a dcclatn.c-ãn . Cynfcs ;: t nr.c:,s Jl~SS(J:3 ant;o,go!1i~-~)!-S g}Ie es~a 
·que; n_iia f!) i tomada por tabelliãó n.em eú1 juizJ secção fu i f<t1's1 1lcada._, e . na sua .epJ:lt~st~+çao 

. co'mpetet•te; a q.ual édc )'vtigqel de O! iveil'a ~ dizern- qu :l d,~ <t~J.tficitlticà . cOnsta ··enÇrfue 
··e Silva, compadi·e do .primeiro contestacte, mu.ioria. em ravor d0lles. . 

c üma dqclaração .da peof'eswra. · Não é urn iil1pu~~() de moralidMo, og a pu~ 
A firm<1 de Mlgucl de Oliyofra c Silva, I'eza .'cm J~atet•heL~itoral, q4e · as )e·vou a 

que(\ a uni ca recoohecidc\, foi feita em 27 il.bandonat•em- () feücto da· úàude eín séu 
do nu'rço; c ns lá. desacomp<+ nhada do \itui !J f'u.vo.i·. · ,... · . · _ -· 
de eleito!' c da nomeação de fiscal. · A raziin _ ê outt•;t c· nmito divers;t, ê- qiie 

O· protesto d:1 clei-tQres a que se n ·fcrem funr.cionaram ·nn. ·ac ta falsa, figurando .co~no 
os contes tantl's é um.a dGcl<J.raçi o c-lp&~eqm- niesúios os · eleitores Manoel José de Casti·o, 
panhada d'a pr·ova el a qualidade do cl pi~.ot' e -da ,'B'\ .o }o~é- Franc1sco 'Lcao · do· Cást't;o, 
sem um.Lsõ- fit'llla reconhecida . · da ga.. · . · · · . · · · · .. . 

Accrqsce que o .Dt•:Joãp Cordeir9 da-Graça, 
' 9• secção pt•csid13úto noincado, ·nãO assign._citt'ó HV:rp de 

, insáipçà.·o, aiodit niais; o secretúlo Mài:ú)el 
J unt<:ú11 nnn decln.t•aÇKo de Manoel P imi .Jo~ó uc Ccj.stro f'Üi , llóineado pc[o .:pr(}síuê'õte · 

de Qarvall.J.o e Albuquerque, que · tn. ii tbem se para subs ~itui r · o secretario eleito; ·e ·ó 'íei:mo 
àpresenta como :fiscal clp Sr . Valentim ; do onde co nsta estct substituição foi' 1a·vi.ado · 
q-qando o foi do mesmo ca~di,dab ·na 10• antes da ackt da !:]teição, onde · ainda corista · 
secção, onde votou c ·assignou t 'Jdos os a . pr!)se;nça de Artllur Maria · Teixeim ·-de . 
papeis: Nãó estando junto . á sun. . (!ecl (l.l'a- Azev!:]do, secretario eleito e · si.ibstitii1do á 
ção - relat.iva â 9• secção o respectivo offi cio força, porque o seu · carà.c~t!lr ' r,epügn'ava a; 
de :fiscal, o qUe se conclue é que .ess~ ci- ser · co!I!parsa d:; fa lsificação _ de act as·: Alnda 

. ·.dadão só possuía uma nomeação . de fiscii.l, mais, Jo1·ge Albor:naz; qu.e figura ·como tendo . 
q:uà foi a apresenta.da ·á 1Qa. e que · a sua sido mesario, rião é eleitor da. secção ; es-_ 
.declaração relativa á ga. secção _é inteira- ·tava, pot'tan to, a mesa constituída ill()gal-
.ri).ente fal§a. . . . . . mente . . . . . . . . . . . ' -

'A declaração . da professora, datat<J. de 27 ·o ~resultado da eleiÇão, co:qfoFm e a acta, é 
de ma:rço, di.z que no dia da eleiço-ão «mandou o s~guinte: · Moreira .Guiriiarães·, '14_..:..: trl ; 

. entregar a sala dà''frente da escolà ás pessoas .Fonseca · I-Ierlll€)8, 12-10'9; Válentirri_}4:aga
qJie se apresen:tassem e cmnó_ se . acha~se lhãos;·7-ÕO ; Bulhões Marcial; 3-2 ; Godpy; . 
em fét·ias ?UtO pennaneceu _no . edificio •. » . . 3~22; Cármo, 7 erri separá.d,o;Jrin'eii fV,I:acii.ádó, - -

Pa_ra provar ó ·q:uanto são .freqtJ13nt0s os 5 erp s~p.arJ.do; Lagden,- .3 : iúri sàpã.r.ã;do ·; ' . 
erros na extr,acção das cópias c!e alis. ta: Nelson, 3 em separil.do. · · _ - ··· · · 

. mantos, çomo o do Districito :Federal, que tem J:'j_ã_o· fqi remettido á Cam.am o · lj.yro de: 
· .cincocnta e tantos mil c:ileitores, _api·ensen- t1•anseripção, porque desappâr"CCeu e'ní"pj.eio· 

tamos os segllintcs encontrallos na cópia dó do tmp~lto · o conü icto . U.e que· origiríara;i:ri;s~ 
. . alistamen~o de e1oi.tores desta parochia,cópia varios ferimentos. · · · · · ·· · · · · · ·' · · '' 
· essà _,remottüla par;t o pl'OccssO eleitodtl: - Convcú1·notar que _a policia llUI!éa abri4· 

Jósé· Migueis em vez ele José Miguez, Octavio inqtwrito a respeHo da,s 9.ecurrericiaslüividas 
Ho1'(f ·errj_ YC'? de Octavio KoJ'(f( Leonel Li).iz em S. Christovão no dla da o~e~:Çâo,· · .· . · . 
.Vargas ·Siu! tos e1n vez de. )..eonel _Luiz Vargas 
Dmttas, cuplleciüo · p_rq(essor, Leoca.dio Luiz 
Vargas $antos. em v:cz de Lcocadió Luiz _ Var-
gas Dantas, etc. . . . 

Os contestantes conhecem pcrfeitamçmt(;l 
t odos es;;es et•t•os ou én~;tnos consttmtes ~da 
lista dos oleit •)re3 . j 

_. 

11 a secção ~ :~~.· · 

Para ÍllV alidã.r . à . eleiQ.ão·. ~-l~táf~e~o'aJ• 
) .wlem a uro eleitor Já fallcc~dP:, ç,og~.(.) tendp . 
.Ao.t ado, mas não apre$ep~_Íl.1',ª'1U á "eerWião d~ 
ob1t:.>, nem a prova do iden ti~\X_cl.e, e U.qJ:é1 de~. 
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• rar(tção do presidente da 7a sncçlio, cuja 
~rma. não está rec:mhccida, mas que nem por 
Isso escapou <i. sagraç<'•o da. att.esú!ç,l o •los 
iminu tcLvcis notario:> do Sr. Heemes, llodri
gues Nunes, Malta Teixeiea e Cavalcanti. · 

:QISTRICTO UNICO _:00 ESPIRiTo· SANTO 

1" secção 

Proclcunada ~t Re]_mblicr., docahidas de vez 
::ts inst.i mições contn t ;_Ls qun.os sempre se ba
tçu ücnotbdamentc, elll) fot distiDguido com o 
logar de ~ecretario , da Comm,s.>ão especial 
pa1·a peojéctar a Constituição; e honrado, 
_pouco depois, com uma cadeira no Congresso 
Constituinte, pélo Estado . do Piauhy; · e na 
ultima ·Jegislatura lhe coube a honra de re~ 
presentar este 2° districto; mais uma vez 
motivo da cubiça e das iinptwtinenci~s pseudo 

E' conveniente, antes de i•efutar .a · con· políticas do Dr. Fonseca Hermes. 
testação na parte que se refere ao processo A .indicação do seu ·nome, pois, para coii
eleitoral, dedarar c affirmar qne -j<tmais 0 tinuar a representar o districto, .amparapá. 
candidato Dr. Nelson de VascO:ncellas indicou pelo valioso prestigio e reconhecida influen
á honrada junta eleitoral . irmãos-_ e. amigos ci~ do. honr.ado Sr. coronel _ Ft=:li-PJ?e Nery 
seus para comporem: as me2n.s . efe1tomes . Ptnhen·o_, digno -ch(lfe no 2° distriCtó, at
A nobre Commissão . conhece de. perto os ·tendeu aos serviços por elle prestados, sendo 

-honrados e d~gnos magistrados -que compoem certo, · entretanto, que aquelle valioso 
'aquella junta, e,. por-certo, lhes fará a ju-<- apoio garantiu a sua victoria, contra a qual 
tiç.a ·de acr'editar qne são elleS incapazes de os contestantes com . pronunciado despeito se · 
receber insinuações de quaesquer que sejam r_evoltam . . . 
os candidatos . - Procedeu-se, sim, (t eleição nesta secção; 

O.Dr. Frankli11 Washiilgton da Silva e Al- 'sein eJn_bargo da affirmativa dos contestan- 
meida é elê!tor da sec-cão e..alll_ .-.tem scni.pre tes e d·o do :~nmeoto gracioso -por clles apre
·votado. Po~que terri um nome ba.stante co- ~entado , e firmaL[o pelo e:Jcl'ivã6 do Asylo de 
nhecidó cotno provecto advogado nest~ .c_a- S. Fraucisco de Assis . 
pital, semprs ha . merecido a honra . de pre- · Fazem .corroborar aquetla .àfflrmativa e 
sidir as eleições, quer fedBraecl, quer muni- _este documento com uma · dccl wa.ção de 
cipaes, nesta secçãó. . cle~tores;e a referem sob n.( e·:m branco) .. In
. O Conselho Municipál, a. ·quem outr'ora felizmente não consta· essa decla1•ação, e se 
era attribuida . a-· eleição das mesas, sempre v:ê, por isso; que o tal documento não passou 
o distinguiu ·com su:1 eleição . de ·uma blague. · · · 

-_ O proprio candidato contestante Sr. De. - O Dr. Freitas Henrli1ues, director daqllelle 
Hermes ·da Fonseca: já--teve .occasião dé as- asylo, não affií•motl, nem podia ter affirma
sistii' aó IJ10do digno . e ser~o . com que -o do, porqne S: S. pouco deJPols das lO l /2 
Dr .-Frankiin de Almeida procede -na presi- horas se reti:rou do edificio, dei.xaodo-o eu
dencia da mesa. elettoral da sua, secção ; e ti'egüe aos seus subalternos ou -ª' sanh:\ dos 
os aonae~ desta Cam:i.ra · registram o teste- aggressores . 
iriuriho desse contestante ·abonando a in te- ·Mas, quantlo tal aifit'Iriasse o referido di
g'ridade do Dr. Frarik~jn, e, ·se_· bem nos re- r ector, seria o caso de tomar-se essa inver
cordamos; em 1900 elle assisULlncsta r a se- dado como unia das modalidades da sua sus
cçao -atodõ o processo· eleitoral até a apiir<t· pei~l'í.o quanto <W contestante . Dr. Fonseca 
ção, .recebendo -o respectivo boletim, ·do qual He t•me:-; , e maiª um agrad,ecimento prestado 
constou-a su 1 mais .estrondosa _derrot!J.. · á hom'ada memol'ia do Generalis;;imo Deo· 
· ·o-utrosim,- não devemos_ ·p;:í.ssar sem l'ep:•ro doro da· I•'on~eca, tio do dito conte;tante·, que 
.a gi'osseira. insinuaç_ão do que o diplpma .to o nomeou quando. chefe do Governo Pt•ovi· 
Dr . Nelson de Vasconcellos é úma invenção sorio. . · 
do coronel Felippe Ne :·y . - ·: .. · Na justifi cação, :t qtie âlludem os contes-
- Não :qúercmos_rctaliae, nem pretendemos tantos, ha. uma simples c até equivoca refo
sa.líéri-t:ir ·;:ts nohilfssigias . qualirlatle~ moraes rencia a esta secção; qua.ndo; porém, fosse 
da nosso -digno· com·panheil'o, pois · são eHas formal a a.ffirmaç~o. -que não é, nenhum 
sabidas e conliecictas -de toda gente. Entre · valor jnridico poderia produzir, porquanto 
tanto;· é preciso; O.e uma vez por tQdas, ficar se cunverteu t;unbem em mero clocüments 
affi1•mado , que o Dr·. Nel~on de· Vàsçonccllos. gradoso,~por ter sitio produzida sem a in tio . 
é republicano da v:ellt~ guttrdÇI.; porseu idr!al mação .do13 mesa.rius e dos cáridiqatos, todo
político bateu-só. innmileras ' vezes, tomando -interessados 11 ~~- pesquiza da .verdade a que 

· parte .nos eomic.ios elêit'bl'aes, ora dis ~i n· etla se propnnll:L - · - . 
guido como· me.~ario, ora fi~cal de ·c.anuida.tôs . E' certo qué um g·rupo do dosórdeil'OS, que 
republicanos; na ültiiua eleição geral do re- a ·voz publica aponta como . policiaes á pai
gimem mona1•chl.co,: o Dr. Nelson de Yascon- ·zana, ao~ gritos de . viva o Dr·. Hermes l 
cellos aflirú:wu ·bem alto . o seu !1rdor repu- · atacgu· o editiclo em que funcci?naral? mi~a e 
blicano. a ~ .. _secção, tentando mesmo mvadu' ô re-
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cinto, com o fim manifesto c p1;emeditado de Carmo e Dr. Moreira Guimarães, os cidadão! 
inutilizar o processo e serviço eleitoral. Tal Octacilio Lopes e Claudio da Rocha, que .as~ 
facto, de notoriedade publici , extensamen,te signaram na livro de ioscripção. E para que 

. "relatado pela imprensa, · daria o resultado nenhuma duvida hpuve;;se a respeito, o fiscal 
que os contestantes ambicionavam.;·· mas, do càndidato :Dr'. Moreira Güimarã:es fez .de· 
esse grulpo -não;pôde penetrar no · e.diflcio, claração forma.! de t er havfddaeleição, que 
tendo sido heroicamente reP:ellido pelos e lei· se concluiu, · 'declaração que; soguôdo ·. nos 
t,ores que alli se acha".am; e .esta repulsa .consta, foi entregue-pelo dito fiscal- ao· _.con·/ 

·tão opportunarriente. e v alei! temente feita test1nte·Dr. F.onseca Herme3. · :· · . · : . 
:·deu logar .a que o proceSso eleitoral _não se· · · · · · ·· · 
interromoesse e se concluísse, attesta.ndo 4" se(}ção 

_ mais uinâ vez o r0~nltado \nso.phisina"Vel da · 
derrota ·dos · conte~:~ .tantes, 'como acontecera · , Não lwuve ei'éllfão nesta . s~cÇão, cuja M,d-8 

~- ·_ : rias .ehiições anteriotes . . · . . . .. .· . . é uma·esc'Ol.à publica do sexo feminino ;-. e não. 
; os assaltantes, aprovéita:rü~o . à · ~u~imcfa. ·houve eleição, ·poÍ'<j'ue .. a r<ispectiva pro fés~ 

do diréctor, converg-iram . su_a ~b1•utalidad e soi·a muíto de prõposito n ão P,briu a casa, 
· contra o pobre edlficio;_ quebrando-lhe vidros fi.~ i;i.nrlo o presidente e 1na.i.s mesarios il)lpossi~ . 

e perfm·arido·lhe as paredes o al'j portas·cam !Jl litadosde ftin<icionar. . · , · · · · '-. ; 
·: balas de revólver •Nagarit . . .· , . ·Não wercicsfti-coQceito os termos da SUJlP6· . 

O facto de· referir· a alludida certidão dl'l S:içãb ela.ljoi•ada pelos .con testantes de que 'os . 
. escrívão do Asylo que fôra . ericoil. tradil. . a.lli nossos amigos fazia ai. <ict [k ·falsa, porquanto · 
uma urna com cédulas intacb s, longe ' de da propria dee.Iaração ci'hda · ·peio_s· mesl)1os · 

· próvar . contra a eleição, ê I;D.otivo po.ra a coatestant :os se vê que fo i a~signadt> taJnbeiU, 
· .·. digna Commissão b~l;li avaliai',. do3 processos pw·d,ous a._migos npssJS,: os .Srs . Augü::Jtb- Le- · 

~e q_u~se pró,Ç-uroü· I~~_çar mªono intuito !ia mos do.Pat.rociíüo Pinheiro e . Joaquim Aü
_: 10utll1zar-se esta ele1çao. . · · · · · . · . gu.>to Te.r!•i~; Passos, ·mesat'ios nesta Seéi;'-ão. 
: E' sabido' q'íle; finda a eleiÇão,_a ~tina fica . Si,' entretanto, lioúveõse ~logar. a eleiçao,seria 

· no local até ser reclamada poi· quem de di• mais uma derrut:.\ a·incluirem .os conteshn
.reito. Não acompanha _ os mesar.io:l, nerri tes, como tein a;coritecidci nas oleições am :e· . 
estes são obrigados a·devólvel-a. Terminada · t;iores. · · -· ·: · · . · · . . · · · 
a eleição, r etirados os . mes.1rios, . ficando a · As firinaR da rafdrida- dec t[l.raÇão estão a·bó· 
urna, bem de yer é que- si ella·apparec{lu· ·nadas pelos Srs. Dailfel Francis.~o Silva e João· 
com cedilla,s iiitactas,_ estas ce ~ulas- não po . da -Ma tia. ·Teixeira, tinicos· dos- q·u&..es .o Sr. 
diam ter a:id.o ·.pos tas pelos jnasirios,_ sim p·or tabJllião Cruz mconheceu _as .firmas. ~ 

~ quem quer que .fosse, prestrppondon<lste facto 
·motivo de contestação da v:alidade d3 e lei· 5" SBCÇâ9 

çã~Ómente . aos derrotados podi;:t iproy~ita~ E.', fiicto que b pro~essC> eleitora;! o está.' se~ 
. tramoia de tal jaez. . . cçãó .foi interrompiao em seu começo, . como 
. Qliaiito ao eng-ano de nomes, ê matéria já. certifica; a professo:a .nos seguin tes termos: 
discutida,conviud·o notar que .Adolphó Firmo « h.ouve reunião da mBsa el~itoràt pqrEjm-:a 
da Rocha ê eleitor desta~ .. seeção,sob n, 182, eleição foi i_Iitéerompida por· um.· grupo que 
. O eleitot-.Nicolao dit Costa B~ptista votou atacou os eleitores a tiro». . _ · . .. ·' · 
com seu lég1tip:w ,nom~. ·s en~o q~e J10 im-· Quem· inter-rompeu o· p :·o~essô ·.eleitoral'? · 

. presso do alistamento estçi. errado. : . . . Dil·o: de sobejo o officio do, I,itesidéil.te :'da 
: · Chamamos ;1 atten.ção da 'doutaCommis;ão mesa, o .Sr . Jo~ê Martins de Sá., :.. rern.eitidiHi 
do Inquerito para a · fa:Isidade da allegação dos. Junta . Eleitoral, e pelo .qual se eviderici.a que 
contestantes quando affirmam que não con·. o ataque ft>ra promovido :P-elo contestu.nte 
stam do livros .do alistamento os nomes dos Dr .. Fonseca-He ~·mes o seus qompanheil'ós . . _,. 
livros de inscripção de ns . 75 a ·123. · ·· · E porque essa ·aggressão? E' preciso di· 

zel-o: porcjue os conteStantes · tinham · con):o 
2a secção · certa a sua derrota, como ha tres ari-nós-'teve 

o contestante ri.~;· . Fonseca H~rmes, :- qu~ := to~ .. 
dsÍnotivo.s que acabamos de addQ'?:ir ·em grou . apenas uri:t (l). Um voto!: dos qua~ 

.favor da validade da .eleição na - la secção; l,e:qta e um àpuradDs, e constantes 'do livro 
militam tám})_em em favor desta. Nem os de inscripçii;o, apuraÇão-a que elle assistíti-e 
contestantes . se animaram- a for-j ar outras que, depois ·de -verificada. legalmenté, foi 
PROVAS(?) com o fimde obterem o in_tento : traris6ripta. .em boletini qi.leelle exigiu, é lhe 

Portanto, nad<( mais teríamos a dtzer·.s r fora entregue. · · ·· .. · . · ·. . , 
· pão 'fosse c_onveniente e preciso salieutar ·. ó O Pai::, jõrnal tantas vezes invocado .pelos 

facto, bem publico, de ha.yer.em y'otado. nesta conteiltaiites e que com·-elles faz causa· com• 
secção os fiscaes dos candidato~> Julio do mum;.relatando os factos, diz-o seguinte ,em 
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~\la etlição. de 1 g de fevereiro : - o candi
d,atoD I· . Fonseca He1:rnes, ao passcw na 5a se
cr-ao do Espir·ito Santo, de .ccwro, 'disse ao ca-
pata;;,Jl e ttín ,qrt>1JO : . . , ·-
.·.:···_· R4P,a:tes,_q;hi ficctm 30Gl$ •. Se predísarern 
4e mai$, _ vaó aon,de sdJjeiit. . -· . . : ; 
'·' 1lfí111jtos depois dçiva~se o assált:o_ à secçtío. 
· ' Ainda agora, : :!fo _ JO.rncil _da. GiJ?rMne?·ciO de 

não seja do seu agrado ; e nesta faina ingra
ta de obterem taes documentos (?) pouco se 
importam com a honra de quom quer que 
.seja,,mesmo de amigos seus, como tentaram 
proceder contr~t : a do digno e illustre Sr. 
.Dr. Machado' Guimíú•ães. 

7a seÇção 
, _ 30 de ábl,'il, 9 dig~Jo pl'e~idente desta secç~o - . 

-ri'Jbateuero termos _ energicos e que . desfa- . A . déclaração· apresentada· pelos contes- . 
Ziam duvidas as. tre.fegasinsinuaéões da con.,. tantes em relãçã,o a esta secção, e que se diz -
t~staçã.ó, ajunto. enviamos â _ iUustre Com~ firmado por el)3itores . da 4" e 8a secções, é 

-inissã;O o retalho onde se lê essa communi- mais um d,ocumento que demonstra a inani-
' óâção : - · · · · dade da contestação, porquanto basta notar 

. . .. que o signat~io Tl;lomé José Lopes, subdito 
__ . 6"' sécção · po1•tuguez, nomeado mesario da 8" secção 

. _ · .·. . , _ , .·. - . .· · . por. indicação do contestante Dr. Fonseca 
~ --Piu·a mostrar o mô_dó pelo ._qualos .contes- •:HerliH:lS, ;nãci pqde :tomar assento na mesa • 
tantas _procrtr}l,Iíi cont:ral'ia,r a verdade eleic da sua secção,-por ter-se verificado que elle 
tprarl, -erri -herleJlcio de SÜ\1-·s. prett)nções, a não é .eleitor desta e:Japital,: como falsamente 
j:)l~iÇão : heirl:a; secçãó_ílós va.~ dar uma prova fqi apregoado. · ·. · 
clara e evidente dos .processos tortuosos por . Repellido . dalli, procuróu votar nesta se-

·.etle.s.anrpregados. ·-~ . > ·· _ _ _ · . . . cção, e como tives>e impedido de fazel-o a --
. Chamamos a .attenção da. illustre Com- ;roesa eleitoral; elle, q;ue premeditava. este 

missão para. O·que vamos ádduzir,. , ' meio cqin O fim de inutilizar a eleição, des· 
; Na . 'cont@:;;tàiião, dizem os . contestantes, peitou-se e bramiu. . · . . 

qtíf.l a .eléiçãg córEeu regular.Il!-ente, -apezar Be!u claro ora .a m~nohra do por_tuguez: 
ij:a, _;l,)equena. vot_açao, _e pres1dtda pelohon~ queria. coiP, . uma caJad,ada matar dous 
t~(l_o. Sr. Dr. Machado Guimarães, pessoa coelhos; e porque não o consent~ram, eil-o ,a 
aliá§: indicada p~lo Sr ~ · Dr. FonsecÇ~. _Hermes, . i:n·otestar; . e os_contestantes a fazerem obra 
co1no tornou ptrblicoj>ór occa;sião da apura·: com esse documentoJmpre[,ltayel. 
Çã;o geral. . Deveria.; por isso; . merecer dos ·. ,Não· só mente o portuguez não é eleitor. 
ípj3sifios contestantes arleferenc:â. a que 1he o mesmo acontece ao signatario do tal pro
dá: dü;eito a sua seriedade de caracter. · testo "-'- o Dr. ·Fernando Francisco da Costa 
.. Entretanto, vejâ a ilh:istre Ooinmissão, o Ferraz; que~ não. é eleitor, e não o é, porqúe 
q~eessa g~nte tinba .. reservado para o seu. _;por sentença judicial-foi eliminado_ em 
affi,igó e. digno cidadão. . · · · . · ._ 1896 (lo alistamento geral'. 
· --Ohti:vcNrii do :sr .. João. Maria . de Lacerda • . A:'!fonso Heri.riq ue >da Silveira Faria, tam
_jun•or, · fisci:i.l do contestante Valentim Mif- .bem ·signatario da tal declal'a\,'.ãO, não ê elei
g!Llhães a . declaração que juntam sob n .. 8, · tor ._desta secç~o, , sim da .8"', que funccionou 
ern que o dito fiscal affirma não tOI' havido sob a presidericia do cida(lão Alberto Beau

·eleiçãG,_ pois até ás. lO l/2 horas da ·manhã a mont. Usou deste meio, como os seus compa-
~esa não· oinha sido. organ1zada;_ por não nheil'OS, para'o m\')snio fi1,11 •. 
Mverem os mesa:l'jós nomeados i'ecehido,-até . Mas, infelizm~nte, a·tal de,claração nenhum 
.aqgella hora, os livros, urnas e mais objectos· valor tem; e os contestantes se incumbem 
indispensavois. . . .. _ ' .· ·. . , . 4!3 provar, juntando uma certidão da pro- -

, ._ . Ab . passo que, . previámerite se· :muniam fessora, da qual se evidencia, que não sarnenta 
désse documento, evidentemen:e falo e in- houve .-<1. eleição, corri<T regUlarmente cor-
verídico; já com o firp. premeditado de o. reram ps seu~ trabitlhos. - . _ · 
'apresentarem, caso . b_ resliltct(,].o não lhes Acc1;esce ainda : que adoclaraçãoapresen

. fo~se ;(avoravel, :·verífiçâdo mais .ta,rde. que tada pó_r Thomé José 'Lóp0s tem as firfi!-aS 
. haviam:obtido maioria,_requereram. e obtive" - .abonadas por B1~aziliano Cavalcanti Juntor 
r,ain,da prqfessora da escola publica .da r11a e João da Matta Teixeira-na. data de 27 de 
de Qatumby n" 40, 0nde funcc1onou_ ·a dita março e nenhum tabellião-as reconheceu. 
SQCÇãQ, ,Ullià ce:rtjdão .na qu ~tl se diz qne na . . 
secção ' se reuniu. no dfa 18 de f'ev~réÍ1'Q pr.oxi· 8• 'secçã-o 
mo ·passado .a 

1
mesa eleitoral e elfectuou.se . a 

eleíção sob a .p1·esii:leneia do D1-: Machado .· Houve eleição nesta secção. Como prova 
Guimarães .. - - . .· ._ , . . . -. _ em .. contrario os contestantes apresentam 

Eis como . manobrám os. contestantes : pre- apenas um abaixo assignado de 12 pessoas, 
· ni'Q.nem-se de declarações desta · ordem .para que se dizem eleitores, declarando que ás 
fazerem-na~ v.alêí:', c~s~ o resulta~o )3leitoral 8 l/2 '}lora.s da m_annã do. dia designa.do!ell~s 
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ja t;i\l,coíiltraram affixado o boletim com ore- verdade, por ter presencü1do o proeesso 
sultarlo, e o preJio completamente livre dos eleitoml, p~r t er votado e por ter assignado 

. üiesario. não só o livro de presença, como os d:.ts 
· póll,do de parte a inoppo1·tunidade da hora, actas e ma.is doeu meu tos d;t mesma·. eleição. 
pois não é crível que tão cedo ja 12 eleitores Na allndida dechra;ção . ·. os signatarios 

. estejam a espera lie votar, quando a chama- affirmam que o resultado .serià d!3 cérca de 

. da de'[e priocipin.r âs lQ lwras, conforme 200 vot~os para ca.da cn.ndil.lato diplomad'o, e 
· .manda a lei, é preciso tornar mais claro, que .éssa apuração seria procedida enr lOgar 

r_epetindo- que esse Tltomt~ .José Lopes, diiTerente, isto é, Ult. casa do . candídato 
sign~t"ario . da declaraçã.o, : naturalmente Dt•. Nelsón do · Vasconcellos. Entretanto, <1.· -_ 
<lJ!f:llh .~ provome1:1, é o masmissi r: o Tl~om~ illustre Com missão estâ vendo quão falsa é 

. -J.os~ . Lopes, _ subdlto portuguaz, que nao. e . estainsinuação, porquanto o resu[tado legi
~!~tt:or, . ,~a 'quem aqa.ban1o~S de ll6'S referu•, tlmo é de pouco mais de 50 votos pctra cada 
qi,taí;ú:j.p tratamos da 7a secçao. . . um do: diplomados . . e a apuração· se -fe:z; no 
··Fàió intruso mesarlo ' que os companhei- local da eleição, tanto mais porque não é 
rÓ~ não êo.riseritiraú1 que tomasse assento, crivelq'te o 1l.5cã.l do contestante Dr. _Va
pqr 1ião ser rléitor, nomeado pela jnnta ~entim Magalhães approvaSse tão graveirre
was sob a falsa qualidade com que o lodi- gulal'iclade e se prestasse a compartilhar 
cat•am. . . . . dessa· tr<\moía. . . . · 

E' u·m despeitado, simplesmente. Demais, As firmá'> tlesse protesto tambem não es-
'· ~ firmq.s do tal abaixo assignado não estfí-o tão rt~co1~l1ecid-as, e são aiiltla abonadã;s· por 

JiêcoD,hecidas, sim. attestadas pelos abonado- :.tquelles já conhecidos abonado.res, tenente 
r~s perl(et_l!?S de todas í1S firrp.~~· s~ndo um Braziliano Cavalcante Junior e .João da Matta 
delles soll~c:ltador e- companheiro do Dr. Teixeira. - . . . 
F"ônsééã Hérmes de serviços fo!;'eb.ses. . . Em contrario a es~e protesto, os con~es-
.. ~ssas firmas são aprocryphas pois. tantes nos dão prova J•obusta com .a cei;tidã,o 
: ·os úies ·abónadores são os Srs. B<tziliano . da profassora D. Ell).ili::t. Bragfl,, que affirm}l. 
da:vaícante Junior e .João . da Matta·Tei:x.eira, «_que e:JfectuoLr-se a eleição ; pqrém; logo 

· f<i~endp o ahoo,o em 27 de mu.eço, após a . retirada dos mesa rios, que sahiram _ 
· O abaixo assignaüo quo os conte.stantes peecipitadameqt;, ein rizão'Ç!o av1si:> de qt18 
apresentam .foi .lavrado á.s 9 ·r;B da niànhã, iam ser atacêtdos, penetrou no recintod~ Es
~(lndo que essa deélaracKo é contrariada pelo cola um gr11po armado que, exigindo a el1-
doqutriento passatlo pela professOl'a. trega da . urna vazia, levou-a, ·apezar dos 

Eril relação a engano d e nomes, baSta citar meus protestos, >> . · · .· 
. o caso · referente . a Lourenço Pinheiro No- ' Dessa certidã-o sê vê • qtié os assaltantes 

brega, que nos esclarece sob:e a orig·em des- chegaram tarde, isto .e, deNisda el!llção; .. e 
~.as divergenclas. Esseelei.tur <'IS~ignou o pro- que, náo encontrando .mais os mêsarios, ii.ém 
prio noJne, como consta do ali8tament9,ttu- livros, sim a urna v.azia, levaraq~.-na, natu· · 

-· ~.!J.entico onvlado pela junta no . qual e~;:tá ealmente cGill.o hom~oso· trõphéo ·a entrega.i 
~.iJ.scripto, sob n. 126, ao passo que no livro ao seu ln;avo chefe. · . · .. . . , .. 
l~prêsso está (lrr<ido. . Da yotà.ção se. vê riu e venceu a chapa co ri~ 

· A.lettra relativa ás declarações da 4", 7o testada ; q1,te o pleitQ cor i.·eu regularmente a 
e 8" sec.ções é sempre a J:Jestua, do purilm a a o_ seu restibtctdo fi1voravel aos diplomados ; 
~r.):>r, Costa Férh~z. que nãô é eleitor dd portanto, a quê vem se invocar u.tn . ataque 

· fi'eguezia. , ·. · . · · / que, feli;ç_mente; não produziu o .desejado 
effeito 1 . ·· · 

9• secÇão Porventura não Se rep\}tain"coi:ltentes- os · 
contesta..ntés pol' terem â sua dispà:>ição . à 

'·· , D p1•ocesso eleitóral correu e terminou ríJ-· urna vazia que subtJ'ahiram da Escola os 
.· · gillarmente nesta secção. A acta comprova seus <tpaniguadas? · . . · 
· ,o f1j,cto; e do respectivo livro se vê pois qüe A all~gação traz as as;;ig-Qaturas ábo.na- .· 

Q resultado exprime a verdade, ctl.iâs corro- das pelos mesmos Srs. Braziliano Cavai: 
. õôr.ad~:~;elo, ~ida.dão'Fr~derico Forl'ei:a Lima,. cante .JuniO!' e Jóão da Matta TeiXeira, taiu
flscal . ão co;tttE\stante Dr. Valentnn Ma- bem e in 27 de março. · -

·· galhãJs. . . . . 
· Não compareceram .sómeúte 46 eleitores, 
como dizem os çon~estantes, sim 56, como 
se v..ê ~o livro de -inscripçãb. . . 

Contra a. declaraçã() que se vé como 
doe. sD b n. 15, n.ós antepomos o teste
munho do proprio fi.scalt'eferido, que, mais 

Q que ninguein, e~tá al?to . pa:ra .attestai' a 

lO• secção . 

Nesta secção houve eleição. O· facto . dê-' 
l:i01'em pNximas entre si a 5a e lO• secções, 
úão é motivo de nullidade do pleito, 10 p()r.-. 
que funccionaram nos logaré~ tlesignadós 
.pelà. Juntá competente para taJdesigna·Çã:o i<. 
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2° porque os eleitoreJ de uma não são os I-Ia, to:lavia, na ,just.ificaçiio produzida 
mesmos d:t outr·CL secção. pelos comest,vlte > um depoimento ,[u Hem·i-

Ebtretarrto, . foi pl'ovidencial essa a;1pro- qucl Ignacio Farb, que diz: « U(i.O votou nesta 
xill!ação, porquanto~ puderam os eleitores secÇ<"í.o POI' ter sabido ·que alli houve graves 
da 5a, assaltada pqr um riumêroso .grupo de. perturbações. » . -
désgrdeiros, privados -~e exercer o seu di· Este d~poimento, pôrém, ê evidentemente 
reitó, _votar ' na w~ ' secção, cujo processo ', falso, nã;o só pelo que vimos de dizer, como 
ele'it0ral fel.izmente não foi pertt1l'bado. pprque _ roferindo·-se d.a mesma maneira á 

'cl{1e IifLo 'foi pel'turbidó, está na propria ga secção, ficou protà.do que n.Ili houye elei
asieneia e consciencia · · dos contesta:ntes; çií6; como· reza a certidão da professora, qüe 
~ddrquanto, tentando justifica)' a: sua allegu. os contestantes j ~mtaram coiuo documento 
çã_o; dizem-::que os trabalhos IJ.ão pro segui- ·seu. 
raro por se 'ter dado nm disturbio em frente . .. Finümente, tal justificação, como já foi 
dQ edifiéio, onde funccionav<~ a secção. · dito, rião é documento habil 0 probante, por 

Es-te fúndamento,, bel)1 e,stá_ verid:o a il1ús~ ter sidq produzida com desconhecimento dos 
tre Comrniss1to, é pueri_le l'idht1o, . e· admira interessados, que para ella .não foram inti· -
que seja i'esultado .da· li:igica .l.[os .contostan- mados. 
tes, que, segundo seapragoct cónhecem, pel'o 
irierios,- a fó'rma e contextura de argumen- l r a sscÇão. 
tos. · - · ; -

- .. . Esh secção foipi'08idida pelo honrado . Que perturbação pOde éau;ar ao pro- 1 

cesso eleitora]; de uma se-cçãõuni disturbio Sr. Dr. Gil Goulart, iUush·ado advogado nos 
· · auditorius desta Capital, ex-Sanador da Re-

ave}f;m};\f\.. logM . elll P_oqtodiffere!lte, fór ;1. publica e um .dos mais. conspjcu.JS cidadãos, . 
. O recmto em : que · esta se V:crJ ficcLndo· 0 e que foi. indicado p.elo coir~estante Sr. Dr. 
esqi;íidriio'? jt• 'f:aQto \t~e tal -distm:bio. so Fonsec;a Herm··§, e'omo o dechtrou na junta 
d~~l e·. fo~ quando pretenderam, e leva- eleitoral. . 
:f?-m-_ <(e':lf.Ei!1Q, . perLurbar o p1;ocesso eleito- . . .· , . . . . 
fà:l 1la;5" seQção. · · ·. - ~ l;><,1.1'a cprifundi.r os contestante&, ba~ta de:-
. · :M -~ - i t ;1 • · · .•· h ··. · - 1 ~fi· . , .cl<\rà.r o ncime elo p~csidt;Jnt 3 da mesa, pois 
.. ·· .. a~, comp _e: a .. a a .. sua 0 ra ~~- vea, os eUe o tom e con.~erva puro e integeo; e a 
11!3~~tante.s I!uz:era~1-se-... .t~ retua~a •. ? 0 p.~lavra delle lJci.sta para repcllil' quaesquer 
s,Lt~o .. ondo as du'!'~ . se~ç.ous fuHcc.wnai Ll.ill, insinudçõe~ . 
embor~ em .- p.c•edws · .dJffertmtes., voltou á .. . · · - . 
calma do· .costume. ··. · . · . P0i1:>. be1u. Tal--é o afane. a. perturol!cão 
'.:f.: f':: .. -:; . . ·1 ' t' , . - fi 5 , · · 1 ., · fllU qu,e . S.[l . encontr.•m os candidatos contes" 

··\:1-f·n, .. ~o.,. o:s .- e:,01 .01 ~s .. -~ :' _1;1xp;u sos a n;(l, · .tante~,.. po~_ alleg.;we:n:i;.-coutra as eleições nestrt . p~~~!. ~a~e:f;e~ e a_tuo~ qe-,revólver, P1p~ paroclüu., qüe o l\Op.testao.te D1·. )?on.s.eca 
'-~-\-\1'-'frar;o: a, }.O · sec~ao , . e u:hl, _como lhes fiJ.,- Um·mas, esquecend:J·Sé do qW;l s.e refel:'i<J< ao 
~,Wt'!i \ ~ lCl,. votaram como bElm lhes Dl\ Gil Goplan·t, levaiuto.u contra suaip_t,}gri
apr.ouve~ dade moral accusa;ções grn.vj s .~imas, qua.es d13 
_Os _coute:statt'tcs, que: te.em s.idó. fartos em · lu.vcr üls1fic<Ado actas elcitoraes, e .<J.ssirn 

jU:nlár .do:cumentó's' -grf\ioi.osos co1no. prova de ft'<.nu!u.do o pi'ocesso eleitoral. 
suas·. :~a11egaÇ_ões-; não 1 ivera1u .pJ.ra o~ta uni A ra~pqsta do digno presidante não se , fe~ 
só : doJLcélebres <ihaix,o· a ilsigmtdos, firmad o espcr·~~r ;: é ta;_çs fon1m os .term.os dBlla~ci ~\'l 
]101' soi disant s eleitot•es. - o pt;oprio Dr. Fon:;;eca HGrmes penitcnclou-s.i'J 
. • ;A"}.l,tina~ aj;a;e~entam éomo .. eteme~to ou en.1 ptl..l!l ico, e só ê±itão deu·cotihecimcnto d:e 
siips;fdio .. UIÍ);:t; CBÍ.'tidão da profe.ssói'<• D. Tho- have ~· o seil fisca;l, que.ai:)sist il,l á eloiçã.o, )ll~ 
1tüi.Z1a de Vascoircellos, i,11L qu;il â:i2;, ni1ô do . entrogne o resltltaJo d:.t eleiçª'o e Ilr!:l refc" 
sciencia propria, veja Hem a flhistre Com- • rido o·iiile se pi:ts~~i"a . . · 
niissão,·_mas, poe ouvir a dLversos ·cloHore~(1) N_éski; secç.ã •J a . derrota dos con.te.ltantes 
(cujos nomes .. cita) que não . ho.u v,e elel- foi mais uni:tvcz esteondosa . 
ção. - · , 

:· .· . . .· · ·• : · . . _- ,.- ,: . . ., . .. E_sg poe esse faqtg se explica ter aqüclle 
-(JOJltr~ ~sta. IDJUrJdlctt e lUV(lHilc~ cedi:- . cpntçstànte occultado o resultauo que rece.

d~~!.- bas~ac!\OS ante~or a . IKtlavr,a honrad,~ do. _beii. de SB?- 'fic.cal e atac~tdo a _ clignidaçlo do 
clJ, ao_ pre$~dente~ da mesa, ::-i!. Dr. ~lmw St'. Dr .Gll Goulart prestdente da mesa . 
~lucha, ex""depu_tado ·estadual pelo Rw de · ' · . 
J.an.eiro, iliustrà~ e conhecido LtdYo ;,:ado d,o Corno esta, sã.o todas M accusaç'ões dos 
n,oss.o fôro, que firmou: com-o sCJu aüreolad·o · co_uatestantos. Inf'und 1.da'; e. aleivosas, hão 
nome as_acti1S.G mais documentos da eleiçao; continua;niento r ecebido a~ ros_;ectins re- -
IJue ah L se procedeu. · . 1spostas . 
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·A.'\:'\AES DA CA:\IAR.A 

E taes teem ~ido estas, que a illustre com- ções no districto, que os teem sempre repu
missão já presenciou a retractação solemne diado, intlingindo-lhes tremeuda derrota . 
do contestante D1·. Valentim Mago~.lhães, pari}- como merecido castigo ás suas insaciavels 

· tenciando-sü em pubHco ~ Ta!:O, ambições .. 
Por coilsequencia,_ nenhum valor ·merecem · 

e3sas · aUegações, apl).ixonadas e desordi:ma- CoM nocuMEN'l'OS. 
das, . sem provas que as justifiquem ou as Rio, 5 de maio de 1903'- Irineu MaehadÓ-· 
fundamentem. · Henrique Lag_den - N elson de Vascon-

Não passam de explosões ·de despeitados, . c.ellos e AZ.mei·da'~ João de Bulhões Matto,s ._ 
que jãmais puder&.:Ql implanta.r St;!~ ·. :preten- · .i.l{m·cia~, 

· : .. 

'4a- SES~ÃO EM 7 i>E MAIO DE 1903. 

· • ''Presidenciá . do Sr, Pa')hla Guimàt·étes · 

. ' . . . --·· -. . . . -- . . . 

.. .Ao meio-dia procede-se ·á crramad:.a; a que redo, J. Teixeira Brandão; Franclsco· Veie:a, · 
· · . respondem os ~rs. Patrl\l< Guiruarãe~. : Angelo -_Jj;stevão Lobo·; " Bernardp Mont-eiro, Ribe1ro: 

N.eto~ Alenéàr Guimarães, .. Thomaz Accioly, Jimqueir;1, Astolpho Dutl•a, Penido· ·Filho,· 
: Luiz Domingues, yYaóderley. qe Mendonça, ·Davi!! Campl~:;ta, Fi•ancisco Bernardi~_o, An• 
· Joaquim Pires, Hosannah de Oliveira; -Pass-Js ~hero Botelho, Carneiro ·de Rezende, Luiz . 

Miranda, Arthur · Lemos, Carlós de Noyaes, Alves, Ada;Iberto Ferraz, Bernardes de Fa- "' 
.. Indio do Brazil, Rogerio de Miran·da, José . ria_, Carp.illo Soares Filho, Ga:rlos 0ttoili, 

Euz(lbio, Rotl:rigues Fernand~s. Guedelha Ca.rvá~ho ·de Brito, Lindolpho.Caetano; Edu•: 
Mourão, Christino . ·Cruz, Dias _Vieira; João ,ardo P-imentel, Olega:rio Maêiei, Wencesláo' 
Gayoso, Anfzio de . Abreu, Bezerril _ Fonte-· Br-az, .. Rodolpho : P.aj-:x;ão~ . Calogeras Galeii;o;:. 
nelle, Virgilió Erigido •. Thomaz. Cavalcanti, Oarva1hal, Mo:ceiràda - silva; Jesuíno - Car-'- · 

.. Frederico ·Borges, João Lopes, ·.Francisco. Sá, :losõ, Dümingues dê Castro, francisco Ró- . 
. ,, .Eduardo Sttldart, Sergio · Saboya, Gonçalo meiro, Rebouças ~e ' . Carv:a~hq, .. Ar.nolph()··: 
:" .Souto, Tavares de Lyr~ Eloy de ·Souza, Fon. Azeve~o, .t<'ernando ·:pr~tes; Amar~l Cesar;\:. 
· ·seca e SHva, Pereira H.eis, Paula .e Silva, F~r.reirá .' Braga, José Lobo; ·pauJino Car-:. .. 
· Waifredo Leal, Trindade, Abdon ~lanez, ·los;. Alvaro- ·de · Carvalho; ·candidu Rodri~.; 

. · ·Teixeira--de Sá, Er.mirio Coutinho, Celso de gues;.R.odol_pho· Miranda, Teixeir~ Bran<Jão~ · 
· .. Souza, Pereira -de Ly1'a, João Vieira, Ma-. Candido de -Abreu; -Carlos - Cavalcanti, .La- ·· 
: -/ Iaquias GonÇalves,' E~meraldino Bandeira, menha Lins, Francisco :Toleritino, . Páula . 

. Julio d·e · Mello,' Qornelio: da Fonseéa, Es- Ramàs .• :Kbdün Ba_ptista, Soares dos San~os, . 
. tacio .Coimbra, Peüro _Pérna·mbiléi>. · Elp1- JuvíJnal Miller, Marçal ·Escobar, .Bárbosa 

dio Figueiredo, · Artliur ·· Orlando; . Wander- Lima, Ge.ru:iano Hass·Iocher·,.Angelo_ Pinhélro, 
. . ley dt1 Menu ouça, -. Ji:piMninondas Gr11-cindo, James Darcy, Qomingos )M.ascarenhas; e~s· · 

,Ra.ymuntlo -Miranda., · )!;uzebio de ·.Andt;ada,, S1âilo dri Nê.i.scünen.to; ::V~:~spasi 1nu· de Alliu• 
A~r .. ;!ellas Ga tv:;w, R,JJ.J•igues Dorla; -.Joyi- querque, Diogo ~'ortun . 1, C~mpós Cartier e·· 

_, niano de Carvalho, · Fe;isbeUo: Fl'eire, Oli- Hotne!Jl de Ca.rvalho. . · . 
.-...:Yeira V•llàdão, Neiva, Leovigildo Filguei- -- D·ei~a:Ín de compare. cer_ ~on1 causa partici_- . · . 
· .. ras, Castro Rebello, 1'osta, Bulcão Vianna, 
_ Felix · Gaspar, Eugenio . Tourinho, Satyro pada os Srs. Gastão da C~nha ·e Silva Castro .. . · 
.Dias, Augnsto de Freitai;l, Pinto Dantas, .To~ ·· E sem ~a11sa;, .os Srs. Antonio Bas.tos, .ur-· 
lentino dos Santos, Para~os Montenegro, bano ~- -Santos, Raymundo Arth.ur, .Soàres · -
Moreira. Gomes, Galdino . Lo reto, Augusto Neiva:, A:fi'oQ.so Costa, Bricio Filho, -Moreira,.· 
de Vasconcellos, Sá Freire, Erlco Co13lho, ALves, Domirigüs Guimarães, Atialberto .Guk
Fidelis Alves, João .Baptista, .Belisario de:. marães; Vergue de Abreu, Rod!,'igues .Lima,.· 
Souzà; Galvão Baptista, Lour~riçó Baptista., Bernardo Horta, José Monjard1m, Pereira, 

. Alberto Bezamat, .Laurindo .Pltta, . · Julio Lima, Pauliho de SQúza., Viria to Masca- - . 
Sant~s, He~r~que Borges, Cr~v~llo ~ava~- .renhas, José Bonifac~o, João Luiz, Henriq_~e 
cantl, Maurw10 de Abreu, . Oltve1ra F1gu91- Salles, Arthur Torres, PaduaRezende, Vá_lo1s1 
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de Castro, Francisco Malta,Elisen Guilherme, 
Xavier do Valle, Victorino Munteiro e Alfredo 
Varella. 

Abre-se a sessão. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. 

O Sr. /A.ngelo _Neto (i• Secretario) 
declara que não ha Bxpediente sobre a mesa .• 

O. Sr. Joviniàno de Carva
llto . (pela . ordem) vem declarar que . se 
acha na ante-sala o Dr •. Feiisbello Freire, 
Deputado reconhecido' . e proqlamado p~lo 
Estado de Serg'ipe,. e pede que seja o mesmo 
introduzido no recinto afim de prestar com
promisso. 

p St~. -A.I•tlí.ur Lemos (peta ar· 
dem) faz igúal pedido em relação· ao Depu
tado reconhecido e pr:oclamado pelo Estado 
do. Pará, o Sr. Rogerio de lVIir~néia. 

O . Sr.· Thomaz;. Cavalcanti 
tpela ordem) faz. igual pedido em relação ao 
peputado reconhecido e proclam;;tdo pelo 
1~ _districto do Estado do Ceará, o Sr. Be~ 
2íerril Fonte:óelle •. 

. O Sr; Presiden:te .:.:..corivida. os 
Srs. 3" e 4• Secretarias, a irem receber os 

.mesmos Senhores, os quaes ·sen!lo- introdu
- zidoà n? recinto . predtam junto â Mesa o 

compromisso :regimenta.l. 

ORDEM DO DIA 

O §r. Presiden~.P -Proclamo 1• 
Secretario o Sr. Alencar Guimarães e con
vido V. Ex. a occupM' a sua caderia. 

(O Sr, Angelo Neto deixa a cacl.eira ele 1° Se
cretario, que e occupacla pelo Sr .. Alencar Gui• 
mará'es.) · 

PARA 2• SECRETARIO 

Foram recolhidas 124 cedulas que, apu
radas, dão o seguinte resi.ütado: 

Votos 
Thomaz Accioly ..•..•.•...•••.•.•. , • 99 
Passos Miranda..................... 7 
Angelo Neto .•. ·.......•......•...•.• 7 
.E;loy de Souza....................... I 
Adalberto Ferraz................... I 
J ames Darcy ... ; ; ..... , . • . . . • . . . • . .. l 
Virgilio. Erigido~ . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . l 
Em branco ( cedulas), ; .... ; .. • .. .. .. . 4 
Inutilizadas.; ..••. ~., •.•• i.... . . . . . . 3 

124. 

O Sr. Presiden-te - Proclarno 
2• Secretario o Sr. Thomaz Accioly e con
vido S. Ex. a occupar a sua cadeira. 

PARA3° SECRETARIO 

_Furam recoll,lidas 124; cedulas que, apu
radas, dão o seguln~!}_'resultado: 

Wandérley de Mendonça.., ..•...•.... 
Eugenio Tourinho; ...... ; .......... . 
Domirig-()s Mascarenhas •............. 

É; ai1nunciada a continuaç~o 
. . Anthero Botelho .................... · 

da eleiÇão dà Joaquiin Pires .... -~ ............... . 

Votos 
82 
13 
7 
7 
3 
2 
2 
2 
1 
I 
4 

Mesa. · J' · · Eduardo Studart ................... . 
Rodrigues Doria ..........• , ....... . 
Paula Ramm .. • ..•.............•... 
Valois de Castro .......•......•••... 
Vailadão .•........... · .. ~ ... , ....... . 

O Sr, A.ngeloNeto(t• Sec}·etario) 
procede á chamad~. · . 

PARA 1° Sl)JCRETARIO Em branco (cedulas) .............. .. 

124 Foram recolhidas 124 ;cedulas que, apu' 
radas, d,ão o seguinte resultado: 

O Sr. Presidente - Proclamo 
Vêtos 3• Secretario· o Sr. Wanderley de Men' 

do~9a. Aiencar Guimarães •..•...•..•... 
Tavares de Lyra. , ....•......•.. 

115 

Frederico Borges, ............... . 
Paula Ramos .. • .•...•....•.••..• 
Galdino Lo reto. , • , .... , ••.....•. 
Carlos de Novc~es.· ..•.... · ........ . 
Em . branco ( cedulas) •......•••.. 
nutilizadi.l.' .. _: ....... ; ......... . 

Vol. 1 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

124 

PARA ~o SECRETARIO 

Joaquim Pires ...... ,. •.. : ...... .. 
Anthm·o Botelho ................. . 
Eduardo Studart ............... . 
ELtgenlo Tourinho ...•........... 
Wànderley de Mendonça ........• 
Adalberto Fo:rr.az ...•..•.•••••••• 

Votos 
80 
12 
7 
5 
4 
2 



Anizio de Abreu ............... .. 
Tejxeir<.t Brandão. , ...... . .... . . . 

2 pedição do diploma de Deputado ao mesmo 
2 :;enhor. 

Domingos Masc[tronha~ .......... . 
ThomRz .. Cavu.lc<ttlti. ._ .....••. , ... , 
-Wàlfredo Leal. . ... . ........... . 

O Dr. Bern::u·do de Souza Campos, nomeado 
1 procurador da . ~'l,epu]?lica n<:t secção de São 
1 Paulo,' pot• decreto de l dB abril d.G 18Q9,exer

. 4 ceu o se a cúgo até o dia 4. de Úli)zeiirl:l\~0. ele 
2 1902, tendo sido exonet•aclo por décret·o.de l 

2 

Em branco (cedulas) ....•. ,. ...... · 
Inutilizadas ( cedu las) ..........•..• 

124 

o Sr. Pr~siáe·nte~ ProClarno 4" 
Secretario o Sr. Joaquim Pires e supplentes · 
os.Srs. Eugenio Tourinho e Anthero Botelho. 

.. .. · .. Não. havendo mda mais. a tratar, . designo 
-para amanhã, a ~eguinte ordem do 'dia: 

Eleiçao das comwissões perrnanerites. 
. . ' . . 

Levanta-se à sessão ás 2 horas e lO minlltos 
da tarde. 

dedezembeo do mesmo anJIO. · . , 
Foi, po1;tarito, o D1:. Bern.al.:do de Campos 

até poucil ina.is de dolü mezés,-antes . do d'ía .. 
da eleiÇão, comq org.ã;o do ministerio pu
blico, rneinln·o do Poder Jüdiéiario Fédéral, 
pois , alêt:il do m:üs, tinha attei1:miçõé : de 
julgar: j_ustnilente ri~ ma teria q iw . fnais ~é 
relacioná com as eleições, ~;;tó é, nos 're~ 
'cursos elo alist<trnent·ó eleitoi;al .. Ntto liu:
venda na nossa o1·,i]ariizaçao umá classifiG(iç ãÓ 
especial paTa os m.·~mb1·os elo_ rnirtistel'iopii.
blico, ou ef.les devem · ser consiclerados corno 
fazendo pa?·te âo Poçle1· Judiciario, ou ·então 
1ia classe ·elos (tmecioiwriàs adniinistrativos; .. 
dêmissiveis, ·independentemente ele s"entença. >> Vão a. imprimh; os seguintes 

PARECERES 
· Isto posto, e attendendo . a ftU0 o deciiotiJ 

.. n. 4. 6{15, de ll . de de dezembro de 1902, 
quedoll instrucções para. a.~ eteições de 18_ de 
fe'Vct·eirô do cor1'ente n,nno, declara .no seu 

N. 63- 1903 

lleconh.ece ÍJéputàdo peló .1° di$tricto do 
Estadó de S. P aulo o Sr~ Bet·nardo de 
Soura Campos 

art. 12 : 
« Não poderãó ser voü>dos para Senador 

ou Deputado ao Congre;so .Federal : .· 
VII. Os membros do Poder Judiciario Fe-

·. Est~udados ~ttenta e lllinuciósi1mente todos doral. . . . . 
os papêis. remettidos á 4a Goinmissão V e- · tx .. Os i'unceíonarios adn:J:iuistrativgs ~e-~ 
rificadora . dà Pode1'es · com referencia êi deraes ou cstad.úaos, demisslveis, -ind(lpen4 ·. 
e~eição pelo · I • disti.'icto do Estado . de São dontemerrt!:l d·e sentença., nos l'espec:tivos 
:Paulo, do Dr. ·.Bernardo de Souza Campqs, Estados; »-:- . · .. . · 
-candidato contestado pelo, Dr. Antotlio Ma- E no paragrapho uni co. deste artigo de-
iioe1 Bueno de Andrada, vei'ifica-se que, in- . clara : . . · · _ . 
stallada a junta apuradora, o Dr. Carlos «As . incompatibilidades acima U.efinidas 
·aarcfa, na; qualidade de fiscal do Dr . .Bueno vigorarão atú tres nl,ezes depois de cessadas 

· ; ae Andrada, apresentou a preliminar de não as respectivas funcç.Õ'!S . »' ·. ·.· · . . · . . , .. 
· ~erem apurados os votos dados ao Dr. Ber- · E' claro, é inillndi vel que o Dr. Bernardo 
i:1ar~o de Souz>t Campos, «visto ser incompa- de $ouza Campos era a, 18_ de· fevereiro do 

·t'ivel por ter-deixado o cargo de procttmdorela corrente auno ab ;olutn,meute inelegível para 
Repij,blica nó Estado de S. Paulo ~o dlà4de D.1putaP,u federaL . · , 
dezembro do anno proxirno findo C!: ter.· se reali- o prOtesto abundá em largas· considera-
;iado a :eleiçao no dia 18 de feveí-ef:Y.o». · · ções sobi·é n, corilpótenéia- da, junta para 

A junta, porém, rejeitou a preliminar sob tomar conhecimento da preliminar, e tor- . 
o funtlamento de qLle sua tarefa ~<sé limitava miua nos se-gnln'tes teemos : · · . 
;,~,,_apurar as authenticas e a ver si as e lei- « Si os votos dad<;S ao Dr. Bern<wdo';.de 
ções se realizam1n perante mesas compeGen- Souzn, Ca.mpos são nullos -de plano direito, 

:·tes, sem cogitar das . íncompatibilidltdes d,Js são como si não existissem ou não tivessem 
candidatos». · sido dados a pessOa alguma.; o jmÍnodiato em 

· Então, 0 fiscàl, Dr. Carlos.· G.arcia, apre- ·votos, que é . ·O rochúnante, é. â Depu-taM ié
gitimamento eleito por este dlstricto. ~ 

sentou um protesto, no qual argurnenta:- Proseguin-do a jitntn., 0 1~esültádo foi O Se-
«0 Dr. An,t,onio :Manoel Buéno de Andrada, guinte: . . . . · ·. . . . 

candidato .a .. U,J7la, cadeira na Ca.mara dos Dr. Joã;o Galeão Carvalhi11, sois niil tresén· 
Deputados .áo ,Congres~() Naciónâl, pelo 1° tos e noventa o séis votos (6.396); Dr. Ber
districto deste E$tadQ, protesta contra a a pu- f1ardo de Souza Ca,mpos, sois niil. tresei;ltq~ e 
~·ação dos votos d<tJios . q,o Dr .. Bern.ardo de quatro vutos (6.304) ; Dr. Josuiüo Uba.ldo 
Souza Campos, nas eleiç,ê)es de 18 fevereiro .Cardoso de l\fello, seis níil e sete votos 

. )?roxirp.o pa.ssado, e contra a corisequent:} ex- . (6.007); Dr-, Antoiüo Moreira_ da: Silva, cinco, 
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mil oitocentos o setenta e cinco votos (5.875); publica aos funccionwlos administrativos 
Dr. Antonio Manoel Bueno do Andt·ach, qui- propr·iamentc ditos 
nhento$ e quarenta e quatro votos (544), E iséo se c .; mprc:hendo perfeitamente bem, 
alén:r .4e outros menos votados . _dado'um novo est•tdo·de causas, um momen-

·. Das:98 actas existentes- na Secretaria. da- to histOl'icb, em que se ·procurava. inno
Càll1,arà, relativas <t referida eleíção, verifi- curar em uosso organismo politico a seiva 
ca-se que. furam st1ff1!agados o Dr . João Ga- fecunda da Co nstituiçã.o dos Est<tdos Unidos, 
leií.o·.carvalhal com 6;530 votos, o Dr. Bar· oppor a d_outrinét dos jurisconsultos romanos 

--- -riardo de .Soüza caínpos com _6 .39.0, o 1)1'. An- com sua. trad1cional distincçã.o do direito 
tónio Móreir;). da Silva com 5 . 999, o Dr. Je- publico e pt' i vado, a concepção t1.o simples 
stiinol)haldo~Cai:·Joso de Mello5.969, o Dr. An- quão oenefica, que cuUoca as àispos.lçõcs 
t i:lnio !Ylàn.oel Bueno de Andl'ad8. con1 67{), coüst.ituclonaes sob a protecção do Poder .Tu-
al~nJ. de_outrbs rilênos votttdos. dlciario; d:1 sobel'ania mesmo conectiva. 
_ Á~ _ {a Collin:íissãó 0_ Dr ·' Bueno de An- Infelizmente, mais ·de _ clous lustres depois 
d_ rad_a a_presentou duas c __ ~rtld.õEls reléttiva.s ás da promulgação da Constitulçáo Federal, se -

- costuma · discorrer como se ainda vi vessemos 
datas em que 0 · Dr · ·Be:t•nardo de. Souza Cam- sobo imperio das instituições do Direito Rei· 

. }T(js pedi ti sua exo_neraçãq. de -procurador se- mano, em -fact:) do qual aos . p:JLleres ppliticos 
.c.foilal e obteve, e deiltou o. e)(ercicio do car- b 1 d d b 1 t 1 · -. · · t · · · · d ca e regu ar. · e um mo o a ::m u o as re a-
g.o, as quaes JUl1 ou um par.eçm: Impresso 0 çÇies entt;e os particuhtres e a autoridade 
Dr: Rü:y: Barbosa. · · · - ~ · pllblica . ·· _- · _ ~ . · 

Em .defesa de - sua- eleição. o· Dr · Bernardo · Entretanto, espirito bem · di verso anima 
de Soúza ·Campos produziu ·allegações eseri- as organ~zações peJliticas, vasadas sobre os 
ptas e verbaes perant\3 a Qommissão. · moldes da const i&uição dos E;;t::tdos Unidos. 

· · Ern :.homenágét'n ao .invéjavel tal~nto, á . Alli o cidadão tem direitos, que o governo 
vastíssima erudição do nr. Ruy Barbosa CO· não póde infl'ingir ; alli o cidadão está ao 
rúeçrl.remós por seu parecer dado á consulta abrigo. dar:. violações , pelos podeJ•es publicas, 
do Dr, Bueno dé-Anc!_rada, . · __ dos Çlir~itos e liberdades individuaes·. 
_ .: FQlgarrl.os e~ reco:uhecer que o mestre dos l?l'lrante os principias do Direito Romano, 
mestres em questõ.es d~ dire'itopublíco ame: o soberano, chame-se imperador ou povo; 
ricf!,UO qãp v@ nos pro_cl;lr"àcl,ores. distPictaes da não enc_ontra obstaculos á sua vontade ; pe
R'eJUil:Hiqa. 'shupleS ftfnccionarips ADMINISTRA- I'ante os princípios .do direito americano os 
TIV'ós, d'e'missiveis indG-pendf)ntemente de direitos do cidadão estão ao abl'igo da acção 
seiitep.ça. · . - · · · d<t wberania, mesmo collectivà . · 
- -,~<Taes a;ttrib!iições (do mfii~sterio publico)-, Os .direitos .· do c.illa.dão nos Estatl-os-Unidos 
i:lser~yeo emiíH'hté-júrista; nâo sendO legis- e.stio fóra da esphera de acção dos po
lãti9-as riem- administi'ãtivas, são evídente- det;es publicas, e, portanto, isentos elo todo 
mente judiciaes.. - · · · _ · ataque. . _ . . 

Síftl, os membros do ruirü!lterio publico .. A propria soberania do povo é limitada 
nãosão simples fúnccloiiarios ·à,dmipistrati- pelos -fac'tós constltucionaes, qile garantem · 
vós: .. a prova; inconcusa eS_Ga em que seu a~s . cidadãos· a inviolabUidarle de seus di
respec-tivo ~ chéfe, o. orgão principal, a que l'eitoS:, nflo só vis a vis da Uniflo, mas anda 
estão tlubordina:dós todos os outros, aqüelle vis a v.is dos .Estados. 
que recebe consultàs e .d.tt iástrucçõos, nos Dahi a competeLicia conferida ao Poder 
tei'mos do decreto n; 848, de ll de-outubro Judiciarlo para fazer cumprir as clausula~ · 
de 1890, é tirado dentre os memb1'os d,o Su- dos pactos constitucionaos, de mauei l' .t quo -
premo Tríbunal, que, e'otr).o se sabe, pairam os poderes pnbliCJS , quel' da. União, quGr dos 
acima de toüa e · qualquer . hyêrarchia ad:.,. Estados, se. conser vem dentro das esphera~ 
.ministrativa. - · . . - traçadas pelas. constituições, sem poderem 

. Çpmo que para acceotuar bem à ciréum- assini ,iiiva,dir· o dominio dos direitos dos ci- - · 
st~'Q.<ri";l. de' que o chefe do ministerlo publico, dadãos. . 
~ómfàtlt.1:. a.oq_ual se dirlgetü todoS os outros Em yão _os poderes publicas . teotarlarn 
:i'espec'ti'VÓS- membrO$, . não ~ iuh fui:ieciolla- transpor. OS limite.;;~ t raçados pelos p!Lctqs 
rio admi[)istrattvo,- o legls~âuor constitiünte ceJu'->titurioJiaes , seus actos seriam conside
foil,iuscàl-o 811tre os me.m bros do Supremo rados riullos. 
TriBunal FederaL · . - -Tràta-se -de um acto do Govern o ou do 

Bastaria _·. esta _disposiÇão constitucional Qongresso, qúe fere a liberdade ou a propr.ié
pàra cj_l;lebri:tr .t~do · 0 _: hço (le união, . para dade dq cidadão; então levanta-se uma ques
faz'er dosttpparec(lr . tl)da solidarledade entre tão de direito, que deve ser Llecidlda pelos 
o ministerio :rml.JUco e oTíincpiouallsmo ad- trlbuna.es. , 
ministrati:vo, -p11ra ap_agar todq,_ as~imil;:tção Perl\nte os principio> do direito ctmeric<:tlio, . 
(los :procuràdores; geral . e S~ÇCÍO~J.es, da l)e- o resve~t9 êl,OS - direitos do cida,r_lão vac a,!) 
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ponto de as mais modernas constituições dos No direito abglo·saxonio, pelo contrario, 
Estados não se limitarem a descl'ever os di- vis a vis dos pJdéres publicas, o subdito ou o 
reítossobre que o Poder Legislativo não tem cidadão tem direitos imprescriptiveis, inalie· 
acção, mas prohibirem qt1e os Congressos le- .naveis, que a autoridade não póde . infring.ir 
gislem sobre certos aS8umptos. · · . _ .· · • e cuja garantia compete, não ao sob~ral}o, 

· No dizer; de . distincto publicista, .o poder, masao poder judiciário. · • · · . · · >, · -, 
cpnstituinte, isto é, o povo, dispoz uma vez .. . Aquélles dir()itl)s;seguhdo o niecban~SU10 
por · todas, e por medidas constitucionaes,· do direito· anglo,sa!tonio, 'devem ser Sf!.lva
quer dizer, imínuta-y:e:is,' .de certis questões guardados, ao mesmo tempo; dos ataques:d,os 
que, por sua essencia -mesma; ªãó ·da esphera particulares e das violenci;;~.s ·dos podeore~ 

·-do Poder Legislativo. .· . · · . . ' · · publicas. . -
'Tal é a idéa que s~foi accentuando progres~ - Ora, trq,tando-se de o:ffer(lcer o maximo de 

sivaill:ente em cada !Üil uos EstaQ.os _ga_ Uniã.o &'arantia~- aos direitos __ e lib~rd.ades :tndivi
Amerwana, como dao testep:J:unho as constv. uuaes, de salvaguardal•os< ao :mes:mo tempo 

, .t1,1ições de New'-York, Illinois, Pensylvania, d'os ataquosdos 'particulares e das_yíolenciás 
Golõ:r;t~o, Dakota ~eridion!J}, Dakota Se-. ct.?spo~e~ês':(>l!blicos, .er.a préêiso traçar ~t:?-a 
pten'trwnal, Mont;;~.na e Washmgton,. ·. llnha- dlVlSOrla bemnttida .entre a. adi:mms

« Na. Roma dos imperàctores, ese1:eve Adol-. tra9ão_e _o ,minist,~i'i? publ!co, que é perant.e 
Jih~ de Ghambrun, o direito publico exis.te asJ_usttcas constitUidas o adyogado da lei, 

• · fóra e acima do indi viduó · este não tem meio· o procurador da causa publtca; o -p~oiP.otor 
algum legar âe se pôr aó~brigo cqntra.o· que d?- a~ção sqcial contl'a todas as v:iola~ões de . 
f.or decidido e ordenado na esphera do diréito dtrmto. ~ . . . . . . _ . . . .. 
);lublico; ora, suppon)lamos que 0 ·i111peradôr; . - ~a,sta, fil~um:erar as attribUiçoes ·dp -m1ms• 
qu.e . Mcar~~ em si:as_qberania_romana, or- t~rw !luN1co paras~ yer que seus me~bros . 

· ·dena; em virtude desta sO.beramà · tal'acto .nao podem :ser eqmparados •aos funcclona
. ·q,ue violará. ·os .. direitos ' de um cidadão rõ- riospr()pi•iaiíle!l~e . adnünistrativos; .. · . 

Ip.ano ; segimdo. o dii'eito que rege 'o Irrrperio, Dispõe , o De c. n: $48, de. ll de outubro de 
não lia,nei:n poder~a haver remediolegal; 1890': ~ · · · · 
portanto, a soberama, representada pelo i'in~ .· (<Art.: 22~ Compete ao.proc~rador -g~ral <I~ 
perador; ·nãó podia encortrar obstaculo. (!) "Ri'lpublicá.: . . . . .. .• . . .. 
.. A, idéa capital do diréito const.itucional . . . ' . . . -

,ji.u_glo-saxonio éà de um <iontracto. entre 0 a) êx~rcé a acção publica· e promi:ivel..:.a 
$lil:ldi:to·oú cida;dão. dé . ~in lado e 0 rei · o.u os ate final ~in todas. .as c~usas da éo.mpeteneia 

;• · poderes publicas de ou trá, contraCtó em, v'Ír.- dó Stiprerrio Tribrtnal; . . . 
tude d.o. qual a primeira · das partes .corí'tra- >b). ft;nccionar com~ representante dà .Un,iet,o; 
ctantes colloca seus. . direitos individuaes e em gerf;.l otficiar. e d(izer de direito. em 

,ãcima da vontade real ou das pai~õespopu'-. todos os feitps subm~tiiidos á jurisdicÇãoflg, 
,, Jares., - . ·. . . ·. ·· .· . . · .. Su.premo ·Tribunal:; .'· . · ...... _. · .. ·. · 

, .. No titulo primeiro .dq Diresto lJlpiano .dé,... c) ·. velar pela . exeeuçito .·das leis, decretós 
'fihe dü;eito .publico o que se refere -ao· estado e regulail).entos, que devem ser applicad,os. 
~a cousa romana, e direito pri'vado o .. que diz pelos jriize.s Jederaes ; ·.. · . · . . . ' . 
respeito, á .utilidade .de cada . particular; · d) defender a·jurisdicção doSupremo Tri-

«Com etfeito, affirn;ta o f<t.mosj juris.cqbsulto, bunal e a dos mais juizés federaes .;· . · · . 
. ce~tas cousas são·uteis do pqrito de vista pu- .e) •· fornecer instrucções e conselho:>. aos_prQ· 
. ~l!co,outras do _ponto de vista privado~ .. . curadores seccion,aes e rçsiJlver consul_tas 

.· .O direito pJlblico consiste nas cous,as sn.- destes,, sobre I!later!a concernente · ao f:lXêrcl-
gradas, nos ·s.acerdocios, nas magistraturas.» cio da Justiça Federal.· · · · · · 

A dis.tincção é nítida, mas lacunosa em . . Art. ~4. Cómpeteao procurador d~ Rep~~ 
referencia a não pequeno numero de relações. blica .nà secção: . . . . · . · 

. jurídicas . 

. .. ·. q direito publico reg~la as cousas sagra- aFp~'omove;. e exe1·citar a acçlr.o pu!Jlica,: 

. ,das, . .os sacerdocios, as. magistraturas, o di- funccionar e ctizet' de _direito em todos os Pl'O-
reito pr-lvltdo,· as · relaÇões dos particulares cessos Griminaes e .cousas que recatam sob a, 

.. e.n.tre sf; mas . entãO que pensar das relaçõ·es jurisdicção dá justiça federal ; · . · · 
entre os ,particulares . e os poderes publí· b) solicitar instr:ucções e conselhos dó ,pro-
cos ~ curador ger(;!l, da Republica DOS ' casos. :duvi-. 

Segundo Q Digesto co111péte. ao · imperador dosos; . · . , . 
reg 1 1 · b 1 · · c) ._ cumprir as ordens .. ao Governo da 

u a ~as a. seu e prazer. -Republica, . relativas ao ~xeréico das .suas 
funcções, d!munéiar os delictos ou infracções 

(l) Adolpho de Chambrun,Drbits et .Libe?·tês da lei federal EM GERAL PROMOVER o .BEM nos 
-~x Et!J,tS Unii, pag. 18f,__ . • · . DIREiiTOS j;J· INTERESSES DA ·Uí-UÃQ; 

• . 
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d) p1·omover a accusaçii'o e offici:w nos pro- I.• Officiar e assistir nas areecadacõea de 
cessas crirnina,e's sujeitos á jurisdicção fe- bens vagos, d~ defuntos e aus mtes, assim 
dera! até ao seu julgamento final. quer pe- como em todas as acções, justificações e re
rav.te os juízes- singulares, quer perante .e _ claro'Lções q:ue a rl3speito desses bens se Ie
Jüry;- - - · -_ • - -_ --- _ -, vantaren:j. em j11izo, requerer qmi sejam 
, Alei n. ~~; - de 20 -<Je - novemb!!o de 1834, immedí\ tan1ente recolhidos aos cofres na
estatue éni seu art. 28 ; _-___ - - cionaes ·o ouro, .prata, - pedras preciosas, 

_«O_ prócuradot' da.. Ré _publica auxiliado . títulos da. divida nacional e qualquer - di• 
·peloJ fl.djuntos, ajuda~_es ~ solicitador!')s, en~r ,nheiro que- se arrecadar ou fm' apurado ; 
sila :1-'espectiva·•secção; rej>r'esenta os· ir<teresses -proínover o processo de vacancia e dovolu
e dirâto da Uwião; quer no -juizo seccional e ·ção, desde que houver decorrido um anno, 
no jutyled!3J'ilr~; endõdas ás causas ila · s.ua contado do auto de auecadação, si dent1·o 
privatiyá coinpe~eneia, quéi' p·er mte as jus- delle não apl)arecerem interessados . a ha
tiÇi!$J ·locaes,' no que interássar á F.i1zenda Na~. bilitar.se como legítimos donos ou succes· 

-•eiónal .e á guai'Ja e coó.Servaçao daq uelles sores . . . 
- direitos e in.tere·sses. » - . . < ~ ~- . . 2,•officiar nas' reducções de t estamento, 

Sãó, como;'sé vê,'a-ttrib1,tições. ·largas, am- nas contàs de tes~amentarias e de capellas, 
J,llàs, o,utJnomn;si qul3 · exçedem a -es_phera d;:J. _em que foi' interes::;ada a Fazenda Nacional, 
côropetencia. -a.dministrativa. - ' .· · - . . - prõmover a arrecadação dos impostos que 
;

0"-NC!s Es~adós Unidos_- o atto.J·Iie.y .ger.H é o_ ·the são devidos, e o que for a h3m de seus 
.cônselheh·ólegaldo g·oyerrio,e Caleb Cusliing diraitosJtos résiduõs é '~o~ ·-vinculoJ que va-
define .suas attr_Hiuiçõesnos Sec(uintes .termos: ~ .g<tl'em. -. · . - .. 
. 1: o- E~le representa os }j:staâos Unidos e1ii- ·to- 3.• ()fficiar n? juizo das fallenci.as, quando 

,dos o$ negocias q_ue{hes, diiém nspeito; a Fazen~a ~acwnal. ~or nell~~ wteress:t.~a, 
·' 2.• pásuij. opinião é r}_ecide 4~ quéstões de como ?red?ta de d1v~d,~s. ~e. Impostos ou c,e 
~ireito qq.e lhé-sãó sttbinettidas pelo pra~i- lettr<1 ;.e tttul~s me~can~b: . . , , ,- , 
dente e pelos chefes dos rlepartü.tlientos mi-_ lYil-!Llp~ü.s e Impottantissun,ts, po.-s, sao a~ 
nisteriaes. · _ .· . · : _ · _ . . att~ll:>utçoes. ~os procurador~3 soccwnaes ro~ 
. ·.~ ~< Neste segundo caso õ ,attorney gorai, age' latn:ame!l?_.e a Fazen~a Naclünal ; mas entre 
d~ pma maneira . qúasi, , judijfa~~~a . . suas de: ~s d!sppstçoes do _decr ~to :~, ~. 807, ~e ,3t d~ 
ctsoes con~eemc. a mterpr.E)taçao offiçnal tia lei J~nJIN de 1898, que reor!2amzou as rcpa~ e COill e_fi:'eito eni urna infinidade de CJ.SOS ttçoes de fazenda, elU . vao procurar-se-lua 

. sàu júiz(_) é deftnitivÓ.» ' . • . . . ' ~lgu,rna COm refor~nc1a MS p-:ocur~Jores 
-Pelo decreto n. 221, -de 20 do novembro de· ~~cctonae~, e ,q~re _ de .a . ente~ der que estes 

. f894, __ art. · 2$; · compete ·. ao procqrador da sao funcctonarws admm1strat1vos. • 
:}.Íepublica~ -~uxiliado - pt)los l1djLlll~OS,, ajg- .· . Oc:rt. 17, n. 18, ~este decreto.:on:~de ao~ 
··dantes e, sollCltadores;. em sua, res:PQctlva df3le"ados~scaes a .faculda.de d~ __ r"qmsJtare!n 
secção, repi'es€mtar os inter.esses e. direito~ das a~torldad~s. e funcc10nar ws que nao 

: ªaUn_if):o, queruo juizo .seccional, · quer pe- lhes sao_ s~hOidt~aJos e . orde~ar aos que 
rante as jusj;iça,s locaes . em tudo que inte.:. 0 f?re!Il a 1Slmessa, d~ quaesquer do?u!Ventos 
ressar á Fazenda Naciona~. .·. -, -• e . m~orma9oes que t~_ver~m _por , Indtspsn-

·o art. 29~do citado decre.to inclue entre as savets para a orgamzn,çao do P· ocesso da 
attrrbutçõél'l dos procuradoi>~s seccio-daes: · tomada de cont~s, _ e , os _delega~os . fi~caes-

1.• Allegar .e defender os direitos da Fa- sempre. ~ntend~r~rp que ell13~ n~o teem a 
zenda Nacional eni todas a,s causas civeis attrr~1;11çao. de ordena:,. mas s?monte .de 

- 'ordinarias ou .summarias, em <i!l_é' él{a f<!lr A: j•e~umt_0l"., .. dos PI'JCUi.'cldo~:es secc~o,n.<!oes _ lllou R ou por qualquer maneira interessü.da;. formaçoe:; ou --.,documento, __ neces:; .!lOS ::tOS 
_ _ ~ . . · : - - - . - · · · - · _, mteresse_s :da l<~zendaNacwnal. 
-- 2:; Promover: · , _ _ . .·· . · 'E quando o citado dec-reto so refel'e ao3 

a) os processos exeê_uti'Vos Jl.arà cubrança procuradores secciónaes, é para, dispor qüe 
- da. divida activq proveniente-' de· imposto~ • . os delegados do Thesouro devern minist1'a1·

jaxas, multas" e outras -fontes de receitá {ê· ' lhes todas as ifl-(orri~a:Ções necéssariás para a 
·deral; - . ·. . - - ~ -, -:. . . . . -.· . .. · .. . · ·· defesâ dos : inter.esses da ·· Fazenda, c em 

'b) os de .dàSI!rPI'opi'iação por necessidade ou relação á cobrança da divida activa remet-
·utilidàde naêi()naL ; _ . . . . ter-lhes as certidões ou quaesquer documen" -

d) os de arrematação dos objectos deposi- tos, em q~1e se baseie o pedido ou com
tados .nos eôfres- naciona.es, quando não sejam prove!ll o .direito da Fazenda. 
levantado~ ~entro do prazo de cinco annos Ahi éstá á troca de avisos, em 1900, 

>e a isso não se opponham -. as partes in te" entre os Ministros da Fazenda e da Justica 
ressadas. . - " para elucidar completamente a questão. 

Perante . as justças .locaes ~o~pete aos Reclamava · o Ministro da Fazenda por 
procuradores secciona,ol; . av:iso n. 52, de '1 do agosto de 1900, contra 
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o facto de o procuraJor seccional de Per- r e.itos da. Fazenda Nacional em todas as 
nambuco, Dr. ~'letno ol dos ScmtoJ 1\I or cil';L, causn.s · cíveis, orJinaria.s on summarias, em 
não attendcr ás rcquisiçt:ies do respectivo quo for ollct autoea ou ré, ou por qualquer 
delegado· .fi~cal, decl:.n~ando que, si JL::io maneira interessad ~~. cabendo-lhe mais pr·o· 
fossem dadas <IS necessarias providencias, mover• os proces:>os executivos para cobranÇa 
promoveria a creação _ dos antigos proctwa- da divida activa, os de desaprópri:tção por 
dores. fiscaes. .. · · necessidade ou utilidade nacional, ás · de in-

Respondeu o Ministro da Justiç{t, por aviso eorpu.ração de ·~ens nos p~àprios •naci~naes, 
/ de 9 de agosto de 1900, que «a solução da os de arremataçao dos obJectos .,deposrtados 

consulta se _achava explicitai)lente dada nos cofres nacionaes, quando r\ãü sejam ·re
pelos . preceitos contidos DOS arts. 24 · do vantados dentro do prazo de. cinco a)1nos, e 
decreto n. 848, de ll de outubro .de 1890, o Ministro da Fazenda· nãó tem ·attribuição 
28, 29, 32, 33 e 35 da lei n : 221, dõ 20 de sinão para sug,qúir o que possa inte_ressw· d 
novembro de 1894, e 124 e seguintes do de-. Fazenda N acional,isto apezar do preceito 
ereto 3;084, de 5 de novembro de 1898, se-. constitucional, em vietude do qual «cada 
gundo . os .quaes aos liiemb.ros do ·mi.nistel'io ministl'o preside a um dás . miiristej:ios, ém 
pUblico incumbe, em gerai, .· veln.1; pela ex- qtte se divi1e a administmçtío federal». · . _· 
ecução d~1s leis, aecretos e· regulamentos O chefe de càd.a um dos departamento~ 
que· tenham de ser applicados em todo o em que se divide a administração é o respe
territorio_da Republica, p1'omovendo a acção ctivo ministro · (ª'rL 49 da Constituição Fe
publica, o:Iido olla couber, a hém dos di-· dcral); ?nas · o chefe dó_s procuradm:es _sec
reitos da União; e, especialmente, defender cionaes é o procuraçlm· geJ'(!l da Republica, 

.. -os da Fazenda · Nacional, .em t_udo ern que que e que-in lheS fomece instrucçôes e c~n-
ella for interessada., cumprindo nesse par- selhos, e lhes resolve as consultas. . ·· . 

. tic"ular as ordens e. instrucções que rece- DiNO-lí!!. que o at'L . 24 d,o. decreto n. ~48, 
• berem do Governo. . .. de ll de outubrode 1890, (:lecl~ra <iúe c.om~ 

« Sendõ assim, ao ministerio a vosso .cars2 pete .ao ·proc,urador secç:fonal' .curi:J,:Pr.ir · {tS 
não faUi:íce autoridade para suggm·ir .as. mos oi·dens do -Governo da RepulJlica. · _· · 
didas a que alludis; <i, por isso, torn::tr•-se. ~ W a linguagem do Gove1·no Provisorío, 
desnecessario o re:-;tabclecimento, pe1o menoe governá dictatorjal, que concentrava em 
por esse motivo;. dos· antigos procuradore- sua:s mãos· todos os poderes põliticos; mas, 
fiscaes e dos feitos da Fazent.la. » sob o regi meu da Constituição Federal, a pà-

Dahi a circular de 14 de agosto de 1900, li).Vl'a governo não pôde se_r to1m1da no .se,p-
nos seguintes termos : tido de unidade entre o Presidente da ·Repu-
.« Tendo occorrido duvidas a respeito das Mica e seus ministros. . . 

att?·ibuições dos p?·ocu?·adoTes da Republica nas . . O Governo, entre . nós, não é em bloco ; 
· secçô~s, quanclo ern exercic-::o ele sua (itncçao, todo ·o Podei· Executivo se unifica nas . iriã.os 
em assumpto qué" dependa de instr~tações ou do presidente da Refmblica. · Çoi:no diz~J.<i:{nes 
esclarecimentos elo Gove-rno , declq,ro-vos que, Bryce, os ministros não coristituejn uni go
em virtude dos ar ts . . 24, do decreto n. 848, verno rio sentido ciue''se da nâ Europa à !)sta 
d:e ll de outubro de !980, 28, 29, 32, 33 e 35 expressão ; são um g-rupo de qi,rectore{ de, 

·, (ialEli .n. 221, de. 20 de novembro de 1894; e ·administraçõe ' differentes ; seu (}hefe· os . · 
124 e seguintes do decreto .n. 3.084, de-5 de consulta, mais fe~qúenternente em sop~raqo; 
novembro de 1898, qu(!lquer dos Jl:finist1·os de os reune, entretanto, 11lg:umas vezes p:tra 

· Estado, di-rect amente ou pó r int.ermedio de t ratar com elles cté pulitica ou res ~1ver <tl· 
repre:Jentantes seús, ·nos Estad()s, é conipe- gnma questão aclminlstr_ <~tiva_ ,_ (iúj?o_ s;~~p~q~i
teilte para suggei-i1·aos mencioniulus funccio- ção a. tal ou tal ministro parece duviQ.psa. (~) 
narios ó que for a bem dos ·interesses d< ~ Quandoae tl'atou de dec_idir na Convenção 
Uniio e especialmente da Fazenda NacionaL de Plüladelphia, informa Story, si 0 PQder 
· O proprio Mini8tro da Justiç.a reconhece, · Executivo seria confiado ou . não · a 'inu só ti~ 

pois, que os procuradores se~cianaes não ·tular, a affirmai.ivil. foi a:loptada lleio$ v.o.tps 
estão sujeitos á hierarchia administrativa: de sutG Estadós ·contra ·tres. » (3) ·•·· · ~ -, . 
qualqúei:' çlos MiuistroJ de E~tado não é co111- -
petent~ si não para sugi}m:i1· aos procuradores « A Constituição, cscrú e o duque . de 
seccion[tes o _que for a bem elos interesses da Noailles, se ab>tem mesmo de mericíon'aJ• o 

· União e especialmente . da Fa-zenda Nacionàl. ministerio como --. ent.idade coll_ectiva ; não 
Ao prom:u'q,dor séccjonal incumbe promover üüla si não iu~içlentemente , dos ministros, · 

o bem dos direitos e interesses da União e o 
Ministro -da JU~tiça não tem COI: ;petencia. (2) La Repí~blique Americaine pàr Jamés 
sinão para suggerir•lhe o. que for <t hem Bryce, traduction frauçaise de. Daniel MU:llér, 
daquelles direitos e inter~sses; ao procurador -cap. IX , pag . 1.43. · -· · . 
s_eccional cumpre allegar o defender os di- (3) Story, Con~ment(J,?"ies, tomo II, pag. 269,' 
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considerados corno sirnple.;; chefes de serl'iço, 
p<ti'a indicar ue que modo _o lH':" :idnnlo os 
pôde commlt:1r individu,~lmcn ~c su ul'e os 
negoci-as de seus respectivos depa-rtamen-
tos .(4) · 

. :Mas -si os procuradqres , · geral .e soccio
mLes da Republica não são funccionarios 

. administrativos , pó de se pretender que sej~m 
meml:!ros dti Poder Judiciario ? - . . 

o PoDJm JUD1CIAL <lo!lne' G. vV. Pa.HchoJ, 
é o pocl<H' de uu vir c restd_ver controvcrsias 
en~J 'C Litigantes sobre t;a::;os tl o di reito c de 
factu aprul:!entados â resolução (5). 

Certamente não, rorque ellos não 
· ap_~I;Ias dizem do direito . . 

Si por um lado o ju:z, por mais duvidosa 
que :;eja a questão, tem · sempre que resol
vei-a, não sendo possível se -furtat• por mais 
peno~a que seja sua tarefa.; ·por outro lado, 
por mais incenstitucionaes que S'.Jjam as leis 
é por mais éxtraordinarios que Bejam os 

julgam,- casos -de direito e de facto, que surjam entre 
o Governo e os indivíduos, ou entre os ·par
ticulares, não tem que; intervil', si sua aGção 
não é reclari1ada poe alguma das pm•tes .liti
gantes . 'Mas uma vez dada a intervenção, o 
aresto -é solJera,no · na - especic e obdgatorio 
pàra as· parGes, quaesq_uer que ellas sejam. 

Qs membros do P_oder Judiclarlo ju1garn, 
applicam o direito ao f:•cto ·; mas os funccio-
narios' do ministorio publico são . os promo
tores da acção publicá contra as violações do 
direito; elles requerem, apparelhit,soli'citarn, 
·encâiniilbam a acçãodos juizes. São uma es~ 
.:;poQi~ de policia-da lei . 

. :_:~N :Gon_stituição · F~deral não moncion~ os 
·.fn:nccibnarios do ministol'io publico entre os 
org_ãàs 'do . Poder -Jlldiciario. · Allenas vae 

. quscar o" procuradOl' gêral da Rupub!ica 
4ei!'trcotJ)nembros do Su_prenw Tt•ibunal Fe
:deral, mas o inhibe de t01p.ar parte noa jul
_g~m.~n~os; . · .· . _ · 

.. Que importa qtte' sej<~ .tiradõ dontre os 
JJ):orl1bros do Süpremo Trlll!Jnal F~edcral ? ··. 

Peraríte_ os tri\lu,paL>s·, ensina~ Curtis e 
Cooley, nao se- levantam questoes sobre o 
valor dO Uma lei in absl1YWtO ; a diSCUSSãO, 
verdadeiramente jQdiciaria,_ vel'Sa SO])l'(~ a 
a,pplicaçl'io ·da lei a um caso actual e de-
fin'itlo. -
- QLte vem a ser um cAso rio ·direito federal 

americal).o ~ · · 
Um cÁso surge,-dentro dos tel'mÕs da Cou

stituiç-ão, esçt·eve G . . W. Paschal, sempre 
que qual~1úer questão relativa á Conatituição, 
ás lei:'l e aos tratado~ dos ·Est_aüos Unidos tem 

Não é r<Ü'O na CÕn~tituição Federal se vor assurrrido . uma fórma -tal que o poder júdi
. um orgão politico exercendo funcçõe.~ tlo · _cial é competente-_ para se occu;mr de!le . 
o'utro . · · Porém um cAso sómente pôde ser tom<tdo 

' Talé o caso di:> Vice-Presi<:lent_e da Repu.- em -considet:ação, _qua~do o assunipto é sab
blica; funccioria_rio do Puder Executivo,jt·e- mettido por uma p<l.rte, que estabelece soüs 
sid-indo o Senado, e 0 s3n~do desempenhanâo-. direitos na fól'ma .prescl'ipta pela lei (6). · 
fuJ:Ú.ições executi'\T.aS. _ Ha enorme differença,· l;epetimos, entre o 
. Dlr~se~ha que p~lo de~reto n-~ 848, de .li de ~pode_r j~dici.~ri~ -~ o mi·nisterio pu~lico : a 
uUtU:bro de 1890, , ça·be ao . prochm1.dor d<t rpagrstm~uraso - -l;Itê~vem _e!? es_pecte ~ por 
Ropublica velar pela . execução -das leis prov_oca9ao da parte ., _o mrmsterw publrco é 
géral ~ · · · em par~o e mtervem sempre quo ha ataque aos 

- - - direitos e interesseo da União e especial-· 
Q~e lhe cÓmpetc . defender ;.t J~trisdicção mente- da Fazo.nda Naciooà.l. 

dos mombrõ:-;; do Supretüo Tribunal? · 
· Que suas áttribu_içõ~s~ si :•nfto- p:;dcm s~r \ 5 ) Er, PoDKR Jui'>ICTAL, como distinto clel. 

legislativas n-em adm.inistrat_ivas, s.ão· ncces- l?ocl..:. J· Legislalúlo y del P ode1· Ejewtivo, es el 
. sal'iamente j~ldiciMias '? _ pod6r que oye c ·re;uclve todos los ca sos ele 
. · Ao ·congresso tambern incümho velar pela derecho y ele .hecho, qHe stn-g_ei~ entre el yobi

gua1:_da, 0 cumprimento da Constituição e das. enio y terce1·os ó ent·re pa1·tes -Ua.jo esta. Consti-
1 - · · · · d . · -tucion_, el !le-1·echo ele gentes y las leys y tm · 
i})!?_ ,·_e· n~m por!SSO ollc oixa; de ser 'orgão tado de los Estados Unidos; que Sel;án teyal -

c~o· Poder Lcgjslativo · - . inçnte inti'oclt.t_ciclos _al conociniiento y }~trislli · 
Gra)lde, · portanto, é a \I.Íl~'erença cnt~~é os cion -de · ctwtqttie1'Çt lle l'as Co·rtes ó tl'ilnma/.es 

_ procurâdort;l!!, gepal e secçionaes . da .Repu- j-udicial.es estabelec{dos· bajo la Constitucion.-» 
bli_ca eosjuizes feçleraes. -A.quelles cj.izem do· Digesto de- Der'Ccho Federal, por G. W. Pas
direito Set:n apjllical;o ao i'acto; estesappli- chal, tradudion_ dé N.- C. Calvo, tow. l, 
caro a lei ao ca:sQ, julgam a questão. · pag. 3'87. . . · · 

· (6) DIGESTO DÉ DER,ECHO FEDERAL, . e_no~a
( 4) Cént Ans de R,épt~bl:iij__tle awv Estáts-Unis, ciones á la Constitucion de Estados Unidos por 

par le Duque dê N:oailleá, :tom,. ' II, dap;· 14, G. W, Paschal, --t?·aclttcicla!> po1· N. Catpo, _ 
l_lag. 43; ._ ·.- · . ·· · · · _ vo~. l, pags, 389 e 390.- · 
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Considerar o f11nccionario do ministel'lo tada em todo momento por um i11dividuo, 
publico mem)Jro do poder judiciario, seria que da collectividade recebe um accrescirn.o 
arvoral-o em juiz e p;ute ao mesmo tempo. de valor, de responsabilidade e de prestigio 

A Constituição Fedel,al Brazilelra,, institu-· pessoaes.» _ . _ · · · 
irido o Poder Judicíario da União, confiou o Dani .este soberano individual ou collegtal, 
total deste poder sómente ao supremo Tri- que, segundo. os juristas p,nalystas, se en-. 
bunal e aos juizes e tribunaes, · que ci Con-, contra em to.da eonimunidade politíca conto 

' gresso entender necesnrio crear. Da mesmá o centro de gravidade .-nos corpos brutos. _ -' ' 
sorte dispuzeram a Constituição Federal dos · Tão. proftmdas quão intm,essantes sã'O $S _ 
Estados Unidos e a da Republica Argentina, transformações, por qu.e tem passado a_ pala:
sobre cujos moldes foi vasado no.ssó actúal vra soberania, quer do ponto de·vista inter-
regimenpolitico. (7). . . naclomü, quer nacional. . ·· 

E' digno de nota q)le as .constituiÇões Po· _E' assim que sob o :primeiro. a~pecto e~ la já 
liticas, tanto da Europa como .da· America, nao se co_nftm9-e com. a Dom~mum .. HoJe Qs 
tratando do Pod{'lr Judiciario,não se occupem Estm).p~ nao sao /mais considerados como , 
do ministerio publico; mas a Constituição _da e~tensoes _de _t~I'renos pertencentes a umpElr-
Prussia no titulo VIl, que se increve~Dos sona:gemmdrvrgual. _ . _ _ 
FUNCCIONARIOS DA ORDi]M EXTRAJUDIGIARJA ·. Amda no ponto de VISta mternamonal :Qa,O 
diz em termos bem claros e pnicisos : ' são menos _curiosas a~ ~odifica.çõe,3. da n~ç.ão . 

« A sitttação dos funccionw·ios, que não per- d_e suberama em. r e laçao aos deveres de .,..Jus.,. 
tencem d ordein judicim·,:a, coM.PREHENDIDúS ~rç~_ e de huiJ_l;mdade, que <!S Estados. vao se 
OS MEMBROS DO MINISEERIO PUBLICO. se1·d re- Jlll>;oan~o obrr,ados a cumprir entre Sl. 

· gulada por lei que, sem coarctar o Estado :na_ . r~on~~der~dos. COI~o membro .de um vast(J 
libe~dade das. esco!'~a_s,_. p!·otegér_d o_s funccio- ~a~amsmo mter ~acwnal, ,eu:s deye~p ser ~n: 
nartós contm dest·i~Utçoes ou pnvaçoes de 'L'M· • adoscomo pe,soa.s moraes capazesde PI\\ 
cimento a?·bitrarios, » . • · ttcar O· be~m COlll~ de ?Off.llTietter O, mal, lll:aS 

Fie à provado que 0 procurél,dOI', geral ou ~em ponss_o ~dtao exrmrdqs de observar . as 
seccional da Republica não é funccionario regr~~ ~2 di~erto e d?- mor~l. . . . . . ....• 
administrativo nem membro do _poder judi- · 0 dnarto mte;rnaci?nal e hoJe o dtr~rto 
ciario; é, como seuproprio nome está indi- ~ue,re&'ula 1 a con:mumdade d_os ~9vos UI!Id~s 
cando, umproêurador da Causa Publica, ao ~n_tre sr pe.a moral,_ pela scwocta? pelo .d ___ ~-
qual foram confiadas eminentes funcçõe~ ;o- · elto, P!3~? commercro, pe~asa:rtes. 1 

liticas, e que para o bom desen:tpenho df) suas _A Surs.,a é ? exemplo VIVO~@; como. serp.o-
. attribuições não pr~cisa de_ ser· incluído e~ d_Ifica 0 ~oncerto a_bstra~to da SOJJC:;ll'~nla pelo 
alguma das categorias do art.. 15 da Constr- Simples acto da sltuaçao gf)ograpluca. . . . 
tuição Federal. · · · . / _ . «O logarqu~um povo dete~mmado.occupa 

A Constituição Federal, no referido artigo; S?br~ a c_ar.,a do Inundo, ensmaR. von_Ihe-: 
.considera orgãosda :;-óbera,nia nacio11alo Po- Ping, decide fatalmente ~e sua s?rt,e, ~eil:?;PJ;\. 
der LegislativO., o Executiv~ e ó Judiciário;. desgra ;a1a, ,e I? este_ sent.Ido se pode d1z~r'<it 
mas não repartiu entre esses departamenLos g~ogr~ph1a- e historia traçada_de antemao, a 
a soberania na~ional,porque esta se aprend(3 hrstor1a é geograph1a. em acçao. » (8) . . , 
nós bancos das academias de. direito, é urna E é sob Q ponto de . vista da communicaçao 
e indivisivel. .. . . · . _ dos povos eutre si, sob o ponto d-o vista .da. 

E já que f'alia.mos em soberania, permitta- visinhallça, que se _póde affirmar afoita;meP.tE:J 
· se.:. nós uma ligeira digressão sobre a palavra que «o splo ~ todo povo.» .. · . · . . _ . 

soberania,. porque sel! verdadeiro sentido, Ao solo em sua mais larga acêepç~o,no.~en
.sua reàl significação, projecta. sempre int<:Jn- Udo l}ão sómente de iófiuencia climaterica.;. 
sos raios de luz sob1:e ~ J?ecanismo -e espírito de c·o.n~guraçito g:eographicaJ de constit)liç~p. 
das modernas constltUiçoes. geolog1ca, mas amda de contacto éom os pq,_t-:. 

Nota Austin «que em toda communid:1de zes -yisinhos, devem os povos a suacondiçii.o 
existe um poder superior, que se faz obede- historica, a sua physionomia de r~~oça, o q-qª-" 
cer como força .coerciva pelo' todo. Este qu~ importa dizer, ps seus conceitos moraes;~ 
p·oder é o que se chama, soberania. A sober11- pnliticos, sociaes. , , _,, 

. nia, posto. que possa . deixar de revesti e a · Entre os conceitos políticos salienta-se· i;>:
fórma: collectiva,do que é exemplo a monar- de soberania. variando de intensidade con"' •. 
chia, comtudo representa Sempre uma cor- forme a densidade da populaÇão e uma 'iH~;. 
poração, eomo _se dá com a realeza., represen- ·nidade de ciroumstancias, taes como'as vio~s-

(7) Constitúição dos l~stados ·,unidOs, art. (8) .R. vou Ihei•ing; Les Indo-Eur·õpêéns 
III, secção l; Constituição' da Repu!Jlica Ar- c;vant l*Histoire, traducção de Mentenreré'/ 
gentina, Sec-. III, cap.~J~·art. 94-. r - pag. 94. . · ~ :-l,-f;_·r~- ,~ 
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- si-tn.des climate1•icas e meteorologicas, as_ dis- palmente juridica . Com re lação ao direito, 
posiçõ.;s orologicas e hydrographicas, as com- sobretudo, p1rece que a musa d<1 verd<:L-de 
l;linações physico-chimicas do sólo e sub-sólo, não pôde ditar o,:; seu" oraculos sinão de 
as acções e reacções .dafauna e da flóra. - cinl~ da t1·ipode. Dfr-se-hia que o que não se 

':~ te.ttÍ'•se a provà da irifluen~ia; do splo 'Sp-bre divide êi:n tres, não ·é-compl•ehensivel. }) (9) . 
. ã fo~i:nação e inetarfi_orphose dos cop.ceitos A divisã~ tripattita d_a ~~o~erania na"i?n~l 
jú'!:ídicós. no effeito -d(:lcisivq d,a fundação das a_p.da repetida de cons~Itu~çao ~m const1tuz- 
cüiades.sobre O desailvolvimei:ito da CÍVÍli- çao ·se~ que OS COn~;Jt_ltP,clOnahstas tenham 

:.ZaÇão: _ - · - . . - _. _ percebido que __ novos org~os surgiram em 
-~~ ,_: A,: razão é· que <<a cidade é. o laço mais . so- deseD.lp~nho de novas funcçoes. - . _ 

·lido, que liga 0 homem ao solo;» _- - _ . . VeJ_amos agora o argum~nj;o ad hommem.-
- · - t' - ·t· -· R - Ih-- · ·tr . ~< Como procuradO!' seccwnal o Dr; -Ber-
_«O ary;~. ~n I~o, con mua · von ermõ, nardo de Campos· tinha attribuições de jul-

p;~.o O?~heCia Cidade~, _0 _germano da épo~a ga.I'justamente -na materia, que mais sere
de_ Tacl~!J tamb~m ~ao, ms _porque . .it~bqs nao . !aciona com as eleições, isto é, nos recursos 
;P.-lssa_ram. ~s prtmeJ ros r_aw~ . do, piOg:esso ~ do alistainen to eleitoral.» 
OS.~ _ba)Jylol!zos e -os egy:pcws ti_veram CI~a~~s · Conta-se:ql,le,accusad<\Phryné de impieda
d~s~e a or1gem .dos ~mpos, d~ sua- 01,_!lh- . de, Hyperides, seu adyog~o, _vendo a causa 

· z~fu~~S.Sim ;qÍi~ n~ põdem~s __ tet ·du~i~_a al- fee;:~~ri e::;:za~a~~ ~g:ree~to ed!o~~~~~~ 
K~JI1a. sobre _ a;s cau~as _ ~0_11:-v.a.nç~ .consldera- em todo o bt•ilho de sua- esplendida nudez. 

_ va~. que em mater;1a de~gmllzaç;o os_ ~regos: Os jui~es ficaram deslum:ht;U.dos e Phrynê foi 
os}~alos, ~s c~ltas l~varam s?breos .,erma abscilyJda em face do · poderoso argumento 

_nos, os pr:m:~mros possUla~ mdades . ~- - __ . ad hdminem; cptnJ o denominou um critico. 
-P. ~grupa,men,~o ~os hom~ns e~ ~oc1edade é · -Dar-se- bn; que aos olhos da 4" Com missão 

- !_l:tn· facto_ID~terzal; _I;D.as n~~:-o _é-Sl~~o quam~o Verjfica.dora · d~ Pod_eres . possa p1•oduzir o · 
_ a,··co_rortninhao arlql).tre co_nsmencm do sen-tt- mesmo deslumbramento , o -novo ae"umeoto 

ípêoto ~à Sôciapilidade, q_ue· Si.Ii'ge a idéa -d.e ad homine-m, para o effelto ,de Sel' 
0 

julgado 
_sob~rl!-ma~. _ . · _ _ .. . . . . _ .. incompatível ·o. càlldidato diplomado 'I 

_:_-A soberamasuppoe :uiD.-agr~pa1llen_to que Certamente não, nina vez que- por esse 
s.e estabelece de um ~9do ·míJ!IS. o~ ~e nos- moti Yo tã.p incompa.tiveLC o Dr. Bernardo 
permanenye sobre um mesfl}p . t_err!~Ç>l'lO! e Campos, como qualquer de nós da 4a Com
q:q.an<lo já poSSUe Uma COP,SCleBC1éJ: collecttva missão. - - . • 

-· c(}ri:línum.'::'_M ·- ... < •: ~ -- .- _. .· . :Em SUá, at-tribUiÇãO do _jc1fgar DOS recurSOS 
· A Mnclusao_ ~_,que .a noç~o - de ·s_oberama rlo -á.listamento - eleitoral. o De . Bernardo 
nacio~al n~o: c_J~sa - d:e se-de~en;~êilv:er apez<tr ca~pos doªempenha-Ja., não uma funcção do 
d,ª"'fb:Idez_. dos termos constitUC!onaes. - . - Poder JuJiciarió , e sim do. Pode1· Eleitoral,' 
, .As con_stituiçpes contiilititrri -~ - Últár '(3xi:llu- .dai Ihesma sõrte que eni. nossa.. tarefa de dar 

sivatnente em Poder'Legislativo, Executivo paroca_res est~mos _a cumprir. nos<o d,ovci', 
é Júdiciarlo,-eomo i:>rgãos da _soberania: )lacio, não na.tlualid:tde de membros -do Pode e L:}
ri.al; . e, entretanto, no _vos · org~os '\rão sue- gislativo, mi1S na 'de -'{Dandatarios do elelto
gijldo sel~pre pará. satisfazereiil ·. novas fun- ra.do_, que nas democei!_cias é o Poder dos Po- . 
cções; · . . - : . . · . , . _ deres;_ . . . . . 
-·· Porque a funcção não é legisll).~iva _ nem .. E a prova _es~â ein que_ demos parecer, 
adíniii4;trativa, -nã.o ·se segue ip1o facto qüe qua.ndoainda não nos ;1ch:J.va.mosreconhecidos 
seja judiciairia. . . -. . .. . . '· '-a até :podíamos de~xar de sel-o, porque em 
--Ha. funcções -que · não_ são ~egislativas_, ma teria-de verificação de poderes, o poder 
ádll;liQistra'tivas -- ou "judiciarmS; _.e . npm _por -verificé!idor é soberano: nada· pôde annullar 

. tsso d~ix;am de_ ser funéções pJli,ticas, gar.afi- suas decJsõss, quer-reta ti vamen te â regula-
tidas p'ela Constituiçã_o. - · -_ - · ·· .. _ - ridade dás elely(íe&, quer em relação á ele-

. :- -O eleitorado não ~ ,- um pqder ·eibinente- gibilida_de dos candidatos . _. _ 
ril.etite politico; o v.Qto não é a mais geouina Em J 900 o candldàto pell> Estado de Minas 
éxpreasão da -soberania. ~acionai 1 Entretanto Ger.aes, Dr . . Cupertioó de -Siqueira, que fa
o poder' eleitor;~. I para . ser . considerado tal Zia párte da I a COffili1ÍSilão Verificadora de 
não ·tem necessidade de ser ~ncaixa.do a mar- p·ode1•es, nella tomou. parte, discutindo e vo
tello na tricotam ia do art.. 15 da Constituição tando, ainda .mesmo · depois de estar func-
Federal; · cionândo a Camara em · sessões ordinarias, . 
_ N:ossa- lei fui:J.damen~al pagou seu:trihuto até que foi reconhecido seu competidor, dr. 
ao antigo veso _<).as tricotomias. - - «Vem~ de Theophilo Ottoni. 
longe, de · muito longe, _ escreve Tobias. Bar-. 
ret0, o · gosto ,das t':ric,oto-IllÍas ou divisões (9) Tobias )3árreto, Estudos de Dir eito pag. 
ti·ipartitas erh màteria scjentifica, princi- 74 •. 

Vol . I 33 
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Como explicar 11 apparcnte anomalia? se dizel', (L collabomção com o chefe do Poder 
E' que as commissões de inquerito são or- Execútivo na escolha dos ministros. na no-. 

gãos do poder eleitoml e os diplmnados meação dos emba.ixad01·es, na i.·edaéção dos 
nellas funccionam, durante as sessões pro- tratados. . · 
priratorias e até mesmo depois de . consti- O modo mesmo por. que, durante alg-qns 
tuida a Camara, na q.ualidade de represe11- annos; funccionou de porta,s fecha.das, dá bem 
tantes daquelle po,(er. . · · . a entender qtte élle prosava rriais sua tarefa' . 
. fieix::Cndo de lr,do a, her.meneutíca, para de comparsa discreto do ·governo ·do ·que seu· 

_ uns uma verdadeira sciencia., para outi·os· papel de legislador, porquanto, segundo ' 4 ·:. · 
)l)Ua simples Cl;eação da . dial~cta. greco-ro- nota de Boutmy,(<âs delíberaçõesde or\:lem le:· -

. mana, façamos u)n pouco de lu~torta, talvez gislativa e financeira não vão · b~i'n ·com as 
· . .. 0 . elem.ento mais precioso de 'intel;pretação portn.s fechadas;-não te.em valor sini[;o . sob 

i:üio só ila theori.i e pratica do _processo ju- a condição de serem O!JViÔ:1sde fór~.>> · · 
riciicó,.Jnas sobre tudo na th(loria e pratica Eú:t tão. pouca. conta tinl1a o _(;;p.)la~g S~C!,_S,: 

··do· progresso social, á luz da' qual deve ser funcçõés l$g,islativ;;ts que. a.t~. ap!j;J.l..!JO d~ , 
· estudadoo direito. · .. · 1816 dispensou os orgãos.dollas.,-a.s cp~imi.'!: • 

. Pore. desconhecerem e~ta i·elação, é que a sões permanentes. · · ·· ' · · 
· maioria dos juristas modernos tem naufra- Entretanto,. é sabido que · no regtm,eJJ.. 
g:ado na solução dos problemas que se im- americano as comrnissões pprmane.nt.e~ sp:o 
põem â sua intelligencia, _e já não podem os vehiculos d~;~ comnmnJcação entre o Le,~ 
sf:)r tratados segundo o criterio dos velhos gislativo e o Executivo. QSenado, porém,· 
axiomas de direito romano. se entendia directamente cJnLo chefe. do 
. Ih quem imagine-que basta ler os textos Estado. . _ · · · · 
de uma iei para comprenender séu verdadeiro . Foi pouco a poúco que . elle ch,amou a.· si .· 
sentido, sua · reàl sig~;~ificaçã_o. . ·· suas fúncções legislativas;· ope:ranpó-se d.este 

·. Os que àssim. pensam esquecem-se de que modo uíria profunda meta.morphose. ·a\ll'Sll.â: 
pela intelligencia daquolles que leem, é que organização. -- · · · · · - · · 
os textos teem sentido. · Mas podem deixar de re'alizar-se . ' arti~ 

Quom ignora que &ob a illusão da perma- culações e desarticulaçj'íos; pôde o orgànismô 
. nencia dos textos não cessa de se produzir constitucional, einseu desehvolvü:neritó .ór-

0 dt.Jsenvotvimento das. in·stituições?, ganico, conservar o mesmo ca1;act3i'., -o 'mes:.:· 
A Constituição Federal Americana ha· mo temperamento e, não· obstante, toü:J.àj:i 

· permanecido immutavelem ê.eus artigos, e, physionomia differ!)nte, isto é, por mé1·a:~: 
· e.ntretan to, por que profundas transforma• circumstaucias geographicas. - - · . · · '· ' 
· ções não tem-passado o regimen político dos Nos Estados Unidos, com. o na FrapçiJ,, a 
Estados Unidos? . fama e a: gloria marci1ws_ ·são excelleutes. 

Dahi a necessidade não sómente de abraçar predicados par!t as enseenaçôes eleitor~es; 
·uma lei em seu todo de disposiçõe::r, mas Irias, emquanto na .Europa ó militài' ·eleito 
. ainda. de mergulhar o olhar nas divet·sas é um fetiche que· se in'lpõe á. verier~çãô 
phases de seu desenvolvimento historico. - da patria, na America é uin patriota que sê ' 
. Debaixo das successiva.s camadas de ante- contenta com · o reconhecimento· de seus con:.: 

cédentes é que se encontra o verdadeiro seu- cidadãos. . . 
tia o, a real significação dos textos legisla- A razão é que na Europa uma siimmidade 
tivos. . · · . militar significa a garantia daintegddade 

Para mostrar .que os textos não dizem nacional, ao passo que na Am(3l'Üla,· por 
tudo, basta lembrar que nos Estados-Unidos, uma simples dispos.ição geogr<i:phlca;· I.1~Ô . 
pela lettra da ConstituiÇão Federàl a eleição Qstando os. poyos .· sujeitos a eqüilibr~o d,e: . 
de presidente é iodirecta : mas a pratica, forças militares, não pó'ae-i).ctuar no espibtq· 

· sem iuodificar o texto, substitniu de facto a nacional aquellé motivo. . · ' · · .· ' ·' · -' 
eleição de dous grãos peladirecta, chegando • «Haver, pois, ·escreve Boutmy, osysterna 

·a este resultado pela linha de conducta das de eleição de presidente ficado inóJíensivô, 
convençõe~ dos partidos militantes. . . ·. é-facto exclusivamente arí\el'i~no, . 'cuja si~' · 
· Nãowooos interessantes e características gni:ficação e alcance são estrictamente li'mi~ 
temn·sigqasmodi:l;icações operadas no Senado, tado:;: _pelas condíçÕ\)s excepcionàes qU~'!>à. 
quanto á:;~ suas attribuições. .. sultam da posição geogt'aphiêa .â,ôs Eif~adolf; . 
. . O Se]lado Federal foi, a principio, uma es- Unidos. Arriscàdo seria iil vocar ·· semelhânt'e 
p~;~cie de consélh-o executivo~ destinado a col- experiençia para aconsr\lm: o mesil;ió· $yiV 
laborar com o presidente, como os antigos tema a ppvos condemnados · peLa'mi.itrià vi- · 
conselhos, que auxiliavam os governadores siuhançó', a- sust~utar grandes Ol'g-an.fsa'çõ~;~s 
uos tempos coloniaes. · · .. . wmtares, e sujeitos a serem' saàfjic'àdós óif 
. P?uco cioso de suas funcções, le_g!_slativas, ~alvo~, iüternativamente pelo ~enio 91} :P~íW 

lmutava a esphera de suas attr1bmçoes,póde-. mepma de um general. · · ·. _,. ' · ··· '·' 
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Onde nm Sciplão pôde ter occasião de su
bir ao Capitoli.o e jurar qno a Pa tr ia lltc der c 
a salvação, ·ct escullm do cxecut;ivú Lle vc ser 
confiada a O!'gão mott OS sujeito cg10 os co
mícios populares, aos movimentos r ef1cxos do 
medo, da esperança. c da. geaLidão» (10). 

Quando o legisl<tdor publicou a lei n. 35, 
·ae 26 de janeiro de 1892, não teve em vista 
os procurad9res soccionaos. 

Além de que falla _em 'fnncciona~'ios adm-;
nistratinos, o qtn não são os prncnradores 
seccionaes, e_stes eram inamovíveis o con
servados por espaço de quatro annos. 

Depois foi publicada a lei n. ?80, do 29 de 
·julhO de 1895, que tornou temperarias as 
funcções de t :;dos os orgãos do mioisterio 
publico e di§poz. que o prncrii'aLlor da Repu
blica perante o Supr!}mo Tribunal Federal, o 
procurador e sub-procurador do Di.strictó 
Federaljnnto iL Côl'te dr: AppeHação e Tri; 
bunal Civil c Criminal, serão conserv.a!los 
emquanto hem sor·vimm. , _ 

Segue.-se dahi que olle tive~so em vista 
tornar inelogivei$ '013 procuradores - scccio-
naes~· · . _ . . 

Não, pol'que é principio juridico quo a lei 
que restringe direitos, não é suscoptivel-de 
interpr8t:1ção_ ampliativn, poe declucção ou 

·analogia.- . · _ ·. . 
No~tas condições _ a 4": Conimissão Verifica-

dora .de Poderos. · 
· _ Considerando que não procedem cts a'Je
gações· feitas pelo candidato Dr. Antonio 
Manoel Bueno de Andrada con trn, a eleição 
dà candidato di.piomado Dr. Bernardo de 
Souza Cn.mpos 

E' . de parecer: 
·· lo, __ que sejam approvadas as eleições para 
Deputados ao Congresso Nacional r ealio>atlas 
no primei r· o districto elo Estado elo S. Pa ülo, 
a 18 de. fev(weiro do eorrente anuo; 

2°, que seja l'econilecido e proclamado 
Deputado pelo referido districto o Dl'. Ber
nardo çle Souza Campos. 

Sàla das Commissões, 5 de maio de 1903. 
- Carlos :1Úgt;sto · de · Ol :-veim Fivueú·edo.-' 
A1·thtw Oi·landD', relator .. -,-,--· Gonçalo Souto· . ~ 
Sá Freire, éom restl'icções. · 

Resumo da defesa apresentada pelo Dr. 
.. Bernardo Campos ao -seu diplonn 

· Exrns. Srs. presidoiJte o mais membros da 
4a Commissão. · 
. A contestação opposttL ptÜ() Sr. Dr. Bueno 
de Andrada ao meti .diploma de Deputado 
Federal pelo lo districtodo Estado de S. Pau-
-·- .-

(lO) Estudos de m1·eit.o Constilücional, põr 
E. Boutmy, traducçã.o de S. do Mendonça, 
:pags: 177: e 178. _ · _ 

lo, é de todo improcedente. S . Ex. pretende 
fundal-·rJ. no art. 30, 11s. í '; o 9°, do decreto 
n. :15, d~: .26 cl o janeir o de 1892, que estabe
leceu o Jll'oce.>so para eleições federaes, e no 
art. 1-2, ns. 7° c 9°, do decreto n·. 4.695, do 
ll de dezen:ibro ultimo, que dou instrucçõés 
para as eleições realizadas a 18 de fevereiro 
proximo findo, em vü't11de de cujas dispo.; 
sições, avança, S. Ex., não podia eu ser vo
tado para Deputado, tendo sido, como fui, _ 
exonerado:, a pedirlo, do cargo de. procurador 
d<t Republica al de dezembro ultimo, isto é, 
r:erca de· dous me:zes o meio antes das elei· 
ções, tempo iusufllcieute . p:1t'a a desincom
patibilidade estabelecida pelas leis eleitoraes 
em vigor. . . 

Em face, portanto, da- contestação que. 
oppoz, s~- Ex. considera . o procurador sec-
cillríal, que .nada mais é do que um orgão· 
do ministorio publico, como membro do- · 
Poder. J ndiciario -F,:deral e como funccionario- · 
a.dministra.tivo federal, demissível indepen..
dentemcnte de sol1tença. 

Tacs funLlamentos levam-me a tratar' em-
bot'a muito perfunctoriamente, de tres ques
')Õesr 

a) Os procuradores da Republica sao mem
bi 'OS do Poder Judiciario Federal ? 

b) Os. procurri.dore; da Republica são func
ciomrios adrninistl'LLt i vos federaes, demissi" 
v eis -independente!uente de sentença ? 

c) Os procuradores da Republica são ine
logivei~ -para o caJ'go de .Oeputado ou Se
mdor? · 

0 poder de julga.r é uma delegrJ.ç11o da 
soberania . naci.onal; . constltue urn poder 
político autono·mo, distincto c independente, 
que tem a elevada missão de applicr.r a lei, · 
seg-nndo o exame profundo da natureza e . 
oircumsta.ncias dos. factos ou questões e 
doGerminar, dividir, julgar qmtes as r elações 
que vigor ttm entre esses factos ou questões. e -
o Direito. 

A Constituição do Irnpeeio estabeleceu que 
o Po .or Judiciario seria composto de juizes 
e Jtwados , unicos mandatarios autoriz::Ldos e · 
responsa veis pelo exercício desta parte da. 
soberania nacional. 

As .bases da nossa actuai organização judi
ciarL federal se a c:ham est<1tttidas nas se
guintes disposições constituciollaes: Ar&. ~5 . . 
O P oder. Juclicictrio da União terá por orgaos 
uJÍl Supremo Trilmnal Felleml, C?l11 séde ll!'L 
Capital. da Republica, e tantos Jutzes e t~l
bnilaes · federílcCS, distribuídos pelo pa1z, 
quantos o CongTesso cre:;t)'. Art. 56. O Su

·pt'emo Tribunal Federal compor-se-ha de 15 
jLtizes nomeados pelo Presidente Lla Repu
blica dentre . os cidadãos do notrrvel saber a 
reputação, elegíveis para o Senado. Art. 57' 
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§ }o, Os juÍzes federaes são vitalícios e ar~. 21, o pl'ocurador geral da Republica 
perderão o cargo unicamente por sentenç·.a conservava-se vitaliciamente nesse cargo, 
j(ldicial. . Seus vencimentrs serão ,,etermi- e o procul'ador seccional, pelo art. 23, era 

· i:ui.dos porlc:ti e não poderão ser diminuídos. nomeado po1· quatrp annos, qur~nte os quaes 
.. · . O decreto 1,1. .848, de 11. de outuprode 18!;10, não pgdi~ ser repovido, salvo sir~qum;esse. 

' .àrt~ . 1", declara: A justiça FedeJ;'éilseréj, N:P teg1men, porém; do deçreto n . . 22l, de 
', ~ierct~a pdr_)imSuj:iremo TribunaiFed~iial 1894;- da.lein~· 280, de 19dejulho de,.I89~,;t;J 
· e por juizes inferiores intitulados j~ti~es de ct,ecreto n. 3.08~, de 1898, os membro~rdõ 
, · sec~ão. Art. 2°. O;; juizes federaes serão vi· ministerió publico serão consel,'vados em· 
. ~alicios e imimoviveis e não poderão se·i· pri7 quanto bem servirem, respeitacjoos os direitos 
... '\)'ados dos seus ciugos sinão em vir &ude de . adquiridos dos ·procuradores seccioriaes no- , 
· sen~ença proferida errí júizo ÇompeveQte e meadtJs so]:J o regimen do art. -33 do ~citado 

:. ,passada erri julgado. Paragrapho un;ico-Po.,.- decr@to n. 8~8. ' . .·. _ · . .· . 
, .• 'Úerão,(mtretanto,osjuizes;ihferiores,si .o re.:. . Esvi:í: é pof . c.erto .á verdadeira doutrina; 
:·:;, ·qúeuerem, ser removidoSde. uma para ou~ra . porquê «os:orgãosdo,mini:sterio .pubiicó n.ão 

secção. Art. 13 :_Ca._daEstádo, assAtn .como_o serão agenté~ doGovernonaordemjüdi.ci!l,ria. · 
·, Di~tricto Federal, fO.rmá uma s~cçã,o ju~ici- o seria um grave erro d<tneg~r ao. Gover,tlO 
· ll.l'la, terHio por ·séde· a respectrvn. càpital, . a faculdade de conserval,-os ~ etuquanto ser.•' 

.· com um só ju_iZ: · .· .. ·. · · · ... · · vem ' bem e .demittil:-os .· quando convier». 
· . A lei n. 221 de 20 de novembro ~e 1894, . (Pimenta Bueno :-""· Direito Publico.) . 
.•. estabell:lceu : Art. 2°. . . Além .. dos ' tri:- A posiçãô do p,rocurador S3CCionâl_está per• 
· ~ b!lnaes, juizes e l1lais. funccióoariJs ç:rea.do$ feit:11nente detioidu; no ar.t; ,28 .da,citada l_éi 

pelos. decretos ns. L.{48 ; de. 1890, e l7_il~ B, de. :n. 221, del894 :_O procurador da RepubHca 
. [J~93, ·sãô creados pél:~a a j11sti_ça, feder~lt a) auxiliado pelos .acijuntos, ajuda_51tes e sqlíci• 

·· Supplentes do substrtuto do JUrz seccionaL tadores,<el'h-~ua respect1va :~ecça.o,representa 
:- Ar.t. 3°.. Na séde do juiz seccional terá . O· os ·ini.9l;esses .e dll'"litos da União, que;r' no 
· .. seu substituto trez. supplentes e poderão ser Juizo. Sec•honaJ e no .. J:ury Fede,ral;. ePl-tOg(l.~ 

.creados outros tantos nas ciréumscripções as causas de . sua · pri'vativa competencia, 
• -~ro - que convier. . . . . . _quer perante as justiças Ioéã.es, UQ qüe inte- ., 
: .,_ O decreto~· - . 3.084, de 5 de novembro de. t'assar á-Fazenda Nacional e á guarda !l con~ 
: 1898, no art.!?, cons.olidou todas essi),s ds- servaçãu daquelles direitos e.in,teressés. . 

posiçõ.es, · determinando que. a _ Justiçá da . O~ decreto n·. l.U34, de 14 de noyeQ:lbro de 
União é administrada pelos soguintos juizes. 1?90, art, 164; esta.belece\,1_: o·_ minjs_terio pu. 
e trlbunaes : . Supremo . Tríbunal Feder.J.!; blico. - ~ . P,erante ·.á-s · justiqa~ , constituídas•. 9. 
jtlizes seccionaes, substitutos o supp[en tes e 1\_d v.ogado da l:ei;o fiilcâl de sult ' execução, Q; 

.. Tribunaesdo Jury',. . · . . · procu1·ador gorn,l d,os interesses do D.isGricto . 
· · >Vê-se, p,o:etanto, que, · em face da Çonsti- FE;Jdei'al e o·promotor da acção publica contra 
. ~ tuiçã,oFederal, que estatuiu as ):mzes . da o r - toda.s as v lo! ações do,direito. : _ · .. · · · . . · 
. ganizaçãojudiciaria federal, tl.o decreto nu- . . A .missão . do .. rnipisterio publico: diverge, 

,. mero . .848,de I890,que 11, organizou; da lei n. pois, profundamente da mi8~ão confiada aq.; 
_: 2~l.de 1894, que a completou, da decreto Poder . . Jtvlícia.ri.o.' Os membr_os desté .. são . 
. n. 3.084;de 1898, que consolidou todas as lei;; juizes, m .gisLrados, qiJe decidem; e julgam ;' 
l'!'lferentos á justiça feqpral·,os . linicosjui~es e ao passo que os ktquelle são rn,eros agentes, 

· · tribunaes _.a quem cahe · ad,min-i<rtrar : a J!IS:- do Governo .na or•dem judiciaria e nada ma,is 
. tiça Lderal . são : O Supremo Tribunal Fo· fazem do que requerer, promovo.r, _COll10 
·deral, juizes seccionaes; substitutos ~· Sup.,. slmpleg advogado. '· · . . . · , < • • 

. plentes e Tribunaes -do Jury. , · . · · . ~- , . Os -membros do,minisbrio. publico.não .. ,são~ 
· ._ ~Como se acaba. . de ver, a lei não incluiu o po~·tant0 , magistratips, não pu!}em en:i hypo- · 
·. ~inisterio publico no numero do\l agentes e thes.e alguma sefconsider1l,dospomo rn.eí:nbrqs 
, ~ribunaes encan~egadus de ad1'nihistrar a do Poder JuJ.iciaria F.ederal. . . . 
. jl!s.tiça . fed~ral. Pelo . contrario, · procurou o intelligente · e estudioso jO:iz federal no: 
afástal~.o. Assipl é que o citado decrqto 848, Paraná; Dr. -Manoel Ignacio Carvalho de;:· 
de 189Q,. creando um logar de procurador Mendonça, em .sua obr-a O Poder Judi.ci.ariii 
geral da Republica, til•ado tlentre os roem- no Bra.z:l, pag. 269, esta.belecé a questãp i 

. ~.ros do Silprerno .Tribunal Feleral, deter- Oà orgãos do .ministerio pu'bJico são. magis"-'_ 
:mi,hou no art~ 21 que, 7A\rna veznomeadopara tradosr Em · seguida estudà a questão Pe~. 
ess.e cq,rgo, deiccat:á de tomar p arte. nos j'/A\lga• ,rante as origens historicas do ministeriô., 
men,_to's e dpcisões'. · . · · · publico e- . perante a nossa: higislação, ché.i. 

Os mempros do minü~terio publiéo ·são . no- gando á conclusão que .absoluta.IIiente não são· . 
meados pelo Presidente da; Republica. Quanto mfl,gistràdos; . _ . . . . . . . . . . . .. · 
á_ sua conservaçãq,dove-se fazeruma distinc- ·Igil;l.l · affirmação . se· encontra _em grand~' 
çao; em face 4o decreto n. 848, de 18~0, numero de avisos, entre os quaes- de n.A'<!~' 

. , . . -- ' . _·· . ; ! 
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de 18 de janeiro de 1869; n. 552, de 30 de Em re3posta a esse aviso, o Ministl'o da 
novembro de 1875; oedem n. 129, do 17 de' Just iça decla1•on, em a, viso de 9 de IJ.gosto .de 
nia.i· ··ue ]852 ; avi:Sos ns. 356, !l~ ·.H de no· . l90P, que o Goverao, p:>r intermedio dos Ii).i
~ert1bí'b de l85f;i, ~e 14 de jg.oho de 1877.. riist.el'ioi e seus repre~entaotes nos Estados, 
CV:ide . :Pau:la ,Pessoa; C'odlgo·.do P1~qcesso, podia súgger'ír _aos procuradores seccionaes 
ntit'. , 225-::- tJflaéker - ·Promotor --P.íiblico·, medidas acautelado-rás dos interesses da Fa-
pag. _·4S;J . , .. -> -:·. _ -. -.. _ .. _-. ____ · zeoda Nacianal, pelo que não se · fazia nece87 
·. · Q prtictiradoy . S'ecqibnal : óão .-está igual- sai'ia- a creãcão !los antigos procuradores · 
m.ente cómpr~Mndido n,.o n. 9_ do art ; 30. da fi~caes. A' vista desse ióCidente, o Ministro da 
fet h. ·35; de 26 de j~tneiro de _1892. - _ _ Justiça ox-pediu: a circula.r de 14- de agost':l de 
· · ·- · -· - - ' · - · d [9( O, _ aos procuradores seccionae~, · na qual · 

. :,--Estudando..,se o. decí;eto n ; 2. 807, de 31. .e -falia em sugg~rir medidas e não em m·de'f!:ar 
janei~o dé ·t898, que· re<}rganizou -as reparti· medidas, o que PI'óva que os procuradores 
-Çõés dé Fa.zehdài .. i:J.ão., _ericgntramo~ disposi· .seccionaes não estão subordinados a uma 
.Ção alguma. entre·. àS a~tríbüiÇqes -~on~eridás hierarchia administrativa.; tan-to ei:Ji re~ 
~ti Ministerio dá; Fll.zeridà, .ás Dire.ctorhs· 'do · · - -1 -

. Expediente ~Inspecção d<i- Fa,~enda, dJ. C'on · !ação ao Miiiistro di\ Justiça,como em re açao 
·tabilidlide. dàs .Retidâs'PUb'licas; d"o -Conten· á qualquer outro. ·_ · · ·. · 
, cioso,e~- qem -as~im,'' .ãs Delegacias Ffsc!J.eil 'o.r•a.; sina espheraadministrativa; si em 

- - - qu~lquer dos departamentos da adminis-
.i1.ós Est~dos, que colloque __ O- procurador -SGC· tl'àÇão public;L não se ercontra um log~r ein 
~ldn~l uowo funcêioliario sujeito a qila.lclueJ' que se po~sa cql!ocar 0 procürad~l' seccwnal; 
u.tJiacdessas repartições; darHlo-lhe · q.s~im -o si e·' verdade que .os ministros e seus rep're-
ch.racter - dê funceionario administrat .vo. · d h 

· ,' Pelo contrariO~ 0 àrt. 17; n, 18 daquelle da· sentantes nos Estadã11. apenás pó em l e sug-
. _éeto; concedé--âodelegàdó fi ical .a attribili· .gedr· medidas acariteladoras dos interesses da . 

..._ · · Fazenda Nacional .; si é verdade qu~ os de_l~-
. Ção: iie tequisitár dás aÍ).toridadeS.cO funccio-· gacins fiscaeS nunca lhe orden·am e .Sllll reqm· 

-·nâ.Hós que não lhe fõ'rem SJibordiriados e sitam; podem, eomo dizer-se que é olle func:.. 
ordenai' aos. que ,Ó 'fo:;·e•ti:, _a 'rem_ossa; de cfonario admill-istrat-ivo 1 . . . 
cjiiaesquer d!>ci.l.méuto~ _ o- -111f9i'mil.çõJs quE' : .E' verdade que Q a:('t: 24 do decreto n;_ 848;·-
tiver por indi_spehsaV:crs para a organização - · t d 
do processo . de to.rhaâa de c'Ootas; · - de 1 .~90, dêclara .que compe e ao procur~ or 

- ·se-ccwnal cumprtr· as ordens do Governo da 
.. · .' Qra,' é ,sabido qüe os !]:elégados fiséàes i~unca Repiiplic:t, ma~ istG não lh.e dei. o caracter de 

· _pHlenam e siín pedem .. _; réquis'itain do p ,:octi::a· · funccionàrio admiiiistrativo ; o legislador 
dor âecciónal quaésqu.er ~Jnfo1;mações ou do: te·ve ' apenas em vlstá mostrar que o pro_-

.. ~i!.IIl~nt~s ~eo~ss ~_!.'i?~ , àO~' _ ipto~esso_s da F a·: cumdi:J-,· sr.cciotial é um repres~ntante dos,in
--~epd?' Nac_J?nal._:pelo q~e. se_ ~e _ claramen~e: tere!>ses , d<j, .Pniãó,urn'Meqte do Govm:uo na 
qúe o procurador· seccwnal ~nao . é s~bo_~·dt- ordeq~ judicii~ria, d,istinguindo.;o ass1m do · 

. n~do . aq ·do~eg~d.o· fl~cale, po1·tantJ, nao e 110 magistrado, que é inteiramente autonomo ·e 
.Estado; funcmonarw J?Brtence,ntc ao quadro, ' ind_e·pendent.e. · . .· - . · 
. d_e Fazenda, _O . refer_tdo dec .. ·eto ap-enas . se -'Além ·desses àr<l'limentos ha aio dá um da 
refere ~ .ão Pl'Ocm~âdor . secCional,· deterinb maxima itnporta'flCia par~ se provar qúe 
I).ah~o que a · _e~-1~ deve? ~ - ·lega~o fisc~l re- .c1u<j,ndo a'hli 11 • 35, de 26 de janeiro de 1892, 
metter as c~rt1<;loes da dtYJda .actl v a o qu:tes- àrt. 30 n. g- fallà ·e:n funécionarios adminis
~ti:er docuiii!l~te~ em q.úe se- 'QaSéie · ou que' :t·Pativos de~issivois in!lependente~nente de 
co~prove o dtro1t9 , da !".a~~n.da, _e que. a . e-Ile sentença, não se · refere, e nem podia se· r o~ 
~v~ o d~legado. .. fi~~1J,l _nJH!lS~r,(lr _tod:w as fe.rir. aos-. procuradores seçcionaes. E' o _se

· ~n(?rmaçoes necessartas p:tra. a. .defesa _dos gilinte : quan.do foi de.cretada .a lei ~- 35, ~e 
I,f!ter~~~s _da Fazenda, ou.v!n(l:o-o na,s ques-; · !892,es~ava àinda ern pleno vigor a d1sposiçao · 

·oto~s JUrldiCas d~J'.fmportanma. _ _ . . dó :d~cretq .n, 848, de 18,90, art. 23, em vir
--_- -Pàra se proyar a:inda que os ·procurado'l'és tude ' da qual,.o proéurador seccional era no: 
s~cciton'ae;l . não sã:o fu nccioil l.riqs iJ,di)linis&r ,,.. m.e:ado por qu'atTo .annos: durante os q uaes não 
~fvos, ~xü;;te o aviso doMüiisteNq. d~j. Faze11da. podia serl'emovidó~ siHvo ·si i•oquerosse; dis-: 
n. 52; dé 4 de ;a.gós~od€) L9Q@, d,írigido .ao Mi-; ppsição esta que só foi revogada pela lei 
IiiSterio da Justiça, -no qual aquello l\1iniste-: n. 280, de 29 -de jttlho de 1895, que estabe
rfo reclariüm ·contrã. o facto do - procurador leceu que o referido funccionario e os demais 

. s.eccional d'e Pernárrib(\CO nao attender á ire- . mero bros do niinisterio publico serão con', 
quisíçê\es do respec~ivo delég11d9 ·fiscal, de- servados emqui.mto bem sarvirem, respei~ 
clara o do que - si .Qão foss.eírf dadas as neces~ ·tJl,dos os dir.eitos a:iqJ!iridos dos procura
~ari_as providerrcias; pro,movéria .C: creaçttó d os' d?res. nomeados sob 'o tegimen do art. 23 do-
o,nttgos procttradores fiscaes. · (V1de .um dos· ràfertdo decreto n. 848. . 
uWmos relatorios do Dr ,' M9rtinbo; quarido - Póde-so; : pol'tanto, concluir . _que] os pro
M.inistró da Fazenda). · 5!uradores·.seccionaes · rião são funccionarios 
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administrativos e que absoluta,mentc não <w km po mn quo f .> i à::crctad.;;, a lei n. 35, 
estão comprehendidos pelo :1rt. 80, n . u, da. · Lle .·~G de j;.tJI2il'o :.lo lflU2, e clttro e evidente 
lei n, 35, de 26 de j;1neiro Llo lS!J8. · qw.J nio existe ilw.mp~ttibilillade 11<1 eleição . 

. A 3"' questão- si os }Wocurador.cs são ou do mesí11o para scnn.dor ou deputado. 
E~Q inelegíveis para o G<trgo de Deputado ou convém. lembrar que dos Annaes do Con
Senador, é um simples corollariu das dua~ gresso constam diYcrsos precedentes que 
precedentes. muito elucidãm o assumpto, que ora · se 
. As incompatibilidades fundam-se, diz Ba.r- di8cute. . · · 

!mlho, quanto aos funcclonaríos da mai~ ali;a 
-categoria, na nece~sidade de embaraç<~r que Eis <t e_xposlção que me occo_rre apresentar 
··-elles, por seu prestigio e poderio, influam no á -illustraua Com missão . Sou o ·primeiro a 
-eleitorado; por meio· de pressão e corrupção.; confessar 'l uo é clb _f;dha, c;em . a necessaria 

\-,e . quanto · aos demissíveis discrecionaria- cla1;eza e precisão (ie linguagem . . Resta-me, 
· -iplente·, . no proposito de -resguardar a liher~ porém a e;perança que taes fa1tas seeão. re· 
,·rdade e isenção do Parlamento, evitando que levadas e stippridtts pelas luzes e sabedoria 
·:.~e componha de simples subalternos dos mi- <la honrada;Commissão. · 
mistros;·que os podem despedir a seu gmdo. Rio de .Janeíro, 25 de ab1·il d"9 1903.-.Ber..-

Si se pretender considerar o procurador- nm·do de Sou.za CamjJos.-
~seccional éomo fnnccionario da mais elevada 
•céttegoria, é certo que. ainda assim pressão 
•alguma póde exercer . no eleitoi•auo, pois 
1quahgmr q-ue seja a medid·> ou proviuenci.a 

'· quo · pretenda· pôr em execução, só o pôde 
; fazer ·p_or intermedio das autoridadpsjúdí .. 
·-· ciarias ou admínistrativa,s, que, por .sua vez, 

podem indeferir ou deixar. de a.Gtender sou 
requerimento ou requisição. 

Si pelo cont1•ario, se quizer consideml-o 
'' · ~omo funccionario d~>missi vol di~N·eciona·

~iamonte, nem por iciso· o procundor seccio· 
···na.!, çoino diplomado em direito, como pss

soa de cel'ta respeitabilidade soc.ial, deixa 
-d,e manter, fóra do cargo, a mais compleh 
independencia, de fórm.1. a não sujeitar siln. 
consciencia .ao arbítrio de quem t1uer que 
.seja. · · 

. . o . decr~to n. 3. 084, de 1898, la par-te, 
,art. 153, determina q:Ue os membros dó Po

c:der Judiciario Federal não podem ~et· votados 
:para· Senador ou Deputado ao Congresso Na
cional; ao passo que, ~.m relação ao procura

.. dor seccional, estabelece no art. 127 _quere·· 
nllncia o cargo de procura.t.!or da H.epubllca 
o que accéitat• outro logar. - . · · 

A Constituição do Coará, tratando <los casos 
de inelegibilidade, det.ermina qtlC. são inele
,giveis- os membros effectivos da magis,ra
ltura do Estado e os juizes federaes que nolle 

;;funccionarem. Não se referiu, pois, ao pro· 
,curador seccional. · 
. ·Existem os a visas de 8 o 12 dé julho de 18\J l 

âeêlaramlo aos procuradores seccipn;ccs 'de 
Pern;:t.mbuco. e Pará, então eleitos deputados 
.est;l.dQaes; · ·que, não sendo possível accurnú· 
lação desses cài•gos pela po8Stvel collisão dos 
interesses federaes ·com os d,os estados, 
deviam optar p.or um ou por outro. 

Ora; si é .certp que o procur,Mloi' seccional 
· . não é membÍ'o do Póder Judiciario Federal ; 

si é c()rto que o procU:rador seccional não é 
funccionario administrativo, e que nem era 
demissível independentemente de sentença · 

Reconheée Deputarl:o f.Je!O 9° dist1·icto de M,:nas 
Gera~:s o 81·. Sab ino Barroso Juni01; 

A' 5a Commisi!'io do Verificação úe Poderes 
fomm :apresentadas as actas renictticlas á 
Secrctada,· -além 'das que entregou ao Presi
dente da C amara o Sr·. Deputauo Carlos 
o ttoni, ljegundo declaração feita em se:ssão 
desta Commbsão, todasrefe1'entes á eleição 
realizith~.-em 18 de í\wer<Íil'O-,no go districto 
do Estado de Mincts Goraes. · 

Não tendo a junta apurallura da séde do 
rlistricto conferido tt. qualquer dos eandi· 
datas um cLploma, nos termos da lei, por
quanto nenhur11 dos documentos> apresen
tados esttl assignauo pela maioria dos mem- _ 
bros d<t referid<1 junta, CU!llprip. á Gom)lliS
,;áo, -como o fez, proceder ;í, apuraç(io, em 
face das actas sübmettid ;i; _ao seu· estudo, 
tomanc[o na consídáação devida as ponde
rações sobre as mesmas feitas .pelos ca,ndi· · 
da tos . 

Penosa embora esta tarefa, foi ella faci
litada pelo accóruo dos Cétn!lidato; em re
laç:io ao-; prirrcipios que àdoptaram no exame 
das authonticas, pi'incipios,. em geral ;-. con-
signados em lei. · · . · ·· 

. Tivessem os intCI;ess<tdos feito passar por 
esta justa critica todas n.s authenticas, es
q ueciclos dJ bem ou do mal qiw o juizo exacto 
sobre elhs lh0s pncle trazer , a apura!)ãO 
estctl'Ü~ feita e a eleição d.e · fàcto julgada 
pelos prbprios cari,didato'. . 

Entretanto. os p l·jncipios fic11.ram .estabe
lecidos, restanclo apenas .ctpplical,.os. com 
isenç~o ao ca:>o sujeito. · . · 

Segttnd 1 apuração fdta p'3lo candidato 
Dr. Sabirro Bctrroso, o resultado da elaição é 

Votos 

Sabino Barroso. ; ...... , . . • . 3. 599 
Salvador Felicio... ... • . • . • . 2.920 
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No entenclet' do Dr. Salvador Felicio, deve candidatos é apenas de 33 voto:-:;, sendo ver.: 
ser lido por verdadeiro o seguinte: dacleira a seguinte apurttção: 

Votos 
Salvador Felicio............ 3.278 
Sabino Barroso .. ; ..•.. ., ••• - 3. 213 

AppHcando no êstúdo das authenticas as 
rríesmas regras que guiaram os candidatos 
no exame daque1las, cuja rejeição _conferiu 
maioria a Gàda úma por sua vez, éevidimte, 
e a Corí:imissão reconhece, qus . clevmn ser 
dimitHad'.ts toJ.as as actas,nas quaesse notam: 

. ausoiiciad.e concerto_; numero ·superior de 
vdtos ao dós 'eleitores que comparécGl'am; 
stbstitnH~o i Ol' ~menda elo• votos dados aos 

-candidatoS, o rnesriw eleitor, cuja identidade 
:ficou provada, votando em secções diffe
rentes; falta de declara-ção do numero de 
eleitores qüe não compareceram; ausencia 
da assig·natura do presidente e IUBsarios; 
além de vícios outros, quJ ora dentt-ncimu a 
fraude no peoccsso eleitoral, ora retiram. a 
taes documentod <t authenticidade precisa. 
. _ Em taes vicios incidem. as authenticas da 
2a, 4a, ?a, 8a, 10• 12a, 13a, l4a, 15a, 16• e lSa 
llo muni_cipio do Serro, 3à, 6a, 7•, sa, na, l5a, 
de Conceição do Serro, la, 2•, 3a, 5a, 6•, 7a, 
9a, 10''-, do município de Ferros, 2•, 6", 10"", 
!3•, l5a, l8a, 23•; 27a e 3oa, do município de 
Diarnantina, 3a, de Itabira (cidade) ra e 2a 
ôe Carmo, ta e 2• de Matto de Dentro e 3• de 
Santa Maria. · 

Em relação áS actas de eleição realiz~da 
nq _município de Guanhãas; em muitas . dás 
quaes . são notados os .mesmos defeitos já 

. apontados, arguiu o candi9-ato Dr. Felició, 
que o numero de .e_leitores constante da::: 
actas, comprehendidos os que hão compa
receram á eleição, é superior ao dos-cida-
dãos alistados, baseando a sua affirmativa 
em certidão passada .pela secretaria do g0: 
ver no do Estado de Minl1s, da qual se infere 
qu.: oeleitorado.era em I9Dl, data do ul-

. timo alistamento, _de 2.265, ao passo que. :fi
guram, nas actas desse município,- 3.023 elei
tores. ,_ 

Nos eschreciiuentos prcstaclos á commis
são pelo candidato Dr. Sabino Barroso, ne
llhuma aHegação :fez elle em contrario cl. tal 
asserção; nenhum documento juntou e bas
tante para annullttr a certidão exhibida. 

Em :taescon.diÇÕes, collerente . com a dou" 
trina já firmada no estudo de eleições refe
rentes a oúteós Jnunicipios, não devia a 
Commissão u,purar os võtos dados aos candi-
datos nesse inuhicipio o - ' 

Eliminadas as autheótlcas acima mencio
nadas e todas as do municipio de Guanhães 
pelos m:oti vós exp:ostos, ·a diffex·ença entre os 

Dr. Sabino Bu,rroso ..•.... 
Dr. Salvador Felicio ..... . 

1.969 
1.933 

Em vista de tal resultado, é a Commissãd 
de :parecer : 

1 o, que sejam approvàdas as eleiçõf)S r e(!.• 
lizadu,s, em 18 de fevereiro, no 9° districto da 
do: Estado de Minas, excluídas as quo acimd1 
:ficam indicadas ; 

2°, que seja reconhecido c proclamado 
Ú(lputado o- Sr. Dr. Sn,bino Alves B'1rroso 
Junior. 

Sala das sessões, 7 de maio de !903.-Au
gusio de Freitas, presidente e rclu,tor.-.Joa· 
gu-im Pú·es. -'- Laurindo Pitta.- Ptancisco 
Romei1·o.~.c1. Indio do Hrazil. 

EMENDA ANNEXADA AO PARECER SUPRA, EM 
VIR'l'UDJ'J DO § 2°, ART. 54, DO REGDIENi'O 
INTERNO • 

Considerando que a 5• Commiss5:o de in• 
querito, em recente parecer, n. , appro
vado . pela Camara, na sessão de 6 de maio 
corrente, julgou milla a eleição dB to.:lo o 
município de Villa Brazilia, em virtud9 de 
uma certidão, com que -considerou provado, 
segundo o 'alistamento u,rcblvado no juizo 
seccional de Minas GeraGs, ser o numero de. 
eleitores inferior ao constante dtcs actas ; 

Considerando que facto identico se veri-: 
fica, segundo certidão a.presenttcda á mesma 
Commissão, relativamente ào municipio de 
Guanhães, cuja eleição é, portanto, nulla ; 

Considerando qut>, sobre o motivo indi
cado, ainda se devem considemr nullas, por 
falta de formalidade substiwciaes, as actas 
da P, 2• e 3• secções de Gn<wlt5:eo, da 1", 2• 
e 3• secções de Bra(mas, que foram visil-el
mente alteradas nos humeros de votos, da 
7• e lO• secções do Serro, onde votou u_m 
mesmo individuo, da 15• e 16• do mesmo
município, pelu, mesmarazão, da 2•, 9a, l4a, 
sa 0 9a de lt:.tmbé e 18&, por fali-a de forma
lidades es,;enciaes e pelo mesmo motivo ~,ts 
da 3a sscção de Ita bira,8a e ll a dD. Conceição 
Ia de Ferros ; · 

Considerando que, apuradtts as elciç(íe l le
gitimas e :verdadeiras, -O resnltado 6 o se
guinte : Cu,rlos Ot oni, 5.382 vutos; Ç<J:r· 
valho de Brito, 4. 095 ; Salvador FcllCIO, -
3.2ôú'; Sabino Barroso, 2.707: proponho que 
ás conclusões do parecer se sub:>tttuam as 
seguintes : 

la são approvadas as eleições lJara Depu
tados Federaes, realizadas, a 18 de fevereiro 
do corrente an!lo, no 9o distri.cto de Müw,s 



26~ ANNAES DA CAMARÃ : 

Qeraes.á excepção daquellas a cuja nulliJade neria e pela sua independencia. As candi" 
se refere a _presente emenda ; _ daturas officiaes foram sempre alli acolhidas 
· 2a· é reconhecido Deputado ao Congresso com suspeição o· repugnancia. · 
Nacional pato me~mo dist1:icto o Sr_ .. Salvador Em. legislaturas su~ceS$iV:as _foram eleito~ 
Felicio dos Santos . : . · · · - . ·· -- · por· aquelle districto ·e to.rilarafu assento 

.·. :Rio .de Janei~~. ·maio de . 1903. :..__ Fra.~ ne~ta - c~-m!J.ra . candidatos' d~atóparad,o~ d~ 
. cisco Sá . to'do oriko prestigio qp.~ -não ·o da,' su~ :P.oJ?,4• · 

Exposiç~o- do Sr. Salva-dor Felicio, a que se 
refere o parecer. supr·a ' 
I ,' ·- . • - -

laridade. ·. . . . _ . · ·.· .. · -• 
· . Ao · tempo do império; . ministro em . ~ffe"· . 
ctivo -exercício, _ ~oroado -por . brilh~Il,t~ ear'
reira, aureolado . pelo poder e pelo mereci~ 
_mento, -foi derrotado _naquj:)lla zona.. .Que 

.-srs . membros :da. ·aommissão de inqÜ(lrito muito era que ousasse agora disputar ·, Q vota 
-A. eleição com que me·honroü o 9Q 1!1stricto dos sejlS conciâ.adaqsuin cailc!-idato do pov;0, 

· de Minas Geraes •.. p~ra:represen tal-o na Ca· ao qúal · fil.ltára o· beneplacito .da coinmissão. 
' · ~ara dos Deputàdos •.. me impõe ' o _dever de céntral. - .~m ''éujo seio; aliâ,s, ·tivera a · ~rifa: .. 
sus ,~ntar a vêrdad(l· desse manda, to . c.ontrà ver o voto honrósissimo do mais- autorizadó ' 

·· os· ar~i~çios · .qú(l · teem-preteiiCli~o ·.r~,~~~.al-o... ~e ·· popUiar do~ . ~hef~ .Po1itfcQ9 iriineirC!_s~ ·:o: . 
Para este. result<W.o· _c;onseguir, já; duas Sr; Di'. Bias FortesT .. . - - . . · · · - .:.: ·< --

tentativas foram feitas: uma perante a junta J.:íep.ois; . a .. cidade · de Dian:ian~tria, s~a~ dó . 
apuradora, outra perante a co·mmissão a distriç_to, um. d.os "Íriàis v:igor'oBúS nilcleos in- . 
querrí _coube classificar os diplomas rle Depu- 'tellectuaes dJ iriteriOi' 'do ,Brazil', habitada: 
t?-dos. Ambos os tentamehs .foraip. -infe.- p(n; ~Í'na . pQ_pÚlfl;ção activa e .pilJ;tdoqor~f?à; 

· hzes •.. · . .. . . . . . . : : ~:. · <i'E,Jntro .dê:.-impo.r~aotes ind'ustriàs e . d~ .qll!-
'.•• ·,.' Da · junta .só -a · ióir1oria pr~stou:. q :seu·, B~() ê pod~~à~o c~nim~r~io, se ~e-ntira jus~~. _ 

âpoiõ · ás frau;deif é pór. inódp·'f,al ·q.il'l .'àntes ,mel).t:e J;t!.elmdràda.. pela recus~ dO. no!ll~ .que,,. 
alcançou desmascarai-as. ·A ·Com)I}issão, Par:· ~or ~IJa.fora réco01menda4o ap~ d~recto~es dt?.. 
l~IQ.entai',. si não acce~tõu. os diplo!Uas legi: pa.rtldq .. · E este no:n~ _q-q1z ella P!opr_ra le,, 
trmo~, CUJO .reconhc,clmento ·aliás nãu . . for. va!-o ás u~nasipelo. opg,ao ·de seus ~al!! Cf)n- . 
perante ella pleite4do, _não prestigiou tun- sp~c!lo~. c1dadaos, ·de tod.os os mattzes .po"" ·. 

··. ·poJico com o seu votoos fa~sc-s dip.lQmas· que. ht~cos. .. . . . :.: . _ 
lhe foram aprese{l.tados, considerando-os sim- - N_ão me era lrctto r~cusar a: m1ssao por su
ples contestações, de accõrdo com o Regi:-- p_erwr ,que fosse ás mmhas forças. - · . 

~; mento. · :- . . · . · -Fortalecido . pela espJntanea · índicação .e ; 
, De.ante dessa ~lhist~e Commissão dE) Inque- pelO àpó~o :d!J>Slegitimos io_fluensias do~ ·,qlia..,.' , 

rtto·, melhol' ex1to nao ·lOO'r.ai'á: ·certamente tro mais Importante.s dentre _ os seis m.n~ '· 
a :fraude~- Prevenir-lhe ·o .del;r·adeiro · esforÇo hicipios de que se compõe_p districto, não me .-. 

: .. r .·~ - o .fim. desta exp~s.iÇã_o, .co~· que ~e apres~o ·. ~o~ .. ~urpre_z~_a_. vict.~:r-iâ qu.e.o . me~ · ·n:omê. .. ·ai~ · 
:· , 'll prestar os esclarecuneotos néce.ssarios á ca!lç1m ija~ urnas. Aoqu~lles, .porém, quere-
' . aprecia.çãó .e a? Julgam.ento dos fact?s ~on.:: po1;1sa,valll toda" a ~-qa coilfi~~9a. no !tmpairO..}, 
. :·.de~n~;~ntes é}; eh~lçlloo reallzacla. .no . go dtstr1etq -das recom1~enda9oes - offi~Iaes sen~rram-se_ 

, :co meu Estado; · · atordoad-os a me<,hda·que 1am chegando · as ~ 
· · no~iciasdà mingua da yqta~ão com i:Jue fôra ; 

· D~putado nos uitimos i:riez~s da legiélatiíra suffragá'do um dos nomes da.. chapà e do\1 que ·. 
finda, graças á iniçiativa e ao apoio d_e-méus se· désta,calll colll mais 1 ustrif Ilã política do.' 

· conterran:eos o. amig·os, d,estes recebi-o hon...: · Estádo; o di;> ·sr .. . br. Sabiriu Barroso ·Junior.: 
roso encargo-de ·pleitear a reelei(ão nos:co,;o ;~las a m~china da fraude - · f~i . P<>stà~ ei:ÍP· 

::. , micios convócado13 para 18· de fevereiro do rapido movimento . ós ·ré$ultados ··dos ·mu':. .~ 
<: ·corrente anno . · · · riicipios.do:Serro .ede 'Gilanhães foram guar~ : ' 
; .· ' Não tive, ·' é COl'to, a fortmí.a ' de ser. in; d~d(JS em lo.rigo e 'tigoroso.sigUio; :Pai'a serem ' 
, cluido -na !l,h3.pa. organizada pela com missão pestos de aécordo. com as necessidades do mo-
.' exe'ciltlva; do pa-rtido. republiéano mineiro e manto, . ' · '· . 

. :pela qual'fora:m recommendades'áqtiellà cír- ·.o orgão official .de .Bello Horizonte, ·o 
~· cumscripção . política nomes dil. ínâis altá ·Minas Geráes; que publicava rilinuncios<~os . 
.. valia, cujo mereci~eoto me é 'grato pro- noticias . de todas as eleições, ·não tiuha · .: 

clamar . · · · · · · · · . suiencia, nem a traosrriittia · ao pubLico, .das : · 
· · A exclusão, :porém; qã;o ·me podia deter- que se tiqham porventura · effe.cttiado· lia- · .. 

minar hesitaçõeS ou. desalento.- Filho do di" :q·uelias Ioéalidades; e só · tardiamente as di· · · 
strieto, alli restdfndo, . conhecendo as 'suas vulgou ·englobadas: . ' ' . '. . ' . ~ , 
,tra~ições, · convivendo coro o seu povo; :eu : Só ao .ter de reunir,se; etn . 20 de março, a' ·:' 
,abra qua.nto este se distingue pel.a. sua alta- ·Junta· ApuradorÇ>, na . séd'e -qo districto,'se- : · . . . / . . . . 
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tornaram conhecid11s as votações, até então 
guardadas em segredo, 

6, 7, 8 e 9), dos q uaes o mais anti r~·o é. de-e 
de revcreiro rleste anno e o mais moderno d , 
24 de nnrço do me3mo anno. Oea, a lei de 
prg~nizaQão muniéipal de Minas (n . 2, de 14 
do setembro· de 1891), õ.ecreta a seguinte ín-
compatibilidttde :_. - , · ' 

O que occorreu na:1uelh assembl la é o 
.:Jlla.is .. -e!l-\fican~e c.ommentario (lo trabalho 
pej),osd.e.la;Ooi•ârio pel\L rrauJe. . 

· · E' ... meu :d_ov-er relahl-o, não sóiJ:\ente 
Pili' :esse IIiotiv(l , colljó ainda .par.a justificar o 

: p~ocediroento d~~o maiori:a.-da 'Juntá e. a legi- «Art. ·16 .. São incompatíveis rom os 
· t' ·d d d a· 1 ... · 1 cargos de ·vereàdor, de agente executivo 

-~ .f~~i.~ __ P~.· e 0 1? orna que me· 101 por e la con- municipal · e de rrienibro do co,nselho dis-
\. . trictal os seguintes: ... 

' APÚRÀQÃÓ GE)1AL 3•; os de empregalosimblicosfederaes• 
• .· · , . . est·1duaes e muriicipaes, e bem assim, 
··,, ,Para fo.rinar·a junt;;~.; r(luÍJirl).rn-se -no dia ··etc. >? · · 
CÍ~ado, :DÓ paço dâ. . Qainàt:'a·_ ~UQÍCipal de . Á mesma iéii O;> a __ rtigv_· immediato, de
llJáinantina, .déz cidadã_os;_ontrQ o~ quaes o clara : 

· p,resid(ln,te, agente ex~cutivo do mi:mieipi<>; . 
Sr . . Olympio _Ju).io d~ Oliveira Muur.ão. «Art. 17. Perde o cargo de vereador, 
Fa.ltar~tcorn Cfluiia pártiÇipti.c.la O. vereadOr etc.: ' ' · 
Catão Gomes Jlti'liitíl Junior. · .· .. 4°, u. q).ió . acceitar emprego ou cargo 

'Suséita:itdo-sé. debate, em: virtude de re~ dos de3tgnados no il.rtigo antr3ced(mte ... » 
qiierlmento- por· .mim . formuiadó, sobre a· • P t· · , . . d' .d . · d · fi. · 
c.oírípêtencía da . Jtin.ta .' pitJ.'a não t Jmar cõ- . . 01' a,p .o, o m ~YI uo que a .1 e everei~o 
J?.hécímentode pap~is :,que lhe fu_ram apra- (doe , n: 7) _e~erma_ o emprego de fiscal Lta 

· sentados corno a~tas de Séi:'i'o . e Guainhãe-3 e -Ç:.tma.ra Mumc)~n.l, t1nha, Jesde aquell:1 data. 
que por riãO térem ás rorhialldades exterria.s P~t·d d() :o · d1re~to a> c:trgo d~ vere ·.dor; e 
ti.tie asségUrâ~ ru ãut}lentici fade, vo~úam no nao ~odm, _a.20 df;l .março segmn~e, exercer 
s~qtiqo tio :requeritiien to. Ci,nco 1nem hrós ; 0 funcçoes derrv a.rbs d,tq uelle cat·g.). 
p~~ident$ é os ótitrds ·quatro. cidadãos pre - -.' O e :i: o immõtllato erti votos n.o menos v o
sentes vota.ràríl em sentid'd contrario. .. . . . ·til.do . dOS· vevJ:l.dora$, caractú Orri o qual se. 

: Declarou eile ter . ,h.àvid.ó emp:tte e tornou . apr.osentou como mo:nbi·ó da Junta, o cida- .. · 
a, votar-para desempatar!' . . · . _ ; . · dão J oa.quim Machado FrJÜ' J , é, seg mdo a 

Attr,ibuiu-se assim umAuplo voto, llleg.<J,l · lei . inineil·a ~itada: aJtingído expre$samente 
e: e;!drayagailte: Não: se conformando -com pelas· ~ncómpatibi(idades decret:tdas para o 
éSSã .estranha resolti(,lão,· os .cinco ·ib.ombi',os vereaP.ór. . . ·. . ·. . _ . . 
ilaJunt.a -reqireréa-m .·e •recebJram. as ·· au,- Elle ê suõstituto (lest3 ,. exercendo as respe
th~ílticas, apur~ram.-nâs . e v&ritl.car~m o se- éti vas funcçõtlS ; tOda vez que haja uma falta 
gumte result!3'do; (Doe. n. J.) · . ·te.m:PorárilJ. ou impedimento. Diz a Lei: 

.'vote~ ·« Art. ú, Na.s faltâs. temporari.a1 ou 
· Ca,.i'los Horior;io Benedicto óttoni.... 6-.019 • impadii.uentos :de · ·qüalquer vereador, 
Manoel Thomaz de Carvaiho-BritÓ;. . 4 . .0:i5 ' do a:5ente exécutlvo municipal, ou de . 
Salvadol' Felicío dos Santos •. :..... 3 .. 9!5 membro do conselho districtal; no9 de 
Sabiito Barr-oso Ju'nior : . ,,-, .. ;, . ; .. ·• ·2.808 suspen_são e nos do §.3• do art. "!8, serão · 
e outros menos .vótadci" ·. - · convocados os respectivOs. supplentes. 

· · · § 1. • São. ·súppleiltes dos vereadores: 
' Áostres .prímoii:'dsfor~ni~~pedilos, os rés- l·~ os cidadãos votádos em todo o muni-

pectivos diplomas. - ~ . ·, . · .- · . · cipio, pór orde!l1_da votação obtida, etc.» 
0 agente executivo e os outros quatro ci - Qúando se: vérHica (!. inconipatibllidade, os : 

.dB,qãos expedíràm diplorõ.as caos Srs;Carlos votos dàdos ao incomp· atív:·'ilsão con>ide:·ados 
Ottuní; Carvttlho de Bí.•íto ·.o·. Sabino Barí·oso 
JiiÍJ.ior. · · . . · .. /_ . . · · .. · ... , . nullos . AssiriL quando são eleitos dous ci-

Houve assim duas stÚ;i~s" de <;líplorrtas, cad:t .dadãos impedidos de sei·vie conjuncbmente, 
uma dellascom eincó assigh:ttura~. Mas dos se ailnultam o'if vOtos . da,dos a um delles 
que subscreviam .a segunda ser.ie, sómente (arts : -17 e20 d_a le.i mineira citada). . . 
qua.tro eram mel'nbros da Junta. Um não o .. Si o tex~ó da lei é' ciar;>, não o é menos a 
era; não podia fazer parte dqlla : ó Sr. Joa- razão dclla. o· ·funccionar.io publico, e par
quim ·Machado Freire: · ,. ' · . · ticuhrmente o mnnicip:tl, não pôde ser ve-
. Com effeito, .. esse .cavalheíto · er:t então, reador, sinão porque ao· legislador p:treceu 
como é ainda; fiscal das renda~ ria Camara 'que o exel'cicio daquelle cargo requer condi- · 
Municipal . de Díamarit\na,. :· Prov,lm-no · O .~ ções deindepende~cia ínconciliaveis com a 
oito talões juntos (documentos J+S. 2, 3, 4, g. sit'uaçã.o do emp~·egado; . . 
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ANALYSE: D.\S ACTAS Mas'fnncç;ão neo hlllU<1 p eccisa de nnior 1 
independoncln, du que <.t do membro d"l UffiêL 
junta. <tpuradora. de eleições . 

-Seria anoméLlo e allstú•(lo que a lei, que tü.o 
cautelosamente resguarda no abrigo das 
incompatibllida.des ·o exercido llvre e desom
bal'açado das fLmcções, permittisse ·que se. 
·encontrassem em urna assembléa poli.tic 1 ,com 
voto igunJ, o empregado e o· seu chefe, a 
cujo aceno tem que obedecer, si não quizer 

Antes de entrar no estndo por meno1· desses 
interossn.n ~es llocunion Los, se jn.-me pcrrnitti-
do ~ssigna.lar úm fi<cto. . . .: 

A votação . das cidades, s6des dos munici• . 
piOS, em r egra menoS _U,CC8.3SÍVéld á fL'<i.UdiJ, 
habi L<tdos por população intelligilnt e, ·stiSpi~ 
caz, fiscalizadora, foi-me ilzt maioL'ÜJ.. rlellas 
favoravel, em . relação ao illUS Ll'e citndi_:
dato que m e disputa a c ~tdeira . da repre
sentação nacional; e não pôde .sce complet:t· 
m mte falseada·. S0gundo todas as 0 acGlÍ,S 
existentes n<L Sect•et:wia da C.1mari1, foi este 

perder o emprego. . 
O facto mesmo que occórreu · na Junt•1. do 

Diamantina e de que dá cónta a acta da apu, 
l'ação geral, vale para mos·ti.·at• a prndencia. 
·é o acerto do legislador na decretação· das 
incompá.tibUidades. 'Quando alli se subri:le.tteu 

o voto das cidades( · · · · . 

DIAMANTINA . · a votos-o rec1uerimento do candidato D1·. Sal
vador Felicio dos Santos, contra a apuração 
de algumas actas falsas. foi elle a. primeira Salvador Fel feio .. ·:: .. .... ... ... ~ · 
·vez approvado por seis vo.tos contra quatro, Sabino Ba1•roso ................ . :. 
:achando-se entre aquelles o do fiscal da ca- Carlo> Ottoni. ..... .. · .. ...... . : . 
mara, Joaqu~m Macr.ado Freire . · · Cat:valho de Brito .......... , ..•. 
. Verificando isto, o presidente da:Junt<• de· 

·<ilJl.rou .ter h:avido engano ·;. ·e :tanto _b'-lstou FErtrtos 
· .p :1ra qu_e o referido fisc:11, _medroso de seu .. .- : · · . · . · · 

<Jhefe, ~meaçado por este, :modifica·sse o seu ·· - · · · 
woto, õ qué determinou o empa.t e o à di visão Salvador Felicio · · · · · • · · · · · · : ... · 
·da Junta.. . . - Sabiuo Barroso .. ........ ~ ..... ~ . 

A incompatibilidade do emprega·.lo muni. Carlo3 Ottoni. · · · · · · ; . · · .· ....... · 
cipa]. paraexercel' .o cargo ue membro da. Carvalho d.o Brito.·· · ··· . . ~ .. : .. 
Junta Apuradorc1., é,pois, oyidente. N<i.quelle 
caracter •. o . fiscal Joaquim Machado Ft·eire 
tinha perdido o direito de fazer parte della . . 

Assim, membeos da Junta; que ft1nccionou 
ém Diamantina, eram i:lómente · nove : dos 
onze de que devia coillpor - se um estava au
zente ; outro que compweceu como tal, não 

. tinha qualidade para-i:;so, em virtude da in-:-
compatibilidade legal. 

. Dos nove, cinco assigoara.m o diploma 
conferido ao Deputado Salvu,dor Folicio dos 
sa.ntcis. · 

ITABIRA 

Salvador F e li cio ......... : . . .. : . 
Sabino Banoso ., .... ...... ...... · 
Carlos b ttoni. ..... : ... .... :- .... , 
Carvalho de Brito ..... ·., .... , ... ~-

CONCEIÇÃO 

Salvador · Felicio .. ... .......... . 
Sabino Barroso .. ·: ... ~ ..........• 
Carlo~ Ottoni . : ... .... ; .. . ..... . 
Carvalho de Brito .............. . 

-SERRO 

E pois que cinco são a ma.ioria de nove, e 
,diploma é ·o .· «docurríeuto ·expedido pela 
maioria d:a Junta» (art. 4° do Regimento da 
·Camara dos Deputados), diploma legitimo é 
o que foi por mim apresentado á Mesa da. 

-Gamara.. · . 
. O documento exhibido como diploma do Salvador Felicío;., ............. -. 
• candidato ,Dr. Sabino Barroso Junior está Sabirio Barroso ....... ........ : .. 
·. assignado por cin.co cidadãos . Carlos Ottoni ...... ·.; ... , ·'· .. .. .. , 

Destes sómente quatri) eram membros da Carvalho de Brito .. : ....•... .•. : 
;Junta; não o era; o quioto-Joaquim Machado GUANIIÃES 
. Freire, .por .ser fiscal da Camar<:t . . · . 

Mas o.:Pr.ocêdimento da Il,)inoria da . Junta 
,. de Diamantina .foi apenas o r emate da obra: 
:da fraudõ qu.e vinha apparelhada do interior 
. do districto: ·'. · 

Salvador .Folic:o ... ; . . ... ....... : . . . 
Sabino Barroso ..... . ............ . 
Càrlos Ottoni. .. .......... : .. .. ; 
Cal' valho de Brito ........... , . ;. 

· V~tos 
:293 

. 1234 
- 3.14 

í!'59 

V õ.tos 
506 .. -
:li3 
490 
:-122 

· Votos · 

i 53 
'55 

258 
286-

· Votos 
-284 
'i;io9 
2•21 
20 

Votos 
83 

:277 
-117 
·292 

V'i)i;os 
<m1 

. -~88 
'áf>.7 

. 290 O exame dos pa.peis. remettidos á Secreta- . 
ria da C amara e que só aqui me .foi dado 

'faze1•, \vae permittir-me cleixw em eviden, 
· cia aquella affil·mação. . · · · · · 

· lmporta ú 1d<1 . assignalar q udo(to ~O: · :~a
forço feiCo na. Junta Apura'dora 'cte : brafu:an~ 
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tina c qué o a _ incidunhs narra.do.s nesta 
expos ição evidenciam para sn..lvar do nau
fragio eleitonü o illustrc ex-ministl'o o 
pres.tigioso· chefe politico-Dr. s~.I,ino . Bar:
roso · Junior,- não conseguiu si não lhe dar o 
ultimo legar na penosa apu;·ação que com 
aquelle fim foi feita.· . 

A _acta da minoria, presidida póJo agente 
----exectltivo de Diamántina, . consignou eotéa 

resultti.dos, dist .ntes aliá; dos que cmstam 
na Secreta,ria . da Camara: 

Carlos- Ottoni. ...... , ......... . 
Carvalho de Brito •... ; .: .... ;, .. 
Sabino Barroso ...•.•...••••.••. 
Salvador Felicio ••••••• : •• •.•. 

Votos 
8.427+ 9 
6.612+14 
6.015+ 4 
4.284 

A votaçYlo constante de.s,;e documento nullo 
e a seguinte : 

Salvu,dor, '10 ; . SalJino, 80 ; Ottoni, 60; 
Brito, 120 . • · · 

~ 3_a secção de Braun ás~ A acta apresenta 
VISivelmente as alterações fraudulentas que 
se ob8erv<tJll nas <),as duas outras secções do 
mesmo districto . 

A votaç·ão constantê desse papel fraudu-
lento. é_ a, segujnte : · 

Stdva :or, 11; Sabino, - 50; Ottoni, 50; 
Bl'ito; 91 . 
· la secção da cidade. - Figura como me" 
Eario 'Bernardo José dos . Reis, cujo nome 
não está na lista· d·os eleitores que votaram
na secção (§ 22 do art. 43 da lei n. 35, de 
26 de janeiro de 1892). SegundO a acta -
votou ~essa secção Juscelino da Cunha Valle, 

Passando ·ao · exame das: actas, devo · dizer que tambem votou na 3a secção. ' 
que i')ão' mo deterei em lhes assignàlar irre- 3a secção. ,..._ Figura como mesario e se
güla.ridades; . cuja condemnação fne seria cretar lo dessa secção Juscelino da Cmiha 
vantajusa-e das quáes muitas a jul'lsprudeu- Valle, qne votou na 1" . A acta não tem 
cia parlamentcil' Getn coiJslderado substab- authenticldade ; o texto . do concerto não-
ciaes. tem data ne114 assignatur<i. 

Annulladas as · eleições om que · ellas se 4a secção . ~- Tendo comparecido 149 elei-
_ , verlficararri, a minha maioria sel'ia muito tores, votaram 153. A' acta da installação 

superior á .que vaç aqui se.r deírwn8trada, da mesa falta o termo de encerrmnento. 
O que me importa, pol'ém, é provar a Os votos dessas secções. inquinadas de 

frau4e · com que se pretJndeu supprimír o ' nullidadeevidçnte, são os seguintes : 
voto legitimo do cleitoi•ádo do 9'?. districto S l d . F l. · · 130 
de Minas. E não accentuaroi as irregulari· ·· a ':a 01 e Icto. · · · · · · · · · · · · _ 
dades que pudesssem i'esultar da ignoranci-a ~a~w? Barro~o- . ·' · · · · · · · · ·: · 729 
da lei, sinão aC]_tnUas que most1•am a fraude, - ~Ca\los otto.~L · · · · · · · · · · · · · · 561 
ou com esta; coincidem. · . . Carvalho Rito.· .·· .. ··· .. ·.. 685 

Pontos· hóúye, com effeito, em que ella Cul11pre ainla notar que o numero de 
Sê revestiu dos . asp,eclOS .m\).Ífj g'I'O -~seiroS,_ eleitOl'!)S constantes das actas elo município 
tão estranha é aos habitos e tradições d é de Guarihães, 3.023, e:mede ao dv alista
um povo honesto, pouco ·afi'eito ás traças monto do município que é de 2. 265 (do
do latrOcínio ol9itoral'e que as não pratica .cumento n. lO). 
sinão pela docilidade .:._a suggestõ.cs impe-
riosas. · .· · · 1\iUNICIPIO DÜ SERRO 

MUNICIPIO DE GUANHÃES Neste, como no de Guanllães, a fraude 
. procurou resgúa~dtõr-sc , mas tão mal preca.-

AlÚ sobranceou a· fraude,_ · impudente o vida que se deixa sorprehender nos proprios 
àiTrontosa. Re'l'ela-se __ á simples ·inspecção artificios em que se_e3conde. _ . 
das actas. .As i:nes'ts não foram constituídas legal-

Na la secção ele Braunas . foram g:rosseira- mente . Vereadores que deveriam ter con
mente alt~Jrá,dos os algarismos e .lettl,'as para corridO. para a eleição dellas, attestam (doc. 
darem a seguinte votaÇão: n. I l) que não hoú"ve,-para esse .fim nenhuma 

Salvador, O ; Sabino; 160 ; ottoni, 90; especie de convocação. Procurou-se obter, 
Brito, 170.. Depois - do nome do Sr. Gárvalho por certidão, ::t acta da sessão em que cllas 
de Brito está escripto );:or .extenso >o n. 70 e deveriam ter sido eleitas; e o presiuente da 
accresceutou·se cento e. Na votoção_do Sr.Sa- ·cainara Munic!pal, Gonçalo Amarante, em 
bino.o algarismo primitivo foí raspaÇio e sub- déspaeho (do0: n. 12) declara, com um des
stituido. O noventa do Sr. Qttoni substitue assoJ;Ubro' que friz1 pela ingenuidade : « Ne• 
a outro o :Q.umero raspado. _ · nhuma disposição encontrei nas leis eleito-

2• secção de Braurias~A aeta está grossei·· raús federaes que determine ao governo 
ramente alterada, tendo sido. modi fic ados ós municipal manuar dai' certidão no caso de 
numereis correspondentes á .votação dos can- que trata a presente petiçã_o.» · 
didatos, assim em alg·a,rlsmos como por Esse mesmo presjdente dq· cam~tra, ihdis-
ex:tenso. · · crato na execução çht triste empreitada elei-
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toral, recusou certidões pedidas pelos fiscaes J5a secção-(Rio Vermelho)- Ahi vot~u e 
d~ abaixo a~ signado, sob1·e o numero e os n::t t6a Caetano Lopes rl s Figueiredo, quere; 

. nomes dos ele ~tores que VJhtram nos secções ;ida em :D-i·arnantina,_,onde . é -. tn(lsour:eiro,:da. _ . 
eleítoraes da cidade (d<2_cs·, ns. : r3 é 14). : , sub ·_~dmíni~traçãoAo ·correio ·; As aç~as :M·)~-

. · E' sa recusa de. certidiLo Jil. está mo3~- ·ando . ·coputdas pela_ me~ma. ,Iqttra. ~a l2.a e 4a. l',1!t 
que se trata· de eleições clandost.ioas, falsas , Votação: Salvador, .0; Sab_ilid,· l98; ,0.ttQ:ííh'. 
pór cJossguinte .tmHas. O exame das' actas o - t98 ; Bri to,- 10~ .. -· · , · -· ·· · ; , ' .. : . :.; . 
provará mais detalhadamente. .. : . · · · 16"' secção~ (Rio Vermelho) _::_NãQ fqrb,m .. 
. 2o secção-- Tepdo comparecido 162 e! e i- · co_nferi(fas nem co:Océr'hda~S as_ a.ct~s d!j:JQ~~ - ,.... 
tores,-votat!am segundo a acta 163. : A acta, ta Ilação e da-elejç>ã.o. Vo.tou ahi e o. a 15o:Ctyíf .. 

.. conc.ertada a 21 . de fever~i:o. foi çopiada taoo. Lop~s de F~gmiiredo. · . . .. .. · ; . _>_:-', .~ 
·pela !llesrna.Iett_ra .queeopwu as actas ãa 1" Votaçao :_ Sa.lvador, O ; . Sablno, 151 ; Ot-

. 4"· e W .frurvo}e 15 ... (RioVer~elho). toni.. t52·. _ _·, . . . . . 
· , Votação: Salyador ~; Sabino 13':' ; O}toni' _. J8a seó'çÃó--:-'(S, ._José dos' Paulii!tas)"'-'Não se 
.15 e Brito 13-L ~ · _ · ·. · · . diz· o óumero -de ele_itol·os q_ue ' nãp- cotnpar~Q: 

7"' ser.ção-1ItamM) ~ ·Figura -.éomo· tendo_ Çoram (:§ 18, lettra.b, a·rt,A3, da lei o·; '35F 
·. votado n_essa s~cção o Sr. · padre · Joviano . yotaÇão: Salvador; 2.1; Sabino, ll3 ; , Ot-
. Alv~s ~laD~H.j.ntmo, que -vo tou: ~a ·. 1q\ . ern . tmi~. DQ, ; Brito Hl.. ~ '_ · · ·. , 

outro dtstmto (S . • ~onça! o)_ mur t.o drst.ª'n~~ . f!;itJ.-·i:ésumo, GS votos- constantes . de · · acta~ 
desse. ~ acta da m:~t .dlaç_ao d::t mesa nao . falsas dô-niunicipio ao serro são as seguintes: . 

· está assrgnada·pelos mesar10s, · nem concc;!'- ,. . . -· - · - - . · · . · : 
tada. - · , · ·· - · · . · . S~lvador; Feücio _dos santos ..... ~. ·-· 78 · 

YQtaçã.Q; . :Sàlv~dor ·-. O; ~abio:o ,l.76i Ottoni Sa,bino Barroso Junior ........ , ... :· - i' 289 -:-
·1150. e Br~to l_70. : · ·· : · · · .' · .- _ : . · <' Carloi Hori'.o-::io Beúeaicto OttonL; · :-:_I_·_:_o9~ ·5o_,02~_: - · .. 
- .ga ~ecçãq-(lta~bé.)-:-As a;ssig[latut~!!-S dos· M:anóél Thomaz de.Carválhó Brito_. ·· 
mesar10s José· J.ull :'> d3· Farm Sa'l to$_; .JtJsé · · · ·· · -· ...,.... 

. Gonçalve> c Duarte Ferreira dos ·sàntos, :11ão Mtirncr?1o- DE DiAMANTINA 
falsas; estão. escriptas com lettras· di versa!;! · · · · · ... · - · . · · rç -
na acta da installaçito ·da mesa, na da clei: sa sécção - (Gtli~il~) .- ' T~ndo . co~par:J~-
ção e Ii.a conferenCia da lis~a de ólei tores. cid9 72 elélf.ore l, votaram 102. ' ,: ·. ·o, 

· Esta lista ·não est.á concertada. . . · . • . A votação iuscripta é Sal-vadol.', 46 .; &a-. 
Votação: Sá.l.vador O;' Sabfno 130; Ottorii bjao, 57 ; . O ~toni, 58 ; Brito, 43. · _, . 

122 e Brito 242; .. . . : . ' . - .. ' ... ~ . .- . Vla secção -----:- (Oouvêa) ;_.,.. A acta·exist-cn.te: 
9a. secção- Otp,Dibé)--. Acta da: eleição ~a. na Secret:rrh d_a C:1ma.-ra d&, este ~tlsul-tad·o : ·· 

·. da cópia de assignaturas dos elaitores estão · ~Sa-lvador, _29 ; Sabini>, 10~; Ottpni, l02 ;. Brit<k , . 
. concertadas com leitras dHfaron tes . . As assi- 8:1. Ji:ntreta,nto o, proprjQ socrefu.J~io - qn~ rib ·. 
gnaturas do escrivão cr.d-hçc J.osé 'valerhmo digiu essa-aêta: deçJara. (doé; ri; )5) qJJ~ · .i>-. re- , 

. da Silva não .são do mes.mo pun·ho. A acta sultado · foi esG~: .Salvador, 37; Sabino, O}~ · 
,da installação da mesa não está .concer~ada, · Ottoni, 4-o-; ., Bt•i-to,' · 3; - «E\ diz eHe, 0. q11e . 
·nem assignada palos mesarlos .. , consta d:o livro como póde se .verificar· pelai'!: · 
• Votaçã<r: Salvador O; ·sa.bi!lo 78; O~toilf' assignn,ttiras. l' A firrrj.a do se'cretario es-t:á 
. 32; Brito 76. . · · -· · reeonhecidà. Qu·\l dos. resi.Ilt~dós. a;purar i 

IOa secção- .(S! ' Gonçalo)- Votçm o pl- Só o ~xamedo livro permit~iria verificãL:o; . 
. dre Joviano Alves · Diamantino ahi e n1. 7a ·sem isto não · pódo subsisti!· · a eleiÇão.:con-' · 
(I~ambé) .- · · · · -";.: : : ~ _ · stànt~ ,da,' act'a,o' . . : · ~ ': - _ ·: · .. :·- . · 

Votação: Salvador· _20; Sabino 56 i .Ottoni Votação:. Sa~vador, _29 i · Sal;lino, lO~ ; Ot-·· · 
· . 48; Brito 36 . . · . · toni, 102 ; Brito; gg, . • .. · . ·- . . ·.. . 

12" secção-.::...(s. S::Jbastião · dos co·.-rentes)- · · 2óa. secção - (lUo f>feto) ·· ....- ·As' act~. ila 
A_eópi!l- da . acta da assignatura d?s eleitora~ elciçãóJ~ da instaUação da· m~sa· ', não fora% 
nao for ass1gnada pelo prcs1dente dá mesa concert_adas. . _. . ·... . .· ' ... ·. ,_ · · _:_ : :• ,,.; · 
(§ 22, art. 43 da.Iei Ii. 35). · . . · · . Vot().ç,ão : Sa,lv!ldor, 35; ·S,\bino, 75. ;:_ o.t,;:; 
· Votação: Salvador 4; Sa.bino '158; Ottooi toni, 75; Brito, 75: . : . , · · ·--. . . . · ··;:.:;;~ 

· 77; Brito:__77. . _ · · .. · 30 ... secçã'J ~ (Cu-rlma,hhy ) ....::. Coiístâ' ·aâ/ 
1'4a ·secçao~(Turvo)-Consta da actn. terem acta terem comparecido -155 eleitor~ª - · e 

. comparecido l ~ 3 eleitores . ·Na.ll~ta de assi· - terem · .fa ltado · J37, o que .·aar.ia· o totit~ de 
gnaturas estão 138 _. .Contados os votos, vcri- 292, oxee1ente do numero legal; --o que é 
fica-se terem votado t44 1/2. A acti1 f0i co..: -tant '-> ma·is notavel qUanto · é aqueiUi. a ·. 
piada pelé!- mer:,ma lettra das .antas da 2a e da unica secç:'í o da localidade: .. não tendo :vindo 
15•, apeza.r do se tl'atar do eleições procedi• vótar áhi eleitore$ -dé outra. A acta da in~ 
das a geande distancia. . . · . -· . . stalláção da meSSt I)ãci foi conéertadá. . ._ 

Votação: Salvador 5 ; Sabino _9-!; Ottoni . · · .Yótae<'io: SalVador:; ll ; Sabino, .97; O~tQpj~-" 
93; Brito 94, · - · · . . -- - · IQ5' ; B__.rito; 97. ,_ · . · _. · · · . •·, ,. ~· 
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. 3Ia secç~o - ('rabria) - Está. evidente
mente falsiücada a assigo:atura do mé3arlo 
João Sergio (ou Scrjo 1) da Rocha, que nas 
ij,ctas~.· da~ instMlação . e dá. eleição· foi. es· 
éri~til, 1\iHn let~ra di versa e diversa ortho-
gr~p.~ia;,; .. . • . . . . . . . . . . .. 
· VbtaQ.ilo: Salva.lor,l9,·Sil.bino; 43, O,Honi, 
~4.~Brito44. . · .. ·. ,· 

---~·x;i:ii fesmrio: não podem s.er apuradas do 
· ífíji,nic~jllô de Diamantina as actt~. das (la, 

l8~;20a; 30a e 31a séeções, cuja votação .é a 
~eguinte: , · · 

qtialquer dÇJ.s apurações feitas na séde do dis
tl'icto, a 5à Con:iniissão de Inquerito tem 
deante de si a apuração dats ~•ct~s remettidas 
á se2retaria ., 

Ess~ a pu ·ação con8b dt> seguinte quadro : 
·oo O> 00 

.• 
O> ..... 00 cv:> 

f.\1 cv:> 00 <O <O <O lQ 
CN ~ .... cv:> ": ~ G'.! 

<O 

Saivador .•..... ·;.............. 140 I 
Sabino;.;, .. ••··~··············: 374 · 
OttonL .... , ...... , . . . . . . .•. . . . 384 

'-' ~ ~ ~ ~ H . lQ M g}· ~ ...... G'.! o ..... o - ..... CN ,; 
.-Brito.<.; ........ ;,,,,,,:.~ .. 3t8 

MUNIOIPio DE ITAílíÚ . 

· 3& secção-(S~nta M~ria)~Da ac~ daerei
çãti · donstâ o cornpitr-ecirilento. de· 102 elei· 
to:res e só assignaranf o livro lOO. E', por-
tanto, nuila deante da Ieí. · 
; Yo.tação: · S:tl vàdoi', O; Sa bino; 7l; Ottõni, 4P:ô Brito;:84. · · · 

_MÜNICiPIO DA CONCEIÇÃO 

8"' seéção- Const~. o compál'Ccimento de 
Hl4:éieitores e. tererrí votÍ}dtJ 276. Falta a 
cópia das assignaturas dos eleitores (§- 22 do 
art .. 43; da lei. n. 35, de 1892). 

Votação: Salvador, J66; Sabino, 184; Ottoni, 
184 ê B:rito,J8. . . - ·. ~ .. ' ·. · - . , 

lQ <O o ·o r.< I <O 
·CN ": CN 

..... 

CN CN lQ 
t- ""' CN .... - t-

CN <O 00 ..... -

O> t:\1 M lQ 
lQ t- 00 o 
lQ cv:> ~ ~ ...... lQ 

O> O> cv:>· o 
<O 00 00 00 - CN - O> - M 

""' t- t- ""' - - CN O> 

~ 
.. ll~sécçãci...,(Brejauba)::-Tendo éompa;recido 

61 eleitot:és, votara'm 80 l/-2. Falta a cópia 
da;s assigilaturas. ... . 
· Votação: Salvador, 11; Sabino, 50; Ottóni, 

o 
H 

I rn· ..., 
o · 

50 e Britó, 50. . _ · 
• Em resumo são nullos os seguites votos do 
rnllnieipio da Conceição: 

Salvádor Felício.... . . . . . . . . . . . 177 
Sabinp BarrosJ .............. , 234 
Carlqs :bttoriL .• :~.,, .... . _... 234 
Carvalho Brito •..•.. ,........ 68 

:M:ÚNICIPIO DE FER.ROS. 

.:~la·secÇãó'-Consta da acta. haverem com
pá.recido 242 eleitores; tendo faltado li; 
soruma 253, exe~dente ao numer.o legaL de 
eléitores da §eCÇão. NU:lla, pois, é a votaçãÇ> 
cgnstante.dassa acta, a s-aber: 

' Sa;tvador Felici~ .. ~ ••...•.•.. : · 195 
. Sabino Barroso. . . • . . . . • . . . . • • 41 

c dulos ot.toni.... .... .. . • .. .. . 195 
Carvalho Britto ........... ;... 52 

_CONCLUSÃO' 

' "P.. '. E-< 
H 

~ o 
H z 00 o· .E! p <l) 

'"' o3 +" 
)'i l<Õ .,; o ::::1 

.o. ·; >-< «l 
~ 8/ o $ s <ll >-< "" d >-< ~ ~- "' "' <l) o. -+'>--- i5 C!) U) r;.. o 

Deduzindo-se do 1·esultado. acima os al
gai'ismos .constantes de actas de eieições 
simuladas, que não podem ser tomadas em 
consideraçãp, p13lo_s. fundamentos que até 
aqlfi ~eem .sido expostos, aapuração será a. 
seguinte: 

MUNICIPlO DE GUANáÃES 

Sal V'<\dor Felicio .•..• 
Sabino BarrosJ •.•.•. 
Carlos Ottqni .. : ~ .... 
Carvalho Brito., .• • .• 

472-
1.205-
1.151-
1.228-

·MUNICIPIO ·DO SERRO 

130-
729= 
561= 
656= 

342 
476 
590 
572 

Recusada,. como já. o foi, pefa Camara, · Q.o . Salvador Felicio ... , . 
approvar a li~tà do~ Peput~J,dos diplomadçs Sabinq aarliQ30 •• ' '.' 

142~ 78= 64 
l,62d--1.289~ -337 
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Carlos Ottoni. ...... . 
Carvu,Iho Bl'ito ..... . 

1.23!--1.002== 22J 
1. 239-- 950== 289 

MUNICIPIO DE DIAMANTINA 

Salvador Felicio . .... 
Sabino Barroso ••.... 
Carlos Ottoni. .. .. . . . 
Carvalho Brito . . .... . 

289--
372-

1.118--
1.361--

. 0== ' 289 
71=· 301 
49=1.069 
84=1.277 

MUNICIPIO DE cONCEIÇÃO 

Salvador Felicio . ... . · 
Sabino Barroso . .. . •. 
Carlos Ottàni . ...... . 
Carvalho Brito ..... . 

1.169-- 177== 
559- . 23!= 

1.224- 234= 
309-- 68= 

902 
325 
990 
301 

MUNICIPÍO DE ITABIRA. 

Salvador Felicio .. .. . 
Sabino Barroso ..... . 
Carlos Ottoni.. . . . . . 

· Cal'va lho Brito ..... . 

289--
372-

l.ll8--
1.36l--

0== ·· 289 
71== 30l 
49==!.069 
84__:_ 1 . 277 

MUNICIPIO _DE FERROS 

Salvad"Or Felicio .• • .• 
Sabino Barroso .. . .. : • 

. · Carlos Ottoni. .... .. . 
Carvalho Britto .....• 

725 - 195 == 530 
260- 41 == '219 

1.041 -- 195 -- 846 
488 -- . 52 == 436 

APURAÇÃO F~NAL 

NOV.\. REMESSA. DE ACTAS 

Minha níLJ ú a culp:L de ter quo tLccrescen-
tar '" e~b longa e:qlJsição uma nota comple· · 
mentar ·á guisa ·de -post sc,·iptum.- . . 

Ante-hontem,. já começadÓ o _ultimo dos ' 
cinco dias qué se me haviam concedido para 
ter vi:;;ta de toclos o3 papeis referentes á . 
eleição, .foram enteegues á 5a Commissão 
reunida outros-mais, que se verificou serem___, 
oito actas . . · _. :. 

De onde vinham e~sJil documentos~ quem 
Mtrou~l . 

Até esttL hora, parece, ninguem o sabe, a 
' ta.l ponto que illus&res membros da Commis
sãó manifestaram o seu escrupulo em-tomar 
conhecimento delles e os apurar . 

Trouxe-os na. mão, abertos, um honrado 
funccionarió da ·secretaria, que da Mesa ·os. 
recebera ; mas do expediente lido em sesssão 
da Camara rilio havian1 elles. c.onstado . 
· O nob·re president~· da Commissão pergun

tou ao digno Sr. lo Secretario da Camara si. 
os acompanhara otficio . de remessa e teve, 
resposta negativa, na qu·al não se explicou: 
de que modo, entretanto; foram elles rece--
bidos. . 

E, coincidencia notavel ·! aquellas <J,ctas d();
ultima.hora trazem todo~-ctlgarismos contra-
rios ao meu nome . · 

Se ·as trouxe algum interessado:, porque· 
não as apresentou á Co:ri:J.missão fmncamente, . 
desassombra:damente I Com que intuito se
pretende cornpletar pela remessa clandestina. 

Salvador Felicio. .... . ...... 3.260 a obra das eleições clandestinas~ 
Sabino Barroso ....... . •.... 2.767 Não fugirei, entretanto·, [L tal'efa de exa-
Carlos Ot.tonr .... .• . ,. . ... . 5 .382 minal-as . 
Carvalho Britto ..... . ..... . 4.095 . Duas dellÇJ.S são duplicatas de actas já exis-

tentes na secre·tar ia da Camara e já aqui 
Este é, Sr_s: membros da 5" Comrilissão de ana.lysadas: --as da lQa do Serl'o .e 2" deIta-

lilquerito, o resultn.do da apuraçã.o escrupu- bira.. - · 
losa e legal das actas da eleição realizada, . Itabira--2a secção (Carmo) . E' um doeu-
este ann.o, em o 9• distt'icto de Mi-nas Geraes . . menta sem · authenticidade a acta da instai-

Não sobre doéumentos· trazidos por um !ação da I);l.e&a, qu e não foi concertada. . De
candidato intereosn.do no pleito- e destinados clarando terem comparecido . 106 eleitores, 
a justifl.cat' esta exposição, mas sobre os pro- traz 107 atisignaturas. · -
prios pap(3is existentes na Secretaria da Ca- . Votação: Sabino 26, Salvadoe 6, Ottoni so;-
mara póde essa honrada ·Commis;ão ·basear o: Brito 100 . · · 
seujuizo em relação aos artificios criminosos 3á" secção (Santa M<J.ria) . A acta d.eclarri. 
cem que se pretendeu falsear a expressão da t 1 - · d 

· dovonta ·dO eleitorado. E si tanto se t'az ne.:. er a e eiçav corheçCL o ás·ll horas da manhã, 
cessaria, 0 exame dos livrJs eleito~·aes dos -dá o comparecimento de 102 eleitores,' sendo 
municípios do Serro . de Guanhãe ; firmara a 101 as assignaturas . . ·' 
frrec'Q.SaYel evidencia da fraude. · Votação : Sabino 79, Ottóni 49, Brito 84 . 
. · -

- -A' vossa isenção, collocada bem alto a.ciaia · .Serr_o-13" secção (S. Sebastião dos Corren• 
das suggestões de interesse8 políticos subal- tes) . Não manifesta irregularidade. · . 
ternos, ao vosso espírito de justiça entrego, Votação: Sabino 102, Salvador 10,0ttonf4I, 
confiadamente; a causa que não é m inha, Brltó 51. 
mas da numeras"' fracção do povo mineiro Guanhães -5" secção . Assignam 188 alei-
que me honrou com a sua confiança e que é tores, · tendo comparecido 193. · 
li. causa mesmo da verda,de eleitoral. · Votação:Sabino 130,-0ttoni 136, Brito _l í.)O, 
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. 1" sGc~·ão tlG .Divino de Guanhi:Los. Nenhuma l Nio proceclm;n. entretanto, il,S ~!legações 
ll't'Pgll!M'ld <td O ~C nota. . fe1ta:; CjllaO CO a \'<tll tlaue lLt.c; :SOCÇO!'S 1a, 2", 

Votrtção: Sa!Jino IO D, s~dl• rtdor 2,0 tton[ iO, ! 9" o_ 18'' do rnunicipio -de Serro; 4• de Gua-
Deito_ 4\J. . nllães . 8", J8a e 31" de Diamantina . 
. 2a secção. A acta não está concertada. j . O :ri~io de clande~tioidade arguido contra 

votação: Sal.Jino 1l8,Salvador 9 ottoni SI, a eie~ao da l" sucça_o do Serro enc~ntra re-
Britto 44. ' futaçao percmptor1a nas authent1eas que 

- foram todas as:ngnad,as pelo fisçal çlo can-
·. A Connuissão apl'eciarft, em vista das ir- didato contesta.nté. 

___ regularidades apontada>:, si n,lgumas e qnaes Não procede a · arguição de nullidade feita 
dessas act<l.S recom -apparecidas, podem ser contra a eleição da 2" secção, porquanto da 
apuradas. · · respectiva acta const<~ o comp:trecimento de 

A só deducção daquelln, em que mais no- 162 eleitores, numero que coincide com o da 
tavel é a falta de a.uthenticidn,de, . a rJa lista. 'de a.ss:gnaturas e a.o qual curresponde 
2asecçãà de Divinq de Guanhães, ainda som- o de 486 cedula$, isto ê,. 162 .para deputados, 
roadas: todas as outras ao reBultaüo jú. acima 162 para senadores e 162para vice-presidente 
demonstrado, d·aria os algttrisroos seguiu- da Republica. 
tes: E' inteiramente grn.tuita a affirmação de 

· ter sido copiada a acta dest;t secção pela 
·salv~tdor ... .- ... , .......... 3.2i8 - mesma pJsson, que copiou as da 1", 4a, 14" e 
Sabino. :.. .. ............... 3. 213 15" . Isto se verifica de moio claro pela 
Ottoni . ............... ; . . . • 5. 6i8 simples in~pecção · da letra das alludidas 
Brito·, .... ........ ......... 4.499 cópias . 

. Não é exacto, como pretende o contestante, 
e isto se verific rt tambem por simples iuspec
ção, que [t letra do concei'Go ela cópi;t da 9a 
secção seja differente. da do concerto da lista 

::. Portanto, nem mesmo es3o arranco ex
tremo terá conseguido tf resul tado de sup
prinür por c·Jmpleto a maioria eleitoral, 
quJ me conferiu o mandato de representai-a 
no Congresso Nacional. 

Ridde Janeiro, 30 de abril de 1003.~Sc!l
vador FeÜcio dos Santos. 

Refutaçào do Sr. Sabino Barroso 

de assignatura de eleitores. . 
Não pôde deix"r de ser apurado o resultado 

da 18" secção pelo simples facto de falta de 
declctração do numero de eleitores faltosos, 
i.Imn, vez que se consigna o. numero dos ins
criptos e este coincide com o das assigna
turas . 

Aos candidatos, por conseguinte, elevem ser 
· Srs. Mnmhros cLt 5"· Commissão de )nque'- .computados os votos da eleição destas secções, , 
rito: · . .sto ê : _ 

l 
· li.. apuração da <'leição do 9° districto do 

Estado do Minas, feita nn, Secreta.l'ia da Ca-
Iilara dá. o seguinte resultado: 

Carlos O ~toni. ....... : ... 7.807 
Carvn,lho R·itto •...•... '. 6.253 
Sabino Barroso .......... 5.505 . 
Salvador Felicio ......... 3:980 

Não se conformando com 03te resultado, o 
candid:Üo So,lvador Felicio, em sua contes
tação pede que não sejam apurados os votos 
qas segu!n tes · secções: I a., 3a e 4a de Gua
nhães . 1 a ·2•- 4·' 7a 8a 9• lO' l2a 14• ' 15 .. ~ 
16 .. e. ts" do serr'o ; '8"', 'ts•', 2oa, 3o~ e si .. d~ 
Diamantina; 3• de Itabint; 8-" e ll• de Con
ceição, e l• de Ferros. E deste modo pre
tende que sej1 o seguinte o resultado da 
eleiçãd: · 

Carlos .ottoni. .......... : 
Carvalho Britto ........ . 
Salvador Felicio ........ . 
Sabino Barroso.: ....... . 

5.382 
4.095 
3 .260 
2.767 

Bl'ito Sabino Ottoni Salvador 

1• ..... , ... 114 97 89 23 
2• ... .. .... 134 1.35 15 28 
ga, ........ 76 78 32 o 
18 .. ........ 111 lÜ ll5 21 

435 423 251 ' 72 

Quanto á 4a secção de Guanhães, houve 
evidente engano na affirmação feita pelo con
testante, pol'quanto a n,cta diz que compare
coram 149 eleitores, exclusi,ve os quatro me
sm·ios cujos nomes cita, o qne perfaz o nu
mm·o de 15:1 eleitores . To·las as cópias estão 
revestidas dn,s solemnidades legaes . 

O rewltado desta secçã.o dá ao:; candidatos 
·a seguinte votação, que não póUe doixttr de 
sor coml?utad<t : 

Votos 
- Ottoni .•.•. , ...••.••..• .. ... . , 105 
. Sabino. ..... ...... ............ 100 
Brito .............. -..•• ;....... 99 
Salvn,dor.................. ..• ~ 
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Revdata.mbom ovident-.l cciuivvco aMTir- Dã.o c3ti o coofcrid <~s nem concertadas, a 6" 
mação que faz o co n tcstan~u de haverem poe falta du cópia dn assig-naturas de eleito
comparecido 72 e votado 102 o1oit0re.s na eos, a 7" pelo mesmo motivv e mais poe falta 
s• secÇão d6 rnunlcipio ·uo Diamantina. Effe· de concerto, a .9~ pqt• não c.mtsr a lista de .~s

·ctivamente o que o .acta dec:ara ·é que cooF sigrlaLura -d e c1citJt•cs o por estar a vota.çao 
pareceram 202, nume.ro que .c3n~'ct•e com o visivcl"tnento altet\ltl~. 

d:ts assiguaturas, . · . . . Pelos rriesmos · motivos· devem tambem ser 
Não tein abaolutameDte -- valor· JUrtdtco 0 .annuUadas-as seguíDte_.>.secções do município · 

documento com q\IB pretende_ o ca~didato da conéeição.~ a 3o. ._pJí' falta .d,e concerto :J;ta. ··
conteJtante annullar a 18• secçao ela Dt~man- cópia . da- acta da in~t .Ilação. da mesa; a -6~-
Üna. . .. . / · · , · · · - por falta de ·' concorto da. acta da eleição e: 

O secretaeio da mesq. ~ssigQou . a "COpia· da por · nã.o existi~· a list 1 de assign •. tura; do_s.: 
' acta que está revesti_da do tod11s . as condi- eleitores,_ -<i j_a por _não · vjr :acoq:~p~_uhada.· 
ções de authentici•laJe .e · fôl'~t á·l!surJo ac.cei- da li.;ta _· de assigq.at~ra,s .dos. elertores, 
tar como boa. a gi·aciosa :declai'ação .q ~e vem . po1• . não _ esta~· . con.certida ·a. ácta. .. :da , 

- fazer no .documento junto sub. ii. 15. · · ·installwç~o da me&à · e• P()r estar es,cr1ptm~ · 
· . E' iu·telramente des'iltuida de f!lnlamen·o ·parto por, _(lxtenso e parte e~ a~gaciSillo , o , 

. a allegaÇãl) de fi1lsidáde da .as;lgnátura · _do numel'o de eleitores, o que' mdtea que só, 
mesarió SJsé Sergio · da. Rocha, nas captas rnais tal'dá foi.ahi l:J.Dçado,~ deixando-se-para; 
dá 31 a secção corno, . se póde vei'ificar pelo esse fim. espaço : em branco 51.-ue foi int!U.flici- . ; · 
confronto da 1etl'a nas trei'; copias onde a oDte pa.ra 0 · h.D,çiment·o da.quelle numero 

· jdentid<tdo s_e ~anifesta clar·a:. c pateiJtemeàtn por extenso. 
·. no caracterrstteo da, · · · · - _ 

. . . . n : t Deduzindo-SB a . votaçJ.~ constante dessas 
'. Deve-so;p_ois,_.co:rnpahr ,...mais a s~gu,n o .actas, 0 ·resultado e o segutnte: : . . 

' vótação destas trez secções :' . • -
--, cirlo~ o"ttoni. ~ .. :; ... : •. .'5.051 

I · 

Ottoni. ...•. · .... · · ·" 204 Carvalho Britto.......... · 4.3~0 
Sabino ........ ; .. · ... • · 202 , · sabino Bal·row.;.,..... · · 3_.272 
Britto ..... ;· ...... ··· 176 · Salvador Falido .... ~. .. 2.899 
Salvador ... ,......... 94 . 

No quadro_organizado pêl~ Sect·~taria â.a.~ 4· apuração ou .SOID!Ua total ~a votação das C amam fiã.o estão· incluidas as votações da 
secções a. que acabamos de alludir, dú. o . ~e- 1"' e -2". soe :oa3 do distl'icto. do Di-vino, muni• . 
guiu:te tesu_ltado .: · clp'io de G~ánhães ·e ·d~ 1.3" do municipio ,do.-" 

Ottoni................ · 5; 942 ·Serro. - · -
Britto .•. -... :.: .... : .. 4.80.5 Só cóntra a autheDtrca da . 2':' secçãodo' 
Sabiho .............. ." _3 .4g2 Divino · articula .. o··. Qüntest~nte :; a.·- fafl,a 
S .~1vador; . ..•. · ....... : 3 · 428 de COncerto pelo Siin-ples facto de . ha\'er O . 

escrivão- n~;ttura1mento por equivo.co us'!-~o ; 
Applicando ao exame de ont!'as authenti·· _da exp!'e:>são tmnscripta em·_vez _de . conc"el~- -,. 

caso mesmo proces>ó e as mesmas razões de tàdà; conseguintemente._ devem ser compu" .. 
nullidade que o contcstaote _ empregou, com tados os votos dessas secções, o que dá o· se• 
procedeDcia em relação ·!Ís . das secções l" o gu io te rc.sult::t,d~ fio~al: . : · · · · ' 
:l" de· G'uanhães, 4\ 7"'; sa, .lO", 12"';·!4\ 15"e. ·_ · -. . . 
!6• do. Serro, 20" e 30" rla Diainantina, 3" do ·. · .. Carlos Ot&ot~L· ..... : • •. • 
dislricto de Santa Maria, municipio de !ta· . ·· . Carvalho Br.1~to ...... ;. • 

. bir·a, ga c l_l a da Conceição e l" ·de , Ferros,- . SabiDO .Bar r uso: . ; . : . . ;· -~· 
- . com cuja nullidade concordamos, _deven.1 ser Salvador ·Feljcw; ..... •·-

5;.24·3· 
4A74 
3.599 . 
2.920 

tambem annulladn.s as seguintes secÇões: _ · 
3•, 5", 6", 7" e gado murücipio de Ferros; Rio, 2 de ma1o de 1903;~ .Sabino J1art•osi/. ' 

·as dnas primeiras (3" e 5") porque as cópias JunioJ·. · · - · · 
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5n SESSÃO EM S DE MAIO DE 1903 

Presiclencici do S1·, Pattla. Guimaretes 

· Ao meio dia procede-se· á cha.mada a que óandldo de Abreu, Carlos Cav<tlcanti, Lame
_:resp'ondem os Srs. Paula Guimarães, Alencar nha Lins, Francisco Tolentino, Paula. Ramos, 
Oilitnarães, Thomaz Accioly; Wanderley de- Abdon Baptista, Elyseu Guilherme, Soaees 

.· Meillj.onça., Joa.quün ~ires, Hosannah. de Oli- dos Santos, Juyenal Muller; Marçai Escobar, 
tefra, Passos Mh·anda, Arthur Lemos, · Çar- Xavier do Valle, . Germano Hasslocher, Vi..; 

· llis âe Novn.ãs, Roge_rio de Mirariilà, Iridio do ctorino Monteiro, .. James ·DaRcy, . Domingos 
Brazil, Antonio Bw~tos, : Jos_é Eusebio, Luiz Mascarenhas, Cassiano do Nascimento, Ves- · 
DótriiíigiiêS; Rod1;i ;~ ties Fernandes, Gu(ldellla ,pa$iano de Albuquerqtre; Campos Cartier o 
-Mourão, C_hristino Çruz,. Dl:as _Vieira, Ray• Homem de Carvalho. .. . · 
:murido Arthur, Ai1iZiQ de ~' Ahrou, Virgilio Abre-se a sessão. 
Br:igido,· FNJ,qcis:o Sá, . Frederico Borges, 
~q_ªqJ.ppes, Edga ~·doStu9,art, Sergio sa·boya·, E' lida e postll. em di~cússão a acta. 
Goíiça.lo Souto, Tavares ·de Lyra, . Eloy de . _ . . .· 
SouZa., · ·Fonseca e Silva; Peeeira · Reis, O Sr. Francis·co Sã- Sl'. Presí
Pà-4lã. e. Silva, . Wàlfredo Leáf, . :Soa1~es ~dente, .na noticiá que publicou o Dim·io 

' Neiva, Abdon Miláilez;, · Teif(~ira de : Sâ, do --Congresso sobre os ·trabalhos realizados 
Eririirio Coutinho, Affonso Costa, Pereira, de _hontern pela 5• Commissão de Inquerito, 

~ ·J::yrai João V:ieii'~, Malàquias GonÇé!olves, consta .que est_a ·. resolveu, a requerimento 
Moh1ira .Alves•· Julio ·ode Mello~ "Cornelio da mev, .publicar as contestações e exposições 
;Fônseca; · Pedro Pernambuco; · Elpidio apresentadas pelos éontestantes. · 
J)'igue1reçj.o, . Arthur ._: , Or,lando, Anl}elo .- Poderia por isso imaginar-se que consi
:Neto,. Epami~ondas. Gra.cmdo, -R;aymundo .'dero necessario es.;;e requerimento para que 
de M1ra~d~) Euse~IO de ~ndrad: •. A{'ro; .tal publicação se faÇa. E!!-, porém, não quen 
xellas 9alvao •. Rodriguesporia, ~o;:m1an.o d~ de_.....Il).odo algum associar meu notne a um 
C~J;valho .. Felu~bel_Lo F:'~tl1re, .· 91rv~1ra Y<~.lla- precodehte latismaveJ·que estou vendo !3sta- , 
d~p, DpmmgosGmma-r~es, ~01 va, beoylglldo belecer~se ndsta . Casa e ·· que importa em 
fll~ueiras, . ~esta·, B~lc.~o Vianna; Fe~IX Gas~ V:io.lação fiaarante do Re&imento. 
P~l'i' Eugem~ ~Tour~nlío, §at;yre . D1a~ •. .t\_u- .· ·.· ·. o , . • . .. "'. _ .. : . 
gtis~o de · Fre~tas, Pmto Dan~as, Rodrigues < Oq~e requerr á qoElmrssa_o fm }lue ell!1 .. 
Líma Tolentmo dos Santos,:Paranhos Mon- .cumprisse a d1spos1çao reg1menta1, ·pubh
ténea~o · Bernardo Horta· ; Moreira Gomes can~o as contestações· e exposições, o que 
Jo~é .,Morljardim; G~ld,!no. Loreto, Augusto d~-. dev:ia s~r-_ fe.i~o· independentemente de qual-
Vasconcellos, Sá' Freire, Erico Coelho, Fi- quer sollmtaçao. . . . . 
delis .Alves, João Bap~i&ta.Belisari:o da So1.1za, A disposição do Regimento é terminante: 
Galvão Baptista, Lourençq l;l~pti!!ta, . . Beza- Iii'escreve que todas as contestações e contra• 

. m!t't, Julio Santos, Henrique· Borges; Crtiv~llo contestaç'êjes sejam publicadit.s ·e só deixa ao 
-Q<j;-va.lcanti, Oliveira. Figueir~do; Francrsco c•lterio da Commissão publicar ou não os 
Yêiim. Viria to Mascarenhas,Estevão Lobo;Ber, Documentos que as acompanharen'i. · · 
nardo Mon teiro, João-L'U~; Gastão da Cunha. · - . : . . . . · . · . · 
l:Hbeiro Junqueii'a, · Astolpho Dutra, Penido . N<w posso, p~r~anto, de,~od~ algum con
Filho, David Baptista, _· A.úfero · Botelho, srderar nec~ssano o .requenmenuo d_e _quem 
Carneiro de-Rezende; Luiz Alve3, Adalberto 9.uerq~e seJa para _que uma comm~ssao ~e 
Ferraz, Bernardes de Faria, Hén'ríqtie Salles; lqqu~rlto cum?ra ~m dever. que_ lhe_ e termr
Caínjllo S.oares Filho, Carlos Ottoni, car- na-? temente pr escr1pto pelo Regrmento. . 
valho de Britto, Lilldolpho Caetano, Eduardo 
Pimentel, Olegarlo 1jaciel, Wencesláo -Braz, 
Rodolpho Pái-xão, Galéão Garvalu'al, Moreira 
da Silva, Jesuino Cardoso, Domingues de Cas
tro, Fl'ancisco Carneiro, Rebó1l\:.as de Carvalho; 
· Arno!pho Azevedo, Fernando Prestes, Amaral 
Cesar, Ferreira· Bragà, José· Lobo, Paulino 
Carlos, Alvaro de Carvalho, Candido· Rodri
gues, Rodolpho Miranda, . Teixi:üra Brandãq, 

· Yol. I 

O , JSt• . . August.o de Freitas(') 
...:.. Mal p'ercebi, Sr. ·. Presidente, ao entrar 
neste momento, as ultimas palavl'a s do nobre 
deputado. Pareceu .. me, porém, ao ou"v'il·as, 
que s .. EL deixava pairar Svbre ''· 5• Com
missão d_e Verificação de Poderes a su~peita 

. (') Este â.iscu1;so não foi revisto pelo orador~ 
~ 
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---------------------------------------------· 
de só hn.ver deroermin n.do :1 pttll lic:l,çio ,[~,::; jl•'ilgn ... •ir<w ,·,etl iu :l!l i<tmc n to Ll:.1 vol:aç?\.o das 
contestaçõ"es sobre o U• di~ tl'i0t' rlo Mi il <t<, ,•m ::!t<i<; ·;E" do;;" d.i sLP.l\ to d:t ll<dlia, <t lleg::_ndo 

. virtude de requel'imonto ~c tt. · lJIIO 11:·:o us~:<t ·· ::rrt lH11Jl rc:ulas (1.) L1onte.il, :t~'oes . 
. . " r- r. ' • P ot•q ne :::; . ).l;x. não so le vctn tou então para. 
O SR. FRANCISC? S_A- Nao ,,euhor, tsto .é defender 0 R e:o-lmento ~ • . .. 

o que consta do Dwno elo Con!JI'csso. 5 
· · . 

. , . , O Sn.. FRANCISco SA. - V. Ex. está enga- . 
0 SR. AUGUSTO _DE_ FREITAS- Que llUpOi ta nado: não hOUI'e pedido de adia.monto . 

o que consta do D~ano elo ConrJresso~ ! S. Ex. · 
nãodevereproduziro quedizoDiariudoGon· O Sn. . Auau>TO, DE FREI'l'AS - O nobre 
gressô,si o que' elle diz nã.o é verdade; S. Ex . Deput[tdo p ela Bu.lrla lev<1o.tou esta qucs- .. 
não devia fazer obra sobre uiu fu.cto que - tão ... . · 
o nobre Deputado tem disLo pel'feito conheci-

. mento- não é ver·dadeíro, .oão é exa.c to . 
. - Que importa haja erro na publicaçl o. do 
Diario do Congresso ~ ! · 

Porventura a 5a Commissão é responsa\"el 
p elo que alli se diz ~ · 

O facto, ··sr. ·Presi.dente, eu o -r eferi ;·ei a 
V. Ex. ; e é . preciso que a Cami\r<t tenha 
delle inteiro conhecimento . 

O SR . FRAN •Isco SA - Perclõe ·V. Ex. ; 
· tanto mais razão tinha. eu para. ~tcredit<U' 
no que .diz o Diario do Congresso , quan í.o 
outros· pareceres _da m usma Commi~f<ão teem 
sido p ublicados pela mesma fórma, isto é , 

. sem a pUblicação das contesta ções e das í·e -
plicas. · 

0 . SR. ÁUGUSTO DE FREITAS - SL'. P r e· 
sidente, l'!'lferirei ·a. V . Ex . e á Cama.ra o que 
succedeu. 

A' semelhança do que t eem feito oui:ms 
Commissões,com approvação expressa da Ca
mara, a 5a Conimissão deixou d :t puhllca t• á.<; 
contestações á medida que eram publ :catlos 
os pat•eceres p or .ella e laborados . Era. uma 
infracção do Regimento, cu o reconheço 
t> proclamo .•. 

0 SR . FRANCISCO SÁ -Ainda. bem <lll8 
V. Ex. o reconhece e proclania ! . 

Ó SR. AUGUSTO DE FREITAS --'- ... ·co rno 
r econheci hontem, em sessão J.a Commissão, 
quando o nobre Deputat.lo perante ella. se 
apresentou para propor a emenua. ao meu 
parecer. . , 

Não venho, 1'lo.is , capitular- neste m omento: 
v.enho reproduzir o quu hon i.cm disse <\ S. Ex . 

. Reconheço <' procla.mo que tal. -peatic.a. é 
.uma infmcção do Re.,:;imento ; mas a Cn.
ma.ra, na suct alta. sabedoria, sanccionuu cs>a 
mesma infr!l:cção, r econhecendo Deputa.•io~ 
independentemente da publicação de con
testações, 

0 SR .. FRANCISCO SÁ - Não a.poiaclo . 

0 SR . AUGUSTO DE FREITAS - .... . ·· prO· 
cm•tuhlo sustniJt;n• qpe a. Camara. não devia 
votar ante;; da p'rtblicação d:ts c,mtes t.ações; 

O nobt·e Deputado pelo Cea1·á estava pre· 
sente . . 

0 SR. FRANCISCO SA - Votei c tenho sem
pre vota.uo contra as urgencias a.nti- regi
rú'entacs, 

0 SR . AUGUSTO l>E FREITAS......:_ Não sef 
coiuo o nobre Dnputauo votou ; juro na. sua 
palavra : . S . Ex. yutou contra a. urgencia; 
mas·o que tambom affirmo é -que S . Ex . não 
acudiu á t ribuna immediatamente e com esta 
me ;nto intel'esso na. defesa . do Regimento ~ 

0 SR . FRANCISCO SA - Meu norr:ie não EiS· · 
ta v a. em causa. 

0 SR . AUGUSTO DJo: FREITAS-O Rêgimento 
em sacrificado então, com o silencio do nobre 
Uop:Utado; hoje , que a 5· Cumtn.issão manda 
pulllicn.r· a conte~ta.ção sobre o 9• dístric-to, 
<ttte1_1dendo <ts 'Bxigencias do H.eg~mento , o 
nobre Dcputa•lo vem accusar a mesma Com~ 
miS$ão ... porque <1.Ssim procedeu~ no dizer do 
Dia1·io do Congresso,a requerimen to de S.Ex. ! 

Fosse ou não a i·cciuer.imeuto de S . Ex ., o 
nobre flfJputalo só devia. dirigir louvores á. 
5a Conl ''f1Í ){i,o. 

Volto, por·L1m, ao ponto principaL , 
A 5a Comm is:>ãà, á. seme!h1,1.nça. de tÓdas as 

otltl·as , publicou os 11<1recm·es sobre. varicis 
ditltl' ict ;s,ondo ha.v if.l. contestações,sem acom
p:tnhal-o~ dtts contestações apresentadas pe
lo ~ i nteres.stulos. · . 

Em relação tws 1 o e 4• ilistrictos de Minas 
Gera.es . os C(tndiJ.<ttos envolvidos neisepleito 
e cujo reconheci monte já. se etfectuou diri
gir •. m-se ao humilde presidente desta Com
mh;sii.o, peLlindo a pul.Jlic~tção da suas con· 

o· Sn.. FRANCISCO SA -Então foi . unn tos•~tções. . . 
· Gamuti lt todo -; elle$, em nome da Com-

represalia 1... · · · bl' - f ·. 
mt~sao, L[lle a pu 1ca.ça u se arw., . para 

0 SR . AUGUSTO DE FREITA S - Não foi i•o- que fica~SO const<tllUO dos Annaes desta 
presalia; mas o nobre Dcpilt<ld.o tem. de di- t:a.stt . 
rigir censuras, não '~ 5" Comrriis~ão, o sim El'a o elemento his torico · que eu tinh~ 
á. p1•oprüt Cttmttm. I!; devia tol-o feito quando J o intuito de esktbelocer, para afll.t•mar priP,- 
u nob~e Deputado pela. Bahia Sr . Leovigildo cipios que mais tarde aproveitassem áquel• 
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J ~s que tivo::seln tle l'usolvül' casos idcn- 1 A isenção _:.tlJ~ul.uta., rigDl·os0- e <ligou com 
t1cos. quo <t Comm1~. :;w Yutun nnannnc:mente n::;te 

De:mtc uo vct:> da Cama.t•:t, no caso llu PcLl'Ocer· é ta l, fui tão gt'éLndc fillU perru'it ta 
1 o dis tricto ún. !:l u. h ·:t , eu entendi que . não V . Ex. que en deixe <.ts8ignahLda nos Annaes 
el'a · mais exig ível esse · dever da .Com- desta Casa esta doclaraçã.o do mais alto 
missão, a pu1Jliciç·.i J concomittante de con- valor: t ivessJ o relator desse parecér; enéar
test:~.ções , ao tempo em que-são public<~.dos r egado do delicado exame dessas actas, ·se
os pareceres . · · guido ás cegas o que disserai.u os candidatos, . 

O nobre DcpubdJ, a quem rendo o maior e o candidato que vu.e tomar assento nesta. 
preito de hom;mag:: m, apresentou-se hontem Ca.sa não seria o Sr . Dr. -Sabino Barroso, 
perante a 5a Co ::wüs.>ão . infelizmente . no seria. o S1• . Dr. Felicio dos Santos. 
momento em r1 ue .il :}.>tava; lido pelo relator 0 SR . FRANCISCO SÃ-011 ! muito bem. 
o parece!' sob1"u o !J" d i~tricto de Minas. S . Ex. 
t~ppareceuno .u l tim•J mo mento . . • 

O SR .FRANcrsco SA-No unico que me era 
licito a.pp::treccr· . . .. 

0 SR. AUC1U.'lT0 DE FREITAS-Pm•feita
mento; ,·eja V. Ex. a isenção com que pro-
·cecleu a Commiiisão.. · 

O. Sr. S.tbino Barroso, ou pela pressa com. 
O SR: i\ uou.wiJ r q" Fr..mTA.s- .... e faço jus- qnc fez o seu trabalho, ou pela fa lta de pra

l.iç:úto nnb1·e DJj)lJ ;:\tl<l,dizo ndo que, si ·S. Ex. tica, elo conhecimento cle.ssas cousas eleito· 
tivos;;e honr.Hlo :t Curnmissãó dispensando at- raes, ou a inú<1 pelo esquecimento da lei, no 
tenÇii.o ao prrrccCll', pouco antes lido, ·s. Ex. momento, ou pQr qualqu~r outro motivo; 
não t eria apecsc~1 belo aquella emenda . indicou á. Commissão a annullação de olei
. Niio o teria f,· lto ,. porque oÚobre Deputado ções onde não· existiam vícios. 
pcdiu c'~ Cama.r':l lJ uea nnullasso eleiçõe;:; quasão Si <1 Commissão acceitasse a nomeac;ão du·l-
todas 11. nnut adas pelo pirc..cer da Commsisão; les, o resulbdo s~ria diverso. · 
a. dilfet'ença osG:i. sórnenb em que 0 nobt•e De- Não; a Comrnissão não se preoccupoLt con1 . 
putado, á semelhança. do.:sas e leições, nio .o que disseram os candidatos; ouviu-lhes a, 
quiz a nnullar < utl'as que tinhn.m iguacs palavra honrada e digna, ma.s guimt o seu 
vicio3. · cx:tme, }:Crcorrendo actn, por acta e :;ul.Jmet-

tcndo-se [L .i ustiça rigorosa dictad.<~ pelos 
O SH. . l<'RANcr,oco· SA-Pc.rdôa; si V. Ex. princípios dcL lei. . 

quer cliscutit·, v .. :nos. Aqul está po1•que a- · Commi.!Jsão taml.Jem 
0 SR . AUG t'51\J DB FREITAS-Não quero 

lli~cutir. 

O Su . FtnJS .~··:wo SA.....:.Conheço 
cléü;.õe:; t anto q na n !;o V. Ex . 

uão aunullou act'"s a respeüo das qua.es o 
Sr . Fel i cio dos Santos disse existirem vi c i<. s 
que, á fH'imoü•a vista, não existiam. 

essas Quaml.c~, como relator desta Commissã.o, do-
P~L l'0 i lu;..::0 cL primeira vista com esta. allcg<t · 

0 .SH.. AuC.u,;Tu n1-: [~R.EITAS--0 nolH·e Depu- çii.o menus verdadeil'a, eu comecei a descon· 
tado c ,nltecc perfl'i tamcnte ,e:;isas eleições. fia r da vel'J.ctde quo se arguia, par<~ o fim da 

esclétt'Cedt' a C.ommissão sobro a eleição de 
O Sli: FRA"clsco DE SA- Faç1. ·v. Ex;· <t 9 • tli:trit; t<l. O que alli estcL dito com r·eaç5.o, 

S.Jmma das eleiçürs lllle ·<Ull)llllou . ;;L LliJferenç:L ·de 33 voto~ ~olJl'e 0 Sr·. Fclicio 
O Src PRr-:srr>T·::'\T:-:-Nii.o l'·~ l <i em discus~\lu dP~ S:t.r\t•)S é a verciarlp. · <•.üsohlta, J1at'Cl. ·cujo 

a eleiçã.ó do \Jo di:; Lt'ictu . contl•:::t :1ç:':o cn d.osafhtt• ia aqúi, no rccinf.o , ou 
fót·:~ dct'J 1Ii. eLO no IJre Deputado que accusa, 

O SR . Auc;usT..> FREI'l'AS-Pet•J ôc V. Ex. 
S1• . Pt•csülente, vo 1t concluir. O St::. . l•' ttANOtsco SA - Acceito o desafio; 

O nobre D3putado ·tiuha r azões muito .se- o ·sR . AUGUSTo DE FREITAS - Si porven-
gurn.s pa.ra conliecet' essil.s cleiqões; cu sei tura esta cnntagem pot· mim feita, esta apu
p_articularmc:rtu que S. Ex: co_nhece a fundo r ação rigorosa, ·sujeitando todas as actas á. 
<ts eloiçõ e.~ du [)o Llistric-to; mas tn,mbem fctço mesmn, cri tica , (L · me!'lma. bitola, não fos3a 
justiça. aos so:1 ticueotos d.o nobrn Deputc"tdo, vcrdn,11e'ii'a , sm'lé't cu quorn tinha illudirlo :.t 
ao seu nul.J :e c •l'acter, dizenuo •lLle :S • .l!:x . Commis&ii.o e a Camaea ·e então esta cadeirt~ 
não · é c li>:tZ, conhecedor como está das não. serin. m<1is di gna. de- mim. 
ac tas •lo \fo diiltricto, do di ze,· que, além Proyo u nobre D.;putado isso e eu dec laro; 
tl~y_uel:'-as eleições apon_t_ª'~u.s na. emenda, soll pa~ ;L\Tu. tle honra , que dei::tn,1·oi a cadeira, 
nao existam outras com V!C!OS eg_utvalentes . quauüo s. E:<;. fizer 0ssa alfirmação. (M11ito · 

Sr . PI'esidente, convem qnc fi1ue conr;i- bemJ . 
gnado nos .t.lnnaes .desta casa, nmbora não ' · . . 
esteja em di~cussão a eleição elo 9' di -f.l'i c: to , [ O . !!.h· . Fl~ancis~o (R e ®ã-Sr. Pro
a isenção com quo procedeu o-·l'Cl::P;r•r üc:;t e sitlcn'tn, o discurso que acabamos de ouv i1; 
plrecer, · · · . . _ com 0 vr:J,zer com qLle escntan1 nc: semp!'t.' ,,_ 



276 .ÁNNAES DA RA!Ill\.HÁ 

palavra autorizada do honrado _repr~sen- O SR. AuGUSTO DE FREiTAS - Perdão, é 
dante da. Bahia, vem provar a smcerHtade questão de facto. 
da declaração de S. Ex. de que só tmha o SR. FRANCisco DE S~-'; .. terçar arm~s 
ouvido (l.S ultimas palavras que aqui proferi. com s. Ex; é ta~'efa · supeeior ao .. meu:eS-· 
. Com effeito, .houvessed• ,Sd. Ex. ouvJ<!_otod_as ·forço. : . .. . · .. __ . · : . . ·: 
eUas e :~eria comprehen r o que ·eu nao.vr_m .. !'lo caso, porém; -de que sê. tra.ta, tenq.o . 
aqui néin>ruSC1ltir ó parecer da .Commrssa.o :por mim() e.Scudq,d{t: v~rdade que S. Ex .. 1\it 

: de · Inqueríto; o ·que seria um duplo· desre: de r econhecer· qUe; s1 nao é.p escudo de }\.Já~, . . 
speito ao Regimento _e · a V·. Ex.' _ que ahr servirá pa.ra defender-me contra a p;t~avr_a,--
está. nesta cadeira com .o programma de 0 eloquencia. e autoridáde __ do. nobre Dep~- · 
·respeitar- ·rigorosam

1 
enste,E new r~dclarrt1ar ddaa· tado·, ... _- . ·. 

Commissão da qua é . . x . . ·presl (ln. e e _ · Eu acceito o desafio . 
.. qual foi em tão :má hora,.,-rsso em relaçao Qua11!!õ s, Ex: qulzci•. di~cutie essa elei-
. aos meus sentimentos de affecto nesta qllj38- ção, _que eu .\,_enha provar quê essé paroc0r, . · 
tão, - 'escolhido ·para relator de :algumas é -erro de s; Ex;, ei'l'O nfiO d!) seu C(l.ractm·, 
eleições. , . ·: . . , · . . , _· ao QJ.!i11 fai;;6 int eira jiúu~a, ma~ de sua in-. 

_Eu me llmrtil a ass1g1~alar d.u~s ~cclara tclligcnCla, quando ~ ; . !•.x. qmzcr. ·quoc~ 
.. çoes ·do nobre Deputado,. quo c_9 .lilr:rnam 0 venha provar o terrn'C't ·esforço que lhe foi 
fu?J.dam~nto_ da m1.nb~ r eclamaça?-· _s :. Ex: P\;PcisoJ~zer para · à._lc~nç';l-1: maio.ri~ -de :::l3 

·fot o pr1me1ro.a dJZOJ quo o D_ta1 w do Co~ votos· afim. de . ·cntr:~.r . aqm .. o.prcstlglosorec · 
·.qn.~ss~fa.-ltou á vm:~a~e ,d~clae~udo ·que adelt~ pi'es(Hitànté-·d.o Miilà;!l; s, ~x~ és~eja c:el'to dé · · 
b~raçao da. Com~n~Eao ~o.ra t:Jmada. a rcqu~ quo e~tarei. ne~ta Cumara par:a drseut\r e. du-
rul?ento meu. Somente Jsto é .que_ eu quer"a Jnonstrn,r 0 que afflrmo. _. · · 
asstgnalar. · · · _ . . _ . - · _ - . . _ . . 

_· Eu não .qger;Ja..quc: . dahr ·se co.r)C!ur se que · .. 0 _ Sr. AugustQ "<J.e I<'••eit_as_
me parecia neees8artQ e~se rqqu~r1mento de v. ·Ei( está. seriamente conven'ct tlo üe ·quü :(l.z --~ 
U~ J!eputad? qJJalqyer :para 9-?0 . uma caro-. . es fOl'ÇO para dar entrada aqui a. QUein. llã? 
missaq de., .. mqu('lrrto cu~np'rrsse . uma dispo- alcançou maioria de votos'? . . ' ·. 
slçíj.,Q,:proscripta pelo Regimento e que mtee- . · · , .. · . 
. essa;va o decoro -desta Camara·. . · 0.-SR; 'FRANcisco SA.-Estou. ~ 
· A se<>'undadeclaJ:,ação de S. Ex .. CJntirma. a ()SR. A.UGUSTO DI"_ ' FR~ITA.S.:::_N~o es~fi~ oÚ: 
censur~ que ~z, pórque , S: · Ex: 1nesmo d~- então v. Ex . me vae dizer t:oiil v )rdad_e. ; , 
clarou que msso. vae-iiina mfracçao do Regr
merito. _ · · ·· . _ • 
: Poi·tanto, ·s. Ex .. foFo pi.•imeiro a dec~a_rar 
que eu não tinha--o proposito ·d_e assoc~ar o 

O S:R·. -PRESIDENTE (depois de fazer soar oS 
tympanos',dirigindo-se ao SJ·. l)eptttado ·Augus.t.o 
~e Freitas-V. Ex . j á pedi ii a-}Jala vra ~ . 

meu nome a-- um precedente que considero . 0 sa.' . .' ÀuauSTQ . DE .FR.t:rTAs-Sou o :p:r:i -· 
funesto; lastimavel. e prej_udicial á verdade, meii'o a recorihec.ér: que infl'ingi o . Regic 
á pureza e á h .mra com _.que estamo$ consti- men:to. · v. Ex . llle ·dê -a.palavra .por um 
tuindo esta Camara. · . · . . · · · t - · · · · · · ·· 

· ~ : S. Ex:. declarou que eu deveria ter feito a mmu: 0 • · .-

mesma .reclamação em outro momento Pal'- o Sr .' Presidente-Tem a: pa tav-rii. 
lamentar qu'an:dó aqui se .debatéu a. eleição do 

0 
nobl'e Deputado. · · · 

:. 3o districto -da Bahia . . · 
.. Não sei si um é outro cstarpos movidos por () Sr. Augti~to' de , l!:,.reita~~ 
um mesmo sentimento, apaixonando-nos por Preciso simplesmente dizer ao ilPb.rq Dep~v 
uma causa desta ordem. S. Ex. devia ter-se t ado que s . Ex. -nie procurou para d1.z r _que 
leÍnbradÓ qu\'l_.eu não reclamei sinão a desas- confiava no meu caracter... . .' 
socia,ão do ~meu nome a esse máo prece- · f' · d '1• "" o SR: FRANçisco SÃ-Não descoa 101 · e li)._ 
deQ~~~tb ~~e~afio com que~~- honl.'ou .ao - O SR. AuGUSTO i:>:E FR.EITAS.-:-EntretantQ 
terminar o · meu illmtre amigo represen- está a declarar, ·em ·phr.>.sc:l·l;lr<ÚJ i JH!isi\2~~ 
tante 'da_BahÚL,-todos devem comprehendor que: es~e hoJ?lem, em cujo c:~1· .~.: .e r uLo '~u:n·
o meu sU:~:tQ ... ~.D.;:. .o uvil o e o ·iné!l' . terror ao fiou , em cuJO~ pr.eccd?ntes e! lu ~o .Li:1~_-.:a\'c~ . 
àcceitaFô~<·c:,: : . _ . · . para ~sperar Jn~t :çn, P nqu,Lile que 1<trla:f'S-: 

Terçar ·.armas çom .quem· tem a p;1lav!'a forço_Im~en~u para dal'_Cn.t·aJ.a.nesta -Casa a 
ouvida com acatan:).ento , compreheode- a Ca- _u~n crdatla.~J c .. nu.dctto â repl'es<lnt'a.Çã_o _· Iia
inara o mEu susto em ou.vil-o, o meu terror Cional ! _ . . .. , . . 
em acceital-o. Terçar armu.s .com quejp tQm Qu o homem é este,_ que ~:gmda.de é. esta _. 
a sua palavra ouvida com o· maior ~cah- que so entrega a tal vwlenc1a d~- rsForçopar~ .
ni.ento e respeito em tqda é\ Garoara e em roub:.tr rotos o dae mna. eadcJJ·a nesta Ça;': 

, todo o paiz. . • · mara 1 ! .. , 
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O nobre Daputado sabe o que vn.c nas suas S. Ex. tinha o dieaíto de se approximar 
palavras? E' fazet• pairar a - suspeita de que de mim, como meu amigo que em, para sa-
um home_mpublico, já entrado em annos, que ber elo que havia. · 
não hesita oro romper com os . chefes, que Mas p:ua que tanto ? Tenho muito mais 

· não hesita -em distanciar'-"se de amigos; · el'll, proxiíiio, tenho rio seio da'·Commissão a que 
mqmentos difflceis;para,; bem ou. mal, curri.- presidi, por honra e:x:trema. f.l.os collegas,o meu · 

' prir o seu dever, · certo de executar aqnillo mais (iedicado amigo, o,S1' :- ·· Dr. Indio do · 
· qJie sua co~ciêdcia lhe dita;' _ê fazer pail;ar Brazil. Declare S: Ex., pêra h te .. esta Casa, 
a suspeita de c1ue esse liÇJínem se converteu si antes d~ ouvir as concld.sõe'S deste parecer . 

''~ó iJ,àeqo de àlgumà mão o::!éülta, ao pedido S. Ex. sabia quaes eram ellás~ · ' · ··- -
ln!ionveniente de algum .amigo, ao terror de· 0 SR: lNDIO Do BRAZIL.:..:.m_··_ it~ sabia. 
uma bancada. .. -

Per(Íôe 0 .nobre Deputado; . acima dessa O SR. J\UGusTo ~.E FREIT~s-Não sabia, 
. siispeita, acima dessa accusação . tão gpave, aca_~!l- .de <tl~e,r o me~ honr~do collega;. . . 
. pa.ra.as qtiaes_ a -éOÍI.SCiencia ~o p.obre Depu-- ' o JUlZ ~:clg~é,l. - de St -:propr_IO ,esse sacnficro • 
. tàdo ha <j,_e - in(licar 1:1 ~rrependiínentq, está E~. queHa, ~r. Pre~t~e.nt~, que o parecer 
iliÍI.a causa ,que va.le. inais _d,ó que. tudo-'-é.a cahi::_S'e no sew d~, Co}llmts!laO, Isento _de ~ug: 
paz da. coriscienéia . _. · · . · . . . · ~ . . . .gestoes,_ até . ~por . stmples co~mum~açoes, 
_ .. · . ~ . :· __ · . · · . . . . . · . . eu que na que meus _ eom;panhmros v1ess~m 
. ~esta _ e!etç~o! çomo em_ ~odas _ qu~_- pe.la~ votal-:o como entendesse.I.D- - E quem ass1m 

n;pn:héls ~a?!!. pas.'!ara~. ~"o pro~~d1 com? procede é o homem ql).e , fáz esforços para 
· h01:_nem .. pohtre9, . de . hgaçoes .. poli ttoas com ar.rancar votos e dar nesta Casa assento ao 

representantes que :estão a.qui em no:me Sr. Sa.bi.no Barroso ! -- . 
d~ um I?i'i~~ipio: 9 ·pr~m~ipio ~a ~epul;Jlica; Por que ha de ser tãO" ~~:usto ~o nobre 
11~0 pr_ocE3,dl com h15açoespart1dari3.fl porq!!e _Depútado 1 Não sente que ·, amanha, na sua 
~~o se1_ qual o part~do que ~stá em J ,go; nao ·b:ilhante .·carreira,. poci?i'á s·:E;x; ser da 
pr9ced1 pel<? a~ecto que ?~O tenho ao De.IJJ?-· fac~ victima de accus~~.?~.- semelhantes~ 
tado -do 9o dtstrtcto _d,!=_l ·Mmas. . . . . . E nao -lhe ha..de doer imnto, s1 é que S. Ex. 

- d . ~olire Deputado de Minas, por mini re- ter?, como e~juro, a. r~lig~ã? do dever por 
conhecido, o Sr. Sabino.Barr.os(> :,s_abe perfei- gma •. o respeito .aos prmcqnos por nórma '? 

· tainente ·que não tem direito. ao meu affectO: . · _De1~o ~ e~tas pergup.~as entregue~ á con
e á. minha. considera(lão, ;Sin~o eotno homem SCle.ncn do nobre Deputado . ( .Mu1t0 bem! 
publico ou _como · h-o~ein particular. · s .. Ex. mti.ito bem ! ) · 
-em certo mome_nto ~ão m.e dispr.1nsou ·acon- · 
_ sideraçãaa quê eu tinha direito ..... · ·. Q. Sr. F.ran~isco Sá- Peço a :pa 

>. P-erdoe y.; Ex~ q~e 'eu. vehhà fazer layra para tin'l~ explicação pesso_al. ' 
esta.s g~clai'açõ,es; depoi~ de ter julgado a . 0 Sr. Presidente - Darei a pa-
.s .• Ex_. comoj:uiz. Senhores, sLfosse pr.eciso lavra ao nopre Deputado depois de appro· 
invocar alguma causa mais,' eu invocaria o vada a acta. _ _ . 
testemunho, ·a palav:ra honrada ·a l'espeitada Ein seguida é approvada·a neta da sessão 
do noQre Presidente desta Cásà . . · ' . anteceden~e. · · 

·s. Ex,, alli .coHocado :ha pouco ·pelo. nosso 
vóto unai:lime.; S. Ex., digno de todo o nos. o Sr. Alenéar · Guimarães 
so r~spéito, de nossa ... es:tirri:a, é _dos meus (tos_ecr13tario) procede á leitura do seguinte 
ijí~is . partiéula:J,·es amigos . A palavra de 
·s. ·Ex:, sempre' a ouvi nüS momentos Jiffi:-

.. ' éeis, e, oh ! coincidEmcia! tal .é a ip.timà 
. EXPEDIENTE 

. ~ · ~ .. 
ligação d:e nossos· sentimentos, · a ~streitesa . Tafegrammas: "' . 

. :.de. nossós affectos, ·que, s: .Eil:'· :rrmitas vezes . · t ·· .o I · . d 1903 s 
g0v·ernista. . e eu opposiéionista_,os posws vo· - Bello-Horizon e, - o ue ma10 e - - r. 
tp~ coinc1diam,nos momentos ditlj,cieis! Havi,a· Dr. Alencar Guimarã.es, lo Secretario -da Ca-
transa<'ções 1 Não ; .a,penas havia. uma re.:. fiara;;.--!tio. · . . . 

.. acção_ ás · exigencias. dos partidos politi~os, e Agradeço coromunicação constituição mesa 
aquelles que não . estavam . alistados como Camara, apresentando a - tão dignos esco

; carneiros, encontr.a.vam~se · no momento. da lhidos da Camara para,.dirigir seus trabalhos 
verd,ad_e . · · · · minhas · sinceras felicitações pela honrada· 

Pois bem;. o nobre Presid(mte desta casa dstíncção muito merecida e a V. Ex . pro- -
diga-o · â _Camara si teve .noticia, siquer· testo pessoalménte estima. Saudações . -
·um minuto antes de ·reunida a commissão, FranCisco Salles.- Inteirada. 
do parecer qtie eu ia dar .sobre' o ga distri-cto · . Bahia, 8 de maio de 1903-D,eputado Aleil.
do Estado de Minas. (Pa.u~a)~. · · car ,Guimarães, 1° Secretario Garoara- Rio. 



Inteirado , agt'<tcleç:o commu nicação .- San- falta ue respeito -ao s:m c:-vact0r ou àimínui
dações . - S cve;·iiw Yieim; gover1mclor da ção da clevaçito do ju izv nua fa,ço de KU<t lsen-
Tl<thia. ção de 'mimo . • . 

O Sr. Presidente-Devo docbrar 
ao nobre Deputado pelo C)arft quo da actl 
da 5~ Commissão do Ioq11orito · uão consta 

-que S. Ex. tivesse pedido' para ser pulllicada · 
a:coutestação olferecida ao parec.er lavrado 
roo bre a eleição do go di8tricto de Min :1s . 
. O SR." FRANCISCO SÁ___;Então o Diario do 

· . Qongresso está errado. 
. ·0 (SR.-. PRESIPENTE-Devo ainda decla'rar 
_ ao nobre Deput<tdo e á, Camarét que, de 
accordo com o art. 8° do Regimento todas 
as __ exposrçoes, contestações e relatorio~ refe
rentes á -eleiçãO" foram logO impreS!OS no 

· Jornal da Casa. · - . 

E' quanto tenho :1. uiZCH', () Cl'CÍ I) te l' assim 
satisfei to o Jiobt'0 IJcpn tallo. (Jl:bü to be?ii ; 
muito bem.). · 

ORDEM . DO . DIA 

O · Sr. VV enceslã.o . Braz (nela -
ordem) reqww urgencia pant a votação-dos 
pareceres já publicétlll.i:i no Diá?·io do Con-
g?·esso d~ hoje. _ · . ·· · . · 

Consultadà à Gàmara., é ap;provado- ore~ 
querünento de urgoncia · _ 

E' -appl'ovada a 2" p(trte do requerimento 
de urgencia. -· · . ·· · ·· · · ; 

O §r. ~ra_!lcisco Sá( pela m·de~i) 
requer venficaçao da votação. · 

· O Sr,Fra n ciE:co Sá(' )(pam uma ex Procedendo-se á verificaÇão, reconhece-se 
pUcação pessoal)-Sr. Presidente, não fosse 0 quo votaram a . f<wor · ·g,1 Sr_s, Deputa,cJ.o_s 

· am~r _â em?ção . da,t~ibuna parlamentar que o contra 21. Total 103. · · 
. lh_~ rncende1a o espmto e empresta fascínacão • _ 
á p~Javra;e o nobre Depu~adopelaBahia Õão; O Sr. Pres•den.te-Nao hanumero. 
ter1a produztdo 0sta ag-itação ·coritra minha Vae-se proceder á chamada:. 
re.clamação. · · · . · . . 

-Não. fiz contra. S . Ex. ou contra a Com- 0 - Sr. A.,rt.hur Letn_os (-pela · 
missão de que é di g110 presidente a monur- m·de'f!1' ) - Achando -s.e.. na, ante:,saht. cs · 81'S • 

. ·. cens~1ra ;.e simplesmonte pedi uma rectifi· Gastao da Cunha c ln(JiO do Brazil, Deputados 
.. qação á .noticia do Diw·io do Congresso, para rcco?hecidos, aquell e por Minas ~ este .pelo 

se ~omprehender que eu não supptmha neces- Para, _peço a V. Ex. qn ~- os mande-mtroduzir 
sarw o requerim!)nto de -um Deputado, afim no ~ecmto atiro de pre,;;tarem o .compromisso 
de ser publicado aquíllo que · 0 Regimento regimental. ·· · ·-.. -
manda qqe se publiqne. -

O SR. ·PR"ESIDENTE- Não havia necessidade 
. porque o Regimento é.claro. · ' 

0 SR. FRANCISCO SA - V: Ex. o diz e 
· · pgrtanto, _ affil'ma . q11-e o Regimento tem sid~ 

' ftagrantem~nte violado nesses dia.~ de Se >sâo. 
S: _Ex; o. 1llustre Deputado pela Bahift 

. viu-em rrl_IJ?-has _palavras a.llusão, ma is ou 
menos dtsswmladft, a trabalhos -occultos de 
· s~u espírito ; mas S . E~. é o p1;imeiro que 
pode qar testemunhi! do qu J nunca o julguei 
capaz de ceder a suggestões estranhas.' 
. O j_uizo qu~_ s . Ex. me attribuiu sobre sua 
rsençao de ammo e. amor á verdade, con-

:fh:mo sempre;. mas.quer isto dizer que não 
· seJa uma w tolhgenc1a susceptível de fazer 
um esforço para estudar uma eleição de 
·certa ordem ~ 

Não ; e t~Il_fo foi necessario um esforço, 
. quo esb el:'e1Çao estovBlongos dias ret itict em 
·estudo no. se lo da Commissão. 

Na alÍus~o que fiz a esse esforço, creia o 
nobre Deputado, não havia nem podia haver 

O Sr. -President,e convida os Srs ·. 
3° e 4° sec·,·etãrio; a irem receber. os; riuis~ 
mos senhores, os qu::té$:, se.uç).o ·lntrÇJ"Cbizídos 
no. reei !l-to, prestam junto ,â Mesq. o. é:oinp:r:o,-
mrsso r egimentq.l. ·· · · 

O Sr. Arthur Lemos (pela o1"· 
de??2)~Sr. Presideuto, com os dous Deputél,dos, 
que acabam de . toma. L' nsssento. estãó no re
cinto ~07-Srs. Deputa.dos. Acho que não h:á 
necoss1dade de se proccclel' <ii chamàda; · · 

O Sr. Mo~eií:a Al.ves (pelá o1~
dem)-Sr . .Presidente ;- penso que nã,o tem 
razão de ser a obseryação qt~c acaba de fJ.zer 
o nobre Deputado _ pelo P._arâ; só ha um nieío 
ele se reconhecer . si lm numero oü não - no 
recinto para se votar·, desde que foi provado 
que só havh 105. · · · 

Para saber.si depois ha. 107 ou 110 é -pre-
cis_o que se f'aça a chamada . · · - -

Ü SR. ARTHUR LEMOS- E' bastante som-
mar: 105 com -2 são 107. · 

0 SR. PRESIDENTR- 0 nobre Deputado . 
por Pel'nambu?o tem razão; a ·chamada já 
estava annunc1ada.- Vae•se proceder á cha-
mada. · · 
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Procedendo-se á cha,mé\da verifica.-sn te
rem-se ausentad'1 o:.l Srs . Vil'diio Bi·igUo, 
Frederico B•·rges , Edn.crrlo Stur.LL1·1., Sorgio 
Saboya, AíJ't.ns, Costa, Al'tlmr· Orhndo, Do

2", que seja reconhecido o proclamado 
De.ptna:lo o t;r. · Dl'. 8ccbino Alves Barroso 
.Junior. 

mingos Guimarães, Noiva, Fidelis Alves, Bc- O Sr. Presidente- Em vista. do 
zaíhai:, Julio San 'os. c i.Vl<cl'Ç:.Ll i~scolíal'. voto ela. Cama.í•a; proclamo Dêputado pelo 

Compareceram mais os Srs. Thomlt~ Cu.- _9•• d.istricLo ele Minas o Sr, Dr. Sabino Bar
valcanti, Célso da Sonza., Esmeraldino Ban- roso. · 
-deim, Castro Rebollo, Francisco Bernardino, · 
Barbosa Lima, Angelo Pinl1ciro e Diogo O Sr. Fernando Prest.es (pela 

ordem) requer que sejam introduzido~ no re
cinto, visCo se acharem na ante-sala, os 
f>eputados que acabam do see reconhe
cidos. 

:Fortuna. 
Deixam de comparecer com causa; parti

cipa,da. os Srs. Urbano Sa;1tos e Si!Ya.Cas\ro. 
E sem camtt os Srs. João Gayoso, Bm:r~rril 

FonteneHe,. Trindade, Bricio FH!io, E~l:aclo 
Coimbm, AdallJerto . Guili1(l.r"fíes, y,J·,·gno de 
Abreu, Laurindo Pitta, Pereira Limct, Mau
ricio de Ab1:eu, Çarlos Branrlã.o, Paulinci do 
Souza, José ,Bonifaeio, ÇaJogeras, Arthur 
Torres, Pactua Rezende, Valois ele Castro, 
Francisco Maltêt e Alfredo Varella. 

O Sr. Presidente nomeia uma 
comm1ssao composta elos Srs. 3° e 4° Secre
tarias, para introduzirem no recinto o Sr. 
Bernai·do de Souza Campos, que, depois de 
prestar o compromisso regimental junto â 
Mesa,, toma assento. 

O SJ• ... . Pre!9idente~Reo;pondoram O Sr. , 1\>loreira Alves (pela or
á chamada 131 Srs.Deputados. Ha,portamo,. dem)- Sr. Presidente, pedi a palavra para 
numero para se proceder á -votação. (Pausa.) remetter á iviesa uma declamção de voto, 

Vou verificar a votú.Ção do rcqúel'imento que se acha tambem assignada pelo meu 
do Sr. Wencesláo B.t·az, a pedidQ rlu Sr. Frdn-- companheiro do bancada, o Sr. Pedro 
·éisco Sá. . · Pernambuco. 

Os Simhores qno entendem que o aosmnpto -Esta declaração é concebida nos s~guintes 
é de natureza tal que, sinãovotado imme- tern:ws: · . .. . 
diatamente, fiuarâ prejudicado, queiram lo «Declaramos ter votado contra o parecer 
vantar-se. (Pausa.) . . da 5" Commissão do Inquer.ito, que reco· 

Foi concedida por 00 contm 17 votos. nhec0 Deputado pelo go üistricta 'de Minas 
Em seguir la -é annunciada. a voto.ção do Geraes o Sr. Sabino Barroso, por accei

parecer n. 63, de 1903, reconhecendo Dapu- tarmos .a emenda apresentada pelo nobre 
tado pelo to districto uo'Es!.ado de São Paulo representante do Ceará, o Sr. Francisco Sá», . 
·o Sr. Bernardo de Souza Campos. . . 
· São succossivamente postas tL votos c ap- . O S!l•. Pr·esidente-Vae se· proce· 
provad<tS as seguintes conclusões do pwocer dei' <1 eleição .das Com missões permanentes. 
n . 63, do HlO:l : . · . _ 

1°, (lue sejam approv.adas al> eleições para O · §r . . A . .lencar Guimarães 
Deputados aoCongt•esso Nciciomtl" realizadas (fo Secretario) procede á chamada: • 
no 1° llistricto · do Estado de . S. Paulo, a 18- Pl'ocodendo-se á-chamada verifica-se te-
de fevereiro do corrente .inno; rem se ausentado os Srs. Sergio Saboya,. 

2°, que seja reconhecidO e proclamado Gonçalo Souto, Moreira Alve,, Pedro Per
Deputado rolo referido distl'icto o Dr. B_ee- nambuco, Arthur Orhtndo, Pinto Dantas,. 
nardo de Souza Campos. · Augu.sto ·de Vftsconcellos, Sá Freire, Erico 

Coelho, Fidelis Alves, João Bap:tis.ta., Belisa-
0 Sr. Presidente - Proélamo rid de. Sollz.a,. Galvão Baptista, Bezamat, 

Deputado pelo lo dishkto de S. Paulo o Sr. Julio Sa;qtos, Henri<fú.e B.orges, Cruvello Cà
Dr . . Bei,narc'o de Souza Campos. valc.anti.; .Bernaedo Monteh·0, João Luiz, 

E' annuncia_da a v:oti:,ção do Jl:1l'ocer n. 6'1, Gastão da· Cunha, Franci:;;co Bel'nardino, 
. de 1903, recnnhecendo Deput,,do pelo 9° dis- Cameiro do Rezende, Berna,edes de Faria, 
t~·icto de Mio as Geraes o Sr . Sabino Barroso Cm·valho Brito, Lindólpho Caetano, Jesuino 
Junior. · · · Cardoso; Domingues de Castro, Francisco RQ

Em seguida são ·successivamente postas f.\ meiro, Rebouç<ts de Carvalho, Amara;! Cesar, 
votos e approvadas as seguintes conclnsõ.o.> José Lobo; Pa,ulino Carlos, Rodolpho Miran
do parecer n. 6.4, de 1903 : . · da, Soares dos Santos, Juvenal .Miller, Mar-

la, que sojam approvitdas a.->. eleições reali- ça.l Escoba:, Barbosa Lima, Angelo Pinheiro, 
zadas, em 18 de fevereiro,. no go districto do ·victoi'Íno Mo·nteiro, James Darcy, Cassiano 
Estado de Minas,exclúidas as que r,cjma. ficam do Nascimento, Diogo Fortuna,, Campos Car-. 
tndicadas ; · · · · tior e Homem de Carvalho. · · 
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O Sr. Presidente_; Responderam 
á chamada 101 Srs. Deputados. Verifica-se 
que não ha numero. 

. A ordem do dia parn. amanhã é a . mesma 
de hoje,. isto . é: · 

Eleição das Commissões Per;nanerttes. 

' Levanta-se a sessão ás 2 horas e 3Q mi• 
. nütos datarde. 

DECLARAÇÃO 

Isto posto, passo a provar como me pe( 
tence, de facto e de direito, um logar entre 
os eleitos pelo li o districto de Mina> Geraes. 

Dos oito municipi()S de quese compõe o.: 
.distrir.to...,. Pa.tos, Paracatú,•. Jçi;nuarüt,. ·sãó: 
F6ÜJCisco, Bocayuva, · Moriies.;,Cl~ros, · Cõn~ : 
tendas e Gl•ão-Mogvl ---" estou eii tré gs ip.li.t~ : 
votados- rios clnco .prirneiro:t Nos' tres nlti~. 
mos,. porém, fiquei, pelos .docU!ll13ntos qgà' .. 
appa.receran;1 com o nome de áuthentica.s,'eriC 
UJ)la ll1inoria esmagadora, sendo que em q'bf 
delles .~ Grab-MogoL--" não obtive nein a() · 

Declaramos ter votado contra o par.ecer da meods .uni voto! Púa. _chegár.:se a es.te ré~ 
5"' .. Comm_issão de . Inquei'ito,· ·que . recou. hece sultado, que foi preciso fazer ? · Vejamos. · · · :.• · DeP,uta!fo pelo 9° districto dê Minas . Geraes 

. o Sr. Sabino ·.Barroso, .por acceitarénos 
· a. emenda apré~entada pelo· no~r~ Deputado 
pel() Ce;.trá, Sr. Francisco S~.~Mor:eiro Alves •. 
-Pedro Púnambúco. .. - · 

MUNICIP!Ó DE CONTENDAs O)! VILLA 
. BRAZILIA 

o alistamento de:>te . ~unicipio, feito em 
1902, é de t.res mil eleitores, como se v~rª-. 

CqntestaÇão ·do . Sr. Olegario M<J.c~el, a que pelo documento n. l. (A ~ertidão,passa.da. 
se refere op.arecar n. 59. dÉls~e anno pelo esQrivãó do juizo seccion.at do Estado d~ 
. . ·.. . . . . .. ,.. . . . .Minas, em clijo cat·~orio dxiste, entrada ~J.. ~Q. 
Hh~s. e ·Exms. Srs. Pre;Jidente e mais do !}Oí')'ente, a cópia do aJtst.am~nto envtad\i.; 

.. ,-. Membros da. 5a .Commissã,o de Inquerito ~ em ·observai:lcili do dia,pósto no aJ?t, · ~7 §Jo;. 
-. Jyia.is peló .de~ejo' . de ver restahelecida.- a ver- .da lei_ n~ • 35, d~ 26. de janeiro de l89.g.}Ne!!t'à -

·' ' dade, propositalmente adul:tera.da, do que_ município foF;im vo~adps~ pela::~·aetas .retg.et~ . 
pela vaid~de, que núnéa . ti ye1 de occupar' tUa~ á . Se(ireta.ria da Çamlira : Qapitn?; · 

, -uma cadmra na Camara dos Deputados; to- :Pratos, . a.677 votos ; . Lmdolptlo . Caeta;llQ~. 
• mei o encargo de demonstrar a fraude cs. 2,240 votos; Ed~ardo Pimentel;, h206 vot(\s; 

caudalosa de que se lançou mão para expet- Oleg-ario Maciel, 231 votos, . • . . ·. , .. . 
Ur.-me do.,Copgresso Nacioiin.l,. ontle, durante 9 Sr. Carnillo' Pratas : tovEi, pots, maiçr: 
t~es legis,laturas seguidas, ainda ~ut;~ olís_cui'~- .numero .de v~tps_çlo qq_-eo dos eMtotes .. alis;-. 

. mente;. trye . um logar Jla quaJrdade de . re,. . tados n.{} mumc1p1o . . Nao ~ - necessarta.: OJit.ra . 
preseiltante do ll 0 districto do Estado deMi-· p~·ova · para; mostcar a 1·egúlari~a;d& coni'.que' 
nas Geraes. . . . . . foLf~itaa eleição, que, ' parahqnra dq Con:-

;' Tivessem os que me querem afastar da r.e- gresso, dnaopóde s~r appr-'ov~da~ . . . .. 
, . . presentação federal proced1do- com éorre~ _Quan o,_porém, JSto na,o ~oss~ bastante, o . 

cção ' 0 lealdade e, certo, serl:;t eu Ó primeiro Sl_mpleS ~xame dfl.S . actas lDdlçarp. que ellas 
. á:•·pro~famar' a minha derrota, confessando ~íl!o .~stao_ no caso .(lesar cqns1der:da~ !á.~ ; 
sem rebilços haver o meu comjietidor, em hdas; Assim é qu,e na 3~, 4'', ?& e 14 secço.e~. 

·. quem folgo de reconhecer elevados dotes in~ ;os ~O!lCertos das MtaSHéJ:.O tOO!l} data. nem· 
tellectuaes, iné vencido em lu~a franca. As- assigna:tura: na _d·J._l3"' nao.consta. o mu11~ro , 
sim, porém, não succedeu. · . ·dos eleito ·es. que nao .comparecer~~;m; na· d~,, 

. . . ·· · . . . ·· . . JSa · oqnst~ . que . votaram 155 eleitm,'es e hà· 
No mtmto de ~spoh.ar.-me d.o mandf.Lto que, 157. a.ssignaturns no livro de. presença. A~·tq .,, 

ha ?ove annos, me é I.m.nterrupt~~en.te con- -para não fa.llar n.a preterição .de outràáft)r< 
fertdo, pro~u~ou-se Simu,lar ele1çoes el!l al- malidadf:JS legáós que _viciam não 'Só il'stJ}.~ 

.guns mun_tctpws, e.' de~t arte, ~onsegu~u-se co~o· as detnais ac~as, . e rio. phénoTilênà;l·: 
qu~ me nao fosse expedido um diploma:, que. comparecimento de 'eleitores , deste inüniei:"i. 
legitu~amente, ~e pertence, como ver1ficar_á ·pio, de população muito' esparsa e ·cuja'' 
a homa~a Co~gussao pelo. estudo dos papers séde é uma . pequena villa que rião .. co!lt(t.r:. 
que tera occastao de exammar, . . talvez 500 almas. .· · . · . . ··, ' 

.A çoncisão e a c:lareza 'são os melhores ele"' ·. Em 3.836 elei-tOI'eS, rasam a,s..actas, SÓ fal-:;.: 
mantos para _levar . ã convicção ao espírito .taraín.159, isto é, muito·pJUCQ . mai~de 4% . 
çloajuizes. Não me demorarei, por isto, em do. totaL . · ' : · .· · .. · .. 
fazer .considerações que bem podemser.dis- · · .. 
p~nsadas, em· vista. .da disposição -clara e ter- ·· MUNICIPIO DE GRÃO-;M.OGOL 
minante do Reg!Il).ento,que preceitü;.t devere?1.~ 
as exposições ve1·sa1· .sobre o processo eleito1·al 
ur~icamenf,e, · 

Não existe no cartorio do juízo federaL 
cópia do alistamento federal, si é que ell9 
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existe, o que ponho em duvida (documento 6>, que quem escreveu, na acta da 3a se-
n. ·1, já citado). · cÇão, a assignatura do mesario Thomaz V. 

Com effeito, parece incrivól quo o muni· de Souza, tctmbem escreveu o concerto da 
cipiQ . de Grão· YJogol possa ter um alista- acta c a assignatuN do escr ivão Patricio 
mcmt,Q de perto de 7 .OOOeleitores, como se, Santos Guim:trã!l_s ; . _ __ _ ·-
d~1ife1le~í.l-e ~da(~ctas existentes· na Secreta> 7o; que na. 13a sec~o. são fals~s _a lettra e

. :~;it~<Ja ÇaiJia.r~ . . · .. · . . . · . .. . . Jir/ma do concarto fmto pelo escrtvao de paz, 
~ -·JJlnr:· fa.,lta ·de re(ierr~ea;mento · recente ' ·e, :c.)Iilo se prova confrontando -a com as firmas 
t~~!í'làt é forçoso S,.Jcéórrer-se de outros .ele· desse ci.dadão nas actas da . elé~ção de 1899, 
rijentos pài'a aV'ãltai• à·_iinportanéia· déste O{l.S .Secções lla, l2a, 13a, 14"· ê 15& exis-
JriiillidiJÍÍÓ. · · ,_ · tentes na Secretaria da Camara ; 
.. Seg'tiOÇio o r c' latorio do secretiírío das Fi· 8o; que, na ·18" secção, consta das actas e 
il!ii)Ças .do Estado de Minas Geraes, relativ·o. e do termo' de ~ncerramento que fez parte · 

· áô aripo de 1900; ·vê-se que o valor tótal ·da mesa Exupe1•io Joaquim Pereira, nome 
do~ te-rrenos d_esse n:tiüücipio; compi·ehendida. que não se vê .nas . assignaturas e· sim o dé 
toili:í; rur!ià(edifica.da da cidade e d\19 :povoações, ,Eufrasio JoaqüimPereira, accrescendo que a 
·é _dé,_.324-: 128$ . e qqe . a sua ,collectoria es: ·cópia parece ter .sido concertada ante::, de ·· 
ta~oal Jein r~hda triédi á·: 'q ué não excede assigi:tada, a.ssig'iliJ.i:ldo-a 0 mesario cesario . 
a 3:.000$ anilti<tés. A repda IUúnicipal é des- Antonio Fróes depois do concerto. E' de no· 
coilheciilâ_. ·_ . . · ·. · ._··:- .. ·.· .· . · ·· · - . ·- tà.r qúe essa ássigu;;Ltura fo1 raspada ; 
· ::: :A.~ ; . M'êíiéia~ Postá.e3 . . ti-veram. o .seguiuti,i · · · 
fi$iillíip:ej),to líQ .. ahí!Ó dé 19()0: á d;t Extremá, :9o, que, nal9a 11ecçãó, não se encontr;;L a 
ê8ii,t l ~790 ; eleitór~s..,28$250: adei~acaJ!lbiht, cópia das as8ig~aturas dos ·l,llesarios e parece· 
co in. '1.127 elettrire_s, -120$550; : e assim as me escriptas .pelo mesmo punho as firmas de 

. fj;t~is::_:- í'!;. g(l _ S~J.ri~~ -:Aqtop.JJ> ~-de Gorutuba, Generoso L de ·oliveira e Serapião Gomes 
. 4,57$; a de Riaçho dB-Mac:ihados, 79$; a de São da_' Silva ;· - · 
.:J-ose de Gô.rutubà, 6$250.~ . . . . . . . 10°, que,_ na. 220: secQã.o, são iguai)S as let ... 

~-·::1\JI;I:didnais, segimdó (fültimo rolàtorio. do tras de Joaqtiini S·. Leal, mesario, e David 
~é"C"reta.rio do Interior do Minas, có-ntra 100. F. de Souza; escrivao; . · . 
ifi'~!i~cáS qúe i'l:léebepi jds~l'ucgão , r_especti-': iLo, ·que, :i:ta 22~_ secção, ás assígnaturas d~ 
V.Mnente 411 riãó à rêct>bêni. . ·. . . tees mesarios e o. •concerto do escrivão são 
: Gtiardruda a ·proporçãq, pará que ô rríunici~ _escripto_s __ com a mesma _lettra; 

pio poi3:Jl!< tol'. um l:)loitoràl:lo dá · cerca (le 
7, ~POO ~leitores; iS~o ;é, dê homens m~i()res do . 12°, crua.; ria 24"' secção, a assignatura. de 
~r . !tnnü.a; &abendoler e escr,evor, e precíso' JQ.ão C. Santos · (:lstá escripta com a mesma 
qtié têq~á úma ~popühtção m ascülina, ni!lihr l éttra ·de Sebàstião Gomes dJ Noronhà, na 
it~ ~-~J . áDJ!oS, ile . 1Uti.is· de 35. 000, almas, o 25a 'secção; 
qt\e .. tlarâ pará tc;>do b'mUniclpio potmlaçao . 13o, que,lla -25" se.cção, ha a fazer a__mes· 
tqtal supedor dO 1nuito á_ lOQ .. 000 .a~inas, O ma observação ail~erior; · · _ 
que ninguem se ti;troverá -a atfirmar. . . . - · 

-,Dó3 ,exa.me$ das actas da ~leição i'ealizada 14o, que, ·na. 27". secção ·(Riacho dos Ma. 
ou silmilada, s~gundo todas as. apparenéias, · chados), a secção tem 249 éleitoras, como se. 
resutta 0 seguinte: _ _ . . . _ _ · .vê da eonímunicação enViada ao presidente 

1•, . que 0 .concerto. das a_c tas das 1 •, 3", go, do Estado de Minas, ex~ vi · do art. 2> do de• · 
é .16"' . secções · não está, datâdo nem as. 'creto ·n• 4.177, de . 28 de setembro .de 1901:; . 
signado · . . ; · .·. .• . .· .· -. . •. .· pelo pr(;lsidente . da Can:tara Municipal do 
< J~9;> que é falsa a assignatúi!a; · do mesario Grão-Mggol, e consta da acta, ep.tre os que 
,Oroztmbo_ José Vêllo.sn; na·.acta da 2" secção, comparecera~ . ê_ .os ·que deixaram de corripa~ 
o ~ _qii(i §JÉI prova· cónfrontanló-a com a dq recer, ,242 eleitores apenas; 
meamo ínesario na ach da . 9," secção deste . u:;a; que, na 28"' secção, constam da.s actaS: 
niup.iCipio, _Iia elêiçãó de 3lde dezembro .sórilênte 188, qi:t'ando ha l9f ehiitores (doc. . 

. d.~ 1899,, existente na Secretaria da Camara; cit. ); , _ · · 
· .,_go<qlie a cópia d(ts a.ssigi;Iaturas dos eleito- . · 16"'; que,_ na 2Qa secçlo (JJ.tobá.) existem 
res da _4a secção não tern---.--coilfer.encia o cón· 166 eleitore3 o. da.s actas constam 182 (doe; 
certo; _ · . .. · _· ... · . . -. •- cit.). . . . 
. 4°, que a Mta da eleição, a d!!< installaçao . :Daqui resulta que não sendo annullada 
da mesa e a cópia das assigi:iaturas dos alei- por falta. de .alistameuto federal a eleição de 
tores d!J. 5"' secção i:\ã.o teem ·conferéucia e todo. município, não podem, pleno .jure, SPr 
concerto ; .. · · · · · · .· · _computados para nenhum _ dos candidatos os 

5~~ qú,e na ácta dá 9• se~ção são identicas votos das actas das 1 a, 2 .. , 3a, 4•, 5"' , 6"' 8"', 13"', 
asJettras dos mesarios Napoleão J. da Silva ·16a, l8a, 19"', 22a, 23"', 24a, 25"', 27"', 28 .. e 29& · 
e ManoelA. da·Silya ; secções. · 

VOI. I 36 
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MUNICIPIO DE MONTE CLARO 

Pelo ultimo a,listi1mcmto federal que existe 
no carturio do juizo f'e'.cral hlh 2. C\28 elei
tores (doc. n. 2;. Pelas actas, compareceram 
2.110· eleitores e faltn,r:un 937, o que faz o. 
tptalde 3.047, mais 419 do que os eleitores 
constantes desse alistamento ( 1897). 

. Ha diversas acta,s viCiadas, sendo que tam
bem appareceu um<> duplicata na ll" secção, 
consignando votações completamente difl'e
rentes. 

MUNICIPIO DE" BOCAYUVA 

isso me julgo dispens:tdo de o.purar essas foy
maliclades, que só são exigidas pela necessl
tlade ele rodc~u, ela maxinn gn:mntia a lcgí
timu, expressão da vontade popular. Em 
todó o caso, a Commissão poderá e deverá 
a,conselhar rt não approvaçã.o das authen
ticas que não lho pareçam regulares. 

Isto ern nada altera o resultado fin:11, que 
mo sÓrá sempre vantajoso. 

APURAÇÃO 

Dos mappas da seàetm,ia consta a segu_in-
te apueàção : · · 

Votos E.m 
' São cinco- as actas referentes á eleiÇão 
desté município ; nenhuma· dellas pôde ser Col'onel Lindolpho Cao-
a.pu~ada. Pe~o documento 1~. 1 ~ê-se que em tano .. , ...... , ..... . 

separado 

Gua1~uhy ex1s.t~m .178 e1mtores ;_em Corn- Coronel Camillo Pratos. 
mercw do Barreiro 70,e em Olhos cl Agua 120~ Ed.uardo PimenteL. .... 
Das actas apresentadas consta quo vo&aram,! Olg·ui . Mac'el 

. em tres secções de Guaicuhy, 462 e lei toros, e " 0 
' • · • · • • • 

13.306 
12.202 
9.847 
7.076 

20. 
17 
16 
5 

·faltando 135 ( deduzidos os mesarios que ní'io Deduzindo deste resultado toda. a votação 
eram alistados nas 'secçõ-ês). Or::~,, semlo o de Contend. as(Villa Bl'asilia) tenios : 
numero total dos eleitores do districto de 
178, esse resultado é absurdo. Accresce quo 

· duas dessas secções, com votações e mesa
rios dilferentes, tinham a mesma numeração 
( 4a ), sendo uma dellas, polteriormonte, 
emendada pam 5a. · 

L. Caetano ..•......... 
E. Pimentel. ........ . 
C. Prates ........... .. 
O L. MacieL .......... . 

Vqtos 

ll. 063 
8.641 
8.525 
6~845 

Em 
seplrado 

20 
16 
17 
5 

Em relação á acta (tamhem da 4a secção) 
de Commercio· do Barreiro, ha. a notar : 1 o, 
que o numero de eleitores alistados é de 70, 
emquanto que, pela acta, compareceram 98 Depuradas todas as actas de Grão-Mogól, 
e falta:ram 14 eleitores, o que .eleva esse por falta de alistiunento federal, temos : 
numero a 112; 2°,.que nãoha cópia das as
signaturas dos mesarios nas actas. Appare
cem, apenas, cópias, tendo então sido confe
ridas c concertadas. 

Quanto á acta da outra 4a secção de Olhos 
d'Ag.mi, as irregularidades são ainda maio
res .. Votaram nesta secção 171 eleitores, sem 
contar os faltosos; que a acta não menciona, 

L. Caetano ........... . 
E. Pimentel. ..•...... 
o. Maciel •...........• 
c. Prates ... : ........ . 

,sendo o :r;mmero de eleitores 120 (doc. n. 1). Depuradas sómente 
.Ainda niais : Não compareceram, diz a acta, temo~ 
ju~z de paz nem immediato ; o cidadão João 
Cecilio Praes, eleitor do dist;ricto, tomou as
sento no topo da mesa e convidou 4 eleito
,res para completarem a mesa, que presidiu 
Q. eleição. A- cópia da acta não tem con
certo. 

L. Caetallô ... , ....... . 
E. Pimentel ........ -.. 
O. Maciel., ............ . 
c. Pratos ........... .. 

as 

Votos 

7.979 
. 6.858 
6.845 
3.899 

actas 

Votos 

8.930 
7.426 
6.845 
5.418 

Em 
separado 

20 
16 
5 

17 

viciadas, 

Em 
>~e parado 

20 
16 
5 

F 
MUNICIPIO DE s: FRANCISCO, JANUARIO, PARA

CATU' E PATOS', 

Embura algumas das authenticas não es
t(ljam revestidas de todas as. formalidades 
legae&, deixo de entrar' em seu estudo. 

Dedi.{zindo a votação das actas nullàs de 
Bocayuva, temos : 

Em todos esses, municípios, o meú illus: 
trado competidor teve partidarios e repi'e~ 
sentantes que fiscalizaram a eleição como 
entenderam necessario ·e conveniente por 

L. Caetano ........... . 
E. Pimentel. ........ , . 
O. Maciel. ........... . 
C. Prates.-...•...• · ...• 

Votos Em 
.separado 

8.352 
7.334 
6.562 
4.909 

20 
16 
5 

17 
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Dednzimlo <t vot~o(ão de i\Ion tos Cl<:i.ros, 
tomos : 

Refnt"tção elo Sr. O.:tmillo Prates a contes
'tlção elo Sr. Oleg'trio Maciel 

Illms . o Exms . Sl·s: Prosiüente e dignos 
.membros . dn. 5a Cummissão ele Inljuerito. 

Lindólplró. Cilef.n,nó................ G .897 -Dispondo de yinte quateo horn,s apenas 
R. Pimentel ... ·......... . ......... G.IG3 ]Jal'ét responder ::t, contostaçí1o oppostn, ao 
0,· M:acier. .......... : . . . . . . . . . . . . . 6.353 ctiptoma. que o eleitorado cto 11 o di'i:ltrtcto de 

. 3 .7P.P Minas.Gm'fl,es conferia-mo para representa-lo 
' C . . Prü,tes, · · · · · · ·; · · · · • · · · · .·. · · · · · ~- no Congr.esso Nacional, quando o meu illus· 

.· . . tro competidor teve cinco dias para estudar 
. I).g tuclo so . conclue qne: almn_d~nad':Ls as ' todo o peoces[lo eleitoral, é justo esporar. 
actas que -. ~oi·re.-:pond m):l <;LS 9lerçoe_:: suny- bonevolencia da illustrada Commissão para 
la~~s., os elm t0.s pelo Jl o r! htrwto sao LI~- a forma des tas respostas escriptas ás pressas 
· dolp~w Co,etanp, EU.uardQ P1mcn.tel e Olegarw e onde ma.l podcrel refutar as alleg2.ções do 
Mfl,Clel. meu contendor. 

VV. Exs., dignos mombros da Commis· 
Antes de ·con.éluir, permitta-me a liber-· são, me hão de permittir que não responda 

dade .de fazer urna ligeira ccinsidera.ção subre a introducçãü escripta pelo digno contestante 
a >q11estão de sal:)cr si devem ser recont10• mt exposiÇão lida perante VV. Exs. 
(lidos · os· ires· candida.tos mais votados: Lin· Responder set·ia revidar o penso que em ·. 
dolp)ío_, P1men~el e o. 1\'Iteiel, Ou si deve ser nada lucraria a .discussão de ma teria rele
anrmllad:l à eleição om relação ao. terceiro vn.nte como. é a do verificação de poderes 
vot[l.go, p_elq facto de ter· sido diplomado 0 dos representantes da Nação. . 
Sr._qoronel.Cn,millo p 1•.a tcs. - · Si até certo pon to explica-se a explosão de 

· corta ordem· de sentimentos em quem se 
:Oi:?. o art: . 4.6 d~tlei eleitoral: «A Camara reputa Pl'Ojudicado, a mim não me cabe e, 

ou·o S.enad(), S(lmpro que no exercício do di· quando . coubesse, não quereria de módo al-
. raitQ ... de reçonhecimento dos podere;:; d.os seus g1rmempregar, em vez de argumentos, re
tnembros.a.nnúlli1r uü1 a~Dleição, ·sob qualquer presalias . .. E' certo que, tendo sido atroz 
frirtdapaento., resultando de:lse uc to . ficar o e iojuRtamonte injuriado o eleitorado de 
c:mdiqi~:to dip(omado infel'ior em numero de tres dós mais importantes municípios da na 
vo.tos: a9 imrnediato, de vOra determinar que circumscripçã; eloitor:.tl de Minas, corre-me 

.se. P(lalize: nova eleiçio» . . · o dever de protesktr contra essas offensas 
A expressão da tef é c,ln,ra e torrriinimte: gratuibs .e infundadas, tanto mais pára 

an~ul~ar uma eleição. . causar admiração e espanto, quanto foram 
B são feitas por·quem, ha nove longos annos, 

No c,aso presonte, a maior ia. que' me fo.i· tem· recebido o mandato de$Se mesmo elei
reqoub.ecida decon•ará do fMto de serem. ·tor_ado q :.ie jâ não p'i'esta , porque, havendo 
ll,~rhü~àd[Ls eleições? · feito noventa e nove favores, não pJude ou 

N,i1o; t~rn,ta.-sedo consideear insubsistentes não quiz fazer o centes.imo. 
acta~. que se referem · á eleiçõ'e~ que não Não protesto, porem, pprque os eleitores 
fora.n:r f..!Ha,s 0 sini simulactas; 0 simuladas dos rp.unicipio:s . de Villl!. Brasi!la, de Grão
tão desastrada . e inep~:~mente que tlera.m a· Mogol e · Muntes-Claros j<1mais puder<1o ser 
um dos c!1rHUdato.Jirf1aiot' num·m'J de votos at.tingidos pela ling!Jn,gem extranhamonte 
q:ue o oleH.óradó do município, Ta.cs os caso~ <Lpaixonada. e pelos epítetos singularmente 
dos. mun!eipios de Contendas 0 do Montes d(lprimentes escolhid!Js pelo lliustre con-
Claeós. · testante. 

Depois disto, procnrarei acompanhar o meu 
l!l é bastante decL\.rJ.r eoiuo não existentes homado competidor, · guardando, para me

-não é a hypothese ti() aiwullaçiio as étctas Jhor faciHtaJ.' o estudo ;por parte da illustre 
"4e dol!s d!'sses munlcipio;, para qu_e a minha Commissão, o mesmo methodo de exposiçí1o 
maioúa se vorifiqüe. Est:t 'tem: sido ::t. juris- utilizado pelo digno contestante. 
:p_rudetlcia da, Ca.mara. · - lYiunicipio deVilla Bra:ülia. 
· Assim. s(lndp, espero da justfça da illus- A principal alíegação contra a eleição de 
ti·n.pa commissão ü .reconhecimento do meu Villa Bi·asilia foi que, sendo a qualificação 

. Aii•eito como legitimo . representante do. 11 o eleitoral· dé 3 . 000 el(litore~. só o candidato 
distt~i<)to oleitot•a1 de Minas Geraes no seio do mais. votado reuní:u 3. 677 votos. 
Congresso ·da. União. · Pretendeu o illustre contestan te proval' tal 

.ção . comma 0.õ' uve-écr pnareotlãjuizo secai
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1903.- anal de · Minas. · Si realmente esse\ al- · 

m e,c;o:rio Dias Maciel-. legação S(l provasse,a. eleição não teria pres-
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timo algum e dJvor a ser diSpl'ezada pela Está rcduzidi.L a seu ·verdadeiro valop, isto 
Hlust:·a !a Commi.ssi'lo o pola Camara dos Srs. é, a nada .- a. a :le: a;ão de terem votado. no 
Deputatlos. . município de Grasilia. maior numero de e lei-

.. O que succelle, porém, é que tal_ certidão é t o'l'JS do quo os alistados e para tal resul-
:contra-producente, pois dclla O que Se vê é tado c'oiÍ'cor'reu O proprio dMuri).ento pvodu· 
que-sd o dish·ictó de Sant'Anna dç Contendàs zidó pelo digno contestante. · · -

· (Villa. Brasilià . hoje) ·conta - tres mil elef• Cont ·a ii. validado dél. eleição desse _ m'tl'ni"-
tores .e ·o municipiG compõe·se de mais trcs .clpio.aUega;aind \ o Sr._Dr. Olegário qi.I!;! 
districtos, que são -7-.S. João da Ponte, .Boa- nas 3""; 4a, 7a .e 14& secções eleitoraes D com 
Vista e Campo ·Redondo- os quaes, pelas ecrto das actas não . está assignado. e<·neín 
-actas -apuradas ·na Camara teeni 1.,365 ' elei- datado. - ·. · · ·- . -
tores, como poderá. verificar a illustrada _ Quid inde 1 Não está _dito :quaHoi o escri- . 

. ·Gommissão. Desde; J)ols, quo seja verda- vão que fei o··concel'to ?> · · .--.. · 
dei r a , a · certidão a.presentada e fa~endo A data do concerto que importancia tem, 

~ - obra. com ella, o eleitoradu ·do município de desd.c qtie -aacta esteja legalmerite datada~.'? 
· Vllla. B ·asilia eleva'se. a . 4;36q e1eitori?s e o . Ac::tso . a . falta dessa forrn~lidade~nuga"-'
numero de votos está muito a. quem da- pódegorar aconviqÇão de que houve fra.ilde 
quelle numero, conforme a confissão >do pro- . úa eleiÇão~ W dolitrina universal .·q-ue· só 
'prio conte_stante. Antes de passar a nova or- deyo <tnàullar uma eléição á ausonci~ de 
dem de argmentos releva . notar quo o Sr. u.nia forrnalidade tal que só por in- passada" 
Dr. Olega.rio Maciel viu bem, como todo o. zer prel)ilmir foi·t~mente . a ~ presença :da 
r,o;undo poderá v01:, que a certidão por elJo: fraude, nã,o, ·-porém, essas futilid~des .. q-ue · 
apresentada claramente diz .que os. tres mil se allégam unicamente em - falt.a de.' CO!l$a 
.eleitores são sóinente do dlstricto de Sant'· mais ~éria. . · _ · 
• Anpa de Contendas · (ViU~ Bl'asilia) e, eritre- . Assint, _portanto, deveni ser··coilsideradas . 
-- tanto, S. · Ex. não __ trepidou ·atfirmar - em vah~as as ~leições do Brazilio,cujas actas .me 
su,a. eontestação que os tre.S m.il eleitores são. foram .. dtidas; e !h .sua totalidade, facto .muito 

:de tódo o murricipio ! .; · · · . explicav<Jl por· ter sido municipió por.:mi·$ 
. Não fosso a sisudez · com quê · sempre se cré&-do à· ao qual tenho seinpre e · constante-. · 
portou o Sr, Dr. O legaria e eu teria a .li· merit.e servido. · . ,,. ' .. ·.· •. , . 
b.e.rda.de de dizee quo se . pretendeu illudir a . O MVNlClPIO DE -GRlo-MoGoi.:...... Contra a · 
boa fé da illustrada Cop:imis~ão. · . ' . eleição '!;lo muniCípio dEÍ Grãó,Mogol .foi 

·Disse mais o SI'. Dr. O lega rio·. quo a po- allegado. que . nã.o · -constá no juizo .seccio· 
vo~tção. de ViUa Brasiliatei'á _nomáximo umas/ nal de Min;;ts ·.o o.rchivamertto . ou registro 
qqinh!')ntas almas. . o • .do eleitorado. _ Istó, porém, .. póde ser causa 

_ . En~reta.ntó o recenseamento de 1890,ínesmo de anntilla.r-se uma eleição ? -. . . : .· .. - · 
· incompleto como ~ . dá ao di~tricto da Villa ·~ Dô modo algum . . Segundo a lei, os alis
Br«silia umà p()pulaçã.Q de-20.221 habitantes, ~amento3 eleitor:aes &'tuárcbi:Vados no,jiÚzo 
~· qu~l. depois do treze. artnos ,- deve se_ ter seccio~al depoi::; -de acaba.do~3,- . _isto é, depois . 
_e.Ieva,da.acerca de 26.000alma.s. _ qne nao póQ,e mais ser modlficado por .via. 

' ':_,_Este facto revPla bem o conlieéimento que do r~CUl;SO, - . ' . . ~· .. , . . , 
o )Uustrecontest~nte te.rn . do districto ele~~ Quer isto d.izel' quo; pa.ra -ôs •elfeitos : da. 
toral que,durànte pove annos, representóu. -eleição, o aróhivárrianto na!la influe e é 
no Congresso Nacional. Dos outros distri.ctos màls _medida estatística do que um meio· de . 
~o município :rlão ha .. rece:nse~J,mento conhe· pveveriir. fra,udes. eleitor.aes. .· · 
Iih~cido,_ ma:s os. tres 'devem ter uma popu- E a· prova disto ·é que a lei eleitoral não 

.la,cao nao mferwr a 24. OCO alm-:1s (dadas exclue das eleições uma lista.meilta quatqtier 
8.000 almas para _ _ga(i<lo um ~elles)_, .oque pelo facto de :.não ter sido aJ'chiva·do .oú 
perfaz uma _po~ulaçao de _5?.000 almas para registrado no cartor~o· do juizo · seccional. 
t odo o mumctplo de Brasrha. . . . .·. ·. -· · . . · 
, Si· o il!udtre contestante admira-sê deador. ·Está. l_Jem visto que .em ~at~r1a de di:r:e~; . 
,Q'niunicipio de Brasília um eleitorado de t?.S poht!COS q~alque~ r.e~trl?Çao _a .elles so 
4.365 eleitores, tendo, aliás, .urna população pode~serentend~da stl wtt ;ur:s e. na<:J_J?or}e· 
.de cerca. de 50.000 almas, m!lito para. admi- ducçof3s, analogt~s ou .qua.lqJ?-ei out~o meth~do 
conspiclio chefe o. illustre contestante, com ou proç~sso · Nao colhe, ~ols, essa; allega.cao,. 
uma população apenas de 37.000 almas (re- . O mats q~e allega o 1ll~stre · contestante 
censeamento d~ 1890, feito já o · a.ccrescimo c. que_ o el01t~rado de .ora.o-Mogol é ,supe- .. 
de 25 % pelus 13 annos' decorridos) ostenta rwr á popl!laçao do mumc1p10, proporcional- · 
um eleitorado de $.149 eleito,·es, isto é, mente. VeJamos o valor de tal argumento • . 
cerca 'de 6 % de todà a população. Vê-se, Pelo recenseamento de I890,. já-citado, o 
portantÇ>, que o município de Patos não tem mutlicipio de Grão,Mogol contava 62.136 ha
quem ath'e a primeira pedra; bitantes, n~o incluindo-se o -districto do Ria-
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cho do.> Mn.cbados, que nào foi recen- fazin. parte, 'pleiteoa a el ~õição e derro~ 
seado. tou-me. 

Ora, si dermos para esse districto uma Nesse tempo, conformei-me com o julga-
população de IO.OOOalillas, algarismo que 111ento do eleitorado e não vim perante a 
-éatâ. muito ab!l;ixo dá inédià da popula- Camara des Deputados pedir a · revisão da -
çãg .doso~trosdistrictos , ajulgar-sepelore~ éleição. - . :' .· - ·- · · 
ce~seamento, :flcàrá_o mu_rticipio de Qrão Mo- Entretanto, :riaquella eleição a maioria 
gol .cbin uma população de_72.l36 h~tbitantes alcmçáda sobre mim pelo illustre contes
e.isto em Hl90._. Corii o accrescimo de · 25 %, taute não attingiu nem a m~tade de 5.893 
desenvolvimento eii1 13 aunos de.corridos votos, que . é a maioria que, na eleição de 

des4e ·aqt,mlla datá, ccmclúe·se que o muni- 18 de fevereiro, alca.ncei contra o Sr. Dr. 
éiJ?iO de Grão Mogoltémhoje uma popula- Olegario Maciel. · 
ção dei 90.170 habitantes. - -' .. ·· · . O qu~ fica dito bâsta para demonstrar que 
. Ora, em Grã9 Mogol o eleitorn.do é de devem. ser reputadas validas as eleições de 
IL5~1 : cleitól'eá (ç ilrí?l ilo 7.000 conforme Grão-Mogol, contra as quaes nada -se allegou 
esta nii, .. cori.lestn.ção) o qué dá a razão de digno de annullal-as . . Estranhou o meu n~ 
']ofõ-de ,todà àp:Jpul<i.Ç:ão e de 5 °f,o doseleí~ lustre competidor não ter siquer um voto 
tores qne votaram._ · . . ·. . no municipio de Grão-Mogol e pareceu pre- _ 
, T!~-h~azão _ ~- i'ebtivlill!ehte pequena, pois tende :· deduzir dahi mais uma -razão de nul
et}i outros inti!licipios que stiffragaram .os lidn.dé da eleição daqu,elle município. Tam
Hlilstres cohtcsti1iite.J cllá é . muito mais ele- bein n:t eleiÇão de . Í897 não tive um só voto 
vadai. . em Patos e nem p_or isto vim propor á Ca: 
.· · Assim, em- S. Fl'ancisco, ella _ ele-va~se· a 1~n.ra que se invalid~sse aquella eleição. 

iWT,TNICÍPIO !)E BOOA:YUVA 
20 °/o e em Jaiiúll.rià a .17 °/o. Todavia., não 
~fflrmo e nem direi qú~ tenha havido fraudO 
pesaf3S municípios, porque acredito nas lisu· 
pa.s dos que álli são responsaveis pelas causas Contra a eleição ·. dBste município a!legou 

·publicas. . . ; .· . •· _ ó hçnrado -contestante q!:.le o_ numero de elei-
-.. , Resta , agora ao illus·tre ' contustante · o tores que votaram fqi suparior ao dos quali-
l'ecJLSo de allega·r Que já , em 1890 eu prev\a ficados. · . . , · · · . 

. . o facto de te1; ·necessidade de re.sporider -a · Par(l comprovai-o juntoú uma certidão do 
·s. Ex .. e,.pará, t:Lí fim, arranjóu--se . aq~ella juizo seccional de Minas, pela qual se vê que, 
estatist'ica; .. · _ .. . _ .. naquelle tempo, o d1stricto de Guaicuhy co n-

As oútras·_allegações contra a v<iJidade das: tava sómento l70 eleitores qu'aliticados. 
{:lêições de Gt;ão Mogol s~o de molde. a não Acertidão,si me: n~o engano, pois escrevo: 

- meracoremas honras de u.ma l~espostao de mêmoria e na auseocia. de contestações, 
: Limitàm·sé a~parece que tal~ tal letra é refere~se á quaLificaÇão de 1897. ora, em 
falsa; porque não se.p:.trece com a mesma 1~- :l900hou.ve el!iição_·federa.l, rra qun.l foi eleito 
tra do mesmo individuo que em 1900 assignou 0 illustre contestante, e vê-se das .actas qtie 
a.ctas: Dectal arte qiiC -o . individuo A, que o numer() tte eleitores qile compareceram foi 
hoje assigna uma act1, eleitoral, precisa, si de :2-30o deixaram do votar .25 . o honrado 
quizer mudar _de letrn., ·por ter adquirido cOntestante esqueceu-se disto 0 al!ega que 
um defeito physi!)o · ou_ porque tenha lhe pa- . em Guaracuhy só lia. 170 eleitores ! De 11:100 
recido escrev.er de_otttro modo, fazer - o_qúe · · ~ l'fi d 1 ·t · · 1 
a. eve. m f.azer .. a$ testemu. nhas ,nos pro. cessas até hoJB oram qua 1. cn. os e eL ores que e e: 

· daram o numero delles a 75:), coofwme po-. 
(lriminaes quimJ.Oteri.ham de mudár as resi- verá a Coinmissão ouvir do s1•• Deputado 
slencin.s: avtsà que se vae mudar---ellas de re' Lindolpho Qp,etano, que conhece muito bein 
SidOJiCia.eello .doletL:a O O_aVÍSodeVO Ser di~ l'f d ll d' t " t 
,rígido pelo el,eitor ao -candidato que, porven-. a ll0 1 wa aque _e · 

18 rlç 0
• . 

.tui'a,· tel).ha ·cte contestar -:uma eleiÇão qual- : As ouéras allegações referentes ao mum
qúer. _ . · · . . ' · cipio de Bocayuv.a rosentem-se dn. mesma, 
· Taés allegações · o qüe provam é quCJ as falta de verdn.dc. o firmeza . · A illustre 
eleiçõ~s d() Grão:Mogol sô dOvem set• an- Commi~s 'i o a,; aprcci<tt'á. 
nullàdas,porque nà.quelle inunicipio não teve 
·o il1ustre conteilünt.e um ' -só voto c eu tive 
tod<~t n,· votação. - .h:' vérdade que fizer· aro lll!J,.l 

os grão-mogplonsüd em não votar no lron· 
:i;'ado çontes~aiÜO, mas. é preciso respeitar-se 
a vontade e o julgamento do eleitorado. Foi 
·assim ·que procedi quando, ha seis a_nnos, o 
digno contestante, não t.:~ndo sido incluído, 
·t}.ln chapa · offlcia.l . do · partido, da qual eu 

Contt'C> et y~Uüb.Je 'de' eleição Jo município 
de Montes Claros n.llegn. o illustre contes
tante o mesmo que contra o de Bocayuva 
e. pretende provar quB comparJceram el~i:
tores em maior numero do que os qualifi
cados; 
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A prova qu0 pt•o _:.uz (: a 
do :_distccmenf,o d tl [i'07. 

lltOSil1 ll cer ',idiio :'-l.t I[" S3;:ção não foi concorbch a co}Jia 

Orct, em !Dii:J j;\ o t'lidto,·acltJ qnn compa
rcceLl á eleição do lwnrado St·. Dr:. Olegal'lo 

·· . foi suprirlor ao de l8U7 c S . . Ex. não ro-
chtmou contr<t isto. . · . 

Como quer agoi'it reduzir o cloitora~lo 
actual ao numero que ·euc tinha. em 18971 · 

cl:ts ' "Si'"n'~1iii"''·' · OS ('!r>itOl'l'~ e temlJmn 
;;;Úl :;~-.;;(\:e'~ nr~'1i1o- do 'll;g;r ,.em qu~ f'Lmca 
cionou a :icc)w. . 

Oatras muiüti~ irregnlari'dadcs a illÍl8tl'ada 
Ct.imm:ssãoencontrará, qne não pud:Jrarh s ~r- . 
mcncionadM, 

. . Além disto, 1m eog::~no manifesto por pal'Go lllUNICil'IO DE PARACATU' · 
doiUustro contest:1nto quando ttl'llt·mou ter·om 
comparecido -2.110 eleitores. A votução Neste manieipio encontram-se as graveJ 
daquelles municípios . foi : Cunha PerelL':.t it•reguladda.tle.s seguintes ; · 

· 1.194 ; Lindulpho ·caetano l.O·W ; Edu .trdo 
Plmentel769 e Olegario l\Jaclel 130. Na 8" secção compareceram . 28 elerto• 

Sorb.niados todos estes votos, resulta: 3.148 rcs o fóram onpntradéts 56 ceJulas -pàrà 
suffragios qtlO · divididóJ por dous dão 0 quJ- Deputados fed oraos, _as quaes ·constituem 
Cíento de 1.574 .e e esse o nnm<it'O elos olei~ nullidadc insanaveL 
toros que compareceram. O honrado cJl1tcs- Na 11 a :;ocção faltam as actas de órganisa-
testante er1'otl o 8311 calculo. _ ção da mesa e assignatura . dos eleitores ; 

Tudo vae dito sórncmte -para argumentar, alén r disso ignora-se o numero de eleit-ores 
.. pOl'<'iUanto O digno COntestante não _lll'l!VOU CfUd CJ111paréceram , porque não COTISta dà3 
·com a certidão sob n. 2 siniio CJ itO dm !897 a c tas da eloiçtto. 
o eleitorado Ülderttl de i\'Iootes CLtros cri Dá·se um f'acto em qu:1si todas'as aétas do 
.de 2.628 eleitores .; mas está obro que não · · · município: as copias foram foita:=::(3m segui" 
ficou sómente nlstó o que, quà.sl SÚbO anuas da , -som m do3tacarem as tres actas : da 
passados, o eleitontdo elevot.I-80 a numero ilistallação d~t m'esa, copia da assignaturas e 

· muito maiot• · - . . da, eleição, o 03 esceivães concertaram~ só-
- Ha de permütii· o illustee contestante ·que incuto <.t ultinil. . copia. 

me admire de ter i'allado em ur!fa duplicata . . 
- de actas clct na secção eleitül'al,,; pJis e tão C:onstituict isso nullidade? Paeece,qi:te sün; 
·vergonhosa, .a falsificação quo ao caracter porq uao to as <.l;C tas d<weJJdo ser distinctàs, 
do .illustre contestante repugnou . us:_u O$ porque constata. phascs. e actos -d'iiferentos . 
seus docp,mentos, -qile representam a mais dn:-oleição, as copias devem ser igualmentfi 
onsada e reles framla eleitoral, fabricada foit,n,s c~a uma de sua vez e concertadas -
por amigos que não puJer:tm . su~tentar orá t< .• mbem em tm'mos dilfe1'Óntes. . 
campo de luta dignct a candid~1tui:a de S. l~x · _. A illrutl'ada, C_9mmis'Sã.o, · em sua sabodo~ 

. e agora recorrem tt meios io Gonf'essavoi8 !'ia, apeecütrá o 'filcto e dará a decisão mais 
para mascarar a derrota quo lhe infligiu d jnstn o- J.oga1. . _ .. - . . _ 

. e~eitorado. · Deixei do re'lfUnder ao modo ·original pelo 
r1ual o illnstro co'ntostante proten~e que se 
q Ufl.lifi rl nem ele i tol'CS', isto é, pelas importao· 
cias · da at•rcca~lação po~tal. _ 

'.":. 

· -MUNICIPIO DE PATOS 

. Neste municíp io .deram-se as seguintes ir-- Isto não rne p:tí'OCO Cor sidtJ itllegado, {Si não 
regularidades, algumas das qtne~ consl,ituem para teazer algum atticismo ·à· contestaçã(), 
verdadeiras nullidados do processo elei- porquanto não esGi'lo as regras iostituid,.as 
tora!. . ·· · ·• por leipara fa_zer"Se qualificação eleitoral. 

Assim, na 3• secção, o eleitor P ed ·o- Gon- De facto, que póde hCJ,vér dé commum 
çalves Canuto votou e não assignou no livro entro a rerid.a d·o cort;eio e o eleitorado~ . · 
de presença. . . . _. · . Tio pouco . q valór~territor~ial _ de um logar 

Na 5• r>ecção a acta da iostallação da mesa t)arh tom que ver com o numero de o~eito• -
não foi con.cerbtl:t. . res, como pretende o illustre·.contestátlt(3• 

Na 9a secção verifica~se que ficou ignor·ado Confio na justiça· e na inteireza d<Jihon. 
o nome dà logar em que funcciooou a mesa rada Commissão do Inquerito Parlamentar . 

· ~l~ii~~·al, e o mesmo se dá com as secções 12• e espero q_ué seja respeitada a vontade do · 
nas' acttts da lO"' secção c.:msta· que elht se eleitol'J.do do ll o d.istriéto de Minas, o qlial, 

por uma m ttio l'iét de 5. 893 vóto3 sotire o con
reuniu no logar deoomiliado S;tntu. Rita, mas testao te, conferiu-me a . honrosa e difficil 
o escrivão qUe as concertou détGou Llu brefJ. do represerrtil· o uo Congresso Na-
Onça. Fica.,.se sem saber si ct. e leição teve cional. · 
logal' em SantCJ, ·Rita oú no Onça . . Verbal-
mente direi as vantagens que resultam de Ri.o 29 de abril de 1903.:;.. O Deputaild 
tal systema. elejo, Carnitlo Philinto Pmtes.. 
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Cont9stEtçito do Sr. Leite Ribeiro ao diplo
nuL expxlido pela Junb Apurmlor:~ do 
Districto Federal ao Sr. CorrÊLL Duti'<J., 
m :mcla la publicar em virtude do art. t> 0 

dei Regimento Interno 

~ nos ><t socieLlarle c a HossLt ci.vilizaçíi:o (ver 
i nquorltus pJli.ei<ws). 

Cunstitui,lo o Consc :lw ~[nnic ip:Ll fora.m 
s3Ud tra.hu. lltos começados em L J.e ~uat•ço de . 
1899, e, na fôrma da lei n. 35, reuninda-se 

·em 5 de abril. Heguinte os intendentes e sup-
ENUNCIADO pleptesparaaeleição das mesas qualificarJoras 

- Por esta .contestaÇão vem -o contestante foi a constituição destas, á. revelia minha 
fi confiada .a diversos chefet o.3 politicos, entre 

· provar, como provado cará: _ ·os quaes o Sr. tenent,e-coronel Dl' . CorrêJ. 
- -~ )-que n~~s eleições federaes-proce- Dutra; cabendo a este, na referida partilha, a 

didas na Repu.biica em 18 do feveeeiro mesa da pa1·ocllia d.a Glorb. _ 
ultimo, o Jo districto elcitoral -- dcstó, Os dis,údcnt,es, em nnmet·u d.c nove (cujo_s 

. Capital elegeu pn.ra seus represeut_a.ntos, nomci;l for<tm riublicados) votaeam no Sr. Ter· 
na Camar~ dos Deputado:s, os cidadãos tuUano Coelho, nessa époce1 antagonista po- 
coronel Arthur AmbroziooHeredia de Sá, litico do . St•. t3Iwnte-cor;mel Dt•. Corrêa 
Di'. Josê Candido de Albuquerque.Mello DUtra, nHts, feita a apuração , apenas sete 
Mattos e o abaixo. ass.lgoado ; votos foram apurado J, o por esta. primeira 

b )-que o candidato illegalmente di- frautle; logo denunciada. pelo Sr. Iturbide 
plomado, -tenente-coronel do q nadro effe- Estevcs, logrou o Sr; toriente-coronel Dr. 
ctivo dos officiae3 da brio-ada policial ,C,:rrêa Dutra ficar com unanimichde na ra
dé:;ta- Ca.pital, Dr. Ft·a;cisco Corrêa- t'urtda mesa.. (-Annaes do Conselho, pa,gioa 
Dutra, não· podia, ex-vi do disposto nas 102). . 
.a.lineas V e VI dos -arts . 30, da lei n. 35 Repugnando· a fraude e prevendo que .esta 
de 26 dejanei!·o de 189.2·1°, da lei n. 3·12' virü~ a. camp3ar nos fut uros pleitos eleito· 
dé 2 de dezembro de' 1895 · 4ó . !la rei raes, dous dias depois (em7 de abril) fiz e 
·rl. 40-:l, de 24 de outubPo de LS96';2°, do apresenteiuma inc_licação tendente a obter 
decreto n. 430, de 29 ·ae 1uaw de,J890 ~ - que, por intermeJio do Conselho Municipal, 
clecreto 1ogislãtivo n. · 908~ de. 13 de i~to é, a p~d~do do;;~e! o Mirridtel'io c.o I~te
nnvembro de 1902, e ar't. 12, do d,ecceto rwr, corr1gm_do VlStvel ·erro grammatwal . 
n. 4;695, .de li de dezembi•o de 1902 · existente no§:~". do art. 28, da lei n. 35, 
·ser votado para esse _ cargo, nem· foi torn_asse obl'_igatoria a assignatura do eleitor 
eleito , poe- não ter obtido maioria de no titulo eleitoral. 
voto:s legitimas. _ . - -· · . · Na çlefeza. d.etis.a . patrioca c moralizadora 

medida, pelo Co.Qse!llo rejeité1da p-or um voto, 
assini m~ ex·primi; · · 

« o orador termin.\ dizendo' que, si 
_ Com a lei e com·a verdade .lJassamos- á 
demonstração d? eríuucia4o.- - · 

Capital Federal, 29 !le abril ele 1903.-
. Ca'(los Leite ·Ribeiro . - · · 

· Elms. Srs. Membros dü. honrada 3• Com-
missão de Inqueritô. · 

_ confi<1SSe na ·energia do povo e este Íll~ 
vadisse os edilicio;~ onde :se deturpa a so
berania nil.eional, c9m a faJsificação ·das 
actas eloito.ru;es, não occup::tri<1 a. tribuna. 
Curnpre tt)!fd.a o seu dever, em favo!' da 

Peló Jornal elo Co1kmercio· de 25 · e 29 de mur<.tlfd11de _dos . pleito~ eleitoraes, re-
janeiro de 1899 -o Sr. tenente-coronel · De : q uet•éndo que ét vqtaçàr· da sua indic~ção 
Feancisco Corrêa _ Dütrá fez publicJ qué, de sej;i 'feita nominalrnenJ · (Annaes rlo Con.: 
accordo com a8 influencias polliicas .dai? pa- selho, p<1gina lO l) . 
rochias que constituíam o lo . distl'icto elei- A .1u 1!ificaç'to eloitot·al tne se 1 <J alizou; 
tm'al dosta Capital, eram seus candidatos p ::>1ltel'iormeote'sllbmettida á appro aç:-io da 
ao cargo de iutandentE-s intmicipaes quatl·o Com missão Municipi11, d<t c1ual fiz parte na 
nossos concidadãos ctlj9s nomes mencionou, c1uaiüla.de a, p1·esidente da; mesa dJ. Ilha. d·e 
acabando pedindo para estes os suifragios dos Pa.que~á , poz <1 _ mostra a m tkaudaciosa 
co-religionarios. c-- fàtude, prat tcada sobretu lo nas paroclli'1s da 

Ferido opleito, ao qual concorri sem pio- Lagoa c GlÔl'ia. · 
tecção de partidos e sem <Ünpctro official, Nesttt o St\ t.enm1te-coronel Dr. Corrêa Dn· 
logroí vencer, derr•otltndo ' a, chapa allnclida, t.r;a, , q uor·endo 'duplamente enfraquecer o va
datando dessa época o desejo de v,ingança lo r ·do:> ~cus aclve1W1rios, eliminou 2.208 ele i~ 
cont·l'a mim concebido polo 81'. ten~nte- co, ·torcs, em gr<tnLle pa.rte legitimas, apen :~s 
rortel Dr . Corrêa;' Dutra, agora p.Jsto em seus des<tffectos, e dou ingresso a ce1·ca de. 
pratica pela arneaç<~, do assassinato, pela- · 900, na sna quasi totttlitlade a.bsolutament.e 
garrucha do - si<iario assalariado, pelo con- desconhecidos, prccis~mente porque oram 
curso dos ·que mais podiam e podem infamar ·e são a-bBoluta;mente fassos. 
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Par« cohonestar a inclusão desses indivi- fossem acceitas as 900 admissões, mas· rejei
duos, phantasticos em sua maioria, foram tadas as 2.2208 eliminações,- taes as recla· 
el!es qualificados em grupos, .tendó aos mações existentes contra istO. . 
mesmos- !Sido ern.prostad.as 4S seguintes resi- . Com esta. soluçiio não concordou o Sr. te-
dencia.s .: . . . · nen tê cqronel Dt·. Corrêa :Dutra, e no dia 26, 

4 na pra.ç,t Duque de Caxias n. 5 ; ·rillegand-o ~s:tat· a. commissão desfalcada 'de 
4 na rua Cosme Vlliho n . . 5 ·; um :vogal; _foi para esse. logar riomeadó o 
4 na. rua Cosme Velho ·n. 31- ; presldente da mesà. da-Lagoa:. . - , -
5 na rua Cosrne Velho n . 3 ; Este,, emposs_ado do· 'cargo, ·· logo· declarou 
5 na rua cosme Velho ri. 4; dispensar o ('xame do feito;. ror já co.nh&-
5 na rua do catt()to .n. 183 ; cel-o I 6 Sr. ... tenente-c~ronel Dr. Corrêa Du-

. 6 na rua Santo Amaro n. 2 ; -trá ; aproveitançl~-se da declaração; rec1rteren . 
' 6 narua cosrrie Velllo n. 24 ; urgen~ia para a immediat'f~ votação do seu 

6 na rua cc)sq~o YeJhJ 'n .. 3.2; trabalho. e este, como er:a de prever, foi . 
6 . na praia de · Botafog() n .• 82 ; approvado com a· rapidez ·dos ralam pagos, 
6 na praça DUque :d.e Çax:ias n. 15; sendo indefm•idas toda> as reclamações apre- -
6 na ladeira. Guarar<lo pes n. p ; seu tadas. . . . ' . . . 
7 na ladeü·a· Guara·rapes n. 7 .; · · Desse rnodo, e á gu:Zade soc1édade ,de elo· 

. 7 narU:a das L\J,ranjeiras n~ 2 .; -giosmutti_olfeproté~ção re.ciproc:J., ·os presi• 
8 na. rua cosmo Velho .n. 46; . d~;~ntes da~ _mesas d?t Lagua e Gloda, tendo 
8 · M d Ab f . 20 por serventes ·os: das.-mesas:d-a: Ga.vea e €an, 
. na rua arquez 0 · ran,.es n. ; delaria, ·. éõnstruiram ·· esse Ílotavel m.on·· u·· 
9' na rua das Laranjeiras n. 71; · 

. 11 na rua M<\TqtJez_d·e Abran tes .n .. $6; m~nto á frau~e; em cujo~pice, coroados por 
· · l(:l_ na trave;Ssi Barão _de Guara.tiba Íl.l ; ·Chico Ca:rvoe1_r:o, Joãp Bonzão, João Gazlsta.~ 
. 27 na rua das -Laranjeiras· ü, 179, e assim ,TI'egte _Terra, José Moço e · ou.tros vestae;i, . 
por deante ! . _a<::3!<baD,rde apparecel· ~as figuras dos Srs.' .co· 

· · ronel Heredia de Sá 'e tenenté·coronel·Dr. ' 
·: Mas: não :é tudo: a audaêia foi ao ponto de Francisco 'éifrl'êa Dutra. ; . .. . . · .. 
fazerem 6 eleitores dados como· residentes á RevoÚado coni tudoisso, em i7 de junho 
rua da Lapa n. 40; todos com O nome pro• abandOnei os trabalhos da comrnissão. muni. 
prio de «Francisc!J» ; qualificara1U eleitores cipa1,. e, ).ltilizil._ndo·meda tribuna do Coriseihó . 
fiados como residentes na. praia· de Bota.togo Municipal, u!)sta lavrei o seguírite protesto: 
ri. 78, que . é uma câs.a )J.a lorigos · ann()s em · · · · 
.co:npieta ruina; e quali(icaram 6 iridiv.duos . (( ... âfastado p'or algllllÍ! dias~~ _do s~io 
·.dados como moradores - ná casa da rua da, do Conselho, e · oote volta; e volta-trá. .. 
ÇHoria n·. 100, quando o .ultimo predio dessa zehdo o:seu cor~-tçãO de pâtriota cheio de · 

·. rua tinha~ tem n. 86 ( doc:Umento junt<T.) magoas; cheio d.e tristezas, ehêlo de verJ 
, .. pocs.l a 4. : . . ' --· · .. · . ganha ..... · ·. -- , _ _ ., ., , , ·., -: · : ,_ 
.- : Para· essa mon.\'truosidade vingar na Com- . . O. que - ora se deseja, se .. tr<uila, se . 

Ihi~são Municipal foi feita interessante porém ·combina_oo. Gommissão MUniCipal é uma: 
' tm·m ralissima c 1mbinação, como passo a Vl}í'gg~h~; · é.· Upl crime de · Uisa~patr!a, 
' demonstrar: . . · . · · · porqu~ é .o_ aviltamento da. sua repre· '. 

;. ·· A Commis:;ão comeÇou a funccionar no diá · · sentaçao; · · · . . . . · · . ·. ·· · . 
_lo de junho,' tendo . cada pre ;jdeúte feito . o orador üão pertence. ao numero 
J:larte· da commissãg de exame do seu proprio d_aquelles. que \ :proclamam.. que em ,poli; • 
trabalho, mas o S:;'. · ten cnte'-coronel Dr. tiCa só ex 1st e utn erro:' a uerrJta. Ac .. m'a,, 
Corrêa Dutra,' i~ró>idénte da commissão da muito àcima davictwla· ignobÜ está a-.· 
Glori_a, . logo foi nomeãdo púa estudar os · honra; o esta, qúagdo existe, não admitté 
trabalhos da da Lagoa ; o presidente' . da. "da · cla~os, ·não estabelêcg seleC:ções-para s_qa-
Lagoa pa;ra estudar os trabalhos feitos· na acçao - · · · · - · · · ·: · · 
Çandelar1a ; o presidente da da candélar.la · SeÚm q~laes · iorem _ à~ mi.uÍifestaçÕes · 
para . ta!llbem estuda.r os teabalhos da da da. acti:vida~e humana; néstas, a honra, o 

. Lagoa. . . . . b~w, o pudor, ternsernpi·e O seu ~ntuà: 
. , ; No_ dia 12, suscitaMo-se uuvidas sobre a riO sagrado, o seu espª'çoünprofanavl}l. ... · 

presidencia da mesa d'e Santa Rita. ainda a · Quem vence _pela fJ•a.úde, equipàra.~s~ · : 
cónstitui@.o do_ tribunal de inquef'ito coube ao que Olll'lquece pelo roubo . .. , .. · .-- , 
aos presidentes das mesa.s da G<wea, Lctiõa e . E' a indignidade posta em acçãoi e o 
Gloria. · . ol'ador nunca será politico, si isso foi· 
'· Sendo del'nasiadamente uscanda.losa a chi- co~dição indispenscwf\1 paea t:JSSa car· 
mica eleitoral patente na qua.lificação da re.Lra. · 
Gloria, um dos vog!J._es não deu parecer so" . O orador espera que os trabalhos da. 
bre ella, e o outr•o, RO dia· 25, propoz que Çommissão M~m:icip_atsejam terinln!J.<los 



~ESSÃO :Gi\I 8 ·DE MAIO DÉ 1803 .· · . ....._ _________________________ _ 
para depois pl'onunciar-sc mais detida- phera do odios -p:.tm meu nome, :.tssim me 
mente, o, sl fvr consumma .. io o vergo- uxpondv a injustas vingan.ç:.ts pessoae:::> e a 
í1hoso attentado de que se cogita., não completo deapeestigio poli ti co . 
fallecer<L ao orar.lgr a precisa energia · Felizmente a lepra 'finou-se ao apparecer, 

·P.ara, .na .tr-ibuna em que·se acha, ou na e nunca, como nos dias subsequentes, minha 
praÇ:;t _Publica, . ou na impren~<i, perante vida publica ' i1Te-· proporcionou tantas com-

·.· os trtbunaes, perante as autondades. con · . pénsações para meus esforços, tantos applau
stituiti.as, perante o povo, mostrar a este sos dos meus supei'iores na hierarchia poli- . 
q.tmnto el!e é vilip_endiado,: como a sua tica, dos meus pares no Conselho Municipal, 
sobPrania é ·.deturpada,- como os . seus da imprensa e_ dos meus dignos amigos e con-
di ~os são postcrgadós, como pela porta. cida.dãos. · 
fcüsa. d-a. frande se escàla o poder . 

E si não for ouvido, si nada conseguir, Innumeros são os testemunhos· e os factos, 
ter á. cum_pi'ido o -seu d,ever, e ningu~in que podem fielmente _photographar a dedi· 
o poderá 2.ccus.1.r, nem mesm,o no mó- cação e · honestidade com que, no seio do 
n:iento em qlié a Republica., .seguindo por cons.eltío Municipal, procurei servir á .causa. 
_ossJ . caro in h o, · chegai' á dissolução, -- <j. publica, ' e dentre ·esse!l factos destacarei roi· 
auarqh ia.» .(Annaes do Conselho, pagg·.69- nha s:ilccessiva eleição á vice presidencia e 
o 70.). __ · · · presidencia e:ffectiva .dess;t corporação e!~ 

,,-E~ -.i7 de jÜnho proximo vindouro com· tiva; . · . , . . . . 
ptctani-se · quatro anrws quo proferi . estas Ex.er01a este ul.ttmo_ cargo q~ando? occor
p:1.lav.ras, .c meu espiri·to não ·podia c.onceber rendo. a . va~a do pref~It<_> efl:'ectn:o. tiVe, por 
propheéla · 1Tiais feliz, meu ·ponsamon.to não; força da le_l, d~ sub3tltml-o ~nt~rma~e_nt~, e 
podi<1 ler mll.i!:J clll.r<imente -nn.s pagipas do ~a r efutaçao 'que ap,..esen~el a menttsstm.1. 
fiituro. · . .. . . .- _ - . - ' . . JLmta apurn.dora,-ro(utaçao annexa ao p:·c-

- .· .Meu protesto de ·nada yal.m; ll. j 11nta scc- sente, em · impresso d~vida:mente authcnti
clonal, a requet"oimento de outr:cm, annulloil cado, IJl'esumo ter ~eua~o. caballl!ento de
·.csse ropositnrio de . r.•l~idados mas o Su-. mons~rado que essa- mterimdade naome m
pí·emo Tribunal restu.bElle'ceu-o: e àssim pas- compatibilizou para a:car,go ,de Deputado Fe-
*m a ter força de lei o g_ue, em face da deral. · 
peopria l~i._ é um· crime. . - . . o m~t~ postá de ofricial supérior da. gua.rda 

Eis, ligeiramente esboçado , o historico da nacionaL desta. Capi:-t:tl tambem não mo in
qualificação elnBoral da parochia dá. Gloria; compütibiliza p<~ra esse cargo; isso já do- · 

' em 1899, agora. · út-ilizá,da pi3Io S~·· . · ten8'!lte- monstrci em argumentaif<!,o em separado , c 
coronel Dr .- Ft· -o nuisco Corrêa Dutra, para o sobre esse assumptõ,a Ca.mara já firmou d .. u- · 
seu enság.J.lentadó tlisfar~e- do Deputado aõ trina, cumpri~do notar que, para evitar du
Congresso FederaL· · . vidas futuras, deixei, 4 mezes e de'!; dias an-

tes da ~leiÇãó, O exercjcio de miDh:.\S func
. A essa· .qttalificaçao succcrleu a .eleiÇilQ fe- ções, e a.lei ap~nas exige 3 mezes p~ra. a. 
deral, na. qual, ·segundo Jninha cou.vicção, desincompatibilizaç.:'í.o. · · · . 
logrei ser elei to, -tendo o n1cu reconhéci-
mento merecido O voto fu.vüravel de quatro INCOMPA'rlBiLIDADE ·no i 'ENENTE·COIWNEL DE 
do·s cinco membros da. illustre commissão de roucrA DR. FRANCisco CORRÊA DUTRA - · 
inquerito;a Camam-, poréni.; em sua alta sa.-
beclol'iá o elevado erfterlo achou que .não . A incompa.tibilida·de do Sr. tenente-coronõl 
me··perten·cia ·a cadeira> por mim disputada, Dr . Francisco Corrê:1 Dutl-a é qu J não pôde 
e-;· por 73 votos contra 65, tive· de ab ::mdonar- ser destl•nilh~. olh t em a. força da luz e é 
este recinto, ao qual só me conduziram . as imperatíva como a lef 
ma.is puras e legit imas aspirações: · Já isso demonstJ•ei na contestaçãJ q uG 
~a explicavel-cxpaúSão de ,minha tiÚ.p é)lO . apresenki ú. meriti_ssima .JLlDta Apuradora. 

_qué me . parecêra -um immorccido cs!iulho, mas-, t un,lo ostudàdu ~L l_luestão uom maior 
puultquei na . imprensa uma _càrtH. política, cnida.do,.voLt'expol-a com ou tra m3ticu:ost.-
emh•gicà, ·é <)er•to, poréni digna; sem retalia- dado': -
ções nem ínjurias, c g1•ánle- fvi: o ·mou assom" . --A ['uJ·ç·~ policial da Capital Federal, actual
ll ro quando, tempos d"lpois, · a vir reeditada mente c8ós ~ituida em br~ga.d.1., foi cread'~ 
~ II). folheto, já entao accrescida do um pre- .pelo decreto de 9 de novembro de 1831, s.ob a 
Jacio apocryphó, vil, miseravel , nõ qual a· 'denominação de Corpo dos. Guarda.s Munici- · 
vida privada das mais altas autorid1_1.des da. _p:1es Porm:inentes,mas,pelo decreto n ." 2.081, 
Republica crU. cova.rdémcntc atafs \lhada, do 16 r1e janeiro de 1859, essa denomi
sendo, que essií. torpez ·o~. · não tivera ontro in- nação foi muda_da para Corpo Policial da. 
tu i to si não o de provocar .uma athmo.~ - Côrtc ; : 



2ÜO A~NAES DA CÁl\lAl'l.Á 
-- . ~.-~ .... ., 

Pelo dcc1'cto n. 3. 598, dó 27 !13 janeir o de Següith~O o- decr,•tJ n. lO .222, do 5 do 
1866. o.;sa fJt'ça passJu a sJr mixb-militar abril do 1889 (refúen.lado prlo Exm. Sr. 
o cl vil-swdo o.~t:t constitui da pelo corpo Conselheiro Dr. Francis~o do Assis Rosa e 
«Gu:lrJa UJ'baoa» e aqnolla. pelo «Corpo Mi· Silva, nes,.a data Min istro da Jnsti ça) , sendo 

, h tat• de Policia da Côr te :>} ·. . . que no capitulo I se Jê_a s:Jguinte .ementa: 
Poi e:S3 decreto ficou estaTJe!ed·lo que; . ' . «Dà organÍzaÇ~o do cor pó e SQrviços a. 

· em cada estaç(i,o haveria Unl tlicdiCÓ 'el1CiJ.l'· :qtie é obl'ig:idO, » . · 
roD-ado de vel'lficar os .· obitos do dHtricto e 

, . preotar os certifica[lc-s pece_ss_arios para ~s · ·Peio q)J:e_<ionsta' desse. decreto v~rlfica-se: 
en lcrros; e que o chefe de r1a ltc~a contra:·tana . a) q ~e .. 0 Corpo Mi iitar 'de Policia da: 

. es.ses nwdicos o orgaoiztrb o regubt:n3nto do pôrte sa compunlta do· 1 A87 pl' aças e 
. rcapoctivo serviço. (ai' t . li).' ·. . - 3 !5 cavallOs; co!IIPREÚENDO ' Uil! ESTADo · 
· .· Polo decreto 11.' 3.Cí50, dn. 18 de ni:lio tio · li! ATOR o outrq. Itlqo)r, ojto :comp:üJ.hias 

18661 foi publicado o ·regutairtcnto _ stipra ci- de _ _infan:.aria · o . quà..tro de . oavallaria, 
·'" .tado·, ·.: l'Of€l'ente •CXolUSil'i.imonte á:> attrilJui- . 1'UDO CONRÓRME · OS QUADROS ANNEXOS 
::·> ,ções - -pl~Ofi$siOrraes- das· ~1~Jicos._ _ _ ·· _-__ _ _ · ·sqn)ls-... 1, -~ 2 _(ar t~ _ f o); :·· :'-· 
• ·. •• Vigorava esta or~anizaçào quando', Olill b)qu_o .o logar do di;.urgiãÓ-rnói' tinll.a 

do janoi'rw de 187!,· · o citladãp F-I:aocisco , do ~or preenchido roR AccEsso ' uE VIII 
Corrêa Dutra;·. na simples ·qualL:hdo de cstu- j)os diRORGIÕEs AJUDANTES (art:. 4•); 

· dante que · era, passou a SJt•viL· .como pr11ti- . . 
cante de medicina O Cirur·gia do lwspit~l da _c) · q!lO Ó CODSeT!Hfad.m.inistrativo do 

. força policial nÍilitar, perce-:Jc ndo os. venci- ooi.·po ei•a constituidopelo-commanda.nte 
·' •:nientos de pi·aça d~ pret , no,s;c caego <;c co o- g.era\, majores fiscàês e . comnia)J.dantes 
: ' . servando até 19 de dezJmht·o · .do ,1874 (<i.l• qi.í comp~mhias (art. 58); 
. . manack .. da · brigadà . policia l de 1\.)0.2, pâ., . . ···· dt. que O HOSPI'rAL F)~A . ADMINISTRADO 
·- ' gioá.83 .) ' ' . . . ·. . •. ' ·. .. . . . . .• ' . . p,éloco:nsell').o eccinomico do corpo, ~ob a 
· · Em 10 de .dezembi·v de 1816, o b.r. Fraif, . 1iscalização dó cômmandante geral e seus 

· cisco Corrêa • Dutr.:i. . foi, sem v.ell.cimento auxniares(art .. l!l9}; ··... . 
. algum, nomeq,do cir·w·giCío e:iúaordinm:·io da e) que .o • Ministro· da . Vu::=tiça, ô cóm· 

. , .referida força po~icial, .a agu:~.rdar opport uni- ~andarite do coi•po e oJ. commandãntes 
, dade para a efl'ectividado, assim se mantenJo do. companhias continuavam a ser as . 
· até lO de outubro de 1884, dat:~. . em que, .. aUtoridades ··competentes para impor · 

•. <verificando · p1'açd, '.foi npmen.do TEKENTE. en.stigos di!:).Ciplinares (art·. 258); .. . ; 
CIRURGIÃo AJuoúiTE EFFEc'rívo no · coRPo .. f) que, ·pelo ruappa n. ·l, subordinado 
I11ItiTAR DE POLICIA .DA CÔRTE (almanacrk ci- á ementa «QUADRO DA fORÇA QUE DEVE ·' 
tado, mesma pagina~) . -. • , . .· COl\iPOR O MESMO ÓORPO, SEGUNlYO O NOVO 

Pelo decreto n . 9.395, de 7 de março de · PLANO DE sUA ORGÚ!IZA.çlo,· o estado 
' 1885, novo regulamen,to foi dado a · esse nia,ior cómprehendiá: · · · 
corpo, tendo ficado expresso: .· - um cirtÍrgiao·mór. · _ . . 

·· a) que o comtnandatite ge:ral e os offi.- Dous.cirurg,iõas-ajudarite8, . . · ' 
_ciaes do corpo seL'iam de Hvre nomeação h a vendo ·a seguinte ünpórtante iio,ta" na 
,!l demissão do Governo, e gosawtm, colul.llna das «ôbservaçÕ3!;1» <<'os ES'l'.A.bos 

· emquanto bem ,servissem, das mes1pas MAIOR e menor PERTENCE_RÃo .á 1a com. 
honras que competiam aos officiaes do . panhia da respectiva àrma»; .. ' ' ' 
exercito (art. ll); . · . · 

b) que o Ministro da JustiÇa/o co'm, g) que domappa n. 3, e xplicativo 
mandante cJ.o corpo .. e 09 commandante;; «dos ven<'imentos DóSOFFicrAES' e praças 

. de companhias erani os cúmpeteJJ tes para . de pret do Corpo. Mil~tar de : PoHcia· da 
impor castigos disciplinares (art. 52); . I Côrte, ·consta o soldo, a ·etapa o gra-ti- :' 

c) que o conselho administrativo seria fieação mensal de exereiêio que cabiam 
composto pelo commandante geral, pelo .· aos cirurgiões. · · , ·. · . . 
major e pelos, commandantos de cómpa.- . · ~a, . data desse íne~mo decre~o JCÚ!22 (5 _de . 
nhias (art. 122); abr1I de 1889) o tenente cti'11rgião a'judanto 

d) quo a reform[L dos ofiiclaes e praças effoctivo Dr. FranciseJ . Corrêa Dutra FOi 
do corp::~ seria regulada pel<t legislação ?~oMovmo a ca_pitao grtvimtdo fitlm;,iriack 
do exercito . que y igoÍ'asse ao tempo da· citado, rrlCsma pagimt.) : ··.. . · .. 
reforma (art: 171); ' ' . • . . . 

e) que; o.xtinctó como ficava o corpo Proclamàd<1 a Republict!-, _o coi·po téve ·<t 
civil. da guarda urbana, as praças deste denominação de Corpo Milita.r .. de Policia do 
podiam ·sel' engajadas n o corpJ militàr Mtioicipio Neuko. · · , . ··. . . . · · ,:: 
de ;policiá, . com . direito .ás vant!tgens ~og.t~iu-so o decreto n,.. 155, de 14 de> ja· · 
1)eculiares a este ( art • I 73) . · ncn'o de 1890, o q l!al ,. «ALTERA-NDO"A intGA~ _ · 



SEssXo El\I 8 DE J\IAIO DE 1903 

NIZAÇÃO J?A FORÇA POLICIAL DA CAPI'!'AL de 1890, dando Regulamento para a Brigada. . 
. l~EDERAL, tornou expresso : Policü,Ll, e neste se lê : 

~) qüe essa FORÇA POICIAL SE COMPORIA a) que. a FORÇA POLICIAL da Capital Fe-
de ] · 705 praw~, 11\0LUSIVE OFFIO!AES dera! SE COMPORIA de 2.010 praçaS,INCI,U· .. 

. ~a;rt~ 1)_; . . . . . · .. ·· . . · SIVE OS .OFF.ICIAES (art. 1 °) i . 
b) - qlle~ A REFRIDA FORÇA: :SERIA DIVI· . b) que TODA A FORÇA Se denominada· 

.titiA EM .QUATRo .coRPos, os quaes te- · Bri~ada. Policial da Capital Federal, e 
i'i-àtn a IQ.esma organl'Zaçãó dos do ex:ér- . compret).enderia um .regimento de cava!-

. cito (a:r't. 2); · · · . · ·. · .. •. · . ·· laria. e tres batalhões de infantaria 
. é) · qú:~ TODA FORÇÁ. se · denominaria (ad, ' 2o) ;·: · 

, . · ·· Regimento Policial -da c 1pitàl Federal c) que o ESTADO-MAIOR da brigada 
- (àrt. .3°) i . ' . . . . . - PERTENCIA Á 1"' CÓMPAl'!ITIA DO 1° BATA• 

d) que o estado-maior PÉRTEN'cÉiuA a. L~Ão; o se comporia, ALÊ~! Do coMMAN· . 
· \ l" COIÍlpanhia •do ' l 0 bata.l!íão de infall- DANTE, de Utn medjço de 2" classe, DOUS · 

· tarü1. (art. 4°}; · . _ MEDicos DE 3" CLASS.E, quatro me.licos 
<e) <.ruo o referido estado-maio-r SE coM: de 4a classe e um pllarmaceutico de 4" 

l'ÜIUA; entre outros officiaes1 de um cí~ _ classe (art. 4°) ; . . , _ . 
~llrgião-mor o dous_çirul'giõesajúd.arites d) que, 'pelo disposto no capitulo re-
(art, -Q~); - f o rente. Á PROMOÇÃO DOS ·oFEFICIAES, a -

·-,Pel-& ' dêcrõtô .xü ·2os-, de. U(le, fêver. eiro .. p-romoção dos medicos se effectuaría por 
·- -· - - - · · · acceSsd. (art. 7°) .; . · . . . . 
tleTS~o; fuvami•eguliJ,dos os ·vencimentos dos e) que 0 _conselho _fi.dministrativo da 

. clrú ;giiió-môr e los cirurgiões do regiment9; brigadat fica v~ circumsc:ripto ás pessoas 
:Vihdo em hbella . anriexa descrimi'nado o . 
S')lúo; etapa, addicional .. e. : -.2Tat.i.ficaçãó ·de do coinmandante da brigada e comman-

. - ~- dantes e fiscaes do regimento e bata- . 
. excrcicJo q11e ficávarri p:ercebendo. · -. . · ·lhõé_s_(art. 148); · · 

, ' : ,Nessa mesma data foi<>o capitão gradua,do . f) que o hospit!1-l S)lbsistia a_dministrado · 
t)r: ~ Frànciscó . Corrêa Dutra PROMOVIDO a .· pelo conselho adminiStrativo da brigada, 
~á~~t~o . effcctivo (alma!lack' citado; ·meslJ}~ sob a fi~calil'iação do commandante desta. 
pagi_na.) -. . · · · .·_ · ·· .. (art. _?50) ; - . .. • . . 
- P~lo dó~ro1o n. 342; d ,J 19 .de abril de- - g) que .o ~inistro · da Ju3tiÇa, com-

1890, foi oregimerito elevado. a 2.001 p ;~açis; : matldanteda brigada.commandantesdos 
INCLUIDCS · OS OFFIC!AES (em cujO ·.numero batalhões e regjillento e co in mandantes 
figilram os officiaes ·niedicos) tendo ficado de cOlnp.· aiihias,continuavama ser _os com 
(feclar.ado l}Ue as 296 .. praças de pret CO.\ll t t · f d' · l' 
'q. u.· é. A F_._ .. m __ · _ç· .A era. a_ ugn_lén. tada se. ria_I.n dist.r_. i-_: ' pe · en es para Impor cas Igos · 1\JCip ma• · res (a~t; 358) .; ·· - · 
bíii\l;ls igualmente pe~os ba,talb.ões de i.nfan- · . 
tar'ia, do. <\Hado regimento {àirts:- to e 2°). " A 14 dé novem'brode J8go foi o capitão ef-

Pelo doc;·eto n. 5'1.0, de 22 de junho de fectivoDr. Ftançisco Correa Dutra promo· 
~890, ft.!i públicada a ·priineira. ConstitUição 'vido a-major-, igualmen.te e.ffectivo. _ 

.Republic:\m; e nesta, · no . ârt. 26,• foi. dec~a- Em 24: de fevereiro dé 1891 foi promulgada 
· ·rado :-- · a ConstituiÇão Federal, e nesta, precisamente 

- · / ·· - · · ' no capitulo . que . tratlJ, .das attribuições -do 
. << São inelegíveis para o Congresso -Na- córig_re~o, lê-se 0 seguinté : · · 

ei~~~1 Ôs cómniandantes doscorpos po~ •. Art. 34:-Compete privativamente aó 
i' - -- Congresso Nacional:_ . . . lCI:J.C>»; . - . : . . .. . § 3 L . l . b . - d 

-: Segniu-se a publicação ,do decreto -n; 852, . . o_ eg1s ar so re a orgamsaçao o 
- de 13 ·de outubro de 1890 : · · · · · Districto Muncipal,:B:EM ca:r.1:o A POLICIA o 

a) mudando a denominação do . I'egi- .· ensii}o supél'ior, etc< . . 
meu to policial da Oaj:iital Federal para . Em 26 déjaueiro 'de 1892 foi pl'Omulgada a 

.o de bt~igada policial ·da Capital Fe- lei ri, 35, e nesta o Congresso Federal, dando 
tleral ~ , . · . · . · . · · execução ao disposto no art. 27, da Co.qsti
. ·. õ)a~torizando o Ministro da Ju.Stiçq. a tuição Federal, decretou : 
cxp;}dir nov;o regulamento adapta..vel á · , Art. 30.,--Não pÓderão ser votadas 
NOVA "óliGANrzAçÃÔ>>;· · · . · · ·. ·. ·pará senador ou deputado. ao Congresso 

Pelo decreto. dé 23.-.. c, ~útub.;o de 1890, .ré, Nacional; . 
:form:tudo a Cons,tftuição publicada. pelo de- . v~os funccionarios militares inver-
'creto n: 510, a ' inelegibilidade citada. foi tidos de -cammari:dos de forças de terra e 
integralmente .mantida.... -. . · mar. bE POLICIA e .de milicia, nos Esta·· 
. Sgeuiu·sJ, em cumprimento do décreto dos em que os exercerem, equiparado a 
n. 85.2, o decreto n ·. 958, .de 6"de novembro e~~es o Dist.rictó Federal. _ ·. 
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, VI-AS autoridades policiaes E OS OFF~- oriiDAS POR ACCESSO SUCCESSIVO, segundo 
C.IAES DOS CORPOS DI!: POLICIA C de Jlll - suas allGigu ida.des (art . 8°); 
licia» . c) qne os vencimentos dos OFFI· 

, ·,Pelo decreto n. 1.033, de 1 de setembro de CIAES · (incluido o major cífectivo Dr .. 
· '1892; · FOI ORG , NrzaoA A BRIGA DÁ, POLICIAL, Corrêa Dutm) seriam . os especificados 
de accordo cornos quadros insertos no corpo ·na tabella annexa a esse .. regulamento 
.de.sse mesmo dect•eto, daguelles constando : (art. 23) . 

. a) que os offl.ciaes do e~tado maior El'n 21 de deiembro de 1896. foi. refm~mado 
do commando da brigada serram 24; No POSTO de éoronel ó ex-chefe do serviço 
. b) que nesses · officiaes estavam com- sanita.rio tenente-coronel Dr. Antonio Aggri-

prehendidos: pino. Xavier de Brito (almanack citado, 
Um chefe do serviço sanitario-tenen- pag . 94) e nessa mesma data FOI PROMOVIDO 

·te.:..cor.onel ; . a tenente-coronel eíft:Jetivo o então major, 
Dous medicos.c....majores (um era o Dt': tambem ·effectivo, Dr. Francisco Co.rrêa ou~ 

Dutra); . . tra. (almanack citado, pag. 33, e Diar'io Otfi-
Quatro medicas --:- capitães i . cial de 23 de deie.rribro de 1896) . . · 
Seis medicas -tenentes. Peto decreto legi~lativo n. 7!6, de 29 de 

-~ -:-

·~--

.Por decreto dessa mesma data, 0 major ·dezembro de 1900, naj}.isposição X, do art. 3•, 
eífectivo Dr. Francisco Corrêa Dutra teve AS foi o Poder Executivo (!.ntorizado << A. REORGA· 

NIZAR A BRIGADA POLICIAL E DAR- LHE NOVO 
. -HONRAS DE ·POSTO imm:ediatamente superior REGULAMENTO», e. foi em v .rtude ·desta au-
.. (Diario Official de 2 de setembro de 1892) toriZ,ação que, em 11 de dezembro de 1901, 
~ · só isto deixa provado quE{ 0 major Dr · Fran- 0 Governo fez baixat' o decreto n .. 4. 272, 
: .. cisco Corrêa Dutra era OFF!CIAL DE PATENTE, d. ando á Brioaada Polici:\l O reoaulament.o vi
·'_:.,..FF. IÓIAL EFF.ECTI VO DA BRIGADA POLICIAL,pOiS 
- v goran~e. . , . • 
. 'só os offl.ciaes dessn. natureza POSSUEM rosTo, Assun exposta, documentada, e conc;:~.tem.- . 
'·causa muitíssimo di:fferente de HONIÜS. . damente, a vida da força policial . desta . ci-

. Seguiu-se o decreto n .,1 :263 A, de lO de 
. ·revereiro de 1893, dando novo regulamento dacle; do l81l • datá da sua creação até . 

" B ,· d P l ' I"al e neste ficou estabelecido: hoje, e.bem assim · 0 . pa.pel que nessa f~J;"_ça <' Hga a 0 LC • tem tido o tenente-.coronel Dr. Francisco 

:··,. 

a) que a brigada ·se: . compor>ia t! e Col'i:'êa Du tra, desde qq.e nelli1 se iniciou até 
137 officiaes (incluído o majot• eífectivo· á prÇJsente data, e annex:td'a esta exposição 
Dr . Corrêa Dutra) l vet..erinario e 2 362 á contestação que apresentei á meritissima · 
praças de pret, .tudo conforme o plano Juntu. Apuradora, não ha. nem podem baver 
que baixou com o decreto n. I. 033, de argumento, razões. hermeneutica e· diale-
l de setembro de 1892, e ·mappa annexo ctica c1pazes de, com verdad€, destruir a .. 
sob o. n. l (ar~ . l•); · incompatibilidade que, de pleno e ind~stru-
. b) que 'l'ODA A· FORÇÍA se denomi· ctivehl.ireito, assi13te ao _mesmo teneote-co-
naria Brigada Policial da Capital Fe ronel. · .. . 
doral . o .comprellenderia, ALMM do estado N~o · tentem encontrar na legislaç.ão .do , 
maior, (neste incluido o majol' effectivo passado, hoje obsoleta, insubsistente,. revo
Dr. Corrêa. ,Dutra) · dons regimentos, gada, ·recursos contra a. for\.a esmagadora . 
sendo 1 de cavallaria e l de infantaria. da -verdade, puis a situação pres :nte é in-
( art. '2a); teira e radicalmente differente, como pas-

c) que o estado maior da brigada samos a demonstrar: · . 
PERTENCERIA AO l 0 ESQUADRÃO DO REGI- Outrora todos OS officiaes _da policia, com• 
MENTO DE CAVALLARIA e se comporia, prehendidos os officiaes medi'cos, · e~·am . de- . 
além do comm(l.nda.nte, de 1 medico t :l- missiveis a livre arbitrio do Governo (decreto· · 
nente-coronel, inspcctor do serviço sani- n. 9 .. 395, de 7. de março de 1885), hoje todos 
tario ; 2 medicas majores (um era o esses officiaes só ·. perdem suas patentes de
major effectivo Dr. Corrêa Dutra.) ; 4 me- pois. de condemnação em processo regular 

. dicos capitães ; ... 6 medicas tenentes ; 1 (arts . 722 e 674 a 686. do decreto n : 4'.272, 
pharmaceutico--tenente; 1 pharniaceu- de ll _de .dezembro de .1901) ; .. . 
tico-al(eres; l cirurgião-dentista -- te- Outrora a nomeaç.'í.o' desses mesmos offi- . 
nente (art. 4°). ciaes encontrava-se ao livro arbítrio do Go- · 

d) que <1S nomeações e promoções vérno, sem formaJiJàdos de espec~B alguma .. 
nos . O~'FICIAES, quet' do estado maior (citado decreto n. 9.395, art. ll), hoje só 
(incluido o maj<;>r eífectivo Dr. Conêa os sargen tos concorrem á prwmoção aO ·' 
Dutra) quer de lileil·a, seriam feitas por primeiro posto ; as vagas .de tenente mé- . 
decreto, sendo . as vagas de .MEDicos te-l t.iico dependem de concurso, limitada .a es- . 
nente-coronel,majores. e capitães, PREEN- 'colha aos classificados nos dous primeiros · 
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yogares ; as vagas ele ca,pltães moJicos serão 
preennhidas - dous terço~ por merecimento 
e nm por antiguidad e ; a vaga. de m:,jot' 
medJCo- será" sempre por merecimento, u o 
accesso aos pos:os, desde alfore~ atê majl-l'l', 
inclusive, será sem-pro __ gradual c successiva 
(arts. 19, li, 10, 9 c 5 do citado U.ecr·eto 
n. 4.272); . 
. Outrora o hospital era aumitlicltrn:do pelo 
conselho econoruico do corpo oü pelo con
soi llo administt':J.tivo da brigaJa. (decre ~os 
ns . 10.222, de 5. de abril de 1889, e 958, de 
ti de novembro de 18\JO), hoje o ~o1·viço s:mi
tario da. brigada -ó dirigido p ,;lo . inspector, 
qt1e accumlih as fudcções do director · U.o 
hospital (-arts. 372 e 390, do citado decreto 
n. 4,272); . . . 

Outt>ora o in1;1pector sanitario era ·intei
ramente alheió á. cons~ituição e funcciona-. 
mentó dos eonselhos economicos ou admi
n'ist1'ativos (decretos 0.:~95, 10 .222 e 958, já 
citados), hoje O insp3CtOl' Ê MEMBRO. EFFECTi
VO E A.C'l'IVÓ DO CONSEU-10 _ADMINISTRATIVO 
DA BRIGADA, e. como tal não só lhe compete 
deliberar sol;re a a.pplicação o fiscalização ele 
toda.a receita e despDZ<t da, bri~ada, como 
póde p1'opor qualquer medida que lhe pàreça 
convenient!'l em. beneficio dos .cof'res publicas 
ou proveito das praças (arts. 266 , 276 e .270 
do citad o decreto 4.27.2) ; 

Outrora o inspector sanitario nada tinha 
cotn os contractantes e cuntracios, com· os 
fornecedores e fornccürientos; hoje isso lhe 
está affecto mui dire~ta e ; espucialrnento, 
graças ú. sua. tríplice qualidttqe de chefe de 
serviçO ~anitJrio, directo1: do hospital e 
membro do cónsell10 admi i1is tn10tivo (a.1;tigo 
289, 390 e 391, §35 do citado decreto 4,272). 

Ainda mais : pelo recente dem·etci 4.272, 
de li de dezembro do 1901, o inspccf.or -sa
nitario (tenente coronel Dr. Franeisco Cor
rêa Dutra) tem em mãos, entre outros, os 
seguintes . poderes, que até enLão não lhe 
assistiam : 

a) obrigar seus SUBORDINADOS a cum
prir todas as ordens em vigor na bri· 
gada e as que forem expedidas por au
_toridadc competente (§ 1°, art. :391); 

b) presidir o cdncur~o dos candidatos 
aos logaTes do tenente-mellico o alferes 
pharmacentico, c presidir <i commissão 
verlficatlora das habilitações dos candi-. 
dato3 à prati.cos de pharmacia da brigada 
(§ 7", do _art. 391 e a:rt. 35); · ... 

c) avisar o commandante da brigada, 
sempre que os for.ri.ecedMes incorrerem 
em multa por falta de en:.rat.las de ge, 
neros pedidos ou rejeitados (§ 14 do 
art. 391) ; · 

. d) dar a~ commandante da gnarda as 
~n:strucções que' lhe parecerem, couve~ 

nicntes cí. disciplina e boa ordem do hos
pital(§ 2 ~, al't . 391) ; 

e) syntlicat• o in fonmu o comman
dante da brigada d.as faltas commetti
das .POR OFFICIAES OU PRMlAS QUE ESTI
VEREM SOB SUAS ORDENS C que devam 
ser rer olvidas por t1quella autoridade, 
sobro tudo quando taes faltas forem no
tic.iádas ·pela imprensa (§ 2:3, do artigo 
391) ; .• 

f) infortmtr e. cnc·aminhar os requeri- · · 
men tos, queixas ou representações apre
sentn.uas por oiiiciaes e praças doentes 
ou empregados no hospital (§ 28, artigo 
391) ; . 

g) propor ·as praças que devam ser 
empregadas nas diversas repartições do 
hospita.l ( § 34. do art. 39 ~) ; 

h) dar ao agente. do hospital sEu IM• 
MEDIATO SUBORDINADO, todas as ordenS ; 
rela1.ivas ás obrigações deste ( art. 423, 
combinado c6mos arts . 419 e 420); 

i) PUNIR, A ARBITRIO PROPRIO, com as 
penas de admoestação ou de reprehensão, 
todos os officiaes e praças QUE SERVIREM 
son suAs oRDENS; sendo que taes penas, 

· qúa:ldo applieadas a offi.ciaes de patente, 
deverão ser communicadas á atltoridade 
competente, afim de serem regbtradas 
no · livl'o de assentamentos dos punidos · 
( § 21, do art. 391, § 2° do art. 664.e 
al't. 665, combinado com o n. 2) . _ . 

Far-ss-ha preciso mais algnma cousa para 
deixar p rovado que o tenente-coronel Dr. · 
Francbco Cori-êi1 Dutra é offid al superior 
effeqtiv-o da pqlic.ia desta Capital~ 

Póie-se conceber que os Marechaes Deo
doro tla Fonseca e Floriano Peixoto, autores 
do maior numero de róformas applicadas á 
brigada policial, ignorassem qtre o Sr. te
nente-coroneL D1;. Franci8co Corrêa Dutra 
NÃO ERA. ÓFFICIAL EFFECTI"VO DE.:;SA CORPO- ·. 
RAÇÃO, para-ineptamente. incluil-o nesse rol 
em todos os U.ecretos,regulamentos, mappa~ 
e quadros'? . . · 
· Mas apresentemos novos ll.rgumento&: 

A· Constituição Fedel'al, no capitulo que 
trata « Das attribuições do Poder .!!;xecutivo» 
diz o seguinte: · 

« Art. 48, Compete privativamente 
ao Presidente da Republica : 

5•. Pro"er Ós cargos civis e)uilitarés. 
de caracter federal, sal v o as restricções 
expressas na Constituição». 

Ora, o Sr. tenente-corõnol Dr,_ Francisco 
Con'êa Dutra foi, polo Presidente da Repu, 
blica promovido a ESSE Pus'l'o e provido no 
logar de chefe do serviço sanitario da bri
gad,Ç~; policiwl em. 21 _ de dezembro de 1896, 
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~--------------------------------------~--------------------~----~~ 
consequentemente n11 vigencia da referid<O 
Constituição, e isso inspira uma pergunta: 
com tal acto o que . fez o Presidente daRe-

... publica ? . . .. 
:-- Deu provimento a um cargo civil ou a um 
o . cargo militar ? · · 

Precisamente porque S. S. é official 
effoctivo da poHcht desta Capital, e estes 
officiaes só peedem suas patentes por processo 
e seutença rcgula_res. . __ 

Portanto, 'abstrahida, pai in'1dmissivel; à_
hypothe.se do '. Sr. tenen~e-coronel Dr. Fran~ . 
cisco Corrêa,Dútea se,• 'um éivil; enga~t~dô 

··· n'a brigadá, . f).ca - a do ser ellc um oíficial de :· 
a) porque a -brigada policial · é uma policia, e para não ·sei' aUegado que o: seú ·· 

· Não pôde ser éi.vll :· 
.· ... 

corporação militarizada, e nas corp5- C<wgo 'é de mora cJmmí;3São, adduziref forte 
rações desta natureza, ~xceiJtuadas as àrgumento contr·a cisa · allcgação.; possível, · 
altas autoridades constituídas . do Go- em desespero de causa; de sa-r utilizada: · 

· verno, nenhum civil pôle terapalie Pelo 'decreto n. 942A, do 3l do ou-
•-administrativa que na _ brigada é'I)X~r- tubro de i890; o Governo Provisorio creou 
cida pelo1·eferidó official ; -._ - Cl ·MontepiiY dos · Empregádos de Fazenda, 

b) porque ~ste offlcial tem. direito á destinado. -a : prover a subsistericiã; ··e arrt,
reforma, como foi '·dada ao seu ante- .p:1rar .o futuro das familias . dos mesmo~ 
cessar, e o regulamepto diz textual- empregados, quando estes fa.llecess~m oil . 

. m~n1~\. 81. NÃo TERÃO -DIREITO Á :RE- .ficassem itiliaDilitados· p<wá sustental·1J-I'! J.e
centemento (à.rt . . l 0)'tendo El3Se mesmo lia_, 

FORMA os crvis quo exeréerém cargos m·eto, no .art. 4°, taxativatnente decla-ràdo 
; ·· na brlgàda, AINDA QUE TEN·IIAu GRA- qúé do Montepiô hão piniarrifaz~r pa.rte os 

·DUAÇÕES MILI1'AREd;» . . . . que, NÃ!O SE\'{DO- FUNCCIONAR!OS EFFECT!V,OS,_ . 
. -··.Esses civis são: o auditori que apenas tem sEiw:issei>nNTERINA otr PROVISORJAMENTE em · 
}lonrasde Cl.\pitão ; o vet.orlnaNo, qué [ipenas emprego :qü con;iniissão 4e Fazeuda· . .. . ; . · 
tem honras de a~fJras , etc., túdo CJÍilt ''>Ainda p~r es~ decreto,--o no,".rt . 27, .ficou 
corista do mappà n. ~ e da tabella .il. o' estabelecido que no deçurso do 19 mez de con
annexos ao ·decreto n. 4.272. -- tribtiição cg,dà .em)n·egado devia entrega).' 

Escapa ao leigo nias não deve \')Scapar ao na J,'epartição competeó_te. uma declaração, . 
juiz o modo pelo qual, !líi-S corporações arma- quo eol,'ia escript:J, üe seu punho; émfôlha.in· 
das, é feita a raspectiva escripturação, e teid" ~e papel; _ ~::Jm em'lnda ou entrelinp.a., 
hem assim a distincção que n.ésta se fa,z entre nem resalvas, netncomm. alguma qu:~ duvida_ 
officíaes 'de patéi:rte, elfect_ivos ou n~o, e os fizesse, assignadapelri c::mtribufnte, em pro
civis, simplesníente com J-:egaliàs militare_s' seriç:i. do thesôureii•o, que a rubricaria e .t~s

Ahi não ha confusões: .o graduado. o temtínhil,riá, por doús .empregadgs de.cate
aggregado, o reformado, o commisaiqnado. o gJrii igwtl á do declarante,contendo essa 
honorario '"""""todos teem a sua qilaliJade llevi~ d~Claração _ os esclarecimentos Iiecessariós-'á 

. uament:e annotada, e como já foi dito, grande outorga dos beneficios resultantes Jo Mon• 

. 4iJferençaexiste entre_ POSTo e HONR.A.s. · tepiu. · ... · . · -- · 
· Para provar isto ba~ta a .s imples -leitura · Pelo decret9 n. 956, de 6 da Ji_ovembro -de 

:dos-arts. 9". 372, 376, 31, 32 e 33 do regula- 1890, o GGverno. Provisorio !'esoiveu appli
mento em vigor (decreto-u. 4.272). __ · car esse mesmo Montepio aos <<FuNccroNA" 

. Nos.tres primeiros artigos a lei falla em RIOS ACTIVOS, APOSENTADO~ OU REFORMADO» 
'«POSTo» do major inspector sanitario, do Miuistêrioda .Justiça (art. 1°), se~do pelo 
.<<POSTOS» dos capitães e tenentes medicas, ou- art . 9°, oxigida do contribvinte amesma.de
.-carregados do serviço clinJ:co de ca.da enfer· claração tratada no art. 27, llo çitado decr~-

maria. etc.; nos tres ultimas _art1gos falla to n. 942 A. · · 
em «veterinario contractàdo que terá as · Nos arts. 2q e 3° desse Inesmo décretô 956, 

-. HONRAS de alferes >> , bacharel OU doutor lê-se o seguiu te: , 
'auditor, que terá as ·HoNRA.S de capitão» o 
«internos do hospital que .gosarão-- das Art. 2o. Considera·se funccionario do 
HONRAS de alferes». . _ . . M inisterio da Justiça, pai; a_. o ·e !feito do 

Fosse o tenente-coronel Dr. Francisco Cor- • artigo antecedente, todo empregado de 
rêa Dutra um simples civil ; commissionado . NOMEAÇÃO EFFEctrvA <ió mesmo h-1iniste-

. nesse posto, ou apenas com taes honras, .e . ' rio, QUE NÃO SEJA' DÉ MERA coMMISSÃo e 
isso fatalmente constaria dos seus assenta- perceba vencimentos fiscaes pelo The• 
mentos. _ . . / _ souro Nacional.. 

Accresce que o Go_verno póde, a seu talante, Art. 3°. São considerdos desde já con-
quando lhe apt•ouvet'( cassar as honra~ mili- tribuintes du Montepio, por parte do Mi-
tares concedidas a paizanos ou ·civis, mas nisterio da Justiça: 
não o.póde fazer com o tenonte-'-coronelato I .IV-O.s OFFICCIAE.S DA BRIGADA :PoLI-
do Sr. Dr. Frfl,ncisco Corrêa Dutra; porque ? CIAL, desde o POSTO dé alferes. >>·'' · 

I 
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PosteriormentR foram dados á publicidade, Sendo certo que o i~e(erido Sr. tenen· 
rela.!:ivamente Lto Montepi1.1 , os ·seguintes dec te-coronel não tem .· nesse Mini.st lrio 
eretos: outra funcção além daj; que exerce na 

N. 1.036, de 14 de novembro de 1890, tJS- Brigada Poli<::ia1 dodt.a ·'Càj>ital; · 
téndeilJ.o-o aos EMPRJ!ÍG.ti..DOS AOTI'VOS ou .APO· . ' Sendo certo que poi-, etí~ito desta fun-
SE~TÀDó .·do ·M:inisterio -.ào Iatêrior, DE No~ cção o l'eferidoSr~ tew~nt,~:.coronel con-
MÊÁçÃo EFFEC'Í'IVA, QUE N:ÃO FOSSEM DE MERA corre para o montepiO "1!ela . rubrwa . 
<JOMli1'ISSÃo, e percepe~S'etn vencimentos fixos . «OFFICIAES J)A· BRIGADA PotwrAJ~)), porque 
dós cofres public~ ·; . · ·· . . . o era de fucto o d~ dir.eito quando o 
.·N. 1.077, de 27 de_. no"{embro <J.e 1890, montepio foi c.reado, datà d,a .sua con-

estendendo-a· aos EMP:RE~h\DO.S ACTrvos, JUBI- tribuição iniCial ; · 
.LADOS E APOSENTA-DOS do Ministerio da In- · SJ3ndo igill!olmente certo que de tudo 
strucçãQ i>ublíca,.Qorreios e Teiêgraphos, DE isso está sciente o mesmo Sr. tenente-
No;i.I:EAÇÃO _EFFECTIV.(\.; ·QuE · NÃo FOSSEM: -DE · . ·coronel, ·tanto que fez, assignou e en-

. MERA . . comqssÃo, p(ir.cebessem venciment9s ·viou a quem dé- direito a declaração 
fixos doi! dófres publicos, e tivessem diréito · exigid!L pela lei, indistructivcis se tornam 
a apose1_1tadoria, n_a.' (.>rma. dá. ;lei; · ·: . · as · seguintes conclusõ\)s : 

N. l.420.C, de 21 'de fevere1ro de 1891, es- .. a) que 0 81 •. tene+tte.;,eoronel Dr. Fran· 
tendeJJ.tlo o aos inàgiH~radi;ls; . . · · . . . cisco . Corrêa Dutra, pelo cargo que 
. . N. 2.4~8, de . 1 d,e_fe;véreiro de 1!397~ con-~ occupa na brigada poliçiat, absolu:ta-
soUdàJ;ído, com modiftcaçcres- as _di·;posiçõ,es · . mente não ê funccionario em commissão 
·aritêtióres. · , · · · . .. do Mfnisterio da, Justiça e Negocias In-

Diz este decreto na parte ,que intere~11 ao · · ter.iores; - · · · · . 
caso e .questão: · . · · ·· , .. b) que sendo .inherente a e:sse · cargo o 

«Art. 1.• E· appiiça.-ve! · aQS. funccio- · . posto de tenente-coronel, logicamente se 
• · riiirios activós, aposentados; jubilados ou · ::verH!éa não . ser o inesmo funccionario . 

·réformados do -Ministerio dà ·JustiÇa e offiCial em cóminissãó e sim effectivo da. 
.Negoçios Interiores; ó cmontepio .ob~iga- . Qtigad~t policiaL; - . · 
torio, cre~~;do · por ,décreto n. 942 A, de .. é) qüe .isto.se. enc()ntraoffiyialmente 
31de.outubi'o de 1890, que será f\xecuta~ . recônheci:do pelo- mesmo Sr. teneme-co-
do, 'do accortlo corn . Q. presente, na ·parte . rbfuel, uma vez que,: aproveitando-se da 
que . competir àop3ferido ·Miilisterio. • ·. : FAVORES PRIVA'Í'XVos :. DoS OFFICIAES DA 

.Art • .-2. • . CoNSIDER,~·SE FYNOCIO!')ARIO · ·:BRIGADA. EoLr<nú. e mais :FuNOOIDNAR~os . ' 
do Ministerib d-a Jústiça ._e Negócios· In- N-io coMMmsro:NArios do · Ministe.rio da 

·" ieriorês, j:lara··o ·étl'l3ito do artigo. -al).teQe- :~· JustiÇa e N.egoctosJnteriores, dáquéll~s . 
· · dente, TODO ·EMPREGADO DE .NO_MEAÇÃO / . se 'iio.rnóü. participe -sem protesto, e _antes . 
, · EFFiÚJTIVA DO MESMO . MINISTER-!0, ·QUE .fez, . ~e proprio punho, a declaração Cl{i-· ' 

-- NÃo -.SEJA ))É .MERA coMM~ssÃo, e ·perceba gidfÍ . pela. leL. · · · 
venéimehtos fixados ria tabeJ.!a , expli~a- - ,. F ' 

tivâ· ·do orçamento-. ' . - · · . : - -Provem o contrario .- e incurso estará o· 
·Art. 3." ·São c·oiisiderados contribuiu,.. Sr. tenente-coronel Dr; Francisco Corrêa . 

tes . do moi:lte!lio pi'>r par:, te do Ministerio Dutra, nas dispósições do art. 207, n. 1, do 
·daJristiça e :Negocias Iirtêriores: . Qodigo Penal, pois _provado ficará que esse . 

VI7'0s Qtil~iaes-:da· Brigada · Policial -e funcciónario, para ,promover interesse pes
Corpo de Bonílfeiro's;; deSd& o· POSTO de soal seu·, procedeu .contra litteral disposição 

· ' · dalei. · · alferes. · . . ·. . · ., · · : . , / 

Art. 10'. As declª-l'ações que cada em- E~ ~~ !olheto, ·dado 'á publicidade pelo 
preg\ldo-deye fazer nq decurso . do pri- Sr .• tenente-coronel- Dr. Francisco Corrêa 
meiro tnez de 'cóntribuiçf!,o (art. 27 do . 
·decreto n. 942 A, de 31 de oiltQ.bro de Dutra; em resposta . á delicada contestação 
189:0)' serão entregues na Director:Ia Ge- que al?resente1 á' merittss~ma junta. apuya
i·al de Contabilidade do referido Ministe- ,~ora, íolheto e~so todo matizado de f~ce~I~s, 
·rio observadas · todàs as . foi·-Ihalidades JOgr~hdades e m2lulto~ q-q.e meus 1mnCipws 
estábelecidas:Uo citad·o artigo.» · · · · . o ~mha educaça.o nao me permr.ttem le" 

. .. : · ·· . · · . . _ - vantar e menos rebater neste recmto, ma

.Or.a;· resultando de tudo quanto . acaba de xime deante dé vv·. EEx.; está pa.tente · a 
ser expóstó : _ . prova da sua manifesta incompatibilidade,~ -

. Qilê o . Sr. tenente-coronel Dt'. Frari"- ir)Util foi o esforço do sophisma e da falsl
cisco Corrêa Dutt·.a não podia concor-rer dade .para domar á invencibilidado Ado facto_,. 
pàra o montepio , si fosse Junccionario O Sr. tenente-coronel D~. Correa . Dut~a 

. em commissão tlo M.inisterio da Justiça .comecé\ o arrazoado que asstgna, apr.esentan-
·e NegociOS· interio,reS j . . ' . do-se. NÃO COMO OFFICIAL EFFECTIVO . E. DE 



PATENTE que é, da força policial dest a, Ca- n<la e illustrJ Comm issão:- que o voc::tlmlo· 
.pital, mas como «coronel medico de 1• cltt>se con,po é um sub.;tJ.ntivo masculino, que :;i
honorario do exercito», e isso fez par<J. lt tt- ,gnifica substa. ncüL materir.l, extensa , solida , 
bilmente illudh· a credulidade dos honrados flil'i:;ivel, tambem empregado pam expr i ~ 
Srs. juizes, pois, como· SS. bem ·sabe, não é mir uma .corporação, uma. so~}iedad:o, ·ulnu,. 
esté o titulo que o torna incompatível e -ui:J.ião de pessoas debaixo das rriosmas Jeis, . 
sim . aquelle quo zelosa. c calmiladamente regras, princípios, crenças ou inte+·esses . . . 
occultou. Assim, a locução coRPO legislatiyo com-

Soube o Sr. tenente~coronel de policia Dr. prehende todos. os membros dos dilfe.r <?nt!}s 
Francisco Corrêa Dutra citar -o seu titulo ramos dessa especia.lidado ; coRP() diplqma- -· 
de HONORARIO, que rtada)Jie di.L sinão honras, ticG, todos os diplomatas, sejam q.uaes foraJn 
mas o de tenente-coronel de policia, que lhe ·as suas cat.egDrias e n·acionali.dades ;· coRro 
··dà soldo, gratificação, etapa, reforma, mon~ á.c~dernic:>, . todos os · proJesso1:cs c · altnnnos. 
· tçpio, etc., desse nem de leve fallou, e eom de academias, unlveJ:sida,des, etc; ; ooRr>o: .do~ 
·essa.· nevoa-véo de fracas . ésp-eranças-o ~ente, Q cónju.n·cto de todos QS pr-ofessores de . 

: Sr·. tenente-COl'onel Dr. Corrêa Dutrfl,··não &6 escolas·, academias oU: uni:versidades, spj<j.U,l 
J!lrocui'ou . esconder o ponto que annulla as quaes forem as suas cispecia,lida.des; coRV.O$ 

· smú aspirações, como procurou robustece t· o gerentes, _tocras as commissões ·que admi.ni·>
:. · faiso boato, ádr•ede espalhauo no seio da Ca- tram sociedádes, instituições étc. ; coRPO . 
· mara, de que .a incompati-bilida:le por miln da güarda, toda a fur.ça q_.ue · fórrna, .a gu~rda; . 

n.rticulada se estendia a alguns Sro · Depu-. CORPO de reserva,todo o pes~10a r .sóbresa!ep
•· ta1os, tendo os autores dessa no:velb che- te !lestinado a acudir a alguma necessid_ade 
· ·.gado a declinar o nome do honrado e illu:'>· do .exercito; coR.Po üe . infantarüt, todo· o pos: 

tre ·sr. coronel Dr. Paula Guimarães, como soai de uma aggremiação rcg.ular de.so[p;i..Jo;; . 
· ;· conipr~hendido n(\sse~ numero. : · · · a j:lé, ou pedestres; coRP.J de exercito, todiis . 
, · · P.ara pulver-izar · essa ·a.rtir];lanh I>> hasta .a as·forçits que nç\lc ope,ram cJnjunctam0nte, 
:: leitiira da.lei, pois no caso do Sr. tei:J.ente-co- etc . , etc . -:-e , as3im sendo, ê obvio~ claro, 
· l-onel Dr. Corrêa Dutra não e:dHte nenhum cla.rissimo, que, a l_9cução ·coRPo de policia -
· Sr. Deput~do ou caodidatQ, ~ isso ·porque ·é tambem comprehende to.'.o3 o.s que )'azern 
·. o Sr. tenente-coronel Dr. Francisco Col'rêa parte dessa mesma policia, dó cominandante . 

Dutra o unico offi.cial de policia que se tem- ao fa chineiro, do medi:c<:> ao veter~oario, éx;· 
1>rou de pleit.ear a eleição sem previa d!).;in- cep.tuados apenas· os .contrac.tados civis, que 

· · ·compa~ibilisa,çiw, talvez convencido de aqtü não é o caso do Se·. tenente-coronel effccti v o 
.· enaontr;tr, para julgadores da sua causa, não Dr . Corrêa Dutra : - · · ··· 
· juizes. r.ectos como a Justiçá· e ioflexiveis 
. como a Lei, mas uns simples servos á s:.Jldada O .Sr. tenente-coronel trunca em fibl~o e· 
. da sua vontaçle, uns tantos manel!Uine de fa- impensadamente procura arri:l.star a Cam::tra 
cil movimentação ante os cordeis dos :::ou·s á fa lsa crença de qu.e · S; S. -nada·· mais t em 

. caprichos. . . . com a b eig <:~da po\ü:ial, dizendo,' éomo diz em 
Na 7a linha, 6a pagina, do referido folheto, seu folhl'to, que <~nem ao menos é.otflcial do 

. p~rgunta 0 Sr . tenente-co.ronel. Dr. Corrêa qu \1dro da brigadà)> . A certidão ·offieial que . 
Düj;;ra. si é official de algum corp o· de polici a. entrego á honrada Commis3ão, pass:üla por . 
. Mas quem o negara~ (Doe: 6 , 7 e 8.) .ontem do Exm .. Sr. gener.alcornmiú.Jd<mtc . 
Então s . . S .. nã J pertence á . brigada poli- dessa brigada, - em cumprimento de ou tra do _: 

eial, e a brigada policial não é 0 coRPo po- Se· . Dr. Ministro da Justiça, PlWYA QUE o · 
. licial desta Capital~ : _ SR... TENENTE-CPRONEJ;. DR~ FnANc1scg CoRR~A 

Pretenderá O Sr. tenente-coronel co.n:ven.,. DUTRA ·PERTENCE AO QUADRO DOS OEFICIAES .. 
cer alguem de que 0 vocabulo «çorpo», em (.activos) DA POLICIA DESTA CÀPlTAL, e tiuto·· 
assumpto militar, é simples synonimo de te!'n sido offi.cial em plenissima .aetividade 

. . l;Jatalb.ão ou r.egimento ~ , - que só a oito (8) dias pas~ados; JÁ I>EPOJS DA 
· O Sr . tenente-coronel Dr Cot·rêa ·nutra CAMARA · FUNCCIONANnci, re,quereu · ~i()eoç:t e 
~ não faz ·parte de UM coRPO sq' e s~M DE Dous: passou ao seu immcdia(o o oxorcioio t!:oseu 
· 1°, do«CORPu» pclicial desta Capital, con- cargo. . . . 
· stitiüdo pela brigada, da qual é tenente-co- Para as.>im falsaar a verdade, o _Sr. te-
ronel etfectJ'vo ; ~ nente'-coronel Dr . Cor.rêa. Du.t:-a· dDixou de 

2°, do «COR.PO» sanit:i io dessa mesma · registrar·que, p:Jloar t. 75& combinado·com · 
brigada,-coaPo que t .. mbem é policial, por- o de n. 761 do decreto ri . 4.272, de 11 de. 
que policial é essa brigada. · · . dezembro de 1901, -lhe foi mandado CONTI· 

Mas já que o Sr . tenente-coronel Dr . Cor'- NUAR NO SEU CARGO, emb:Jra o quadro tives
rêa Dutra se embrénhou em.a ;sumptos phi· se sido modificado: Responda o Sr. tenente
lologicos seja-me permittido aqui dizer o que coronel Dr . . F1·u.ncisco Cõrrêa Dutra. aos · 
- bem o sei,-serüt ciisp~nsavel J>ara a hoo- illustres Srs. juizes; · · 
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Si S. S. não está no q nadro dos officiaes da. 
lJt'igada policial, poi• que titulo recebe o 
soldo, a gratificação e o pl'et que a Republica 
lhe paga~ 

tra, E suBSBTe AGGR ,\v ADA. Provemos agora 
que o incompatível não foi eleito. 

MA'SHORCA E COACÇÃO ELEITORAL 
_Si S-. S. não est<~ no serviço activo, porque 

nelle ~e conservou <\tê lia poucas horas pas- No dia 15 de fevereiro u,ltimo, o Sr. Sena
sadi!-S., tendo carecido de licença para dei- dor Dr. B:ú'ata Ribeiro - escreveu viole-nta 
xal·o~ -- - - - - cartaaoSr.Dr . chefedepolicia, aeste -di-

Será isso sMio, honrados -Srs: juizes r zendq <(que sabia achar-se em mão de S. Ex. 
Póde-seadmittir que assim se busque illa- uma lista de indivíduos destinados a serem 

qJiear a boa fé, - a ·credulidade dos membras_ presos como-gatunos», e condemnando essa 
de üm Pàrlamento, p<âa a .escalada a um conducta d.a policia terminou qualifi
po(ler indevido~ · ·. · cando-a de .«movimento de· reacção», e «ma-

Não temos nesse modo de truncar a ver- nifesta. intel'Veoção no pleito que se ia ferir» 
-dade a pl'OVa provad<\ de -que o proprio Sr. (Tribuna . de 20 de Fevereiro). _ 
tenente-coronel Dr. Francisco Corrêa Dutra Por esse documento, o patrono poli ti co dos 
se sente · incompatível, tanto que occulta. -a. Srs. c-oi·onel ilereãia de Sá e tenente-coronel 
sua situação de fact·o para se iriculc:tr em Dr. Corrêa btitrri. deixou patente o pavor 
outra n. ... - _ de .que se possuiu com a idéa de ficar pri- -

- • vadõ do concurso dessa hordll. de malfeitot•es, 
·. - '· <' .. : · · t .· . . ameaçado de . se~· posta· a botn recato; .e isto 

Ma1s um argume~ o e_ bastará. bastaria.pal'a tornar claro. que a mashorca 
. Q~aod~, em 26 de Janeiro ?e l892,a~~:eceu havida durante o pleitO nã~ fôra um delirio 
. a l~l n. 3v, estabelece9-do. a mcompatlbllidad_e- "de mománto;e sii:n o :_producto de fria e demo- · 
e~e ttoral para os offiCI~e~ dos CORPos_ de poh· rada ·meditaçã<"·,. si fallecessem fa-ctos ainda 
ma,_ estava a· força :poilc!al desta Capital sub- mais positivos parà constatação dessa . ver-
_ordtna:da á~ determmaçoes ~o- decreto If· 958, dadé. . · . . 
d~ 6 ~e novomJ:lro de ~89~ , Já se ac~ava_ con: . Na ante-vespera do pleito, o Sr. coronel. 
s~Itmda em bnga~a, Já t!nh~ m~dlCos, mclu- i-Iered,iade Sá aonuociava aos seus amigos e 
s~ve chef~ do serviço sam~~r10, J;í. desses-me- a todos quantos dirigia a palavra, que, sen~ · 
dlCos faz1a parte o Se .. tenente-coronel 'Dr. tindo-se farto dP. arre o,imentar votos havia · 
.Francisco Cort·êa Dutra; já taes n~edi:cos abanél.~nado essa tatefa ·e passado' pai·a o 
eram part-e compo-nente do est~d~-:m,~or-, _ .E campo dà arregimentação de capangas , e 
EST_!] PBRTE;NCIAA l " coMP~NHIA:Oo- 1° BATA- (cousa notavel) por essa. mesma época SS . 
. LHAO DE INFANTARIA d!L dita brigada:. . P-ra· frequeotàdot' assíduo do Palacio Presi-

Cõnsequentemente, ·, mesmo adrriitti-ndo:se dencial, a ·queixar:-se ao ·honrado Sl'. Dr.Pre
. como boa a absurda. theoria. sustentada pelo sidente da Ré publica do . patrocínio que, s~
SL tenente-coronel Dr. · Francisco _Cprrêa giútdg sua ·vrsão, o Sr. M10istro do Interior 
Du~ra de que o v:ocabulo «corpo» é exclusi-v'o estava dispensando - á candidatura do Sr. 
syoonimo de batalhã() ou regimento, v·emos, Dr . _Mello Mattos. -
<í. luz da evidencia, que na lei de incompati- Na vesper<lo .do pleito, a parochia da Gloria 
bilidade o . Iegisla:do·r incluiú os rríedicos . da entrou, desde cedo, em sitio, e .dos alevanta
brigada; POIS ESTES FAZIAM PAR'l'E no 1° BA· dos feitos da cannibalesca cohorte de Chico 
TALHÃO, por -pertencerem- ao estàdo~maior, Carvoeb·o;}oão Ilhéo, Sestroso, João Bomzão, 
e este, .por suave~; per tençer á. l a coriípa~ -João Gazista, -Josil M•·ÇO, Adolpho mulato, Ca
nhia do referido 1° batalhão.. · belleira, Pedro Gâllo, João Trindade, Rei de 
· Posteriormente, po1•ta.0to já na constaneia Jtalia·, Treme-1.erra e· outros, manda a ver
da lei n. 35, foi esse decreto modificado pelo dade reconhecer-mos que foi -provecto com
n . .l ~263 A, de 10 de fevereiro de 1893, o .mandante em chefe o. ·sr. tenente-coronel Dr. ' 
qual passou os medicós; set11pr•e ligados ao Francisco Corrêa Dutra, official superiol' da 
estado_-maior, para o 1° f,)squadrão_ do -regi- digna co~·-poração qne tem· pot• alto mister 

·mento de cavallaria de poHcia, que, segundo garantir a· ordem publica e zelàr peJas nos
reconhece o proprio Sr. tenente-coronel Dr . sas propriedades e por nossas vidas . 
Corrêa Dutra é um- «cORPO» d~ policia. . Em duas paróchias a ele~ção foi tumultuosa 

Ora, essa organização não foi taxativa- e ensa.nguentada: GLORIA e GAVEA, sendo 
mente revogada por nenhuma ·· disposição ferido nesta; a cacéte, o guarda municipal 
legal, a lei de incompatibilidadés não , foi al· Manoel da. Costa Leite, e naquella, a bala 
terada, a situação dqs ·medicas só foi modi~ e. faca, os cidadãos Pqrphirio Augusto Vaz, 
.fl.cada para lhes ser dada maior somma ·de alferes do exercito Orlando da Rocha Outei
poder do que a que possuíam, logcr a· incom- ral, Damião da Silva, Adriano Elias da Silva 
patibilidade subsiste, mesmo em face ua the- Lemos, Luiz Blaker e Guilherme Gonçalves 

-oria do Sr. tenente-corQnel Dr. Corrêa D.u.· Róma . · 
Vol -I 
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O fermento dessa selvageria, praticada no Disse que no d·ia l(J ele ( evereiJ'o, c:ll'ca de 
criminoso intttito de afilsf;w· das un~.as . cnnro 5 hot'aS da. tal'de, achando-se em SUJ. resi
a(astott, a nwio1· pa1·te do elei toraclg l eqitimo, denei<> , ahi foi pt·ocm·J.do p:.Jl' Luiz de tal, 

. par<\ turnar triumphante a _pbnoj .da fraude, que .. em nome do !1t', .Corrê::~. Dutra, o con • 
. nasceu · de reuniõe.s adrede. preparadJ.s e vidáraJ1. eo!llpareceromeasa· do I)?esmo, á. 

realizadas pelas caladas da noite, ~em qne noite, afimde ' comQi?~arem sob1·e. a .eleiçãq ;, ;, 
falt:~.sse, paYa. complemento da . obrá., a es.ti- . que não obstante n<io ser eleilo.1· fo1 ao . pontô .. ; 
mulara sêdo de sangue, o forn·ecimr.nto da indiêàdo .o 'não encontrando õ Dr. Dutra .se:.::, 
arma ltomicida o o ch1Ssicp suborno do di· guiU: l?.ai·a o C<tfê Al'dponga,a;hi oncontrái1d,o J;i;..;,,. 
nhoiro o dos comes e bebes a granel. . ·Di'. Virgolino de Alencar, que lhe dis!lepar.~ .. ~ 

.Melhor do que a i11inha palavra o a ininha ir<~ casn. do relojoeiro VictorJ:Ianriot b]Jscar, ~ 
imaginação contàram m;sa historia os j .:) l'- um 'diolomJ ' ' tmido isso feito e sêndo esse . 
I1aes do dia immediato o os tres Inqueritos dfplon}a o que nesse acto eli·trogava; que na.,·, 
procedtdos na 3a deJegacla auxiliar e n~ 7a,o ;vf3spcr:a do d'ia. da , elei~ô voltou . ao- . Caf~ ... 
171!- ,delegacias urbanas, cumprlndo-m3, tóimã.r Arap!)nga 'a!li-encontrando 1muita gente; · in,:,~ , 
publico que em todos ésses· i'oquoritos, feitos (;lt1~iV§ cleso1·c/;e~i'qs 'cqfihecido.s; que lhe 1Iif6l,'; ., 
com. isenção de animo af:firruada pelo .alto mai·am t-er o doni:J 0rdem .dos . Dl'iJ. Col'í'êa :~ 
crit0rio das dignas a utoMdades que .,s :P:rési- 'Duf·a; MeÍio ~attos Ei Heredia de Sá, pÇ,f.á : 
diram, não agi · nem direct:1 nem indirpct:i.- ,dà1: coj:ni~as ,e· bebidas ato•los; que sabe que· , 
mente, tendo levado meu escrupulo ao p:mto ná casá n~ 219 d.a r)ll). do Cattete essa_ ge(\t~ 
de impedir que meus proprius fiscaos fosaem 1·ecebeu dinheiros ; ,qu3. seus 'companheiros . .. 
depor, para não ser inquinada. de parcial a eslá'l7á.Jn armados e lhe n.conselharàm _ quó~ fi,.; . 
argumentação que vou üzer e a pl'ova qüe, :zBSse 'o inesroo, fndO' então ó depoente b,uscé 
vou apresentn.r. , > .••. · · · ·· t1mrewolve1· cm casa. ; qu'e logo ciepqis:::da 

· · · · el1~ição (f depoente e seus .· conipanheiro~c, 
·• iNQUERÍTo·DÀ 17" DELEGACIA mu3ANA cnti•e os fi'i!~t?s estwa )Qão Ti~ln~ade; A,rth,úfr.~ 

da · Çoncorç(l;o, Sest1·0zo e . 'Rlll . de Ital!a;" 
Prime_'ira parte_ ! ·.· dispararam . tiros em fre!ltO á 6" . Secç~() ·;; ; 

qü~ · ~ TESTEMUNHA ,?CPLAR de_que, DO d,ia. ; Q.~ ; 
éléiçáo o Dr . . Corre a ·. Dutra . prometteu .. um •.. 
revólVér à 'João Séstrozo; que no diiJ; _da:.·. 
cle·içi\,o recebeu 1$500 para. almoço. e )llaíi! ~ 
tarde:.Hl$ di:t rnãô do:sr. Dr: - Virgolino 4e::· 
Alciwar ; que não doú tirós cootra que~ ;· 

These-qomo se prova: ·quo, c:>m conhe' 
cidos desordeiros assalariadoll, uns àlheios á 
parochia e· outros não,-houve, .· obrigado a df· 
nheiros .e -a «comes e bebes», coiicet•to pl'évio 
para essll.S scenas·d(i Sangue. · · · · · 

· que1' qUe fos.~e. · ·::·.: , 
De-poimento do.· inrliciado PeriCles Fran· . · · · · · · · · · · 

cisco Alves,, vulgo Viaima; accusado do ter: oe·poirp.(lnt~: da tE~s~eni~nh:i. . tenerite-'coró.~'! : 
esfaqueado' os cidadãos Porphil'io Vaz o al- nRl Fr(lder'ic~l Augusto Xavler de,13rlto : · :, 
feres Outeiral. .. .· Di~se _saber ·qu.e .nc! v,espera · da ·aleiQ~_o .; 

Disse QUE ouvm .. Francisco de tal, vulgo grando numero 'do desórdeirj)s se relinir~.D.l~:
Chicb Càrvoe,rO, e João Ilhêo, ao3 quaos co- n,a cas.a da rua. do Gattet~ n. 219. o no Ca.fé 
nhece como desordéiros,dizerem QUE VINÜAM Araponga; DO l~rgo do Machado, se{ldo nes·~ 
fazer barulho no largo do Machado o Cat- ses logareà combinados os meios de, pelo . 
tete. - · . .. . · · ·· p:.tnico e pelo ·terror, ser perturbaQ,a a re-

Depoimento da testemunha Dr. Nicanor do 
Nascimento : . · · · · · 

Disse que DIAS ANTE~ d:J. eleição two no
tici:t de que, na p>rochia da Gloria, o pie.ito 
ser1a pPrtur·badó por pessoas [ilhei.as a esta, 

. assalariatlas para tal fih1; q üe nà vespera da 
eleição se-reuniram na casa da rua do Cat'· 
teGe n. 219 cerca ele DUZENTOS (200) indivi
duas estranhos a paroclüa, como Antonio, 
Joã'O Ilhéo, Cabelleira, Silva, Jorge e Chico 
Carvoeil•o, tendo essa reunião se elfectuado 
da.B . ll horas á meia-noite; que o ponto pre
dilecto desse p::ssoal er:i o Gafê Ar~po11ga. 

Depoimento do indiciado Adolpho · Pereira 
d:1 SilvJ., accusc1do de ter disparado qros de_ 
rewolvet' contra PorpliirJ9 .Vaz : 

gulat:idade do pleito, para assim ser affa.s~. 
tado ó eleitorado legitfmo o fic\).r o c~inpq ." 
livre aos falsos eleitores.. · · · ·· · - · ~~: .. :, 

Depoimento da .testemunha, negociant~. 
Manoel Th.omé dos Santos. Lamas: · . .. 

Disse que do seu negocie viu no largo Q.p' 
)Vfn,chàdo e immediações .gr•<pós de Indivh 
duos ttl'illad,os de facas, cacetes e re-"vóivers,::. 
fi:tzendo . ponto n·o , Café Araponga,, onâ!):; 
comiam e bebiam sem pagar ;. que vai'iaá., 
vezo.9 es .es indivldtios atacaram carros, cus~::,. 
parando ·tiros para o ar; que diversas :véze~.-, 
ouviu «viv~s ao Dr." Corrêa .Duti•a. e Heràd'ia::: 
de$â~, sendo que taes vivàs eral)Í levaó~~~~~ 
.dos sempre que se dava qu.!llquer · disturbio L,. 
quo sahe_que um · grupo ·promov;eu granil.~:, 
conf!icto.e.m frente â v~a secÇão. · ·· .... ·": 
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Depoimento da testemunha, negocíante, cabido na porta ; que nessa secçã,o não houve 
Joaquim Pereira da Silva, dono. da casa dos disturbio, mas. a f'raudação era evidente ; 
«comes . c bebes» denomin_ada Café Arapon- quo na . 'lolta viu no . la1·go do Machado 
gà c:· .. · . ~,_. .. . · · . ,, . '· .. .. · · enorme. grupo.dis:parando tiros aos gritos de 
·c :bissà~qu<ina ilianhã.de. 18 ·o. tenente Bruno «· Ylvn. o D1• . Corrêa ·Dutra.» ; quo na 12a se-

. fóLà'ó>seii estabelecimento e ent.enliendo-se cç.ão Chico · Carvoeiro; . impedido de vot:1r 
J)CJITÚJ d'apõ€inte se· obrigou a satisfaz9r a~ com falSJ . titulo, disparou tiros cont ·a os 
dêspa:tas que ós :seus eleito,·es :fizessem ~com· n:íesarios. e assim, pondo ostos em fuga, cn.r
corriedi:lfilis !3 · bebidas ; que . GR>\N:QE .NU-. r~·ou, C()m o. grupo que capitaneava, a 
~íEito··jibs -indivíduos que n.o dia dà ~leiçao urna •. ·papeis e liveos da so.cção; aos gritos 
fj·eqti~ptaram seti os.taheleclinerito ~ERAM. m:i- de.« Viva o Dr. ~orrêa. Dutra o Heradia_de 
ii•itKNIIds AO toGAR; que tambem foi prMura- . Sá>>; que na secçao em que o Dr . Renato Flo
tlopêló padre josó Ferréit;a _áfim d~ fornecer res dev:ia yotar f oi ()lla de tal modo guamé-

. comfdàs ~é bébida.s aos seu~ eleitores, tendo necida de capa.nga.s que · esse eleitor não 
· ~~1~sg~sto 35$. ;· qli€l eptre os c~ÉFE~ POLI~- voto11; qqe ~ó· I?a~sa.r pelo largo da Lapa ':iu 

'i'üi9.S .que foram ao .seu .esta.be1ecrmel).to póde cerca de lO .md1 v:1duos em gt•a,nde gritam., 
éitâr ó ÍlR •. liEIÜJDIÁ DE. SÁ, Dr • . Virgolino de · dando tit~os e vivas · ·ao.· Dr. CJl~rêa Dutra e 

_Menear. e tenente B~uno. ·· : · · Heredia. ' 
- - . .. . 

.c: ·h"'ê{foÚn~iito do i.ndicüído _Miguel -Anto.rÍio Depoimento ·d<i. testemunhà Dl' . João Ba
BI.'utiõ;: inquilirio de um dos pontos das reii~- ptist.a Augusto Marques; :fiscn.l na 12a secção 
niõeihf-ii.ccrtsado' de sér úm dos -a-llichi;dores · do candida~o Dr. Mello ~attos: . 

. do: grupo fuàshorquejro : . · .' -. _. . _.Disse que estava na .J2a se;:ção da Gloria, 
< DiSlié qrie se interriissava pelo Or. ·. tJo:r;rêa quando,ào sor. chamado b eleito1· Jo:;~.quim de 
.b.i).trtt; .Hel'edia . de S~ ... e no terço pelo Dr. Me~ló .Franco, .t;'espondeu . e apresentou cse o 

.. Mêllb; ~attos ; quo .EM PjtiNciPIOs riE FEVE-. conhecido desordeiro . Chico Carvoeiro ; que 
~];j!R:o .altigou casa -e rtitidbu-se ·para :i . RUA Júgo depoiscde 1>er eBSO. desordeiro · obstado do 
Ílo .Ci'.iTETE N. 2 19;-A.m· TENDO REALIZADO rir-· .votar com·t:ll nome, ouviu muit.os tiros dis 
Y.ERSA$;, liEÚNIÕES Poi.rTrc~s ; que entr~ parados cantr ã. si, , pelo ~: que. fugitt pelos 

· o~~CÊ:EFES ·Pi>i.ITICQS ·que comparecel;am í;e- furidqs da casa para o rrior:ro d3numioado · 
êôrda-sé dos ·srs. i:I~redla de- Sá (indiciado_ Múndo NOvo; seguindo dahi ·para a casa 
:ii.ó procesf!_o) Dr. Corrêa Dutra (indiciado Iio de:' t.11na faniilia . amigá, á rua · Cardoso 
prpc~ssó)Dr. Virgolirio de Alencar(indicia.do ·Junior., ondo esteve duas: hõras; que, .pelo 
~ dêíi:Uttido de delegado), Ja,cob Pinto Pài- ltile ouviu ~- ll:le fui inform:tdo, os desu1•- · 
~ótó (Jridiciadi;J no proce~so); DionytiiQ Alves . deiros fazian1 tropelias na . rua das Laran
de Çah.valho (indiciádo no processo); cor.o'nel jeii'as, dando «vivas -ao Dr. Corrêa Dutr·a»; 
AlfrP.do José de · Freitas, Dr. Car_los da Si!- que de facto; 'já se · achando .· elle, depoente, 
.vei:ra M.ártins e outros ; que se responsabi- · .em sua casa, VIl'J e~ses desqrdeü·os cercando · 
lizoii . p~hls :d·espezfts de comi.das .e babid<tsque um, .tilbmy NO QUAL PASSAVA, O DR. CORRi1:Ã 
SEU_S ELEÍTORES fossem qtiscà-i' ho caréA.ra.., DUTR~, ~ . ES'fE .FAZ8NDO ESTRE;PlTOSa OVAÇÃO; 
põriga, rio largo do Machado. . q.ue quando -voltoi.I_.para sua ca.sa vru por 

· · · entre as venezianas esse _grupo de désor- . 
-2 .. ·par_te _ deil!Os; armados de garruchas, revótvers, 

facas ·e ·paus, a·cabando de quebrar a. casa da 
, 'i_ihe!le :~éomo sé provaqu~ hdu~e coàcç~o. eleição, tendo-~e-Ibe dito que, pouco antes, o 

vlbllifrcia e fraude eleitóraes, de.f~ndidas pelas mesmo grupo tinlHi. damniflcado a Sala E LE· 
armas de I_llalfeito·.•es aSS'à.lariados-parà. ·iSSO . YADq · A -URNA PA}l.À Ul\fA CASA DO COSME 
· . . · . · . . . . . . . VELHO, RESIDENCIA l)E UM. CHEFE POLITICO ;· 
_ b~poiinento : da iiestemuriiul. Di- . . · N·i~anor que seg,qndo é voz ger-al não são estranhos a 

UO. Nil.Sctmentó : · . . . . . . OS iaS desordens .ÓS con\1ecidos desol·deiros 
: 'm.S$~_que no dia da cleição 'viu dost·a.cj.- _ Joij.o Gazistà, Jqãl) Bonzão, João llhéo, An
~éhtõs de t.lesordairos d'.\S seéções eleitorae~ tonio Ar:.ên.s, Chico Carvoeiro o SalvadolZ_. 
erppilnhando . cacetes o r.evórverS ;· que um . 
carró, onde Bruno fôra visto.a dar ·in~dens,era. . Dllpoimen.to do . indiciado Juventino da 
gúi;ido poi· José Moço _;_(c0mpanhéiro t.:e José Silva:· . · · 
d9 Senado); que nasecçao da rua c Guanabara Disse que dias antes da . eleição foÍcon-. 
(~a) o tro·ço obedecia .ás ordens de.Dionysio vida.do pelo Dr. Virgolino ·cte Alencar (i ndi
de .iJ_ar:valho '(indiciado), téndo àlguns dos ciado) para vótar, dando a este o nome, 
componentes -desse trOÇO tentado votar COm idad~; estado e .proflssio; que D O dia da. 
diplori:).as evidentemente fal.ílos, :dos . quaes eleição foi á rua do Cattete n. 21 9 e abi 
inliitósforam apprehe!ldidos,ch~gando um do$ recebeu do Dr. -. Vir;golino · da Alencar um 
Seus portadore'á á c'onfeiJs~r q_ue O' tllifia 're- titulo COM O QUAL VOTOU, 
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Depoimento d:.t test::mmnha tenente-co-· Depoimento da testemunlm Dr. Fernando 
ronel Fl'edcrico Augusto Xavier de B:·ito: Mcnclcs de Almeida Junior (candidato). 

Disse quo no dia da eleição, sahindo para 
votar, foi avi:ndo de que não deviá f'azol o, 
:tal o risco que corria, tendo, por pruJoncia 
acceitado o consollw ; que s•,be de pessJ<tS 
idoneas e insusp3itas que na 5a.seeção nma 
malb de -dc.>órdeiros fez toda so1;te de 'tt·o
pelia~. aggt·eclindo qunm não et'a da sua 
grey; que es'e grup ;, não inferior a lOO 
(cem) era capitaneado por Jitcol.J Pinto Pei
xoto, José . Fern;tndes · dtt Silva - Campos, 
Miguel Bruno o Alberto Cruz ; que é publico 
e notorio gue uma malta, ondo estava Chico 

,Carvoeiro, aggrediu a 12~ secçiio, pot' não 
ter este logrado voiiu· com titu.Io fálso, ten,[o 
eB~a malta -CARREGADJ _A URNA PARA UMA 
CASA DA -RUA COSM.E VELHO ; que· _quu no 
largo . do Machacl.o quer. nas Lat·anjeiras 
eram leva.ntados, p.}r essas maltas, calorosos 
vivas ao Dr. Corrêét_ Dutra o Heredia de Sá ; 
que sabe que na wa secÇão um fiscal do. can
dida~o Dr. Figueiredo. Rocha teve de fugir 
para •escapar • ,os desordeiros, pois tambem 
éssa secção foi atacada, sel).do, segundo lhe 
const.a, . igualmente furtada a urna;. que, 
segundo informações dadas ao depoerüe, o 
Sr. Mario Camal'a,gibe, fiscal de um· candi
dato, na occasião de votar foi cercado pala 
mesma n1alta, e nãJ só o fizeram retroesder 
como lhe tiraram a cedula das mãos. 

Depoimsnt.o da testemunha tenente Ame
ricoLandó, fiscal, !la 12a secção; do cãndi
dato tenente-coronel FiguoirddrJ Rocha. 
Disse que viu, ao s:Jr Chico C~\rvoeÜ'ÇJ impe
dido de votar, Um g·rupo de ct'rMde 50 (cin
coenta) in .li viduos aggredir o~ mosario~ a 
tiros, fugindo estes pelos fundos; que ten
tando acalmar os desordeiros, emquanto 

_isto fazia com alguns, os .outros quebravam 
tudo ·e arrebatav"l.m a urna aos gritos de 
«viva o Dr. Corrêa Dutra»; que FOI TESTE
MUNIU OCULAR que estes dewrdeiroS LEVA
RAM A URNA E PAPEIS PARA A RUA CoSME 
VELHO; que momentos depois, ein casa do 
marechal Frota, onde foi almoçar, · recebeu 
notificação de que a urna FORA LEVADA PARA 
O N. 17 DA RUA CoSME VELHO, RESIDEN
OIA DO DR. CORREA DUTRA; que SOube, por 
pesJoas insuspeitas, que taes factos se de
ram EM TODAS 1\.S SECÇÕES DA GLORIA, NOTA
DAl\'fl)]NTE NA 10~ SECÇÃO, onde OS deSordsiros 
dispararam grande numero de tiros, aos 
«vivas ao Dr. Corrêa Dutra». 

Depoimento da ·testemunha Victor Hap.
riot .. 

Nega o que lhe foi attri"bilido, mas affirma 
que tem em :sua mão 111UITOS TITULOS DE 
jilLEITORES SEUS AMIGOS o 

Disso que foi á, 12• secção, porque lhe con
stou quo· esta de qualquer modo seria des
tJ·uida; que inclo a 10a Secção ahi foi aVÍ" 
zado que nã:.J se expuzease, pois um grupo 
que dava« vivas ao Dr .. CorrêaDutrae 
Heiedia de Sá.» procurava-o in,istentementtl 
pat'a. atacal;o; que foi almoçar em casa, á ~ 
praia de Botafogo, e voltando ao largo do 
Macha,dõ soube dus cidadãos. Benedicto . Pi~ 
nheiro Machetdo e .Julião Corrêa que os 
ptrtidario~ do D1·. Cui•rêa Dutra,- sob a chc" . 
fia de um hl Chico Carvoeiro, tinham, na 
12· secção, feito fogo sobt•e ·os mesarios, e 
que pondo estes em. fuga arrc<bataram.a urna 
e .papeiS, LEVANDO TUDO PARA O ALTO DAS LA
RANJEIRAS; que indo á li a secção de novo 
111-e diBS3ram .. que não fosse ao largo do Ma
chadó, onde cJ.p:wg>s, que se diziam rw lado 
dos Srs. Uel'idia. de Sá. e Dr. Corrêa Dutra, 
tinhain orJem d.J não deixai-o. passar; que 
tendo deliberado ir á, policia narrar esse~ fa
ctos, foi em caminho aggredido a tir'os por 
um grupo qae aclamava oDr.:- Corrêc• Dutra 
c He1:edia de S<t;que conseguindo passar fôr<l.: 
á-policia e fallara aóD1·. 2• delegado auxi.:... 
liar; que s:tlle serum os principae~ de3ordei
ros Chico Cuv~eiro, José Areias, Franéelino 
de tal, Pedr0 GállJ o Treme Terra; qu.e 
sabé,- por set' voz geral, qua o.s d:sturbios ·do 
largo do Maclmdt:l í'ol'am t'uitos a mtmdo do 
Sr. Hercdia de Sá; que após a aggressão que 
solft·eu fui a, 4' secçãq fallar ao tenente Mi
gnol Bt·uno, por que todo~ diziam quo . a
maior parte do pessoal do Iargq do Machado 
se achava á rli~posição do me~mo tenente. 

Depoimento da tesi;emunha advogado Dr. · 
João Vasco Cabral Filho; fiscal naJO• secção; 
do candidato tenénte-coronel Dr. João de Fi
g_uoirelo Rócha: 

Disse _que, na lO• secção da Gloria, ;vru 
que o eleitorado evitava votar, _devido á 
chegada de pessoas suspeitas, armadas • de 
grossos cacetes e brmgalas, tendo nessa sec
ção VOTADO APENAS 44 (quat•enta e quatro) 
ELEIT'oRES, si não se engana; que entre l e 
2 horas da tarde ouvio ínuitos tiros de re- · 
wolvers e garruchas e gritaria «mata mata» 
que entraram no recinto da sessão muitos in
di vlduos alcoolizados que procuravam 'per
turbar os trabalhos; quel assim mesmo con
taram-se as cedulas e fez-se uma acta QuE·. o 
DEPOENTE ASSIGNOU; que quando O secre~ario 
procurava fazer um additamento á refe
rida acta foi ouvido o rodar de carros, tiros 
e gritos, cada vez mais proxiíno; que então 
o presidente, os mesarios, o depoente 
e outro fiscal, fugiram levando aquel; 
Ies á urna, ,tendo to<tos. sqbi!l.Q :para; lq 
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morro, pelos fundos da casa; que o depoente Disse que, nv dia da eleição, 11ercorrendo 
demorou-se algum tempo ant"s ue subir, u.s sJcções tla Gloria, v.iu, ü porb de um cal
perdendo-se então dos outros; quB m ais ta1·de, logio do largo do MaclHtdo (6n) numeroso 
regresHndo, encontr.tr_a o outro fiscal, que grupo de indivíduos, quasi todos armados 
J h e disss não saber do · pr(lsid:ente. - · -e 0m attitu _te ameaçadoi·a ;- que ·sendo ahi 

interpsUado pc>-· um creoulo sobre o -nome 
Depoimento.dil. testernunW( Antonio. Thi- da pes_~oa em quem ia votar, respondeú que 

bau (inspector seccional): alli não estava. para tal fim; qua os refe
ridos indivíduos, não· convencidos da verdade 

..,_- , Disse que ·indo. com s.eu collega Joaquim de da respo .~ta, á. viva força, queriam conhecer 
Paula Riboiro e agentes ' Joa,quirri Carlo3 qual o candidato do depoente; que á vista 
e Mattos Neves, ver o_ que havia no largo do disso, receiarido qualquer aggressão, e vendo 
Machado, YlU numeroso grupo •lo i()dividuos os es~repltosos vivas que eeam levantados 
aemttdosde cacetes, naes>!Uioada ru:1 Carvalho a :J Dr. Corrêa, Dutra, julg·ou Pl:udente fazer
de Sá; qlJ.é .seguindo para as Lararigeiras, ao se n.depto deste, 0 que d.etel'lninou estron
chegar a esse loJaro oncontr;l.l'a DUAS PRAÇAS dosas manifestações de contentamento. 
DE POLICIA QUE FUGiAllf DE . ·-UM . NÚllfERciSO 
GRUPO que dispar.1.va tlros de réwolvers -em 
frente ao instituto dos Surdos MudO!!; que 
vendo approximar~se o grupo da esquim da 
rua, . Alice, em perseguição uas ditas praçâs, 
e notando a desigualdade de forças p3la des" 
iguald<~de do ntilp.ero; -PEDI-U AO PROPRIÉ'rA
RIO DA CONFEITARIA ALLI' · EXIS'rENTE <~UE 

I!ESSE GUARIDA ÁS PJiAçAs;--o. que foi obtido; 
que não poude fazer prisão algunia por 

__ ser o grupo NUMERpsrsstMo; que faziam p1rte 
do grupo os _ desordei-ros . conhecidol nos-· 
~a .cirçumscripção Arthur da ·Conceição, 
Juveri tino da -Si! nt, Francisco AlVeJ. Cor: 
rêa,-yulgo Chico Carvoeiro', J vão Fernandes 
Martins,. vulgo · João Jlheo, e Antonio Pereira 
de Souza, vuigo .Sestrpso. · 

Óe.poimento da testemunha- Fr.:tnci;;co ,Iosé 
Duãrte Barbos"' : 

Disse qúe pela maGhã do dia da eleição 
vru o Dr; Corrên. Dutra na rua do Cat"ete 
dando o;rdens a um gl'Upo ;- que um dos 'com
ponenteS desse-g rupo di;;se1·a <1.0 Dr. Corrêa. . 
Outr-a que podia estar descançado do exito 
da CO USa, SOB .PENA• DE NÃO HAVER ELEIÇÃO 
NA GLORIA; que)ndo à secção do_ largo do 
Machado (6a) víu nesta um- grupo ·de dewr
deiros, ·composto de José Moço e outros, 
desc0n1'1ecidos do depoent~; que gritado o 
nome .de um eleito :· :tpresahtou·se um indi
viduo pam votar, mas declarando o pt'esi
don~) que esse eleitor era fallecido, o . tal 
individuo viera ao grupo de José Moço, a 

Depoimento·dates~emunha negocÍ~nte .José este S:J/ queixando dê não o terem deixado 
de Oliveira Augusto: - - .__ · · .. .· ·vota.t·; que -resp:)Ddeu-lhe Jo.sê Moço que ia 

· lí.uscar ordens,- retir::wdo-se ém seguida; que 
?isse q_ue no dia 18; :erca. Êe lO l/2 horas voltando depois disse ra - QUJ" TRAZIA ORDENS 

da m:;t_nha., estava n!t 7 . &e~çao quando_ t_eye, DO Da. CORRÊA D.UTRA PARA REAGIR, fosse 
occasrao de YER . qu~ mdtvtduos poslttv~- de quo. fórma fosse; que momentos depois 
meu te suspeltos-__ sahtam da_ ca~a. n. ~l9 . 4.a appa.receu um mulâto alto que a todos cha
rua do Ca.~tete • qu!-l alguns,_ ~ess~s Ind ,~r- mou pai'a be.bar, tenuo todos ·ness:t occasião 
du?s entraram n~ lvJa _de feri a,ens ~. 22.:> e descé1rregado os re~vol vers aos «vivas ao 
ah1 compra:~am tros fac_as com. bainha, e Dr .- Dutra»; que 0 depoentP, seguindo depois 
foram dep~r~ para a. ~squw.a da, rua Dous de para a secção da rUa ( f 1anabara (9a) ahi . 
De~embro ., que . ~~po_:.s ~e :rotaL o depoente vru, um grupo de mais d 1 JO (vinte; pessoas 
retirou se em d_a ucçao a_ dtta ru_~ · Dous ·de dando «V ,vas ao Dl:. Corrê 1 outra», ao mes· 
Dezembro, ou.vmdo nes·a oç:easta..o de um mo tempo qúe disparava 1: tiros { ~ rewol· 
g~Llpo que aht eata.va. «~ue se ~~contrav~m vers para 0 ar" dizendo u 1 dos do wupo:
prep?-rados p~ra I;llertear a elelfaO dos s :,u~ ou 0 Çorrêa Outra vae ou esta., ... 3 acaba; 
e~~d~datos .Hcred1ade Sã e Correa Du~ra~ ~ ·que mais tarde os d? mesr ,o grupo,. ex~epto 
q. e dev!am e HAVIAM. de ser . elerto:;;. . quatro que tomaram carro com dJeecçao ao 
cusrAssm. o QI!E _cusTASSE;-• qu~ o depoente Cattete, dissCJram ser intüito delles fm·tar a
~~e~;~ pode cüar, de entre os q~e estavam urna d~l. sec~·ã_o _pre~idid<1 pelo o1•. Ataulfo, 

, . po, o ten~n:e Br~mo, alfer~~ Jaco~·: ~~ caso ahi a eletça,o nao fosse favoravel ao 
tal, _ tenente Prl!ar, Fausto Rms e-out10s, Or Col'l'êa:Dutra . . 

· que. o depoente pode afih>!har quo grande nu; • 
mero de eleit0res deixou do votar á vista da · DcpJimento da testemunha Francisco Pn.ns 

· attitude ameaçado1•a das pessoas que se achtt- de Figuéiredo; · vani proximas á secção eleitoral. · 
Disse que, no .dia da eleição, fo i, a pedido 

Depoimento d~ testemunhil negociante EÍJ- de outrém, fiscalizar as ele:ções da Gloria; 
genio Morrot: . - · .-:< · · · .·· · · . que em uma secção do largo do Machado (6a) 



302 ÁNN A.ES bA C,A:ÍVÍARA 

~-------------------~~--------~~--~--~--------------------------~ 
viu um grupo de desordeiros quo queriam 
votar , mas não tendo censeguido isso, por 
não o toi' deixado o r espectivo pr<!sidente, 
um dess;~~ dcsordeit·os, •t ue depois sou be 
chamar-se Jo>é Moço, düJ-;cra:-ou aqui· é 
oloito o Corrêa. .· Dutra .ou·.o3kt trempe vira 
hOje; c1ue á ·sahida. o 'depocnto VIU om frente 
á secção um out1;o gn1po; do · quH fazia 
partJ o crioulo Juventino de hl, . quedavit 
viva<J :n Dr. Coi·réa Dutra., dispal'ando em 
seguida ma.is do 20 tii·os do i'Jwolvcr; 
que indo á -secção _da rua ·Guanabara abi 
VI U algazai·ra c vivas · ao Dr. ·Corrê:~. Dutra.; 
que do volta ·ao· largo do Machado seu carro 
f.oi CO"l'C.tdo C. OBRIGA-DO .A.DAR. VIV-AS· AO Da. 
CORRÊA DUTRA, . ao "qu;c accade!J, po':que se 
viu .anieaçàdo pelos .desordeiros qçe compu-

. n ~um esse grupo. · · 

Depoimento do . .Offuudido D~mião .da Silva·: 

cidade ou infelicidade minha, ahi não appa· 
reei, ie :J do passado hora.s do pleito flscali~ 
zando a 6" secção da parochia da Lagôa . 

Appareceu, por 6m , por espontanea · curio
<-Üiade, . um ll)Qu il'mão,. alf~rel;l do cxerc~to, 
que .nem óloltor ·é, e logo contra elle · se ·a.ti
rou uma malta ·de assassinos; disparando-ihe . . 
tiros d<i -revólver, c. o.brign.nd~>· ó . ~ - fl.lgii' · 
para escii.p::i.t• ao mais cov-U.~·de . dos .ass:úlsi-
n.J..tos .- · ' · ·' .' · ·· · .. · · . . .· · ··. 
· Mais tai•dc, a 1· hora da tarde, .originou-se- -
4m confiicto no interior da 1 n sacçãó, á rua 
da Lap:1 n • . 3:;3, delle resultando sahir , le
vemente feriiJ.o, a bala de revólver, o cida~· 
dão Adri-ano Lemos. · : · . . ' .. · . 
' De tudo is~ó, á · da partã _qúe ·meu irm·ão 
teve em tal.conftictó, Çlão informações as se- . 

· guint~s testcrriunha J: 

Disso que fui fCJ ido. a tiro no braio por . Disso que os pro~oto~as da desordem er;t~ 
é:hico ·C::trvooiro, · quando este d sch à .ru 1 VOTANTEl DO Da. CORRÊA DUT).'l.A .E HÉREPIA 
das Larangeiras, curo um grupo· de lO d?s· DESk; que momentos. ant~s dq tumulto yiú 

.ordeiro.> , todos .nrmadÇis do rewol vers; que o alferes Leite Ribeiro no recinto da sec;;ão 
oepois dfr eurádo ri em cas'). · vru uni grupo· eleitoral, ·m:a.s ignora t sr · elle tomado ·parte . 

· de cerca de 30 (trint-1) passo:~s , ·oot"r.o as qil"aes . n.o confiicto. · · · · ' · 
Vianna' cr_:ioulo ;e :Adolpho · ·mul<.~to, e so.ube 
que ·tinham aggredido e ferido ·uma pessoa .· .. Major J.Osé de-.Souza G"ósta: 
.qúe v~u Adolpho empunhando uin ·reYólvel' Disse qúe, · pelas · 11 b~ras '· da. manhã, 
§i~ndo com Vianna subia a rua Carvalho d,e um .individuo: entrou na 1"· secção · DisTRi~ . 

.. . . · .. · · . · nuiNpo TrruLos, ·E cEDULAs . coM os NoM:iis 
D . ' t d D ' . C· I . ' [ . t• . DO D~. CORRÊA ·. DUTRA E HERE:PIA . DE ' 
. epolmen o o r. ar os Sl v~Ira·Mar .tns. SA; quà esso indivi(lti.o e . outros ·· ·roram .. os 
E' um poema·de louvores ao tenente-coro· · promotores dà desordem. · · 

nel Dr. Corrêa Dutra:,' cantado po1• archanjos ·.·. · . · · . . · . ·. · · · . 
em meio das mais inebriantes: ·e roseas nu- · Os~r Gonçalves de Albuquerque: 
vens de incenso e myrrha. Disse qne dur~nte q: pleitÔ :estiv~ram· nÓ'·re- .: 
· DJpoimento do Dr·. Virgolino dé Alenca.J' cinto ·d.a l" secção:cerca' de 3Q·jndividuos,des·. 
(indiciado): . .. . . · . . ordeiros conhecidos, do grupo do Dr. Dutra··~ 
·· Tem a sua phottJgrophia ·na affirmação de Heréd.ia,.alliçiados pelo Dl'~ .. Vügolino·de ·Alea• ·. 

_quo a. eleição :cor \'eu ·de mo.lo admirava! · e car;que viu o a.lferes,Leite no recint0,portim·· • 
" d · · do-se este convenientemente ; quo sabe-_que . 
liesu~:t 0

• · Alfredo Pillar ameaçara o capitão Jacintho 
Rocha · de dar-l:he · uma navalhada no . INQUERlT) DA 7"' DELI:'GACIA pescoço. · · · 

O ioquerito prJr;ediJo nesb delegacia pue " :'.>' ·' -:; 
a n.ú a má.ior elas degradaÇões a que . a par- 'l'enelite-coi'onel Fred.erico Augusto. XaviOP 
vorsidadepódea:·ra8ta.r o homem: a docri- de Brito: · · · ·. · . . : . > .r. 

minoso imputar o crime ti. :ma proprla vi- Disse ·que na- . 1 .. f:!ecção· ' · téve noticia · 
ciima, c só es>a indignidade, que passo a his- por José Bernardino P.ereira qe que · na 

. toriar, - acorvo al)jecto das m:l.is indecoro- 5"' sec~o elle, depoente, ~ra ; esperaQ.o pp~ · 
·sas falsidades o villa,ni:ls, -- deixa b3m assi-. u:m -grupo capitaneado por José Fernandés 
gnalado o moral do alguos de.:;ses indivíduos d<t Silva ü tmpos, para ser ·agg,redido ;· : qji~ 
qúe, ilo dia 18 do t\3vei'Ciro, o dinheil'J e o José Bel'na.rdino Pereira e out.ros dis"tribuiaili 
atcJul a · granel transfJrmarain em féras cedulas com os nomes do Dr. · Dutra e · :Hê~· 
~ol~as nas rua,s da paro~hia tia. Gloria. · redia ; que <i> ·11 horas chegou de' carro Q . 

Desde a vespel•a do dia do pleitQ que CSSét Dr. Dutra, acompanhado de . outro ciiJ.•ro 
horda ue sicarios, sc1enta'' de . sangue, pro- ondo vinhn; Miguel Bruno, . tendo ouv:tdo 
·cura v a a mim e âos meus amigos, como o dizer que o cQcheiro do càrro do . n~. Dutra. 
ambicioso procura a fortuna, mas, por fali- era José Moço, companheiro de _J~sé do f)'e,. 
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u~do ; cgtà Yi u o al fc2cs L ':l i to lUbcit·o PERSE- \ por ían to ktrdc, v ltt mou it'mão danJo t i t'OS 
GU IDO POR GRANDI' GltUPO QUERENDO MA TAL-O p.lW<l. Um grupo llJ largo tb. Lapa, COO 
A TIROS; que nni ~t1t•J. :.) SJube ter o alfer es st<1ndu-lhc, mais tarde, que fôra ferido -um 
Leite IUbci t'O siJ. J pees.J , constando-lhe que homem, no emtanto fui encontrado sem 
~nn:.: grupo, pJr .ordem de Migu(ll Br•ünl), arrilas; o couflicto_ o:1 dc ·houve tiros o · um 
tilih'a, vi:ido [j, L~pa <'>ggredir .o ditó alfei'.:lS. : fórilliento fui no interior 'da casa -n . 33 da 

· · -· ·· ' · · rua da Lapa e não ·· no l_argo desse nome; e . o 
Âlr~rcs JtÚio Henrique dos Santos -: fa~cto occorreu a 1 hora da tardo c não em 
~Ili<isc q~c; _na. qu~~ida:l.c IiE FlilCAL Do cAr'l'- horils -ad.eantadas ·da tarde~ · · . 

"'D I,D~_Tl? Iiti!ttEDIA bm; ~Á, cstéve ~a · P sécçã.o_: _ -Jaco '!;I Pint~ Peixoto; um dos indiciados ~o 
e~~~ VI,U um .~l~crvs do ~:wrc.tto, mas que inquedto, u0cusado de caj:iitanea.r desordeiros 
es~e allr se po ... to.t cJnvcntentemcnte. .-e presid.ir -ás d,esór~J3US, portanto r éo no pr:o-_ 

? Ao anoÚeccl~' tom lOdO rncu . i!'mão cami- cJess.o, d!SSe q uq VIU ,odDr. Fernando Mendes 
n)lo ~tle sü,a rosiden<Htt_, foi no lat'

0
0'0 _da Lapa .urnol' com um gr.lipo e capangas, dos quaes 

conheceu '-~Ignn~, Cii jos no.mes citou, e accres
noval11en tc·aggr:Jdido IDla malta q\le ahi 0 cen-tóu que taiubem viu meu -irmão com des-
espeÍ'<1l'a 11ar.1 esse fim.. · · · , ·. · - · · _, · d 1 d 

.. .l)eft.intlcu-so o ·ao()'·o,:, ecdi lo . co(Ilo ·lhe peí•-: órderl'os, ec aran o, em seguida, que destes 
- , . não reconheceu· ílingu.om •. _. · · · 

úüttu·<1rp. suas forças; :rugirido os aggresJOriJ-s 
<1, _apw_o:üma_çito'çla ·rurça_ P,ublica; já; antão . _Este indiciado depoz que · «PROTEGIA _os 
fór•a ÜtlJ Cil.Ial' , cl~. c cncontt·ando êst::t o _ ag candidatos Dr .. Corrêa .Dutra . e Heredia de 
g!'edtdo ; _que nã.u ·rugiu . pórquo erJ.. ·victim~L Sá;1 n-ós qua~~-- vo ~ou; e ll() ·terço pedia para o 
e. não o cri tninoso, fel -o ir á delegacia. · . : Dr. Mellq Mattos, mas sem coacção ». 
~ AiL verbéi:anuo com natural aàirnonia a - . . - __ 

dcSpl'obci;;ão éiiÍ· que estivera sua vic).a, deu AlcxanJrc- C<trvttl)lo Monteu·o disse rmo 
iss.Q c:J._üsa a ser posto . á; disposição _do sr . str.ber qu~m deu os trr.os; tendo-lhe coNsTADO 
general coú1mandante dJ 4o districto rililit~r, -que partrram es~es _!>E- rNnrvmuos que es-

.. ~ehdo i:w dia-imme'tliatJ _posto em completa ta.varp. COII! _:ffieturmao; AJfr.edo Gonzaga: da 
liberdade,_ põi:> diz textualmente -o p·ropf'io Costa, vulgo Castro Malta, d~sse que o co~fhc~o 
dEiiêgadoeiú set:J. refatorio : «d'<üx~i de pró- n.asceu de uma AL'!-'ER:C~ÇAo que m._eu rrmao 
ceder éontra ol!e Po:tt NÃO JULGAL-i:> rNcuRso t1vera com o,utrq 1Udrv1duo, que !o!'a quem 
EM Cali\IE ' ALGUM ·~ Ílem-haver<< BASE PARA guardOU a, a ifma. daqli~l!e, 6 :que ATTRIBUIA 
uM· ?R.dcEÕiM:ENTO POLICIAI; QUALQUKk.contra l~ G.alleguinho da ·Praia a autor la do feri
o mesmo, se:HÍO dG ·notá-r . QUE . NA OCCÁSIAO n~ento havido.'; ~ntonio· da Silveira Macedo 
nEi sJÚ:t: PllESJ NÃO · TINHA ·· COMSlGO ARMA drs~e que o confhtl,-1 nasceu de. uma BOFE'l'ADA 
ALátT~Ú. ;">> ·, - · · · · · que ·mét~ · il'Illãüdeu em um individuo, mas 
-'Ba;stou esse ·-iuéiuentc -. ábsoltitaÚ:íeote im- quo 1:1s tiros ~oraPJ.· drsparados PQR QUEM ELLE 

pi'eVi:J tO, totalmen te alheio ás minhas pre- d~poente;. NAO CONHEC~; Jorge A.ugu.;to da 
visões _e desajQd, impo3sivel de ser _ evi tado' S~lva J>ettz :_ que ~ pub!rco e n<:>torw ter t~a
até pelos homeas mais ordeiros, tolerantes e _ztdo da Estr~da du ~~~IO .Central ~ran1e P.ar te 
ça.!mos, plr .t logo dcspel't:J.t• 0 , a:ppetite da dp pesso~l . q,ue. se p , e,tou a V()tar oom, falsos 
chàntage , p:.tra- lo_kf:l fú;er nascer o inglorio trtulos_, drs, c quo . ouvru. co!nm~ntaren;t ~ 
desejo de tambeln. me -envolverem nessa facGo .e alguem; CUJO nome nao- crtoy, ~rzm 
nuvem .de malsináç.õo.> com• que a po-p_~ação · _qu~ fora m;!l mna~ )lU e. de,r'<~ o trro, po.r 
de1!ta: ctd.ade con~omnou os-responsa.vers das · u!tnn~ Hybrno. s.e:vellno do~ S~ntos . co.nt,t 
tristes occui.·rcncras llo dia .18; e dahi o con- hrstorr~ nova, ,_ e d~.z-que meu Irmao fo! pu~so 
luio 'dos qli~, i10s dous referidos ioqueritos, por se 0PP?1' a :rmsao da dous. desord,eu:os. 
presta.ram ·os s :gui 1tes fttlsos depoimento .: : · Onde e~sL desconchavàdo conluio, esse'des-

. alinhado ajuste de fa.lsid<J.des, confiado a rilá.os 
·José _ Julio da· Silveira ·Mar&ins, iemão -do portadores de rec.ados, nin.is se caractériza, 

Di' . Cai'los da; Silveira M;;~.rtins, ·um dos no- é nestes .dous depoimentcs: · · 
,taveis cl~rfes polilic~s que •frcqunt:tv<iur o 
cenaculu d,~\.J.'uil. do. Cattete n· l !l, o disse. que An-tonio Cardoso da Silva, um dos que figu
encontr.ou o Dr. Fcrn<1ndo Mendes Junior . de ·ram c·IJmo sigoata.,l'los da t!eta. litlsa da 12a. 
carro, com.uma malta de desordeirvs, e que ·s.ecc~ o. onde foi mesario, disse qtu ahi não 
estes erguia m vivu.s· a -mim c ao mesmo hoüvQ -o menor conf!icto -; que o Dr . João 
doutor. ' ' M_r,rqucs; fiscal do c<1ndit.iato Dr. Mello Mat-

- .. . . , tos, nãu -apt•esentotrprote~to algLim, tendo-se 
·. João Alva!'o d<i Costa, que durante o dia limitadq a rotirar-se naturalmente da sala, 
e~teve ser vindo de mesa:cio 9a sa secção, correndo os trabalhos sem novidade alguma; 
dlssc que, depois dos trabalho13 desstt mesa, · que não lhe constou ter Chico Carvoeiro pro· 
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tendido votn.r com tüulo falso, podendo ::.sse
gurar que nem esse nem out r· o qualqyer 
desordeiro promoveu cllsturbws no recmto 
da secção, . terido -isso apenas sido tentado 
pelo capanga do Dr. Fernando Men,des.Junwr, 
que, repellido, retirou-'se dan~o vivas a esse 
doutor e a ·mim; que na _ qualidade de se?re
tario , da mesa levou os ·livros _ e pétpers e 
deixou a. urna com o presidente. 

recebeu de mão do Dr. Celso dos Reis I0$00Ó 
p<trn. por e llc traballlar, ltcce.cscentJnclo quo 
isto nào fez porque (é do seu depo mcoto) 
JÁ .ESTA-VÁ COMf'ROMETTIDÓ -A TRABALHAR 
PELO SR. HEREDIÀ m~ SÁ. . 

A in dá. máis : no protesto que o Si·. Dr. 
Eugenio Augusto Alves M_ergu,Ihão, presi~ 
dente. da mesa da 3a secção, enviou_ â Jti,Iità. -
Apumdora, lê-se o seguinte: 

- << Ná oéca.Siii.o em -que se extrabiam 'os 
boletins foi a sala ÍQ..Vadida inopinada
mente _ por varios homens . ar mau os, os 
qun.es;-com provocações e gritos, fizeram 
çessar os trabalhos. , · · -, 

Inteneiu nessa occasião Fer~nandó Ri
beiro de Carvalho, FISCAL DO CANDIDATO 
DR. FRÁNCISCO CORRÊA DUTRA, QUE CON-_ 
SEGUIU ÓONTEL·bS. PASSAR-AM OS MESMOS 
HOMENs-ARMADOS PAR~ - A l"_ SECÇÃO, ·q_uo 
ftinccionava NA SALACONT!GUA -A:O MESMO 
PREDIO, c lá, segundo inc -consta, tudó -

Mio-uel Antonio Bruno, - indiciado no pro, 
é"esso9 accusado - de ser um dos. alliciadores 
dós niasltorquerros, pagador confesso da bebi· 
da ás ti·opas, disse que indo á -secçlí.o darua 
da G-loria n. 54, verifica_r si _ac-mesa estava 
forma!la, ahi_ meu irll1ã<> lhe propoz escan
galharem a secção ; que retirando-se meu 
irmão para a 'l"· secçã ; , elle, depoente -souBE 
MAIS TARDE ter abi _hav.ido um confiicto, 
TENDO O FERIDO LHE DITO que seu aggressor 
fôra o alfer,•s Leite Ribeiro,-no erpta.nto. 
Adriano Elias da Silva Lemos, a victima do 

.. -confticto, o ferido, em seu -· depoimento de < 
· _nenhum modo accusa .m-e11 irmão,- e diz sup- -
-- por qu_e o th;o lhdoi dado pelo .Gaileguinho 

estragaram. _ - · · _. _ _ 
Neste momeJlto, dnvido_ a-grande _ :>g-:

glomeração do . asshtentes consegui, 
.· ajudado pelos íl,scaes Ezelino LopesQii~n- · 

tella (do Dr . . F_eJ;n:J.Ii(lo Mendes Junior) 
e Candido Pereim de Andrade, s.xlvàr 
todos os livros que se achavam sob mi- ·_ 

dtt ,Praia. · -

- Mas niLo seja isto càúsil. de grande ltdmira
ção, pois houve audacia ainda mais fria: 
a do Sr . tenente"coronel Dr. Corrêa Outra 
escrever e mandar, em 19 de fevereiro, 

"longa carta a O Paiz, dizendo que a elei
ção - da 12& secção da Gloria havia- cor
rido ~·egulartnente, teiJClo _. sido _feita . · a 
apuração e affixado o competente boletim; 
desse facto me occuparei linhas adeante. 

Assim de:monstrado cjue · os factos delictuo~ 
_ sos occorridos em toda a parochia da . Gloria, 

acobertadores da fraude que ahi se verificou, 
correm exclusivamente sob a ·respons .~bili

- d'ade · dos -srs . coronel · Heredía de Sá e te
nente-coronel Dr: -- corrêa Dutra -e de seus 

. apanigttados, e_quó ao-terrói·, a tentativa de 
assassinatos e ao falso voto ainda foi asso-

. ciado o falso · testemunho_; passo a historiar 
o occorrido na pàróchia da Gavea, onde ain• 
da se fez sentida a funesta intervenção desses 
dous candidatos. 

· nha guarda, os quaes ,remetto junto a -
- este. » - · 

Algllem acreditará que -0 fiscal do Sr.- "to~ 
nente-coronel Dr. Corrêa Dutra fosse. capaz . 
de .conter_.o furor da; onda invasora, si esta : 
fosse hostí( a esse c;andidato, ou por outra, 
si ell:;t não fosse constitüi.da por .pessoal dà 
súa parci_alidade- politicCJ;? . · _ 

-Si esse fiscal t-inha, como t()ve; força bas· 
tante para~ na 3a: .;;ecção "doininàr _a onda_ fl,g- . 
gressorÇ~.; porqtie 'não :a · dominoq. quanto á . 

· l" se·cção, urpa vez que ambas funccionavani 
no mesmo edificio .~ .. 

A" explicaÇão ó facil.:-_e que na 3" secção o 
Sr . oororiel Hel'odia de Sá tinha mais 10 vo-' . 
-tos do que eu, ~ o Sr, t enente c"oronel Dr~ 
Corrêa Duti·a .corhmigo havia empatado ; na 
ra', porém, eu os tinha_disbnciado; e .d·ahi 
o assalto a esta, sendo, -ainda por estar eu 
mais votado do .que o Sr . tene-nt.e-coroner 
Pr. Corrêa outra, tamJ)em ·assaltada-a 4a, _ 
onde foi ferido o · cidadão· ManoeL-da Costa -
Leitê. · · Conhecido o resultado da_ I a s~cção, onde, 

como foi affirmado por todos os jornaes do 
dia immedia.to ao da eleição, tive 46 votos t· 1 · - · · 
&- 0. Sr. tenente.-coronsl Dr. Corrê<~> Dutra - Passemos agora a par 1cu ar1zar ps vrcíos . 

quo, no tctnpo a mün .concudido pela hon-
apenas- 9, logo a secção foi inutiliz~vla, 0 r<ida Commissão, logrei: observar nos li nos 
mesmo acontecentlo á 4", onde, ·como ainda e documentos de alguns cios 50 collegios clei-. 
foi affirmado pelos i•eferidos jomaos, · tive toraes d.o ro districto desta Capital. 
25 votos e o -Sr. tenente-coronel Dl'. -Corrêa 
Dutra apen~:~s. 9. Gavea · 

No inquerito figura como principal perso· -
nagem desses assaltos o cidadão José Bonfim, l" secção-(Não foi a:purada pela Junta .) , 
e este, em seu depoimento, confesso~:que _ NuUa; faltam as authenticas. 
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Nesta secção, . que ficou inutilizada no as
salto que so!Tt·cu, 1.ive superioridade de 37 
votos sobre o Sr. t enente-coronel Dr. Corrê<t 
Dutra e de 20 sobre o Sr. col·o-nel I-Ieredia 
de Sá. . . . . 

3"' secção-(Não foi apurada pela Junta.) 
Nulla; falt~m as authentícas. · 
4"'secção~(Não foi apurada pela. Junta.) 

Niilla; falt~m as autheriticas. ·. . . , . · 
Nesta secção, tambem assaltada, fui mais 

votado :do que o Sr. tenente-coronel Dr. 
.Corrêa Dutra. 

Lagoa 

diz textnalmeDtB o Corn:,: ; d:( Mmd, ·7 <lJ 
dia 19: «Um sujeito, q:J L) 1Jào c.Jllll•:cewos, 
d.i:itribuia diplomas a :.o do c <l J i;•eit•l ;ws 
phospho1·os, obstando éi.lnd<J. a on tr~tllLL li \'I' O 
aos legitimas ~leito res quo co:10o rl'iam ao 
pleito.» · 

Ahi tive 5 . vohs o o Sr. tenente-coronel 
Dr. Corrêa Dutea, apresenta-se com 50 ; logi
camente se vê que .taes diplomas não eram 
de outrem slnão de quem d.ispunlm da ca-
pangada. · _ 

4" secção -:- A acta original contém es
.paços em branco para o enchimento poste' 
rior, do qw.ü ~e ésqueceram, o que prova 

· - · · · · que a · trans~rip ;ão não foi exact·~. as authen' 
7"' secção-'-(Não foi apurada pela Jurit'a,) tiCas não merecem esse -nome, e o concerto 

Nulla; às actas não 9Stão conferidas· nem o r1 confer:mcia não se fizeram. 
concertadas. · _. · " . Nest.a ·secção _:_diz · o Co rreio da Manha 

ll" secção-Nulla; . as actas não es tão fei~ de 19: 
tas pelo secretario da meSa, e tep.do OS flS- (<Q boletim . foi .arrebatado pOl' capangas 
eaes votado em separado,por serem eleitores . que permaneciam ágglomera!J.os nas lmme
de ou,tras secções, esse criterio ·não foi ex-· díações.» 
tensi:vo aos mesarios, tamben1 eleitores de 5" secção-As aetas uo livro do transcl'i-
outras secções. .· _ · . pções não estão assigriadas pela mesa ; não 
· . 1-?a secção. _:_ Nulla_; a . pt'opria acta diz diz a. acta da eleição quaes os eleitóres que 
que lO dos eleitores que votaram eram da vot:tram em separado, nem diz porque fo-
13" sécção, no emtanto não .hi votos em se- rarn apprehêndidos os títulos. de 15 eleítoi·es. 
parado. · · .· . · _ · · 5a secç.ão--:- Nesta secção, na eleição de 

Nesta secção fa:Isos eleitores votaram pelos 1899, obtive os mesmos ·· votos que alcancei 
legitimas, e o cidadão Tertt1Uano de Albu- na 1"-51, tendo O coronel Heredia alcançado 
querque Potigu,ara, que tambem é eleitórda apenas -30, Tal fac&o deixa explicad .I a pre-
7"' secção dessa mesina parochia, apparece ferencia que a capangada deu n. essas secções. 
votando mis duas. · . - · · · A despeito de ter ahi recebido grande vota-

ção (43_:_4), a secção é nulla, tão tumultuosa 
GlQria _ ella foi, como o toram todás a,s de3ta paro-

.. :--~- --· chia. . :~ . . ·. -- , · 
:Nulla em toda sua exte.usio, . poi; toda.s· as A re.,;peíto do pleíto neste collegio eleitoral 

suas faces, por vicioS: intdns~cos e ex~rih- diz o Correio da Manha de .I9: 
secos ; nuHa em nome (lo Dlréiio, hul!u. para «Nesta -secção foi onde hotive maiores tu- · 
horira da Justiça ; nulla paí'a decoro dét muitos, pois O$ capangas, invadindo o esta
Repnblica. . . .. . . . . . . . . - tíelecimeoto, tentaram arrebatar as urnas e 

1a secção - .7 Foi nestà secção que, na aggredir o presidonte da mesa, /que soube 
eleição da 189.9, obtiv~ maior votação em repellir coni energia a onda iilVasot'<i . Desse 
todo lo districto ---- 5L vo.tos, tendo o Sr. te- éonmcto resultou o fei'imóntu de um alferes 
nente-coro.net' Di'. Corrêa Duti~a:'iló alcançado do exercito e de uni-cocheiro d .l tilbury. » 
4le o Sr. coronel Heredià 22. , 7a secção-A acta diz qtie votaram (:)6 elei-

Isto deixa expliC;ado -porque; desta vez, e tores, sendo .14 em separado, re.>tantlo, por" 
para este collegio eleitor.al, ailluiu_em grande tanto, 42. Estes, sommados a·os 203 que não 
massa a capangada, .'tendo o mesmo sido in- compareceram, dão um total de 245, no em~ 
vaJ.ido e-havido gt·ande conflicto, conio foi tanto, a secção terii . apena,s 235. Convém 
narrado pela imprensa em 19. notttr que terri rílesarios da secção. Ahi, diz 

Diz a aéta que . votaram 103 eleitores, no a imprens~, t:1mbe"ln a-capangada provocou 
emtanto da ·como recebidas 199 cedulas disturbirJs. 
pam Vice-Preside~ te. . . . . _ _ sa secção-'-As-actas não estão conferidas 

2a secção - F.àlta a .. ac~a da mstallaçao nem concertadas; prova-se_ pelas assignaturas 
da mesa ; a àcta tl:a:(isct·ipta nó livro só tem dos mesarios na cópia da relação dol:l elei· 
a a.<Ís ignatm'a de dous mesarios.· Diz a acta tores, -que bs papeis foram assignados em 
que votaram 74 ·eleitores no em tanto ap- branco; Iião tem votos em separaclo, no em~ 
parecem 75 votos para Senador. . tanto, diz que faliaram 7?02 efeitures e affir-

l.'~esta secção houve conflictos. · . · ma ·que votar<lm 59, o que equivale a um 
3a secção-Fiscaes que não eram da secção I total de 261, quando a secção apenas tem 

não votaram em separado. Nesta $ecção,-1230. . -. 
Yol. l 39 
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Diz a impron3a quo o boletim uesta secção 
foi arrebatado pela capanga l<r, logo após sm· 
aillxado. 

. 9a secção-Diz a act~ quG 17o eleitores da 
· secç[í.o não vott~ra.m, e qU3, sem ser em se.

parado, votaram 78, o .. qué dá um tot:~r 
de 254. .. _- _ . 

Ora, a ~ecção tem 235 eleitores,. logo so
. 'bram 19. Diz essa mesma !J,Ct;t -que ahi vo,
. taram eleitores de outras SclCÇÕOS-:-12" e I3a., 

·no emtanto, ·não existe a 13", a 'acta falsa da 
. li2" diz que ne8ta não ·houve eleiçfi;à, e esses 
. · votos 'não foram apurados· em: separado. · 

· E,m r(llação a essa. secÇão ~iz o Çoi:reio . da 
.ilfa~hcí de 19 : · · 

D)us mesarios deram a isso, quando muito . 
o assenti mcn to do sou silencio, si d<1 fl'aude 
são sabcJores: -os Srs. Drs. Franklin de 
Faria o ti - Militão do A~meida, pois não se 
prestaram a sari.cciona.l-(0 com suas firmas, o 
qnenão impediu q\le estascfossem falsificadas.' 
· A firm:a legitimt do Dr.li'ranklin de [<ai.'ÜJ,, 

i:J.o-·n. 11 . da. r elação dos 'eleitores, . differe 
por-completo de . todas - ~~s~ogtri.ts;_ e est~~. nas 
lasíficwões, _tambem são . todas . di-fft'}reiltes· · 
entre· si · ; a' fil'ina verdadeira .do ·mesario 
Dr. Hermenegildo Militão de Almeida, posta 
na acta de.ins.tallação; foi coberta de outra · . 
tinta p~rá .meihor assemelhai-a ás . fctlsifi~ 
cadas, ma.s. estas, _por sua vez,. tambem d,iffe- . 
rem umas ,das outras, pala inhabilidade dó . 

« Houve pequenós contlictos devido esteilionatari'o, havendo ate erros :rw appéi: -: 
. naturalmento á capàrtgagem que per-ma- lidü,pois escreveram 4Jmiad::t e Alnierida é:rr.i .· 
í1eceu incansavelérri _t odo o districto. » vez d,eAlmeida. · ~ . _. . ... · . . . 

E accrescenta -o Jor·ndl do Brasil de 20 : Felioto Alexandre de Oar.yalho, q)le. comd .. 
. · · · · . mesario·, fig\}ra votando no. n. 40, :tambem . 

. «.O Sr. . Dr. Eva.psto Gonzaga, pr~- -appareee votando no n. ·188, apéb.as di:Jfar.: · 
stdente .da mesa ._ ele~toral ·da . 9a secça_o çado com a suppri3ssão . do sobrerióme <<Ale
di!' Gloria~ ·conferenciOu com _ o 13-:t::_: M1~ xàndfe» ;. Auguster · Dú:wte de· Moraes; que 
_ mstro do In·terior. .. 'S. S~ teve oéc~siao de coino rilesariO. óu fispal 'do cª'ndidati:> 'Dt·:Mell<~ ; 

/ . ~os~:;araS. ~Ex.eerça. de 3~ dlplom..~s Ma,ttos1 _votou no n. 34, de novo . appãréct 
~nteJJ a~ente nov(!s, a~s1gna~os pelo Sr.. votando-no n·. )83, e para cohon13star es-se. 
Tertuliano Coelho; CUJa asaJgnatura evl; cochillo assoCiou ao seu nome odistinCtivá~ : 
dencia-se estar complétame_nte fresca, o · se~ior ; _Felinto . de Carvalho apparé~e võ:;. 

: que denota serem aq!lelle~ ~ltulos adrede tançlo .como fiscal do candida~o. Dr. Pereii'éi: , 
.. · preparado3 para estas. elerç_oes ., . Braga; no' em tanto este. _ assev-era• que :_ ,n,ão · · 

«Estes titulos f aziam parte de um constitu.iú · tal -repr('isentante, .nunca o ':Viu,• 
rolo queum dos'eleito1·es (b gryplloé do nunca ibe -_fallou.. . . , · - · ·:· 
proprio jornal) deixou cahir ao chão na Ainda mais: na pagina um (verso) da acta. : 

· occasião em que· s~ evadia, por ter sido estão registrados os nom~s . dos fiscaes Ale~ · 
prezo pelo referiqo presidente da mesa.» xaildr-e B,ang·~l de Abreu, J;Iorado Velho . da-

Ness_a se_,cção ·tive 7 votos e 0 Sr. tenente- Silva, Augusto ·DUarte, dely,Ioraes; José Pirito 
· · dos Santos, Alex(,lndre AlVes da-Crilz e FiF 

.coronel Dr. Corrêa Dutra se apr;esenta em~ linto de CarV.alno, ·dos ca:rídidatos.Heredia/ 
'- plumado com 55 i' .evidentemente, . como já Euí!'ail-io Ba_ rroso, Mello Ma:_ t_t_os_ ; D __ ut.ra; _Cerso ·. 

disse, , taes dip~omas em branco só podiam ~ 
pertencer a quem comprou, pagou e embe· e. Por~ira Braga;n~ emtanto, na p~gi!la 3, (\ · 

. bedou a capan()'ada sLtuaçao é outrilo, po1sveem-se suppr1m1dos os 
. _ ~ . · . . _ . . fiscaes Alexandre Alves da Cruz e Felioto di:r 1pa secçao_c_NJill;.t; fraudulenta, estellwna-· Carvalho, · e postos em &eus lagares, iguàl· 

tar1a. . _ - . · . . · . 1 mente como fiscaes, .os cidadãos J.osé Fran~ 
~esta secçao, na gu~l ' figura~ como ~e- cisco Baptista .e Dr. João Vasco Cal:lrà.l 'Filno,. 

-sar:ws os Srs,. Dr, . ·Eduardo Jo.ao Baptl~ta sendo que estl,3; fiscal do candidato Figriei'
Gaillard, presi~ente, ,_Dr.:. Frankl:In d~ Faria, redu Rocha, foLquem depoz no inqueríto: po; 

. .. Dr. Hermeneglldo fi!Illtao d~ Almeida, Au-~ licial, relatando minuciosamente 0 tumulto:·c_ 
;.gust() ,Duarte de Moraes e Felmto Alexa.ndre occprriüo. e bem assim 0 ro)lbo da urna, . 
de Carvalho, houve,. ..;.na verdade, .e por cal- papeis e livros. . · · · . ·. · .. . 
culo, começo de ele1çao, tendo, pala ordem P lt ' - · .. · · , ·d · . · - ~· · 
alphabetica, sido Victor Hanriot o ultimo a ·o r ~ Imo, e CO,!DQ c~m1e1ra - esse mon1,1- _ 
votar, sob n. 32, seguindó-se Augusto Duarte monto a fraude, VE·SEo PR~PRIO PR;ESI~ENrE -' 
de Moraes, como íiscal do _Dr. Mello Mattos, DA MESA Dr. E.duaru.o ~oao .Baptl~Ga .Qa.~h 
e 0 presidente da mosi:L com 0 n. 39. lard, que, tendo-se esque01qo de que Já hav1a 

No t . . ' t. . . . h 1 o . votado no n. 89, apparece de novo votando· 
Is o,- era o momen. o p~yc o ogiCo, -- non. 181. · · · ' 

a capangada fez a· mvasao, deu-se o 
tumulto, o roubo dqs livros e papeis,"() ar
rebatamento da urna, e depois a continuação 
clandestina da obra, com o enxerto de 1_49 
phosphoros. · · . 

A Gazeta de Noticias, de 19, noticiando o . 
que occorreu nesta secção, diz: 

« NumerJso grupo de individuas · a1·~ 
:mados. de cacete e gal'ruchas i~vadtl.t"cF 
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recinto da mesa eleitoral e alli fez toda 
a sorte de tropelias .» · 

Acerescontando o Correio da Manhã, do 
mesino dia : · ' 

·. «'DesS'e . c<inflicto . houV-e um triste I'e..;. 
- -.-suHa:Q.o, que resume-se . nã. .arnibatação 

dó . b•.>letim . e· :ferimentos· de . diversas 
·· ... pessoas, pois q1;úi as fac~s de pon~a im

mediatamente reluzil'am e os revólvers 
. · fó!àrn dispé.i.r ados. >>-· · 

Mas não pense a .honrada Com missão quo 
ahi não houve eleição : esta começou a ser 
Li ta, mas, em um dado momento,a hor·da do 
cannibaes ínvadiu~a. e consummado o·roubo 
dos livros, papeis e urJ.ia, · se organi?:ou a 
froude, .na qual. o ·sr; · tenente-coronel Dr. 
Corrêa. Dutra, que tinha 22. voiJs, pass6tn. 
ter 180 ; o Sr: . coronel Heredía, que tinha 
li ·votos, ·passou a ter 99 ; o Sr. Dr. Mello 
Mat't0!.',-que tinha;> voto&, .passou a ter: i05; 
e eu-.que tlnha oito, ·pass~i , a zero! 

. -: Ô0m.essas facas, honrados. Sr;;·. meml)ros ' A provar -isto entrego á, honrada Commis
(la. Commissãoj foi , partido o bolo que a:·· são de Inquerito o boletim que a mesa fez 
.fraude ahi préparóu, c no ·-qu_al não houve . extra,hir e entregou·,. disso; com certez.a, não um só v.otó em separado, tendo.o Sr.tenente- se lembrando posteriorme.nte. . · 
córohel Dr : Corrêa.Dutra recebido 186 faths; .·. E' eyidimte ·que o me~arto-F razão assignou 
õ Sr. Heredia.85, o S1·. Dr. Mello ·Mattos 83, os pap~is em branc0; eque ·l:J.ouve falso livi'o 
e eu que, pela apúração da Gazeta de Noti- -dê iilscripção; neste a firma desse · mesario 
cias e O Paiz,abi tive 11 votos, fui diminuído c·mailifestarriente· falsa, · e confrontada ella 
nà; , .r&ção·;· .e, · por muito . obse•llrio, . deixa- · éom.a . do termo e outras, verificada fica a 
·rã rri-iri'e duas ti:J.igalh~s .. _ .· : . : , falsificação. ., . . ·- _ · : . . · · -
. · I Ia. secção -~ -Nu !la, · frauduleb.t;,t, estellió- ·. · O Cortejo da M_anhã, -ria~~rando o que houve 

. Iiaitaria e immoral. • · . - " . nessa secção, diz q!le. «o , boletim affi;,:ado 
. Ci:mtl!o a 1!-ct.a que 11esta_secção: apparece- nei!i chegou -~ser lido, pois foi ~og6 árreba• 
ram 204 elertores; e ·(facto natural). votaram tado· pela cap_ang .. \da.» · . . 
~()4 - para Vice, President~ ; 204 para &enadoi;, , · 12• secção - N4~la, . fraudulenta, . crimi· 
~Mpai'a ,Deputados, e· como_, .á. -horaapré!>- ; nosa,_ .. , · · . .. ··. . . . , . . 
zad,o, todos · estivessem r!Junidos dentro do O htstonco desta secção pr\ecisa s.er cuida- · 
tinteiro,- todos os · qÍle est;:tV:a.m '!la lista, em · dosà:rrienté feito porque, , em-cart a qtte o Sr. 
numero ·<).e ·I99, votaram obedecen·dó; sem te.ne.n:te-cororiel Ik • . Coirê~ · Dutra escreveu 
discrepancia, á ordem·afphabetica. · . e màndou á redàcção ;d'O P!J.iz (como neste 

Não contentes com · tanto eléitorado ré- s.e lê em sim i:nimero de 20 de .fevereiro) o 
unido,·ainda quizeram ·augme,ntàra :votação, pleito 'nesta secção cat·i·eu _· 1·egulannen le ' e 
e dahi ·-'app.arecereín . 214 votos plíra Vice- faz-se· conveniente procurar ahi uma photo-
Presidente; quando . só 204 nomes inscreve- grapbia da i;noi·al política de s. s. · 
t·~ro)lo livrp de pres~nça d_gs !liettoreê~ - · · . ~ tias}uliras matuiinc:i.l;l e vespertinas do dia 

.Na verd!!de a :qrampulaÇtLo desta xaropada, smmediato não . cons.ta o- resultado dessa 
não -~onra aó chimico, e· a provill-'o _-teipú~ o àecçãb, tenâ:o o Jorntil · do Cor_mn.ercio, o· Pai.z 
~egumte : _ . · . , · · _- . - · . h o .Tomal dp Bmzil asseverad,o que aJii'nuo 

Erra;ram; ag escrevel-o, o nome que figura . nou:ve eleiçuo; pois em tanto importa o pleito 
·sob o n_: 91),_ ~ o emen{]ar~m mal; .. · ·· . . do qual-não sé chega a apurar o resultado 

A mao qüe, nq n . 145, repres~otou o e ler- real verdadeiro. · · · · 
tor ahi inscriJ?tb, nã? soube v_ariar e:fez com . N~s seus notich rios dizem esses ·e outros 
a. mesma call~gr.apbla a ass1gnatura dos de · ·orrÍaes de !9· 
ns. 146, 147, 148 e 149-; ·. · . . . · · · . , · J · . · 

·:O secretario da I o~ secQão foi pane o .Cuida- 0 CorreO: o da )r{anhi'( diz que «nessa . · 
doso e deixou paJente qü~ .- collabm·ou nesta • · se(ição hoy.ve . grande. çonflicto, .sendo .. 
obra, pois a· calUgraphia deixa v_er-que .. são · aggredido o' Dr. _João Marques, por ter_ 
do seu punho i).s üi:l~s firmas .d,os . eleitores ·um plwsphoro sido · obstado · d,e vo·tar ; 
que figúra·m sob ns ,. 1-52, .15.3 e ·Hi5. . . · · ;!.1fir.ma- ql!_e ~houve tí),'os de revólver.s,' 
·.·· Não souberam, escrever com uína só ~tinta: . facadas e ·.ma;is ferimentos, e declara que 
e a desigualdade é patente.. . . ... . . · •- . - o ed,ifiCio ficou corri ve~tigios do cum-
. 'Apenas um vot'o ápurado «e)Il separado» e oato· que alli se travou» ; · ·. 

esse inesmo·do mesario Tancredo. de Vaséon. :_ ·O · Paiz ·diz que. «o·, famoso faccinora . 
cellos, porque a t~m:po verificaram qué não Chico .Cm·voeir·o, reco'nhecido pelo Dr. , 
era eleitor, e então o ·apresentam como JoãQ Marques quando, nessa secção, pre-
tendo exhibido titulo . . . . ·, .. tendia votar com titulo falso, saccou do . 

São apenas tres os · fiscaes gue:app_arecem revólver e poz em debandada mesarios e , 
nesta secção : ~do - Sr . teneote·-coronel Dr. mais· cir.cumstantes, sendo esses tirds o·, . 
Corrêa Dutra, . do Dr. ·Mello Mattos.e do . signál para • acudirem dezenas de ca~ . 
Dr, Pereira Braga, qu ..J . affirma não ter .. ' pangas aguerridos e :Violentos, os quae.s': 
c~nstitui1o · tal representante,_. · tambem davam tir~s a _tQrto e a direito~ . 
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tendo a urna que ficara abandonada, No livro de inscr.ipção ve-se que no n. 114 
sido arrebatada e levada em triumpho o nome de Paulo de Mello Franco occulta 
para a c~~sa do Da. CoRRÊA DuTRA» ; outt·v anterior mente escrip to ; nota-se a 

o -Jornal do Çommerc_io diz-que «quando ·mesroa coQ.sa no n . 106; a olho nú so observa 
procedia-se . á. votação, ou especie ·disso, a:_eménda do _nome escriptÓ sob o n . . 139, por . 
nessa secção, Chico Ctirvoei1·o-(Luiz votitr na.o ter o fal.s tficador sabido escrevel-o e assim 
corii titulo falso, e que sendo·. nisso por deante. · . . · ·- · · 
impedido .saccou do ·re.vól:ver e diilpa- · Nesse . e:scrmw ~e raras JOias, em ·cújo 
rou-o contra o Dr. João Marques ; que tampo a figura emmentemente su·perior do · 
dahi originou"se o conflicto no qual ·grande chefe politico«Chico··cwvóeíro»figura · 
tomaram patte vários - -companheiros como rubt de granlle valoi', rubro eomo o · 
desse faccinora· que abi houve ferimentos sangue -que·de sua. faca fez correr, faz-se 
a bala . e navilha; que o matéria.! esco- desq~scesario dizer que não tive nem . um 
iar, ·a!l'arandelas de gaze ·todos os uten-. Pechlsbeque, ao passo _que . o Sr .. tenente . 
silióS que estavam na sala onde-se deu o c0ro_eei D r . Correa. Dutra _tem um rosai'io 
conflicto ficaram completamente inutili - de 14() Perolas, o Sr. Heredia um de. · 82, e 
sados; que unia família r~sideil.te no. o Sr. Dr. Mello Matbs>umde 79, ·.. . 
_a.ndar superíoe teve 4e fugtr para esca.~ . Conf~ontB-s~ .~ exposto e o que con.sta . dos 
. par á sanha dos desordeiros; que estes, lllq~eritos pohClaes; co in a declaração es~-
mais ligeiros que a policia, fugiram C~lpta do Sr ; . tenente .coronel Dr. . Fran: · . 
apressadamenw pela rua acima (preci- .ciSw Currea Dutr~ , e ter-se-ha-encontradó_ o 
sâmente onde m,ora o Sr . tenente-.cJro" molde pelo qnal os· posteros, ·os . da geraçao . 
nel -. Dr •. G!)rrêa Dutra,) carregando ·a do futuro, teriio de• fundir .. a esta tua de s. _ 

. ,urna e os trophéos ·da _vandalicà. scena>>; S · • perpe_tuadora, . sm,npiterriamente, _dos 
A G~:têta de NotiCias dii «que nessa se :O al t~s Sel'VIÇOS ~o r ' s .. s. prestados á no ~ili

. cção um grupo de desorde iros; a tiros de _taçao e ~o .engr_andecrmento . da Repubhca. 
· garrucha .e de revólver, nella penetrou . _Candelaria· 

e carregou .a urna para Ioga~ ignorado; 
que livros, ti~teiros -~ me~as foram qúe~ . 3_• secçã_o-Nulla ', a. acta não diz q' nantos 
brados e expat1fados; que .Isso se deu por 
ter . «Cliico Cúvoeiro» sido obstado de eleitores votaram, quantas cedúlas foram 
votar com titulo falso; qu~ o Dr. João recebidas, quant~s foram apuradas em · se· 

· Marques .reconheceu em C bico Carvoeir9 parado quantas foram apuradas em con-
. O SEU CLIENTE' DE . HÁ POUCOS DIAS; q1~e junto, e nem a t ranscripção da · ·acta está 

«Chico- Carvoéiro», tendo .sidq · preso assignada pela ll).eslJ, . · ' 
mais tarde -teve em seu . favor uma" 
carta DE UM DOS CANDIDATOS, . pedin(io a • - Santa Rita • 
sua. liberdade ao delegado; » · · · · · - · · . · · ·. 

. . . . 3a secçã;o do 2° . districto- Nulla· -a mesa -
-.- .. : Is~ se lê nos jornaes do dia Ímmediato ao foí con;;tituida send:o p,ara e~ta convidado - o 
- da· eleição; ·no emtanto, em doçumento escri- c~dadã~ Elesbão Rocha,~ não· eleitor. da. se,c-

pto·, ·o Sr . . tenente-?~ronel Dr. ·Corrêa Dutea çao e stm-da 3" do~l o dtstrict.o, que . . fuJ:\ccio-
affirmou que a eleiçao co1·r:era· regy,larmente, nou. · · 
talvez con;~. · a placidez dàs_ aguas dos lagos, ·.· A ~rande qu~nt.idaded(l eleitores que estão 
com a tranquillidade das almas puras,ccom a :1nscr1pto~ no hvrJ . de presença depois · da 

. cordura, paz e fraterriidade que :a Biblia diz mesa ass1gnar o vo·tar, prova que jsso. é 
, .reinarem na côrte celestial. · . . enxerto. _ · 

A acta. nã.o regis"t~·a nenhum incidente, Nãe foram apprehendidos os . titulas dos 
· n·em mesmo o da tentativa de -morte do q_?-e vótara1~ J3m se_l(ara•lo; a copia:. d.u;·. r ela

Dr. João Marques, .precisamente o. qu3 de- çao de eleitores nao está conferida. nem · 
poz no inquerito policial; contando as scenas concertada . · 

. de selvageria que ahí se deram, e isto apezar Nessa fr:awle,feita se·m meu ass-entimento 
.de ter. essa teste·munha serv-ido de fiscal do si~ to que fui intel·essado; r epug_no-me e re~ 
Dr. Mello Mattos, a quem interessavam na gelto-a. 
fraude . -- .· · · 

Conta: a acta que nessa secção VOtaram ROUBO .DE TITULOS NA Sl!qRETARIA DO CONSE• 
163 eleitores, (maravilha igual á. da 11"' se- LHo MUNICIPAL 
cção) todos esses eleito~·es compareceram em 
globo, á. hora precisa, e agruparam-se de E_m 26 de janeiro ultimo rec~bi da s ,~c:re~ 
tal modo nos bicos de certas pennas queto- tar~a ~o Conselho Municipal um otficio (doc . . 
dos votaram na urdem alphabeti-ca da liSta lun"o) nott~cu,ndo-.me. de que, em. virtude da · 
de chamada, e sem um só_ voto ero separado!. consulta feita ao Sr. Ministro do . Interior, 
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tinha eu sido declarado compr>tente para 
assignar as segundas vias dos títulos elei
toraes que á referida secretaria fossem pe
didos. 

·Esta.,' desprovidà de .taes imp1'essos, Ioga 
. os solicitou do mencionado Ministerio mas 
só nàs vesperas do pleito logrou reccbel-as. 

Não podendo eu, já · decbrado candidato, 
sacrificai' minha eleição conservando-me que
dadJ;_ preso, immovel no Conselho Municipal' 
durante todo o tempo · a seguir, pacient~ 
mente, aguar. I ando qué, em horas inceras,a 
a esse logar fossem os requerentes classe-o 
g1mdas vias, assignei e em boa fê -entreguei 

·· á citada secretaria dous mil títulos em 
branco, e isso ftz porque ul)la;convivencia de 
quatro arinós nie proporcionou · a convicção, 
inesnio agora subsistente., da · honr, ~dez do 
pess9àl dessa repartição. · . .. 
· Em 7 de março, .portanto, 17 dias depois da 

êleição, fui· surprehendido pela noticia de 
que .. aalguns desses titulas estavam expo-,tos 
no escriptorio do Co1·reio da 1Wanhtí, e por 
esta mesma folha, logo nó 'dia immédiato fiz 
publicar uma carta explicativa do caso 
(doe; junto) .tendo mais tarde verificado que, 

. i:Ja verdade, os recibos existentes no Conselho 
Municipal não estão de accordo com o nu
mero dos títulos assignados . em· branco, dei, 
xandõe:taro O. roubo OU furto que nestes .Se 
operou, naturalmente em meio do atropello 
em que. se viu o p-essoa,!, pel() excesso .de 
trabalho . .. • .··· . · · . . 

· Notaveiseriininalistas; no ' estudo psyeho' 
logico de cr~minosos celebres, . regist1•am em 
seus trabalhos · interessaqtissimas observa
ções demonstrativas do gráo de perversidadr, 

·a que pódedescet a creatü .·a humanaqúando, 
despojMa qe certos. sentimentos altruísticos; 
se mostr<1 um simples _a!l_imal. . . 

Evidentemente o maior gráo . dessa pervel'· 
sidade.é a_que, co;trto já <l.isse, se caracteriza 
pela frieza do. tram.a urdido pelo criininoso, 
no intento de . a1:I'ástar-de si . o crime vara 
attribuil,o à sua pi•opril,tvictima. · · · .. ·· .. 
· Esse ràciocinio me fot Sllggerido pelo facto 
desses títulos só terem aj)parecido 17 dias 
depois da ele'ção, precisamente nas v esperas 
de serem publicados os iriqueritos que a po
licia abriu ex-officio, para apuras' as frandes 
c:> as scenas éannibale.:;cas· de bebedice e san· 
gue qué se duram em to.da-i:t parOchia da 
Gloria, dur•ante o pleito eleitoral, termi
nando o inquerítp aberto pela autoridade 
local por declarar os Srs. coronel Heredia de 
Sá e tenente-coronel Dr . . Francisco .Corrêa 
Dutra fnctirsos nas disposições dos arts. 165, 
170 e 171, combinados com as dos art%. 18,· 
§ 2•, e 19 do ·codigo Penal. 

Na verdade ningueni acreditará que 
tendo eu, nas eleições .federaes de 1899, der
rotado o Sr. tenente,:coron(ll Dr. Corrêa 

Dutra, e isso quando ainda estava fresquinho 
o alistamento eleitoral por S. S. feito, e 
quando n5.o me era dado assignar títulos elei
toraes, carecesse agora desse recurso para 
de novo derrotal~o, quando é certo que, du
rante todo o tempo. decorrido de então para 
cá, por acto algum o Sr. tenenta-coronel 
Dr. Corrêa Dútra se impoz á estima e con
sideração . dos seus concidadãos, ao passo 
que eu, pelos serviços que procurei prestar 
a esta-. cidade, logrei obter dos meus pares, 
no seio do Conselho Municipal, da imprensa 
c do povo de ;ta Cnpital, ;•.s maiores e as 
mais eLquenté~ demonstrações do mais ele.:. 
vado e )Jenhorador apreço. · . 

E para que o ·titulo em b1·anco 1 
Para o . legitimo eleitor votar? 
Nesta hypothese não -cal'eceria expedir · 

o titulp é:rp. branco; IfOdia expellil-o cheio. 
Para faze e ó phosphorctvotar? 
Mas, co:rp._o.· çonseguíria eu . fazer o. falso 

eleitor votar, si as , garruchas, as navalhas, 
os punhaes e ·os revolvers dos apanigua
dos dos meus adversa.1·ios levavam sua 
aud"acia ao · ponto .de impedirem que os 
propr.ios eleitores legítimos exercessem esse 
direito 1 . · __ . . . 

Pispuzesse eu desse elemento de acção 
e fosse da minha índole aproveitai-o, e 
tarubem não carecerià llar-lhe o titulo em 
branco; fal.:.o,-hia · logo possuidor do titulo 
cheio. · 
. Tivesse eu essa tropa e não me repugnasse 
iJ,tilizal-a para. · a campanha eleitoral, e 
n,ão teda passado, como . pa;;sei, todas 'R; 
horas do. pleito a fiscalizar a eleição na 
6a ~ecção da parochia da Lagôa~teria quar
tel-general, como o d.a rua do .Cattcte n. 219s 
p<t>saria revista · ás hostes combatente~· 
como o Sr. _tenente-coronei Dr. Corrêa Du
tra ,o fez, a carro ·C a tilbury, pela ·paro
chia da Gloria; ou faria como o Sr. coronel 
Heredia de Sá, que, na _parochia da Can 
ddui•ía , ostentosamente .se fez acompanhar 
de . maior sequitd · do que o Imperador 
das Russias, quancl.o em revista ás forças do 
seu . exercito. . 
. O primeiro districto e.leitoral desta Capi-. 

taL conipõe~se de 50. secções, e nestas appa
reço votaclo em 48. 

Nessas 48 secçõe.s minha votação é à 
seguinte: tenho, de · 5 a 10 votos, em 16 
secçõas ; de 11 a .. 20 votos, em 22 ~ecções, 
e, · abstr;ahida il. . 6• secção -da Gloria, já por 
mim 'condemnada, onde tive 43 votos e 
quatro em ~eparado, e bem assim a 3• secção 
do . 2° districto de Santa. Rita, já por mim 
declarada nulla e falsa, onde me attri.,. 
buiram 47 votOS e tres em Separado, SÓ eni 
duas secções tenho .. voto~:: na casa dos trinta, 
sendo todas as 'outras votações deste numero 
para baixo. : · 



.. :no ANNAES DA CAJ\-IARA 

----------------------------~--------------------------~-----------------
-Póde unta eleição dessa natureza, por nação vivis>lma, pura, immaculada e acrollt 

qualquer fórma que a apreciem, se1' inqui- santa dos maiores ideaes de paz, liberdaJe e 
nada de falsa, maximé, pleiteada por quem justiça, p:tra entrcg,tr-se a núos que a 
já tem dous _decennios de vida polltica, corn nodoam,· porque ainda est?to r 1bras ao san
·servíços prestadós .á suti Patria, sendo est'lr a .gue que s)bre ellas cahiu do· punhal dQ b_an-
terceira eleição que pleiteia~ dido, para isso fria ,e calcüladamente assala· _ 

Falsas são essas grandes votações, essn.s ria'do. · - ·- _ · ... 
levas de centenas de votos, conhecida, como Não -tivesse eu a. certeza de · estar diante 
é, a abstenção que sempre se manifesta nos dehomens que sabém que esta Casa. não ~ 
comícios eloitorae~ realizados_nesta .. Ca,pital. mais á. cadeia velha dos tempos idos; e. não 

Ainda mais: pela · certidão ::tnnex<J, vê·se gastar-ia tempo ei:n desvendar os crimes que 
que, dos candidatos tenente coronel Dr. · expuz; rn.as :óo mou coraçãl?de patriota, ~m· 

_Corrêa Dutm, coronel Herodia. de·Sâ o Leite. bora j<ío muito a:r refe()ido em seus enGhuslas
Ribelro, .. flJi eu o unico que legalmente pe- mos; ainda re3tam la1'npejos de esperança de 
diu o obteve segundas vias de titulas, te-ndo ver a Rep_ublica, sinão cas ~a o feliz como a 
destes, em numero de 53,. firrp,il.dos' os respe- que fôrá sonhada por Platão. pelo- nienos 
c ti vos .recibos ; isto deixa provado .. que esse mais digna do que; para _.vergonha n9s_:>a, a 

. balão de enS[Lio dos . títul9s em bl'anco não nxpuzeram no Ltia 18 de fevereiro, .. preciSa
. passa de repulsiva estrategia, fr:ia, cakulada monto quando o~ cidMãos -eram chamados a 

e maldosamente preparada, n-o .exclusivo ia-. ex.orêOl; a funcçã_o qu~ mais nobilita .e· en
.tuito de mal . predtspor contra mim o juizo grandece o rog-1men demoératico: a liber-
justiceiroe independente dos h:.mrados Sl'S. dade .do suifl'agio univ~rsal. . · .. .. 
Membros da Commissão de Inquerito. . Substitua-s0 este pela fraude e anniquilada 

~ ;· .. -.1\nte;; de ,terwi,nar .cumpré-me declarar a estará a Republica, -alluida pela, base ; sejâm 
v_v; EEx. que, até _ este mome1].to, tenko o peemiados aqüelles que converteram, os .co· . 
. candidato Sr , Dr. ·M(lllo Mattos, . a q1wm :(iz miei os ofeitoraesem satt1.i'n1!-ês de sangue, e 
meu companheiro de chapa, !),a cont 1 d~ urgente se tornar ti rasgarmos a nos:;;à,_ ban

alheio _por completo, á construcç~o. das f1'au- de.ira, porque nestaseeneJntra um ler;nma 
· · _des que venho de .apdntw-;: embora néllas, o de paz' o do progresso, antaganie.o co~ es~a. 

Je!lha.'m in teressa.do. . ·_ . · _. _ . . · .. : tnâshol.'ca que :vimO.s solta nas praças e ruas· 
A meu ver o seu nome, nesse meio, foi desta. Capital,'-arauto mald,to, como qué· [L 

collocado P<J,ra produzir o eifeito peculiàr nGS atri;Iünciar que não longe estão par-a a 
. aos grándj:'$-e ,opulentos mam:oléo~, _qúe dis- nossa patria QB dias nefastos do 93 da França. 
:trahem ·o observado I' e attrahem. os curiosos, Não. sei; :honrados Sra. M~mbros da Com-
eniquanto lá . dentro os · varni.es pastàril a-s .missão de Inquerito, si depois de cer.ca de 20 · 
podridões qile assim fican:i o pa~sam esque- annos do vida pólrtica, .em sua quasi totali
ei'das. dado de devotltmepto á eausa da Republica, 

CONCLUSÃO 
e;;;tou oii não chegadó- â . essa horá que· o3 
:Poetas cpamam a' do <<cimtó do cys11e»; não 
seisidctqui à PJUCú terei ou não ·do . expori-

Honraci.os Srs. ·Membros da Corilmíssão de mentar o frio da faca de algum João Bornzão 
lilquei'ito. · · ou Tr·eme Ten·p:. Vencido que fo,se. pela 
· · Na contestação que acabo de ler, exclusiva- inaior da$ · injustiças e . das ·illegalidades, 
zp.ente por mim félta. não cogitei da questão ainda assim, a confortar-me, estaria dentro 
defori:na; VV. E&;x. relevarão o desalinho de.mima convicção de que a m,m .m~sino 
quo· nella enc.ontrarem, compensado pela podia . applicar a,quolla memoravel phrase 
sinceridade que a illumifl11. _ . · · que tão gt'ande tornou Francisco I, n.a ba-

Meu acto, neste momento, . é menos de talha ' do Pavia. · · 
defesa de um direito do que de cumprimento Não sou, Srs. Membros da Commissãó, rim: 
deste duplo dever: , aventureiro á cata de fortunas ou de g-lorias' 
_. 1°, honrar o mmdato que pela segunda mal guardadas, que ·aqui ·bate a pedir :um 

_·vez me foi confiado pelo digno eleitorado do lagar. do qual não se tenha mostrado dig~o 
1° districto desta Capital, procurando obstar e a elle não tenha incontestavel dil•eito; er_n 
que ·impunmponte elle me soja arrebatado toda minha vida publica nunca implorei be
da.s mãos por simples golpe de audacia de nevolencias, nunca utilizel ·a subserviencia 
quem de outra arma não dispoz pam com- para escada de accesso; nunc::t transigi com 
migo terçal-a na pugna eleitoral; . . as minhas convicções e a minha dignidade, 
. 2°, mostrar a, esse mesmo eleitorado, até ~ dahi ter logrado chegar, • riesta Capital; ·â 

·hontem apenasdescronte, mas hoje apavo- maior das posições a que podia attingir: a do 
rado, que a Repriblica ainda l).ão se prosti- administrador do Districto ·Federal durante 
tuiu ao ponto de · repudiar os que as re- a vigencia de dous Governos, tendo de am
tnecem, porque ::tinda J10lladiviza.m a ncase- bos; e o que é mai.s, de t<rda a imprensa. e das 
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classes conset'vo.do1'as desta cidade, rec!biJo não terão resultado p1•atico, de que a Ca
os mais honrosos applausu~. mara não sanccionarit e.>te desregramento, 

Tenhu, portanto, um passaclo a zelttr; mtda de que justiça se fará. 
·me fará esquecei-o. · _ A fraude penetrou tão fundo no processo 

eleitoral que .é quasi impossível separar o 
: 'Vhjt só, inteiramente ~só para esta Juta, trigo dp joio. · · . ·. . 

mM embora àui unidade : me considero in· Onde o. in:;;tincto de conservação não afas· 
yênçivet, porque fiz cia. lei a minha clava, a tou o eleitor dos. capangas armados e em 
};iazão _é a minha, força;· e tomei pal'a minha pequena parte pôde ser. exercido o direito ·· 
coura;ça a intransigencia do carac-ter ~de de votar, interveiu · a fraurle, alterando o 

~ V. Ex. · · . · · · resultado da votação, tirando votos de uns 
: 1~ V \r~ EEx.' p.omadcisSrs. ' illlZCS; ap;mas para dãí:- a outros ou augmentando assom
P,eÇOQ que em todos os tempos, em toda,s as brosamente.a votação de certos c::mdidatos. · 
J:P,anifestações da actividade humana, em Assim, como affirmàr que 0 eleitorado do 
melo de. todos os povos .cultos, perante. \L 1 o districto ·el9geu .livremente aquelles que 
-~ep·~ co;m:o per:ante os céos; sempre con- desejava ter r.omo seus rep_resenta. ntes ~-
stlt\llU o apanagro da. honra: · · · 
.. Justiça., Justiça. lmpõe-se,pqrtatito; como--medida. de justiça . 

e alia moralid1ô.e a annullação desta fingida 
· Capital Federal, 29 de ábril de 1903 .'- 'eleição, que se salíenta. pela mais completa. 

Oarlos Leit? Ribeir·o. ausencià da libal'dade de voto e assim o es

éonte1>tação do Sr. Pereira :B_raga ás elei
çõel\· realizad<l.s. no dia ·18 de -.'fevereiro 

• dg corrente anno, no · 1° dü;tricto :do Dis,.. 
tr~c~o F(;l.deral, ina~dadà publicar em vir
t.ude do art. 8° dõ Reginiento Interno : .. ·. 

-- . .... 

pero .-do elevado critério desta illustr..: Com--
missão. · 

Os elementos de· conviccão a éommissão os 
encontrat•á l:i.~stante no estudo das actas, na 
opinião · u~anime da imprensa, na leitura 
dosinquei'itos p_oliciaes, e o que é. mais no 
clamor da. opinião>geral desta cidade. 

. __ Ex!'ns. Srs: .Presldent~· e mais Membros da ·Mas; si em_sua. alta sabedoria a digna Com· 
- ~-" Cpminissão de Verificação ~de Poderes":- missão entender melhor apurar o pouco que 
]j;m iJ:t'Jl do 1° distric~o desta Capital, p~_la dO) verdadeiro .ha nesta ,eleição; si quizér 
verdade contra a fraude, em nome dos ho, esmeriLQ,ar as eleições .de poucas secções em 
mens.hqnestos COJ?.tra .a cap~ngada e a bem que os eleitores puderam comparecer e 
do _direito dos eleitores deste districto;· coil- votar livremente,, poderá encontrar a ex
testo a validade da farça que com ó nome . :pressão legi~irna<da vontade ~esta pequeno 
!)..~ _ e.Ieição federal, foí representada no . 1~ part:~ do e!e1torauo do 1° d1str1Cto. 
_Q.istricto eleitoral desta Capital, no dia 18 Para.este effeito indicarei á illustre -Com, 
de tevereü·o do corrente · anrro. . . · . missão. quefl ás secções que, pelo estudo das 
. Contesto esta · eleição;ep;eço ·a sua ai:ú)ül- actas, dos livros de inscripção e dás autlíén
lação ge·al como p ·imeiro castigo intlingido ticas, se reqoi:Jhece . não deverem ser a pu-
aos falsificadores, aosresponsaveis~ pelos cl'i'- radas. · · . · 
mes de que a illustre Corifmissão yae ter UrgidÓ pel'v tempó limitar-me-hei .a in· 
conhécimento quando estudar as actas desta dicar ,rapidamonte as causa.s de nullidade 
pseuda eleição e· para que o . 1° distric&o q\le um· ostudo perfunctorio dos papei8 da 
desta Capital, cujo eleitorado é composto · na eleição me permittfu encontrar, confiando 
sua. grande maioria. dos mais distinctos re- supprimentus que o talento e incontestavel 
presentantes do commercio, da ind,ustria e . competencia do · Dr. relator trarão a este 
das 'profissões liber:aes, não : tenha · nesta incompleto tr~balho. 
Camara .falsos mandatarios,' 'producto3 dl;l. 
fr-aude e dá Violencia. . .· · ~ · FREGUEZIA DA GAVEA 

Que essa eleiÇão teve coJ:P,o nota dominante 
ó afastamento do . eleitorado independente, _ Das cinco · se~ções eleitoraes de que se 
pormeiodo terror, do emprego do .punhal e compõe ·esta p~rochia só foram remettidas 
do revolver, como elementos de victoria, a l;l.uthenticas de duas : a 2 .. . _e sa. 
compressão a m;üs audaciosa .da vontade As outras· tres foram ·atacadas por ca· 
livre do eleitorado, não sou eu quem o diz; pangas armados e os mesarios deveram a 
é a imprensa' desta. Capital-na.. majs frisante· vida á prompta. fuga. Os livros e mais 
ünanil;nidade, são os inqueritos policiaes, .é papeis foram inutilizados. Na 2" e na 5a só 
toda a opinião publica, emfim. . · · · compareceram aquelles eleitores que não 

O sentimento de nojo e de desanimo que tinham a receiar dos campangas, que er.a 
assoberba o povo -desta Capital só encontra númeroso grupo~ e espalharam o terror em 
lenitivo na esperança :de que taes attentados toda a paro chia. o resultado clestaiS duas 
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secções não exprime, portanto, a manifes
tação livre do voto do$ seus eleitores. 
Alêm disto, na 2" o cidadão Antonio José de 
Lima Camara, que foi· convidado para com
pletar a mesa, não é eleitor da .secção e sim 
da 4a. O cidadão José Antonio Cardoso, 
-tambem convidado pam completar a mesa,· 
não é absolutamente ·eleitor da secção · e 
éroio quo de .nenhuma outra, tanto que não 
vo 'ou, dizendo a acta que foi _por· te1' se 
esquecido o titulo de eleitor. 

· Esta secção não . foi ni~Jsmo apurada pela 
· Junta apura-dora. Peço a sua .annulfação. 
· - Q.uanto a 5" secção, da .qua.l acapangada 
·afastou a maioria dos eleitores, da acta não 

: co:ríst:1 a nonieação do escrivão ád·hoc, como 
111anrla a lei, para . ti·anserever as actas e 
éoriferir é concertar as .cópias. 

.~ão deve ser apui·ada. 

FREGUEZIA DA LAOÔA 

eleitores, devidamente legalizMlas. Hn. muitag 
outras firmas falsificadas. 

Náo deve ser apurada tão auJaciosa fttlsi-
ficação. . ·· 

FREGUEZIÀ DA GLORIA. 

.Ahi entránios no imperio da ft'aude e da 
v~olencia . Tudo é nullo e está inquinado de 
falsidade. 

Em tod 1 a freguezia imperou o- ter rol', do• · 
minii•mn . a nb.valhà e o revólvet'. Da pri
meira d. n-ltíma secção não pôde ser exercido._ 
livJ'emente o direito de v;ota'r. Varias 
secções foram atacad<1s e os Hvro_s cal're~ 
gadus, para apparecerem agora prenhes çle 
votações estuprmdas ·qadas . a certos caridí .. 
datos. Nas outras secções compareceram os 
falsos portadoi·es de títulos eleiti>'ra.es. e 
esses phantàsiaram eleições. A ilhiske Ccim~ 

:missão errcontrãrá no inqiH:Jrito ·. policial J~ 
nas rioticias detoda a imprensa a prova do 
que atfirmo. Mn.s, felizmentl:) a fraude deixou 

A 6"' . ;;ecção não póde ser apura_da.;-a a.cta vestígios e na leitura das __ actas l;esaltam ~s .. > da installação. da mesa, coh:)O nella ~e dec otillidad~s_ in _;anaveís, que forçam a anilulllí.- ' 
clara,'roi lavrada pelo csc1·i vão 'ad,lioc contra Ção da eleição _do todas as secções· desta f:re- ·. · 
a disposição da loi, que m<,tuqa commetter guezia. · · . · · · · · 

.. esta funcção ao secretario eleito. · . Indicarei algum_as~ . . . . 
A . 7"' secção- Ahi predonüilou a fraude ]a secção-Votara;!ll 44 individue~, cujos. 

sob a fórma de falsos portadores de títulos nomes não constavam da lista de chamada, e 
de outros eleitores: cujos diplomas não foram apprehendidos (e 
· Apropria o.cta declara que votaramdous ci- nem convinJ:!a que fossem) como deterrnino)l · 
da_dãos com dons títulos iguaes aos de outros o decreto n. 4.695, de ll dezembro de HJ02. 
eleitores . que . já. tinham vota:d.o. Appre- Estes irtdiviJuos são ós celebres portadores 
hendeu · os títulos mas recebeu os votos dos não ínenos celebres diploínas em branco~ 
destes dotJS falsos eleitores. distr1bu(dos a granel nesta fr.eguezia, ·e dos . 
· · No livro de inscripção , no n. 65 2stá asst- qtiaes muitos foram remettid9s aos poderes 

. ·· .. gnado Eduardo Jo é Furtado e em seguiàa, a cmnpetentes. A açta declara -que esses 44 
::·' _ palavra «digo» seguiudo->e .a assignamra- foram 30! · _ · 
·-· ' João Pires da Fonseca, com a mesma lcttra 2" secção..,..Tambem falsa. Votaram .varias 

da anterior e oscripta pJlo mesmo iüdi- üidividúos.dos taes que brilharam ria ia sec.,.-
,,. vidiíO. · - · ção e tainbem os títulos não foram àppl'e• 

Era um falso eleitor q\:le inadvertidamen-te hendidos. A a~ta da eleição nã.o está assi
assignou primeiro o seu nome verdadeiro gn \da pelo mesarib Augusto Werneck (secre- · 
sem sem se lembrar do nome do titulo de tario) e nolla não se declara o n:íotivo desta 
que era portador. Interpelladó pela 1:nesa, falta. · -
com toda a desfar,adez co1·rigiu o erro com o A transcripção da acta só está. o.ssigliadit· 
impagavel digo Joã.o Pires da Eu.n:~eca. por dous mesarios, existin-do duas lin·has elll. · 

A propria acta reLLta este facto. Esta branco. Além de tudo isto ainda a votáção 
·'-- eleição parece-mo não poder ser- apmacla, rle Senador é maior que o numero de cedulas 
,;· visto a sua manifesta falsidade. recebidas. . . ·. 

A 11" secção_:_ Não póde ser il.purada.. A 3" secção~Sempre os mesmos éieiiores 
· acta da in~tallaçio · foi lêw~·ada por m;criv.ão falsos. Francisco Gomes .do Azevedo votou a 
· ad-hoc, cm1tra o que dispõe a leL · primeira vez com o · titulo ,de Francisco de ·. ··· 

12" secção-Faba; -brilhou a fraude sob lt Castro Azevedo . e em seguida· teritou votar· 
iürma de falsos pol'tadvi·os do ·titulos. As com o seu proprio titulo. · · 
firmas dos eleitores Eduardo de Souza Freire Foi-lhe isto obst,idopela mesa e apprehen
e Oct_avio de Lima o Silva, postas nos livros dido o titulo, que erà vcrdacleiro. Nlio fói 
de ins(;ripção dos .ns. -15 e _43 são falsas. Estes no.meado e~crivão . ad-~oc . e_ a tran:scripção 
eleitores não votàram. O candidato contos- foi fe.tta pelo c1dadao Joao Antonio de 

. tanto, coronel Carlos Lõifc Ribeil'O, juntou á Azevedo, qüe_não é serventuario de justiça, e . 
sua colltostaçfi.o as lloclara.ções ·destes dous nem ·tmha. Sido nomeado escri~ãó ad·/wc, 
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Notn-sn mt Jlririwit·a pr1gin-a do Lno a ul
tima linh~t em bl'ttnco, va.rias entrelinhas e 
C)W. llHl.<Ül$. 

4" secção - C:ont inúa éL rcprouuzir-sc a ÜLl
sidado de . titnlos e eleitores](i. indicada nas 
seeções , anteri Jl'es e sempre .a mesa sem 
Querer appreheo de·: os títulos, como marida. 
a. lei ; compreheode:sc a razão, .;et•ia um 
corpo de delicto. I-LL linhas eni branco. e em 

_ bi'anco o nome do escrivão ad-hoc, CJ.Ue se 
diz .ÇJ_nc vae substü_uir o no.moado e queau:
scntou-so. Parece qun não era facil _encontr cr 
sübstituto que tivesse. a precisa coragem 
para o caso. · 

. 5~ secção~- Já é-- monotono, l11 J.S.l'opete-sc O 
mesmo caso. O· confronto do livro de inscri
pçao com a lista d€3 éhama.da Ülustrarâ per
feitamênte ó dtgno relator. . . . - - . . 

6" :;ecção-A act.a da i"nst~tllação não foi 
·assignada pelo mesario conselheiro Amp.rico 
de "i\1etlo Mt~>rcondos· do ·Andt·ade; -não quiz 
ton:ipr parte na ·cbmedia. Na acta da eleição 
proclll'araiu, ap:ua.r o golpe _e sanar a falta 
declctrando que elle. se reCira.va. depois _ _de 
terminada, a apuraçjio, mas; já des-de a in;:;
tallà.ç·ão, êuj<J. a(lta, é lavrada ünmediatamen-

- .te, que este nieséliri_o se· .<retirara , si_ ê 
· que em algum . tcmpó estev·e presente. E' 

falsa e nulla e nem foi apurada pelajunt3.. 
7"" secçã"o-Tem · nulliçlade insana..vel; não 

foi l<tvrada a actá em tegufda. á. installação 
da. mesa; . · · · 

tres · mmdidtl"tos excederam-se quan to á vota
ç:'lo para Vice-Presidente, e tendo decla.ra.do 
que furam reccbiúas 204 cedulas, assigoaram 
uma votação que, sommada, procluz 214 vo-
tos! . · 

E' de facil verific.d.çao _ . 
Falsa como o que ha ·de mais falso, esta 

secção-não pódc ser apurada. 
12a secção- Tambem falsa, e com abun- · 

dancia de eleitores fantasticos. Tod-a a im
prensa noticiou ·que à.hi não houve eleição e · 
nanou a desordem havida logo no p ·incipio 
(la charriada, quando o Dr. João Marques, _ 
fiscal do candi<iltto Mello Mattos, impugnou 
o voto. que, com um titulo falso. q·ueria dar 
um capanga chamado Chico Cm·voeiro . Este 
facínora puchando de uril revólver aggredio 
o Dr. João Marques, que dov.e a vida á prom- , 
pta fuga . · · · 
. Em ~eguida os companb:"eiros do tal Cm·

voeiro esba.nda.l-haraa:il a secção e arrebataram 
os livros que . foram servir para esta desfar
ç_ad~ falsificação, feita por quem lhe encom
menrlou o trabalho· . . 

Em relaçãó a· esta freguezia a confiança 
que me inspira o alto espírito de justiça da 
co·mmissão e a integridade do. caractee de 
se·us illustres membros, dão-me a certesa de 
que . não serão apurada!! estas secções. 

FREGUEZIA DA CA.NDELA.R.IA 

8" secção - Não ·roi ap11rada pela . junt-1. 2" seéção~l'fão pó de ser apurada, porque 
E:>tá nuUa (,]e _;pleno dh·eito visto quea au- t c.rri nullidades insanav('ia.-A votação para 

. thentica não foi · conferida e. concertada . Senador excS"de o numero de cedulas rece-
IO" secção...C:.PrlQlGiro o ataQúe a mão ar- ·bi.lâs. Alem disto a authentica declara fal

madn. preparando a subs13queme fa.ls.ificação. sámÉmte que a acta da· eleição · foi assignada 
Houv.e princ.pio de eleição e no numei'O 39 .por toda a mesa·, e .no em tanto nella falta 

do li vró de inscripção a~§ig-no\1 por ultim•J a assignatnra . do mesa rio Dr. Antonio de 
o prrsidente da mes<1 Dr; Ga:illard; que nãu Arruda Beltrão. . 
ora eleitoi' da secç:ão . Depois·distu foram os 4" Secção_:_ Tem motivo de nullidade e por 
livros arrebatados e no logar onde parafuram isso não póde ser apurada. O mesa1'io Ca.n
levados a io.;cripção fo:i: elevad<t a. 188 . dido de Barros, convidado-pa1;a completar a 

MM, quôà Dws V~6lt perder-e, pt"ius demen- mesa não é eleitor da secção. Além disto o 
tad; o presidente Dr. ·G.aillard, esqueci.do de numero ·de: votos paea Senad:or· é maior que 
que já tinha votado o assignado-nd ri.: 39, tor· o de cedulas recebidas. A Junta tambem 
na a ussignú no n . 181 c em seguüla aom não apurou esta secção . 
todo o desplan te a~-signa O termo de encerra- . 5a s"ecção ~ Tem tambem motivo de nul
mento e os oJi_tros pápeis dest<J,. collossai_fal- !idade, o numero de vqtos ê maior que o de 
sificação .' . _, . . · cedulas 1'ecebidas. E' de facil verificação . 

Devo decrara.r que neste esca-ndàlo llgur_a 6." Secç-,ão .-Tem vícios insanaveis. A au-
como meu nsca,l um individuo que não conhe. thenticn, não foi conferida nem concertttda e 
ço e que não fui -por mim mandado: Não tive nem foi nomeado escrivão ctd-iwc . 
fiscal nesk1 sect,iâo, onde abtiolút amen te. mo . 7" secção -0 uurriero de el~?itores que vo
houve eleição. _E.' tudo falso e .con-fio i1ue taràm. sommado ao de eleitores que deixa
não sm:á. aourado .· Est.a preseriça . c\e fiscal, ram de vota1·, é maior que dos eleitores da · 
m_en, que ·não con1Ie·co e . que -não mandei, sec·ção, mesmo d_eduzindo cinco que a, acta de- -
reproduz se nas eleições. da H"' e 12".. clara que são de outl'a sc•cções . E' nullidade . 

11 " secção:._ Falsissima como a anterior e que determinou, que determina. a. não a pu
como as outras, mas ~amborri a fl'a!lde f e- . ração da secção. 
lizmente deiX"ou vestigios. Na faifla de dis- ga. secção- Tem nullidade insanaveL A 
tribuir aenorine ·vottl.çãg q?-e figu~·ou para . mesa installada com seis mesarios e funccio-: 

Vol. I 40 
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nou durante todo processo elcitoi·al com os 
mesmos seis mesarios. Além di:> to, c\ mesa 
recu,;ou o vuto do tenent~ .. corond Cornelio 
Henrique Maeia ue Lacerda. fiscal do candi
dato Carlo~ Leite RilJeiru e i~to est(~ confes-
sado na acta. _ . · 

· 10 .. - secção.~Tem nullid<!ode. A acta não 
.declara quantos eleitore;; votaram. 

FREGUEZIA DE SANTA RITA 

1• dislr:icto 

CJUB por não serem eleitores tinham de vo
t ;Lr po1· ultimo. Dahi por de11nte entrou a 
f1•aude pelo accrescimo no livro de inscri
pção do a1~id:> nomes de eleicores como ~i 
<:lS~es tivessem comparecido . éJ.té obte<· nu~ 
m.ero de votos .que se pretende dar a certos 
caud)datos. Par-a isto era preciso unia niesii. . 
adrede-preparada· e por __ jsso foi cónv!dado 

. o cidadão IJ;lesbão Roclu~,que não era eleito~ 
d"' ~;~ocção; .p :1ra mésario, E13te individiio vd;, "" 

·· tou depois e as!!ignott no n . 74 úo livro dé , 
ínscripção como. fiscal, quando da acta · não 
consta que elle fosse fiscal de quaiquer · caih · 

la secção-Não póde' ser apurada por ter didato. . . . . ., , 
sido violada a lei eleitoral. Os tres memlJI'ôs 4 ·- · · · · · · · .,. · . .. ' 

. . a secçao . "7" Tem nullidadà e não deve ser 
· da.·mesa.elegeram para Ç~ompletal-a os cida- apurada .. As actas s_ó ~ e. s_tão: assigri,ádas ; :P_. õr_. ·. 
dãos Juvencio Tavares Dias Pessoa e Vicente t · · · · · t - · · · · 
Ferreil•a Bern:trdlno ·qqe não ·são · ele_itoras d_a qua ro mesarws, a i1G a nao con~iglia ·a : .ra: 

zão por q~e o quinto· nãv c as~1gnoti; A. lei 
secção. São os taes individues que vão ceâo ·cuü:utiina .a pena de_· . nillidil.éle para:éstafaltà. 
para secções p · ~ra com elles seram feitàs as 
mesas unanimes favoraveis a certas c~n- E;tá-'termin.ada a.· minha· tarefa de .in ~ficar ' 
didatura&. . . . · . . • . á Illi.Istre Commissão as irr.eguiaridades. vi~ 
· 2" secçãoc:_Tem nnlljdade e nem foi a pu- cios, .. I)ullidades o frauJ.es de tuda .a. e;,pe ;io .. 
rada pela Junta. A a,ut.heni<:l!1 não tinha cópia q?e ~ullulam das actas das eleições ,de§t,e .. 
da acta da j Jstallação : riem da inscripção de dJst.t'lcto; -- , · - · · · 
eleitores. Demais ô ·tenente .·Jesé • Francisco - · 

·Fer-Ii.andés . Ferreira, que fliÍJÇcionou ' como , MÚÜas outrà$.e gravíssima!?. aind,a ant': se 
. m,esario. effectivo e as$ignou as actas, pão encontram e que talvez s'ejam apresentadas 
é -mesario nomeado. Este chama-se Antonio pelós OU!l'QS i:lon,testantés,mas que a faltá de · . 
Fernandes Ferreira, como. se vê do edital de tempo nao. me :Permitte allegar é pro~ar. . ·· 
nomeação dos mesarios. · . Ell~s en?on~ram-se ~pecia~)llen;t~ n.os livros. 
·· 3• secção - Não foi· ramettida a authe-:- de wscnpçoes de el01tores, cheiàs de fi1•mas 
.tica; não me parece que> possa ser apurad.as falsas de -individüosjâfallBcidos e óütros que 

4"' secção - Não. foi ·apurada pelu. Junta. ã bsolutamente não éomparecram · tts · sec~ 
A authe_niea rtão foi conferida .. nem concer-' ções. · · 
tada. ._· · . · . · · . Nelles , essas 'firmas s.e succedem em gi.•u· 
. 5~ secção- Tem varias irr-egularidades. pos de 4, 5, 6 e mais ~escriptas pela inã'O do ·. 

A authentica nã.o foi conferida. nem -concer.: me~:>mo falsificador de tal fvrma quo .. siiripl~s .. 
taJa · ~ um dos J;UPsarios que · fig-11ra na in~pecção desveri(la ·a fraudé. ·Ao illustrt-' re· · 
a c ta de ii:Jsta.llação é substituído- por la tvr çVbem d1J. rn,ol:·alidade , 'p0Ço que faça 

1 . outro · de nome ·differente na acta da este es.tudo; porque <>i o fize.e, o$ gralhas te· 
eleição.. . . . rão-de' despir as. peno às de pavão .com' qú_e se 
·. A Junta não apurou esta eleição que não . enfeitaram. - - · · 
deve ser apurada· ' ·· " · Resta-me pedir a digna Commissão a ap~ .. 

ração elas eleições da 3a e 9• · sécçties da Là,qqà;: 
Q~tanto à va.lidade déstas eleições., nenh'IJ!f!') 2° dist1·icto 

1 a secção -A T.em nullidades. A. mesa foi protest'o foi nem · pode1·à s.er {M"rnulado .~· Ell;~~s 
installada só com q1,1atro mesarios ci'rl todo -emergem . va?·inantes desde grande :mar · de · 
o processo eleitoral e· as actas estão assi~ · fraudes· · · · · ... .' 
gna,das só por-quatro mesarios. A authentica A iunta ApUl;adora deiXou ~e c;ntar estas 
porém não é a cópia fiel da acta,porque não 2-secÇõas .porqúe o edital que marcou· Q local 
consigna estn. circumstancia. E' facil veri- pa ~á hs eleições, trazia · errado · o · numero dós 
ficar as actas. . ~ous edificios designados- dl,las lj:scola Publi; · 
·. 2"' secção -Tom nullidade. As actas estão cas Mm;licipaes. O erro não era. quanto aos 
assignàdas só por quatro mesarii>s e nellas edificios e sim do numero · dos niesmos;.em 
não deClara p0r qilé o 5• deixou de assignar, um.du. 3a da ·mathz 5 · para .. ü <iuo é. o 
existindo um~tlin!Ja : em branco. numero verdadeiro e no outro o da ga. da rua. 

3a seçção ·- Esta é complrtamente falsa e Bil.rro.so 18 para 24 · . . · · 
a falsida .e resal ta da inspecção do livro de A eleição r aa.lisou-se nestes locaes désigila:· 
inscripção. Nestes e no.s ns. 74, 75 e 76- -vo- dos e as actas consignam os ·editiclos e os 
taram os membros da niesa e . o presidentenumer os verdadeiros, mas a divej:>ge~1ci.a e11~ . 
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ti•e os numeros certos, das ac tas, e os erra· 
dos do editallevaram a. Junta a não apurar 
estas dLtas secções em que a eleiçiio fui pol'-
feita. · · 

Resposb dos Sr3, Corrêa Dutra e Heredh 
de Sá. Deputados diplomados pela JU:nt:t 
Apuradora do Districto Fed3ral ,ás con 
t e:;t3.ções apra3enbdas pelos Srs. Figuei· 
redo Rocha, Leite Ribeiro ,. Pereira Braga 
,e _padra Ferreira da Silva, mandada pu~ 
blicar em virtude do art. ao do :Regi-

. mmtó Interno 

, . -As ituéis·c~rtidões qüe junto, provaüt que 
!)éS~i!-S 'F\ià~ iião e]Cistiam; no di.a da eleição, 
~ i). em: exste:m ag01'a, outras escolas publicas 
ti _qi;i~;portaQ.tQ,Ílão podia haver e:•ro por par-
tê dos_eleitoi'os; nem clandestinidade na elei- Exms. Sra. Presidente e mais Membros da 

~- Qfi,o, :- . 
.. . · .· . . · . .... .. . . . '3a Commissão de Verificação de Poderes da 
· .:Nestes casos não deve prevaleçer um en- Camara dos Srs . . Deputados. -0 Dl'. Fran
gaüO iósigpificante .do edltn.l, para invalidar cisco Corrêa/Dutra e o coronel Arthur Am
tllias eleiçõesjmrissiirias. . ' , brosino I'Wredia · de. Sá, Dep_utados eleitos· e 
~-. Têl'I1iil:iaiído,· si a illustt•e Dómmissão_, a.tr d~plomacl?s pe~o lo districto_ <k:st~ cidade, 
t~,ildêi' â.s àh\íüllaÇõés q~e peço esão base:ti nao dese~aud? protelar a v~r1fica7ao de po
d!l.S e!ll disposições d'a lei el0itoral, 0 resul- de:es, materu~: ~e sua na~ur!3za urgen~e, of- . 
tado-da el~i<;~o \egHirná do 1• i;l.:istricto elei- f8lecern ~esde Já a mats. serta refu~açao, aos 
ral desta capitalséra: · · argJtmen,os com que. se pre.tende mvalida:r 

··• • · •. · . . .. . . os .~eus drplomas,addcwnand() apenas algumas 
~. i T~il~,h~e-cifronel Arihui· An:tbrosino Here- considera~ões de valot'; quantos ás. gr~vcs ir
dm. de Sa, 302 votos e- 21 em separado. . · reguhn'1dades que se deram no drstrtcto da 

br - } 'sé c · d"d d Alb · · M ll Lagôa-secções 6a, ua e I2•...,.irregularida.des ... · • ~5 . . an ·. 1. 0 ' 13 ... · uq?erque e 0 que constüueib: nullidade insanna vel nos ter-' 
Mattos, 4 votos o 16 em sepaudo. .. mos da legislação vige-nte. 

· , Or; José 'Jóaqu!m d.a ,Coata PeJ'eira. B.tQgtl, Q principal argumento dos contestantes é 
' ~47 votos e 13 érn 13eparado. · , ·- • ·· · unia coarctada infeliz que nem ao menos teni 

, O reconhecimento deste resi.llta.do é. o que o merito da .actualidade. Consiste esse 
~spero da iHustro Comrílissão corno · acto de argumento· na pretensa incompatib;:idade 
ju:;tiça. . · ' · - · dos abaixo ·l\ssigoados por Ser o primeiro me-

dico da brigada policial e o segundo coronel 
.. Sala das Commissões, 29-de ab~ll de 1903. command:.mte, de uma brigada da guarda 
~Josq Jpaquirn da Cos~ Pereii:a Bvagá, ba- nac.ional. . . 
charel em direitó. ·· . · · Não valeria a; pena de insistir neste ponto; 

·entretanto, observaram que os medicas da 
· · · · · brigada pólicia.l a igual dos seus collegas do 

Contestação . do p3.dre José. Ferreira da. ·exercito é da armada não são offi.ciaes e!fe-
. Silva aos diplomas conferidos pela Jüi:it:t ctivos; teem apenas a ·graduação uo posto 

Apu:t"adora aos Srs. Corrê:t Dutra, :Mello como membros de uma corporação, exclusi
Matto~ ·.e Heredia . de Sá, .JHi.blicada em vamente para poderem ser computados os 

. virtude· do ·art, so do· Reg"i~ento ·I.nterno deus vencimentos e caléulada a sua re-
. . •· . forma . 
. Illms. Exms •. Srs. P!'esident~ e Membros . Qualito . á incompati_bilid~de ref6t'ente ao 
da 3~Gommissão do lo districto·dest:1 Capital coronel Heredia de Sá é uma. questão sem 
Federá! ~Nà qualidade de candidato ao Con- importancia; já mais de uma vez decidida 
gresso Nacional nas .eleições de 18 de feve- negativamente pela Garoara dos Deputados, 
reiro .deste anno, venho declarar a Exm·a. 0 quB'por assim dizer constitue cousa. jul
Cornmissão que me louvo nas contestações ga·da. e independe d\3 maisapreciações. 
feitas palos Exms. Srs." Dr. Joaquiri:J. José · 
f>ereir~ Braga_e-éoronel Carlos Loite ·Ribeiro Os abaixo assignados obsérvaram antes de 
feitas aos diplomas dós srs. Dr. Francisco tudo que cada contestanteaprecia o pleito a 
Gorrêa. Dutr/!., Dr. José . Candido . de Albu- seu modo, no seu interessu ·exclusivo, cada 
querqué Mello · Mruttos ·e coro-óel Arthur um ente!lde que só é regular e legitimo o 
Ambrosiuo Heredia. de Sá, por .considerai-as processo eleitoral das secções em que se 
~:!em· expostas e documentadas,.· e hem assim lhes deram votos suffi.cientes a collocal-os na 
peço a nullidado das mesmas eleições do list11 dos eleitos; cada um fa:z; a sua conta de 
lo districto, a bern da moralidade politica, chegar e isto basta para demonstrar que niio 
que fui tão desrespeitada nesta Capital no ba seriedade nas 'contestações, cada um con
d,h das eleiçõe~. Deus guarde a vv. EExs. testante visa uriica e principalmente a que a 

. . . Camara dos Deputados lhes dê na represen~ 
. Rio de Janeiro, 29 de abril de 1903.-Padre· tação nacional uma cadeira, que lhes recusou 
José Fetreim da Silva, • o voto do eleitorad<J, 
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Assim é qno, compan:mdo-sJ as affirmati impor&ancia relativa nas proximidades de 
v::ts rios contestantes, nota-se a priori: uma. ou uu~Gra secção da. Gloria, mas sabe 

que pelo calculo do coronel Leite Ribeiro a commtssao que essas pequeninas lutas 
os eleitos do lo districto são: coronel Hemdia são o resultn.du fa tal das re_uniões popu- , 
de Sá, Mello Mattos e elle N'üprio, que é e I.ares, mormente quando se · agitam in- · 
devb S3r necessariamente a ügura obrigada teres.,es p.oliticos e. -o · contentamento dos 

. da contestação com direitos ao diploma ; vencedores e o despeito dos vencidos -
que pelo calculo do. Dr. Pereira Bi•aga os crea necessarüüne:ôte entre elles uma 

eleitos são: Horedia, Mello Mattos e Pereira certa irritação e os. predispõe a desabafos 
Braga ; . - pessóaes. Mas o que convem indagar 'é sies"' 

que pelo calculo do Dr. Figueiredo Rocha ses disturbios prejudicaram o processo elei
-ê elle 9 unico eleito,-porque só considera va- tora!. E não, - dizem os inqueritos abertos 
lidas quatro .ou cinco secções do ·ctistricto da pelo, policia, dizéin-n'o os jornaes do dia con~ 

· Lagôa, justamente -aquellas eni que el!e fi. encomios ás eleições do lo distriCto, dizem os 
· :figu;ra como mais votado sem lhe import:tr proprioR contestantes, e isto ainda melhor se 
a f1'aude (lScandálosa que-se yê _comprovada affirma com as cartas juntas dos pr-esidentes 
dos dOcumentos . juntos. e secretariosclas mesas eleitoraes da G lori.â ,, 

E para que a contestação não deix~sse de di:mti·e os quaes se destacam por sua honóra:.. 
ter a sua not'1 comica-le n~ot potw ri1·e ahi bilidade e_posição social muito-~ magistrados, 
vem o P. Ferreira com sua meia duzia módicos, advogados; engenheiros e funcciomi.
de votos gritan,lo e proclamando a todos os rlos puhlieos .. E convem ponderar que os 
ventos que elle tambom foi ele.it'o, que vindo. jornaes noticiando as occurr.encias dó dia 18 ' 
ha pouco de S. Paulo já soube conquistar e nomeando osindividuus que toinararn parte 

- por seus talentos e _serviços as sympq.thias _nos confl.ictos da _rua por occasião . das elei
. . do eleitorado do Jo districto!!! . çõ.es, nenhum de!les declina o nome d.e um_ 

, . 'Isto posto, . occupar-se-hão - agóra. os c0n- só individuo -da parcir.tlidade dos contesta!j.os, 
· testados do que diz respeito â eleição eni___sl emquanto i(ue declinam formalmenteo nome ' ' 

mesma, dividindo em series os seus trabalhos do irmão do candidato coronel Leite Ribeiro. · 
praa guardar urna cel'ta ordem na discussão 
e melhor o possa aprecia1· a Commissão Ve
rificadora. 

-Disturbios dw·ante o processo eleitoral 

I:RREGULA)UDADES 

E~~rninando em seus détalÍ1es as actas da 
eleição verifica-se que nenhum valor teern as · 
irregulaeidades apontados peloscontestan tos. 

Indaguemos primeiro a quem aproveita Não procede a allegàção dé terern .votado elei- . 
riam estes ãisturbios : Ao coronel Heredi~t? tores de qúe não constavam os .nor:Q.esno alis
Não, porque elle não precisava de inutilizar . tamento, porque, J.e accordo . com a~ in- ·
secções pá;ra obtel', como obteve, o primeiro strucções do decrdto n. 4. 755, de 28 de ja
logar na lisGa. dos votados, como aliás reco- neiro del903, não votaram promiscuamente, 
nhenem os contestantes, com·-excepção do e antes const<t das ac"as que os seus vó

.nr_. ·Figueiredo Rocha, sendo que já em tres t Ds foram tom:1dos en1 soparadõ; . e por 
logislu.turas seguidas, sem o influxo official , força da lei não ::;e podia recusar ao eleito1' o-· 
contando -só com o apoio de seus amigos e recebimento do SEm voto, uma vez exhibidà o 
corr,eligionarios politicos, soube conseguir do respectivo titulo. Não procede tão pouco a 
eleitorado um Jogar na representação nunca alle_2.·ação de falta -de assignatura de um dos 
posto em duvida por seus proprios adver: mesarios na acta de installação e a de dous 
sarios. Ao Dr. Corrêa Dutn ·? · outros na acta de eleição e de transcripção, 
· Mas então p01·que ~ Influencia legitima na porque o art. 43 § I 9 da lei n; 35 prev1ne a: . 
freguezia da Gloría_desde o tempo do Impe- hypothese e a lei il. 426, art. 13, declara ' . 

. _ rio, batendo-se com homens da estatura pó- ' terminantemente que esta falta -não é mo> 
. litica de Duque E~trada e outros, o Dr. Cor- tivo de nullidade, . desde que não fique pro· 

rêq. Dutra foi sempre o melhor aquinhoado vado que a mesa impedi8se o mesario de 
·na d-istribuição d_os votos e asSÍl!l tem con- pi·estar a sua- assignatura.' Não proceda ' 

tinuado em pleitos consecutivos de 30 annos ainda, a irregularjda.de consistente na falta-do 
a esta parte. Seria irrisório que contando concerto de actas, porque, .existindo na· Se- . 
com maioria certa no séu districto este can- cretaria d·a Camara os livros respectivos, a 
didato só por amor a arte sé atrevesse a pro- eleição, o exame póde ser feito pela dom-.:. .. 
mover dlstlll'bios nas secções qué, lhe ap1;o: mi:Jsão veriíic::tdora .. Não é uma nullidade , é 
veitavam, inutiliz::mdo assim os seus ele-, uma irregularídade apenas; · tanto mais 
mentos de successo. quando .a conferencia e concerto das actas 

Não negam os contestantes que .se hou- .não teern .outi·o fim sinão verificar si ellás 
vesse dado alguns disturbios de minima são a copia fiel do original. -
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Não procedem finalmente as outras alle
gações : a de nãu se wr p1·ocedido á eleição 
na casa mtmerJ tal porque o lbca l determi
nado ora a escola publica e ahi se peocedeu á 
éleição,de onde resulta que P,ouve apenas ,um 
engano de numero; a de ter votado um eleitor 
duas vezes porque o desconto deste voto não 
alte ;·a a ordem da votação, a do se ter ; 
lavrado uma só acta; porque, cóinquanto se 

--.devam descrim_inar os trabáLhos, o acto del
les _-virem englobados não podem significar a 
sua não ex:istencia . e sim sómente a falta de 
method.o na exposição do serviço._ 

A- eleição da 5a secção é nu !la por te;· sidü 
lavrêt'l<1 a ac ta de in:;têtlli1c·ão dtt mesa por 
pes:;oa que n1io tinha competencia. para 
Cu,zel-o e tee ~e recusado o votu de um elei
tor legitimo por ter :votailo cóm o seu nome 
um individuo que com elle se apresentou á 
ohamada. · . · · · 

A 11 a secção é nullá por aq uelle primeiro · 
motivo, e 12a. porc1ue votaram diversos in
dividLws·com diversos diplomas de fallecidos 
ou ausentes. 

Isto estabelecido e provado como fica que 
os eleitos do 1° districto são os diplomados 

NULLIDADES pela Junta Apuyadora, só resta pedir á Com
missão que, examinados os documentos, se 

São nullidadés re 1es definidas nâ Jej e as faça~ devida justiça aos abaixo assignados. 
unicas _ql(e se apresentam no presente pleito Rio, 30 de abril de 1903.-Dr. Francisco 
as que se deram em diversas secçõ.Js da fre- Oon·êa Dutra.-A1·thur Ambrozino Heredia de 
guezia d(l. Lagôa. - Sd, 

sa SESrÜÍ.O EM 9 DE MAIO DE 1903 

Pr~sidencia dos Srs. Paula Guimm·ães (Presidente), Oli-veira Figuei1~edo 
(1° Vioe-Presidente), Paula Guimaníes · (Pr.es-:dente), Oli-veira Figuei!·edo (1° Vice· 

Presidente) ePâula <h~i1nan1es (Presidente), 

Ao meío·dia procede-se á_chamad;a á qual Neiva, Castro Rebello,Leovigildo Filgueiras
respondem os Srs.Pa,ula Guünarães, Alencar Bulcão Vianna, Felix Gaspar, Eu,\\'enio Tou 
Guimarães, Tboma.z Accioly, Wanderley de rinho, Satyrv Dias, Vergue de Abreu,Augusto 
Mendonça, Joaquim Pires, Hosanncth de Oli- ·de Freitas, Pinto Dcwtn,~, Tolentino dos 
veira, Passos Miranda;Arthur Lemos, Carlos Santos, Paranhos Montenegro, Bel'na.rdo . 
de Novaes, Rogerio. de . Miranda, _Indiu do Hor&a, Moreira Gomes, Jo.>é MonjarJim, Gal
Brazil, José Euzebio, Rodrigues Fernandes, 'dino Loreto, -AugLtsto de Vasconcellos, Eá 
Christino Cru:>;, · Dias Vieira, Raymundo Freire, João Bn,ptista, Belisario de Souza, 
Arthur•, João Gayoso, Anisio de Abreu,. Vir- GnJvão Baptista, Lourenço Baptista, Beza
gilio Bi'igido, Thomaz Cavalca,nti, Frederico mat, Laurindo Pittá, Julio Santos, Henrique 

· ~orges, João Lopes, Eduardo Studart, Sergio Borges, Cruvello Ci;i.valcanti; Mauricio de 
Saboya, Gonçalo Souto,. Tavarés de Lyr<i, A~r·_eu;Oliv. eira Figueil'edo,_ i<'rancisco Veign,; 
Eloy de Souza. · Fonseca e Si:lva, Perc~im V1r1.ato Mascarenbas, Estevão Lobu, Ber
Reis, Paula .e Silva, Walfrédo Leal, Soares nardo Mon-teiro, João Luiz, Ribeiro Jun- ' · 
Ne~va, Abcfon Milanez, Teixeir.a de Sá,, Er- queira, A~tolpho Dutra, Penido Filho, David 
mirío Coútinho, Alfbnso Costa, _ Celso de Campista, Frctnci$c0 Bernardino, Anthero 
Souza, Bricio Filho, Pereira de Lyra, João Botolho, Carneiro de Rezende, João Luiz 
Vieira, Malaqi.üçi.s Gonçalves, Esméraldino A.lves,Adalberto Ferraz, Bernardes de Farja, 
Bandeirc:t, Moreira Alves, Córnelio da Fon- H;enl'ique Salles, Camillo Soares Filho, Calo
seca, Pedro Pet'nambuco, Elpidio_Figueiredo, gern,s, Carlos Ottoní, Sabino Bttrroso, Car
Arthur Orlando, Angelo Neto, Ep.arúinorrdas valhp de Br•itto, Lindolpho Caet , uo, Eduardo 
Gracindo, Ráyrriundo d:e Miranda, Euzebio de Pimentel, Olegario Maciel, Wencesláo Braz, 
Andt•ade,Arroxellas Galvão, Rodrigl(es Daria·, RodJlpho P .ixãv_, Galeão C ~rval11al, Moreirn, 
Joviniano de Carvalho, Felisbel(o _ Frêire, da .Silva, Bernardo de Campos, Domingues 
Oliveira Valladão, - Domingos Guiinarães, de qastro,Fra,nclsco Romeiro, Rebouças de 
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Carvalho, Arnolpho Azevedo,Fernand~ Pl'es
tes, Amaral Cosar,Ferreira Braga,Jose Lo?o, 
Paulino Carlos Alvaro de Cn.rvalho,Cand1do 
Rodrigues, Ro'dolpho Miranda, Joaqu:m Tei
xeirà Brandão, Candido-de Abre]l, Carlos Ca
valcanti Lamenh:t Lins, Francisêo .Tolentino, 
Paula R~ mos, Ablon Bapti$ta, · Soares dos 
Santos, JU:venal MiUel', Marçal Escobar, 
Germano Hasslocher, Xavier do Valle, An+ 
gelo Pinheiro! Domingos. Mas_carenhas, Cas' 

· siano do Nascnnento, Vespastano de .1}-.lbu
querque, Diogo Fortuna, CarnpJs Cart1er e 
Homem de Carvalho. 

ra.- Saudações.- Euclides Malta.- Intei-
rada. · 

Cu}'abá, 8 de maio de 1903-Sr. 1° Se
cretario da Camara: dos·· Deputados--R,io--' 
Agi;adeço. eommunicação de ter sido coristi
tuida Mesa dessa Câmara. Saudações. ~Alves 
de Ba1·ros, presidente,-Inteirada. 

ORDEM DO. ])IA 

O Sr. Presidente-Vae-se proceder 
çí, eleição das coínmissões permanentes. 

o !Sr. Alene~n· Guifuarães-
(10 Secretm·io) procede á chamada. · · 

' . .. .· ..r,,. 

·. Déixam de compart:Jcer' com causa partici
pada os Srs.Julio de Mellp, !;Jrbano Sa:ntos e 
Silva Castro;e sem causa os :::;ra.Antomo Bas.
tos, Luiz Domil!gues,_Gued~lha ~ourão,Bezer- ELEIÇÃO DA COMMISSÃO DE PETIÇÕES E POPERES 
ril Fontenelle,Francisco Sa; Trmdade,Estacw 
Coimbra, Tosta, AdalbertoGuimarães, Rodri- · São.reéebidas 128 ·cedulas, que, apuradas, 
o-ues Lima, Erico Coelho, Fidelis. Alves, dão ó sêguinte resultado: 
Carlos Teixeira Brandão, José 'Bonifacio, 
Gastão da Cunha, Arthur . Torres, Je~uino · 

- Cardoso, Valois de Castro, Francisco Malta, 1 Tavares de Lyra.·· • · • · , .. · ·· • • 
Eliseu Guilherme, Barbosa Lima, . Victorino· ·2 Jdsé .Euzebio .. · · ~ · · '· • · • · · •·· · · • 
Montéiro, Jaines . Darcy, e · Alfredo V a- 3 Tl'indade. · • · · • · · • · · · ··· • · · .. · · · 

·votos 

101 
101 
97 
96~ 
89 
- 1 

1: 

rella. · · · 4 Lindolpli.o Caetano, ......... .. 
.5 .Euzébio de Andrade .. , ...•••.. 

Abre-se a sessão., Carneiro de Rezende .. ,, ....... . 
E' lida e sem débate approvada a acta da Paulá Ramos.······· .... ;'•·· · · • 

- t · Pereira Lima .... ; ........... .. L 
l. 
F 
l.' 

'1 

sessao, an erwr. Penedo Filho ...••..•.. ~ .. , ... , . 
o Sr. Alencar G~ima~~ães GaleãoGarvalhal. ..•.....••..• 

(1° SecretaJ'io) procede a leitura ··do se- Galdino Loroto. · · · · ··· • · · · · · • · • 
· guinte · . Eduardo Studart ... ; ...•••...•.• 

Gonçalves Souto ....•. : ....•. • 1 •• 

EXPEDIENTE Rogerio de Miranila .....• ~- .. : 
Esmeraldino Bandeira., .. o.•.· ... 
Cedulas em b1·anco, 3;inútilizada, 1. 

1 
1 
1 ' 

Tolegrammas: 
Aracajú, 8 de maio de 1903--Exm. Sr .. Dr. 

Alencal' Guimarães, 1 o Secretario da Camara 
.dos Deputados-Rio-Tive sciencia por vosso 
teleg-ramma de hoje. have1· sido eleita a 
mesa dessa íllustre Camara; agradecendo a 
gentileza da communicação, · bl·a.nsmitto • 
vos minhas cordeaes saudações.--Josino Me
nezes, presidentB Sergipe. -Inteirada. 

Goyaz, 8 de maio de 1903~Exm. Sr .. Dr; 
Alencar Guimãrães, 1 o Secretario Camara. 
Deputados- Rio - Agradeço . communicação 
eleição Mesa. -Saudações affectuosas . ...;... Xavier 
Almeida. -Inteirada. 

Maranhão, 8 de maio de 1903-Sr. 1° Se
cretario Camara Deputados-Rio~Agra,deço 
penhorado gentileza communicação ele~ção 
Mesa essa illustreCasa Congrosso.-Saudaçoes. 
-Collares ·Moreira, Vic_e.governador .- In
teirada. 

Maceió, 8 de maio de 1903-Sr. 1° Secreta· 
rio da Camara Deputados-Rio-Agradeço
vos communicação eleição Mesa dessa Cama· 

O sí•. Pre!!!oi'deute--Proclamo mein
bros da Commissão de Petições ·e Poderes os 
Srs. Tavàrés P,e .. Lyra, José Euzebio, Tl.liil
dade, Lindolpho Caetano e -Eqzebio t.le An
drade;· 

, ,'F· 

ELEIÇÃO DA COMMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 1' . 

LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA -

São recolhidàs 131 cedulas quo, apuradas~ 
dão seg·uinte i·esultado: 

Votos 
I Paranhos Montenegro......... 85 
2 Estevão·Lobo .......... ;,.. .. ... 85 
3 Frauciscv Tolentino....... . • . • 84 
4 Teixeira de Sá.,.............. 84 
5 Angelo Pinheiro............... 82 
6 Frederico Borges~ ...•.•....•• : 81 
7 Arthur Lemos................. 81-
8 Luiz ·Domingltes .............. , · 79 
9 Amaral Cesar .....•.•.....•.• , · 79 

'Augusto. de Freitas: .....•.... , .4 
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Joã.o Luiz Alves .... ........ . .. . 
Bclisai'io d!J Souza ..•.......... 
Jesuín o Cardoso .... ... . .. .... . . 
Rib ~iro Ju.qqueira.; ..•.•. ~ ... . 

. An.~hero Botelho .. • ... ; ..... : . .. · 
U rba.fiô Santos .. ; .:· .. ; ..... . .. . 

2 
2 

. 2 
. I 

1 
1 

o · S1·. Presidente - Proclamo 
membros da Commissão Lle :tvin.rinha o Guee

J'a, o:'l Srs. Carlos Cavalcanti, Soares dos 
Santos, Soares ·Noiva, Rodolpbo Paixão .e 
Oli veiri1 V álladão. · · 

Estacio Coimbra ........... · ... . 
, Cedulas em branco, 4 ; imüilizada, I. 

1 . ELE-IÇÃO . DA 001\fMISSlo ' DE INSTRUCÇÃO E 
SAUDEi PUDL!CA 

. . . ' . ~ . 
Q Sr . .P.i:esittente __:_ Proclitmo 

~:neriJ.bras da . Commissão de Constituição, 
Leg·islação e Justiça os Srs. Paranhos Mon-

· São recolhidas 132 cedulas que, apurada.s, 
dão o segtünte resultado : . 

. t_enegro, .Estevão Lobo, . Francisco Tolentino, 
T~i){eira .de Sá, Aogélo Pinheiro, Frederico 
Borges, :Arthur Lemos, Luiz Domingues e 
Amaral Cesar'. · · ·· · 

1 Satyro Dias ................... . 
2 Eductrdo Piinente.l. ........... . 
3 Bricio Filho ... ............... . 

. ELEIÇÃO DA . COMMISSAO DE FAZENDA . 
4 Henrique Salleil .......•....... 
5 Ma1aquias Gonçalves; .c ......... . 

E INDUSTRIAS 6 Oarlos Teixeira. Brandão, ..... . . ~ . ... 
. . · $ã.o recolhidas 130 'cedulas que i apm~adas, 
dão o segdin te resuHado : . 

·7 Germa.rio Hasslocher .... .. .... . 
8 Sá Fr'éiee . . : ........ ... . · ...... . 
9 v álois de Oasteo. · ...... , ...... . 

El'ico Co.el o ...... .-..... . ..... . 

l Ribeiro Junqueira. :. · ........•. 
2 Virgílio Brigidó .......•....... 

- 3 . bdm1ngues de castro ...• . ..• -.. 
. 4 Passos de .Miranda; ......... : .. .. 

5 Ermirio Cou~inho .. ;· ..•.... ; .. 
6 João Neiva ... .- ...... ; ...... > .. · 
7 Bezamat .. -.; .•........ .. : .. .. . 
8 Juvenal Miller ....•....... .. . • 
9· G.á~d.ino Lc;>reto .... : ..... . ;., · :· 

Trindade .......... ~ · ..• ·. ; .. ....• . 
Anthero Botelhg,.-.- .. .... ~ .... ; . : 

Voto~ Frándsco Sá .•.•..... ·: .. , .... . 
88 Eloy de Souza ............... .. 
85 · An&:ele Neto ........ , ....... .. 
84 Roarigues Fernandes ......... . 
83 - . Rodrigues J:.,ima. : ..... , : •....... 

. 83 Pinto Dantas ... .-.: .•.•...... : . 
83 Pereirá Reis ....... , ....... ... • 

, 82 Barbosa Lima.:-· ....... ; ..... .. 
81 Penido Filho ....... ; ......... . 
81 · .Vei'gne de Abreu .... : .. : .... . . 
3 · Bernardo Monteiro . , ...•...... 
l · · Felii Gaspar .................. . 

V dos 

92 
88 
85 
80 
80 
77 

.· 75o 
73 
67 
7 
l 
i 
l 
l 
l 
l 
I 
1 
l 
l 
1· 
1 
I , . · 1 Guedelha Mourão ... : ...... '· : .. 

1 Çedt~las em branco 5_; inutilizadas, 2. 
• V éspasiano .de Albüq!Jerq ti e, ..•. 
Thomaz Cavalcanti.. .. ;·:.:.· ... . 
João Luiz -Alves ...... ;.: ..... . . . 

Eiigenio Tvuririho .•..... ;: .... . : 
Bulcão Vianna._ .. ............. ; . 

i 
.. l 

1 
l c João Lopes .. .. -.. : , . ... ·· ..... . ·. · ... ·. 

Cedula.s ·e in· branco-,-2; iinitiliza.da, l. 

o Sr . . Presidento - Proclamo 
membros da Cominissão de Fázenda· e Indus· 
trias os Srs, .Rrbeiro Junqueira; Virgílio Bri• 
gido-, Domirigues de Cãstro, Passos de Mi
randa, Ermirio Coutinhu,.João Neiva, Beza
mat, Juvenal MUle1; e Galdino· 'Loreto . . : 

O Sr. President.e · - Proclamo 
n:i.ernbros da Commissão da Instrucção e 
Saude Publica os Srs. Sàtyro Diil.s, Eduardo 
Pimentel, : Bricio _Filho, Henriqüe Sa.lles, 
Malaquias Gonçc>lves, Carlos Teixeiea Bra.n
dão, , Germano · Hasslocher, Sá Freire e · 
Valois· de Castro. 

.· . 

EL!ilÚJÃO .DA. .CgMMISSÃO _DJi! ORÇAllfENTO 

· . São recolhidas 132. cedÍ:uas-que, apurada~, · 
' -

ELEIÇÃO DA. COM~USSÃO DE MARIN~A E GUERRA. 
dão ·o seguinte re~cltado: . · 

São. recolhidas 128 cedíllas qu_e_ apuradas, 
d(i.o o seguinte resultado: -

1 .Cassiano do Nascimento ......•• 
2 L aurindo Pitta .......... , ..•.• 
.3 Francisco Veiga ..... : ..... ... . 

Votos 4 Anizio de Abreu ..•. • ....•..... 
107 5 .fr~ncisco Sá ............... _ .. .. 
102 · 6 Córi'lelio da Fonseca; .. ; ...... . 
ioO 7 Urbano Santos .............. · ... 

1 Oarios Cavalcànti: •.. .. .....•.••.. 
2 ·soares dos Sántus ................. , .. 
3 'Soares Nei va. · ... ··• :· .......•..•.. • .. 

99 8 Ga;leãiJ Carvalhal. , ...........• 
98 9 Dav~d Campista. .. , ............ . 

·Paula Ramos .. ... •, .. o ....... , 

4 RJçiolpho Paixão ........... ; . • : .. .. 
. 5 -0liveira· Valladãó. :· .....•. ; ... , .. • . 

;Oedulas em branco,3; iD.utilisada.1. 

Votos : 
92 
85 
84 
83 
80 
79 
76 
73 
73 . 
G 
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Carlos tle Miranda........ . .... 3 demonstrar a lc.~átimiüdu <le> minln el.;_içi'ío, 
Sabiuo Barruso.. ..... ...... ... 3 e, com e.l Gc trak~ ! lto, deixo Gunsign :t..!u um 
Galogerns .. ... .... ... , .. •.... : 3 protesto coutrti.- u que vac :>0 do.;eni'ol.111do 
Moreira da Silva. .............. 2 em mau Estado, em matoria .. óleitJrctl, .com 
Bulcão Vianna .... ·............ · 2 olfons:.t ás honriHas . . tradioçõés Lle brio, oi-
Domingos Guimarães ..• ;...... 2 vismo e. altivez dsfpVvo minei.r6 .. : · · · 
Panlino ó.e. Souza.............. 3 Tenh.o a honra: ·U.e apN3e:Jta,e ·á hon.eit~a 
Francisco Malta .. · ........ ; . • . . 2 Õ" Comrnissão : · · · 

. Pereira Lima. · . · · . ~ .. · · · · .. · • I 1 °,' o quadro d.cnion:,teati VO - ·das votaç{jP~; .-
Pereira Reis ............. • · ... · '1 por muilidpios, aecu;;a.do~ _· pela:~ actas_[}rC" 
Trindade .......... • .. ·. · ·. · ·.. l sentes á Carrmra ; 2", qua.chos .anâ.lyticos das 
Belisario de Souza .. • ...... _ . .- . · 1 <J,ctas que reputo falsn.:> o nulla ; . Do muui-
Bezamat ..... · . •..... ' •.. ·. · · · · · . 1 cipio ·de Bello Horizoi1 Le,duas acta.s·não estão 
Au'gusto de Fr~itas .......... ;. 1 revestidas das fori1ulldades. exigidn,s por lei, 
Felísbello Freire... .. . .. .. .. .. l a 5a_ e 7a. Do mu:nlcipio de A v~nopolis , as 
Wencesláo Braz ....... ~~- : · .. · ~ l ctiiatro ;..ctas·· ·apresentadas .conteem siguaes 
Angelo ,Neto: .... ~ ... : ... · ... ·.. l :d" feaude e vici'()s insanaveis. De Caeth'é; em 
_Cedula.S, em branco, 3; inutilizada, 1. 12 actas,encontram:se peovàs indiscutíveis de 

· • .fraudP, como na. la de Ta(]_qarassú, .em .que 
O 8.r. Pr~s~dente-Proclamo mem- _consta ter votado um cL!adão que diz não ter 

bros_da. Commrssao de Orçame~to · os ~rs . _idu á a.leição (doê. Y); · ria 2a de Taquarussú 
· Cassra_no do. NascnJ?-e_uto, Lauemdo Pr~ta, é accusada a pl'e.>ença de 163 eleitores e_.a 
. Francrsco Verga, Amzw.de Abreu; Francrsco lista contendo termo de encerrá.mento dá · 
. Sá, Cornelio da ·Fons_eciJ,, Urbano Santos, Ga- como tendo v:otado todos os eleitores da . 

leão ~arvalhal ~ David· Ca~npista. · .. . secção- 250 (doe. Z) • . ·.· · · . · ; . 
E nao havendo :nada mars .a tratar, designo Em ·a municf:pie de . Villa Nova de Lima as ~ 

pa~.a .segunda-fmr.a, ll do c_orrente a s.e- quatro secções · em que dizem ter havido · 
gum te ordem do dra: . · · . · 1 · - -:- - ' , . d · " t t . 

·c_ontinuação da eleição das Commissões e erçao, pao _proee era:m conec amen e, 
· , . :quando nao seJam consrderados provas ·de 

Permanentes. fra.ude os factes apontados . em relação: a;· . 
Levanta-se a sessãu ás 5 horas e 45 mi- actas ·destas secções, v·icios insana.veis · ellas 

nutos da tarde. · · conteem: a ta foi presente ao escrivão 

Conte~tação do Sr. Dr. ·Theopl;tilo Benedicto 
·.Ottoni, sobre a eleição. do 1° districto de 
· Minás Geraes 

· . (VIDE PARECER N. 61, DE 1903) · 

ao .dia 27 e . . por elle Joi escripto «.:__Está: 
confori:ne, 27 de fevereiro de 1903»; _ 

Do niunicipie ·de Sete Lagoas, duas <actas 
n~o estão em condições de ser ap_uradas; · 
ha outras qúe ·Jtvres·entam _pe(luenas fartas, 
faltas que são annulladàs·poi' documentos . 1,- ~ 

Éxms r Srs. Presidente e mais . membros 2 e 30, do grupo A, Da 3a de Iohaúma-For• · 
da,5a-·commissão Verificadora de Poderes. · &una;- existe na c~.tmara 2a via, corre.éta·. : 
. Venho me desemp3nhar do co~p .omisso o município de Santa Luzia . do ruo das . 

que assumi quitndo contest.ei a . eleição do . Vel.has apresenta tl'eS act:ts . contendo vicias 
Sl'. Dr. Bernardo. Pin.to Monteii'o pelo lo e falta de formalidades ex igidas pela lei. Do 
distr•icto de Mimts. _ . . · . município de Santa Barbara nove actas . não 
, Si não pro,luzjr em. vossos espíritos a pod_ein_ser apuradas, pJr motivos divérsos,:, 
convicção de que . tenhO maioria de votJs que .denotam dcsconlleciJnentl).ou de.Irespe~tcf. 
re<Ú3s · sobre o candirlato contestado, ·tenho á. lei. ·. , · '· · ,, 

. certeza de que a.o Exm. Sr. relator dess 3: · Em· o municipiu de · Bomfiih . não houv.Ei':: 
. _districto, fornecerei indicações S9guras pll.l'a· eleição . . · .. . - .-- ' ~ 

o estudo que S. Ex. terá de fazei', longo e Das seis acta.s envia:las á Camara; ·:ae. ·· 
'minucioso, á procura da. verdade. · uma unica, da 12" secção, não t(mho prova diL . 

Embora, pelo resultado das acta~ conhe- falsidadé-document,; do grupo M. lfma da's,:. 
'cidas da Junta Apuradora, esteja riwu numé pilherias que a fra.ude nos . a,prosenta.· neste ',: 
em 5• Jogar entre os condida.tos votados no múnicipio está ria acta da wa secção . . Nesta · 
districto; e com . grande dilferença, para secção votanim alguns eleitores dLt l P-:-125.:.:. 
menos, elo Dr. Beraardo Monte~ro, eu venho foram encontradas .na .Ut'nn. 107 .cedulas . .. 
pugnar pelos direitos da r eal manifestação Nes~a secção, com potwas excepçõe~; os 'C.leF --, 
do eleito1•ado, que; ·ainda uina. vez, com;ti- tores tenm -nomes 'que começam poi· J. Do '. 
tuiu-me seu procurador ·· contra a fl'<J.Ude ·e o j· niunicipio de Sabará duàs. secções s __ ão nüllas , 
desrespeito á lei uleitor.aL Espero, com o poe falta de formalidaéles exigidas por · lei e·.: 
resultado do estudo,por mirn feito, das actas, aignaes de fraude. · · ·· · · . · · · ' 
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~------------------------~--------------------------------------------
De Santa Qui teria, · quatro ac tas; de algures actas de eleições no art•iial da Cou·

PHángny, quatro actas; de Itauna, cinco hgcm . 
actas; do Pará, nove actas f.'Stão nas mes-· 
inM coridicões. · Os docmnonLos . apl'esontados pelo Sr. Dr. 

Dé:;;te 'hlilnicipio à. ac ta dá roa secÇ<"iO· tem BerÍ1arJo Monteiro· são: , 
dispa1'á!;es s~m ·qualificaçao. : -.· · . · · _ 1) certidões da Cãmara municipal de Cu r~ 
-~no ··cu~veHo, HLáctas apl'csentam vicios e vello sobl'e álistamento eleitoral. 
j)l;ó'vás irrecusaveis c;! e fràud<) · - Uma ·destas ·. ~ Este_'s do~umentos, -com-b_i~ados com o que . 
:._a, 3"'-da· Cidade, que, por eSq~tediinen'to, não 

_ fuencionei no résumó dà votação a ser anu.l- apresenta cotn a designação X no grupo M, 
l-ado._··,· foi oroo-anizadil. .por tiro cidadã_-o que tra_- ·provam a falsidade de .alistamento eleitoral 

em CurvelLo. · Mlhoil l!a 2a f?êCQã,Q. · · :. · -. _ 
'· -Na a.cta da i8~ -secção dizem que a elln. 2) certidão que pl'ova.'não ter havido elei~ 
compareceram 28 eleitore3 da 16"', que vo- ção. em tres secções nomunicipio de Sete La• 
tiii·am .em urnà separc\da; de uma urna sai· gôa,s .. ·. · . · . · 
raro 341-.silffragios e de ou~1·a ~5, _t0ta:r 426, ·c. Não hquve mesmo eleição nessas secçõe~ 
6 quê· exprime o co!Ilparecimel).to de 142 elei- e:, para cOi'l'o.borar a que S. · Ex. a(flrma, eu · 
t()l•es e não de 152·, ·coiJ1ô: ?onsta'da, acta; . 'offereço ta.mbeni um documento, relativo á 2à 
- · · secção de Tabpleirô Grande . . 

Teri:Iifil~da esti ~mÚys~, f(iità em o ~gr~po , H) divcl_'doS . d(l_ciHiientos relativos a umào 
A-\ ·órgâ.nizei os q-uadr:os. d:t votação que acta fa~sa, que se .fez em alguma parte mas 
répüto .. íl_tilla o d(L vota~flo liquida pelas qu·é- n:ão yeiu á Carnar f1, . ];u tive conheci• 

· actã.S·r_cmettidas á Camai'J,.. -. _ · ... - · men.to de'~ t a-acta pcl()s documentos apresen· 
Pelos documentos 3 à, 4; 5 éS do grupo tados .porS. Ex; . .. -

A2, relativos a secções cleitoraes. de _que ·. ·· 4) documentos relativos a actas falsas da. 
não exütem actàs na Cámara, verifica-se o ta e _5a. seççõ_es de_ Sabará, .actas que não vie· 

_ i·~sulhdo constante do quadro 23. do grú- ; ~am _á Ça1nar.a.~. de _que tive conhecimento 
po· A 1 ·, , · · - · . _ · · . · · por estes doéumontos; · . · · 
. -~ q(inside~ados estes , reS!lltados, ~é julgo , . 5). àcta d·a · eleiÇão em Varzea do Pa,n
(ll~It? C(llll 3 ._589. ,v.otos S?bre o ,eand1datq Dr .': _tano, muni~ipio · é.e Santa Quiteria .-A aCta 
Bernar?o Plnto Mqntel~O ; - qu~ . t em 8.051 em · questão é evidentemente falsa·: Além 
votos ' _-- _ .. ·., ,.. . . - . . : · : · ._ '- dls~o .está -incompleta; não tem concerto, não 

Desnecessarw_ é dizer á honrada Co~.unssao tem as~ignatm•as d·3 mesarios o a n.cta da 
qt!e;, na all~gaçaJ que faço. ~ dps_ 'EJOtivos ,tj.e installaçã:o d ~ mesa, . qv,e a_credito se1· 'flerda 
nu.J,hdaúç, IM,. bªseJo em d~p.Qs:Içoes,~;expres- deira, não fql escriptà no ·livro competente . . 
sa~-4a · let~leltor~.l: -!'l:m pa.r:1cer~s:que _estu-:, A.llsta. g,~ assigmi.t_ur'a~ de eleitores dá 100 
ú~1 sobre~e~onhecimEmtos ~e :poderes nesta nofu~s-e o·quociente é -1]6; · 
Casa, e nas f,·a·udes, -venficaqas por do- · .· B) d · -. · t · d' · · · · b 1 · - d· 
cmnentos e em provas exhihidas nas actas . , . ocumen os IV!lrsos~ SQ_ re a e elçao a 
pelos pro~rids falsHI.cadore9-. ,:, ' ~ ~ ' C,onta~e:rp, de .CJ.ue nao ex1stef!1 ac~a.s na ca-

-Nó_grupo 4,2, a,Iétp. dos doc~m(;lntos citados marad, . t t' · ·- . . - ,.. 
apresen~o ol(tros que ·provam- . a· legalidade _ 7)_ ()cumen o,r~la ~voa urna._elmçao da_ 2 
de eleições de que extstom actas na Ca- secça,o de S~tbaiá:Nao ha ~cta dest~ secçao, 
mara. . .. . . c : onde· me consta-IIao te! hav1do ~le1çao; . 
. No g1,1ü1o w api~~s~nto . qu_!tdios · demoiis:.: .· _il). acta da !?"' ~ecçao de V1lla Nova de 

ti;ati Yo~ dQ ;e_xeesso de,. 'votaçã,~. nos _ mu~i~i- :'LI~:~ póde ser acceita esta acta. os me
:Pi1,>ost':'~ - Cmve\loy Pa-ra _erta:un<h ~ .-. sett.Id~q . __ s~rios não a~signaranía act~ de installaçã~; 
~la IV a ao altsta!Dento · d~s~es m~mmplO_s • não é eonfer1da e concertada a acta da .elei· 

d ocu~entos relativo~ á €Jhnçao !lo Bom~m, i;ãQ . .. - . . ,: . . ·, .- - . 
i:cepao se fez ; _do~umento reta:hvo . '1- ·: v~a - A- mesa i'ecebeu ' (42 cM!llas para Depu
, _ _ çao de Caethe . de um ele1tor _que d-IZ tados 0 0 numer o ·de-suffr-agws é 42'' 0 quo-

Jl11Q, t_er _ ":otad,o, cons~ando,, _eut_re.t~nto; seu cíent'e é l4L ': • · . · 
0

' 

n,mpe na hst.a .dos pr~sen,t~ a . ele1ç:ao ; c~r- · DepOis ~da cópüi. r.á acta -'vem o termo de 
~da.o do . al1st~mento eleitoral. ge Caetl:w <3 encerr:anien to e depois a lista dos nomes de 

lvmopoJJS: eleitores, en;I papel separil.d(). 

O Sr. nr: :i3eriuÚ•doMõriteiro, tendo apre- ·. 9) documentes diversos so,bre a eleição _do 
séntado . documentos .· r e1ativqs· a u~a. aeta -mnnicipib de Bomfirri. - Neste município nã.o 
que não existe, e11_á prE>sento tres outrar;: so~ ·uouvc ~:~leição; conforme provu com os do 

. bt>e a mes .ua acta. Seria desnecessari'o. 9 1\~- cumentos que apresen t9 no grupo M; 
zeP, _si não fosse o empenho em que se. mos- 10) documentos diverso~ sobre a. eleição do . 
tra S. Ex. em ~esmoi!,strar que se fabricou· muniCípio de- lhüpa, do ·qqe jt~ apontei o; 

Vol. I • H 
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motiYo.s de nullida.de . Este mun icípio rstú. Esns act a.s for am apuraclas e , a.pezar disso, 
nos casos do Parti. e Cut•vello , qtmn to a vícios fi cJu o c:Lndidato contestante, cinco mil e 
no ;üistamen bo eleitomL. t;mtos votos ab:üxo do contestado, conforme 

Estas listas tl.e elei toras foram talvez "t~es- se vê do seu dipl()ma . 
tacadas ,le actn.s de que S. Ex. não precisava' . Apresentou o Sr. Dr . . Tbeophilo Ottoni 

·mas .não me pa.recem documentos lega.es , · prot.es to, julgando-se com direito · ao quarto 
Documento:; · cLversos tenho ai nda, YCt'· . logar, em virtude de irrp.guli1l'idades q ue 

· .sanuo oUes, poróm,sobre eleições em secç:ões em tempo a l ~oga1'ia. Ten•.lo t ido seis dias 
<.leque não co:O.st!l. na Camara a ex istencia de ·de pt·azo, a!l;lgou . o seguinte, . que passo 
~ctas, uão os apresento. a. . rc.spoutfet•, nas pouéas horas de · que · 

dispuz . 
Espero merecer a a_ttenção dos · illu.'l trcs li:is , ti l'.> .: 111embros da ·comn:iissão;o estudo_ 

membros dcst.:t Commissão e aguardo :>CU Ctile fiz das uctas, GO!ll a ra}Jidez do tempo, · 
"· veredictiÚn. que, C3tou carto , senL di ::tado e quo; cn·.rub.oto, põe!ll a miuha eleição a 
·-'· pela justiça. _ snlv-o. . . · .. . · 

. ' Rio, 29 de al.Jril de I!)OL-0 c<).ndilêLt0 A' ju;;f.iç<i. e ao ehlvado criterio da Cam-
cootestanto, .Theophito Be~eclicto - Otton i. mis5ão confiJ tru.nquillo o :rpeu direito. · 

Rio, I d :.J rnai·o do 1903 •. - Ber-na1·do Pinto 
ilfontei1·o. 

:-: . . 

R.efutlção do Sr. Dr. ·B ernàrde Pinto ·M.on-. 
t ü ro sobre a eleição do 1 ° district o d e 
:M:in!l.S .Garaes. 

'Exm. Sr. pe6:; idonte e mah mcmuJ\J::J dá 
5" Comini:>são Vei'ificadora. de · P~d Jl'33 . -A 
eldção' rlo ) o dis tric to de ·Minas foi das mais 
pleiteadas, nã.o só pelos candida-to~r á dcpn
ta.ção como p:J los pretenden tes á scn<.L toria 
federal . --

A fiscali zação foi completa , e ncn lwm acto 
do violenéia on compressão foi annunc · a~n 
por que m que l' que sejo. . · · · · 

O djstricta · compõe-se de 14 muoici;.iios, 
sendo alguns dos mais impo: tan tcs du li:s
tado . 

Sómente ·em utn de!les· .t eve o cant!.idato 
·· contestanté maiot'i:J. do -voto:> . Foi no da Se te 

_L-agôas; logar de sua residencil . 
r - Em tod-os os 1nais não· alcançou um terço 

d,<\ votação d<Js outros. Apezar de seus me
recimentos e.da3 t radições imperecíveis de 
sua família, a -::ma·-del'!'otct. foi completa. 

A imprensa do·d:istrict.o e dó Estado, t·ao to. 
neutra como partidaria, publicou os r l!s J!
tados do pleito. 

Reunida ajunta apúradora, composta de 
· · p-essoas ile todos os credos politjcos e pre

sidida por um nobvel jurisconsulto, o Dr .. 
>~:· :Laurin'do LopJs, conhecido t..1.mbcm por seu 
· espirit ó do mod;.et·ação e imparcialidade, 

apurou a mesma .votação publicada e (:OU
feriu unanimemente diploma aos quatrà ca!l· 
didatos ·mais Yotados. ·Todos o~ 11 membros 
da jnnta.as ,ign_aram os riOS!lOS diplomas . . 

Só houye uma fraude . C.3Sa provada á evi
dencia e iião ·pre.>umida- : . fui a de quatro 
secções ele i toriJ.CS, Contagóm, -·Renda Nová,-
1" e 5·• de Sabará, qmr prej ttd.icaram o can
did'ato cont :si:tdo eri:J. _l. UOQ vo tos . 

Oaethe 

P l\Ccção. - 0 concerto foi feito- a 2Ó de fe
v.crcieo. Nij.o e -motivo de nullidado. A trao s- . 
cri pçào é que <;leve ser immediat<~- . A acta. 
diz qnc compa.reçerani l5(i eleitores e que 
não compnreceram 52, o que àá. um -total de 
203. Não -t!esc.ubro o ·inativo de reparo . Sup- · 
.pondo que estão alistados 250, a diminuição 
de 4 ·~ em nada prejudica. a acta . De-sde que 
não hao!citot• de mais,não ha tambem obser
vação ·a· faz é r. · .. 

· · 2'~ secçii'o . - 0 mesa rio Jacin tho Pinto Rosa 
não conlp :tree~lt · par~ in$tallação da mesa,"·: 
al!egt~ e co.l to .. taut·J, m :\s não· é e:x:acto·-. 
A. acta está assignada pelos ·5 mesarios-.·que: 
organisar.on a mes .L_ e que tinha-m sido no- · 
mo<rdo; na forma d~ lei . _·. ·.·. . .. 

Es ta. . concertà.tW, e conferida. A lista de-
eleitores t'em . l38 'noines. , · -

A falta de u m_:nome ·não. pode- invalidar a, 
mesma. · _- . . . 

ga secção .-Cvncertada a. 2I.. Não é motivo 
_de ou llídadü .. O numero de eleitores referido 
na aNa está dó accordo com o que declara o 
termo de ·cnc.mrramento, .conforme. o l.iourado 
relator poderá _ _verificar . 

P oços Novos 

. Allega o contestante ·não esta1' a mesma . 
concer tada, pol'que o escrivão usoU: da ex· 
pressão-está -conforme . . . " 

Fórmuüi. jüridica e perfeita. 

Uni4o · 

AlJ::Jgn. que Lu<l~s Rorg·es _. Sampaio tem ' 
lettra divel'sa e diversas assigna,turas . .-Não . 
~ exo.ct.J, conforme verificará o honra4q: ;~:Y"-· 
lator . , .· · ··"·-. :.··,· . 

2A secção - VotaQ<"i-0 emêndada . . E' núlla. 
po:-t anto. · - . ' _ , .· · · 
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Cuyabà Para 

Foi concertada a 21. Não 
bullidade . -· 

é motivo da . 5" .secção-As duas actas de iostallação d~ -. · : 
mesa e da -eleição estão conferidas faltandO: · 
só a da lista dos eleitores. ' .. •·. 

Acta perfeita. Conferida e concertada. 
Quer · o contestU.n te · 'ínvalid-al-a com uma 
carta do Sr. An.tonio Leonardo dos Santos, 
que. não te~ o merto.r valor jurídico . . 

ga. secção-:-0 facto de. não terem votado ·_ .
alguns · eleitores para Senatlo.r não inutilizá ·i 
aacla. · - · 

10" secção-Votara,n eleitores de duas · s·e·· . 
cções, o que é regular . A lei dispõe sobre Q • 

C&SO • • 

Curvello 
2 .. secção-Foi concertada a 1-9. Tem qu11· 

tro. eleitores a mais, diz _- elle, porque a acta 
fa_lla ém. 247 elei~ores em yez de 250 . 

O térmo de - ~ncerramento corresponde á . ·la secção- Nã_o _ha ~xcess~ de eleitor~s . .' 
votação distribuída pelos candidatos • Foram dous mesarJos, nao elmtores da secçao;-

. . . - - . ' · que votaram nesta. -
3" secçãó-_0 mesarlo· Carlos Jos~ dos ~ao- --~ secção·- O excesso ê dos quatro m€3-.... , . 

_tps Lages,. nao tem a mesma _ass1~natura .. . sarws que votaram nesta secção . . _ _ 
Não é exacto, conforme Qonfeontara o hon- 4a. secção- 4.· s·amma. da vptação para/ · ~ 
rado relator. deputados 148, comp(l.recendo apenas 50 elei..: 

Penha 
tores~ pelo que faltam só 2 votos e o eleitor:· 
não é obrigado a :v:otar em tres candidatos.,_;. 
póde·fazel-o em ilm só; o que não é motiv~~: 

1 a e 2a. secções-Falta de çiata no con·certo . 'de nul.l idads. . : ~ 
Nã.o é motivo de nullldade. -. . 5"' secção- Os mesarios assignam antes e" 

Emendad11 para 4~ .a . minha votação. A- depois da conferencia tod'l.s as cópias. .· 
emenda foi motivada por equívoco _-na cópia, 3" secção- .(\.s cOpias. podiam ter sido ex~ ' 
tanto que adeante foi pósta em algarismo_ a trahida;s por uma só pessoa. · ~ 
-mesma :votação, o que não se- deu com re- Não ha nada de mais . · -: 
lação aos demais candiclatos . · A distribuição 6" seéção- A mesma resposta da 5". 
de votos con~ere_p~l'fe~tamente ~ Ha realmente excesso de 2 votos. · 

Vitla-Noua dé Li'nUJ 

l" secção-EStá. copferida e concertada.. A 
falta -de declaração ·13xacta do numero de 

. eléito_res - não comparecidos não é mot ivo de 
nullidade .--

2a secção~Qúanto ao numero de eleitores. 
fa,ltoses, a-mes~a observação . · _ . 

O .concerto· a 22 a · não in valida.· Houve um 
eleitor a ma;is. -

·3 .. :secção:..,.os .mesa~ios convidail.us o foram 
por não terôm c·omparecido os dous faltosos, 
o que é ·de lei fazer-se . · · · 

~l"· secção (Braga)- A acta está pel'feita •. 
. O que .. é a;ll.egallo não consta da acta-. ·. 

: ll"' secÇão~ Fo(concertada. e conferida,ao 
contrario do que .affirma o contestante. · 

lR .. .. secção- Alguns eleitores votaram em . 
chapa incompleta. Era d,ireito delles . 

16" secção- A sua impugnação se faz de 
acco1•do com a que foi feita na 18"' . 

19 .. _J:ecção- Votação completa. Concer. 
tada e conferida . . Quociente 171 e não -·. 
212 2/3 . . · . . '?. 

14" secção~ Ha omiss.;'io de dous nomes. : 
na lista de cOmparecicl.oS . __ .. 
. 'Eno, _talvez, de cópia. 

Município de Sete Lagôàs 
. O concerto ·final · abrange t~das às actas 

. lavradas hum só t.ermo . . . · - . Na p ·secção compareceram Ú23 eleitores< 
.. .- e, no emtantó, só o candirlato Dr. Francisco:· 

Santa ~arbam Luiz da Veiga, abstracçãó feita das outras.·; 
. . _ . · - · votações, _foi suffragJ.LdO com 167 votos -e · -

: 3a e . ~ .. s~cçoes.....c.O conc~rt~ destas authen- -nella o Dr : Theophilo Ottoni obteve lll votos 
t1eas foi feito -a 21 de fevcreu·o, a acta a 23, e 0 candid;\to Bernaedo Monteiro 5. 
o que não cpnsti~ue ·motiv-o d(3 nullidade. . . Na 2 .. secção à acta da instal.lação e &. iista ,, 
' 5"' secção-O secretario deciara a· acta as- de eleitores não teem concerto. sendo a vo- :: 

signada por todos os _ mes~rios, o que._inva-. . tação : O.r-. ~heophilo Ottoni 105 votos e Ber-_.: 
lida a affi.rmatí v a. do contest-:mte . nardo ·Monten·o 7. ··. 

Conferida ' e. concertada. · .. Na 3a secção- a lista de- eleitores não tem .: 
8" secção . .:...... Os ni13s!J..rios· assigoam .)ts concerto, sendo o_ votoção : Dr. Ottoní 150 e · 

actas . Conferida e. ·conc~rta.dâ·, .. . · . -. . .Bern,ar4o l. _ ,_. 
• ·. - ~ \ • . . -t' . ·_ .• "' --~~--:-=:~ ·.:- ---- ~ - --.. ~; ~ -:~~-- _; :. ~ .. 
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Raíma Na 4• sc:::ção as actas da installaç1io, de 
1 · eleição o a lista de eleitores não teem con- · 

>:.:certo, sendo a, votação : ottoni s, Bernardo 1" sec,ão-Não. tem li~ta de eleHores . O 
1~4.5. ·. .. · · · · ·, ·... . : · .. mesar io .. Manoel .Zacharias I>fogueiea não 
';) ?Na 5"' secção são identicas as calligrap!li'ls assig_J?oli n:· áctan? I.ivro . A Iist1·de ~lei. to_res 
~'"do t res mesarios, i:nclu~ive 0 presidente da · compa.rcCido.l fül Junta (doc . . n. 23, p~g:tpa 
:~~mes:1, sendo a.vot'\ção : Ottoni tO!, ·scrn:J.r- n. !H) e aco1npanbada de todos os reqursttos 
;::do· 15. · .. · . , lngaes. A inrth·Jntica tem · á. _ assignatura ·do 
~; :.' N.a 1" s:Jeçãó d·> districto. de Tri.boleiro mesario a que , alludi; . logo em · .. seguida á 
';tGrande, a ach da installaçiià não t az a ·as, : ·transcripção; o que não · é motivo de ·nulli· 
·:<sigoatura. original dos mes:J.rios, sendo a vo'- dade. ' · · · .· 
.·Jn:ç.ão .: Otto.ni 149, Be<'nardo ~6. . . · . 2" seci,:ãoc_:_N_iio tem ~ista· de . êleitot~es e a
S'k·;.Na/3" secção do districto de.. Jnhaúma, ·. a cpnferenci<i.-irão tem data. Alista·· está junta 
~J)Jiéta da inst[.tllaçãó ·não -· traz · a àssignatürri. (doc. n . . 24, pag , 93). A :U.uthentica está. per
~itriginal dDs mesarios, sendo a.votação ·: .. Ot- fe1ta e com todos os requisitos legaes;e a , 
r.·toni 59, Bernardo· 48 votos .. · . ·. . . :. . · .falta de d1ta na conferencia · nunc(l, foi mo- ~ 
if -Ora, sandonuilos·os. votos ca.ns tantes d.e:Jtas ti '\to (lo núllidade. , . · . . . · . 
.-~JJ,J}thentica~, segundo :o c1~it01;iú d<i digno con- ... 3"' sec&'íib~Não tsm. lis~a. de eleitores·. A 
~1éstan to, é logico que lhe sej.1m cl.oscóritCJ.dos .lista cons.ta dó doe. n. f;?5; p1g, 97. · · 
.~:68~ votos e ao candidato Bernardo Monteiro ~4"'. seccão....:..:.A _lisL,a de eleitores está junta 
:;I:67nomu:O.~cipicide S:lte· Lagôas. . (doc . n.25; pag . :_95) .. · · · :: ... 
i:.:':.:- ' · · · ·6"' secção-' A acta terri. · todas as · formaii- :· 
~~::.~; . . ·' SabaJ~d . d!idQ~ . legaef!, o o . secretario disse que a , 
;_).~: 3~ . secÇã.o-k asilio<>nà. ttirai _dÓ 'elcttÓr nã.o. m·esma s·r<í ··assigfiada pelos mésarÍJ:!S que 

tam))crri' assignaram:n. a.utheu.tica: · ,.'7 • 
:~~tem nada de: anormal. . . . . . . . . , . 

Bello Hor·iso1f.le ~',;;.: o S1;_ Francisco Rosã . VHerbo asi::igría ··. · 
::todas as actas ·e não reproduz a -assiguatura. · 
"F~e.pois da cópia assigliada, e. isto pa decla;- · 7a. se~çã,~:._o scct·etat:io ·declara ·q.ue v.10 ·. 
,::raç~J do scct~eta.rio . depois da3 :assignaturas: a:ss~g.tiadtl ;peltnnesa; sír;nplesmimte . nãç} :- r,é~. 
~-o ·f-acto· de estar· a . lista. ' de · eleitores -etn ·pote. os· nomes . dos rp.esarios . na; cópia, . q l!if 
~(>rdam alp!utbeticx .~fio tem impOl•;ancia. : fez extrahir o.rj ue estlli - a~:=sigriada. -pela · meSé1-

1
• 

;,<:_4" S3CÇã0-0 secretario P.ecl;tr.a no corpo 'COiiferida·e·tJoncprtada.' : · ' . . . 
:"da cópia qi:J.e 'todos os mesarios assignarani a. 

;:.~cta . Iguí!-1 .declaração faz quanta tt lista. etc 
~eleitores. Cori·ferida e .concert:tdà. A rêspelto 
~·à ·: assignatu.:-a de Josã ·de Bari-os .'fiiio ha 
~ii~ia de anormal. · · · 

·,. . 

<san,ta QuÚúià , . __ 

-~_~: ~ 

1 a SCC Ç<'(.o-Só ba allegadd 'o , facto de ll.ID · 
e lei to r to r votado errí ·duas Secções . 

. . . . . 2"' se6Ção_:_lacta.deClara 'Ô Ímmero de eiei~ 
r~r~· · . . . .. .. · B omfim . . tores que compareceram e votaram; o· que 
,·,_. .3" secção~Aàcta ·de. iristallação está asü- córresponde ·ao quociente dos votos dadoo 
'j~·nada pelos mesarloà, . eon'fer.'iâ.'lo e. ~oncer- aos diversos candidatos, -couferida e contess · 
·,ot:tda pelo escrjvão ad-hoc,~Joaqtiim do Carmo tad1.,- :·. .. · · . · · · ·· · · 
:eomes . . . 4"' ' $ecÇão--.:o : esC1'ivão deciara com·: su~ 
t<:. Ü llUlDOl'O do VOtOS ·a.ptlradoS é . ir:iférior ao pr:O.pría lcttra· D.O,COJ.lCOrtoo seu nome, · Joaa 
;\(luociente, ·porque mturalmen te ·. algum· éteí- de Figueil,edó Star1íug; · · . · · · · · '. 
··tor votou em um ou .dons· ilomes . A lísta de . 5"' s_ecção--A~ allcgaçq.es são as mesmà_s· já 
Jéomparecidós confere. com ó numoro ·meii- refutadas em-outra·s ac_tas·: .: · · 
Lcionado Iia acta. · . 
;~ ·. ya secçãÓ-0 numero do coniparecidos, 
~~l~ás nuroerados, -é: de 180 ; conferida e con. 
~c~rta~a .. A_ nJlegqção de Çasiiniro ~4?-drigues 
P1uhe1ro nao tem valor. · . · 
· · O· quocien te eléitoral é de 18o' votos. 
-Houvemani·fes.to equfvoco dq cqntesta,nte. . . 
. · . 10~ secção:7A il;cta .est.á . concertada, o que 
S3 fez em um a só :cój:Jia o no. fim. . . . . 

O ·quociente é atJ inferior ao ·numero de 
eleitot·es comparecidos. O que qúer dizer que. 
alguns eleitores vota-rri.m na lista incom
~~- . I 

. . . San.ta, Luzia 

. 2"' secÇão (Lagoa Santa):::_ A · allegação .. 
muitas vezes refutada nas outras ·actas. · 
·. Eleição perfeita, · · , 

Pitmigúy. 

~" e 9~-Nést~s sec~ões o OB~l'ÍV:ãO USOU . da . 
fót'múla, «Está c.onforme ». ·~ · · .: · ·. 
: o· corites~ante, ~ntretanto, . acha defeito 
-Igual :nas ~lle me dao votação: Essas duas aü· 
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thenticas não vêm acompanhadas da lista 
de eleitores e dão ao cand1dato contestante 
-:- 48l votos- e nada ,~o contestado. 
. Resuttado a que havra chegac,lo o contes-

. tàrite .: · · 

2a secção - Porque as authenticas não 
estão acompanhadas da cópia das assigna
tura dos eleitores (lei citada,§ 22) . 

3.a S:tJCção- Pel~ mesmo_ motivo allogado · 
con.tra a 2" · ~ecçao e amda· porque da 
acta ·da · flloição não consta. o numero de 

Votos eleitores faltosos (lei cit. e n.rt. 27 (}J) 
Ber;iardo Monteiro •.... ', .-......... 3.051 do decreto n. 3.459, de 28 de outubro de 
.TM<:~Ph íloOttónL •. ; , .. . .. . -... ;: ,- 3.589 1899). . . . 

. Deduzindo-se. os 481 votos dados ao 4 .. secção -'- Porque não consta da acta 
· contestante em M(!.ravilims, muni- que os eleitores tive.s~em exhihido seus 

clpio de Pitanguy, .nullos por mp- . títulos no acto dé votarem ; não consta o 
.. .. tivo;;; identicos aos por elle alleg_a- numero de. eleitores que deixaram de votar, 
. dos e pJr outr_os mais que notamos . ,.. a. cópia da acta não está concertada c não. ha 
; . na nossa· respq~ta- e mais'-:" 683 copia. das assignaturas dos eleitores . ~leí 
~ ttá$l'nesmas condiçÇíFs -:-'-'OU-;-"1.)64 ·· · n. 35; cit. art. 43, §§ 4° e 22, o decreto ci:-

' -Aicará·a sua votação. reduzida a'. 2:425 tado, art. 27). . . . • . . 
e ª' _dó 9an4~dato diplomado; dedu~ . 5a - Porque faltam a acta da instal"" 

. zidos 167 dás re:ferid,as · se_cções;-a: 2 .88 <! lação da. . mesa _ e cópia. das assignaturas ., 
gu~ . subirao niuíto, apuradas diversa$ se:. (lei citada). '"· . .. · ~ _ . ·.·· 
cções atacatliÜ~ sem fl1nd.ameuto apreçü1vel; ·· ·. 7. a secÇão ..;.._ Porque não declara a acta 
+-Betnàl·do N{oriteiro ,_ · · · · · · · · o mimet'ó dos ~l~i:tore_s faltosos, a . cópia, 

4a acta .da eletçao. nao está concertada; 
não ha · cópia .das assignaturas e a ácta . b~Üt.estaçio c:ló. s;. Dr; 'Antonio ·· Esj)~rütião 

Gomes da sil:Va .. sobrà a eleição .do . 4° di.s· 
tricto cie .lfinas Géraés. ·· · · · 

(Vide_'parecer n. 6.2, de 1~03). 

. d.a . e1eiç~o não ·foi assignada · pela mesa e 
·sim sórnente a cópia, como se . vê desta., 
que devendo ser a reproducção fiel da [l,cta 
'não ·repl'oduzas ditas assignaturas (lei cit. -
â.rt. "43.:.§ 19 e 22 e decreto citado). ,. · · . · 

··. E~.- Sr. P~esidente:e : ll);aisMembros dã ~ 5a '. 8" secção ...__:Porque não declara a act;t· o 
-..Coll.IP::t~ssãó ._·de Poderes- :Apresentando me -numero. de eleitores faltosos, .não ha cópia . da. 
perante esta · illustre f)ômn;liss~o, não ·_obe· acta da installação d.a mesa, · nam das .. assJ.: 
deço ·.a outro seritime1,1~o -que não ·o de de-. gnaturas e : ar acta· · da eleição não foi assi-. 
fender oslegittmos·e espontaneos sufii·a.gio_~ gnada pela mesll. . ·e sim sómente a bópia, . 
que tne foram dados pelo independente elei- como se vê .desta. (Leis citadas.) : 
tarado do 4o· qistricto d~ Estado de Minas :· 9a_ sécqão _._, Pórque a· acta rão declarou'o: 
Geraes e que me deram direito . a uma ca- nütnero d.e éleitoi·es faltosos, nãoestãõ cop.:;. 

' deirá nesta CaqJ.Iil'a; -como legitiq~.o repre- ',certad,as, não. lri.i'côpia das ·assignatura:s ·dq~ 
· sentan.te çlaquelle Estado, .·um.!l. . vez qu:e ... as., elei·tores. e.tambertr 'a. f!.cta da eleição não foi . 
~làlqõe1! a!li realizada~ a 18 de fevereiro ul~ assignada pala mesa, <:orno s.e vê da cópia, 
tima. ~ejam expurgadas das fraudes e vl-'', que sômente foi assignada. (Leis citadas.) 
cio~ insanaveis que al~er11.m areal e leg~tlmo lO" secçio -::-- Pelos· mesmos motivos que 
r{3silltadodo pleito, _prejudic~ndo a verda4o invaUdiJ.m_ a eleiçã;o dá ga ~ecção. , · · _• 
elei~oraL . . . .· .. · · .. . . , . . .. . · · .. _ na secçao ....:.Porque na acta não se declara;• 

Não deseJattdo torria!' ~- estaHlu:stre ,Com- o numero de eleíto1~es faltos_o_s, falta a Cópia 
fuissão .ullltern'po _ qu~lheé tão prectos.o rio das·a:;bignaturasdos eleitores e a acta ·dà _or •. 
m()ménto actua~, limitar~ me-hei. á. sim pies ganizaçãp da mesa ' não foi assignada pelos) 

_ exppsição:.(;j .pro.vado,s m,ótivos d a nuUida~e mesários; pois a cópia não reproduz essas: 
· que tenho a arguir contra: àlguma· ãas elet- a~signaturas. (Leis citadas..) · · . 

ções realizadas.naquéllé . distl'icto .' !l'Q pleito.. •14"· s.~cção -A Mta não declara o numero,(le 
de 18 de. fevereiroultimo·~ . . . . . eleitores faltosos, não ha aeta da organ1z;1çãó 

.Do exame das authenticas. que fóram pre- ·nem cópi~,t.. dasassignaturas dos eleitores . e 
. sentes.a esta Camara se eviden,cia quettão tambein a acta dâ eleição não ·foi assignada 
. podem ser'ap:qrad.as .\lS el_eições realizadas pe! mesa;. cómo-se vê da cópia que repro.· 
nas .s.egü.intessecçíões eleitqraés: · . .· · duziria essas assigilaturas.. (Leis citada~.) 

bo município ·cte Juiz de Fór ~= ·• , .. ·· J.5a secção:....... A acta desb secção parece 
l •seçção -Porque :as <?ópias dÇL !I,Ctà da ser falsa, porquo, .dizendo-se que comparecec 

instaHaçao . da ·· rrj.eàa e cópia das assigna..:. I'<J.m 135.·:eleitores, declara o secretario que · 
turas dos eleitores· nãoteém conferencia nem: onde E e lê. 135 Jeia•se- 125 eleitores e na. 
concerto, c.i.récendo a~Siln da indispen~ave~ mesma pagina. 2_, lil;tha 19, declara a acta sev 
authent,cidadé .(lei n, 35, de 26 dájaneh>o de de 1'36 o numero de eleitores ins·~l·iptos. ·Si· 
l892, art. '43, §•22), ·•. • · · •forem l~ eleitores, ha excesso de vqtqs ; si 
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forem 136, ha uma cedula de menos para 
. Deputados ; o si forem mesmo os 125 e mais 

QS mesarios o eleitores que não eram ela sec
ção, elevar-se-ha então a 137 ou mais o nu

O:}llero dos eleitores inscrlptos. 
:\ "Tambem as actas da eleição :àão foram 
;í;ssignadas pela mesa e sim sórnente as có-
pJas (como se vê destas). ·• .· 
C,16a secção- Esta eleição é evidentemente 
fráudulenta. Diz a acta · que . votar!J,m 106 
:eleítores e mais 57 da 19"' secçã:o, ao todo 163 
;eleitores que só podiam dar 326 votos ( a 2 
'P.:or eleitor); entretanto os sú:ffragios conta
li9s . e constantes da apuração elevam-se a 
?90,havendo um êxcesso de 34 suffragios. 
~lii'áctas da eleição e organização e termo de 
~ssignaturas não foram asslgnadàs pela 
idesa e sün só.mente as cópias. · 

353 secção-Porque as copms da acta da 
ebição e chs n.ssignatmas não estão concer
tadas na fôrma dct loi citacla. 

37a e 38• secções - Porque as actas não 
foram assignadas pelas mesas e sim as cópias, 
pois estas não reprotluzem as asrügna turas 
dos mesarios qué figurariam nas cópias, 
que devem ser a fielreproducção do original, 
si alli estivessem. · 

39• e 40 .. secÇões-Porque das actas não 
consta ·o · numero dos eleitor•es faltosos; e 
naquella as .ãctas da organizaÇão d:a mesa ·e a 
da eleição, ,e nesta a da organização não. · 
estão concertadas e não h a cópia ·das assi-. 
gnaturas dos eleitor:es. · · . . 

A acta da ttltima não foi .assignada pela, · 
mes::t, porque da cópia não consta a repro~ 
ducção das .ditas assignaturas, estando só- 
mente a cópia assignada pela mesa (lei ci-
tada). ·· _ · · 

:z~ ) 1", 1·8" e 2oa secções - Porque . as . actas 
!li!. eleição não foram assigi:J.adas pelas . mesas 
~ _sim sómente as cópias, o que constitue 
!irregularidade insanavel, e a acta da ul tima Do nútntcípío do Rio No:Vo , 
;(itoa) .nªo estíb concertada, faltando tambem .. 3a secção-Porque a iJ;cta ~ão _dechá·~ 0 . . · 
~?cópia das assignatliras destà (lei citada). _ · . · 

,t_;:,,2l" secção -;- Porcl ue as cópias dà. acta numero ile eleitores faltOSúS ( decre·éo citado). 
rõrganização da ·mesa -e das assigiiattiras não 4~ secção~Porq ue das cópias da, acta . da 
j,estMI concertadas e a ··actà. da (')leição não eleiç~o · e do termo de encereamen}o sé. vê 
i l't\ii :é],ssignada pela mesa, qtie apenas as- qu~ tanto aq?ella com?, esta : n~o_foia_pl 
~Sfgnpu as cópias, como se vê das. mesmas. assi~nadas p~lam~sa, po~s .essas eop1a~ nao 
"'c\1ópi as, que. reproduziriam essas assigna- rep_tO~uzom as as~lgn~ttnas dos mes~~IO.s,e 
~tU,ras si es!ivessem. no original (lei citada} .. a c_op_Ia .deve reproduztr fielmente o oug1nal 
1"'. · 22 .. secçao-Porque as actas e .termos de (leicttad9), · . . · ... 
~eiicá1•ramento não foram assignados pela . 7a secçao-Po~que a~ copms. ~asactas ca:
~mesa e sim só mente as cópias; como se vê _recem. d? concer~o e nao_)Ia. copias, das . ass!
~estas; carece_ndo tain~em todas decon:erto. gna .. tut_~ , _d~ eletto_res (Lt I_I·. 35, citada)· . . 
X'.AJ.ém dessas Irregulan.Lad~s substanmaes, o 9 sec9a.o, P?rque_ .~s copias das ~ctas ~ .. 
;~s\:lcretario da mesa não foi eleito nos termos das ass~tgn,tturas carecem de coqcerto (1_!'31 
~ll.a.lei citadá, art: 43, e sim nomeadope1o 0 · 35J Cita_9-a). . . .. _ . · . · · 
;::P,yesidente, e tendo no ·dizer da acta com:.. }O. secçao;:-A ~ecla raçao . de ter s~do tral!_S- _. 
~p4t•ecido 80 eleitores, que sómente podiam í\Upta :a ~cta n_.a•> . ~em v~~o~; poique nao · 
~a,r 160 votos, foram apurados 162 para houve des1g~aça0ú u~ escu~ao . ad-~wc f!OS 
,:[feputados. . termos ~o art .. 4 , § ~o da lei n, 35 crt~da, o
_;·:; .'24 .. -secção- Porque h a acta não se declara ne~ . da acta consta que. serJ~ ella trans-
~4nunero de eleitorJ')s faltos(Js. orrp~a. .. . _ - . . . 
f· .. 25a e 27 .. secções....:Porque as à.cJ;as não de· ~s cá ,Pias ~JLS actas . carecem de con_cer~o 
:claram 0 numero de eleitores fcütosQs (lei e nao_ha cópta das assrgnaturas dos elertores 
.:citada). (lm citada). 
;:' 26.. &'Ocção--'-Porque · as actas. não foram Do nwnicipio do Mar de Hespdnha 
fâssignadà.s pela . mesa e sim sómente as có
;p_ias, .. porque estas não reproduzem as as· 
sígnaturas (lei citada). . . . . 
>' ~8;' é 29a secçõe:s- Pela mesma razão su· 
.Pta:, as actas não fóraf!l assignadas e s,m as 
-:<iópias (lei cib.da). · · · 
~, - 32 .. e 33a secções-Peló mesmo fundatllen to 
•Supra e cópia ·da acta da _eleição desta, 
•33a, não estâ concer~ada (!!;li citada). 

~-, 34a secção-" Porque a acta não declara o 
j:ilimero de eleitores faltosos, não foi assi
gnada pela mesa, como se. vê da cópia e nao 
ha acta da organização · da mesa nem cópia 
~a.s assigna turas. 

3a se'Cção:-Por carecerem de concerto as 
cópias . das actas e das as~ignaturas - (lei 
ri.35, citada). · - ·· · ·. . 

4" secção-Porque das cópias das actas· 
não consta a roproducção das assigpaturas 
dos mesê.l,rios, devendo se. concluir que não 
foram ellás assignaclas pela mesa e sim · 
r;>ÓJl!_ente à.S cópias, quando é certo que . ~auto 
aqúellas como estas devem ser assignadas 
(lei n. 35, citada). 

6~ secção~Porque a acta da eleição não 
foi transcripta, pois. 'da propl'ia ·acta nada 
consta a esse respeito. 
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As actas não foram assignadas pela mesa, 1 8"' secção-Porc1ue tendo esta secção 174 
uma vez quo as cópias nã_o roprocl11zem as . eleitores, vo tm·am 1 i9, sem quo con~te da 
assignatums e falta a cópia das assignatmas ; acta tel'em votado eleitores de outra se·Jção, 
dos eleiwres. _ . _ l nl),:J casos em que <t lei o permitte (lei citada 

A acta desta secção se resente de muitas · n . . 35, documento n .. 1). .. · 
irregu}a'I'"idades (lei citada}. _ . · . ·I 9• secção-Porque, sendo de 84 o numero 

7"' secção- Não póde ser approvada a ' de eleitores desta secção (documento n. J) e 
eleição realizada· nesta secção, .porque tem dizendo a acta. que votaram 6i e faltaram 39, 
t0dos o_s defeitos notados na 6a secção. . ha um excesso· de 22 eleitores, cuja presença 

8"' 'e 10" secções- Porque, .naquéHa as a · ac_ta não ju_stiflca, nem explica · e antes faz 
act~s e termo dn -encei•rarp.ento, e nesta a suspeitar do frauduleni;a,; as eleições desta ·e 
actà da eleição não foram assignadas pela das antenedentes secçoes. · 
mesa e sim sómente as cópias, que não i'.l- Além das graves irregularidades que por 
produzem as -asslgnatura.s dos mes wios, e si sô t~rnam suspeitas O.c fraudes as eleições 
deve-se presumií· que as- cópias presentf,s á ·_ realizatl.as em divel'sas secções deste muni
Camarasão authentic<ts e reproduzem fiel- cipio, ha outrasirr·egulaeidarles tão graves 
rn()il'té 6 original. _ .. ·. . ·_ . . · que invalidam por completo as eleições rea-: 

I ta se.cção ·~ Porque a actn, não tteclara 6 lizadas a _18 dê tlwereiro; no dito município. 
numero de eleitores fi1.ltosos, como prééel- E' assim que o .muriicipio foi dividitio em 
tua o docretocitn,qo, . . · · ·. ._· . secções .- eleüor!l,es por dua;s vezes, a la na 
·· 1~~ -seÇ~Ção ...:... Porque os eleitores não ex- éppca·legal, c de accordo com o alistamento 
híbü•am seus títulos no acto de darem seus de 1901, que senrin . para a eleição de Presi-

. votos·;· circumstancia quea act<~> . deve men- dente e Vice-Presidente dá Republico, rea
cionar, üma vezque o eleitor não póds sct• lizada em 2 de m::j,rço de 1902 (documento 
adqiit.tido a vota1~ se~ apresentar o sGu n. 2) e a 2a nas .proximidades do pleito de 18 
titulo {lei n. 35; citada, art. 43 § 4°). de fevereiro, c de ·accordo com o alista-. 
· ' · meoto de 1898, que se restaurou pára ~ervir 

. Do municipio de Além Parahyba no ultimo pleito, seril razão que possa justi
ficar semelhante arbitrio,. quando ó certo 

l" secção·-'- Porque não h a aeta. de ot'ga- q tle alistamentos ·posteriores a esses já foram 
nizãçãp de niesa ·e.· falta a cópia d(ls ii~iliz:cdos para, mais de uma eleição e foram, 
asslgnaturas g_os eleitOres (lei n. 35 ci- pelo menos em parte, encorporados ao alista
tada) ; · iiJcnto feltoem l902, cujaanuullaçãofoidecre-

2 .. secção~Porque a acta não declara o cada pelo juiz seccional no Estado de Minas . 
nunie"í'o de eleitores faltosos e-não se lavrou ce confirmada pot· accot'dão do Supremo Tri" 
o termo de ,ei1cerra.mento no livro de pre- bunal Federal.' 
se.riÇa(lein. '35, ti:rt. 43·§ 9°). . . _ . . O prc:;ddente da, Commlssão não t .inha 

5• secção-Porque votétram nesta secção cpmpetencü1 pat;<" restaurar um alis~a -
330 eleitores, quttndo é· _Çer.to que cttda secção mento caduco - e que · apenas pôde servtr 
não poderá· coóter inais _de 250 eleitores como elemento lüstorlco, priv:wdo, como 
(dec. lJ· 3.459; de 28 de outubl'O de 1890, privou, do dil'eito ue _voto a todos OS cida
ai't . 12), Esta eleição é evidentemente dãos que, tendo -s ido alistados de l89g em
fraudülenta porque ó nuPJéro ·de' eleitores de:mte, adquirini.m e já exerceram um di
dessa secção é de 168 (como se vê rlu do- l'eito de que foram illcgal _e violenta meu te 
cuménto · sob n. l) e Iião consta d,:1 acta pri vaJos no pleito de 18 de fevereiro ultimo. 
c1ue J,i vessein . aHi "Votado efeitores de ou- .A eto:ção não se -podia fazer senão pelo 

. tras secções em que. por, _yentur:1, i.ive3se ulLimo alis-tamento.-·que é o do !901, e uma 
havido eleição. (decreto eit.art. 18 §3°). vezdivldido comJfoi o município em soe
Contra tão eséandal0sa fraudé proteJtou u1i_i ções elel tt-raes, de .accordo com esse alista
dos mesarios cllfe assignott·se. vencidJ, (como mento, e numerádas cllas, não mais podiam 
se vê da acta) . A act1~ da eleição não .esta ser alteradas atú eleição, nos termos do. dis-

-concertada. lei citada,. . · posto nO art. 39 § to da citn,da lei· n. 35, de 
6a secção~Fá.lta a acta da organizaç.ão da jãneiro de 1892. . 

mesa;· · . . _ · . 
ia secção-"Parquéda acta não consta- que 

os eleitores tivessem exhibidos se.1,ís títulos, 
circumstancia q,u:.J a a1:ta não póde deixar de 
mencionai· uma vez que ·o eleitor não pótfe 
ser admittido ·a votat'. sem ,.exhibir o s eu 
titulo (lei n,_ 35 citada).. Votou nesta secção 
mn,i01' numero de eleitores do que o que 
ella contem (docmnento n; ·I). 

2a secçãó,--Porqtte ela cópia di1S \ ;tSo>igna
tur:as se vê que o t ermo de enC'orram )Dto não 
fof assignado pel.:t .mesa, Cllle <1penas assignou 
por doos vezes a cópia (Lei eltada) e aincla 
porque'" niesa recusou-se '" admittil' o fiscal 
iJ.presentado por ll!ll doscan_didatos qt.IC,8Cn<lo 
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impedidos de fiscalizara processo,lcwou,como 0 1·. Frt:tncisDo Bernardino Rodri-
outros, o seu protestJ ao escrivão de paz, que gues Silv11 .... ;.......... ... . . 1.403-- 2 
transcreveu em suas notas. no prazo da lGí, .Dr. David Moretzshon Campista. 1.203- 6 
certificando a transcrlpção no proprio pro- Acompanllam 12 dqcu:gien~Qs. · . , . 
testo • . A lei n. 426, de 7~ de d~zeml:lro de ·. Rio· de Jàneiro; 29. de abdl €;I e 1903._ . ~, 
1896, no art; 7• diz:_ «Sob· pretexto alr;um po- ~l1nt01~io Bsperidia:a ()ames da SUva. · . · ·_· _-
de1-ão · ser 1·ecusados os fiscaes aptesentados. · · · 

.pelos candidatos etc. (docmi:Jento n: 12). Í{.e-f\it:t~ão do Sr. Sr. D~vid ~or.etzshon . 
3a- secção-Porque hmbem foi rect1sado o cânipísta sobre a eleição do 4° districto 

fiscal, que protestou fazénuo ti•anscrevcr nas : de -Minas Garaes 
notas do esc:d vão' dê paz, dentro do prazo ... - . 

' · Iegà.l, o seu prptesto (l!)'i citad(]., documento · ' · (VIDE. P_ARiwEi~ N. 62, DE 1903) 
n. 11). - · · ~ - , . . , . · · .. · . . · - _. . . . .. 
' !;)a e 6&csecÇões-Porque as e.ópias da ,act\}: ' Sr-s; 'in.im}bi'OS da 5a Cqrumissão d.é' ln(fue~ 
da_ organização; das mes;ts e das assignatu~as rito _..:.- Conceileu~rue a vossa ·lienevolencia o 

· não teem concerto e da c.ópia da ac~ ·da prazo ds 48 hor11s ~pa;-a respondsr. á contes -· 
eleição não consta tér .sicto est~ .. assiguaaa tacM· feita á legitit\:lidacte do:meu diploma: 
pela:_ mesa ~sim ~-ónientH ~~ c.ópiás, com ex- _ :· pesistindôAe mQtacre desse te!llpo, )tilli
cepçao . d. ~ 4 seeçao, ond,e _o_ processo .correu tm~me ao estr1ctamente necessarto ·á. leitura· .-
regularmente _e foi fis~alizada; em todas as 'do qÚe se meoppõé. . ·. . ·. . . . 
011,tras derarn·s_e. as mats esca._ndalosas (rau .. es, . Nem: .rue1;ec·'a as honras . da . . delonga o 
recusando em algumas .. os fiscaes;_ e alteran~o- e triwho · acerv:o de ·razões ---, qüe rancores-

,. se o resultado pa:ra.: ~ats, .Por mew,4~ boletuJ1 pa.1·tidarios mal e;<plicam ~ mas que se não · 
affix(tdo uo· .. d1a, s.egmn_t~a.o _ rlll, a.letça?•; s~ndg . pode confundircou1 o -~;Jxerclcio criteri()S()de 

-~queo. l'e~ultado daeletQ<'IiO deseemum~I_f>IO; a umdil'éitqqúe ··vià\'l.Ímpar(lialnien:ite·e lmpe~~ 
rn(trgem lia e~trªda :•.:e rerN e ~ervtdo ~or soalmente apurar' a legitimid,ade dos suífra~ 
~~~egrapho fot o ~l~upo a_onheCldo do · dts: gios_: · .: . - , _ : _ -. .. . __ · .• . _ · . · · · .. · . ._ · 
tncto. Neste rpun~ctpro !!ao ha uma s.ó act" Nao seappella asstmda verd,ade clara das 
regulE-r em mMeqa e_Jertora.l, d,es~e, a no- urnas para as .possíveis avent~ras de uin 
meaça.o ~as mesas seccwnaes de j:~>bstamento noyo IMito perante a. C arriara, pleito 13m que 

. até o11lt1mo a~t() do processo._elettoral. ás conveniencias iuteressada:s,vestidàs- com ·· 
. Al~m dos motfvos de 'nullidade. allegados os minirrios sinões das actas, encontrem re- ' 

contra as eleições de algumas sec_Ções dos medio para o$ justos desastres qjle soffreram. · 
·municípios de Alêm Parahyba; Mar de Hm,~ mí,o se faz honro. ao Poder Legislativo coni. 
panha o. Guarará, não pôdem ser a pprovadas ·essas tenta_ti v as que. ·envolvem. ·a . ·esP,era!].Ça . 
as eleições realizadas nesses númicipios, por-. de um· esbulho e a crença de que se o, p.óde 
que, não.· tendo elles alistament.o eleitor(tl desembaraçadamente substitt~h' ':·á vontade 
registrado no cartorio do juizo .seccional e .sober~na, que as urnas revelaram; . c _ _ · •. ·· . 
transcripto em notas do ta,bellião, importa ·· Vê:se que não.faltam entre nós sectarios 

·. di~er que elles não teem · alistamento (do- occasioiiae_s· da doutrina inversora que um 
.· · cumentos ns. 3 a 7). · .· pal'lamel)târ francez eJtpunha aos : aeus col- . 

' nó- niunicipio do R1o Preto nãÓ pÓdem Sel' 1(3gâs,_nestasynthese expressiv::1: '~<Não ~e~os . 
approvadas as eleiçõ 3s r 3aliz ·~das nas 2a e 6• o d1rmto de nos eleger, mas temos o dtrelto 
secções;·porque naquella a acta.-_não declara de n_?S ~scolher.» , · . . . . ... 
o numero de · eleitores faltosoH ·e nesta v o- Nao.1mporta o valor moral do II!J)camsmo 
taram, sem que ao menos seus votos fossem com que 8e pôde chegar a ta~s ~xpoliações ; ·· 
tomados em separado, Il cid.adãos que não basta 11: seguTança na sua efflcacn.. - _ _ . 

· . são eleitores (documento n. 11). . . · Um concerto_ de acta. levemen~e def(lituoso, 
- · ·Do exame de' todo o processo e,leitoral e uma ingenuida~e da pbrase, um trémor (la 

deante das provas que instruem . a presente penna t1ue altet'e a lettra "-eis con;w se }ire
contestação, se evidencia que o resultado tende que a sobm'ania nacional,na pureza .dll;S 
r .eal da eleição realizada no 4° districto de suas manifestações, dependa ()Ssemcialmente 
Minas Geraes a 18 de fevereiro ·_ultimo não dos enganos dos escrivães. · _ . 
é o que consta da acta da apuração g .Jral. E taes enganos são sempre meticulosa;- · 
. Desprezadas· as eltüçõe·s nullas, o í'esultado mente apurados em fwor, . já se ·vê,· dos 

real é o segu~nte: · candidatos menos votados, minorias que 
· Votbs 'aspiram assim á representaç~o que lhes com

PE!Ce graças á applicação de um p1•ocesso 
inconte,tavelmente inedito, que escapou á:;~ 
investigtLções _laboriosas dos constit_ucionil." . 
listas de · todos os tempos; como escapa~ 

Antonio Esperidião Gomes di1 
Silva ................. , ..... _,.. 2.008- 8 

D't'. João Nogueira Penido Filho. _1.592-19 
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ól'dinariamente aos melhores espíritos as · Com e !feito, prova a certidão n. 2, mau-. 
causas ,los mais simples. .:tda paso<tor pdu guvarnJ municip::tl e extra-

Nio ha duvida,portanto,que bem pebcedom hida dus livros competentes: 
os deruocrat.as da escola do contestaute om l o, que, na sg.pposta qualificação de 1901, 
d~btíili4r pacienteméoto· as .actas, devassàr- «além de I).ão constarem os. eleitorados dos . 
lh~s t(blJjo á caça ·do imprevi:sto, apalpar- district:.Js de Agua Limpa, Volta Grande e 
lhes. as ,arestas, porque e.(fectivamrmte não ha Plrapetinga, se nota o nãà cumprimento do -
yiêtqi'la ,êleitoraf que ye;;ista. cqm vantagem § 4° qo .art. 25 da lei n. 35, isto é, não está 
á colloçação defeituosa de uma vir gula.. lançado no livro competente, nem: as;;ignado 

Ningúem ignora em MináS. o r:t_~al inte- paios membros . da · commi.ssão municipal, 
i•ease t;om que alli se acompanhou a eleição nerir tem as cópias assignadas pelo secre
dp ,4° distrieto, tenaz e valentemente· dispu: tario nem·l'ubrieadas pelo presidente. Quer 
tadapor varios canlidatos e apont(!.da pela isto dizer que não h:a alistamento de 1901 
Ül)pren$á como uni modelo de.lisurJ. digno ele dond·e se pos~atn extrahir as cópi;J.S ttuthen
íiO~<J,. nestes tempos de deserenÇa em m[J.- ticas . que elevem servir nas secções e!eito-
teti!l, NeitOraL , . - ··· ·. ·· · .· · .· ··. raes .' ' · · · · · 
, . .Bublie;tda,:como deve ser; . à exposição do Ainda mais, ccmtinúa textualmente a cer-

fueu subtil contendjr~ter~se-ha. a surpresa tidão, nesse -.anuO" de ' t901 nem simulacro 
de~li.nifuadora de con ;~a.tar .que ha. quen). twuve de .cbri:unissão rn;ilnicip:11, como se teil
dest9é, d(!.q uelles conceitos~ graÇij.S, é certo,- tou_. fa.ier nos a.QUO'S c de 13119 e l 900, sendo 

·ao tnálind,re oífendido· pela _sorte adversa •qu$ ness~ , anuo de .. l 901 .por :completo despN-
o fé r~, .· . . . - · _ . . . ·.· · . · · zadus l.oJ<.Ls à .s disposiç:ões dos art.gos e . pa- · 

- E.~ assim que; no ·seu paciente:.trab.alho de rag1•a:phos do cap· . . 3° lla lei n. 35, como se 
destruição,:rpultíplict~ o contestanto, ·em urn: vê do livro n. 15, «Acta.s. de apuração», .n,ó 
<J,tropéHo ine;x:tricavel,a.s aUegações de nulli;; archivo desta muniCipalidade. . 
qade e deJraudos eni tão vasta eséala que se No · níunicipio de s .. José de Além Pà.ra-- · 

- · dir'ià. ~estas _ foram no districto a sombrc1. hyba, não )~xis te, pgrta.nto, legalmente alis--
inevita,vel do processo <'leitora!. tarilento algum de 19.01, o q)le se demonstra . 

. Mallima.se destaca, já outra se e11boça em coni a'_ certidãa legal _e~trahidà do uni co li- . 
li:l'Ua trama CO'rri.plicada, ccirriô. si as houvesse vro· q1;1.e o d13veria conter si .e-xistisse. . 
inspirado a necessidade. de fazel,as nume• 2°, quanto aos alistal"nentos de 18~9 e 1900, 
:ros}1s; já q_ue não $'e · as poude. fazer pro• diz ,ainda ri. certidão junta sob ó n. 2, tex
cedentes-.- .. . _: .· . , , · ·. : · .- . ·: . · . · tualmente, o seguinte: «As quaiificações de 
~'Ornas pretendem· l),ttirigir municípioS. in- J899·. e_l90Q ,não estão de aC"Cordo com a lei 

t(lJró!!,_ · outras algumas secções e outras n; 35; de2Q. de jauei-'O de 1892. Com elfeito, 
..simples vo"tos. . · · .. ' . . . · . · . · ··· na pseudo qualificaÇão-de 1899 uão foi rc-

Tomando~a,$ . em : considera'ção; passarnos . .á speitcüfo o§ >1° _du art. 25 da .lei n . 35 (como 
examinai-as tão i·apídamen,te quanto merece no de .1901 · e não havendo, portanto, alist~
asua fraqueza e coríleçaremos por -aquellas mento), isto é, não está encerrado .n.Jm assJ
que o contPs.tante pa,rece reputar (J.e · maior gnado por membro algurn _da>commissio mu
tomo, porque tende!:4 · à annullar em bloco nicipal; além: disso, de!le não consta o elei-
munictpios inteiros. - · Jçrrado do districto de Pleapetinga, · 

· :· . /- • ·: _: Não existe assim nos archi vos do governo 
Muniçipio de AMrn;Parahyba municipal al~tamento de 1899. 

, . . .·. .· . . 3°, sobreo presutu-do_ ahstamento de 1900; 
_ Allega o contestante,quanto á eleiçiO' total diz ainda a certiJào n; 2: «Em 1900, além 
deste município: ·:· .· · ··· . . - • .. ,. .. - do desrespeito do§ 4° d5> art. 25,.citado ta~-

1), que ·a eleição t.eve loga:r . servindo o bem, não consta . couslt 'alg,umasobre o ele1-. 
alistamento de 1898-quando deverict reger- tarado do districtode Volta Grande. 
se pelo de . 1901--:-vist:J ter sido annullalo Esta certidão; extrahida do livro compe
pelo. Poder Júdicia.rio o alistamQnto.de 1902-; tente e devidamente legalizada corno está, é, 

2), que, i).nnulla.do oste qltinio alistamento, · como Sfl vê,uin documento perernptorio que 
se deu uma nova, divisão das secções alei- dispensa commentarios. . 
toraes ~ o qúe .~ · contrario á lei ;~ .· ... Pa,.ra chegar á conclusão da impossibili-

3), ·que foi singqla-r o restabelecimento de .dada de uma · eleição regular e legal com 
um alistamento caduco como-era o de 1898. qua1quel' qlJ!':l suppostos alistamBntos poste

Respondo: _ . . . . riore,; a !898 basta reflec&it•-se no seguinte
,\.nnullado . como foi o· alistarneJlt_o de 1902 'além do oxposto acima : procede-se ás 

(Certidão n: .1), ê claro . que deveria vigorar eleições nas_ secções loc.~es <L vista das cópias 
o ultimo alísta.mentà anterior que fosse legal authenticas do ali~tamento-cópias extrahi
e completo. Ora, outro não · exiiltia. nestas das do livro ex i~ tente na muuicipalidade 
condiç~es sinão o de 1898. (a~·t; 41; lei 35), · . 

Vol, r -
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Ora, si fosse adoptado o que se diz alista- Mas, si o "listo.mento é a•mullado, não 
meoto de 1899, que cópia se haveria de man- pôde prevalecer <1clivlsão elas secçõ:Js feita 
dar pam as Becções de PirapeLinga, - si em v.i r·tu .o delle no ult,mo anuo da legisla· 
no alist<1mento nem fignra esse districto? mra,, porque, <l clilro, o numero do eleitores 
Adoptado o que se al!ega dever existir em ficou alterau~; E' ovi~1ent.e, portanto, qq:e, ··. 

· 1900, que cópias servirütm no dístricto de havendo prevalecido o alistamento çl,e 1898, 
Vólta Grande., qu ,J não ·figlirava 1 A servir uevo1'ia prevalecer a divisão das secções etre:: 

. o que dev.eJ'ia existir em 1901, quaes a.~ ctuada em virtude desse alistamento; o que -
cóphts authenticas que vigorariam nos dis- se deu e prova a certiíião junta, n: 3. _ : 
trictos de Agua Limpa, Pil'apetinga e Volta Assim, ainda acllti não p1;ocede a segu'nda, ·. 
Grande, si não foram taes distl'ictos contem-. allegação do contesta,nte, nem a · tercei.ea; 
plados ~ -· · consequ:mcia della, visto que não poâia estai' 

E' evidente; portanto, que não séria pos- caduco o alis tamento de 1898. desde que 
· - sivel effectuar-se a eleiÇão por qualquer dos nenhum out.ro existia depois deU e : . 
- pseudo-àlistamentos posteriores ao de 1898, Diz-se mais, na contestação a que respondo, 

não ·só porque_ em todos elles . faltam dis- que as listas de 1..901 serviraii:t na eleição do 
trictos int~iros; cujos .eleitores se. veriam Présü:lente da Republica. . . . " 
assim illegal e illegitimamerite privados do E'. esta nn:m simplr,s .allegação. Mas olla 
direito de vôto, como porcp:ie o alístamento serve apcmn.s para affirina;r-se .que t:tl eléiçãg_ 
municipal, de onde se·extrahem as copias que no município . . seda fatalmente · annnltada 
servem lias secções, .não é mais do que o si fosse . <irguido b facto, o que a!iás se 

. conjuncto revisto dos alistamentos seccio- ·não deu. ·nem consta dos annaes· que ·· al
naes, lançado no livro Jegal . de que trata o guma . allusão houv,'sse ·sido feita á . Ie~ . 

; ,- ·§ 3° do art . 25, .@ 35:_form(l,lidade estaque gnJidade do alistamento qne então _'ser-
é apropria essencü\ do alistamento legaLvira- no . dizor do c9_ntestante e IH,mi pode· . 

. que lhe uá a ·éxistencia jilrid·ica e que não ·foi ·ria a · c ,\mara conheéer daLJ:nillo que sé ·não 
obsprvada quanto aos alistamentos que de- allegou e qmi' totalmente de ;conheG.ia por: : 
veriam regularmente -existir depois de 1898. car(lncia absoluta;_ da i11formaçãõ. . . ·· · 2 

.. Não procede, portanto, a primeira. alle- A allegaçãu em éontrario tenderia á cr:ea-
. ·gação do contestat1te, a;ffl.rmando_ que devem çãodé um caso . julgado sui genehs, tanto_ 

ser annulladas as eleições de S. José de maisql!e não éa, Camara poder coinpeten:~e 
Além Parahyba por não haver servido em pcwaannullar ou validar allstam!J:ntos;Hm,i 
taes eleições o alistamento de 1901, que· não tando-se pe~o Regimento a conhecer do p·,·o . 
existe, Gomo fica provado. . . - cesso elqitoral e nem poderia; valida].' alista · 

Altega ainda o meu contendor que se pro~ mentos que não existem. · . 
cedeu neate município a uma nova divisão - Do que se expõe e apura conclue-se inillu· · 
de secções eleitoraes, contrariando-se assim dive1mente que1devem ser cousider1!-da~ _;V:a.---

,.. o disposto no art. 39 da lei n. 35. lidas as eleições de S. Jos.!_ d'Além .farâhybá.; 
· A lei eleitoral é um conjuncto harmonico não sendo 'procedente,~ as. razões do contes>_ 

. de dispos~ções que se não podem interpretar tante' ]JaJ•a anúúltal;as mn massa. . . .· 
·llem applicà.r, absoluta_mente isoladas uma> -. E cumpre: me Observar que tão pouca cvit- _: 

< ., das outras ás quaes . se prendem -e ·se. filiam. fiança nutro Q contestâilte no valor do. quiL 
_Constitue umsystema; ·inteiriço, que se não allegou que, depois de propor a annu!laçãó 
fracciona Sel.n adulterar. · . . _ . total da eleição do município, apega-sé a · 

A enteuder"sea disposição ·do ·art. 39 como outras · razões, como si. estas nãti fossem · 
O quer O conte8tante, nem havéria divisão ahrangidás nÓ pedido do t.oc[O. . . . ·.·. . 
de secções possível em Além-Parahyba no · Quanto á _P secção, hem como á 6a, allegá •. 
anno de 1902. - · o contendor que fa.lr.am-quanto á jaas actas ·· 

Cum etfeito, essa divisão é .feita immedia- da prg-anização da mesa e a cópia das ,af)lli" · 
- tamente depois de terminado o alistamento gn;.tturas dos elaitores, faltaild•.i sómente, · ·. 

eleitoral no ultimo anno da legislatum, con· · quanto ti 6", ;i acta da in'st:t.llação da mesa~ : · 
-.f?rme textualmente exprime o art. 39 Peço licença p:1ra oppôr t\ opinião d.o -éon- ~ 
mtado. Or?-•. h~ven~o ~1do annullado pelo testante as paLwras que textuaLmente vo.u 

. Pod_er Jud.Ic1ar10 o .alistamento · de l9q2 .transcrever, escriptas pelo S1' . Dr: Àot:onii? 
(ulttmo anno da leg_~•~a!ura), como _havi~ Esperidião Gome.> da Silva em resp·osta. a . 

. de_ ~revalecer . a diVISao que entao foi unia co~testa,ç[i.o dé igual natureza. da que . 
feita·, . _ . _ . . me é fena e que consta,m dos Annaes desta 

A diVIsao _das secçoes fll1a-se mseparavel- casa, de 1000, vol r e appondlce ptto·. 174. · 
mente ao ahstamento·,porque este e8tâbelece . . · . ·- . · ' · "' . 
o numero de ebitores totaes e -a Iei,por sua DIZJa o Dr. E~por1dtao, hoJe con te,Jta,nte 
vez, fixa taxativamente omaximo de eleitóres «A lei não cogita da apeesentação da acta 
:para cada secção (art. 38, lei 11. 35). da organizt1ção das mesas e a fal t:1 de co n _, 
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certo das cópias das assignaturas não parece art. 43, lei 35 ) . O defeito terá consistido 
substanci:tl como não parece tambem aa pre- em não terem sido tomados em separado 
sentaçao destas cópias. O quo é substancial é os votos d os eleitores cujos nomes não figu
a elfectiv t~ assigoatura do.el.oitor no livro de raT"am na lista, como o m;,nda fazer o ul
pr·eseQça_, forrpalidade essa que a actii.deve timo .decre.to do govemo sobre.materia elei
mencionar» . .• . · _ .. . . · .. toral. O ex,tme deste defeito. · si o é, da.ria 

A opinião do Sr. Esperidião_, co_m ·quem logar a suscitar-se uma interessante ques
estou de-pleno accordo neste -ponto,~ prova- tão de dire.ito constitucional; ·Com eft'eito, o 
lcceu na commissão de então e foi . appro- § 4°, art. 43, da lei n. 35, 'dispõe ·. taxativa
'vadapelaCamara .. . E' a isto que .se póde mente oseguinte .: o oleitornão·poderáser 
b'liiJJiiiar um casojulga~lO. na juril';prudencia admittido a votar sem apresentar o seu ti
p;trlamentar~; milito · émbora o espírito do tulo, ncio podendo em ·caso alg'tvm; exhibido · 
meu contendor .hajá. feito uma:evolução-re- este,lhe ser recusado o voto, nem tomado em 
gréssiva neste particular afinando o seu separado, salvos os casos, etc. 
legalismo, ele!tm'a~_ parallé.lamcn~e aos seus . Eott!etanto o ultimo d.ecrato do governo, 
interesses de occasJao . . - . · .. · . : · acima citado, dispõe; no artigo uoico, que 

Não ha, -pois, que ànnúUar. riestás SeQçõet:L serão tomados, em separado os. ~o tos dos cida
Quanto .. á 2~ secção, diz S • . .Ex.,q.rl'!i'não dão·sque, havendo comparecido na secção 

consta cópia do 'terh:m de encerramento no respectiva ou em outra qualquer nos casos 
livro de assignatúras. dos eleitores. Mas si a autorizados, etc., nao ti'Verem seus nomes 
propria cópia não é S\lbStanéial, .na opinião- incZ.uidos nas cópias authenticas do alista
de S. Ex., menos o será o siinplés t armo de menta, remettidas âs me'sas e.leitoraes, etc. 
encerramento, que nem a -lei.exige .sejare- . Ora é claro, cómo a IÚz meriJiana, q)le o 
met.tida cópia desse termo. O essencial é d 
que tal termo . haja sido)avrado ·no livr.ô' decreto cita o oppõe-se flagrantemente nos 
com.petelite e não.~B provou que o 'pão_·· tivesse· tBrmo;; peremptorios da lei. · 

O Poder Executivo. 11ão tem competencia 
sido. -.. . .. · . . . . . . ,_ · para .revogara lei nem pôde interpretai-a. 

Al!ega"se ain<ia contnt está secção que não de modo a annullar o dispositf:yo legal. 
consta da a~ta o: n u.mero d_os[al~osos . . · . 

Peço, mats uma· vez perrm.ss?-0 , para con- Submettó a questão ao Podá r Verificador. 
trapôr o Sr. D.r·. Espiriijiãú.á opinião · do Sr. Ai.àd;t por:ém que se adopte a disposição do 
Dr. EspiridiãQ. Em)9QO,.aiiegaíido 0 candi- decreto a qti3 me refiro, essa resolução pre
tlato Dr. Gonçalves Ramos nullida.de da c lei- jndicál'á.aos demais candidatos pela. annulla
ção da. 5a secção· de . Juiz de Fóra, porque na .ção total ·dos seus votos, emquanto que, com 
acta não const<J,va ·o numero dps .. faltosos, relaGão ao contestado; Çl mesmo não se dará . 
respondBu textuahnente o .s ·r -~I) r. Espiridiãó, Eft'ecti vámente obtive nesta secção unarii
então cantlida-to.contestadà: «A: omissão ar' mid.ad.e de votos ou 195. Si, cóíno se provou, . 
guida contra esta acta~não invalida a eieiçãó o~alistamen~o valido e legal que vigorou foi 
e constitue simples irregularidade. (Pag.l74, o de. 1898, clar·o é que são legítimos os votos 
Annaes citados}. · .. .··. dos eleitores ql).e compareceram e que figu-

Penso coiuo S. Ex.; accrescentaitclo que rai'n no alistamento de 1898. 
o esquecimento !féssa · exige:O.cia, meramente Como, porém, .. fazer-se .. a. discriminação ~ 
formal, não é vició substancial. Serve para Nada maL> simples quanto ao candidat.o 
despertar a attenção no ·sentido üe verificar- contestado que -este documento assigna. 
~;c si houve excesso de eleitores. ·sobre o nu- Ha\'endo sido honraâó com a unanimidade 
mero legal, o que então se p1;ocut·àrá 'p'rovar, do.ssuft'ragios, é claro que obtive toclos os 
V-isto que a fraude não se presume; . votos dos eleitores de 1898 que comparece-

5a secçao . ....:.. Alloga-se que votaraip. 340 ram e que são em numero de 75, como se 
eleitores, quando na 'acta ·sé diz que compa· prova com a certidão junta n. 4, (alista
recer•am e votaram .195 eleitores. O contes- .monto de 1898) e · cópia das assignaturas dos 
tante quer referir-sé ao facto de se declarar eleitores (n. 5) em que assigna!ei á tintl. 
que deixaram de comparecer 140 eleitores, o .vermelha os nomes dos eleitores . que vota
que daria aquelle número para. a secçã,o. · ram e o riu mero correspondente que te em no 

O que se deu nesta secção e consta da acta, alistamento de-1898. · .· . 
foi o seguinte: Deyeodo-se proceder â eleição, Perdere{ assim 120 votos-perdendo porém 
pelo alistamento de 1898, cuja cô.pia foi re-. os . candidá,tos Esperidião 27, Penido 168, 
mettida á mesa,. entJ:lndeu ·esta que de'veria porqúe, ql_lanto a estas_ impossível se torna a 
consentir no voto dos eleitores que ap'resen- discriminação por não ·haverem obtido una
tassem diplomas, julgando fncompleta a lista nirhidade' 
enviada e adoptamio a mesma e outros. . 7"' secção-Allega-se que não consta da 

Eíl'ectivaniente . a. lei per:nütte que 'votem acta que os eleitores exhibissem seus diplo
os eleitores que a:presentem di:plomas ( §_ 4°, mas. Tal allegação ~ s~m:plesmente original 
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~--------~------~------------~--~--------------------~------~ 
para nella basear-se um pedido de annul- mais que as nul!idades são de direito e tri. 
lação. . c to e nem se applicaria o. caso ao alista-

Nem a lei, nem as ibstrucções ·eleitoraes, monto ile 1898. . . . 
expedidas pelo_ governo incluem, entre .· as As_ eleições realiZadas .no. município . d~ 
declarações .que as actas devem conter, est11 G.Üara:rá mei•eceram do contestante as. rriafs 
des9 affirmar que foram apresentados os di- sevm~as _ àpreeiações;· julgahd0'as; . aliás · -fl~Hl 
plomas. Como na acta não diz que os. e~~i- prová alguma, escandalosamente .(rau(l,ulen.· 
tores exhibíram-seus titulas segue~seque fica tas.·Ac~ndidatura deS: .i!J]x, fof _ge.râl,in.eiit~ 
provado que elle.3 realmente os não apresen,.. te:PelHd~'no m;unicipío, mas póde~sn pe_I1ell_f,i:' 
taram ~ · · lima candidatura sem_que :~ntre~a,nto s~ ~!~~ 

Evidentemente não, tanto l'nais . que óm methm rmud~s, tanto mais que estas · ~à,i:'é .. 
ma teria de nuUidade não--E e admittem amplia- éem de ser provadas cab;,timoilte . e_ í1ãô se 
ções desta extravag<1ncia. pre~snme'n1. ·- · · · · · ·. •- · · · ••· • <' ·· 

Eiltretanto a p1;opria acta asslgnaJa. que Alie_ga-se contr<1 .a eleiÇão a que se l#'ó~ê~ 
compúecer<1m ele1~ores que ~ão figuraram no deu .. na ~a seéÇãó deste mun'icfpio que o -ter@ o 
alistamento e votaram porque aprosentara'm di'' enceriiamento . não está . ·assignacl:o .· pe~ti. 

, diplOlllÍl.S, . : I. . _. .· . , · .. :·· .. · , ,. ~ lleSa; qU.O apenas aS ignOU _aS CÓpÍa~i . '. 
·· Diz:seainda, quallto a Cl;ta· -secção,AJUCYO- ·.Em priméiro Jogar dtj~lara~$é Üo .t~I'JliP 
~arammais eleitore,s·do que .os quE) · figuran1 que cl!e vaL<J.ssigna.d:o . pe1a. m.e~a. noJiyr~ 
no alistamento de 1898-:já se rnosti·ou, po- ,cornpet~nte e em segundo)ogar .todos-gs 1)1~· 
rém, que foram admittidos a votar ,eiE)itores sarlos assigna.ran1 o t~rrrw,euja.·eóp_ià fúi ~Jl' . 
que, não figl.lrando na lista, axhibiram seus v±a:da á camàià. . . _· ·. -~ . . . . -
diploma.s. E' o que a1eipermitte. ·Constada Junto cópia authenticàemqüe se demons. 
act'a, porél'n, que .tàes·v :.,tos foram .towa.dos t1'a o q~e aUe«o (n, 8 vide). · _ ·. ·~· . ·• ··. · 
em separado e ó meioAe legalizar' a. eleição J.ffi,rma. se a1nda que a mesa re.cus~m JJ:J:ll 

· é ·descpntar taiB . votos dOs · candidatos: CaJiF fiscâLqlie la vroü protesto peraiite p escriv?.,o 
pist~l/ 12;-Penid9 ·2; -:·Bernardillo_5:.· ~ - · .. ·. ·-. __ _ .. . ~- , .4e ·p·.a·z·-~ N~o ·conSta· da_ ac~(:t ~ue o.;--qónt~~-t~t-e-
· .. 8a secção~:A-llegà,se que; tendo esta . secçüo houv~sse ,apresenta,dp algum :fiscal ·,e · .-o : p:r()~ 
174 eleitores, : votàràm entretanto: 179, oú testo em livo de J1Ót:l.s nada · provàri~ p~~'êf .. 
mais einco. 'Mas, o que consta da acta é-glie O q11e consta .. da ac~a da mst11Uaça;o : ~'qJ,le 
compareceram 150 eleitores, cujo-i! nomJ3S. fi": apres~titou-se_ com~ fiscal do :· c_altd,id'a;~o Pl':• 
guravamJJ,a lista de chã;matJa e, por~ant::>, no Franc1_sco BernardipO um Sr, Corne.~w:}vJ:~· 
alistam'ento de 1898---:que- vigorou. · dJno, que apresen:to11 urna pmcuração ·qu_e_ :o 
' O nume~to dos eleit6i.·es alístàdos em 1898 e presiaeot~ d.a . mesa. rubricmL . Ess1J. j5r;Q· 

- comparecidos é assim inferior . e . não supe~ - cÍli'ação nao da, vá ,. ào Sr. Medin~ poqeí.%s • 
rior ao do.aHstaniento. Entretanto . compq.l'e-- para;_ :ti.scal!sar .. a eleição, Co'tno s.e deelarÕii 
coram maJs cinco eleitores,cujos nornt)s a acta ça acta. Com effeito, a_ p:ro()u,~aqâó pa~stf~~ 
menciona, qu13 não · figuravam ·na . lista. e pelo candidato- Dc. Bernardino.d .a.va pq<J,~f.!l!l · 
cujos votos foram toma_dos em .separado·. Não ap~- Srs.. Rodt•igues ele Alidgade ou. - ~~figüel 
ha pois, razão para annullal'-se a eleíçl).o, de- . Picoroni: que não' a substabélecm•arri nq:~r. 
vendoapenas ser _ descJilt1l,dos os votos em Medina.J.unto.a propría procm\r.ção, reqil~~ 
separ.tdo. aos candidatos.,. Campista 3, .Ra~ rida âjqnh ,apuraJ.ç>ra parâ·onde foi en;yú,<J;a 
mos 2. · . _- . . . . . .. · rubricada pelo pres1dente da m$sa .Sr . . Bi'a7 

Qtiant'o á 9" e~ltima, sécçii:o ~e quetrata dos .Santos. <e com firmas e r.ub,rica)~aX .. 
o contestante é prov!).v:eL que,; se haja dado mente reconhecidas. ( :t;>0c •. n; 9). '> 
um engano de_nul)lero .(]_uanto ·aos eleitor~s • A le_!. não p )rmittó (]_Ue se reéu~\lW :fis~i\~8; .. 
faltosos. . · . .. ·· _ · · .· _ ·-•· _ . mas.nao é fiscal quem O!liJ~r.-E\I.I.~~~ssarJo 

Entretanto essx eleição foi fiscalizada, . não que séjain apresentados>os fiscaes· pelq,S';can
houve protestos-e a diiférença ·_entre o cón- .dídatos ou · pof. docúmeJ:LtO assitina!lo, it~.t; '30 
testante eocontestado0 apenas ~quide4 eleitores(Lei35§_17. art._43J; _:- .. :,'-;:'' 
votos. . · · . ·. · Não s~ pôde portanto ~nnullar .esta .~~{lção, 
E~queCia.-me de fazer-- referencia -á all_e: qt~a.nto a ·3":. s_ecção repete-~e à_. al,legaÇãQ,dá 

gaçãq do contestante quanto á legalidade .do. rec_u!3a dofiscal. Entretanto nada, con~ta das 
·· alista.mento que· serviu ne;ta eleiçij,o, affit·~ actàs,que_ estão parfeitas e legfl,lizadas;' 
· mand,ó ell,e que ó alistamento do , 1898 nãó -- sa .e ·6" s3cções -Diz o conte$tarite , que 
está archivacio no.· cartorio seccion<).L Entre- êstão sem concerto as cópias da_s _ áctas da · 
tanto S. Ex ; pretendia que vigorasse o alis:- i.Qstallação das mesas e assignaturà.Sd,os !)lei• 
tamentode l90l,que tam)Jem o não está l)óin - toré~ -_;. Valho-me, como já o fi_z:da .l;fpinião 
como não .·o estão 03 antei·tores ,a .é 1898 do Si'.· Dr Espíridião que emendá q1ie J'lãO 
(certidões ns. 1, 6 e 7). Esta circ-grri:stanéia tem V:(1lor taes senõés. Eotret~ntu juritg,sob 
porém pãotemva:loralgump~rá . d~cretação OS llS •. ' JQ e I!,. authenticas (}cOIDpléta~ ,<,l~Vh 
de nullrdade e ass1m se}em entendido, .tanto damente concertadas e leg;J.lizll.da&. \_ ·· } 
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Aprecifl.ndo _geraJmen te as eleições elo rnu- dia ta mente teanscripta . Na. 7"' secç:ão o 
riicipio perde-se o contestante em accusações mesmo se dá . Junto certidão (n . 12) destas 
vagas· de que não addnz nem vislumbre de actas. 
p1'0Ya:· : ., ~. ·. · . · · .. ga e · lüa secções - Diz-se que. os mesa rios 
: ":õi·z ~-=;. :_f<;,{ •. que foram . altc1'1dqs os .resul- .apenas .assignararn a~ cópi.âs. Reporto: me ao 

-ta_dqs:::-tlild:r .a pr-<rv'n. ~ - Em 1_900 dizia·o Sr . - qiia disse · quanto a quar.ta secção-d:J Rio 
Dr: · -E\ttiWHl~ão .( pag. 175 ter.m.os citad_os )' :· fiovo e outras·; . . . : · : 
«À: fll~~ü~j:l .. não· se· pr;:suníe, 'Ji'~:ova-s a» Entre- · .-. Q_uarito á 11"' ~ 12 .. -secções repisa,se o que 

,4,'\g~Q - õ - ~· -Ex .. ·quem agora a prêsumo. já r~efutarnos q1,1aoto ao numerp de faltosos e· 
AQ'rí'.l!scei;i~â-<fcontestante ·qu~; Sl:lndo o. mu-, il.usencia do declaração quanto _á exhibição . 
í:liclj:Hj;; :)}ttti.ado- á margem tlà Estrada de · .de títulos. · · · · 
Fef:a;'.tt-;;àtl res~ltado . ~leitõral foi o ultimo ·Do -município de ·.Juiz de Fói•a rarissima 
conheíJj!io. no distl'icto . · · . secç."í.o escapa á sanha annuHadora do meu 
·. P.od!~- \ltl lir;ni-tar -ine a lcmb:•ar ·as_palavi·as· contendõr; 7 muJto em'bori.L as razões contra 
do .S:r~x; ... _qtlUn to .á fl'a ud.e-:--.. Entretan.~o;pela os te ·, municipio apresen tádas tenham valor 
ininhanf.~·l'te_ dcc.laro que o faç:tÇJ nãv' é e~acto igual ou inferior ás já menciona~as. · 
!l q.]Ja-i:l~}:f <:r:fo!;!SQ ~un·ca .·alguem· viu · anliul- :.Allega-se contra as 11ecções r_ a, 2a; 3a,-4a, 5a., 
)ar?in'-'sé .elqiçõe$ P,orque o sêül~e.sil:ltado .não 21 ,_ 22 a falta_ de cópias das actas de instal
e cón]:i ~ ci:do do pr9ínpto. Junb · documgnto. 1açãb; em cóp.ia::r do asstgnaturanm falta. de 
(n.) .rC'IMiV:n.m.cn~e ao: .va.limento -do. alista- . declaração perQmptoria.dé exllibição de di~ 
mehÍb"Üê '· Gí.inrahy.. · · ·plomil.s, . .o~· ·falta do assignatuNs do termo 

- · -- · · · de enéerraniento, razões estas já r,efutadas 
1 ~, M~riie;~io :dõ . Rib Novo : __ ' · .. · quasi todas com a proprla opinião do . contes-

. . · . . · -- - , ' -· .- ~--.. ·. . . tante lealmente transcripta . 
. 3a . se'Ç~ão7Allegà;que rião ·. co·nsta.M acta ·Quanto ás secções 'ia, ·sa, g .. , 10~. 11", 14a, 

• o .:nà.rúJ~rõ ue:.:faltosos . - 24"; 25\ 27"', 34a, 39" é 40", repisa-se a al-
-:···'R:e.]:iuto:m9 ·a· :ópiri:lão dei Sr. p.r. Esp.irhHão., legaçi'j,o d.e falta, de dedaraç~o d_o niimér,o do.3 
'que_ conhec~ pão ter ,valor. essa Ü'l'cgula- faltosr·s,já igualmepte ~espondida com a opi
ri:aade; ' - . . ' .. : . nião prlmrtiva .. do contestante; á quaJ jun,tei 

_ 4~ seéçãó-- Não-estão as actas assignadas ou-tras razões,. · _ . . · . 
Pela mfisa c sim' as cópias, diz o contestante. : · Relativamente á"s secções·l7a, 18". 2Qa, 26"', 

.b: ntrêtanto' declara-se claramente . nas . actas 28" 29" 3:1<> 33"' 37" e 38" apresenta-se a extra-
lie e§!_us.serão assign;ÚI.as pelos ~emb,ro§ dá ·nh~ ra~ã;];t r~futadad~ suppor-se não haver 

rnes_a .~ qtié_,··aliás assignaraní ·:todas : as · c(jpias a mesa assignado ar< actas, ·muitu -embora 
efívia:J~as.lvcamara. Não ~e coml>rehende (lue haja-assignado :.t's cópias pelo simples moti
so) ai-prMiso : r~petil\ ·.os no~es .- dós me:>ttríos: -v{j dà .se riã;o ·repetirem na . cópil!- aq.,uellas. 
na _cópia;· _qti~ri~o estes· assign1);rp: as proprias asáigõaturas. Ji foi condemnada .e~ ta fritili-- · 
eópfas. . , ; : _ ·- . . . . · ._ · · .. ·· · _ dacte'. rea.lmente,o.rlgipal. · · · 

7"< jlecção-Allega-s_e-falta de coQcer~g nas Diz:sc ·não ser r_egtilar a eleição a. que se 
actas.< · ~ · _·procedeu na. I p~ sec~o deste município pol'-

Esta.S - .~9tas -:vieram",_ ern · cópias segÚidas que, dizendo-so . na acta : haverem compare
umas--ás ou:tras e po final está .a·declaração cldo 135, deél<.trà ·Ó secretario da mesa dever 
do .e.scriyãoque fez:·ª'. tran.sçri-pÇão . · · : . .ler-se ·1-25·, :w· me~mo tempo que se falia tam

=10 .. sééçãó . ~ Affirma o contestante· qué -~ bem' em ·comparecimento· de 136 eleitores, 
decla~açi:t:q • Q,é haver ·sid.Q ti·ariscripta a a-cta. caso ÇJm qile. lui.~eria uma éed_ula de me~os 

~não terrt vâlór, pqrque não· çonsta designaçãq para .Deputados-o que evidentemente. allás 
de ·escrivão ad- lioc'~. Entretánto ·o escrivão não -aunullaria 'a ele.ição. 
acl-hoc funccjo~óii . im tod.o -ó·- pr·ocçs8o ; o · Chamo· ;1 ll.tten('.ão da . ci:>mmi&são, para. 
simples · ~sqiJ_eciínen~o' · 'de .·se : de9larar · na .o: ·facto do comparecimento q·o eleitores, 
acta qu<í .fói ·ene nom'eado não :b~sta e~Vr(ien-. l.lUjo~-.-ao.mes pão ftgu~·am na. lista de cha
temente quanda 'se.· verific'a··q'\:i.o ·o funcc~o- mada, podendo assim explic~r-se o engano 
nario a que. ~e r.efero a-lei .existi.u ·e ·cumpriu dos numeros . · · · · _,_ ·. · . · 
·sua missão., _.. . · · · .. , . · · ': · ·- - · · Quanto ·á J:6~ sec~ão , reftJre .o contestao to 

,., ~ · qúe vota;ram .JQ6 eleitores o m"is 57 da !9" 
· .. MÚ1·.de. ·Hespqnl~a . · secç."í.o , o que · só poderia dar ·326 su1fragws 

(a .dous por elóitov) c iião 300·. 
4~ secç~o ..;,.. .Limito-me a responder . como · :· Ora, ·o :que diz a ac_t:.r ·ó quo compare- · 

tlz a ideutica -a,llegação quanto á 4a silc('.ãQ ceram 163 ' eleitorc~ . não cnümerando os da 
do Rio Novo. . . . . . , rga·secÇão,cujJs nomes Yeem expressos, a,llás, 

6a secção-A actn. n_&,o foi t·ra.nsc::ripta-al~ na acta, podendo ;;er contados. . 
lega•se. Ora; exactaménte . consta -da . acta, O rcs ~lltll,do da vqt.açã ; do~:: eleitGre.s pro· 
corncertadae·.c·opferid:cj,, 'q'ue:scria· ella imme-. jlri.oll da secç·ão . fqj: Campil;ta, G4; P enitlo. . - ~ . -



ANNAES DA CAMARA 

63; Bernardino, 44; Ramos, 27 c Espt:Jr.ídião, Siqueira, Joaquim Antonio de · Novaes, Joa-
14; ou um total elo 212 sufi'ragios. Apurada quim Soares Arouca, Luiz Caetano ele Paula, 
om separado a . votoç'lio elos eleitores da Manoel Bonifaclo. de -Sant'Anna, Manoel Go
l 9 secção, o resultado foi: Bernardino, · 40; mes da Costa Lima. Da lista ·de assigriaturas 
Campi~ta, 28; .Pei:lido1 20; Ramos, 18; Espe· que acoinpanha a a~ta da . l"' secção do Ri.q 
ridião 8 ou 108 votos . ao todo, que, .. addicio- I? reto, Minas, vê-se que os mes:rnos senhores 
nando aos anteriol'es 212, dão uma somr:ria notárã.m tambem nesta secção. . 
total de 320 suifragios e não 360 çomo diz Narefm'ida li.s.ta-'-tracei a lapls vem:n~Ih,g.-
o contestante. . · os nomes at!ima referidos afim de fac1litar o 

As. actas estão regula1;es e legaes; nada verificação'. . ··-
havendo, portanto, a annullar-se .nesta O fisc:tl-.do c<.tndidi.tto contestado,prot!;lstou 
secção. · contra esta grosseim fraude. ·· · . 

. · Não terido sido presente á Caniara a acta Não podem subisistir eleições desta ordem 
- da 12 sec~ão, .junto, sob o n. 13, certidãcrau- em que votam simultaneamenteeleitores-.d.e 

thentica. · . . . · ·· · ·· 1 · toda a part.e.:_e indivlduos ,que não são Hei-
Vê-se assim que não procedem. à,s allega- tores-como aconteceu nesta. secção com o 

ções de nullidades relativas ao município de individuo Manoel Silvestre dos Santos, 
Juiz de Fóra -já tendo sido cáball:nente . devendo llEir annullada esta eleição por.fra.:(Ide 
respondidos as que se referem a outros ·mu- privada; perdem o~ candidatos. · 
nicipios. · · · 

Esperidlão.. . . 132 + 3 em separado .. 
Seja.-me permittido agora, assig·nalar por Bernardino... 81 ·· · · 

minha vez imllidades reaes em outros muni~ Periido ..- ..... ·. · 7 4 + 6 » · » 
cipios _.sendo que nã'ó me ocçuparei nem · G~í:nJli!!ta.. .... . 47 /+' 3 » »: 
·mesmo apontarei os simples senões das. actas · · · , · .. . · -
para dar-lhes' caracter . grave. como abun- . s.a secÇão-Ainda !lesta secçao votárálll, os 
dantemente fez o meu contendor. · indivíduos BeUarmino José Timotheo·; ·Nilo 

. Antunes Maia, José Antonio da Silvã <:t4Él W.• 
târam .tamberri em. município. de \'l!,'len,ça 
conforme demonstram · as cljrtidões ·citadas . 

il1unicipio do Rio Pre.to 

. Sopre as eleições realisadas no: município .Houve tamhem protesto cóntrá a .ff.aude, 
de Rio Preto guarda o candidato. contestai!~ protesto quei a me<ia ·não acceitou _cõmp_ãe
um silepcio tão precioso quanto inter()ssado vêra'commettendo assi!Jl mais uma violaçito 
-,salvo sómente no que se refere a. d.uas sec- -da lei. O resultado desta secção a annum:ir
ções-:unicas em 15 em que obteve níaioria, o se-foi : Esperidiã,o lQ7, ,Penido 6ª, Bernar- · 
candidato · contestado. . . . 'dino 59 e Campista 30: ... · . • . . ..··. : . . 
. Esta circumstancia dá bem a medida .da' . 5.a secção.-:-Nesta· s_ecção votáraín taml:iem 

sinceridade com que se disputa 1,1m loga.r os ind:ividüos Generoso ·pereira d' Assiu'IJ,pção 
que a outrem pertence- a golpes àe nu,Ui- e Joaquim Virgílio. dos Santos que são elei
dades que pretender.a . abranger cercn, de tores no Estad.odo Rio e votaram no: Mripi
quatro municípios ou mais de metade do cipio de Valença;_como se ·_prova COIÍ1<8,S 
districto,computadas diversas secções (maio~. cm·tidões dos' mesmos çitados~ . · . · 
ria) de um 59 município. · . · .· . · . Ainda da acta da ~eleição verifica~se que 

S. Ex. repu~a-senos seus dpminios quando compareceraml22 eleitores que deràrh eu
se trata do municipío 4-e Rio .Preto .e, traça ·tretanto 125 voto~. para Deputados. ·. ·.. . .. 
em torno delle uma linha idéal ·de :Puresa Resqltitdo total desta secção ~ annllar: · 

- que·o pre.;erva das fraudes de além. . . 
Entretanto, em nenhum outro· município a · · Penído .. : •... · ... _:, . •..... 

fraude pompeia com o requisito que, miste · , Espidião .. ,. .. '· .... , .... .. : , 
se observa, chegando-se á perfeição de obter ·Campista .. : . ~ .. ,, ...• , ... . 

100 
94 ' 
29 
J eleitores omnipl'esentes que votam ao mes~ Bernardino .......... , : •• 

m9 tempo e na mesma hora,-. no Estado do 
Rio de Janeiro e no de Minas visinhos; e 
num é"&tran}!o desdobramento da personali-
dade. . . ' 

1 a secção-Pelas certidõesjuntas (.ns.l4 al7) 
pas~adas pêlo governo municipal de Valença, 
Estado do Rio de ·Janeiro, verifica-se · que 
votaram naquelle• município fluminense di
versos eleitores como os Srs. Eniydio José 
Alves, Galdino Teixeira de Carvalho, .José 
Antonio da Silva Junior; José Francisco 'de 

Houve protesto que vÇte · junto sob o 
n. 18. · · . . 

8. o secção-Vot~ram tambem nesta secção 
os eleitores fluminenses Frãncisco Luiz da 
Costi e Luiz Màrtins de . Almeida, certidão 
junta. · •: .. . 

Houve protesto;que a mesa recusou : e não 
mencioná na acta; cles.,Presànclo assim, alei
protesto que junto sob n. J9;lavrado em not~ 
do tabellião~ Resultado desta secção~' Espe· 
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ridiiío 88, Be l·nardino 75, Penido 38, Cam· 
pbta .29 . 

J5a sccçào-Ha m~\ior numero · dl.l votos 
para Deputados do que. o de eleitores compa· 
reeidôs, (certidão n. 20.) · · .· .· .· . 

O contestante prétende q.nouUar a 2a e a 
6a séqção do R1o Preto em quo o contest1l,do. 
obteve m:i.ioria, já. se vê allegando não coris· 
tar .da acta . o numero de faltosos. . . -_ 

4p,ezar do 11enhum yalor da. allegação na 
propria opinião n. I do contestànte junto 
copia aiithent-ica da acta (doc. n. 31) em que 
se vê .que nà 6a secção ficou declar<;tdd o nu-
mero .de faltosos. · 

. Jl.f~micipirrd~ -Lima D_HtJ.1:t~-

Os votos dos IOl cidadãos acima · e que de· 
vem ser d·:lscontados recahiram nos candi
datos : 

BenarJino,62; Esper:idião, 51; Campista 33; 
Penido, · 40. · . 

2lsecção-Pela. cértidãojunta (n. 24) ex
trahid<t no cartorio seccional do Estado e que 
contdm todO. o t.eor~ da acta da eleição desta · 
secção, consta que votaram 70 eleitores,sendo 
o seguinte o resultado : · 

EspJridião (unanimidade) 70,Benrardino 43, . 
Peuido 26, Ramos 27. Tendo obtido unani
midade· o candidato contestante, restaram 
para os d~Slmaís candidatos 70. votos que en· 
tretantoforam largamente excedidos , perf<t· 
zendo um. total de 96 yotos .em vez de 79. 

- 4a séa~ão-.E; rmlrà-·a elel,..ão rea;lizada Íla 4.ã seçção de Paula Lima_::yotaram 12 pes' 
- - "' - soa:;J cujos _nomes ·não estavam na, lista e não 

4"' secção deste municlpio por haverem com- se lhes tormi.rain os votos erl'l separado nem 
priieciilo e votado divel'sos, · indivíduos que foram . env.i.il. iJos os diploma:> (doeu. m.entos 

"" não .são eleitore3. As chamadas dos eleito~ 
reuc fazern: pela copia authentica do alísta~ ·n ·2i5~~cção-Compa~ecer~m 135 eleitor~s ·0 
inentõ enviado' pelo . governo muninipal na não compareceram 176 cujos nomes figuram 
Jormada]ei, .devendoo eleitorexhibiroseu 1. · t t 1 d 31' 1 ·t 
diplótna; . Da acta. cons~a que todos o;; oléi- m. rsta com um o a . e 1 e el ores, quo 
tores .que votáram ·nesta secção .tinham seus não póde conter uma secção. 

- nomes. na lista que serviu para à chamad.a. Mar de Hespo:riha; 
Ora, da certidãp junta (n. 22) e da : Copia das 
assig.I)aturas · (n. '23) con~?ta que ·vobram As elciçpes realizidas em S. Pedro do Pc· 
liesta·secç.:"í.o ·os Sr.s. Aur~lianó A~illa ·'dos quJry . (16 secções) foram assignaladas por 
Reis, Joãq MartinsFereira; que votou dúàs uma fraude tão oste.nsiva. e . grosseira que se 
vezes, Antonio .Tolosino. Viei·ra, Manuel AI- . diria inspü;ada pHlo -propósito de macular a 
ves Pereira, que nãó .são el~itores (certidão correcção e ·sinceridade dtl que no . geral se _, 
n. 22}, E' claro-assJm quo _ou .a Ust t~ .da cl:la- revestem as !=Jleições do 4o .districto. -
mad~ pão erà copia authentiea do alistameli· ·_·-Verifica-se pela certidão junta (n. 26) que 
to <l portanto falsa e-. niiUa ou. os .ibdlviduos a totaliçlade dos eleitores alistados no dis
émques~ão e ·tàhrez óutros.vóéa1'affi. .~orri dJ-. tricto do P~_Jqtiiry (15 0 l6· secções do Mar de 
plo~as~alsos. ~ R~u-ltado · . Esper~dlao 113, Hespanha) é de 253 que estão incluídos no 
Be\nardiEtO 66,_Pemdo 4[i, ()ampt~ta 3: ·. - , alistamento -geral sob .os nuri1eros de .ordem 

2 seeçao:-:As'. · . tpeSJI!Il.S ra~o~s p1ocedem de 2. 725 a 2.978. Send() de 2.53 o numero to
ql!anto a esta secç.ao .. . Da_ C!3rt1dao-n, .23 (co- t'àl dos eleitoresdas duas secções locaes, ore
pr~ das as~1gn~turas que confer(l com a q~e_ sultado do eleitoral foi no enitaoto o se
for r~ll;lettlda ~G~mara), consta _ql,le vota- guinte: Ramos288, Benardino 286, Penido 
ramne~ta _ secçao os • Srs. -Ant~mo _. l':'iol'elr~ 2, ou um excesso consideravel de votos sobre 
Delgado c!_e P~va, ~ern~rdo de __ ~~me1da I~ r- 0 nv.mero toti;il de eleitores . 
res,qJie nao. sao eler~or~s (cE'gt1~4?_n. 22) · < ·.· &·;plic t-sé e~ te facto pela: circumstancia · 

. Resultado a anu~liar · Esper1dmo_ 79, Ber~ de t-averem vota. .'o individuas que não são . . 
nardmo .61, Camp1sta 7 · eleitores, o qu1B se prova c.om a certidãó 

Jt~iz de .Fóra , n. 27, confrontada com a c(/piadas-assiglla
turas dos eleitores e- com a 'propria acta da. 

lO"' segJão-consta da. act~ qúe comparece~- eleição onde se diz que forarn a t.imittictos a 
ram e votaram 10 eleitores cuj.os nomes não votar 101 in'd,ividups. cujos ,nomes vem cs
llguravain nu lista dé chal1lada . . :Não foram> peciti()á,dos e que apresentaram diplomas. 
taos votos tomados ém separa:ao hem ficaralli.. . Não consta d:t àcta houvessem sido ro• 
r~tidos os diplomas d~s ef(li(ore3: em · ques:~ · tidos taes-diplomas, 11em enviados á Cam<:tra 
tao. · .. . · . . . .· ... · .. . . por interniêdioda Junta Apuradora. 

14a secção-;-Nesta secção corripâreceram, ,Tae~ diplomas nãn ex_istiam ou er<:tm fa.lsos, 
alem dos eleitet'es alistados na .secção, mais visto que, pelo menos, 48 indivíduos que 
lOlda I3ase0ção. · · ~ votai'1~m não . estão alistados.no município, 

Os diplomas de taes eloitor~s não ficaram como se vê da certidão junta sol;l o n. 28. 
retidos nem foram enviados . ao. poder veri• Tanta consciencia tinha a mesa G!eitoral da 
ficado1'. · · 16 .. seé~ozda fraude que praticara, que deixou 

·.- · .. ·· . .-
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de enviar'. os livros d. <t eloição ao governo conUrmada por· aecord.ão do Supremo Tribu
municipal, como p :eceitua o § 28, al't. 43 nal Fedcr·al, send.o um dm principaes fLtncla
da lr!i n. 35, <1pemr do solicif;::tdlt, quer pBlo m••ntos da se o tença a aebitearia e injusta eH
presülente da c:.ünara d.leectamente, quer minação .de g-ral)de numero de. ebHcres do 
por intermedio dojuiz de dü'eito da comarca. :J.listn.mento de 19:Jl, o mesmo que foi r()pu:. 
(DJcumento n. 29). . · . . d'iado pelo dito presidente pi:j.ra a eleição de 

Devem, port:wto, ~er· annulladas as e.ler· 18 de ·fever6irJ. · · 
ções da J6a secção do Mar de Hespmha ; o que Si 0 presidente . da commis .ão municipal 
'àcarrata t-ima dimintiição do 286 votos par•a tivesse por nullos 0 alistamento de ·H).Ol .e .. ·. 
o candidato eleito eni 3o log-ar · ·. · os anteriores, is ~o é, os de 1899 e l9JO, não . 

Fica assim responilida .a contestí.J,ção nada transporl,arra:para ode l902eleitores contem~ 
-valiosa apresentn.da pelo candidata dorro· plados nesses alistamentos, como se vê .da · 
tado no pleitO e que teve a proficienci_a de certidão que se .offerece, onde, a par ~os 110• 
prOcurar collocar-se no 1 o logar ~os eleitos, mes, se lêem asdatàs;dos aJistamentos dos aJ1-
qüando as ~m-as o puzcram fora do ter- tigos _!'leitores .. c ·que. na fôrma da lei fór11m 
·ce~~~im.· ê d_c J·ustiça scre.iU . . ·rc __ cõnhecidos lançados no all$tamento de, 1902 (dOCU!Jl eJ1~0 

u. 2); poJ?tanto, outra foi por certo a razão que .·· 
~ Deputados pelo4•districto d3 Minas os ctm· motivou a restauração do allstotmonto dê 
didatos legitimamente diplomttdos na orqem IR98, par'ecendo antes que se teve em vista 
em que foram collocados pelos suffragws: afastar das urnas' no pleito de fevereíi'o os 
Drs. João Penido Filho, David Moretzohn eleitores allsta.dos nCJs annos de 1899 a ·l90l, 
Campista e Francisco i3érnardino Rodrigue.s que ficaran'i assim prjvados do direHo de~· . 
Silva. . · - vot.o; dq qual estão de posse, c que j~ ex:er~e~ -

· Rio, 30 dê abril de l903:.:..David -111oretzohn" ram. por forçá desses a.Hsta:q~cntos, organi · 
danípista~ - . . . . . zadds 'quando ~ domiiiantQ a. 'política con· 

Com 34 documen-tos~;· - · traria á do áCtuàJ presidente dacommis~:íó •. ·'-' 
A ser ~xaeto o que"allega o candid<~to qoil.:. 

, . . testado,- .fundado nos documentos que offe" 
:Réplica do Sr. Dr. Espe:ddião do~re ~- rece, iSto é, que são imprcstaveis os alista1 

eleição do 4° districto . de ~!l:inas eiaes ·lmentosde 1899, l900eJ901, ê fórade -dp.vida 
- .. quenaquelle município não ha alistarrientó,s 

(viDE PARECER N • 6~, DE 1 903) reghlares ,,e · pre.st11vE>is, organizac).os na .yi-
gencia. da lei n. 35, de 26de janeiro de 1892, 

' .. Ex mo. Sr • pl'esidente e mais membrgs da ·-porque o de 1898 é .tambem irregular e iil1":"" . 
· 5a Commissão de· Inquerito :- Prevalecendo; prestavel; ·uma vez que, por faltei. .de archi· · · 
me do prazo que tão .benevolamente me con- vamento no ·cartorio do Juizo Seccional à .de · 

. · cedestes, venho da.r . uma breve resposta á transcripção em livro dono1~s dé til;l;>elliãó, 
· impugnação olf<~recida. pelo cahd!dato con~ não e::>tá. detlnitivamente concluidq_ nos ter- . 

·testado, uma voz que, para instruil-a, juntou mos da lei n , 35, cit~da . Si 93 alistamentos ' 
- documentos que não .constavam dos papeis :cté 1899, 1900 e )981- não foram utilizados,.· 

relativo.s á eleiÇão do 4o districto de Minas, pelos motivos allogad.os na iin]'mgnaÇão, o 
de que tive· v.ista para contestação· · que sómerite a pl'uposito da eleição de · 18 . de 

As nulliJ.ades que argui contrJ. as eleiçõss fevet·eil•o · foram . concluídos. tambem não 
do-A.tem Pai·ahyba-a despeito do quanto p .di::t sen 'ir ode i898, porque, com éertidão, 
allegou o contesti1do e dos documentos que anthentica . que juntei· á. minha . éontestação, 
juntou, continuam do pé. 'Nada.- justifiéa 0 provei que esse alistamento não está archi,;o, 
acto do presidon te da cóíniUi.ssão muri.ici'pal va.do ·no· cartol'io .do Juizo Sec.cional à nem 
restauranJ.o o a!istaü:tento de 1898 para por transcripto . m'il notas dl) .taballião. . . 
clle f<J.zel'-se a eleição de 18 de~fevereiro, 
uma vez que existi<i.o alistamento de J 901, Não julgind;o o candida.tp contestad~ ,pi'u: 
que não consta tenha. sido aímulladó, e já. dente negar, pelo m:nos, a necessidade do 
foi utilizado pelo mesmo presidente, man- ;trchivamento dos alistamentos· no · ca.rtofi!> 

. dando de !lo extrahir ui cópias pl'ecisasque do Juizo . Seccional, quando é cert<) que a . 
serviram para · a. chamadr. dos eleitores na transcripção -em livro de notas é de ni<:üor ·· 
eleição de presidente e vice-presidente d,a alcaoce,juntou mna certidão com que pre- -~ 
Republica, realizada. a l de março do anno tende p1'evar o preenchimento dá.quella for- · 
passado. . . · . . .malid~tde legaL · · · ' . 

·. · Alêm- dlsso. o mesmo presidente jul-- · . Para este ponto chamo a ,attenção desta il~ 
gava bom e válido esse e o.s alistame.1;1tos an- lüiJtee Cammissito. H a duas certidões do e~v 
ter i ores, por elle incorporados ao alistamento cri vão do Juizo Seccional, uma que óft~ereci o 
que élle proprio organisou em 1902 e que ê negativa e outra que juntou o 'candidato 
foi annullado por sent<:mça do juiz seccional, contestado e ê affirmativá,com a differença, 
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porém,que aquella ê datacla !le 6 do corrente, As irregulaeidades que argui contra algu
quaudo realm_euto o aJistamento de quo se mas secções, Laes corno haverem votado 
tratct não t iniu ainda entr·ado no ca.r torio e mais de 250 oleitoros eru uma secção, fó l'a 
esta é datada de 15, taJllbem do cotTente, -d.q caso em que a lei o permitte (o que--se . 
quando o dito alista~entà, por -linhaS. tra,- deu) e haver secções em que votou num~ro 
véssas, por· :. tramites. outros que não ·os de eleitores _· superleT ao que per tence ãs
reguLàres, · fói ter ás mãos - do Dr, juiz mesmas secçõós, pela divisão feita, · como· se 
seccional, que o fez baixar ao cartorio prova com as actas e certidão que Juntei (do
acqinpanhado da portaria que · consta da cumento n. 9) constituem nullidades que 

- certidão que otfeeeço e. que prova que, prejudicam ta0s eleições. · . · _ 
tendo o dito alistf1mento·eotrado no cartorio Quanto a outras irregl!laridades que alle
doJuizo Seccional em data de 15 do·- corrent e, guei e sobre a..-3 quaes já tive opinião diversa 
e por meio irregular, apresenta;do officiosa- e que modifiquei, submettendo-me a diverso$ -· 
m~ntee por um ·_menor, ·não póde produzir julgados desta Ca;mara; essa opinião que ex
atreitos legaes para·valldar ac~os . eLeitoraes ternei não pótl.e ter força de um arresto e· 
praticã.dós a 18 de fevet•eüo,quando se r·eali- nem pódr . se ,·vir de criterio para o julg~t- _ 
zo~ ·a. _·_efeição emdiscus~ão . . O s·r. Dr . juiz mento da eleição de que se trata pelo fa.ct9 
~~cêional,n:;t sua IJOr_taria, salientou a irregu- de ser eu interessado no pleito em questão. 
·bridade da apresentaç_ão do dito alistamento Q11anto ao muriicipio de Grtarará, allegliei, 
e oraenou qué·se fizessa O archivamento,com· entre 01,1tras irregulu,r idad~s . a r ecusa de 
as. ~e~JariLÇÕes constantes da portar~a fiscaes e a falta de transcl'fpção do alista
para':salvaguarda de direitos de terceiro e mento em notas do tabellião e de seu archi
da ' pr.opi'ia _responsabilidade do escrivão , :vamunto no cartorio do juizo seccional. .A 
para o. caso de te,r:rlado . certidão negativa; ·rec\lSa ·dos fiscâes está provada com os pro
portanto; para os e!feitos da eleição da 18 de testos que Juntei,_ dos qu <J.es se vê que as 
fevereir·o fii)a de . ·Pé a. minha arguição: o: procurações foram proposüalmente troca-

- alistamento ·e!eitóral de- ~ Além Pal:<thyba, das para ~e justificat• essa fraude, impediodo
:peld í.jual s.e fez a eleição de que. ~e trata, : não se. a fiscal t:;;açã J do processo eleitoral . -
está archiv:ado no cartorio do Juizo SeccioMl ,Alleg'uei c provei que nesse município não 
e nem transcrlpto em notas· dO ta.b1Úlião da.- ha ali$tamento il.rchivadó no juizo seccional 
quella eomarcg;; não ·podendo, _pois, sor a.p-· o nem transcripto em notas· de tabeUião, 
provadas a..cs eJ.eições alli realiut' l~~ (certidão sendo de nocar que o. alistamento deste mu
que ofi'!'treço (documento n, 2) .· ._- . . _- nicipio tàmbern. entrou para o cartorio do 

.. A cer.tidiío -offerecida. como .I>rov:a da_im- juizo socciomiL de parceria com o de · Além 
pre~1;3bilidad'e dos ~ütstªm·ontos de !899, 19.00 Pal'ahyba a 15. do co_rrente ·e pelos mesmos 
e !~Ol pa,ra justHicar·a preferencia- dada ao tramites.-(doctirriento n. 2). · 
alistamento de 1898 é . . realmente interes- O candidato contestado ·não impugnou a · 
sante e póàe ·ser tudo me no$. um;i. certidãó. minha contestação nessa parte, 1~econheéeodo 

Basta attender~so á- reslJÓsta .dada ao · 3° as&~messé defei to dv alistamento que preju
quesito, ·em_ que_ se peJe que certifique qual dic.a por comple&o- a eleição do dito muni-
a raz~o ·que teve o.Sr;-presidente da Camara cipiq; · 

Rio P1·eto 
para ordenai.· que as listu.s de .chamada fossem 
extrahidas:'deoutra· qualificação que· não a 
de 1902, Responde o s.ecretariô o ·seguinte 
(textuê!<l)_: . - _ .· . . · . , _ la secção-Pretende o candiuato contestado 

O presidentedã Catúara., _estaiici.o· por au- provar , com o.; documentos qQe olfereceu 
torfdades COliJ.petente·s ·. anoullado O alista- que !LOUVO fraude pas. eleiçÕeS realizadas . no 
menco de 1902, oüt:·a .cousa nãô 'fez_sinão dar dito uiunicipio.· - · 
provas de qlie ·rião é arbitra rio e tém como· · Para. q.ue .procedesse semelhante allcgação 
DOl'ma, QÕ exercíciO de ·suas funé·çõss, o.mais. ·:>eria preciSO que ·se provaSSJ q_ue OS cidadãOS 
rlgor·oso respeito ás leis e autoriJaêles con- que se diz haverem vo tado nos municípios 
stitu.idas. . · · ·· · · . ·. _ - - de Valença e do Rio Preto são eleitores só-

Esta resposta. basta .p<ü·a sejl,llga.r do valor mente nàqüelle e não neste município . 
e fé qu~ pód~ niere_q~r ·.·semelhante -do- _ ·- Pela cer~idão que ofl'ereço (documento n. 3~ 
cumento, que póde ser tu~o, mcoo3 porém' se vê _que Emygdio José Alves, José Antonio 
uma certidão;,com _a quu,l se qug'r fàzer prova da S:i:lva , José Antonio da Silva Junior e Joa
para a justifica-ção e)egitimaçã;o deum aeto quim Soares Arouca são eleitores no muni· 
de summa gravidade,.- q i/e -esbu.lhou do di- çij:Jio do Rio Preto ; portanto, não podiam 
rei to de voto·. a dezenas ou éen teóasde ·c ida- 'ser recusados e 'tiáham o direito de votar, 
dãos alist_ados doJ899 a ·l9Ql e que ·na posse emborae~tivessem tambein alistados em mu
des~p dir!3ito já o ·exerceram em mais de uma ~icip.io diverso. ·uma vez que são eleitores 
oletção . : · . ~ 33e apre~enta.ram com o~ seus titulos, não 

Yol~ ~ · - · ··· - . .. {.-~ 



338 AS'JAES DA CA\IAHA 

·.se lhes po:lia recusú o çli :•eito de v9to. Será a 2" secção, allegando cont1·a a 6~ o ha:rerem 
o caso· até de responsabilidade criminal do votado ll indivíduos quo não sao eleitores, 
eleitor, porém nada tem que .ver com isS:) ,~ como se vê da certidão que offereci. (Do-

. mesa, que é obrigada a. receber .os votos cumento n, 9).> . ;, . ' ;: .· · .. ·. · -· ' · ,; 

. .que não prejudicam a oleição, uma vez que ' ga !>ecÇão ,- DJ. acta'ilã:> consta a. ap!'esen.ta-
: . são eleitores do ultimo alistamento, como ção cio prótesto ÍL1gmti. o ·as)ri'Jus à.wersarJos 

está provado. Dª' acta da ,eleição da :P :secção :costili'lla.in apresmitar protestos de carre
se vê que a mesa contra protestou, a !legando gaçaci; .contra todas as · eleições; perant:y O.S 
o nenhum fundamtmto do protesto · aprcsen,- tabell ães, sem que . aS" me~o.s delles · tenham · 
tadn. . . . ·~ . · ~- . .· .· . , · t do cónbecimecto. '0 de ·que. :so trata sei'á. 

o mesmo sa dá ·com relação á 3a>(ccção .. ~ · desses o -aenhum Vil .. lol' tmrí ·por.· carecer das . 
. Os individuo~ Belarúüno .JoséTimo}heo, Nilo furniálidades.J , i' tes; én tT'e as quáes a de tes~ 
Anturies Maia é Jose Antonio da Si! V<1 são tsmutihas que trvesserri prese'nci~do a ri.lCll,Sil. . 
eleitores no R.oPre.~oe pertencem á.3.• secção. dà; ac.ceitaçãoc).o p1'Qtesto .. . · . · . . . '.: . 
Com a certidão que offet·eço pt•oV() que, não - Airtii.ilfadas', co li o devoto ser as eleições (\e ·. 

. .. tendo sido 'providos os recm·sos em 19~2 Mar do .a;espânha, Aléin Parahybª' eGua.r~y~. · 
· interpostos pa,ra a eliminaÇi,i;o desses indi- poi· não tei'em os seus alishtn.entos archiy_a;~ 

· viduos, continiiám. el'les como eleitóres o não dos no cártOrio úO juízo ·secciunal; n·am trl!.IiS~ . 
sé lhes podia re.ciisàr ôs vótQs (certidio; ;do· criptos ~ eJI! ' nótade t.'fbé1Uã()..!càmo aHegliei 
cumento n. 4). ... . , . , .. . .• . . · e provei em minha, coutescaçao, e annulladcall 

5" secção - .Generoso Peréira de Assam- algtillias eleições de oútros 'J;Útirlicipios i~qa~.- .. 
·pçãoe JoaqtlimVirgili,odo3Sabtos, que vo• : nados de' viciosinsanaveiscpor mim aUeg-1!-.-

. · taram, :iJ.esta Secção, .Sào tambliJID e\eitaras do uoS e provados, serei OU UlU .dos . le.gitirrlO~ 
· R, i o Preto, cqmo se yê d:as certidões offere- rept•ésentantes · do Est:J.do de Mulas pelo 
· cidas ;- portanto, nãQ podian:i ser r ecusados 4o dist 1•icto ; · · . ·. · '· 
--eôfac.tóde terem i~o votar .om . outrôEs- Ãbompanhamqiiatro·aoeümeritos. > ·-'--
• t .. n..do não pr. ejud.ica .. a lileiçã. o. · · · · · ·· · · ·. -

. 2a e 6a secções . ..._, .A[leguei a .falta ele da- Rio de Janeü•o, 30 de , abril de 190~ ;~ . 
êlaração dos eleitores f<iltosos sóme~~e contra 4»toni() Éspel"id·ão ·.Gomes da Silva. , 

;., 

. :,. ' 

,.-·.,_ 
· ·. · :·· 

. . . . .· 

7a SESSAO EM U DE .MAIO DE 1903 . 

. . . . . _· . - . . . - ~ . - . . . .-.. :-
. · Pre~idenoia dos Srs~ Pau.la Guiman"íes, (Pr~sidente) , Oliveira Figueiredo, (to V{cii-Presi'" ' 

dente) e Paula GuimM'tTes. (P1·esidenter 

Ao meio~dia procodMe a .clmmada a que Costa:, Brició FHÍ~~. Peraira de . Lyrá;" > 
respondem os .Srs. Pauh Gúiqtarãe·s·;'Aleiic'1r João Vieira, . M.àlaquias Gonç1l'ves, Mo-:: 
Guimarães, Thomaz Accioly, Warrdorley do i'!)ira · Alves, Gorrielio' da . Fonseca... Pç~ 

. Mendonça, Joaquim Pires, Hosannah de Oli- dro · Po!'llarp.]Jüco, ~lpidio J1igueiredo, .Ar~~ 
veira, Passo~ Miranda, Arthur Lemos, Carlos ·thur Orlando, Angelo Neto·, Epan:iinondàif~' 
de Novaes; Rogerio . o e Miranda, . Antonio Geacilic!o, Raymundo de Miranda; Eus(ibio.qe ,. 

. Bastos, lndio do Braz i!, José Euze.bio, Luiz Andrad<l, Arroxellas Gal vã~, ltodrigufol~n 
Domingues, Rodrigues Ferni.\ildes. Christinó Doria, Joviniano de Carvalho, ;Feli~beUo .. 
Cruz, 'Diàs Vi~ífa., Raymundo Arthut•, Anizio. Freire, Qliveíi·;J; Valiadão, Domingos (iúin:ià~:· 
de Abreu, João Gayoso, Virgillo Bl'Igido, rães, Neiva, -Leovigifdó Fílgriéira.s, ·Castro , 
gido, Thomaz C'1valcanti, Frederico BO,oges, Rebello, To3~a. Bulcão Viat1n.a, Felfx .Gaspar, 
Eduardo Studart, Sergio S<~boya, Gonçalo Eugeniu Tourinho, Slttyro Dias, Augusto de 

· 1 Souto, Tavares de Lyra, . Eloy de :Souza; Freit.as, Pinto Vaotas; Tolen:tino dós Santos; 
Fonseca e Silva, Perei:i·a E.ei~ .• Paula é Silv:a Paranltó3 Mont\lnégro., BoiüarJv Horta, Mo
Walfredo Leal, Trindade, 'Sqare:S · Noiva, reira. Gorrtes, José :tvrorijatdim, (jaldino Lo~ 
Abdon Milanez; Teíx!lir.a de Sá; . Er- reto, · Augusto de Vasconcellos, Sá Freilfe;; ,, 
mil' i<? Coutin'ho, Celso· de Souza, ·AffonsO. Erico Coelbq, Belisariode Souza, ~lyfíto ·Ba~ ·: 
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ptista, LourençJ Baptist ;\, Bezamat, L1urindo cinto o Sr. Padua Rezende, Deputado pelo 
Pi .ta, Pereiru. Lima, Julio Santos, Cruvello 12° districto de Minas Geraes, e os Srs . 
Cavalc!,\nti. Mauricio. de Abreu, Oli.veir.a Fi- Deputados por S. Paulo Eloy :chaves e. Aie- · 

.gttéii'Mii; l"rancisco_ Veiga, , Este.vãó Lobo. :vedo Marques·, para o .fim de prestare.m.o 
- E~_rii;trdct Moritet~o. · João :· Luiz, Gastão · da . con;i.proniisso regimental. _ · · 
0,~~!1. ·,Ri!>eiro. Junqu~ira; Asto~ph? Dutra, - ' < · · · · - ·• · · · · -

.pa;ti~ Çampi\li;a, F1·an~1scro ,_:-Bernardm_o, -~_!l- O Si< Presiden:te convida. os 
tlwro--):lqtelhó, Carneiro dEJ Rezende, Joao Srs· .. 3o e 46 Sécretarios · a irem receber 01:1 
,Luiz :klvés, -Adalberto Ferraz, _ Bernar.des de mesmos .senhores, os quaes: sendo introduzi~ 
'1':!!-ri~; tfeíli-ique SaHes; ~camillo Sóares. Filho:.. dos no r~c.into,prestaiU junto á Mesa o com· 
· ÇâJoge'r.&s. Carlos .. Ottoni, ·. Sabirio Ba;rroso, promisso r~JginientaL . . . . 

- ~r.Vàlhir _ rle ·Brito, . Lindolpl,io · ·caetaoo, 
Edtiardo Pimentel, Olega.rio Ma:ciel, · Wên- · ·O. .. Alencar Gulnuirães (to Se· 
ces!áo·.Bf:iz, Padua .Rezenda, :Galeão Càrv<l• créta?:".io) procede á leitu!'á. do seg-uinte 
~-b~li .. J~~J~~nCtscQ· - · ~o~éiro, Fern~udo· J?r.estes, ·. · · · · · · · · 
.f,~úi:ii~a _.Bragà; ·Eloy O !la. ves_, .rosé Lob<), t'aii- . E.XPJÜHENTE · 
~utió : .Cil.rlos, .Cáo:dido Rôdrig~s; . Rodolpho ·. . 
Mtiüiingil:;- AZe'V'~do _Marques, joaqaim Te!.-: ()ffi.eiOs : < -_ _ . . 
xeira l!ran'dãõ dandido ·dé":Abreti -Carlos · Ga~ · Do St; I 0 . SecretariO 'do Senado, il.e 9 do 
-Y.i!-1~\ri~l; Lam~Óba J_,1ns, FrançÍ"isc6' _Toientirió; : c?ri'e!]te, ·_ transmi ttÍiido; . devfd~~:mente sane~ 
P!l)UJ~ ~ ~~mus, 'Abdoll. B<tptis.~à, Soares .dõ.s ; eiq~a;dos, 9s au~ograph~sre :ativos_ ás reso . .. 

_ Sáil]o~;,J-tivenal - Miller, M~rçi.ll' E$cob<!or, Bar ·' luçoesd~Conz:ressJ Nacwn~l - autortZ<J:lld!> o 
bosa · Llma -Germano -Hasslóch'er Vüitoriilo -_P_oder Exe()n t1vo -a l'eorgaOJzar o set'vJ:ço po.- . 

. f.:l.otiÚ:lfro_; .· ~ames . D~rcy, . bornfngbs ' -Ma;scac Jicia;l . no ·_Dis~~lcto· Fedpal e. a ábril' o credito 
;tenMs; Cai!siano do NascjmeqtO; . Yespa;siaQ:o :extPaor~lllarw d.e 3:992$603 r> ara pagam~nto 

_ -lliif~ All:i\icfUépqtie., piogo. fvr.tuna e HQme)D. dá :dfl venctmeotqs :Q cus~ de processo, devi<l~s 
Cli.'í'vãlho. · · - · ' · · · ·· - · .. _- ao .. lente .. subst!tut0 ·do Fa.cutdn;de de Medi-
'': . DkiJt,~tn dê .~,;~p::treqer _ coni. q;~.tÚâ parÜci~ c i na d9H;Jo de .,J~ne~ro~ Dl' . .1\.ugiJsto de Souza 
pâ\la os S :s. JUlio ~ 9-e :M~lló~ Urbano Siihtos, _Brand,au .~Intmrada.. . . . . . . . 
Bi!zerril -FontenéUe ·· Adalbet•tó Guiínru.•acs : .DJ m.e&mo ,senhor, do 1gua~ da. ta, ~ransmlt
Flti.ei'is .,o\lves Silva· 'castro ·Xavier do Vali~ twdo .Aoua· ?<Js .· autogr~I!lws, 4ev1damente 
e AJfr.eci.o V.a~eila : · · ' - · ·. s~nccwnados ;da~ resoluçue.s d~ Congresso Na- . 

. - · . - cwna.l, _roprgaij,tzando. o ..DistriCto Fetieral e . 
. -.:m, s~nicausa, '~S ·. Sra_: :.Guede~ha Mourão, dando outr.as provid!JDClli.$ o autor,izando o 
~ranêÁst:õ'Sá;-Esme1'aldino - Bandeira, Estacio Governo á ·abrir ·a:o Ministerio da Guerra o 
Ciüm~tl!;,~V~rgne dà Ahi·eü, Rodriguê3U.bia, cre:lHa · extra.o;r'dinaríci ~ .de :2:860$207, para. 
?8~ri .J3'àp~1~t~; Heo_rl._qiio Bót'gas, .Carlos Tej: OCCÓJ:l'el' ~o_ pagamento de ordenado que com
Xelr~_ I}rant:laoJ ' Vl9a.to ~M.asctl-:rei).~as, . _Jose p~te ;io :fi~çrivão do al·ílitixriri.fâdu do extincto 
Bop.tflicw, Pe~ud9 .Filho, Artl;lm~ ·'l,'orrea, · Ro- -Ar,sénal · de-GrierrJ. do. Estado do · .Pernambuco 
dolphé( J;>àixão, Moreira da Silva, Jesuino: -Fratícisco-Maurleio de Ábreu._:_Inteir.tda. 
Pa.I'iio~o, ·Bernardo de: CampJs, ·Do~ngues de bo · Miiitsterio · da ,- Marinha. de g . do 
C~s.tto, Vi1l()iS de Castro, ]1ebou~;:as de. C:lr~ dÇl cori;entc·; transmitttrldo . os i.'~:querimentos. 
valho •. :ArJ1?lpho kz!}_v:edo; :Amaral · Qe~_ar, em .que Antonio Fraueís~o da Cunha e Paulo 
Fr~IJCisco .Malt!t• Alv_~ro ~ec:arvalho;_ Elis13u_ Gat'êia de Oliveira, guardas da policia do · 
~mt~orrne-;. Angelo Pmhetro e .G~rnpos Ca,r~ · .Conunissai'i·ado _daArníada, pedem equipa- . 
tuw;. _ ·ra.ção dos·seus vencimenJos· <toS.· dos ·funccio-

Abfe-$e a sessão~; . . .. · nai'ios: . de · ig_úit '·.categoria. :ao· Arsenal . de· 

W,.li4a. , ~ · ·_ sem Mbat~ ~ ppróvà.da .á :ac ti ci~ · ~í~J~~~~fó.' t~ : c:p~ t~~ · -~'' A' Commü:são · de 
seS$~à- an:tec~de.rtte .. -. . ·;· -~ · . ·=: ·. . --. · _.·.- ~: - · ..• _ · ·· · 

... o ~-~r-; «:lijvei~~ ~igheiret.ó . . : !'eleg:~in~~~: . . . · , . . 
(pela ordem).,.-Sr ; Presid·eot·o úchàndo-se na .· · .Natal, -9_ · de maw de 1903. - Deputado 
antê-saí.a o· ~r.Perefra Lim~:. qüé já fô:a re.- :- Me~~~·Q._uimarãe~,- to . Sàcretario Camara . 

· cónlioéido·e· p,rqclamado Deplitade pqlo Estaqo :-Rw~Scwnte ~let~t1o . m!}sm;i. C~mara, agra. · . 
do Rio de ·Janeiro .roa-o a· v. E}(. ~e di"ne _deço · _commun·w .. ;çao. :-:- $auiaçoes.-A.lbe1·to 
nomear a· Gpmn:i.isSão "'que o : d~verá. -inti:;o- . Maran_hqo;: governador+:-In telraqa. 
duzir - nestê re(\i,nto, afim ,de' prestar o CJp:iC . . .. ·' . . 
prom~sso regi)D.énta.l:e.tomar àss~nto. · · · O si-. Presidente- Está finda a 

· · · · · · · · · · leitura do expediente. . . . 
. O -'sr .. · Cil l~ge~as :fPela ~-''dem) ~- ·.· Não. havendo. quem queira usar da. palavra 

Sr. , Presitl.ente, · +-eoho ' tambam pedir <1>' na . hura destinada· ··ruo · eipedieilte, annun. 
V. ,EJx. • se digne· :mandar ~ -inprodu.zir' no re·· .cià~éi a qrd·em. _dó ditj.. , ( Pau~a) · 
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ORDEM DO DIA 

O §r. Presidente- Vae-se pro
ceder á continuação da eleição das Com
missões Permanentes . . ·. 

· o Sr. Alencar Guimarães 
(1° Secretmio) procede á chamada. 

3 Raymundo Arthur. ~ ..... ; . .... · 
4 Vespasiano de Albuquerqúe ... . 
5 Felix Gaspar . . . .....•. . . . .... . 
6. Rodolpho Mirancla ...••. ! •••••• 

7 Candido de Abreu ........... : . 
8 Celso de Souza ... , ....... , .... . 
9 Abdo-q Milanez .. ; ............ . 

Paula. Ramoi> ..... : . ... : . . : .. . 

85 
83 
82 
82 
·:so 
80 
76 

2 
O Sr. Carneiro de Rezende 

(p.ela Ordem)- Sr. Presidente, ach;mdo-s.e Indio do Brazil, João Lopes, Carnei1;o de 
na ante-sala o Sr. Sabiuo Ba:rr:oso, Deputado Rezende _e Candido Rodrigues um voto ~ 
l'ecqnhecido pelo 9°districto do Estado de cada um. . . . · 
Minas Geraes, peço a V. Ex .. · fazel-o in- . Cedíilas-Em branco umá; inutilizada uma. 
traduzir no recinto, fim de prestar o com- · 
promisso regimental. O Sr. Presidente~· Proclamo 

membros da Commissão de Obras Publicas 
O Sr. Pr-esidente oonvida os e Colonização os Srs. Sergio Saboya; Ole

Srs. 3' e 4> Secretarias a . ir·em receber o gario Maciel, Rayruundo A1;thur, Vespasfano 
mesmo senhoi·, o ·qual, sendoüítroduzido no de Albuquerque, Fetix Gaspai', R ódolpho Mi· 

. recinto, presta junto á Mesa, o compromisso r a,nda, Candido de .. Abl'eu, Celso de Souza e 
regimental. Abdon Milanez. 

O Sr. President.e-Vaé-se proce
. der á apuração ·da .. eleição da . Commissão 
de: Pensões e Contas. ' · ·. 

ELEIÇÃo DA COMMISSÃO BE PENSÕES É 
. . CONTAS 

São recolhidas 128 codulas qile, apuradas, 
· dão o seguinte t•esultado: . 

· 1 Galvão Baptista .••.. , .•....•.. · 
· 2 João Luiz ••..• ;.; ..•...• ·.:· ..•• 
3. Elysou· Guilherme •. : ...•..•..• 
4 Gonçalo Souto ..... .- .... . .... . 
5 Cai·neiro de Rezende ...• ; ..... . 
_6 Moreira Alves ......•.......•. 
-7Eloy deSonza,: •...•.. ~ .•...• 

Votos 
94 
89 
85 
84 
83 
81 
79 
73 

E;LEIÇÃO DA, COMMISSÃO 'nE TAlÜFAS 

São recolhictas 128 cedulas que, apuradas, 
dão o seguinte resultado: 

- Votos ·· 
l Camillo Soares Filho ... .. ..• , , .... , · 87 
2 . Rodrigues Fernandes ........... ;. .. 84 
3 Abdon Baptista .......... : ...... ~.;. 83 
4 Henrique Borges . ........... .. .. ~.. 81 
5 José Monjardim..... . . .. .. . .. .. . .. . 79 
6 Candido · Rodrigues ...... . .... .. .... ; . · jg· . · 
7 Felisbello Freire .... ; . .. .. .... .. . .... 77. 
8 Arthur Torres .. . ...... .. ... _.. , • . . ... . ,?,5

5
_ -

9 Paula e Silva .•..•... -.. ;. .. . .. :.,.; > 
Eduardo Studart .. . ....... . .. ;.;. ... . 4 ·. 
Bar]Josa Lima: .... ~ .. ;: . ... , . , ... ... _: - 3 

8 Raymundo do Miranda •....•.• · 
9 Bernardo Horta ......... . · ...•. 

Rodrigues Daria .... ; ....••.•. 
.71 Elprdio Figueiredo, Pereira Reis e .A.rro: 

3. xellasGalVão; 2 votos a cada um. 
Rogerio de· Miranda, João Lopes e Carlos 

de Novaes, um voto· cada. um. · · 
Cedulas-em brando, unia ; ·- ínutiiizada, 

uma. _ · . . 

o Sr. Presi(Íe:ltte --; Procíamo 
membros da Commissão de Pensões e Contas, 

.· . . o~ Srs . Galvão Baptista, João Luiz, Elyseu 
Guilherme, Gonçalo Souto, Carneiro de 
Rezende, Moreira Alves , Eloy d13~ Souza, 
Raym,undode Miranda e Bernardo Horta. 

· GonÇ<UO So.uto e .Silva Cc,stro, um voto a · 
cada üm. . . . · 

Cedulas en;1 branco, 2 ; inutiUsada: , l, 

OSr.Presjdente-,-Proclimo mem: 
bros da Commissão de TÚifas · os Srs. ca, . 
millo Soares Filho, Rodrigues Fer1J 1].ndes~ 
Abdon Baptista, Henrique Borges, José 'Mon· 
jai•d1m ~ Candido Rodrigues, Felisbello _Froire, 
Arthur Torres e Paula e Silva. 

. . -. 

ELEIQÃO DA COMMI$SÃO . DE DIPLOMACIÀ- E 
ELEIÇÃO DA COMMISSÃO DE OBRAS PUBLHÍAS . TRATADOS 

. E ·COLONIZAÇÃO . 

. São rec. olhidas 128 cedGlas, 'qne arJurad. "as: São recolhidas 128 cedulas que, apuradas, d 
dão 0 seguinte r esultado : ão o seguinte result.ado: . . . . 

1 Sergio Saboya ...... . ·.~·•··•,·· 
2 Olegario Maciel. ... ~ ......•.. , . 

Votos 
88 (Gastão'da Cunha.: .... . •. , ... ~. 
86 2 Lamenha Lins ••.............. : 

\" 
I 

· Votos 

104 
'103 



SESSÃO EM 1i DE MAIO DE 1903 341 

3 Pereira de Lyra ............. .. 
4 Antonio Bastos ........ · ....•.. 
5 Leovigildo Fi!gueiras .......... . 

Anthero Botelho ........••...•. 

98 Cedula~ 

~~ Em branco ..... :·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

3 
I nu tilizada,s.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 3 

· · · · · o . Sr. Presidente'---- Proclamo 
Atthur Leriws, Carlos d'e· Novaes·, Homem memb-ros _da commissão da Redacção. das 

- de Carvalho, :Pedrr) . Peí~nambuco; Passos Leis os Srs. Guedelha. Mourão, Domingos 
Miranda, e Rogerio de ·Miranda; um voto a Gui , arães e Viria to Mascarenhas. 
cada um. . · - . · 

·d· Não havendo nada m.ais a tratar designo· 
Ce ula ioutilizada,uma. I para amanhã a seguinte ordem ~l o dia: . 

Q Sr. PresidenLe ·Proclamo TRABALHOS DE CO~HHSSÕES 
merrtl)ros dá Gommissão de Diplomacia e 
Tratado/i og Srs. Ga.Stão da Cunha, Lamenha Levanta-se a sessão ás 5 horas da tarde. ' 
Llôs,Per_eira _ de Lyra,· Antonio Bastos_ é 
L()ovigildo FHgueiras.' - -.- - _ · ·· · - Vae a imprimir :o seguinte 

EI.EJIÇÃO DA . COMMI~SÃO _DE AGRICÚL'fURA E 
. INPUSTRIAS CONNEXAS • . 

-·PARECER 

N. 65- 1903 

s.~o yecolbidas rks cei,lt~las, · qliEf apurÇtda~ · Recon(l,ece D_eputado pdo 7" dist.riolo de Minas 
dão :osoguinte resultado: _ · · · · Gemes o canclidato ·sT .. Antonio ZachaTias 

1 ch~i~tiú~ cruz~- ............. ;:; : 
2)3ukão Vbnni{ . . · .. : .. ... ·. _ .... •. 
3 Tosta-. _,, ... ... :;·: ..... .- .. ; .•.... · . ... -
4 ~stil.Cio Coimbra ...... _, ..•. , , . . .. 
5 -Rebouças -de Carvalho. , .. , ... , . .. 
6 'Pomingos Mascarenh!ls ....... , 
'J .Jovinnno·de Carvalho .. ;·, .... . 
8 J'ga:quim Teixeira Bran~lão .. ; .'. 
9 Bezei'ril Fontenelle .. : .. ....... ~ 

Ep!J.I):iinondas Gracin~o ..... , .• ; ~ 
Gonçalo Souto, .. , ; ._ .. _ .... : .... 

_ Votos _ Alvares da Silva _ _ _ _ _ 

84 -A 5~ Commissão de Verincação do Poderes; 
· 82 tendo examinado detidamente as authenticas 
81 das eleições do 7• districto de Minas Geraes; 
81 - realizadas em I 8 de fevereiro do corrente 
8 i anno, e · apreciaJ.o a contestação e a. refu• 
79 tação oifel'ecidas pelos candidatos contestaptc 
77 e contestado; entende que nenhum motivo 
76 existe para invalidar o diploma conferido n.o 
73 candidato Sr. Antonio ZiLchctrbs Alvares da 

Silva: -·· . · _ 
' · 3 Assim propõe que, approvadas como _ jâ. se 

· · · - - · : · ·· acliÇtm pela Camara. as eleições do -referido 
/Padtra Rezende,. Pedro . Pern;J.i:nbuco, Edu_; distr'icto, não cop.testadas, em face da ap .. 

ardo Studal't, Paulino Carlos, Moreira Go- provação do parecer n; 60 deste anno: 
mes; Camillo Soares Filho e Angelo Neto, Seia re_ conhecido e_ ni•o-G!am_ado Deputado _ úm voto a cada um.- . . . . . . • .>< . 

pelo 7• districto de Minas Geraes o candidato 
CedÜlas ínutilizadas , ....... , .• ;. , · 2 diplomado António Zacharias Alvares da 

Silva . . ·· 
O :: si-. . :Pr~~>dden:te :- _·Proclamó 

membros _ da Commissão de Agriéultura -e 
Industl'ias Gonnexas os Srs. ChrisUno Cruz, 
Bulcão- Vianna, Tosta, Estacio Coimbra, Re· 
bouças de Carvalho, Domingos ·Mascarenhas, 
Jo'viniano de ·Carvalho, -·. Jon.quiril Teixeira 
Brandão e. Bezerril Fontenelle. _ · 

SCJ.la dasOomni.issões, - 11 de maio de 1903. 
~Augustode Freitas, presldente.-Laurindo 
Pitta, relator .-Francísco Romeiro.-A. Indio 
do Brazil.-Joaquirn. Pire,t. 

Rêruta,çõés apresentadas sobre a eleição dõ 
1 o districto do Disi.l:'icto Federal · 

ELEl9XO DA COM?drSSXo:DA. R:EDACÇÃO DAS LEis - .. ·. . · · · . 
· · · · - ExÍ~s. . Srs. Deputados l"ederaes Preside~te 
São recolhidas 128 -cedtilas"quo ·apurad~ e mais -membros da 3~ Ç!1mmissão de Inque" 

dão o seguinte resultado: · rito. · · · · 
·· O protesto que o Sr. tenente-coronel João 

. / • · . Votos de Figrieired·o Rocha aprosenton á Meritis• 
l GuedelhaMoil.rãÓ .•. ; ... : .•. -... ; ~..... .83 simà Junta Apuradora, çonsiderando in com~ 
2 Domingos_ Guimarães ........• ~ ... ~... 80 . pa.tiveis osofficiaes da g ·Jarda. nacional, é a 
3 Viria to Mascarenhas.- .... , -~;. ·., ..... _ · 79 roprodtlcção, mais ou me aos exacta, do pro• 
Carlos de Novaes-...........••. ; . . . . . . . .l testo que, em · 18 de abJ 11 de. 190 :, o mes-mo 
Valois de Castro .•. . : , i .. . ;........... l Sr. tenente-coronel apre1'0ntou neste mesmo. 
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Iogar, p~los mesmos motivos, contra as Fazenda. e Justiça do Cônselho de EsLado do · 
mesmas pessoas, que o protestante insiste em extincto regimen, e o abaixo assignado, com
declarar inc.Jmpativeis. puls~mdo esse documento, por elle ver~fi?~u 

Em 25 ·do mesmo mez e anno,a o baixo que, de facto, « guarda nacwnal >> e « JlnhcJa· 
assjgnadp contr.a-protestou, acceitando. quP. á, civ~ca » eramje susousas difi'er~ntes, e Jogo 
guarda nacional GOUbés_se o qua.lificàt.ivo.-de ·reformando uizoã,o •_. epassou.·a.comprehender 
_«miliGia . cívica», mas pi'ovando que a à~le- a prpcedericia. . da doutriri.á- . sustentada pelo · 

. gada. · inco:rupatíhtlidade · não o . atting,ia, illustre Sr. Dr~ 'Xavier deA.lrnelda. -· . . 
porqu 1• ém tempo ba-bil havia deixado · de Na verdade, a Constituição Federal, éni seu ·. ·· 

·'«funécionar>> no cargo · que tinha nesSa. cor- óapituio.rv; qué trata « Das. att,rlbíiiçõésdodt 
poraçã.>. . . . · . . ·. Congresso » diz : . . . ,. - : . · _ :. r'\ 

Em .12 .1e junho segui,nte,a illustre 3~ Com- Art. '34, Coinpete priva,tivamente ao CoQ-
missão de Inquerit-:~, po~ seu relator, Dr . Xa" grésso( .· _· · · · .. _. ·· · · 
.vier de Alme1da deu parécer. sobre o Caso., e 20 . .]l;fôbllizar e utilizar a .guarda Ílaeional .· 

, . :esse parecel', logo sribscripto pelo< pr~si- oP: m_ilic-ia _ civic~, nose~f?os . previstos. p~J<Ii 
:'; : den'tc, Dr. Bueno d_e Andrada; · foi -à<loptádà ·Cônsti~-nição: .. -.• _·-·_ · . , __ .·· • .• -~- ; '' <' " . .. :no voto _ em sepamdo do 'ÍJr. Júlio !la' Me)lo.e Nãl)· sendo liCito·' 8:(>: .ab~ti*O iJ;ssigoadó.• ad.:: • 
< .. ,rey. Monsenhol'Gueçlelha r>foul"ão • . · __ - . · ~ittirque , a Cojj_stit_uü;ão Wnba ~lJ.l~vrà.s · 
;; ·. Mais t<ii'd!'l a Çan:i.ara; 'l;ecoilhecêndo; ct;irno dlSpens.avetse mUltO men,os sem SJgni6.ca,. . 

. reconheceu Dcputàdo, 'a túíi dus indigit;~Llos çã;o, é 1'ore:adq a reconhece).' que á c)JnjuncÇãq • 
incom,_':lativeis (o Sr. corôni31 Heredta. de. Sá} « oii )y, C'9UQcli.da l;l!ltre as exp:•éssões «guarda ·~-

. implicitamente de'ixgu p1~ovadoq~e .·a~cei'· n~cionàl» ' . e _·« milicia ci:vi:Ca·»; . reve~te · a .· 
.,tava como bons, vall(l,OS, sqbsistentes ejucj..i- fóÍ'!íJ.a. de.· UIUà alteÍ'nilotiva, assim ficàndd. 

z~ . CiOSOS OS c.pnceitos C~nstantes dó ll1CO~jo!lad9 cl.lJorO·qÍle as duas cói;poracjõ~s sãÓ distiilctas~.· . 
. :. : par~cer, . qs .. quf!,eS, ein. syn~hese, fij.ZÍarn a .. Accresce qúe a guarda nacional, pr_esente~ .:. 
::;·· ; distinc~ão éli:tré «gti~~:rda Dâ(lion.a.l» e <<inili~iá · J11en~e, ;'não passa , cte . un.ia ·,tfcÇãó de forç~~ : :; 
.... ,, Cívica.>> ' ' . . . .: ori '·riüühor; 'Iiã?.' pa~~a d'wtitpa . ~imples pro:·:";~~ 

O laconismo com que, no citado paroce~, ' o mossa de fol"Ça, encnra.d.acomo. r.a~er:va: dp: .;: 
· . . :illust1·e, relator O!fiit~iu !!. r3fm;ida dout -ina' .éxercito. como o $r. te.ne.úte'corqp.el Figuéi'.;; : " 
·': ·· deixo·u o abaixo assignado na ,convicção de redõ'J:tócha diz qhe . olia ~. poi'~ falta:lh$ > 
... _ .tratar.,.se de um rccurfo de mome;nto, pí,J./a mobilização qUe, e.x:1ii do eit().do texto con7~ .:~., 
•· . tornar nulla Ull1a incompàtibili'd .de que, b.fio . stHüciohaJ, só pelo pongresso póde j)ei' aU' . ~: 
- ·; pesadl).-eni séus effeitos no àcto de ser decre- toriZ.ad::\, é nenhum ~ct:O existe nesse sentido\> 

tada, ·vinha trazer. grandes e graves .complic e--aos próprios exereicios ou quaesquer oqtros c 

••· · ~~~.õe:ic~n~~'-u:~i tci~nd~;u~~~~ , !~~tW)~i'fá ~rr1~~0Jo~,8 ~~d!~ã~~ n!~c~~t~:r:;~~Z~~~nJ~.:'.' 
recoi:J.heéidOS, . . . .· . . OJ;'detn do dia __ n, . 96, de _19 de. junho ' • 

•:. :. Essa ainda. era a .· convicção do · abaixo de-1932, feita; · assignada. e juo~icatht. pelo · ., 
:;:· · assig.nado quatido, em março ultimo; e Pê-: Exiri .. Sr : genei;al dé divisão João Yicei).te 
,, rante a meritissima Junta Apuradora, con..:. Leite de Çi.tstro, ·seii. actl.lalco1nmaildante . 
:.-.~ ,testou a féaudulen&a eleição do incompi~tivet superior . . . . '. . . c •. ' •. ·- · • " 

Y ~r. tenente-coronel . do quadro · effectivo :dà · · domo é ·Sabid.J, toda lei sé compõê de ~~:~ttra': · ~ 
•' · policia desi;a Capital Pr. Francisco Corrêa é espírito, o' pa:ra. devass.ar este; .nos 'bt1sos_ 

.. ·Dutra, razão pela qual, nessa. contestal{ão, o sujéitos a contrri:v:ersia, é de boin conselho . 
><abaixo i1S'sig'nado de novq adnlittiu _ qlJ.El a o eStJidO.do elMiento hist!)ri<~o ; ;si a , eSte. ''1 

·guarda nacional cpubêsse a classificação ' óu para elucidação do caso em que~tão, O' Sr. . " 
. denominação de «riiilicia cívica.» · · · · •tenente-:..t:orunel . Figueireclo- .. Rocha -.tive8Se· .: 
' Esse facto .prova.que ó . abiJ,iiw_ a$signido reéQrrido, certo verificaria. que ó' legislàdór .. 

agi;l de. boa. fé, e desta ainda é prova Pl'OVadÇJ. co~stituirite, ao referír~sé a miliciá iíivica, .,, 
a eir0umstancia do _ abai1CO assignado ter~ - jamais téve em vista r~ferii'-se ·a guarda .. ·. 
quatro mezes e·ctez dias a,ntes da eleição pas.:. nacional, e sim a policia não militarisada, ·: 

•.. sada ao seu substituto legal o commando ds sobretudo dós Estados. _ · .. · ~ ' . . . -'' ' 
:' .. 5" brig,tda. de infantaria desta Capital. · Assim .exposta a questãQ; pa1•ece ?.o a ·bá;Lxo<:' 

' ·Aconteceu, porém, que o Sr. tenente· assignado ter ficado demonstrado que úão·:·ii r.J 
'· coronel- Figueiredo .Rocha, contesta11do pc-. existe a .menor incompatibilidade para os -.. 1 

-. rante a ·ll1esma jtmta apuradora a eleiçãó dos offi.ciaes da. guarda nacio:nal,estejàm estes ou .. : :, 
candid~tos . tenente-coronel da brigada po-. ni'ío na activa, e sejall1 ou não offtciaes .supe• ' 
licial Dr. Francisco Corrêa Dutra e coronel riores, pois.a lei. n. ;35, de 26 de .janeiro de , : 
-dà guarda nacional .Arthnr A.nibroziiw He· 189~. riosns. _V e VI, do art. SO apenas falia 

· redia de Sá, citoU; em .abono de sua velha em «milícia>~• · 
theoria ralativamen.te a este, um parecer de Trata·se, portanto, de questão já cuidada · 
10 de maio de 1854., das secçõosreunidas de pela Garoara e por esta -resolvida COlllO lhe 
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indicou o seu alto criterio -e sabedoria , e nas inenos votldos, . o cor onel da guarda na
pàgf3·. 417 a 420, do Dia?'io clu Conrr esso de ·cional Carlos Leite Ribait•o, ex-Prefeito 
20 de_junho de 1900,a honl'ada, Commissão <lé interino d3sta ciJ.ade . ·até o dh 31. de · 
InquaritJ encontrará publtcados alguns dos d3zembro - do anuo proximo passado, não . 
doç!luientos citados p,elo abaixo,assigna,do. _ póde; todavia, :d3ixa-r paâ!!ar sem, o devtdo _ 

:Nestés tm·rnos, e ptíra todos os fins de di.-- ·protesto as allegaÇõe.> .cavillos \s feitas nasta 
te o _ abaixo asalgmido resp~itosan1ente · contgstação; reseryando~se, de accordo com 
:f 'qU:eVY: EEx: . sê' dignem· acceHar o os disposHivq~ ~!:Jgaos, para' melhor refu-

- :Pi9~1i3iüe ®ntra-prot~sto ao- pr. otes~o ap.r~-

1 
taH.ts, uma a ~rria <:m occ_asião opportuna, 

sentado ,p.el!) :Sr. tenente-c.oronel J,oao .de F1- perante ·o poder venficador. 
,. gn_eh·eao Rocha, c por ser'de jus~iça . · '· Conheceis ba.m, melhor d<j que ó contes-

-, .;.:.:·_: <· · .. _ · · · ·_ _· .. . . ·. : · - tado; 81's. - ·P·ees'idente e meinbi'os da .. Junta 
. . P0de d~ft>rlmento ·. · 4\p;ueacj:i:ira, vosH:ts attribuicões, a comp!:l- · 

· .: · . ~E. R. 1-1. tencia; que vos .dá ~ lei ~leitoral vigente e 
· Saia:dás , sessões da · ga éommissão de I~- PO.rl 3ÍS avaliar perfeitamente; c;nn a precisa 

que Fito~ na carnara dos ,DepLltarlos Federa.es' Jus tez::~:; ·da · iniJHÚ'tlneneia do candidato con. 
'âe a.bHl de 1903 -Oa.. ·los Le-ite Ribeira t~s~"tnt.e; S?~ que.? ·çont~stado nece$site 

:-'· • . . • . . . • . . ,
1 

.. _ . . . _ • • ,- aponta~' artrgus d:e)er, .;o,em descer a mmu-:-
•. _ tj~iiJ.'/"st: ~~.!1~~h<í;div'isãg: c~riiriíaD.aii.ri~te _dendaso~f()sas;_,fazàl_ldo ins}nuações i$uaes·á __ 
8!1Mi·iot. dl.l., g9,f1!-'dá. 4~ci.oila.L d<i. Capital Fe- que _fez a~uell~ cancj:rd~to., .... - . _. . 
ílorãl' -~:o cotoriêt Cárlos Leite Ribeiro, ab::tixo .· O rect!l ,so d_os can<~ldatos venc_Idos c?mo 
~s~@iAíi-õ, retiu~r a -. bem, cto~ seus dfrei't~s, . ~-con-~estante, em ple1 to l!;:laJ e se1·w: e amcta: 
pâJ]i.,; _ ftq~ . o1ei'toraes, _que· y. Ex . . ,se _di-g!1e n~o c,on_formados c~m _a :sua .dorrot!L, f01 
fnanof.i:( çà)'.'tiftca~ em._ que pata-o ' ~uppj~cante s ,mP.re e_m t?dos ?:s -temp~s,_.e. _contm~a-a 
Íl.\\s_ s§t(.;~_ o -,seu-sübstHutó)eg-~1: 0 · eomma.nd() · ser. mf~}Jzmcn ~.e •. _ a. c,ontest;:tçao ,da eleiÇaq 
aa.~ 5& briga{i~ ; de:iofant;:tria des~~ Ca:pit_al, da do _ca~<hdato venc~dõ e ele1.to, - ~ esse o s~u . 

- _ ~q~'J~~-; ~ _' cRl)l.ii:iaiidà'iltê ·.- é~feétivó, _ g _rie.ste$~ I nl~trn,o re~ueto~ -- Na~ _. la.rg~tn sua J.)resa senao 
~orll1.~reSpC1tpsamente .,.;. Pede deferrmen:to ,dep91S .. do ,recophe.cimento ctel!;t pelo poder 
4- .'li1; R.: Mercê~ Riocde Janeiro; :26 de fe : verrti_gad?I. E mu~tos ~.:1., cpmo _o CO!ltestan

.·veiieiro ;as , -1903: --.:.cdr\'iriàl •eartos · Léite Ri- .' ter q !l~- amd.a ~ePO!S de fiq_d~t . a: legislatura, 
be!r'O:·. , · · · ·. -.. · .· ·. - -·.. . .• .· ·· · ·• (iecorrrdos D1[1;IS'_de t~es annosa~n,cl.a. rep~te])l 

.•·· .... ' ·~. . _ , . - .. _ - . - · «Exmos .. Sr_s. Membros da MerttJsstma Jun-
G..ertiflqile--se~";--cEm -26 de fevoreit•o do 1~03. tá.; o· abaíxo :;íssigil:i.do já _- uma vez foi pi·i.:. · 

-Leite de (Jas,tr_o, g-Cner~I do dív·tsão-. ~ - . · , . vad,l) de súa cad·eira nà Cain_aitt dos Deputados · 
· .. ' ;> ;.~- ·. --· .. _; •.. ·> . :·. ·-· 1 ··· ·.· '· e _a:goi>a: .eté.-, :etc.·» . · ·· _ .. 

r~f~~~:h~~jly~~~a;'~gfs\~oadB .~~~tb~~ : E ain~a-' ciliLma~~m{~ad.e!rà! •. _ . _ 
d~· qf:iiens do •dia dó -. ~omrnand@. -sup·et'iot•' da. .. C~nd~drytg venc.ed!)r .e el~1to - em _ plett~ ~r- · 
guàt,d<í. : naci!J.ilaJ desta .. Citpitárt .:·copsta qrie --vry _liJ d1sputa~o. s_em- o amparo do prest1gw: 
~~Í~qu :o i:eqiierente Ó exei'_CÍCÍO d~ coinman- _()ffiC1al9uegarante as Viétor_las pi:'evia_m~óte· 
dâ~t-e d~ . quinta brigad.a de. ilit-arttada da CJ,nnuncra!la:s? · ~ contestado é ·uma ~1ct1ma 
mestria miliCia no dia·. oito de outubí·o dO. (less~ conhecrdo recp:rso, que com razao pôde 
~iíp~jrox.irtio.'findo, dat.a. em_qúe_; l!Ol; .<!.e te!'· qualificar-se de deshonêsto,-u~~do ·_agora por 
mmaçao do . cominando suparwr, · subshtulu q~em _tem _- ou _ I\~ v e_ ~ar _ consmenCia ·do _que 
ao ii~ticionario o ~eu,sú.'Qstitutq.:--~ecreta.'ria naofm olelto _e.nao pó~ p~·eten_der sental'-Se 
JÍ_(! ÇQJ.A!Ailndo Superü:jr da. Qu'ardà Nac~onal ·em u,ma _cade_tra -que nao ()gnqulstou. 
daQap;ital .Fe4.eral;ein 3 dernai•çó de 1903 . . · ·Ouef~zer~ , · _ . · 
-::-;0 êifro.nel Jg~ino da Naséirrútn to .Ji!.errtúa ·e ltesignar-se corpo os ou trás . e-. defender o 
Stf.t~a_ , secrf!ta~w geral. -. · s_eu <;lira~to; mais ·uq · qu-3 o seu ·direito:----'-o di• 

. iii_ú __ s_trés : C_id_-a_dã~_ s __ · P. ~·e. si_den_t~ ··e -~e~ bro_ 3 reitó :~:aquelle~ q ue,deposi~ari.do em si imme· 
recida ~confia~ça, o julgáram capaz e d~~no 

da Jünta _Apurado~U. do Djstl'i()tci Feder.ai -. de-occupa;r um Jogar entre os raprasentan· 
-õ .-. te:dente~.coronel '-.rir; Franciséo Corrêá tes desta grande· Nação. ~ --"- . · _ _ 

Dutra., segundo .Candidatp mais vot!Íalo para, Releva;e~lhe, ·$rs: Presidente· e Membros da 
o Jogar de Deput .. do Fedm,>al no ·1 o ·d4strictg · J:unt_ÇL ~puradora, si -o cJntes·tadp está abu
desta; Ca.pltal, na eleição puoc3dida a -18 ds· ~s!lndo do -_vossa attenção; si culpa ha nisto, 
fevere-ir'o ultimo, .c::>mo. · h:t- de . _.const'ar das _toda _ell<.t _ cq,_b·c. po1• inteir\> ao . contestante. · 
cópias -au~henticas .dàs . · act<ts · elaitor.ae;~ a· .A eirtémporaneidade · da r dfutàção é justifi· 
vós remottidas. '. convencido e .. nbol~<\. da ini- .ca1a perfeitamente !nla extemporaneidado 
pertiuencia da .t: ontestaçãd .qua contra sua da·'contest~ção. . . . . 
legal. ·e legitima:: elei~ao -corro imppessa Embreühaildo-sé desassomb~adamente com - . 
com a . assignàtti~a da. um dos . . candidatos desusada intrepidez _pela legislaÇão eleitoral 
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e pelos regulamentos militares do oxet·cito, Attemh o contm;tante e verá que parte de 
da armada, dct policia e da milícia, qual ou- nm falso p.·esupposto para chogal' ao resul-
tro Pando por terr<.ts inllospiüts, em bucca t:J.do annunciarlo com tanto garbo. . 
de algum veloc-ino semelhante êta Acre, O caso não é de interpretaçãode lei ; é de 
béontestante assignala em sua contestação applicação de uma lei clal'a e termina,nte', 
dous pontos: · · · cujos dispositivos que se- pretende inter-

lo, que os votos dados ao contestado ema- pretar versam· sobre materia de di'reito 
nam, em sua maioria, da mais impudica stricto (stJ·içtumJits). 
fraude ; . . Em regra a interpretação de. urna lei SÓ 

2°, que o contestado não podia ser votado tem logar em duas. hypotheses: la, quançlo 
para Deputado. Federal, por ser official efc a redacção empregada pelo legislador não 
fectivo çla brigada policial desta cidade. tem um senüdo claro e completo, quer por 

E em apolo de suas allegações aponta e causa .dasignificâção mais ou menos vaga 
cita decretos, regulamentos, ahnanacks, etc.; dOs termos, quer por causa de uma .. constru• 
t~·anscreve excerptos de uns e de outros e cção mais ou menos viciosa ; :.:.", quando 
promette ainda apontar, citar e transcrever. esta 'redàcção, aindD. que menos obscura, não 

Si é certo que fallar é folegoe obrar é exprime· exactamente o pensamento do le-
substa,ncia ___, adagio quE), para o contestado gi~:-\~~_teria de incmnpatibílida~e, po_ réÍn, 
encerra grande sabedoria, não ha duvida como" em outras ma terias.~ sobretudo nas de 
que- o contestante most.l'a ter grande folego. competencia crimiriaJ, ou fiscal- são c_ ousas 
Mas, perdoe-nos o contestante; não se exige . 
aqui provas de Heu folego; exige-sG, sim, col·riqueiras, caraderisadasforinah'n3Íltepur -
provas que ponham bem· á mostra a impu- uma lei, as incompatibil-idades, as competeri-
d · d 1 · - d t t d · c ias; os cl'inies etc ... tudo nella é l'Jguroso 
enc1a a e mçao 0 con ,es a 0 • sua·mcom- (strictM_n jus) :_,nada se p_óde aug_ment.ar __ ,_' 

p;:i.tibilidade legâl. E' o que se quer; é o d 
que .o contestante deve faztn'. na a se pôde dim.inuir. Não tem logar nessas 

lt:lis nenhuma interpretação e :p1uito menos i1 -
. Voltemos,' porém, á questão. interpretação extensiva ou restrictiya. -

Em torno daquelles dous pontos ca.pitaes A incompatibilidade ou está expressa.· na 
- capitaes para o contestante- gira tuda lei, ou nãó está. Si el1a nãoestfexpressa ,na 
a argumentação sophistimt empregada na lei, não e:Xiste. . -
cont JStação. Citando e transcrevendo o dis- A competencia ou está definida na lei, ou 
positivo da lei n. 35, de 26 de janeiro não está. Si eU~ não está-definida na lei, não 
de 1892 : «Não poderão ser votados para foi dada. 
Senador ou Deputado ao Congresse> Fe eral : O crüne ou esta c.aracterisado na: l~J ou 
As autoridades policiaes e os officiaes dos não está. Si olle nao está caracterü:ad:Ô. na 
corpos de policia e de milícia )) (art. 30, lei, não é crime. . - •. •. . 

· alinea Ga)- argumenta, convencido, o con- O irhposto ou eotá explicito na lei ou não; c 

testante, «ora o tenente~coronel Dr. F1'an- está, Si elle não está explicitp· -na lei, não 
- cisco Corrêa Dutra é officia.l da brigada po- pode ser cobrado. 
- licial do Dlstricto FBdoral. » .E conclue, sem D.Jmina em tJdas estas materlas, por sua. 

mais cerimonia; victoriosamente « logo o natureza de d,ireito stricto, o princLpio seien
tenente-coron€1 Dr. Frandsco . . Corrêa Dutra ti fico ~o que a)ei nc'to ordena 01~ não pt'ohi
é incompatível. Lago o Deputado FeJeral be se não pdde exigi~· nem prohibir. 
eleito a 1.8 de fevsreiro -é o ex-p_!'esidente do A ali11:ea'vr do- art. 30, da lei n. 35, de 26 
ultimo Conselho Múrilcipal, de .mandato pro: janeiro de 1892, citada pelo. cont()stailte, dis
rogado sponte sua .. Logo o Deputado Federal põe 70 Os Qf{iciaes doi corpos de policia e. de 
eleito naquelle dia é o ex-presidente do milicía. ·, · 
mesmo Conselho Municipal e ex-Prefeito in- Poder se~ha sustentar, como sustenta o con-
terino do Districto FederéÜ a· é o dia 31 do 
dezembro do anno proximo passado. Logo testante, que a expressão officiaes de policia e 
o Deputado Federal eleito naquel!a época ê ele milicià é equivalente da expressV:o officiaes 
o coronel Carlos Leitél Ribeiro. de cm-pos de policia e ele milícia. 

Permitta o contestante que o contestado Não. 
recorc].e o conhecido rifão : « nem com tanta Os offiéiaes dos corpos de policia e milícia, 
fome ao prato, nem com tanta sede ao não In negar são officiaes de policia ;·_mas· 
póte. ~ ha officiaes de policia que· não são. otficiaes 

Nãó, senhor. Não ê assim. Um pouco de corpos de policia, bem como o commali~ 
mais devf!.gar, um pouco mais do reflexão. dante da briga la policial, que é iúcÓmpativel 
A conclusão é falsa por serem falsas as_pra- para o cargo de Senador ou de Deputado por 
missas, como o contestado hâ de mostrar outros motivos, o seu estado-maior, ôs me• 
mais de espaço. • dicos, os pharmaceuticos, etc. 
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O di;;positi ' o diz claramente otficiaes de I E no te-so, não ·é só n a lei eleitoral vigente; 
corpos e não otficiaes de p olicia ot• de m iticia , encontra-se a mesma locução-forças de tel·
oxpressõe.> inteiramente diversas. me mar na proprü.t Constituição dn. RepLl· 

Não se pódo. pois.sustentn.r serbmente que blica. · 
<L locução otficiqes. dos corpos d e policia e de .. Abra o .. contestante a Constituição do 24 
milícia é equivalente da locuÇj[o otfiCiaes de de fevereiro e vc_rá no seu ~trt. 14 <<As (o1·ça s 
policia e _ de · milícia ou que a locução cor· de terra e m!Lr ~ão iustitúi1;ões permanentes 
pos de. polir; ia é de milícia é tambem. equiva· destinadas á defesa da patrja no ox.terior e â 
valente -da locução · forças de policia e da mi· manutenção das leis no intórior» e no aí't. 76 
cia'--'"-pára -se coneluir, porno . concluiu, pra· · « os · officiaes do exe1·cito é.· da armada só 
zentetro, o contestante, su>pirando por uma perderao suas parentes por condemnação em 
cadeira de ·Deputado 1:\'ederal, que todo •. o mais de dous annos d~ prisão pasSada em jul· 
official de p olicia óu de milícia é· incompati.· gado nos tri bunaes com petent JS». · . 

vel pa(l o car15o de S.eu:tdor ou Dep?~ado ao · De tudo quanto fica exposto, vê-se, _com a 
Coi}gr~sso Na,c~on.al. · _· _ _ · _ _ ·· _ · _maior niWez,- que úl. . locuyão-o~ciaes · dos 

·. {} q~e e~&á e:scrwt~ na _lei, qom. torra.s. as y;çn'pos de poUcia e de milícia expr1me cousa 
lctt~~s! ~. ----:-~offiç~ae~dos corp~s de poltc~~ ,e_ diversa dáquella~ que se c contem na locução 
_de mllJf'.a.e.J?,aO offima_es das_far_ças de pol!Ct(! of/iciáes das forças de policia e de . milícia- -
~de mtlt~~· · . . . . .. _ ·. . , . . . · . e hem: assiin que · a_locuoão c~rpo$ de polic·ia 

. A}o~u.cao::~~tfictaes dos CO}'JJO~ ~e ppltcta e e de milícia exprime Jambem, por sua _ vez, 
de ~tl~c~,a c9mi>reh.e_nde a_ esp_eeJ~, emquap~o . co:usa divl}rs~ dáqueUa que s:, eont.em ní\ lo~ · 
qu~ ~ }??U_9a0-oflic~~es dasforças de .pol~cw. caçao fo}·ças de polícla e de milícia, 
e de_m~l~c~a comprehende o genero. · -· . . ·. . · . . - . · · · . ·· . • 

-ApjimeJI'a)oqução é r.estriCh, a scgL1nda. . S~stentar d~utrma. . ~_o~tra-r1a ,a esta, e 
locuçao é ài:npla. Esta é_ comprehensi:va da- enervar o . se~It1do dn. lei, ;e truncar o pensa
quella.~ ; aqúel)a ê ~xClusi'va; Q.esta .. o senti· mento do legislador; é. por <!.e lado_ a letti'a 
do de.uma. é diverso ·do .sentido -da outra. cléwa,_expressa e termwanteda lei para dar 
êUegislad6l' pai•Ucularizói;l ~ineompatibilí~ a esta uma appl~caçã-o con.~~ari_a ao te~to,é 
dade>sõ_ménte·,aos_ offieiaes (!,os _ corpos e não ~m ~u_rnm_a -.a~nphar ou re8trt_ogll' ma teria de 
a generali~oli a todos os otfic~aês _de poZ.:ciá -6 wco~p_atLbrh~dade . q_ue . Pt;n' _ s~a_ natu~eza. é 
de milícia; -. , _-.. _- _·_. " - •_ , . ·. dedtrOlto str1eto e naoesta SUJetta â Hlter~ -

·Emsummà;osotficiaes de policia cdemi·_ prel_ação::_ _ · 
licia i~compativeis,são aquelles qne pertem~ · b contestado ·é offlcial de algum corpo de 
cem aos corpos ,de p_ol§cia · ê de milicia e não policia ~-· E' -officíal de fileira~ E' offlcial ar
todos ()S' a-tficia,es d'e· p2ktcia-...:~ _de rnilicià .• -_· ·._- regiméntado ~E' offlcial combatente~ ·. 
: . Qua!!d~ _outras ; r~zoes naol!astass~m pal~a -~ab·e o co"ritestante tão bem como o contes
comprovai.' O <:)_ ue dtt? fica, . e r~ ~~lfflCien te re• tâdo que co- COll testado é . Úriícamente Iiledíeo . 
cordar·que- do partrcular -se nao _pode con~ · -b . ·-... -__ · · · · - 1 t · ; 
clUir para q .gera.t....;.prtncipfó ,consagrado na da rtgada. p~llct~l <. cs a Capt~·.ü e?rn o posto 
.propria legisHtção - roríl na Q d t . _ c!, que _IP,e dao . direito sua amigu~dade _e seu 
- .- - . .. . .. . . . . .· ~ -.· . uo ·· . _con ra_ H!, · me·rrmmento de accordo com 1l. lm · e nao offl· 
MnemJur~s ~·e~eptt•m est 1!'on est ~To1:t;ce~te_m cial . de corpo; offl.cial de fiíeh;a, offlcial arre
ad . q?nseqtlenha_~·. In ht_s IJU~ cÇontJ a Jatw· gimentado, official combatente (doc. n. 4.272, 
nel'(l- J~ns c~n'S~ttuta sttnt, no'J'! 17osswnus s~· d --1 l de d ·ze·mbro.de '1901 a ·t "72 ombi-
qu~ reg1,1larn Jt!Yts. -· --_ . . _ _ _ · _ _ e - ·. - . . - . • . r .• 0 c 

· ·. Ai da ma> d'fi:i - d , d - 1 . - .nado c?m. os arts. 433 e758)_. 
. . n . Is, a 1. eren~;t a~ .· ~as . ocuçoe~ Admtttmdo mesmo. que seJa exacto · tudo 

o3ta bem ~acentuada np. propruJ. ler n. 3o . ·. ·· -1 rr · · t · t t ' · • 
<J,rt; 3o· 11unoa ·5a.

7 
quando • ella declará« Não quant~ á leoa. ~ .con e~ an e, em sua . con . 

poderão se~ yotarlos par-a Senador 011 Depu· test11çao, é preciso sailont?-r que o contes
tados ao Congresso Nacional:- Os fun_cc:ona~ t~~o nem ao _meno~ ê offl~tal do quadro da 
rios militares investidos . dos :com mandos de bpgada poliCial (Ctt. dem. . art. 758 rever-
/o,·ças de ter'ri:1 e mar, dé :policiú, e milícia SlVO~ ao art. ~\ . . . _ 
nos, EsMJ.d,os 0111 ql}e os exercerem, equipa- Nao val.e a p<na oçcupw se o coni!_estado 
ràdos a este 0 Districto Federal». - · com a prumnr. ~ parte d~ eontest~çao ~m 

Por que razio olegisladórempt:eg~u_ :;Lhi;· ·~ue o contest<!:~l!._e qualifica do ~mpud-:ca 
neste para:;rapho, à locuÇão f~r.ças de te :ra e fraude-a ~ua ele~çao. . - -. -
mar de policia e milicia <e niió. a _locução Era fa.ctl retahar. Mas para que ? 
corpos do exer.cito e da -ariJÍada-de pc>licia e Qomque .. 'resnltado ~ Quod probandurn . Ve-
de miliciá~. . . · · _· · - · _ _ - _ · : dhãm· as provas. Não sej<u,n ellas do mesmo 
· A r'azií.o ê gbvia:, é, ,que unia ·lo_cução coli- ql)ilated9s argumentos adduiidos a proposito · 
tem sentido diver~o da outra. Era preciso es11a sonhada incomp:ttibilidade. Até ver 
empregar expressões ditferimtes . para deter- nãó_:é t arde. 
minar co1:1sas ditfet:!3ntes~ . · · - - - Aguardemo l-as. 

Vol. I 44 



346 ANNAES. DA CAMAHA 

Escreveu tambem o contestante : eleiç·ão de 18 de fevereiro ultimo, e não se 
« Prova-se que 0 tonente cJroncl Dr. Fran- considerà, incornrativol rara ser Senador ou 

cisco Currêa Dutra 6 off!cial da corporação Deputado, 
policial des~a CapitaL Como é curioso i~to ! 

• «Peova-se que o me3mo cilladão tom su- Ningueiil se atl.mire de tão original pre- _ 
lJordioados na technologia militar, synoniino tenção. . . . .. . .. 
de commanda,dos. . . E' _um expoliado ete.rno que não se cansa 

«Prova-se, por ultimó, que Q mesmo ci
dadã, pode, por aifeição ou olio, n,gir com 
p;trcialidado a fa vur ou contra todo o pessoal 
da brigada, do offleial m<íis graduado· á praça 
mais moderna». · 

de dizer,·de.:,·epetir: Srs. membros. da meri-· 
ti·ssima Junta .(\purJ.dora, o abaixo as3ignq.clo, 
v coronel Dar los Leite Ribeiro, jà mua vez L' 
fui expoliaiocto sua cadeira na Camara· dos ·•' 
Deputados e agora confia que e3se osbulho 
não se r~potirá». 

Semp:'t) exp:Jll<ido J. Sell?-pre esbulhad? ! E não poder-se~ h a 'peovar tamhem gua () 
contestante quer se e Deputado Feleràl sem 

'' · ter sido .el~ito; sem haver ,obtido mJ.ioda de ~i ainda desta ~oz não .logr/11' seu intent:o-, 
vot@, sem eleição? teremos do. ver eouvlr <J,repetição dq mesmo·. • 

E não 'pJder-se-haainda provar· que O·dou- estribilho ~<fui ·expo!iado J fui ().:iblilhado !» .· 
testante.foi Prefeito; embol'll, intel'irlO até 31 . O contestado não .deseja proseguir como 

·de dezen:ibro do anuo p_roxilnópa_ssj>do_ ,49qia~ diss(l.pll!m poúpa,r a vossa n.ttenção o vae 
n.ntes dfl, e'leição de 18 de fevereit·o o como concluir~ . ,·· . 

-:- ' tal não P:Jdia ser C/l,l1didato . ao lugal' dê Não é a vaidade de. seÍltar-Se . mr Camâi'à'~ 
Deputa,do Fedeeal, e q:uandô. rtiósm.o tives&o dos DepliLados que Ó i'az disc~tir sua elêi· ' 

·. sido eleito é incompative.l; porque, corno é ção, acompànhando_ a contestação hnper~ 
sabido,. a incompatihiiid(l.dedos flinccionarloll tinento. que vos 'Joiapresentada;porquo.:Dims 

.- eifectivos estende-: e áos subStitutos q11aniõ louvado I nas-na idaio . yelho Jr cap,sa;\ló., , 
. ·. ó'ccupani cargos otJ. até ·mesmo quaúdo lhe3 esgotãdo rio serviço do súa patria nãó Ih~_· _1 

toca a yez deoccupal-os 1 pC~,SSaJU pelá · mepte essas flitiüda(les : é o 
R fi.·. t ·b t. 't ·t· · . . é. cumprimento de um dever p:tra com os 

o lc a em o co.n es an o o veJa st llll·/ amigos o correligiomtl'ios que-o elegeram, é 
p:;~sivel uu mesmo dilficil provar t ~e> as- a defesa dos direitos politicos daquelles que 
:1erçÕ3S, · - d h · e-screveram seu humH e nqme em suas .c a· 

A somma de poderes crinceritl'ados nas pas; é, mt1iS do:quetudo isto, a convicção de . 
mãos de uni Prefeito de -uma. cidade -como que fui eleito· Deputad.o Federal em pleito 
esca, ninguein dirá quo 6 igual ()ci menoú serio, leal e livre é de que se lhe. queral;'r:m· 
que a de um medico de policia. Basta. ler. o car ·das Il)ãos um_diploma quo lhe ·pertence; 
art. 19 da lei n. 85, de 20 de .setembro do parn, desfructal-o, sabe11do"se com() sesa.bá 
1892, para fazer-uma. idea n,pproximada dos que só por meio de miíá estrategia igual á . 
poderes concoutrados nas mãos de um .Pre~ da t~o decantada incompatrbiHtlade se_pód<;~ 
feito. · levar a e1feito esse p1ano. · 

b contestál1to que considera. incompatível A'. vós e aó P.oder .verificador em cujas 
o contestado .occupou o cargo do Prefeito mãos à lei depositou a. decisão dessas '.J.UCS· 
deste Districto na qualidade de substituto do tões, ó contestado pode justiçã e co1;1~a no ·• · 
Prefeito effectivo, até)ll âe dezel'nbro do: vosso ve1;idictwn. Capital Federal,. 20 de 
anrío proximo passado, 49 dias antes da março dá 1903.-Dr. Fr·ancisco Con'eiaDutra. 
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Sn SESSÃO EM 12 DE MAtO DE 1903 

, .· 

Ao m.eio -din., procede-se á eliam...:d,,; a que D2ita.m·· de compa.t·ccér, c.:.Jm causa. part~-
rêspondem os srs . P.wh Guimarães, Aleiic::t.r cipaU.a;, os ·st·s. Ul'IJano dos .sa.nt..:s, Be~errll 
Guimarães, Thomaz Aca.ioly, Wanderley ~e FoO:te.nel.le, A.d:tlbet·to • G~uma~ae~ . Fidells 
Menlionç:1, Jo1.q'uim Pire>' . . aosannah de 011- Alves, Süvtt Castro, Moreira da S1lv.a e Al
v~ira; Passos ·:tl·iÜ'il·dJ,, Arth ur ·Lemos,_ 91:Los . freio . Varella. 
dé N'ovaes, Rodrigues Fe-rnaniles, Clll'!stwo •E sem causa, os ·Srs.· Rogerio de Mira.nüa, 
Cruz, l)i(l.s , Vieifa, R'l.J;'-qmndo. Ar,t~_ur, .A.ny, Iàii'o do Br,:isil . Antonio Bastos, Jvsé Eusehio, 
iio· deAbre.ri; Joã;o (}ayoso1 _ ,Yn'gl~IO 6l'rgrdo, Luiz DomiiJO.ueJ, Guedelha Muurãu, Thomaz 

. · Eí~ederico_ Bm:ges, .Joã:1 ·Lopes, Ed1.1ardo ~tu~ Càvalcaríti o . Frttilcisco Sá, -Pereirii. Reis, · 
qàrt; .Sergfo Sa.boya, qconçato sou1;o.· '.rav,a.r~s Paula e su\~u. \:Valfr·ed.O:Leal; Alfon~o Col
<fé _Ly~·a, Eloy fie Sou~<).· · Fonseca , e ·. S1lvu, t<i, Pereiru, de Lyr a; R<).ymund_o l).e M1randa, 
Trindf!.de-; · Sol\res · N~I~a, Abi~n . Mtlanez, ·Leovigildo .Filg.uefrasi Gas~ro. Rebello, :ros~ 
'i'~ixmra . d~ . · ~~·~ El'mn·w , q-o~tm ~?· Celso: ·ta., · Yérg'ne • de Abreü, . Augl~ilto de F._l'Ol t ;1;s, . 
de . §ouza., _ Br~mo }<,Jhp, · J_oa:o. · Vrmra, . ~a: JQ3!} Monjal'dirri, GJ.ldino Lot_eto, .Joao Il.a-:-

: IaqU1~~ } .ionyalve.s, .. Es~eraldrno . Ban~eu,~; . ptista; Belisarr.o de · Souza,_ Lo11re~ ço B_apt~$-
. M:oi·e,Ira · A.lve~ .- .. J~11Io .. c~e .. Mello; , Gor.ne,Icr.- ~a, Ciirlós Téixej.r,l - Brâ:Iidao; Jose Bomfacw, · 
da. FOIJ.Jeca., , ]j;.s~~c1q ,Goi:nol'a, ye~t·o :.Per; Astótpho ·Diitra, .. Pen~do. Filho~ FmnCJsco 
n;u:n.buco; ,;Eipid!() .-Flg}lelredo, Ar-thur ... 01· Berúar:lino Arthur Torres, Jesurno Cardo~o. : 
I~ild~, · ;Angelq Netol EiJa!Ilinopda.s. _Gr;,tc1ngo. Berrja;rdo Õd ·caq1pos, Dorrii.n.go.S de Castl'J, 

_Euse9io -:de , Ail<l:ra;d_e, . An·oxellas Galvao, Valóis dé Castt'b ·· Rebouças - dé Carvl!-lho, 
Roõ.rigliés , .J:'loria, · Jovinü).no , do Cal'valho,· Arnolpho de Azev~do ; Amaral Cesar,. Fran; 
FelístieJió~F_!~il\) , ·Ô.li:veira . yauji.~ão; _Domip.: :cisco M<i.Ua,. Alvaro' d(} Carvalho, · .Eiy~eu 

·:gos :GI,iJ maraeíl.~ . N~1va1 ,Bulcao,VI!1n~a, F_ebx . Guilhet.m_e, · Barbo~a Lima, . Ang_elo Pmhetro · 
Gaspar, Eugenlf.l _Íol.lrmho,S.atyrq. blas,Pw:to e ·campos Cartier • 

. Daritaâ Rodrigtie~ Ltma, To~entino , do:s. Sél>n· · ·. · 
tos •. ~a;ranP.Os Monten~gro, Bernardo. !fo~ta., _ · Abi'e 'se i.úmssão. 
Mol'CJra GomeJ, Augusto,::cle. Y.a3 •oncel,(Js,. Sá .. ··· E' 1Úl<n3.&ém debate appt'OVI!od.a a~ acta _da · 
freirê; Galvãq Baptis~a • . Et·ico '_ Co~U19, .B.ezíl-· se;,são antejêdente : 
mat; Laürl'nio' Pit~a, : J.ul_io;· S<~;Iit~~. fl.~n_rtque . .. . . . .. · _: . . . 
:Borgês, · Orliv(}llo .ca.Y.alelntl, , I\lat.Ir.IcW .. de . Passa-_so a ') exped~cmte . 

A}irê'ü,Oli:veirã.FigneireJ.o,gr~n.cisGo Veiga . ·o .;·r. -.AI·· e·.·a .c· a·· r L-"_ni'ma. rã·es·(f• Viriato; Maséa,reilhas, ·. Este _vão ·· Loqo~ . Ber··· = u.-
na:rdo :Moiiteh;o, João J.,uiz, Gastãq._da.Cuntla, seci·eút.rió) proéêde .á Jeit(lra do .seguinte : . 
Ribei_ro · Juoqtieir;t, ·· I?itvíd Campi~ta, ·. A_!l· 
theró .Botelho, Caí•ilmro _de Rezende,.- Joao 
Luiz A_lvês, Adalberto. Fe:ra:z, . An~(Jm,o Za~ 

·EXPEDÍE~:rE . 

charias' · Bernat·des de· Faria; He11r1que Sal- . Officios : ~ 

ies Cahrillo Soa.res Filhô, · Câloger.as; . Carlos ·. Do Sr . . l ~ secn•etario do Senado, de 9 do 
Ottoni . Sibino'BÚl'Õso, ·carva .. lho·.Brüto, Lin~ corrente ·t1;ansmit&indo .Üm dos autographos 

-~dolphó' Ca.etaqó, EdtHlrdo Pimentel , . Oleg<J: d~ cada .~ma das r_esoluçõe3 do . Congre,;so, 
rio Maciel; Werl.cosláo Braz;. RQdillpho Pui· devidamente sanccion~das, autorizando o 
xão, Pádua R~z :mde,Galeão: Carv)l.lhal, Fr~n- Poder Execut~vo a concede!' ab lente .da Fa
cisco Romeiro, Fernando ·-Prestes, · Ferrmra · :culdade de Medicina do Rio de. Janeiro Di'. 
Braga, Eloy Chaves, José Lobo, Pauligo Car-_ Pedro Sovúiano de Magàlhãeil um anno de 
los, Caildido Rodr1glles, . •Az(3 v.edo .·Marques, iicença, com vencim~pto:; , e concedendo .ao 
Rodolpho Mira.nda;· Joaq,ui~D: TEjixeira Sra.~~ encrénheiro civil Joac11ilí.il Ignacio de Almeida 
dão, Candido 'de Abreu,-:· Carlo~ Ca-v:alcanti; Lisboa; lente de mathematica do Gymuasio 
Lamenha Liris, ·F-raü'cisco Tolênt,ino, ~aula· Nacional;:dolis allnos de Hceuça com todo$ os 
Ramos ·soares · dos Santos, Juvenal Miller,. 'vencimentos.'..:.... Inteirada.- . 
Mal'Çar' Escobar:, ·Germano Hassl?cber, Xa-' , · · · · 
vier do . Valle; . Victorino M1;mte!i•o, Ja.mes Do mesmo senhor. de IÍdo corrénte, trans-
Darcy, Do.~pingos Mascarenhas, .Cass1ano mittiado um dos autographus de cada uma 
do Nascimento, VBS>})ê\Siano do Albuquerque, das ré:3oluções do Cung!·esso Naciopat devida · 
Diogo FOI>tuna e ·Homem.de Carvalhó. · . mente sanocionadas, _ autorizando o Podm' 
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Executivo a fixar o subsidio c a ajuda de 
custo dos Senadores o Deputados tn proxima 
legislatura e a.brindo o credito supplcmcntar 
necessario á verba 9a do art. 2° du. lei 
n. 834;para pagamento de· aju la de custo 
dos Deputados e Senado-I•e.; que. deixara"m ·de 
receber por deficienci<:L de verba . --.,- Intei-
_rada. · · 

Dó mesmo-senhor,de igual data, tra.rismit
tindoduusautographos dasrosoluções sanccio
nad \S, do Congresso Nacional, uma · abrindo 
ao Ministerio da Justiça eNegociosinteriores 
o credito .de l4:868$599,supplemantar ás ver-

Quer como politico, _quer como magi:;· 
trado , quer om tlivá;;3.S commissüe:; quo 
exerceu, o finado deu sobejas pt•ov:1s do sua 
iotelligencia, illustraç>ão, pt·obida.d ! o tLmor 
á causa publi~a. . ·· · · · . · 

·como particlllai', mws. Ex . . um cxempl a.r 
chefe de fainilia, .amigo teaJ · e éa.va, llwiro , 
dotado d_as ma:is distincta.s qu à.lübdes . . 

Peço, pois, a . V. Ex., quo se digne dç con
sultar a Camara sobre so .cJnse_nLo quQ- )1~ 
idsira na ac ta. do-3 ·nossos tl'ahalhos· um voto 
de · peza.T pelo .fallecimcri.to deste disti-ncfo 
_cidadão. (}t.fu ito bem.) . · · 

. bas n. 11 -:- Justtça Federal _: , n, 26 ~ Es
co'!~ de Minas-, ri. 27- Gymnasio Nacio- O .Sr. Presid~nte·.;....De a.ccoruo com . 
nal e Ext3rnato-e n. 31,- lnstituto dos Sur-- o~ esty~ofi . si' nao ha quem ' se oppJnhi ~ao. 
dos-in"udos- do art. 2o da lei .n. 834, dê 30 de pedido do i.llustrallo veprescnt:cnte -da; Bahia, 

. d~zembro de 1901, e o · extraordinario . de · mandarei insel•ir-mi, acbL · da s 3s~ão do ·hoje ·. 
~- 990:000$, para despesas com o .Sél'viço de o voto do peza1; · da Camara dos : Depu• 

hygiene de defesa na Capital da Republica, t.ados· pelo fullecimcnto do . illustre dese rn.-
" avocado para a administração federal. .:_ · bal'gatlor JustinianJ Ba.ptis ta. · Madureira,_ .: 
· Inteirada. · . qLre representou no antigo - regimcn a .-pro-

. Do Sr. Presidente do Estado do Rio de Ja- _,.iocia d_a ~~a.hia;. nost<~ Can1ai'a (p au sa). 
·. ·neil'o, de li do éorrente ao-rail.ecénd6 'a com-· Será S<J:ti8fetto o p i.!dHIO ·do tubre Deputado 
' municaÇão:-de estar éonstituidq. i:l. Mesa. · da da Bahla. 

Camara dos Sr:s. Deputados.-Inteiraâ.a. · · 
D C . - - . · -~ . . O :Sr. Càssiarto ··do · Nasci-< 

. . · a ommlSsao-. BenJamio Constant, convi- rne~to (·) _:: ·S'r. P résidento; yeriho otfo:- . 
dando a Ca.mara pam a se3S1o solem ri e . com .. 

-· memo:ativa da Independencia do Paragua.y. ' recer á meditação e resolu-ção da Ca.mara-
-'-Inte1rada. . . . _ . . __ . dos . Deputados urn .. Pt'ojecto. do lei ·que _en-

Requerimentos : 
, Do' capitão~tenen·te Francisco dos Santos 

. Matta, p"edindo- relévação da. prescripção 
. : para ~ec?ber os vencime?t~s á quo se julga 
· com diTeitu.~A's Comqnssoes de Marinha; e 

.. ~uerra e. de Consti tuição, Legislação e Jus-

.. __ tiça. . . · · 
. De_;Felisber~a de Lirría Maciel,pedindo uma 
pe_nsao. para. s1 e para a sua fi lha solteira .
A' Commissão de Pensões e Contas. 

.· De Marià Jost~ Machado da Gama, pedindo 
uma pensão.-A' Conimis~ão. de .!Jensõea e 

.Doutas . : · 

cerra assumpto que, a meu ver, dJSttfia· uma 
soluçãQ l!i'gcmte: · 
. Creio que cJm t.t l peoceJimerito, ·longo ·de . 
perturb •,r os SJrviçJs _ p::trlamen ta.l'illl, at- · . 
tendo -a uma ncces.;íd:i.do pub lica e teí)J, · _ 
sa.tisfaço lima divid:L de minha consoiend~ o·." . 
procuro eonteibu ir parit que o P9ller:Legis
la.ti'vo resolva. Ulll<:L fJ.Itestão: quo_ eatâ <L pro:.. 
occl!par o -espil'lto publico. . 

Em fins de dézernbi·o · do ani:t6 p~~s:tdo; o · 
Congresso -Nacional· promulgou l\-lel .u. 939, 
de 2\:! de _dezembr·o llo me.smj· ·afine, p.clà. 
qual, . adtando po t• um lnp >o .de ·témpo 
as. eleições . de . co nselheiro<~ nesta mu-ni
cipío c dando nOV<\ or·gaíüzJ,ç..'io ao·.D.stricto. 

O Sr .. Paranhos Monteiiegr~. Federal, inve~ ;iullo poder, por . assim . dize~ ··"' 
·- SI'. Presidente; já estando a Camara dos diêt~torial ,ao ppcfcito eof,iio nomea.dó;o eng.e-· 
Srs. Deputa,dos constituída com a eleição de nhen·o Passos.~ a quem' não ten ho, :siquer, ~ 

. sua Mesa c das suas Commissões p ermanen- honra de ·conhecer pJssoa ~me.nte . . 
tes, venho fazer-lhe um pedido. · . ·. · O que tem silo a a uministeaêão. desse se-' 

Fal_leceu ha pJucos dias,nesta cidade, odes- nhol', durante cln~o m.ez :JS, a&tes ~a-o toda. 
"ámb.ar>gador Justiniano Baptista· Ma.dureira esta CapitaL · · 
que, por. muitos. annos., occupou uma cadeir~ _ . O.s serv)ç.os pu tJlicJ.l municipa.():~ forã.o pos~ 
nesta_ ·pasa.. comó ·re~resentante dn, Bahia, to3 em orJ.em (ap oUJ.dps) , as fiuançás, o cra
que o considerou merec3dor· de fi gurar tam- d~to .do munic.ipio; tuio· foi reconstituído· . . 
l/em · na lista triplice para sen represen- · 
tant._e na outra Casa do Congresso. o dos: · O ;:la . VrcTORINO MoNTEIRo-Apoiado .;. o 
embargado r Justiniar(o Ma.dureir~J. foi tam- prefetto Passos. está cooquistamlo a ·benén1e-
bem magistrado, exercendo as. suas f!Incções rencia pul;llica. (Apoiados~) · 
em diversos logares e ultimamente nesta 
CapitaL · ·· (-}~Es~e discarso não foi revi•to polo Órado1'; ·. 
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0 Sa. CJ\SSL\t'\0 DO NASCIMENTO·- .•. e esta A lei n. 939, de .29 de dezembro do 1902, 
dict.a.clut·tt CJIIO se vem ex:Jrcendo ha cinco det c' l'tnillava, que ficavam suspensas as fun
mozes, só tom procluúlo. bonefico~ eiTeitos cções do Conselho Municipal o, no paragi·a
paL'[l: a pojwlação cte.:Jta Capital. (Apoiados ; phci uni co .d>JS disposições transito rias, dizia 

. rnuUo liern ;) . · - _ que -o prefeito, nomeado pelo Governo, en..; 
· O go.vergo f()deral se propõe . ~ ata~'\r cotu feixaria em si os poderes executivo e legis-

resoltição o problema do saneamento desta lativo do município. . 
CapitaL E' b3m de ver que, pa.rà conseguir E' essa situação benefica , para a Capital 
esse objectivo, l-he serámuito.mais f:wíl ter dà União que quero prolongar, não por 180 
de .tratCJ,r. dirücútme!Jte com um . unko h o- dias, mas por 360. 
mero,. !nv8stido dn,s [tmcções publicas inuni- . E' ~ preciso mais um anno; e é julgando 
cipll.es, do que com um executivo niunicipal pelos antecedentes;pelos f<wtos que ahi e.>tão, 
e uni leglslatJvo , tamlíem inunicfpa.l. . pela ordem estabelecida na economia finan- . 

Esta cogsiçl.ar áção,.por si : só, determinaria ceira .dei municipio; pela circumstaucia de 
a éonvenienéiéUle prorogar por ttm lapso de ter o prefeito municipal attendülo ás exigen
tempo ra.zoavel i.t ' di<~tadurà .ql,le . banefica- cias da opinião, concorrendo para a resolução 
m_enLe vem . exercendo a·. sua ii:lfiuencüa· na · dé todos os problemas· cJncernentes á viação 
vida' destn município, Cll.pit;tl .da Republica .. interna-e. â coninwclidadedos munkipes; pela 
(111tlito_bem;) . . . . ·. · _ circumstanciade ter.o mesmo prJ;lfeito con
. . _ O .proj~ctó quo tenho a. honra de olferecer corrido poderósr1mente para·melhor arrecll>"·. 
â 'ênnsideraÇão de meus ·collegas não ü um dação. das taxas municipaes, chegando a 
est-udôecirripl(3tosobre o assurrjpto, é,apenas cobrai' impos,os que até agóra se não cobra
a bitSB par~, subméttido o càso â_ apreciação vam ·e .áugmentando assim .consideravel
âa Corrimissão de Con,stituição, ·, Legislação e mente l!S r·eu:das deste- município; é julgando 
Justiça;qur:Y é a conipetente,~esta intervenha, por tudo isto, digo, .que sou levado a propor 

:._ ó'\i · corit -substitutívo; ou coTi1 um projecto ao. Congresso Naêional a prorogação destes 
çoi)lpleto, cómtanto que obetleça · a ésse pen- {loderes·dictatoriaes, não por· 180, mas-sim 
sanwnto éapital da .prorogação da beneftca por 360 dias. . . . . . . . . . 
diétaduraqaé $O . ~_st~ exercendo .~nesta Ca- · E não proponho que ·a prorogação seja de 
pital. . · · . · · · · .· · ·· . 7., .-. · - _ l80dias, porqUe, .. estando· nós em maio, é . 

·Excuso, perante · üma comtnissão-em. sua bem do ver que, si eu- propuzesse a proro
gri).nde pai'te de jür-istas e jm~ista.s notaveis, gação' por esse•prazo,igual ao oonsagrado na 
de demonstrai·, o"- que aliás foí f~íto extibe- lei -de. ~9 de dezembro, tal pro:rogação viria 
t-ant.emeo.te aip-da na; S;Js:Sãõ p~ssàda, pelo- a terminar quasi· no .ultimo dia da sessão 
Hlustre repr~sen:~_í\'lte 'do Piauhy o Sr • . Ani~io l egfsléitiv:a; e, caso a dicta.dura continuasse a 
dê kbréu, que a ·ma..teria que sé ~encerra na ser· _tão benefic_a . como t~m sido, nós não _ 
lei --n; 939, de 29cde dezembro.de' 1902_,_ não teriap1ossíquer o tempo d~1f~zer com que 
Infrjnge . os preceitos dã Constitt,üçãó da Re~ esta _pJpulação gosasse por ·mais tempo ainda 
publica. . .· . . _ . . . . _ doseus beúefieios. . .. _ . 

COrrio quer que seja., tendo e ste assumpto ·E' esta a razão J?ela qua! prolong:o o prazo, 
de ser levad() á· Gommissão de. Constituição e desde a época eiu que termina o actual, isto 
Justfça, que ·ha -al por força· dizer sobre a é, 29 -de junho do corrente anno, até tantos 
constitu~ionalidade do projecto, é excusado de junho do annp proximo. · 
adianli!;r o debate_; explanando desde logo a _E' . bem de vêr, e eu já o disse, que o pro
mataria. . . .. . . . . . _ : ·. . _ ec.to que apresento não. tem nem uma idéa 
· Acredito, · Sr. P'residente, que . ri. Repu- mais . do que esta; que é a capital ; a Com

blica é po~· oxcJllencia o govei·no .de opinião; jmissão ·.de Constituição, Legislação e Justiça 
e, &i asaim é, penso que o Pqder l,egislativo reunir-se-ha, estudará o ca>o, terá em vista a. 
Fef,leral, nesta :e ·na outra casÇli; não tem lei que a,qui se votoU e ílirá ~?i attendo a con- -
oú. tra cousa~inais• doqU;~ séguir os dictaiiles ven;iencias publicas solicitan~o a sua at
da opiriü1o publica, · e esta .se teJn pronun- tenção e a da; Camara'para. este ass'Umpto, 
éiado abertamente pela conveniencia dosse ou si, acaso em erro, fui _Levado por uma 
gove~·no municipal; tal como eUe está con· falsa apreciação a trazer esta. materia ao 
stituido. (ApQindos-~ J . _ - . : · . ~ ·oxà.me do Congresso Nacional. 

Não faço, port:,nto; .)'Ilaü;; .Sr ;''Presidente, . Me~ ppojecto contém simplesmente um ar- · 
do que; ·vir, obedecendo -aos dictaíneS. da tigo;: porqqe,-como disse, elle .nãoé mais .do 
opinião publica, pedir à. Ca.mfl.ra ·que haja· ·que w base para um estudo. Diz elle . 
de pi·o.rcigar, em'liClJ. Jn teiro vigor .. :. _ - . (lê) : . 

o Srt. BRwro .: 'Frtno~Até·quàndo? : ~t~..§lndo, Sr. Presidente, aos reclamos da 
, · , - . . · . _ · . opm~ao. .· 

O Sit. CÀ.sst.Ai'jQ ])O NASCll\flj:N'l'Q- , , , pol' 'Do. Governo passado; COiil o qual.me louvq . 
360 dias. . ~ - . · .· ... ·. ~: __ .· - ' de ter collaborado mais ou menos efficaz_ 

• _=; · · - ·:- : ... _~~ -- ·-- · . ....... ·. -~: ·._.:_ 
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mente, na ·mar li da das mit\has forçn.8, do ta .to p :llo 7° di.>triclo dll - 1inas Geraes, o 
· govemo i! a~sxdo é a glori~t a reconst ituição con~hla.to Antonio Z ;~.cat• i ns Alvares da Si-lva. 
fin anceira dl Patria, deste. novo ,g OVCl'.CI:O . . .SaO.SI.\CCeS3tVamcnte vustas a votos .O·.·ap-

,' quc ahi está, sorá· a glot:ia n. su!uÇão . do pl;'oYadas 'as soguinto.3 c0Iiclusões-dó pat'ecer 
g rande proble!Jla do sanenmcn ~o de.sti.>.: Ca- , n_ • . 65, de.) 903 :. , ... '·· _ :- ~ - ,. . - .. < 
pital. . . ·· _ . . «Que p;ppcovadas ·como· Já . 13e.acham ·pe{a 
. E'· préciso q~e não · nos esqueÇamo :i de que Cam~r·a as qleições ·do referido di~trieto,. ilão 
· 0 Bra.zil é conhecido no, 03tl'ang3íro, .pritici- ,conr,cstadas, em fac~ !la approv-açao do pa.re-
palme-ntc na Eurqpa,' péla ·sua ç,~p it.Ll{muitós cer n. _ 6~, deste an~o ; .. .. . · · . -- . 

. ap:Jiados); e destle · que -aqui estrangei1~os , e . .Que seJ11'cco__n be~t® e .-Pr?cl~m.a:d.o. D_~pu
- .brazileil'.(JS moi· rem iis Ce'Qteoas; devjdo ás . tado pel l\ .. 7•: ~lStrlQ~-o do Esta:(! o d~ MIÇ\~S 

. . endemias, sem qtie .se. i·eafiic um" obra coin· ·G:é~aes o :cand1d~to. dr·p~omttdo Anto-\uq Za.ca.-
pleta :de ~a.neam·ento., s1neam,ento !J.!le .-qe- ru~s Alva.1·o3 da Silva~}) . - . . : _ _. · .. ·. ·-:· 

-·pendo·do Gover•no Felera.t e do· Poder Mu.ni- ·. · · · , .· · _ · , , 
cipal ; eii entc11di, . Sr. Pt•Jsidente, . qu~ sati3'· O · Sr. P•·~~i_dente ,:- Pr~cl f!-~!> 

_fazia a - uin encR.rg.o de .mí 11 ha . coúsciencia Deputado pel? 7o dts.pet;) do E~tado d.e Mma_s 

1atteridendo ao .r ec.lamo P.ub llco o Pl'(Bt;wa . _qeracs;-. .o . Sr. Antomo Z~~ar1as · Alva.res d;J. 
·um serViÇo á Jtepublic;t-.env.iu.ndo à Mesa :o· Süva.. · '. ·. - . ··.. - · ._ . .. · 
prójecto. do lei que acabei de ler . ( Muito 
'l!em;' muito bem . ) . . . 

-· Vem á Mosa. , é lido, julg3.d·o objecti:ide de, 
liboracão e enviado -á. Ct>mmissão cte··Con·str
tuiçã,o, Legislação . ~ Jtistiçá ô séguin ;e : · ~;:.- ~ . ~ . . . . . ' . 

. ·-ó s~ · .. Ile.;riq~e.-. ~âlles {iie,l~ 
m·dem) ·- Acha.·ndo-s·o nÍ).. a.nta-~alllo o' Sr~ - AO:
tonio Zêi.ca._rias, ·Da pu ta.do . reconhocid o pelo 
7P .d_istdcto- 'de Minas Ger<tos, pede ·a . Y,; ElC ~ 
f.ttel-o.:iiltl'ódüzi'r i);O reciil.to, afl.in de prestar 

..0 compromis.>o . regimeúhl.. . . . '· . •' , r 

. .· .· . . ... . . . 

o Sr. Pa·é'sH:lente ··C'onvida. os·· :Sr.s>· 
3~ e: 4°. S3áatÚiôs à; ircrri .i·eceber o 'nie.Smô
senhoi', o·qu1l, sancl.o introduzido-nóTeJciri io; 

: .. -PrO.roga p oi~. 360 diãs o p;·azo ·de · qu~: t1'ó.ta o presf a juntd ã; M<isa., ·o compr~missà r-egi.., 
·- ar:t: 2° :do · capitu.lo_ 5° da lei n : 9.:39 , çle 29 mental. . _ . · · · 

âe dezembro de·1902;a contar do ter-mo as: .. - ·. .· ·· · ·. ,. >-: . ·. . · .• .. . _ 
.sign'q.do-no re(er'ido artigo · e dá ·ouh·as pi·o·· . . -' 0 $(.';Presidente,-· Nâ0.1Hiventl.o_,-
vid.encias < : - • • •• • • • - - " • • : • • na.dà. . mái~ . a. t ra h r, dõ!~igiJ.o p_ara. q úiq.t!).~: . 

. -· · · -feira, i4 do corrênt9, n. S9guintri" orde·m · Q.o-
0 Ooagre:.so N:a.cidna.lrosplve : · . 1 ·dia: . · .: - .· · .. . c:-. . ._ ·. :. ·~ _ . _ 

, . 'A~t. 1.° Fica .p,rGtrogado p.or ·360 dias ·e -· T1~ab::~.Jhos de com,~;n{~_,j)es . . · · 
:· ;- . Pl!~zó de qu~;~ . tratiL o art. 29,_. .do capit ulo fJo · · -.·-- -·· · -
'· · dà lei n. 939, .do 29 de dezembro de 1902, a · Lovanta,:.sc a._ ~os·sll'o :: ~ 1}iora da hrde •.. 

. 'G~nta! d.o ·~3.1'1'(10 ass~gna~o~ no r~ferido ·-~r.:.. 
1 

• • 
t1go, e em -vigo<· as d1sposrçoeõ 'do paragrapho ' Vã.j ·a . imprimir .os scg-úintes < ' : • . 

u-nico Ju J;llesmo.al'tigo . e-· :tod~s [\8 niahniis-· PA.ItÉCERES 
~ : : . .. 

posições da 1;eferida Je~ ; que'não estejali). em:_ .' 
. an tino)'D.ía. c'Om o pensamento con tid,a neste: ., N: 66-1903 · · ;' . 
.. projecto. . . . . - .. : ... ·. _ . - · . . . . ·.. .. - : . · · .. _. 

··sala das sessÕes, ·i2· d~ ·mai~· ·de 19r:á:·: ·:: 'Réco_nhe,ce:·De11utadós pelo)o Dist?:íc~~ F'e,âer~f=~· · . .- .c · · · d · Na c; ... t · ·· · · ~ · ~" - ·- .os Srs_. . Al'lh'bfr Amb1·ostno :He.r.edta de _- Sa, .. 
. :, .... • asstano 0 

· s .me~ 0 • -~< F1·dnc.is'co Cor1·êa Dutt~a. .. e ;J'osl ·· Candidc· dê ··· 

'>.: 0 Sr. Wencesláo ·Bràz. (p~l~ : Albu.qu~'rrjtie Mello .. ~lrilto's . -:, . >-::: ~~ 
:/. or~~m) . requer e. obte~ ú rgencia para a v o-.· ·-1>.. J~n-ta· .Ap.ura.àora das ·ele.ições :de 18· de';,, 
· :· taç.ao. do parecer u. 6o, ~e 1_903, qu B. r~co - fev.erci11.0 .no .Dist ricb· Fe.deral ~x_pec!.íu· di~ : 
·,;.:_nhece Deputado _Pelo ~· · dlstl•Jct? !fc MmM_ p!omas-.aos candidatos coron~l Arthur Atn-·'·' 
, .-._Geraes / O s ,·, -Antomo . Zaca1·1as~- Alva1,·es ·brosino Herodia de-8-ci. Dr . Francisco Corrêa 

-_· da · Silv~~ e ·qlle .~stá :publicado ;no Diéio -Dutr~ e" ór: José. c~ridi~~ -de· Albuquerque·:· 
do··Oongres.so de:hOJO : . , . . . . - Mel~9 ~atto~, cou:o . ~e_putados eleitos pehL ·, 

··consultada, s1 -a. maten~ da urgcnc1a é .ta1 . 19.dl.:lt rlcto, d _pr1mowo por 965 -votos; ,- o _. 
qu'e · deva interromp·.ir ·a ordem _dos . t:ra.ha-. segundo poi• 959 e o terc(liro por 665. - " . . > 
l!lOil da sessão do huja, aCamara. decide aillr- _ Contestam estes diplóina_s· os-.Srs • . coi'oi;lél '~, 
mati:vamabte. . . . . Carlos L.eite 'Ribeiro, ten~nte .coronel· Joií,o:,: 

Em seguida é .annunciada a votaçã.o do:- de Figuoiredó Ro::ha , Dr. ·.:r9sê Jof!,quim d:U:? : 
p:1reccr n . 65, de 1903; ·reconhecendo Dep~- Costa Pereira Br..tg~ e· padre José F-err~ir~· ·..z 

i .·· 
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da . Siiva, arguiodo o primeiro de in- Dom:üs, já o eao~o se pô .te dizer prejulgado 
comp11tivel b Dr. Francisco Corrêa Dutra, pela Camara;· por sua duci~ão em hyp:Jthe-
como · .o.fficiaL effectivo e de patente . do ses perfeitamente idepticas. · 

· SO,i';ti~)i~yi:lF~i~ de3té Distdcto Federal!.: ·e Assim tiúnbem . a incompatibilidade do 
dê rr s · as~lmções ·da7",llaé . 12"' secçoes Or: Corrê:t Dut1·i .. Restrícta, como é, aós 

. . . ~ÍÍ;i (iji 1";2a, 3"', 4a, 5", ô"", 7"', sa, ga, casos quo especifica, não póde aque!lil. lei ser 
. , iU~~; emfiin todas; da ··. GloriéJo, , di:i amptiad:li o. :portanto, eomprellendor sinãó . 

a :Catldêlii.í'ia e da 3"' do 2° dis~rteto de aqueltes C)ljo _cargo lhe esteja na lcttra e 
- S~rttru~ R,l.fjl\. · . ilo . espírito. . . · · 

.) · ;&~i -:~XMJ,terient~ coro~éi Fjgueire'ao Rucha 0 -~tl;~b1 :l6e~~~~:t.Rr~~~Í~' ~ão é em rigor . 
"lt · oa(mêsma incompatibilidade 0 mais Nesse corpo não exerce· e~le : outra. funcção 

· .d. .. l:íP~lHeredia de Sá, como coi•ouel com" que não seja a d:J cm;ar, que não é certa
. ' _Íflji~~~hÃe : dá;J~ brig~ta da gdarila }ÜteiO~ll;l~ • :tnertte Ufiia f'uncção i:ni!itar. · 
·' 0'11 iHllhdade das életço.es d.a i2l' .e 5" secçoe~ Pe'rtéilce o méiico a uma cla:sso annexa ao 
-<lâ,fdM~a;.a~ PJ~;.·, 3"', 4a, Ea, 6", 7a: 8'\ 9", -- · . . . . J~~,-u~ ·e 12; todas emfiiri, di). Gloria, çla 1• corpo milital'; nenhuma funcção polici~l 
~à:í ~r.;:- !;Ja;o(j~t 1 7", 8~ ~ . ga, · çl~ Candelari,a,~ .9 exerce ou de policia, nenhull1a da mando, que 
ü,a.. r o. • a . ~~\ ~ .e.p''; ~rn~m todaS, do: 1., di~- . caracteriza · "o offipial, . na techno~og'ia mili
't~· .Sâhtit Rita,~ da l "'.- .2"; 3a, 4a .e 5 .. , tar, poderá exercer nunca;; não é cmfim ~ 

.. d · 2 · d' t · t d , · soldado; que, p)l:L Juucção .militàr, a lei 
1~; ·o • . . · Is. rtc _ o essa me~ma ineom'p:ttibiliza par .• os ca1•gos electi-

_-Q.t'e.~~J3ii;l),~pr.per~lt·á . ~r~gá, .· .. ái:~ui~·do. iros. ·. -
.M. iJ;tillà~&'!l~.ell]iÇões. da 2."' ,c · 5"~-secÇões 'da, . O ·p1;Ôc9s~o eleíio.ra.l · \:· " 

.. -Gili:t!\l:f~ d,i!;: 6"r 7">11"· -~ 12~ d·a., La-gO:J,, da; r a, 
· · ~l§ @!bji)l'L(i~ ~ -:7a, sa, .wa,lla .el2"'da Gloria, ·. AS-~étas;dessaáelêi ;ões, emsuaquasi gÍJ- · 

tl.ii. ~a, ~~ •. u"}.ea, 7", ga h lO~, da Cand.e!aria e . nerulidade,accus:tm irt'egular1dade.3 e vícios, 
tl;il,Já.; ' ~~~j ;:ta, 4~ <eJ')a, em fim todaS,' •dol' dis: mttis 'OU ~eno~ sanavcis, •. _ • 
t.r.i~~tô~\'l,e,Saq~'àjuta e dâ1"; _2"' ; -' 3a ·o A~> do · Por ·es~e facto; . .foram qliasi .todas impu-.-
2?1ki~t.'tie.~o dlissa. mesma fregueZia. · · gnadaspelosdiveí>sos cahdiciatos,chegando üm 
· · ~. ~~~Í$:eiÚ;e, 0-qü.anto pá:dre :J. osé Fe. ' ~~ del!es a pedir anullidade detqdas. Entratanb, 

·· d · ·1 · d ll 'd d d impilgnamalgumaseleições,quelhoforamcon-
retra a Sr va; reclàman ° ' a nu · r a. e · e . ~ra.i'ias, alleg. ,ndQ circumstancias que. occor-· 
t()â:'d ~:plélf)ô' ,êleitoral ilessé •· io ;distri(\to 'do rem igtíalrnente em -o~tr.as q~é ellcs proprios 
bJ~-tt~~~õ.~F'~d~raL_ · ··· ·• · · . - apuram; ped.ern a l}IJlbdade, de outras por 

_. :.·<'-' · . ··o . . -A·.·. . . t ;b't 'd d - factos que ·seriam para determinal"a, si não 
. .. . . .. · s: tnc~mpa t.} t a .es .. · · -· fós,SetU contestados · pela ptopl'ia neta, qual, · · 

~. · ~ã,~ -~á.i~c9 - á,áa .cõ~pissão~ê rriti~er:i~o ~~~a.eÍo~~Jt~s ~~eo~!?r~~~~m~t~~~~~ · ~~afe; 
:~~~~~J~::t!~ri~fit;~:d~io~~- ~! ànJg~?~~~t.~ '~fn~~ia~p~fra~rc~;~f~~~~J~~rod~~ i:~~~~?!~ 
r~~ ~~t~a. .. · .. . · . . ·· .· .. ··,· .. ·. . _ . quantfoa actar)o seu prop~·io contexto ex-:' 

.A ~o . - ~QJ't:o.nel :Hei'édiiLde _Sa, porq11o a plicit.§atisfactoriamente o caso, e qual ainda · 
· guavd·á'.J1ao"-ioliatnão é a força de terra~ ·nem o d~ não ser a cceito uin fisc~l.quando está na · · 

. tão· f[atim;> 'dí3 poUêta e . !lliliçia de que<cogita acta a oxplic;.tção da ~ecusa; accusam de frau' 
-.a lei dás incompatibi@ .. ~des, . Essas_í)JrÇas são dulent'o q al1~tamento eleitoral, quando falta 

. CÇJIJ_stit)lidas pé.Zà NaÇiio , par;i o fim.:.:nenhúm conípetencia á Cama1·a pal:ajl,llga.l-o, .sobre":' 
_a_J.i4~--W~.is nl)bre~dó. ~~a defes::1. permam~nte, . tülo dép9is 4~mar.tti~o. em . ~rã o de recurso! 
no mtér1pr o.no extorwr ; a guarda :ç~acwnal p~lo ~ Sup~erpo 'l'n·buoal I?ederal; e quas1 , 
porém; é a própri~' riução armad~, quer todos :argliertl Q.e t'r'aridulentas 'secções, por 
di:Zer; ~l\à. il!).Ção-em :arrri.às, po'derdo ·dar-se yotllirem nollas,>_ Mlos eleitores c com os 
até . ~â tat\tó çhegue seu .. iofqrturüo--, até · nómés destes, iodivid'uos nã·o alistados, mas 
contra as i:ü:ópriasforças arzí:!l),(:las. · , . ···~· o~u}l\lma próvu juntam que autorize a Com· 
.· Qr_li,; a ; lei das ineompatibitidtü;f!'ls· , é re' missã!il à decla~ara- fraude. . 
strtctà; · · :rigorosain,~nté. restricta t;tos . cásqs . Para apurar do melhor modo as votações, . 
queespecitica. , · ': .· · · ·. ' -· · ·procuroüaGommissãqapenlloS o quanto po3-

Desde que, portanto, a guarda naciomtl . s,ivel escóhnal~as das de eleições inquinadas . 
não é ~ força de ter1•a:, de policia ou mili~ .:ae millidade ~nsana vel, çm de fl·aude mani · 
cia 'Ciyica, de que Çogita a lei de iucbmpati· •festa; . . .· · · · . 
biUdade eleitoral, não podal')l os officiaes · · E ~pura.ndo, . segundo esse critel'io, tão 
dessa .guarda ipcorrer. · Qm tal iucompatihi.,. só mente I}S eleições da . 5" secção da Gavea, 
liQ,ade ' .. ~ . . . . . . ' das·pi. "2"" 3a ' 4á .5"' · t)a 7" ga' ·ga IQà e ll a' da, 

•' • , .• .. ... . . ! (• ,_-. _ ;>. :,•' ' . Jr_- ' • ) - ' · • ·' ·:' · ·• ·' ' - ) ' 

. :-: 
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Lagôa, das la, 2", 3~ , 4a, 5• e 7• da Gloria, 
das 1", 2•, 3", 4", 6•, 7• e 8• da CandelarLt, 
das P e 4• do l • distric to. e das cinco do 
2° districto de Santa Rita, chegou a Com,~ 
missão a este resul tadó: ' 

Cam::trn, do;: Deputados docidà a sua c msa 
como as:>embléa politica, quca se ausenta de 
leis c de provas. Pede um julgameo to se
vero e ímparcíal, com asseiito nos documen-
tos quD offerece .. · · , · : · · 
· Detidamente foram examinados documen~ 

Votos tos e achs,e desse exame provém. este ri:lla-
Hm•edia de Sá . ...... : . ...... : ... 834 .torio. . · · ·.: -
Corrêa Dutra'.·············:····~ 645 o~ro Fino- Fundado, em uma 'certidao · 
Mello Mattos.········· · ··· ··· ··· 548 passada pelo eScrivão do juizo .seccional, e. • 
Leite Ribeiro ..... · .... • · ~ · .... · ·196 por despacho deste, e .em outra · do .secre • . 

. Figueiredo Rocha:.········ · ····· 490 ta rio dos N . .egocios ·do · In._terior, o -Dr. A. 
- E outros muito menos votados. · , · . . . Pinto-impugnou o alistamento d,es~~ muni-
. Addicionando á votação d,os candidatos He- _cipio, _visto não ~onstar elle do ~r~b,ivo do · 

redia de Sá Corrêa :putra e Leite Ribeiro cartorw .. Contrananio essa .cert_1dao o Dr . 
. 12 votos dados ao primeiro, 2 ao sagundo e 6 Bueno de Pai':a exhibiu uma outr11.! :p.úsatla 

ao terceil•o simplesmente com esses nomes; pelo s~creta,rw da Camara Mu~lCipal de . 
pelos quaes são aliás conhecidos, é este 0 O~ro Fmo, .em que se affirma a ex1stenc1a .de 
resultado da eleição : alistamento: elfectuado em 1902 e .Pelo qual 

· se procedeü á ·eleição de )8 de fevereiro e 

Heredía de Sá .......... · ..... : . . • 
. , Corrêa Dutra, ..• ~ ... ,:.: _ •.. •~··· · 

· . .. ,. ~ello Mattos·.: ; ... ; · ...•. . .• ; . ; ; .. . 
Leite Ribeiro .... ··. : . · .• . ... . · ...... , 
Figueiredo Rocha ............. : . . · 

Yotos . mais aind;~. de .não · teniido delle .interposto 
846 nenhum recurso; juntou o Dr. Bueno unia -
647 outra certidão do escrivão do juizo seccio-· 
548 Iia:l de que não . existe livro paí·a lanci!.rnel)~o. 
502 de eleitores e de .que os serventuarios ·que 
490 se· substituem não recebem o · cartorio por · 

inventarfo. · · · _ · · . . . . . . · 
· • Isto posto, é a 3a. Commissão de Inquerito Esta ultima il'ertidão não. vem ao caso;-: 
. de parecer : · · porque a lernão .cogita de livros p.ará; a in-

.. 1°, que sejamapprovadas às mencionadas scripçito .de eleitores no juizo seccionale: 
eleições pr()cedi~as. no lo districto do Districto quan~o á desordem do cartorio pód.:) ser. or~ • 
· Foderal em 18 de fevereiro do corr.ente anno; den;i naquella secção. . · / .. · .. ·. 

2°, que sejam reconhecidos e proclamados A ai.lsencia de ·copia de alistamento · p.o: 
.. Deputados por esse districto os Srs. Arthur juizo ou· no goveriw, cópia recommendada ilo;. 

·Ambrosino Heredia de Sá; Francisco Corrêa § 7• do art. 25 e 1 o · do art .. 27 do livro ·35, ... 
Dutt>a e José Candido de Albuquerque Mello não f<1z prova para a iáexisten.cia .ae um · 
Mattos. . alistamento, desde que . outras não sejam · 
.. Sala das cómmissões, 8 âe lllaio de 1903. produzidas, t.aes como: certidti,o da secreta• . . 

· ...:..João Luiz de . Campos, . presidente. _Luiz ria da Garoar(). respectiva ; justificaç-ã-o.· com ; 
Domingues, relator . ...,... J. Soares .Nei-va,- citaÇão dos- membros da commissão muni~. · 

· Christino Cruz .. >-João. Luiz Al-ves.. . cipal, creada .pelo art. 3 ; transcripção· no li; · 
yro de · notas, conforme o.§'· 3 dó art~ 27 ·;·,·· 

. N. 67-1903 visto. a própria lei n. 35, nos §§ 1 e 3 do . 
1;eferido artigo declarar o inóro~'nto e!ll q!le . 

Reconhece Deptitado pelo · 5ó dist1'icto de o alistamento ftca cor1Cluido, . e:· é .depqia ç[e ' 
Minas Geraes o ccr..ndidato diplomado S1·. concluído que serão extrahidas ·ascópias e• 
F1·ancisco Alvaro Bueno · de Pai-va, com -voto feita a : transcrip.ção; · ·· 
em separado . do Sr. Augusto de Freitas, Nestas condições, llãó sendo a . cópia subi : 

_ . p1·opondo o reconhecimento elo candidato stancial no prócesso,i&.oladamentê improc~de, . 
· Sr. Alfredo Pinto Vieim de .MeUo . ·para sub&istir o motivo; que úella se func,l.í1 :;. 

Exposição sobre o 5o districto !le Minas ~as si esta certidão não satisfaz pa.fij.~·urn ·. 
· Geraes julgamen~o_, a óutra. em contrario . dó'.secrl)-. 

· - . ·. . · · · taho' da Camara não está em devida-fóriná. 
·Invocando: quasi 20 anúos de vida publica, ·para ser apreciada, porque limita-se a (l.jzer · 

consagrada à o culto fervoroso e sincero. do que houve aUStarneíi.to em 1902 de· conformF. 
trabalho e do dever · :no desempenho de en- ·dade com idei n. 35. Para que tal certidãô: 
cargos, que com .. honra · e patriotism·o. fizesse fé, cumpria que o~secretar1o se r(lpor~ 
occupou, diz o Dr. Alfredo Pinto, impughan- tasseao livro, ao seu numero, ao Iiumero de; . 
do o diploma conferido ao Dr. Bueno .de folhas em que o alistamento se cqntern oom< 
Paiva., que não vem ú.surpar alheios direitos ós dizeres do § 3 do art. 25. Destâ certü;lãq . 
:politicos e que tau'lbem não deseja que~ sóinente ·êaproTeitavel a parte negativa dQ . 
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Jlão ter havido recurso no processo de - alis- n.ppareceram seÍ'J cedulas com um só nome; 
tu.mento . · entretanto o resultado de 258 votos nã.o cor-
As~lm posta a. impugnação, -é preponJe- responde às 129 cedulas. reoebida.s, pelo que 

raute _o· ~listamento, não só p-ela presump_çã.o se verifica um excesso de seis votos. Na da 
U.a terq;i(lo cumprido o preceito do art. 3°, ~a,. rece.bidas 114 cedulas, votaram quatro 
qtie· o fa-z annual,_ como pela prova subsLiaria elettores ém um só nome e não se apurou 
e .implícita de actas eleitoraes. : um ceJula conten_do duas listas.. Reduzidas, 

AJI<:tstado o assumpto do alistamento, ve: portanto, as cedtiJas a 143, seu quociente é 
_jamos, o·n.rticu1ado ccmka as eleiÇões. do .95, !, e sendo o numero de votos de 286, o 

· O.:· contestante jnhtou UJ,ll termo de de- quociente é o me'smo de 95,1, mas descon
ClaràÇão de el9itores, que qualifica de ido~ tadós ois quatro votos das cedulas com um · 
ileos, ··em que affirmam ter sido feito_ a· só nome, baixa o resultado a. 282, cujo quo
chamaaa por um a!'l'o1amento sf3m fórma, ciente é 94, e·· assim hou:ve um excesso para 
n~m. processo ; e tambem uma éarta do cada candidato de um voto e .um terço. 
1 o-juiz . de: p:tz de Catnpo Mystico declarando - Cop.soante com as decisões anteriores, pro·: 
LI,.Ue na SÍla parochia · não funcC-iODOU a com- p:>nho a nullidade das . secções 3a e . 4a : da 
missão seccional.__ .- : . , _ -· Ou,ro,.Fim. 

A ?a~url:'za dos eSCl'l)!tos par~lCulares é Por·uttimo, o contestante inquina as se·· 
por st -tao faJ~acomo m~tq de -pr?V~, .-e é até · cções 5a ,e ·6a,_ por terem sido as acta::; tran
P2,t .n o_SS!J.S . lers ger!J.eS tao restr.rct~va, . que scriptas pelo mesmo· escrivão ~e paz. Estas 
na9_ merece dem ,ra ~e apr;emaçao~ amda secções. são amb.\S de Monte-Sião. . 
qve·_ se tr[).te de materut ele~toral, eru que . ·1 .- 1 ·t , 1 · g • · · 
touus.sé interessam_ pela verdade. · k el e oi o_r_a • no art. 43, _ s ~O. b) r~-

F)l•am .tambe:til pefo contestante juntos cpmbc a~ p~esr~t::,nte ~· co~J_?rssao mum
:seis titwos, no original, de eleitores da:> 1"; _mpa~ a drst~rbu~çao dos tn.bel!Iaes o._ servon~ 

- 3a e 4a secções, nas quaos estão corisign <l.dos tu~r:_os" de ·J_ustiça par:_a servirei? n~s co~
os caráctei'isticos exigü~os no§ to dq n.rtigo Jl?ISsoe;s sec;~onaes. ~ap:póde o refeirEO pl~· 
:28 da lei, º <:j. · vista delles ped,_é a ·nullidade srdênte f'!-~er nomeaç.w. ou~ra, - q~e ·?ao -SeJa 
-dos votos: Esses t ítulos não teem data, nelles de ta~ell~ao ou serventuarw de Just~ça. Em 
·diverge a assign 1t urá d·q presii:ie_nte da com- 1~m distrrcto de paz onde o cartorro de po
missão municipal, n~o ha ;prova de .que com llc.a._ e_stá sernpr~ ann~~~ ao de pa~, um s~ 
•elles tenham -votatlo os eleitores . c . partan:to esc~rv~o é que será . d. s on~do para <1: tran 
neiil ao menos é déúlo ailnul-làr . esses seis scrr~çao, qualqqer .que SeJa O numero d0 
votos, coínQ o."co:Ótes iª'rite pede." : - secçoe~_. Funccwn~ra, á falta deste, um ad 
· Alleg<~ o ·contestante ·_ terem votado meno- hoc, nomeado pela mesa, · . 

res e àhalphabetos nas- diversas secções da c i- : Jacu(inga--" Foi. e~te m~nicipio instaHado 
1.Üide. Mesmo que_fo&se prova.d,a es .a allega- em l de janeiro de 1902, mas refere o contes
ção;fugiria da competencia desta commissã.() tante que n_elle não se fe;ralistamen-to e que 
tomã.r co_nliecímen,to do facto,t:lf;!Sde que o alis- .se procedeu á eleição por uma lista de cha
tamento .se faz , com asSormalid ;dtJs leg·aes, .mada remetti_(l.a em 1898 pelá Camara de 
ainda que 'com _a certidãO de idade e -cou;t a Ouro Fino, de- cujo município Jacutinga des-
prova da -identidade 8e reconheée~sem meno.- membrou-se. O secretario da Garoara certi
res c arialphi,\bet~s escapos da ei-n·. 3:029, ~e ficou que não houve alistamento, que a lista 
9 de·janeiró de 1881, cõnforrile a O.;-<cepçao do era de 1898, contendo as . tres primei ras se
art . ."22." · - . . cçõ_es 250 eleitores cada uma e 15 eleitores 

Declara o contestante que ·: a somm<!. da a quarta. . . · · 
votação nas quatro secções · d~ cidada · não Examinando-se as aétas, verifica-se que as 
corresponde _ao numero .-Q.e eleitores com- tre~ primeiras .socções so compõem de facto 
parecídos. _Bouve equivoco · do coptestante, de 250 eleito-res cada. uma, .m~ a quarta em 
porque _ nas quatro: secções GOmp:tr~ceram vez de 15 accusa um numero· de 20 eleitores. 
618 eleitores, foram - roeobidas 612 eedu-· A" certidão, porém, passada pelo secretario . 
las pàrà Deputados fedara;es; que pro- da Ca.m·ara. municipal de Jacutinga, poderá 
duziraín · 1.221 votos . . :o quociente dos -ser recebida eomo documento official ~ Pelo -
votos é de 407, emquanto _que o.: das cé- art._ 4l da. lei, o presidente da commiesão 
dulas -é ··cl._e 408, e assim ·ct\da candidato municipal, que é o presidente da Camara, 
podia ser cO'rrt0mpladô corn ilm voto. mais. ·fará em tempo exteahir eópbs .authentlcas 
Exa"l1\iil:re.Mo·;of.or~p1: a Comnrissãq c~daum;i.- do a_listamen to pam sere~ remottida.s !'Los 
dessas a c tas, 'a.chou. qf!e . na:) a_ secçao çada. presrden tes das mesas eleitoraes no dra Iffi7 
codu,la .. C'ontti:Jh:L. dóus · ·nomes · e . . o · resul;' mediato os de suaeleição. -
tado foi c'on.foi'ü1e ·;- titt;:_2a apparéceu túna · ce: Com quE) caracter, pois, o 8ecretario da 
dula coni um só n:otne;sando tatnbem ores til- Oamara de_ Jacutinga, instà.llada em l de ja
tado conforme; na $a,_ pore~. se declara que ne_iro de 1902, passou certidão referente a 

vcii~ ->'r - ,_, -- , -,· ~-- , . .. •:~ . 



654 A:-INAES DA · CA:\!Al\A 

copias remcltidas Cl\1 1898 pela Camara d_e não ter exhibiJ.o o titulo por occasião de 
Ouro F-ino, p.J.rcialmonte P\LI'tt ca.da ·prcsl: votar e cont::tr apenas 19 annos da idade. 
'dente do mesa eleitoral:~ · . · . _ . , SJbre 'estê caso já tambem a Gommissão· .-~e 
·,c contraveiu o contes.tado eotn uma ce~t1- inn.nifcstóu : · · · · · ·. · .. ·. · . . · ·_ ·' 
dão do secretario d s Nego~ios d_o I.nterwr . 3°, . ter vot.ado uni. cidadão pronuncia.d_o 
do Estado, àffirtnando a ex1ste~cta na . sua em ···crúne -ínaffianç[J.vel. . Para esta, pr~va. 
secretaria de uma cóp(a; do al~s_tamontodo jun·tou:o·contesta.n to•uina cé~tidão do :escri:· 
illUOÍCipÍO do Jac.utioga ,proc~\l_!dO. em 1902, vãó ·do 'Cl;ÍÜI.e dO CStai•.fula;no,de -ta.l.prOOUJ).· 
com 765 eleitores. Esta c~rt1da.o ._d~ Secrl)· · ci.add por crirrie de . homicidio. Esta p1~eva -
tariÍt dos Negocios qo Interwr ·de Mtn!LS n~- ê üicómpleta, pprque si .ha .identidade- de .. 
·nhumtí fé m:~roce como força :pro~antc da n9riie,' n~o :vei)l -ell:!. .acomparthada_.p~la : qe 
cxistencia de aJ tshmeilto em Ja_cgt tnga em ideMidã.d:> .de pesso;,t. · . . - • . · _ . ·. : 
ül02; por{j_ue ._ não :. ~fere a {j_ilal · dàs duas . ·-p~~sa~Quaú-o~-A ~êntic·p contestante a . si
épocas do -alista~ento e !la pertence . Pela· .tnufi.tçao do alistamen-to deste lnunicipid. Ke~ 

_ lei eleitoral se fa~ _remessa ~f-O governo do ühiinià. ·prov-1.1., pdrém;adduziu a.:re3jleHp e 
:Eshado, de duas ~op1_as _do . altst~me:qtJ- a sórrie!)te f)e . firma Iii -declaraqão do ·sec1;é· 
primeira quand_o. o ahs~am<.>nto · _flnda n!1 ta:rio lia. Gamara dJ que existia o ali!Jtainertto . 
cammissão muolcipal, · an.tes da mterposl- feito eri1.20 de mato. Esba data- de 20 de màio 
ção de recursos, conforn:e o art. __ 25. § 7.o;-.'-_a ~é-que siietiu .d~ fu·ndam13nt~ pa1·a o_allega!lá; . 
. segunda quando, deço~r~os 60 dw.~. da pub~I- Q eoiitestante contrariou dJzendp q11e exacta
.caçã,o a mesm~ co~missao se re.umr pQ.r~ u~ · · mêlite à. iW de maio e g_ue fica feito ·_o -alil!t~':' 
eluiy ou exclmr.<?leitorcs, con~orme asdoct~ IUénto;. porque é nesse .di_a. que te:-mina o 

. sões dí1.junta ele~_toral, . PJ:OCC~_tuada ·no ar- prázo das commissões seccionaes, que' são a)l 
· tlgo 27. , :- .- .-... . ·. , · · -: · _ . _ -' ·- · u·niéa.s ·co_nipetoútl3s 1>'arã.· ô trabalho do ·'alis-· 
. : A. -primemt .cóp1a, no caso ;J-o na o- ter - 1_1~- - tameata; eumpriildo aptmas _· ás ou:tràs -f~c-· ·· 
. vidq rcme3$a -da , sE)~u~da, somente saryr:<J; rem obra sol5ro esse trabalh-o~ · , · ·- · 
dé ,pl'OV~ 8} lho addiCClOnando uma: c.m~tllao . D !ta fórrna nãO é siinÚl'ido o . alista-
de "J;er SidO esgotado ·? pt:aw :SO!fi_ ter ha- . ef · .. .; .. ·--' 
vilo rec t] rso. Esta prun:eu•a c.Õpi_a é de_ -~c- men o .. t t . t - li -~ .. t- ' " . . : . t d ,, 

1 I. porn•ue tanto ~ ,_ co1nm_ I"Sao - O con o,s a.n c . a e0~>U . ere~ vo a o , )11. ·n 1uma va 1a, . -.; . · <• ~ · 2' · -:- t · ·d ·d- · 3a · ' - ·· 4~ · . t leitora.!' póde annüllar ou. al- : , secç,w se~ cL a ao8, na _c1ncp e . na ,. 
com~ aJUll a 0 

- · _ · ·q_uatoi•ze, que nao estava_m alistados. _ COf.\10 
terai o alts:amento . . . . _. . ~ctopumenío .juutou uma;cértidão do.JuizoSec· -

A ~prtidao_ d() secr~tarw da_ Çamara .-üe cioiü\1, em que na verdade . não· constam p}( : 
Jacutinga contém \}fia part~ ut!l_o que está il@mes Diencionad·.S. Examinada ;. essa . COl~· 
a!fccta ao cargo des:;o funccw_nat' lO :--:.é ~~sa tidão, neib se vê que 6 '-esc·rivãiJ dó .Júizç, .- · 

. em que ellc ccrtifi,ca de _que nao houve a.Is~ Seccional _ certifico~u que 'eni seu:cÇtrtÓrio' cón· . 
tamimto . . . - . . s·tava uin -a.listamentó ':da ; Yillii. ·de Passa 
. · -A certidão d~ Scc~·etaria ~os Negocl?S do "Quatro e em .segufda . ex~ou ·.os· nomes dos 

, · -1-n,terior éontéiÍl ta).Ubem uma.pa1·~e utll-. e eleitores . _ · • · ~.-• :: · · ·.· . . ·. · · , 
.essa da r~mes3a a:J g:overno da có_pla . do a!IS· .. · Não :-m(ln_cionou elle,:a . data ;'a . que essa .. 
tameoto . . Nes~a, annullad.o ou nao, h _ouve 0 cópi!J. . pertenC<l, t;naS corrio . em _u)lia ou, tra ·: 

. pNcess__o do al!si;:tmento; nl!-q~Iel!a esse pro~ 0ertidão eira · diz haver_ uma có.pil!>de 
cesso nao se fez. Etl! q_u~! da~ d1,w.s se con ali,stamet1to de 1902,- énatural q)le ·saJa oila. 

. têm a verd_arle ? .J!o~ços~mente . em uma a Çlo ultimo. A rêspeito _dei ;heilhl,irit ;vS;:l()j . 
dellas, mas_ a Cor~llms;ao_ na o · tmp ole!Dont(l dessn.'l -Cóplas ~ já. me manifestei antes, d·e~!l!'l 
para(), opç<~:_o, pois ~ue· ~mb~s sao ~ ormodas que .a cJrLidão Jião rese,serem ·à_s . d~ , §)'? 
fie repartiçoes, q~e ale! el~~toral fez ;ompe-: do art . ~7 .. :~e.* rr!cido; -a. :a~rmaç~- i!~ 
ten.tes n_os ar~s. 2J §§ 5 -o 1 0 27 § l _. sccretarw da Camara ·deve prev:alecer .fa
. . Dest~ motl o, a Commissão não póde sopro- zendo cer to i.Im alistanientõ :em 1902_. . ~ · -" _ · 
. nunciar sobre o alistamento e passa ao exame- Airid ;~ é allogado pelo contestante· tei.'eP.l 
do Pl'OC8SSO ele_itoral. . ' . . . . ' sido .. as· ao tas' remettidas .á S.ecret;trj~ ,a;.a. 
. Contra a elei'çã~ dcs.te muntCJP19 Q ,contes- Ca.ril'a'ra ., dos Deputados pela secretaria ',d.;t . 
ta.nte oppoz: .. '· _ . __ · ·-... . . ' .Camara Muri.icipa.l. ·. : :. ·_ . · · . .- · ' 
. lo, qUe 'O lUBSro,O e~C~tVaO d~ - .paz, JranSC!'O· :· 0 que a lei ·manda ilO :§_22-d9 a:r.t, 43,_é_ 
vou as actaR ~as q\l>tli-h'?. ~eqçoes e .c.oncertí!u q_ue as authentic ,;s sejam rell;lettid'as á;,Qa- . 
,as cópias_. Já a. _ :c~JJJ,~Iss~ teve _opportum- mara dos Deputàdos,_ e ilelll,ao menos. es~e 
ibde de se cxprunw sogre-:este assumpto . artigo cogita-do mew . po1• que se fará e~~,a 

2o, esceiptos particuhil'OS de p-ni cidadã::J,_ l;éme~sa; quando Oí!l OUtros casos a lei exige 
q li e declartt. em c::.t:Pta ·não to. r e~tado pr.e. o I'eg~~tro no _ C~me10 . jj;ste .modo-de '!'O massa , 
~ente à 1a secção, onde $!l o vc ass1gnado ~o poderia substdl~rtarnen-te cor,robor.ar _o!l~ras 
livro de presepça; e de um outro ~ue diz provas produzidas contra a authe~tici!lad,e 
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das cópias, que, por si mesmas, com o;; re- Si não foram colhidas, nem oxltibidas 
q uisitos legaes, são authcn ticas até que se pl'ovas ele . t 3rcm vota.do essas c reações da 
pro_v.:e .~()' · cantrar~o • . : · · · .· . · · · ·. fer.~il mente eleitoral Q si, ao cJntrario, até 
·; ,(J_{!inbuhfl- Continha este munici·pio em 31 s~ v e ·iftca nas actas de Cambuhy, como 
de . qâ~_em_b!<? . - de 1890; p_[) lo r,ec~nseament_e excepçw_, _p :co~~:~iderav~l 11umero de faltoso~, 
~6 .::Mmisterw da Jndustn•J;, YI,açao e: Obi·as ·que se dtstanc1a e -:IJlUJto _dos -outros .mum
Plililicas, lima população de 7.702 alp1as; . cipios mineil'os, . se dev& .- ·annullar um . re- · 

_ sej:!,fi:O -di:r _- s3.xo:. IIiaSCLi.liriO- ?·· ~52 . - su!ta4ó qJié se pr~sui;ne ~eaH 
··,; ,~.ãi:ó. foi . ess.o :recenseamento trancado; Entendo que sim, porque cada eleitqr do 
~J;' J;Í.Qr~~tíito, é official. I_>or outr'Q la i o _ a um:. inúnicipio_ tom ' á responsabilidade do 
lél _~~tadiLil de - Minas :. de l-i de J>Otembro alishmento, ante o que preceitua i!> lein.35, 
de)ª~l,)JO ~rt. _ 4•,condiÇ~o 1", . exige para à art. 26" § l•, _ b) que confere a · q~alqaer alei~ 
!}.rtii(.Q!l.iH:I.o Jp.linicipio . o numer-o. do 20,000 to'i' . do 'município o .recurso por inclusão 

-JJ;t~!.G.iin.te.s . ·O al,istamento e lei tor&l accusa . índevid·a . ou por ··.n.ao,eliminação. 
~;;~~~leitores alistados ._em ·19o~; ,~_eíri fama . Si não exe~ceràm . esãe direito, acceitaram 
R~~it_qa,_ nern_ dad? offimal ·ha.~Jh~a a Cpm- .as coilseg_uencias da monsti'Uooidade do facto. 
ttll!lill!o_~ -~ se ; <:onvenéer -do augmentoextra-· _.,. · . ·_.. . . ·- - . .. 
QZ:d.ii:l,ari.o; .J'õra. · do z:eghlar -.o _ progressivo .um.ahsta'!Il_ento el01~or~l nao _é sómente 

- d_e~e~yó~viíriento · d.e . uma . popu1:).çã0,· que o!ga~1za~_o pel~. CQl)lml~~o ~-seccwnal, ~e~e
_tt;~'itir _ij; üeste município para quaUiiqa.:r 4; 209 rmd~ ~u Uldefe~u;tdo pettçoes!pel~ co.mmiSS1J;O 
eiS,itofe~ . E' ·sn.bido que os .allstamen-tos elei- mu~JC_Ipal ~~_ecrdm_do _em ~-rimetr~ mstanCia 
tofa~~ ropreSeDt!1ID-, aproveítados ·.todvS OS dOS 1 ~curso~ ~ pela JUnta ~le~t~_!'ali vfor~~nd~ 
·cidct.üãos .. cQtri. · os _qlialltl.ca_tivos ... dn. l~i, · a ou na.o os. actos da. comm1s:sao mumc1p~, 
<lq(ii)u,14 ·pa_Iité ~a população. Assim, cam- pelo S!J~Iemo - .Trtb~nal ~ reforma.ndo ou n,.a~ 

. . :l~tll'J.Y::{lPí).correrta .rom _ 42.-000 !l-Imas.-Houve a.~- decisoes_da Jn.nta,. elle é. 0 conJU?-~t~ or.,a 
ê:iiis~s . qtie det3rminas.sem . esse çônside- Jll,Z~d~ por. ~od01'; eletto:es. ~o ~um_CiplO, _por 
tJ.~Ql _- .!J.~gmentj , COIX\ ~e de.ú !las cidade~ essa. har.monn. .que aJet creou-, abr1:_ndo todas 

· de§_ . .Paulo, P.~troppJis e 0 velho Cnrr<!ol d . as -_ port~ de_ recurso~; _c~m excepçao ~pe~a~ 
EJ-R.~Y _Hi'ez~se ca.rnbuhy·centro de. p_o~erosa de U_pl pr1va~n:o -d~ Cid;~odao, a sua nao m 

·.v~ãçãt;> feercJi,, como S. Paulo, :Çom largo.des- _clus;w-. ou ehmmaçao. . . 
i;ln·vQlvimeiito agrícola e ponto prii:lcipal:4e- A v~~- (lo expo~to,. ~r~ponho a .nulhdade 
de ~6uyeii'gepcia d~- vidà de. um Estado:? dn,s e_lmçoes <).este IDUOlCIPl?-
. ~~ormo:u_-iié ~o mo Pet1:apolis e Bellô Ho.i'iio!lte . s: Jo§e do .faraiso:.......Pe,de o· contestà.nte a. 
c~p,ftá.l 4~ . ~s.tad~ :r'-?r~e l'l rico . para assim nuUidade ôil.!( eltiiçõil_s ·deste município por 
c_r~~é~r.- i,i~- m~sm<1o proporção destas cidades, vicio de organização, >visto terem funccio
_íh ~àíW> de T2 ·anp.os ~ : . - . _ ., . -, - · nado dcnis ·membrqs que não eram imine-
- Accr~s'Cé qúe. o c.ontes·tadp; . ao citar --a. lei' <Uatos·_ de vereadores, ' para a execução do 
refe~fda, qiie j'und,a o município. sobre 20.000 que : preeeitúá o art: 41, § 1, da lei rí. 35. 
-hil.bi'tã.íitéS,-não. forneceó i:J.en.hum documento· E' cer-to, niillo ·é.: o . conselho, qualqi.1er que 
qu~. prova~s~ ser Cambuhy ·uma. creaçãQ pos- Sejà., !}ni que fu-p.cciprre um"cidadão incom-
tel:•iõf .. á .sua lei~ . - . : . .. . . ·petente. . . _ _ _ _ 

· SLf\Jge a~competenqia da.Gommidsãoprópol'. Ten:t Minas pela 'lei orgà.ilica de 14 de se-
nuUidadés pertinímte·s .ao, -peocesso de um tembró de -1891 duas õrdens de vereadorés

, .áli~t~ii;le:nto, 1'\aõ lhe pÓ(ic escapar a Í'nons,. geraes e . ~speciaes,: : Nas :cidades o numero _ 
~rllo$idl].d~ . qu·e .o torna. - ~I·ri~,orio: Si não . é" tot!11 é _ de 11, ·sendo gérae_s ·t'lonto~ quantos 
ila.do -á Corii.qlissão, .siilão por projecto ·'regular. excedam dos especiaE!S .. Assim,- por exemplo: 
çl.e lei, pl,'o:por o -~ra.nqameí}to de um alista-_ S; José dc,l'l?aratz'q tem li~ vereadores" -e, como 
mentÇi, pertence ao-seu_óonQ.ecimento . o re~ o. rimriicipio se componha; de.cirico districtos, 
:illt3.do oriundode$Se _facto. : . . . - qu\} elegem cada tiro um :vereador especial, . 
. D~sde que o"ão .é po.ssfvel a .. existencia de: .OS - geraes -'são se~ el!}itos ·por .todo o muni· 

Úiu eleitorado, segue,;,se que iiao lia ' ele!-:- cipio. . . . . · · . . 
túres. e; não" havendo · elE)_itores, não .. hoüve . A -lei di-z que. se reunirão os membros do 
clei'ção. ·. . . . . ' . . . . . . . . conselho municipal juntamente com numero 

Porém, si um alistamento _phá,IJ.tasia ex:-is- igual- dà . immediatos (art. 3°) para proce
tencias;~;g.li~ as:.~leiçã"es bàptisam;si tem elle derein á.- dÍvisão do rilunicipio, etc. e á. 
esse pod-ei' ~'sobrenatliral' que. vae do in<ireado ·eleição · de. cinco membros _ effectivos o t.ous 

-.a.~é a r.êsurrei~"do~. morto~, _segue-se que, sup~lentes par~ a formação das commis.;ões 
. n~e_ seJa.m eleiteres · $,;fJ_ue· ~stãO're~lme_nte : Secc~onaes do alistamento. · · _ . . 
al1stados ·?- - · ~ · > . ,. '· .:"' . .:. · ·_:. _. . . O art._. -.40, § 1•, prescr~ve que as mesas elei
.. ·Serão estes privados de se ris ~ jlire'itos po-. tOJ:<i,es serão nom_eartas pela m~sma fórma q no 

) Iticqs,· 'já exe~éídps, :quando o !lo"cti>' ~-. de- as corilrí1issões _seccionae~ ~se comporão d:;~. 
pcndónte das commissões seccfonaes 1 . me.Stna. ~órma. Si foramos a interpretar este 

• . ~-. • l. . 
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artigo no . .; seus estrictos termos, t eriamo:; <le ministl'<l.tiva. Além disso, si busca,ramos o 
concluir quo '" fórm<t da 11omeaçao das mesas eleniento trad ~ci y oat da lei, veríamos o an-

·' é a prescriptano art. 6° . que manda votar tigo corpo de _mpplentes substimindo·, pa 
em quatro nomes. Ainda mais, si a esta in- ordem da vcit<ição, aos vereadores, elemento 
terprctação applicas!'!eri:los a alteração intro· esse que a lei ' mineira manteve no art . 21 _ 
duzida no processo pelo§ 2°, desse art. 40, com . a exigencia de um terço de votos a.o . 
mais fortaleceria a interpretação dada acima, vereador menos votados . 
porque nesse paragrapho já. não se falla em Assim considerando estn. ma teria, cu ·sou 

·~ nume.r:o igual de imm:ediatos, mas simples- de· parecer que 'bJm· procedeu a cominissão 
· I)lente seus immediatos. municip:l.l d_e S. Jol?é do PariJ,izo, se organi-

. Porém, não se . harmonizando estas dí· za!).do do rf)oJ.o como o fez. · 
"-'~ versas di,posiçõés,a consequenciaseria um ab- o contestanta· impúgna as eleições deste 
-:::\ surdQ e teria de se .convocar de immediàtos município tu.mbem por outros .fundamentos, ' 
· ·· tantos quantos estivessem votados. - . . 

Ora, . neste peesJipposto eu acceito a con- que p1ss rei a especificar. Assim diz elle que 
.vocação em numero igual 'de immedia.tos ao n3. <1cta d:1 l" secção comparece~·am · I68 elei- · 

,.. de véreadore ., mesmo porque neste :intuito tores e faltaram80, o qu·e perfaz o .'total-de · 
:f1 li d ·t 248, emquanto que no edital· expedido pelo . 

:·. a az o respm o ás minorias, se abJ.fariam presidente da Camara :. sã:o convocados para .. 
··- us m<dorias. . 
,·· Sem duvida ao formar-se 6 art. 3o da lei esta secção 235. E' certo o que aliega e dó 

_:: ~ n. _35, 0 pensamento do legislador tinha propl'io quadro diJ. sec ··etn.ría consta o facto. 
;; ,:deant() de si -a organização municipal ·do im- .A acta, porém, diz quo coinpareceu ·um elei
·;·:·· perto_, onde ba via uma só especíe de yerea- to r de outra .secção, c mais doze cujos· votos · 
~. ·don'is, ~ e a; leí mincit·a anterior em data, . p;Jis f~.rna1.1 tomn,dos · em separado por ·não constá
. t d d t b rem seus-nomes dU; lis ta da chamada . Aba~ 
:.. em a e 14 e se em rode· 1891, não. foi co- tidós es tes 13, veritica:..se o numero exacto 

: nhecidy, do Congre>so .. · 
Deve ser esta a razão da lei .u. 35 ·não ter da· convo6 <1ção. Q proce .imento da mesa .em 

cogitado de outra especie de vereador . rel11ção D. .esses 13, cidadãos foi legàl . Neste 
E' raz Javel que se subordinem á. lei federal sentido citou o cont.estan"te seis actas; a 

as I_ e~; o. rganicas· do8 Estados e que se consi"- ·CUja verificação procedi e achei-as conforme · 
d d. t com: o caso achu::t mencionatló . · e1:'em lli!me. ta os de ver~adores especiaes os 
que se lhes segnom· em .votos .uos -districtos. Affirmoct o contestante que .na. 2a secção 

- Attondendo-se bem para o pensamento da dé Capivary-pertencente a. este mu.uicipio 
lei n. 35, fe infere que o legislador quiz for- -compàre~eram 77 eleitores, faltaram 127, 

-~ ;.·. mar a com missão municipal com um. numero pelo que nao concorda com o edital de·con
'·'·:igual de cidadãoS· immed.iatam:ente. votados vocação, onde SO marcam 217, havendo· uma 
;~, .e. por ordem de votlção aos vereadores. oea, . falta_ de 13 eleitore~ na lista da chamada. 
',~~ - s1 o fu!ldamento _da lei é· a igualdade e:1tre o ,_edlt~l_de convL?açao.está. d~ accordo -eo!Jl: 
~~- · uns~ - out,ros e nao.de3ignadamente · cada im- . a certidao:do . ele1_torado, _.que o contestante 
;< me!hato corresp_onder a cada·ver.eador, se- fez extrahrr J?-O Juizo Secc·o.nõtl;.de modo que . 

gue-se· que, chamados os seisimmediatos aos a falta é na lista ·da chamada . A. lei provi
~ , yer~a~ores geraes, e por prudente e razoavel denciOU J1eSte Sent~d?, · man~ando toma-:r; O~ . 
i· ar]:ntrw, os que se seguem aos especiaes. votos · dos que exh1bJssom .titulo; pelo quo 
; · de-ye-~e completp,r · a .lista., desde que nãó esta .f,~lta mt cópia da chamada não consti· 
;,, haJa m~mediatos dos .especiaes, com. ós · qtie tuenul_l1dt1.de. . . . . 
, . . _se seguirem aos immediatos dos geraês, atiro Appllcando o mesmo proo.Jsso a mais Lt•cs 
~"· . : de que possa ser satisfeito o fim da lei. . act!ls; n1.1.s · c1uaes accusa o cont3:~tantc u:m 
~;': ... . ~inda não temos a respeito nenhum caso eleitor a menos e.m cada U[Da nas cópias -de 
:~ cJUlgado nos nossos· ~ribunaes, pelo qual se c!H»mada, chegum ao mesmo r·owltn.do ante-
::: · possa ·dar uma orientação uniforme a um rwr · · · · . 
, . facto, que não tinha. ensejo ou motivo de Na vérdade. na 2a secção do CapÍVM'Y lw, 
::;. e11trar na .previsão da lei. . . . um voto a ma1s, e como .a commissão,:adó- ' 
" -~ com~issão municipal de S. José do Pa- ptan.dQ a praxe de annul.lar eleições, em quo · 
:_; . . ra~zo, cogi~aiido.dl,l> especie, .assim i.Jiterpre- se de este facto, generahzou para . gualqum: 
,: -. tou: a -let . e mte1·pretou-a no sentido da. num_ero, sou de parecer que ~e annulle esta 

ma~or amplitude e:Pepi'esentaçãoda minoria. secç-.ao. . . , 
. S1 foramos a interpretar alei, fazenélo dó;: ~o_ma1s que o co_n~estant13 allega coqtra as 

_IgnadC1mente cada imi'nediato a cada verea- ele1çoes deste mumc.Jpio,...como o mesmo ser.- . 
~or, t~riamos o absurdo .da m.orte de um ventt~ario ....,transcrever . dh<ersa~ actas, já,'. 
lmmed~ato. ahrir -um claro .:sem preenchi- tratel expendendo a minha opinião . 

. mento poss1vel, o, ~ntret:.tt!to, esse irnme lia to Ayw·uaca ~- Ha neste municipjo uri:J. . ~ ·du· 
exerc1a uma fup.c ;ao pol!twa, sem ter a ad- plicata de · actas. · 
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Na contestação se o:fferece uma certidão, en: que fosse publicada. a designação dos edi-
passadct pelo ~ecreta,rio lh1 agencia executiv••, ficros . - . . 
.do t oqr de um eLlita,l. em que eBtá desig nada Por, esta sorte encarado o facto, ficam 'só- . 
úma' serie de edificios para a eleição, e cem mente .subsiúndo as actas eleitoraes, e, cümo. ·.: 
este edital-a datá de 2\Jd_ejaneiro, e é assi- ellas estão em duplicata, não posso por ne- · 
gn:\dó · por ·Ped·ro Gil:fone. Diz o -contestante nhuma me decidir a sou de parecer que não · 
qLLe por este edital se devam·a_purar as acfas se as apurem. · 
de eleições celebradas nos respectivos edifi- Cumpre-me informar ·aos collegas que nãQ 
cios. · · . . · · tenho dado .attanção á falta de reconheci-

':N;t resposta á contestação .-vem UJ.lla .cer- manto de firmas em alguns documentos de .·· 
tidfio, P'~'sada pelo oflicial da Secrctal'i.a da parte _<t parte oJl'erecidoS, porque para mim. 
Garoara, do teor t;únboril de um. edital etn ·a .. só apresentação .clelles por qualquer dos 
que es~éL designada outr~t sede de edificios, dons i llustres candidatós ünporta o reco
.tendo a-data de 29 deja:neiro e- assignado por. nhecimento da firma. 
Pedro \Jil:fone. · - Tenlio tambem deixado de me referir aos 

·Não se trata: d~· hypÕthese de alteraçiio na- documentos de· justificaçãe, porque noto .. · 
-designação de edificlos, mas sim ·de duplicata· nelles a falta de citação :á parte interessada, · 

de designação. - . · . sendo comrríummente feita ao promotor de 
.A léi .0ltÚtoral incumbe ào Conselho Mui:ü- justiÇa de inutilidade para os nossos tra-' 

--cipal a güâ'rda ·dos papeis. balhos, porque . essa .interessa sómente á . 
:_: A Iei',niiniÚrade.l4 de setembro, no art,32; justiça c.r~minal. · 
determina que as .funcções ; e~ecutivas ;sejam Soleddde çleltajubá-0 contestante ofl'erece 
exercidas p~lo ·:vresiden.t.e da Ca,mara,-ou por um .termo de protesto foi to perante o 2° 

· 11m éidadão f)stra:üho .á C(,Lmara , expre$sa- offieio, em que os seus fi.soaes declaram que 
·ínente·eteito _pelo .po\7o. · ·: . .foram i_mpedidos por capangas armados de -: 

Em vista t.lessà,. lei · ê 'Gilfone presidénte penetrai' ·n.os edificios ·em que .funccio- · 
da Camara -é chefe do executivo. .n.ara.m a·6" e 7"· secções, e junta .uma justi- . 

·:rfa qua!hjade de preside,1te da .·camara. ú ficação, sem citação, para a prova do facto . . , 
elle ·o presidente da, cotnmissã•ununicipal. D;:ts actas eleitoFa,es.não consta cousa n.lgumá. . . 
Não ha duvid:1 que da Secl'etada da Camara a esse. r~speito . 
é que' deve sel~ extrahida qualquer CJl'ttdão Cuntra .as tros secções de·s. Viconto.·Forrer 
de nn,t~reza eleito~al; ora, a .certidão ~ p;ts- ex:hi_bc ~ eo~testant!} um::t e~ rti~lií ,o do )tllzo 

. sa9.a-pelo §lecretarJO da agencra e.x:ocutrvu e s~ccw~a., CUJO numero ~e - oletto r e~ esta em 
· . assi()''n-ada pelo cidadão R<!-ül de Assis Tolrido dtsp~r::dadc eor!l <?_ con~t:.mte das actas. Nessa 
<t>ostci por fê quo, revl;)ndo_ 0 :Ii·Ví·ô do r~gts"teo~ ..ae~~tHJao o .Oscri vao _.na o refer_o .n,_ data do 

da Camara. ~u.nic.i.pal, _del_lc consta. o edital, al!Stn.me?:o cons~,an~o .do ?-!c.l1lvo. ,:,o- • 

etc:- 0 .Offi(!Ial da Sec:ret:ma da·Qamn.ra T<~,r- -Gt:m.pt.e I'J;le_ delX~t c.?ns~.,,n,~ d~ . o ~>,., mot~ 
gioo ·.0Iintho . Nogueira 'certificá que, .por· c~so ._ o _cscrlvao J_oao .Fen .1r;1 M S1Lva ~er_ 
-orde.m do sr . presid~ntc da Q{lmara,- :lavrou tylca. en1_7 de .abr1l de, ,l;~3 . que ha HO car t~ . 
0 ed1tal do .teor segumte, etc. · · .uo um .livro corr~. o 1eb1stru dog elettorl.'s e 
: No ãrt. 39.- § go _da ·lei mineira se .estatLia pal'a oss.1 ~m dos ~mado; entl'atantu, essemJs

:que o a_gent~ .executivo·pojlléía . e · dernitte os mo ;)SCrivao .c~rt1fic1~ D?utra part3, c.or:: da~a 
empre()'ados ·.faculdade esta não·attribuida á .de.31 d~ mn.rço de 1 .. 03, que em cartor.ro nao . . 
Cainarl. · ' · ... ' :.· · · · . . · exrste livro para o !ançamento do .elettores. _. , 

.Não tenho entre mãos o codigo munié;p'll, Isto ê:no Jut~o ·Secmonaol. . . 
. onde se definem as àttribuiÇões dos empre- ~s~llegaçoe~ -do c~ntes&ant3 s.~b~e a :d:tf
gados, parâ veri·ficar si- a Secretat'ia da Ga- -f~fnça de call~grapl)Ja de -~eS:1 1 19~ .e as~rt
mara ê ·exercida pelo Secireta-rió dà agencia vao ,na t~secçao de B ella V._tSta, nao ~m:t pa- . 
executiva; mas; como ellé mesmo certificà na rec~m .P: ~c.edeut.e~ . E~bor11 . eu entenda q uc 
qua:iid<1dede .secretario d.a; .agen_cia exe~utiva, n~ JUdJCiarw o JUIZ _nao pod.e toma~· CJ.~~: . 
:gesso ca.racter - ~u o recebo e JU!go-.o .wcom~ cr~ento.' br mspecçao proprw,, ~3 fa.c;os • á 
J>etente Rara fo:r.necer. e~sa .. cm·tidã.o . . · !<~< l;!Vo:. ··t. l.ettr~, nesta :commJs.s:w, .de .tdo u 

O· official _<j.a Seçrata·rJ..a da Camara t alvez Impos~Ibtlrd~de de se elfect~a1. o . exan;e, .e 
· exerçQ, sob ·.0 38a ·denominação as ·funcçõcs .tomo el nlu cnnento, o a lcU1 a l_mpu., n.ada 
propri~s de ~ecretario; más: co'n~o ,e lfé cer.ti- ma parece ser a _mesma. ~- Lmmndo P~tta ~ 
fica, sem- reçor.r~r . ao at•cbivo; nem a -do· 
cumen to de especie alguma, .en tendo t[).J1lbein PA R E CER 

não acceitar ã sua ltffiJ•m;.iÇão' não portada A' 5a Commissão de· Inquerito fo t·am pru-
por fé . · · .· · · sente3 n;s cppias das act,;s e documentos com 

Observo taill:boni que nenbum dos .dous. a contes~ação .o:fforecida . pelo candi.lato con-
illustres candidatos jun~?.ti periouJco álg!lm; to~t~wt~ , o Sr. Alfi.•cdo Pipto Vicint de MoliiJ , · 
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o resposta, ambas e.scr iptas, do c:tndida!,Q O que tudo visto e ponderado: 
conteshdo, o S1·. Francisco Alvaro Bueno de 1 o, cJnsiderando qu(} 0 doe. olferec.ldo 
Pa;~fpelo contestante ü:iquinada de pullida- pelo coni e:stante é uma certidão negativa do 
des e irregurari!iades. a eleiÇão .dq 0o Districto juizo ssc.Giônat e do Governo, \!e rião constàr .· 
do. Estado .deMinas~Gerâes,adpptand·o. no.seu copiado alistamento' de Ouro Fino nem :rio é. 

- (Jartorio nem- na secretaria, mas conside- " 
trabalho a ordem por n'lunicipiós. - . r ando · que à auseilcia dessa · cópia nó juizo,'' 
. Assim, impugnou elle as eleições de. Ouro seccional · ou. no Governo· rião é motivo 'déJ 
Fino, porque o alistamento não. se acba archi- .irtexístencia de alistamento, -em virttrde .do-" 
vado no Governo nem no juizo seccional; qüe preceitua o art. · 2';1 §§ 1 e 3 da L .- 35; :[ ·· 
de Jacutinga, porque ' se p1·ocedeu ·· á_ eleir:ão que dechtfa o momento em que o processo 
por alistamento de 1898, em desMeordo com· do , alistamento se conclue e depois de ·.con~ • 

'- o :numero de eleitoreS -CO.OStaBte das . actas . ; .. c!uidó.é que se extraQ_emaSI'êSpectiyaft) cqpiaS, 
de-Passa~Quatro pm~ ·ser· simulada; . . de Cain-_ pelo que se deduz)iãó sere$ ellàs :substan:..· 
buhy por excesso · de' eleitor~s $obre a p.opu-;- cüies _à ,esse pr0oessd; êopsfderán(lo que ó 

·1ução masculina; juntand;o par& prova v-a rios dOe. em contrai•io Qífei·eeido ·. pelo . contes~:, 
documentos. -Pa~·a 9 .1°, certidões respec,~i" · tãdo-"-eorti_dã q do· sec1·etari o da Camara, 'Ml:i ~ ' · 
vas; 2° e. 3°, certidões -do secretârio da Ca• ·nictpál affirrl1ando te<· h_avido alistamento'' 
mil.ra Mimicipal ; 4<>, ó recenseamento de:3t em 1902-'-não está . em devlQ:a: fór~na para 
dé dezembro de 1890. . ~ ser apreúiâdo, e que nenhum-dós 'dóes. prú-

Contestou a tota1idade das eleições deSiio vando pro ou co11tra ~ subsistente, mas p~la 
José do Paritizo, p.o~ vicfo q_~ orgarii~açãodá. presgmpção d,e· que. fui curiípri4o o pl'ecei~o 
Commissão Muqicipal; _em que Jiil!céipnar/lozn · JE!ga;l quef~~tz ànhúalo alistamt~íito e pelas.có-_ 
membros incunipeténtês e nnaAmeilts · -·· - · ·· .. jjiM das actas t"emettidas-âsecretaria da Ca- ' 
. CbntestOu as eleiç(íes. das diversas .secções- ffi'l.ra se) nferequó houve aJi~tainento e qtie-
~as de Ouro· Fino por .. ter -• sido . la -~chamada, pbl' ella se procedeu â eleiçãO:; --.. _ . -. . 
feita por lista sám authenticidade; por terem · '· 2~, ·_ ct:insjderando ' queó cÓntestarite ~ppioti.( 
votad.o na 1~, 3"' e 4" secções cidadãôs 'em b .seu Pêdido, pai•a à nuHidac;Ie.das ~lejções", 
cujos títulos d.e . eleitores não estàvam · _ con~ ~m jacuttriga, nó faóto .de f)e t~r procedfdq,ã:; 
signados os qualificativos, nem n}imero dá .chamada dos eleitores -por um;t lista remet- , 
ordem; por terein votado menores e anal. tida pela cama·r-a Municip;il de Ouro FiQ.o' . 
phàbetós e, finalmerite;pot: o quocünlte ·elei- ei:n 1$98, _ ci:mfor:me , a certidão dó secretarto-, · 
toral das secções1"', 2 .. , 3"' e 4", não corre- da Camara de Ja.cutinga, que ~e desmembro* 
sponder ao numero de eleitores comparecidos de Otiro Fino e foi in,stal~àdo COplO municill1o 
e de cedulas recebidas; por ter o mesmo es- eni·l · de janei:t:o- 4e 1902, ma!'l att0pdepd0 ' 

. crivão . transcripto as actas das, 5"' .e .6 ... e para a incompatenciado secretario da Cama- , 
,ainda por identico motivo as de Ja(mtinga, ra dQ J.acutinga .n9· se!ltillo_Q.ela:vrar cérti• 
4 secções; por haver umausente votado na. dão extrahida 'de; li-stas enviadas aós · pre~ 
la, e do _mesmo :rp.odo . um menor. que Iiã;o _ sidentés das m13sas, eleitoraEls; e. consideraú-

. exhibiil· titulo e um cri:rnjnoso .foragido; de J.o_ que o· ; contestado exhibíu . em contrfl.rio. 
. Passa-Quatro, por terem votado na í2" 7 ci- uma ~ertü~ão P!!:Ssac;ljl, pela: $écr~t~J:J'ia ,qgsc 
·· dadãos, nà 3 .. cinco e . 11a 4a-quatórz;e; .que- NegoCios do Interior, affirmando. a _exisCencla 

não estavam alistadosi e péla remessa.-irre· de cóph do alistamento de Jacutinga eiJl , . 
guiar das cóp~as das actas á secretaria da .. 1902, s~1ll que dess.a certidão·. consta ~ ép0c,a::> 
Camara dos Deput-ados .peliJ. Secretaria da dete:t;mmada na le1 em que.essa•cópi(!. foi~re.:. 
Camara Municipal; v.e S. · Josê do . Páraüo,. cabida para·se·vedficar de sua .eftlcâciâ .có.tnô. 
por discordancia de nume1·0 _ de eleitores riieio _de . pro:va, · e .persistindo ·as• mesmá~;,,-· 
constantes da acta e · da lista de ' chamada razões do pr~meirq constderand!>; . , 
na 2" secção e em mais quatro, e p.or excesso · · · · · · · ·. · · .. _ ··· " 

·de um voto na 2a de Capivary; de Ayu·ruoca, 3o; considerando que o contestante a(firmái•; 
para que sejam sõmente apui'adas as actas a simulação do ;1list'amento. do municipio· de: 
das eleições effectuadas nos edificios 'legal- Passa-Quatro com. apoio numa cêrti.â,ão -dó ' 
ment13 designados; de Soledade de Itajttbc!, .a secretario da Camara em q]ie diz te1• -sido o 

. 6_a e 7a,por tere.m .sido os. fiscà_ es impa. dido.s alistamento feito em 20 de maio, tnas · ireri--
d ficado que essa. data é aquella em que o ·-

- e penetrar no edifiéio; de _, Bella Vista. pela mesmo se conclúe nas commissoes -seecionaes,-. 
dissQmelhança da lettra do . escrivão e mesa-· en·carregadas de effectual·o ; · · 
rio na la secção. - . . . ·_. . . ' . -

Respondendo; o contestado contraveiu QOm .4°, considerando-que no municipío de Caro-
documentos em contrario _aos ex;hibidos pelo ·buhy o numero 'de eleitores . ex;~(lde á ·popu· 
contesta.nte, sobre os qU:aes d13se.nvolveu a !ação masculina recenseada em 31· de dezéin• . . 
sua~rgumentação. · bro·de189Ó; __ ., __ · 
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5°, considerando que o contestante · impu- 13°, considerando _que na 2a secção de Ca· 
gnou as eleições de S. José do Paraizo por pivary houve um voto em excesso e que,por
v:içiJJ .. c!,e o_rganisação (la commis~ão muni~ .tanto, incide est:t eleição no caso do 7° con• 
(iipn-1 flírtque funccioilliram membros fncom· · sidérando ; -•· · ··· · . . 
:iie~eQ~fl~, visto que, em vez !lo se constituir 14~-. ·considerando que - niio foi provada 

· ~t:l@ _S,EliS immediató.s aos vereadores geràes, pelas certid_ões o1ferecidas a . vm•dadeira de· 
fl\1~-§_ã(J . Seis, Se consti-tuiu. com .oito imme::. signaÇão dos edificios destinados ás elrições, 
'dla;tôs :,ap.s geraes ; que deste modo osçloüs e que, havendo duas séries de actas do mu~ . 

edentes substituíram a falta de doús im~ nieipio,de Ayuruoca, em duplicata, não ü _pos-
(d~os aos vereadores especiaes,. que são SiveLapurat-as ; 

.. " P:;.-:trlaS attcndend(). par.1 ó fim da lei, 15•, cJn§liJerando que as mesas das ()a e 7" 
9;~~ ô'etermim~ a igu~ld,ade_en_tre ~ffectivos e secções da Soledadenãoimpedir.un a entrada, 
Jl'l;l.:tn,e~tatos, e que, st ha ~Istmcçao no modo no edificio, dos fiscaes do contest ::qlte nem 

- ~e-~l\'üGãrj ç!e, veread·ores geraes-e espe·ciaes, recusaram~ quê nellas tdmassem assento; 
~~.tâ; ~fStiJ1CÇã,Q de~appa,récê na coristitúiçã.o . 16\: CO.nsfderan'do . que não parece disse· 
dtJ <i!;Jt!~!llMiiiúilicip~l e que, portanto, os iru·· inelhante -;:t calligraphia do escrivão .e me· . 
Illed:ifitos,são Oil que. se . segut:réni. 11a ordem sario na CJ,cta da la. secção da Bella· Vista; 
dà. V9t;í.çâ_o; sem dis.crimin~çãu de immedia: mas considerando que esta ·acta não foi con• 
to:i ;_d~. géraés e de espe.ciae3, e qúe daquelle certada, e quê- faltá neila, sendo actn, de · 
fií~;Jd9 .~~- ~onstitiiirido a .. comrriis.são ÚlUnicipal eleição, -um dos elementos ' de authenti..:. · 
ourD:. 'c~2 .. rriembros-.,. ll effectívos e ll . im~ cidadà; . .-· . . . 
rliêdiaitoS..~ a .~ei foi ctimpi'~da; _ _· · ·· no; considerando qtie na àc.t~ da 3• secção 

-, ~o; Çól).sidera:ndo ,qtie não foi provada á. de S. Vicente Ferrar está .e;mendada a nu-
.f:.altà;ílf' !1.utl).(')n~iciqàde dá Ü.sta de .chamada me·raÇão dos . .Votos, SeiÜ _a competente I 'C· 
~M-~ll1)içõesd.~; Ouro~Ffôo; ,que a ji.uicção .. no -salva; . -· _ _ · - . · 
oi'i~iiial de tituloS:de eleitor, sem dá ta, não 18°, considerando que,feita ·areducção dos 
~1grtVicêÍ! qu.e com .elles tenham os eleito~es .votos·constantes das .3.ctas annulladas · e não 
y:eta!!,!f; que nãp foi provado terem ·votad"o apuradas, e. que montam a 2.544, tirados ao 
l'4ê.:O.dréâ e anàlphabetos e·net'li ao niénos que · contestado; e 572 áo contestl).nte, a sOJnma 
~t('ls :nã-o ·er_am eleit()_res ao· tempo da Lei da. votaÇão· e ésta: . · · · · 
de,~l ;, ,_ . · •. . , .. . .·· • .· · Francisco Aivaro Bueno dê Paiva. 5.966 
}\ cqn~tde_rauilo q,~e o ngmero d~ vo_tos Alfl'édo .Pinto Vieirá de Mello..... 2.434 

nas: eletçoes das secçoes 3"' e 4" de Ouro;Fmo- · · · . · - ; . · · · · . · · 
.ox~ê~é áó numl:Íro· dá . cà.duHis recebidas o não .. ·. incluindo os votos eni separado, ao 
qt1,à: JW,porta ijá, Ií1.11lid!J,de ' dessas · SecçÕes; primeiro, em numero de 7, e ao segundo, 
. canü:l~á- o' decidiu poi' vil.rlas :vezes esta Com· de 93; . . . 
mfs~ao -- - ·· .. ·. · · · . ·· . -· . E' de·:parecer: . . <' -w, cOii$ider;túdô qu~não é motiVO (lê: nulli, - 1~; <tu:e sejam arinull~dás a~ eleiçõ~s pro~ 
da.â.e-:o ·mesmo.·escrlvão transct'ever' ·diversas eedtdas nas 3a. e 4"' secçoes de Ouro Fmo, 2 
act~. ~ ~ue mesmo pela lei . o presfdei:ite dà; de . Capivary __ ; . . . . . . ' . . . -
ooilmifssão municipÇl.l ilão póde deixar de de~ . 2o, que nao. seJam apurada~ as eletço~s 
signa-lo pat'lio o serviço de diversas secções ·; cqnstantes das actas das se~çoes _3a. . de Sao 

9~, ·considera;ndp:que não fi:>iprovadopor VlC~!it.e . _Fe~rer, l~ da Bella-Yista, todas as ~o _ 
i:riétQ i'eglllàr terem ·.votado liÚl ausenta, um ffiUDtClplode. ~a~JJUhy etoda.s as em duph~ 
ffi(lJ;!ôr .é mn criminoso foragido na 1" secção cata do mu~tc1p10 d3 Ayuruoca; .· 
dé.1ahiltiíiga .; . . · · · __ · ·· .. _ . _ ·.· ·· . q~;.:._ queseJatll; ·apvrovadas todas as demats 
.. }0° ;COUSidei';:t.rtdO qiie liaS 2"', 3a e 4a' SeCÇÕ~S elelÇOOS do ?• .distrlCtO i _ . . . 
de Pàssa~Quatro o nUfuet•o d'e--eleltores não · 4o, . que seJa. recon.hec,do .e · proclamado 
excedeu á.ó d,o alisttí.mento, porql!.~ ' néssa~ Deputado pelo 5oâistr}ct() (lo Estado de Minas 
seccões vo.taraín 2G eleit.ores de · outras Geraes_ o Sr. Francisco .Alvaro Bueno do 
secções; cujo,$ votos foram tomados eiu.se• P~iva. _ . . . . • . 
PJ.ra!lo ; · . ·. . . · ·· . . . .· . . · Sala das Conimissões, . 12 do maio de 1903 •. 

· . I Jd, ponS.idEil'!J-ndó que. a rei:J;lessairre~ula;r -Augt~$tode lrreit~s ,pres~dente, com voto em 
de actas por .mtermedrq_ da secretaria da separado.- Laun.?'!do Pttta, relator.- JQa
Cn,mara Municipal sómente infiuidà pat•a quiin Pires.-Francisco Ro~~éiro.-A. Indio 
não sereni .apu~CJ,das si a sua authen~~cidade do Bra?>il, 
fosse atacala ; · . : . . · · . . ' 

12•, considerando -que o numero inferior 
do eieitores . ria ·list~ de eharmida ao inscripto 
no alistamento . nãoimportiJ.,em_. nulUdade, 
porque o voto é recebido pela simples exhi· 
bição do titulo ; · · · · · 

VOTO EM SEPARADO 

Em que peze á elevada consideràção pelo 
saber juridico do illustre · relato·r e a lto. 
apreço ~la Jsençãó dos .seu_s ~ctos, a divE!r· ·. · 
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gencia no modo de resolver as que;tões le- api'esentarla p'olo contestado, .nem ficou pro
-vanta<l.as no relatorio apre;;entaQo :;obre as vall.o que tal alistamento não existisse_, nem 
eleiçõ:J.s do 5° districto do Estado de Minas tambem que, ·em vei.'dade; tivesse sido feito 
se ifnpõe ao meu espírito por força dos prin- no anno de.l902 ~ - · . 
<iipios de direito que o guiam, da coherencia - Dada ·tal situação, cumpria colher a· ve).'
nos actos que o anima, das dedicações logicas dade em que assentasse ó-juizo ·· s~gm~o (!a 
que, só, salientando à verda\l<:l dos assértos, Commissã;o, em !locumentos outros que n~() 
dominam as conseiencias. os otrerécidos, inquirindo, pelos meios q'\1(3 a 

_ Transigil\ por condescendencia com esse lei faculta, da éxistenci_a de transcripção 
apreço e essa consiqera_ção, ·-para calar con- desse alistamen to no livro de notas .do ta
-vicções ·seguras,.Impor.taria a preterição de -belltão, .reclamando pa-ra o exame da Com
um devel.-, in-ocedimento gt:a-v·e nas sua,s missão os livr-1s de actas das . sec~es ·das 
consequencias, e o sácrUicio de direitos, c_uja comri\issões 'secciona.es e da cortuplssão mU'-

- guarda escrupulosa. -é copferi!la por lei á nicipal; a- remessa, emfim, do ~riodico q~e: 
_ Commis~ã,o Veri:ficátlora de Poderes. publicuu os editaes pres()riptos por lei-. · 

. · · Estes sentimentos, e só elles, dictara-m o Só ap_ós essas averiguações, p_o~!lr-se-bJ!ll- . 

. voto; que ora srrbmetto · ao juizo 'récto dos ·ter a segurança d;J. existericia d~sse -alistá-, 
membros da 5"' Corrimíssão. . . omento -e, re!lol'vtda e.ssa preliminaii , pasS!J.r.:. 

- - - ao estudo das .authénticas . · 
111únicipio de Ouro-Fir~o-Em reiaçãó ás O iilustre . l'elator, n-ão ob~ta.nte,. repeHe a: 

eleições deste município, allegou o candidato cer .. idao corã q-qe 0_ candida~o diploma~o , 
contestante que fora_m ellas feitas por UIÍl buscou • provar a ·Ve'r!iade dess!( a_listaménto, · 
alistamento phanta&tic(!,·porqu<J.nto, segundo por '(l.ão· merecer fé · ne:s termos ' em. que _se. . 
certidã,o qUe exbibíu, neni no' jui'r.o seccional acha'; -~ par __ a lo!w acceíta a mestna .certidão· 
·e menos na secretaria do governo do Estado ~ - ,. 
existem ás .cópias ·de tàl alistamento. _ · como prova irrequsavel de -iuici .ter ~~~u~do --:. 

· d'd d ~ec~rs~ no prôce_ss.o eleitoral . _ · 
Allegou, por sua ·vez, 0 can 1 \ttO iplo- Pond·o de lado o ser óu nã,o licito, dean;te 

mado que esse alistamento e~iste, -que -.foi d · · - -- - .. ·a· · 
elle feito em 1902, assentando a sua a.ffi.r- os pri'ncipios .do direito; acceitar ·:e gm 

.. mação ein certidão pas3ada pela Secretwia docume!)~o; que não merec.e fé_; uma p~rte e 
.. da Camara Mtmicipal, -da qüal consta que: r'epellir a outra, o que esta. erri litigio , :(lãO .· 

h · 1_. t _ t ~ · · - - ê-:-si hOttve. ou n~o recurso J:!O Pr9?esso de 
·. ou-ve IJ.)S ;tmen () )le:.se aQno .e que !lao ahst:1mento -e s1m o ter s1do · tmto esse 
:Qouve rec_urso no ~l'gcesso ~o al~~tamento .. p'ropri·ó · ali~ta~ento';.:.::...e . disto, no dízer :~o 

Ju1gando a especre; o ~mu~eote relator iUustre · re~ator, qão-exhibill proya~o candi
.d~preza os documentos of!eremdos .pelo can- dato ·corltestado, . embora argp.ida pelo con_, 

. d1dato contestante por nao fazerem prova, test:1nte á falsidade dessn:.- alistamento : . · 
.. :por s~. coil tra a exi8teocia -de tirn al~st_a- $en ti rido no seu -lll.cül.o ésp(rltCÍ o f r aço . 

mel!t~, entcndent:l.? tamoem q,ue a ~ertld'!J.o ~(3i·r~tio em que· firmou o . sim juizo, para,_ -
exhtbrda pelo Eandtdato contesta~() nao pód,e lpgo 9 digno relator acodê, ~om raiõe~ qlie 
f~1zer fê ,l?.Ol' _ nao se 1·e:portar· ~~ lturq, ao. seu 0 al)on!:lm, á:ffirin:aodo que é preponder07!t_t! o _. 
~~mero, ao m-tmero ~e. folhas que c{)n~e.m · o alistwrhento, _n/io só pela· preswnpçqo d·e tei'
aZt~ta._me~to, CQ~ O.!l _dizeres do_§ il0 <lo a~t . 25 siilir .cu.rnpridó · o p1·eGei.to d(} art . 3~. com~ 
da lm de 26 dc·Jan~rro de 189.2-, · · ' . zJela p roua sul:!,1ídiaric~ e implícita· das qctas: . 

Entretanto, depms de haver P\3remptorm- eleitdraes. · - · · · · 
n;tente recusad? um. e qp.tro docm:n~nto, S,Ex. os· fundamentos do .-voto de s . . Ex ._, -seja- · ---
d~z _:>er aprovertave\ a parie ~.~egqt1uc:- qa cer- me permittido <):izer, assentam numa petíção-
t~dao apresentada. pelo candtd~to d~plomado de principias. , · . _ 

·rto po'(l.to em qu_e dMnão te1• l~auu~o_recurso ~o "Pôe-se em duvida o cumprimento· desse 
p1·ocesso de al 1stame~to, para dah1 con_c11:11: (l.rt. 3o, que est:J.tue o aliêtamento an.nual, e· 
que é prepond~rante o ._ahstamen~o, DéJ.O so 0 emiliénte relator responde que esse -ali13-, 
pe~11 presumpç_ao de ter stdo _cumpn_do o pre- t amento é preponde:r_ante pela pi·esitmpção . de 

-cetto _do a1·~ . -_3° •, que ~ _fa z_ a_nnuat, corno pelr: . ter si :/o obsm·uado o disposto-no- a1•.t. 3of, _ .. . 
. p_roua subs::d·:ar:a e tmpltctta das actas elet- O caso seria antes de . ir buscar préva.~_ 
toraes.. · aliunde . Não é ttido, . porém. . · ·. - -

_ S. Ex. ·vê nás actas elei~ora~s 11ma proua 
Raciocinemos : . ·subsidiaria da existencia desse alistamento. 
sr de pouca -valia são as cér-tidões pas- Mas, si as ac.tas só poderão se·r tida> por v()r

sadas pelo juizo. seccional e pela Secretaria dadeiras, :ficando preliminarmente pro-v~do 
do Governo do Estado, ambas. exhibidas pelo que existe o alistamento; no qual estejam 
candidato contes~ant,e ; si · não está e]U de- inscriptos os cidadãos que nell&s figm:am, 
-vida fôrma, e cof!)o t~l J?,ão ri:J:E}re:c_a fé, a çer~ comO encontrar nessas mesmas actas, . CI~jo 
~idão <}.o seçrot.arlo , da cam.ara Municip!ll, valol' est~ _eii1 Htigio, uma. pro-va, subsidi-
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aria ou n"lo, da exisLencia do alistamento está affecta á competencia deste fun-
que lhe serve de fundamento?! ccionaplo, (! essa em que elle certifica 

k a.J'gumentação .do illustre relator reduz.,. que não houve alistamento.» 
sé fatalmente ao .seguinte: para julgal' da Pareci_a de mte de tão incisivos conceitos, 
valid(tde das authenticas, preciso é que fique 
prelimi)la.rmente : -:t~rovada a _exi~tencia do que o honrado relator logicamente se deci- . · 

. 1!-liStamento; e como prova dessa existencia diria pela inexisteneia desse _alistamento, de 
''ahf estão as mesmas actasr · accordo cQm a certidão do secl'etario da Ca-

mara Municipi1l, na qual S .. Ex. reconheceu f>orquenão vêr támberu umct prusumpção, · • -1 1 ffi · - d 
é .segur;t,. da inexistencia. .-desse alist<>mento mna par.e utr , qua a a rmaçao e que não 
· . . . hottve alistamento em 1902, affirmaÇão tanto na ausenCla das .copias, já na secretaria do · 3 1• · t é :D ·t· · l f · 
G_óverno<!_o E$tado, já no jü,izo seccional; no 11?-a1 ~a ~osa .. quan ° .m a pe o, unccwna~ 
facto danao haver o candidato contestado rw, no prqpno entenct:r de S. Ex., compe 
e:idbi_9;ocertidãoda tr.inseripção·no livro de no- - t~n~e pa~a. fétze~-a, P018,q~e .na Camara. Mu
tas ~o tÇLJ;>ellião,ellequepoude trazer certidão mer~al sao archtvados o,. lt vros que conteem 
,passada pelo secr>etario da Carmra Municipal; 0 alistamento. . , · . , _ 
íià declaracão de varios ()leitores apresent::tda Entretanto_, o ~rgno relator , rec~a deante 
pelo candidato 'contestante, declaração feita do que a logrca lmpuuha, para dizer que 

. perante o tab0Uião ;lo ;!o officio; .na affirma- «A cerLidão da Secretária do Governo _ 
n1,~i;iãó do jui~ de pÍ!;z, . qÚe o :fez em tal do E1tado coa.tém ta-rnbem uma parte _· 
cafàMer, e na ex.hibiÇão de titulos de eleito- util-é essa; da. remessà 110 .governo da 
rj3§;:que denuncia~ o . osca.ndaloso atropello côpia do alistamento.» . 
do .. proeesl'Jo .. eleitoral, tal .a pr:et(lrição das .. 
. formalidades que nj:)sses títulos Sé no.ta ~.! . Natural era que, collidindo duas certidõas, 

, Ante tudoisto; si. -a commissão entender S. Ex. se pronunciasse por aquella que foi 
' .hâo- proceder a, aptiração da· verdade pelos passada pelofuncclonario competente e soh 

nieios . por mim iJidicàdos, >ó resta \IJ!l cà,mi- cuja gua:rda {)Stão OS JiVl~OS dD alistamento 
nho ségrirocna .dedsão dq 'pontq, e es1_e_é a eleitoral. . · . 
nij,o !i-puração dos ·votGS da,do.s _aos candidatos Nesse .Estado, o eminente autor do relato-
nãs eleições realizadas .nesse município. · rio, hesitante em affirmar a persuasão do 

· .seu espírito, e sem se decidir por qualquer 
. . Jacut;'nga -Affirma o candidato .contestao-· dos documentos, porquanto «não tem ele

. te, qu~ :çtesse m1.1nieipio _não se procedeu ao rri.ont.os para opção»Lna simplícidadeda sua 
alistamento no anno de- .1902, sendo feita à. expressão sincera, passa ao exame das actas 

· chamada dos eleitoreirpor urria lista enviada el~~toraes. · · · 
~m 1898 péla CailÍara Municipal. de Ouro Nem élogico esse âcto, nem juridica essa 
Fii:J.ó; a qual contêm numero inferior de resolução. . _ 

· eleitol'es. . . . . . Não é logico, porque, si a d.uvida domina o 
. Em abono .do que disse, juncta uma cm·ti- t 

dão p. assada _pelo secretario da Camára Mu- espiri 0 elo juiz, e não lbe fallecem :meios, 
como no ca.so, de descobrir a verdade, já-

~i0iP~~ndid<l.to ~ontéstado, ~in contrario, mais deverá desprezai-os para decidir de 
o:tfereoe . certidão p. assad.ip· elã-secretarra do pt·onipto · . . · - · N:a especie cumpr!à, como já o disse em 
governo do Estf\QO,. da qual consta.a existen- relação a Ouro .. Fino, inquirir da transcripi;\ão 
cia do alistanieuto feito em 1902. deste alistamento no livro de notas, buscar 

E.mlttindo juizo .sobre taes documentos, o a confirmação de uma das certidões exhiiJidas 
digno relator disse: no liyro de-actas cta commissão municipal e · 

«Esta cer;tidão d_a Secretil'ia dos Ne_ go: e)D.preheilder diligencias O)ltras de igual 
~ teor. · · 

ciqs d9 Interior , de Mina.S nenhuma fé · E tanto mais se impunha este peocedimeti· 
.merece como forçél probante da existen~ · - d' 
pia do a.listame.nto em W02, porque Iião to quanto, sem querar se. deci ll' po1• no-
refere a qual das duas ·épocas _do a_lis- Iihuma das c :;rti~iões, tal a. sua duvida, o 

. mustre relator, de facto, se decidiu pela. cer-
tamento ·se refeee, .. ... ::: ...•.•.. ·· ·· tidão do candidato diplomado, pois que pas-
.... " · .. " .. "" ·" """" ._ .. · .. "" sou -aoexarp.e das actas, que assentam na 

~Esti\, prirri~i.ra cópia é de nenhum va> existencia do alistamento, a · que se reporta 
lor, etc.» · · · · essá certidão. 

· C.ontinúa 0 .illustre relator: Tambern não e juridica · essa resolução, 
porque ante uma certidão p:1ssctda em fôrma: _ 

«Á certiJ.ã.o do secretario. da Cam:tra legal, pelo official competente, qual o secr-a
de Jacutinga (apreserltada pelo contes- t.ario ela . Camara Municipal, nenhum valor 
tante) cotit~ll), ·uma parte _ util e que J?Oder~a . t?r a ceJ;'tid,ão rl(l. Secretaria, clo.go-
~~~ . . . . ~ 
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vorno do Estado, pois que a sua falsidade votant!3S, cidadãos cujos nomes rião estão 
er<l evident.J, uma vez não confirmada pelos nelle contem piados. -
livros da Camara .Municipal, das quaes São acaso eleitoresde secções outeas? . . 

. devia ser cópia fieL .... · . . . _ - E:lehib.iram, porventura, os .tiiulos que os·' 
Do . exposto concluo que, si a comm1ssao habilitassem· ao voto~ · - ·· ·_:,, 

___ dispensar as providencias indicadas para a A aét:t sHenciá sobre tud.o ! · .,~ , 
apuração rigorosaJ).a verdade, só deve accei" ' O candidito iliplo):nadonão respondê a essa, 
tar a certidão passada prlo secretario da _ ponto da . conte;;tação ·por- modo a a.fastár :.: ;t· ~ 
Cam'l.ra Municipal; a qual impõe a exclusão · suspeHa de f1•au<hl, ou a explicar 'pó'l' qual-+? 

· .dos resultados das qtia.tro secções eleitoraes quer fórma o.singular acontecimento. . :.-:,;•. 
· da villa de Jàcutinga~ por fra1;1d~len:tos: . · . · Mas o Hlustre relator, que Jsto verifica, 

· Passa Quat1·o-Contra. a el.eJçao reahzada -nega valor á cópia existente no Juizo Si:m:: .· 
erri tras secções_ deste município, . allega .·.o ciónal; porque a certfdão .· <<,.não reza ser ell~; 
candidato , contestante te.rem . nella · votado a do § 1° do art, 27. >>.; · .· 
cidadãos não contemplados no a:istamerito A certeza dá tolerancia, que ta,nto nobilita. 
realízado em Í902; segunçl~ certidão _pas- o earà.ctér do S. Ex. e, tànto relevo dá _aos > 

sada. pelo Juizo Seccional. seus actos,me permitte contrapô-r a -taFjúizo · 
O' facto é verda!leiro, e o illustre relator o a verdade'Ira doutrina da lei. . . . _ 

confirma apóso exame a que se entregou.. . . Segundo a -lêin; 35; de 26 dejaneiro ' dê 
Seria elle pór si ba;stante, e o e, para -1892 iwJuizo Seccional é réinettida 'có!l1a. dó · 

annullae as eleições, .por,quanto, si é .licito alistamento uma vez findo elle. A segiinda: 
ao . cid"!dão . :votar ;numa , ~ecção · ~le~tor~l, cópi<J., a que' se refere o' i!lusti'e rel_atci~ é có
sem ah~ ~~tar quahficad?•:..If!pr~scmdnrel_ ~·: pia complementar; que so será r~D?etMa ~o 

. para a validade dessa ele1çao, que da rosp_e- cáS.o , orn que houver recurso. CUJO . provi
.. c~tva acta coustea pr·esença desse elei.tor, à; mênto <iE!terminl:l a aJtéração do alistamento 

e:r;f!ibição do setl tititlo e·a circumstancia deé primüi\'o.- .. . . . · _ ·. ·. . . . , _ .· 
não estar o sett nome por qualqufJf motivo con- ·, ·E'in.tliitivo que, si t _alrecurso não foi in-

<. témplado ?'La list~ de_ ~l~a?nar;lÇL. _ _ ·: -terpostç). QU _não fol proyido por .sentença, -
. Na ausencia de taes esclarecimentos na nenhumà altE)ração se faz no aHstawento, é, .·.· 
acta, é justa e legitima pi'e_sum.iJçã~. sih~o pois; nova cópia não é :r:emettida ao.J:uizo 
prova segura, de que votaram Cidadaos nao SeccionaL . ·. ·. _ . · . . . .. · · . .. 
qualificados, o q]le é poderosa razão·. para a . .Na. .auseilcia (!essa . segunda eópia; ,á· pré- ; 
nulli.P.a.de da eleição, ~ segup.do a ~urispr.u- sumpç~ô juridicâ e legal ~ qu~ a prirnéir:t:,; 
denma firmada · pela Camara em var1as leg1s- encerr,t o. ve,rdadeíro e UDJCO ahsta.mop:to, e! -

\ la.tur,as e a doutrina ·uniforme desta com- portanto, si' nas actas da eleição figuram ci~ - · 
missão em lfiUitos ~do~ seus pareceres. · ctadãof:l ·não c_onteínpla1os-;-n3ssa cópia, ·.fórá. ·. 

As actas deste municip!o. !?ão . m Jpcionam do · cásri que. a l~i 'concedé, a el~ieào ê fráu.:. · 
esses factos ; a sua reJelçao 1mpoe-so ·ao · dulentq, .· as- adas nlio p.?dem sm~ apur<úi(ls_,.- · 

· voto coherente da Cmrriissão. ·E t , : · · · é d t · d ; f ' ' t ,._ 
' O ill\Istrado relator, por~m. esquecido de · • ~ ~· eu 0 cr~IO, . a . 011 r!DiJ. a Bl, es a . · 

que; occupando·se do a:Iista.men~ó de Ja_; decl~a<l a propmr no caso. . . . . , , 
cutinga, dera á · c.ertidão -passada pelo juiz Cambiihy-"-0 ilhlstre ' relatot' rejeita in Jii. ·,, 
.seccionaL ou pela Secretaria dó gover.nndo mine a eieiçao fraudulenta reatiz:da· rie~se '~ 
Estado o poder de abálar o _valo_r de outra rriumciplo, e cmu.tanto bi'ilho o fa.z, q_ue, tn~ ,. 
passada pelo proprio spcretario da Camara teiramente . solidario com as asserçõàs;, ~u.b- . 
Municipal, ora diz que : · ·· · . sc1·eve sem restricçqes o voto proferido. · :,; · 

«a respeito do nenhum valor dessas có" AyuruoÚt.,-Ha düplicatade aetas em teta.:. 
pias Já me manifestei antes, desde que a ção ás eléições realiutdas neste Ii:iunicipio. 
certidão não rez·e so1' a do § l" do . Estão de accordo os interessádós · num -: 

. art. 27 '
1
» · ·· : . · . ponto, e .este é ·. que que devem flor éonsidé;•;, 

O caso desperta todo o zelo e reelama todo radas ve~:dade?.ral! as ejeições realiz.adas· nos __ . 
o cuidado na d·ecisão, pois que estão em jogo edificios pl"éviarnente designados, ·porquanto;;;:-, 
interesses dos ·cidadãos e reJpeitaveis direitos diz o ·.cáildidato diplomado:· ·• . ; ' '- :':. 
dos candidatos. · · · 
. .O , candidato- contestante coHCorda quo . ·<<l:jo caso de .duplicata, Q ttnÚo crÚ~río. 

que · nos dd.a lei n. 35 e a, _designaç,ro '·'
,dos edificios,.·,·e só _por ella se poderà _ 
. ver qttaes às · eleições le,qalmente reali..;. 
zadas.» · · 

• houv·e alistamento em .1902, do · qual exhibiu 
cópia completa; passada pelo Juizo Seccional, 
cópia a esse Juizo remettida pela eommissão. 
municipal de Passa Quatro. 

A eleição de 18 de fêvéreiro foifeita por A tarefa; da commissão, pois, .é simples ·e : 
este alistamento. Nas actas figuram, como restricta a verificação deste facto, ·.- ',,. ,,. 
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. Dons -edit~es de. ~.esignação. de edificios I Entre os docum~ntos que a,hi estã.o sujeitos 
d1fferentes sao exh1brtlos pelos mteressados. ao cxan:e da commü,sã~,_um ha que resolve 

Si Jôl' possível á commi,~sã.o decidir qual a e,~peCle P,Ol' I"!l~d? d~CJSivo. .. · 
desp~~;. 9 verdadeiro,· qualq · 9. ue deva pre- · E o offic;10 d,mg1do a Mesa da Camara d~s 
valecer, a eleição deste município estará qeputa .os pelo vres1dente da Gamara Mum
jtilgàd:â :Pelos proprios Clndidatos, porque e_tp~l ~e 1\y~ruoca, a~o_lllPa!lhad? de uma cer
Mrao · sido l;egalmente -realizadas · na. ex~ t1dao do· edital, certldao extrahtda do mesmo 

. press~o ,do candidato contestai~, Jique}las liv~o de regíst1·o; igualmeme P?rta~a, por fé, 
· · · qU~ o. forã.m . -nos edificio's . nesSe edital de~ . a~s1gnad~ pe~o • mesnm funcc~onano que as-

sig_?jd.,i:llis. . . · . _ s~gnou .a cer~tda:o ãp;·esentada pelq contestante, 
.. 9 illusirã.do relator repeli.~ a certidão do e e~r; t~~o apsolufame~te igual á pr·imeira. 

édit:íl apresentado, p~lo carrdtdato:·conte5tàdo _· E ll~1to, deante d1sto, supJ?or que o pre- . 
purq.ue: · sidente da Caml).ra Mumctpal mandass!l 

. •. .. . p ,ssar essa ce_rtldào por funccionaJ•lo i.h-
~ :' «0 official certifica sem rúorret· ao cúmp~t~lite, quando 0 seu-: propo~lto era 

.:· : qf-chivo, _ nem a. , docu?nento . de espécie trazer <i. Qaiú.ara , dos . Deputados o subsidio. · 
· ·' algurna, mto portando. por f e ri sul! atfir- n.ecessarto para a elucidação do caso ~ •. 

niaçcíO.>> •·· ·. ' ·.· · , . Polauegativ,a r.esponiJ.e a minha conscien-
Rejeita- por Jg.~a.l a, cerÜdão do edital Cia, responde i1 brJa razao. • . . . 

ofrer{icidà. .. peloc:atididl\tO contestante, por: • .;E: SÍ .esse . funccion ll'ÍO, _que _subscreve · 
que: · ambas as certidões, é 9 funccionarlo compe~ 

, '· -~- . . .· . · . .. ·. . . . tente para (azel-o, está satisfeito o terceiro 
~-<i~M . tem e~t?"e . mãos_ o ~fodtqp -~u: req~isit.o . afl,oótad~ pe~o digná re)ator, des;va~ 

mc:pal,onde_ se_. ~lefinem:. ~~· att"'_;.bU!~oes ' ~eçnJ.as estao , as duvidas do sou espírito, e 
__ _ do_s emJ!regados pÇtra, -venfi~açao s! a ,;). Ex., concordando . com o relato e deste 

·- · ~~_e.spet~rta-_da . q~"~ar..~ - ~ .~. em_erc._"'d'! - p_elv se~ vo~o, .no tocante a . âst:ri. . · prel_hÍüilar, não · 
qp,etano da afertc~a execttt!va ;fl!as; como hesitar~ . em affirmar que sã.o. ve1·dacle~ras as 
elZe. me$m_o cert~fi~a; ;"a . qllalt~ade de eleições ;eali:zaaa!$ :nos edtficios des·::gnados 
se_rventuarw _da agen;c•a exe?'uttva, nesse nesse ~dttal, .e. poiS, devem com rigo1•osa. 
c~rqcter o .t ecebe e JUZ!Ja-o meompetente justiça ser·-e!las apuradas. 
p~ra[ornecer _essa ce?·ttdtio.» . s.. ;Jose d? Paraíso.~ A fôrma por que 

~?. Ex.,.p:Jflh.ef'a1tarein na occasião efe- fqrani eleitas as mesas que presidiram a 
p:i(3Iltos para apurar . es~a. - accumulação- de eleição . na~ difl'eren tes secções dessEi. muni
N§~ç'Q.es ;pQr :.tíarte dp ~:;e~venFiiarió, • rejeita, cipio .é ·: u~ . -v:e~dàdéir~ . attenta~o contra 
seç;t .)J!J,SHªçoes o. docmn.ento apresentado, e expressa dtsposiÇaod~lei. de 2ô_de Janeiro çle 
cqw,. el~e, todl).s l);.S. eleíç9~s . desse muniçip~o, 1892, um gra.:ye :erl'O q,ue subs~ancialmente . 
vtc~ad~s por duplicata. •·. . . .. · _ _·.·.· ·· ·_ affecta o · proçesso eleitoral, . • fal13~ando o 
. o :cas(j; ~titre~anto~ seria de í'acll solução, · pen~amento. do legl.s~a.d.or,: si não um desses . 

porq,ue fac1l era buscw no estawto da . Ca- v~mailos phnos pohtlCos que abatem, pela 
iriara Municipal - o preceito ·que regula a . d•Jsillu:~o, p animo daqueUes que- vls 11'am 
espilcie, si . acaso entPE) qs documentos . sti:: ' na elaboração ,da l~i o respeito ás minorias, 
jeitps. ao ·estttdo da commissão,não existidse pr:eceitq . cons ~itucion[l,l. ·_ 
!1lgqrn (.l?:e . resolvess~ o assumpto por r.uodo . N.es ~e ponto, :relevem:me ~izel·o, fallo com 
u·resppJi(lJvel. ,·._ . . . · .. ·.. . . · . um . pouco mais .· de autoridade ·que a de 

. )N~ ~xpres~ão dQ iUustrado relator, deve simples curioso qúe sou desses assumptos; 
- Sêr ti.do.J)or verdadeiro o edital cuja cópia : Fallo como membro que fui da commissão -

jo; fqJ,'extrahidad<:rlivro competente. mixtá .incurnbiJa. de. orgtmiz~r o_ projecto . 
2~ fi. · · _· _ -- · . ·• · < · · · ··· ' .conve~·tido na le1 de 26 .. de Janeiro·, como 
.. • or portada p()rfé .; . · .. . . autor do trabalho que serviu de base · ao 
,3•, foi;' pas~da por fuúcciqnario compe- estudo e âs denberações· da coi:nmissão . . 

t()nte •. -. • • · : . . . . ·. · _ ._ . . o pensamemo do peoJecto'foi o concurso 
A,.cei·tidã!J do edital .oíferecida '{>elo càndi- da ~inoria1 repr_9sentada/ por numero igual 

dah'eontesta.nte é :~xttahida do · livro de< re- dos Irumedtatos em votos aos membros do 
gistros da Camara' Municipal a fls. 79 .v. e 80, governo municipal, na composição do con-

Nella. diz. tambeÍn-0 fÚnccionario : . «certi- se lho ~leHor dás mesas ~leftoraes. . . 
fico é porto: pqr {e que, revendo •.. » . Pre:VIdente, como .cumprlit sel-_?, o proJecto 
· ·R t · .·t· .. . . . ., , . . · - ' . logo reg~lou ocas? em ctne nao houvesse 
. es. a o ,ei ce1~o reqm~ttv, a c_ompetenc~a numero JD'Ual d·e 1nmedmtos em votos ou 
cless~ funcc~onano pam.pa_:sar tal certidt7o. · nenhum· i"mnie,ciato, estatuindo que no pri-

N ao pre~t~a a . comm1ssao busca~ o est~- meiro caso funccionassem ·os . que exísti~som 
tuto mummpa~ para . gue. detimda esteJa e no segundo apenas os membros do governo 
essa competenCla. · · muniçip_a,I. ·· 
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Nesta. parte foi o pl'ojecto · convertido em funcçães de subslit t ~tos dns de ou t1·a classe que · 
loi sem alteraç:to dos sms preceito:!. ('altavam. · 

Acaso foram ousm•vadaci essas regras ntt Facil sel'ia, dn.-la essa- indiffel"ença, coa-
composição do conselho que elegeu asrnesas vo:Car apen.as im .uediatos: em votos aos ve~ 
eleitoraes desse município~ .· readorel ger11es e em numero igual a.o. dos 

Segundo lei do .Estado _de Minas, o go" . membros do governo rb.unicip('J.l. - . · · · 
verno .municipal é co in posto de vereadores Não o fei, e bem andou cJm esse :procedi, · 
gern.es, eleitos por todo o município; e ve- mento, sendo d~ lamentar . que_.logó .e,~;; .... 
readores aspeciaes, eleitos pelos di:Jtrictos de quecesse o p1•ece1to lega.l que o guiava, para 
paz que compõem o mesmo município. · dar enteada no conselho . a cLl<J.c1ãos · que 

Dos primeiros, como dos segundos, são con- nenhuma funcçào .. nelle podiam exercer. 
siderados eleitos .os mais votados, sendo os Em que qunliclade alü tiveram elles.nis..: 
que excedem do numero prescripto por lei sento ~ - . v,: .,; · 
os immediatos em-votos de uns o de outros. Como immediatos de vereadores ·· geraes,' . 
· A simples exposição feita indica desde logo não, que o numero dé immediatos .equiva.,
que, devendo o conselho eleítcir das mesma:s lente ao de vereadorés dessa .classéji:L havià. 
ser .composto . de tantos immedia.tos em :votos sido convo~a.do ; como immediatos de 'Yerea
quantos os membros do govemo muni~ipal, dores especiaes, ainda menos, que ilenhum 
deviam delle fazer pàrte tantos immerl ia. tos voto re~e beram elles para . exercer fun
dos vereadores geraes quantos foremestes, cções municipaes como vereadores de talca-
tantos immediatos dos vereadores especiaes tegoria . · 
quantos ellGs fossem. E:-Jses dous cidadãos, pois, tiveram assento 
· Assim procedeu o presidente do ,govemo_ no Conselho, elegeram mesas, sem -qualidade 

mtip.icipal ~ · · . que para tal os ha\Jilitasse. 
O edital junto por ambos · os candidatos .E sabem todos, c perfeitamente o diz o 

affirma o coptrq,rio, o quenão é-negado pelo illustre :relator doparecrw, em pht•fi.se incisf: ' 
mus.tre relator' do parecer. .. . va, .que ; . -

Convencido de que devia convocar osim- . «e ce_ rt~, - nullo é 0 ao. nselho, "tlalt>üef. 
mediatos em votos de cada uma/ das classes · :1 "' 

de vei'eadores·, o referido presidente convo- que sej:r., em· que funcc.ione urn · éidaclao 
cou seis immediatos em votos.aos vereadores incompei,·nte.» · '· 
geraes, e .conw não hou-vesse cinco imme- . Si uullo é o C.:uselho pelo vicio . apontado' 
diatos aos cinco vereadores ·especiaes, con- nullos são todos o& <tetos por elle · praticados; 
vocou apenas tres immodiatos dos desta nulla é a eleição das mesas, millas as elci: 
classe, e, para preenche!' o numero quo fal- ções pelas mesmas prccidiaa.s; ·e e'm,cujó :os~ 
tava, foi busc<tr entre os immediatos dos tudo não· de :v e a Ccimmis>:'iio ent·rar .. · - .· 
vereadores gerae.s dous outros, que arbitra- So.ledad; de Ita!J'ubd- En~ 1;é1Mão á6"é __ ._'Ja 
r.iamente converteu em tmmec!_iatos de ve- ,. 
readores espeéiaes. secções deste mNnicipio, arb~(ro o candid11,to 

. Entretarrto, p;'evenindo .precisamente a contestante que os flscaes nomeados não :ti
hypothese dainexistencia_de numero igual de ver;>m e•tkaàa no recinto onde.funccionavam 
immediatos, a lei determinqu que foª,~em as mesmàs , juntando não só .o protestô, logo 
convocados quantos existissem, e só mente após por .elles feito em no.tas do hbelliã9, 
estes, juntamente com . os membros do go- como ainda justificação, na qual depu~eraJII. 
verno municipal, . compuzessem 0 conselho . . varias eleitores, documento c:mfir~a~~ J>e~~ 

Si é este odirf:1ito escripto, por que prin- test_:nuunho de 75 ~l.clitm;es do_mumcipiO. 
cipio foi'am .investidos dous immediatos dH! Sa:o estes os .mews que. a Ie1 ; ft',cuJta :P11ra 
ver(.)adores geraes das funcções .que t@cavam cer_tliicar a f~a_ude ou a violenCia no processo 
por lei aos immediatos dos vereadores ·· espe- eleitoral_: Extgtr par~ certeza de fac~os _tacs 
ciaes ~ ! . · . a confissao dos mesarws,ou prova.. de eql,ltYa-

.Seria, porventura, iodi.fferente, desde que l~nh valor, é abolir_ as g~ralitias . da n1in_o
todos elles e.ram immediatos eni votos aos r1a, .é cm_tsa.grar a VICtorm can~a,11te da VIO-
mem\lros .do gove1~no municipal~ . lencta cnmmos 1 ouú:.t fr<J.ude Impudente. 

Não penso que, com segura convicção, al- O illustmdo _rebtor, sem mànifestar Héu 
guem o affirme, e muito menos o presidente juízo sobre a rejeição · oü acceitação destas 
da Ca.mara Múnicipal, que, no caso, é .o pro- se~ções eleítora;es, nota àpenas que rj,as act'çs 
prio candidato contestado, por.Q.uanto, si . nao consta causa alguma a esse- respeito. . · 
indi.ffereli.te fosse a escolha, não teria esse -, E nem poderb constar; perdoe-me S. E.x. 
:presi,ie_nt. e certamen_ te conv_. oca~ o t_ o dos. os dize~-o._ porque. nã_o se_ con1prehe_ndc_· __ . q_!_w 
1mmedmtos dos vereadores espeCiaes que ex- consignem em taes documentos ndrs·d:l. V:cJ:O 
istiam, recorren~o a dons immediatos deve-, l~ncia pra,ticad~ aquelles c~l,i n da .violBI,lCi.a 
:rea,rlores geraes,_stm J?lesmente pm·a exe1·cerem I tl raram :prove1to ._ . · • 

•.. ,.\! , 
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Exigi e tanto, p:1r n, que d:JVam see rej.Ji trt· 
das essas actas, é exigir P<W<:o a cunclemnaç w 

Con.tsst cçã o apresentELda pelo candidato Al· 
fr ad o Pinto Vieira de Mello 

de um crime. c como prova imp,rescindi- Exms. Srs. Pr·esiderite c Meiubros da-Quinta 
ve1, a confissão do crirritnosó. . commissão -Verificadora de Poderes da Ca-

rw·M'-Á :;!"secção de S. Vicente da Fér- mara dü3 Deputados. - O individualismo 
rez· é nullaT segundo deliberações anteriores politico, na falta dE) ~artidos organizados 
desta ·Commissão por faltar o- conc~rto do c0 m pl'ogramma defimdo, vae aos poucos 

,_escrivão na lista d,a rissignatura dos elei- amortecendo o espírito de civismo e detur-
tores; . pàndo O Sy;;tema representativo na sua . 

Quánto-á 63 e 7 .. (Piedade-) diz o candidato propria cssencia- que é o su:lfragio po
contestante ser_ superior o numero d eelei- pular. 
tores,q11e nellas figuram, ao que consta da Para defendei-o da usurpação officia.l e ao 
certidão fornecida pelo juizo se_ccional e junta mesmo tempo solicitar de voss;1 justiç:.. a ga
aos dciéú.mentos ·com-que-instruiu a sua con- rantia do direito de elegihilidàde que cidadãos 
testação; · . .. - inaependentes outorgaram ao mais obscm·o 

O d[grio r.elator nota apenas que ·· o escri- dos seús ·patrícios, venho,- sem animosidades 
vão omittira a data do alistamento. a que se prevenções pessoaes, expor .a essa illustre 
reporta. · · . nem Commi:ssão o resultado da aleição de 18 do 

Mero .equivoco, sam duvida, este, pois que fevereiro ·do coreente anuo no 5o districto 
sendo a certii:liio_ extrahida · do livro compe- do Esta .lo de Minas Geraes. · _ 
tente cumpria averiguar esse ponto e nunca Não desejo que a Camara dos. Deputa.clos 
rejeitar desde logo tal documento. , _ decida a minha éausa simplesmente coino 

Si lt Commissão não açlQp__tar esse alvitre, a as~ernbléa política.; que não está. sujeih a, 
accqitaÇão de-tal éertidão~rievitavel com quaesqtiel' leis como· a quaesquer proms, 
a süa éo.ílseqüencíi natural. segundo a doutr.iJ1a- erronea de Clemenceau no 

BeUaVista-A riullidade da I"· e 2 .. secções celebre debate no parlamento. francez a pro-
pede ~am_ ·_bem_o candidato co11testante. .. posito da eléição ~de Blanqui. Espero antes 

que, â luz de docurrientos valiosos, seja pro· 
Nàda dizendo sobre a 2• .secç_ão,o illustrado ferido um julgamento severo e imparcial. 

relator pronuncia-se - francamente pela ac- A camara dos Deputados conhece de longa 
coitação .da.Ja. data os meus sentimen~os de toler.tncia; o 

Acceito a validade da eleiÇão realizada na tenho fé que elles predominarão sempre na 
2• secção, em relação <Í. qúaJ não-julgo pró- defesa do meil direito, para attenuar si· . 
cedentes as · á,llegações do camlidáto · con- tü:iÇões politica.s que de surpreza procuram 
testã.nte. · abâter os homens .pc1blicos em um torve-

Quantoâ primeira, ·porém, IJ, sua nuiÜdade linho de paixões que justificam l.l aphorismo 
ê evidente, ·já porquê ha vicio · paténté• nà do velho pbilosophó- ,homo hominis lupus . 
propria:acta, na .qual se encontra emendada A virulencia de -linguagem só contribue 
a vo .ação dçtda ao candiJato diplom.ado, já para enfraquecer as boas causas ou dissi
pelá diversülade mani-festa e iridiscutivel, mular a; improcedencia das que não t eem 
quer da Iettr;t; . quer· da · firma do . escrivão para amparal-'tls a verda.de . o a jttstiça. · 
que fez o càncerto das di:lferentes actas. -Cumprirei. o meu dever com sct·enitlade de 

E' .este o meú :Voto sobra o pareear · apre- animo para reivindicar o manchto que exerci 
sentadà. · em duas legislaturas coiis ;cutivas e que 

Acceitoeile, o resulta,do da eleição reali- acab~, de ser renqvado por esse generoso 
z;<tda no 5o districto do Estado · -de Minas povo mineü•o, tã:_y' granJe ·na.s sna.s tradições 
sorá: histo1'icas quanta. resoluto c altivo em am-

parar os fracos. - · _ · 
Votos ·· Julgue-me a honrada. Commissão e depre-

Dt·: Alfredo Pinto Vieira do Melro .. . 3.198 h.endorâ que no renhido pleito dJ 18 de fe
Dr. Frauç;isco Alvaro Bueno de Paiva' 3.014 vereiro, apezar de todas as difficul!lades que 

a;ssoberbaml)s que em pjlitica luhm sósiuhos 
Proponho, pois, quo : ·e cercadqs de_"uma at:nospllo,\1. Jo p1·~venções 

o ·• ·•. .... - · - , .. . - _ .• • . · , imprevistas, . obtive maioria de sufTrMios 
I , seJ,l.m annulla~a~ as ele1çoes ln~teadas leo-itimos sobre 0 illustee candid<l.to contes

e approvada_s as'elmçoes que se realizaram tado _ Dr. Francisc] Alvaro Bueno . de 
no ~uumctpw d~_ Ayuruoca e na. segunda Paiva-. -
~ocçao de llolla V1~ta ; · A victoria eleitoral não consiste em ac-

2o, que· sej;1. recorihec.ido, e ]Wochmado cumular, votos cnj :.t son1m::t. avultada tl.e· 
· Deputado o Di:'. Alfredo Pinto Vieira de termine a.- prosumpção do um extraordinario-

Mello. - Augttsto de ) i1·eitas. prestigio poli ti co. Ha votos_ e votos e ao pu- : 
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der verificador, imparcial e soberano, com
peta discriminar os legitimas dos fra.udu len-

. tos e phantasticos. · ·' 
O 5• "dis tricto · de Minas Geraes. com' 

põe-se ·actualmente de 17 muolciplos. Pois 
bem, emquanto 12 de~ses municipiós, o dos 
mai:1 import:J.Jl.tes, apre~e-ntam um ·resultadó 
de 3.600 votos ,os cinco restantes contribuem 
com 4.800 ! ! . , 

O candidato mais votado obteve no 4• dis
t 'ricto, que sé compõe de' municípios pop"u~ 
loso3 d[l. categoria de Juiz de Fóra, Mar de 
Hespanha, Rio Ngvo · e outros, a somma de 
5.100 votos;o candidató contêstado no 5• c-on
seguiu em cinco municípios, que absorvem _fle 
autonomia política dos <J.erríais,o assombroso 
resultado quo acabei do ménCi~nar; ·· -

Não é crivei, pm'tanto.,. quo essa avalanche 
·de suífragios represente o co1úpa.reciinento 
real de eleitores legalmente· alista.i os: · · 

9 S ~Ln ta·Ri ta doSapueahy 
10 Sant~t Ri t<L da. Bxtr·cma 
ll Turvo .. . ..... :. · ..• :. 
12 -Va.rgóm Grànde ..... . 

147 
01 
9~ 

. Jl8 . 

3.6.29 

3i5 
51!3 

' 399 
: 266 .. · 

3 .298 

'Cabe-mo agora o ue~oi· do calcar <t di~ii~$1'. . 
são SJb.f8 O ~·esi:Jlta,do que venho de {)il_a]l ·:ifl 
de demonstrar as nullíd-ade;r iasanayeis . que 
àlteram profunda.tnente não.só o trabálhó. da 
junta apurador;~ mas o mappa organísa.dp 
pela ~ecretaria da Carriara, · . · · · . · . . 
, Atllrmei e · repiio quo contl~ na justiça da 
honrada ·· Coniniissão, pm'qua.rito • plei'teio .· o · 
me•' direito coni docmllentos . taes qtie ser'vf- . 
riam para. legitím<w a decisãp dé um · trihi.I· -
na.l-.judiciario. ,_. .. 

Ei;EIÇÕES IMPCGNAi>~S · 

O;tro Fino , 
Deixassem correr . livremênte _o pleito e o 

eleito~_ado manifestar a IJU.1J. vontade .. e.spcmta-
ilea, indejmildente das coaeçiõ~s do partida- . . . ' . . . . 
rismo ·JJifronte ; réspeitasSem o ar L · 28 d,a · DcV:o prelimiriarine-nte ass(3guràr qui\ .. 11. 
Constituição Fed~ral que garanto . expressa- "Clcição .em todo · e,!lse ·município obe:locêu' 'il. . ..:. 
mente a repr esentação .das minorias, · e· 0 um alistamento ph >nta~tic'o, istJ é,_· orgarü'
ineu direito seda incontroverso. . . ' . . zado'poueos dias antes do .pleito para prevê'• 

Quem em seis m~ni c ipios- bateu á ~ha:p~ nir a fiypothese de. qualquer documi:mt·o. erp. 
· · co•trario. · , · · ... ·.. " 

«?fP-Cialde uma forte aggr~niiaÇãJ pa1•tidaria, - Çonyicto de ;que à eleiçãó -não:repi•ese,n{i),l'l~ _ 
sendo em quasi todos votados· e em -alguns ó a verdade das urnas e _a pron_·_·-ri-n,s_·ym_patli.ia 
mais de to~os os .candidatos, bJm ,mcrec'e a !<' r"t' 

justiça da camara e 0 respeito dos proprios pessoal de amigos seria;· sact;ifiéMa ·ao ·lote. 
advel'clarios. ·· . · · · resse da politica de camplt.na1'io; resolvi no 

·A honrada 'corrimissão terá no quadro. · sé- mear fiscaes que digâatirente :. désempanba• . 
, gilint.e a pl'OVa ÍllCOnCUSSa.-do allegado. ra!D a espinhosa missão Ó prJ:tf)8_taram Contra•. 

o-res ultado 4~: eleição nas diversa,s se_cções 
Esse . quadro representa o -resRltado ·dá da cid,il.d,é . ·· ... · , . 

apuração feita pela digna junta· reunida .na Examinando por. minha ·vez. as listas .de 
séde du distric.t o no dia 20 Lle março do cor- chamaqa :e ac.ompanhando cuidadosamente :o 

.. rante anuo; c, si a b.1se da contestação, nos -processo eleitoral-regular Jím apparencia~ 
-termos :do art: . 5o do . Regirilrmto d<J. Ca.uia:a, dep1,~p.endi que uma grand;9 pa.rte de' votan
deve ser o diploma conferid..~ ao ·- candidato, t.es não:· reunia as.cond,ições légaes para exer~ 
é c:laro·que a illi.Istrada -Commissão não po- ·cer 0 diveito político. . , . ·. · · '. _ 
der á duVida.r dom~udireito,gue eleições phan- o alistamento é a base de t:1jfo 0._prQces,$ó 
ta.sticasc frautlu!entas-,não .apüradas como elcitoi·al c sem esta formalidade iníctá.l -niii- -
t:tes, de modo algum conspgvil'ã.o derimir. guein podará. admfttlr a exfstenci'á.dós -_di:~ 

• .· :J • . rei tos . correla-tos -de suíl)"agjó c . de etegnJi;.. 
QUADRO .DOS MUNTCiPIOS APURADOS - !idade. . . . 

Municípios ' 

· l Ayuruoca, ...•....... 
2 Baepenily ......... .. . 
3 .Caxambú .....•... . ... · 
4 ·cbristina ..... ·'- .· .... . 

· · 5 Itajubâ ........ · .. .. .' . ; 
6 Jaguaí•y . ~ ........... . 
7 Pouso Alto . ...•.. •. , .. 
8 Pedra Banca. ; ..... ·. ~ 

( ") Men( e Soledarie ele ·Itajuhá_. 

0 candidato con-testado não poderá Ql)li~ 
Dr. A. Dí·. B. lJir o.s seguintes documentos referentes aó 
Pinto d!l Paiva municiplu do Ouro Füió: · · ' '=~ . 

6-30 
285 
183 
430 
_314 (') 
337- . 
331 . 
278_ 

276 to, li vro de actas das; reuniões da ComriüS.• · 
112 são Muhiç:ipal (lei n. 35, arts. 3_e-6). ·. , , 
106 2•, hvro de actas das commissões· secci(J!.. 
123 naQs eleltas pela · primeira (lei cit. arts·;-s 
253 e Hl) . · · · · ·. 
809 3o, r equerimentos de. eleitores soliCitaildÕ 
116 a inclu~ã_? no al_ista.menfto (lei ' cit : a:rt . 14); 
262 4", taloesde t1tulos eleitoraesdevidamente 

expedidos (lei cit. art. 28). _ ·. ·· __ · ';. 
5", nu1)1eros · do periodico G(!zeta ele Oio~b 

Fino orgão da Municipa.lidade; corresporicien~ 
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tes aos rriezes de abril e junho de l 902 ou de Si a argumentação a.nterior não ba.stasso 
annos anteriores, contendo a publicaç)'io -dos ôara levar ao e;pirHo da honrada Com missão 
:_odita~s qei cít. arts. 4 o 8); _ . p_certeza d~ 9-~e não · d?vo prevalecer. a e lei-
. --~ci'(dêH.idã.o do notario publico qué tfan- çaod? munrCiplD roferi~o, as proprms. au
scr'ê' Cli"o âlistamen to-(lei ci t. _ a:rt ~ 27 § 3~). , thentiCa_s se encarr~garmm. d_e domonst1 al-o. 
-·-, st .. tàh~ ducumimtos forem requisitados , Nas d1v~rsas secçoes da c1dade v?ta~·am 

- Jlêi~-d!grtct. comn:iissiovel'ificldora., nãórest-a. J!lenorese anat-ph~!.b~tos,morecondo cs,o facto 
Ült i•iÜ~ qtie a verdade das · minhas a] legações. 0 prot~sto dos íiscae~. _ . . . ;;. _ 
tr~nsi~J:;recerá. sem ·nuvens. -- . . _ . Na 3 , por exemplo,for~m r~cebrdas l -9 ce-
. ' , ,:, _P. _ .• ·. . . - - - dulas e votaram 13~ .. ele1tores, na 4"' 144 e 

:- ·.!_\\rtd& ma1s~ , : ._ -_ - votoramJ46; éonvindo notar que feita a ope- -
•-· No jqizo seccional e na secretaria <do. go- ração .arithmetica asomma da. votação re
vérl.i'Q dê Min<J,s não. rstá __ archiva1a cópia _al-. cebida pe:los candidatos não col'respoude ao 
gu)j1à.'' dq aU~tamento do -eleitqres fe:l~raes numero de eleitores comparecidos nas quatro 

.p: ·orl~Üig!). íi() lllUnicipio _de Ouro Fino. (Se- secções :da ciqade~ . 
· J.\g: &:llôii. L) r _· : . _ .. ·. _ . .. · · . . . - • · Nà !;/a e 6a secções que funcionaram em 

Ec: jltliil-S(l diga que ta.l formalidade não togares differentes o lllesmo escl'ivão de paz 
sej:~ e.' ~JÍH~bl p:i.l'<1 validade dq alistàniooto francellino Gloria trànscroveu simultanea
_de ~;el_~ji'i:ls (e~ol'íl.OS_. A lei n. 35 detormil!a p.10nte as actás das referidas secções, com in
o ~se-guHHe: «Ú~ <- listamento so~·ão extr·alü!,la$ fraeção de art. 43 § 20,Jettras a G b da -lei 
duliSjqpltts .õ romettidas ürha ao gQverna(lor. n. 35, de )892. _ . 
do ' )!1s~ado e outra .aéi .respectivo juiz sec- . Poderá a honrada, Com missão de l!Jquérito -
cioqai». - _ _ · , · .. computar o resultado das eleições cujo!! vi-
' 89, _assim _ poderá _ ser demonstrada a au- cios ae<thei do _ apontar, par,1, contrariar o 
~hêntí:cid-ade das listas d~ eleitores e evitadas meu direito decorrente de eleições legitimas 
á$ BUi'ÍJr'ésás qUe deturpam O _S1llf1'ágio pu- fiscalizadas ? . .. . _ . . . _ · 
ptiljí.r; . • · _·. , ._ . . -· . .. · . . .. . J':'l'a 7"' secção o escandalonão tem limites 

Sem, e_mbargos de disp(jsições, legaes taxa.: - e além de uma coincidencia felizentro ·o nu
titãs, ~ubmettÇJ á .éonsideração da; honrê},da mero-âe eloitores que compareceram c dos 
qom_ii1i.S$âo de InquerHo outras. provas qUo eli'iitores que fciltaram, votarali:1 os seguintes 
poei):i aín r.elevo a nullidade substanqial das atiàlphabatos, como consta da acta : 
el!3içõés referidas: . . . 1 V~rissimo José da Silva.· 

1'1; -termo de déciaração de diversos eleito- 2 João Pedro Ferreira. 
rêS dignós _detodo o conceito ' pelil.' posição . 3 Lazaro XavierFeri·eira. 
qij.e óçcttpa.m n.o: mun.icipio, em óujo termo, ' . 
r~v;rado perànta !? tabelli?.d do 2o- officio da Jacútingd - Esta localidade adquir·iu a. 
comarca de ~ui'o Fino, s_e am1•ma.perante autonomia. mutücipal em virtude da lei es
tastemunha.s, além. de :outrus itens: que a tadoa1 n~ 319; de 16 .do setembro de 1901, 
eleiÇão de 18 de fevel'eiro foi feita poi' um ~endo o município il1startado. no dia l de ja-
ari'olamento sem forma. nem processo (Serie ileiro de 1902. . - . 
A d 2) · · · ___ Até então à Jacutinga er·a um districto do 

j oc. ; .. d ' · - · - · · · muniCiplO c Ouro Fmo. 
2°, a~testado do Jo juizde paz do distríct·o _ conseguintemeil_te o. poder niLlnicipal con-

4e Çlampo Mystico; declarando; :sob jura- ;;tituldo antes da. epoca. prefixada no art. ao-
znertta; q*e em 1902 ·não funcciohou a com- da lei n .. 35 devfa providenciar par.J. que se 
ilitssão seccional que Mviá. proceli~r ao-ãlis- _procedesse o alistamento de eleitores fede· 
tainento federal. .(5lerie A; . doc. 3); ' raes, do qual seriam exteahidas asrespecti
-_ >3°, --iitulos de ~leitores, distribuÍdo$ _no mo.: vas listas.de chamad,a para · a eleição. de 18 
monto da eleição_ na. sala · onde funccionavli, de fevereiro do-corrente anuo. . . 
a4': SEleção, o.nde sem separação. de especie · Assim _não . aconteceu, e õ mesmo plano 
à.lguma, Çomo exige-a lei; :;;e confundiam me- adoptado n,o município anterior foi seguido 
sarios, eleitores e emp:reg,ados da Gá.mi).ra. '_ _Qe modo impúdentê, com aggràvantes que a 
. Ess~s ti.tulos não co.nteem o. numero de- o r- h.onrada Gommissão · terá o.ppór&unidade de 

dom do alisti1mento nem ~ós qualitic:l,tivos do apreciar · · 
eleitor. . · . . . , . _ Prevale~eu : nas eleiçõ2s da Jacu tinga. uma 

A lei n. 35 art. 43 § 4" é expreosa: «O, lista de votantes enviada em ~898 pela Ca.
el~itor não poderá ser · admittido. a: votai· mara Municipal de Oüro Fino, ~isLa. sem a u
sem ~presentar aseu·título.» · ·. . .- , lhenticidade e n<1 qual estã.o co_ntemplados 

.Qra, sj este nã.q reune os . r.equi~itos exigidos pessoas ausentes, an ~tlphabstos e tdé crimi-
por lei (art.28 §lo da lei 35) é nullo de pleno, nosos fo.J;oagidos. · · ' 
dJreHo e ind\IZ a n11llid~de . dp voto. '(Seria A Informado de;sa <\no malia requeri ao se-. 
. does. 4 a 9) cretario da cam[\ ra munlcipal, que ceetiti~ 
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casse a data do alistamento fedaral. Reali- verd·tde o dou fé. Ouro Fino, 28 de março 
zaram-se as minhas pt·evLões c do honrado de 1903.- O es,.:rivão, Possidonio Tavares 
funccionario obtive os .Jguinte documento: · Paz.>> (Serie B, doc. n. 3) . . 

«Certifico que não se fez alistamento · fé- Entretanto verificará a iÚustre Com missão -
dera! neste municipio, tendosé. feito a cha- drí Ínquerito, que o refertdo criminJso votou . 
mada dos eleitores por. uma cópia do alista.:. na l"- ~ecção. . . . . . · · 
mento feito em Ouro Fiao, a qual foi reme&- Para concluir direi ainda, que o's proceres:. 
tida a esta .leGalidade por· aquella camara das candidaturas officiaes nem mesmo sou
em 1898, sendo o numero- de eleito!·e;; 765, o beram guardar as conveníencias na. exàchçao 
qual ficou dividido ultima.mente erri . quatro do bico de penna. · · . . · 
secções deste município, tendo a ta secç,ão O vota,nte.João Bueno <la Gosta, cujo nomo 
250 eleitores, a 2a 250, a ~a 250 e 4al5 elei"" figura n::o listct da !• secção, declara que não 
tóres (série B,-doc. 1). . . · exihiu o -titulo e que coi:rtllo a idade de' 19 
· Com tal p~·ecedente acredito que á honrada annoS·. (Sel'i'e B, doc. n. 4) · · - •· · · 

;,ommissão não poderá tomar em considera- · Por · este o pelos OLÜÍ'os niot'ivos all<igado~, 
pôo o resultado .phantastico coni qüe na clei- devo inferir que ·a honrada Gommissãohão 
iGu de 18 -d.e fever-eiro os che-fes da-s facções pOderá negar .. me a. j~st~ça . pedida.. · .. -_ 
-olligadas miinosearam_ os cá.ndidàtos offi- Passa Quatro - São também radicalmentfr-
ciaes. nullas as eleições procedidas nesn villa . . - . 

. . O ·alistamento federal é igualmente simu-· 
·Vejamos as aüLhenticlls : lado e foi adrede· preparado para ju8tlfical" 
·Contra .disposiÇõe.3 expressas da lei n. ·35 o avultado numero de votos. · 

'(art. 43 § 20 iettrasa e b).e do dec. ri. 4.695;- · · Apezar das difficuldades quo a todo o. mo~ 
dó ll de dezembro de 1902_( éi,rt. 35) o mesmo mento tolb.iam ét minha acção no districtó, 
estri:vão de pàz, Antonio Marcos da Silva para obter documentos com os·quaes pudesse' 
Loures, possuído do . dom de ubiquidade;· d<.'fender o meu dil'eit::~, consegui umã. ·· cer
esteve simultaneamente nasquatro ·secções t.idão do alistam3nto de Pas·;:t Q'uatro, cel'ti~ 

.· dó, muniéipio, transcreveu .todas as actas da dão qué é um documento de prevaricação dQ 
eleição e conferiu as necessar•ias cópias ! ! funccionario que-a lavrou. ' · · · -

A. sêrie. de ahmrdos é mais extensa. , Affir;m_a o secretario da eamara muniCipal 
As mesas eleitoraes contemplaram entr·e que, revendo os li Vl'Os do alístarnento federal, 

os votantes pessoas . dé ha muito a ri!.! antes_ da _ rielles encontrou o de I 902, . ·procedido .· pela. 
· localidade, por exemplo: O distfrrc~ci cidadão cJmiíliSSã() inunicípal eri1 20. de maio do 
coronel Antonio Raposo de Almeida, ex-depu· mesmo anno · -· · - -
tarlo ao congredso mineiro e actuálmenfe re- EsqUeceu-se o mesmo funcci()nario- quo ·a 
sidente em Santos. · lei n. 35 é clara. e taxativa nos art't\.2°, . 3~, '7° 

e 24 qm1n&o aos peazos fixá:dos para o pr'{J-
Eis a prova do allegado: ·cesso ele.i~oral(clerle ' C, doc. 1): · . · · 

.· SaJJ,tos, 25 de abril de l .903~Exrn.o amigo No dia 5 de abril de cada anno reur;u3 (l1·Se 
Sr·. Dr. Alfredo Pinto-Declaro a V. Ex., os merribros do governo municipal e os ·seus 
e o faço sob palavra de honra., que nã;o immediatos em votos em numero 'ig.ual, e 
tomei parte na eleição . federal ·de i8 de proce(ietn á divisão do rounicipio em secções .. 
fevereiro ultimo, a que .se-pi·ocedeu.ero Villa .e á eleição de cinco membros eifectivos e -

. Jacutinga, Minas. Nesse dià estava eu em dous supplentes para f'ürmar qa;da. uma. das 
Pindamonh<:mgaba, deste Est·1do. Si· figuro comm 1ssõei seccionaes. .. . _ 

- como prescntG a es~a. eleição n,ã.o: passa isto . Comquanto tivesse eu requerido certidã.o' - ~ 
.de uma vergonhosa_ fraude~ Pôde· V. Ex. dos nómes dos cidadão.> que eoristi tuirl.l<m- a ,·"

' : fazer desta o· uso que lho convier, Sou com commissão municipal, o seGretario dá cá·: ~ ·; 
estima do V. Ex. amigo obrigado; Antonio inam usou de àm subtérf'ugli:> e não quiz ~a/'' 
Raposo de Almeida.» (Série B, doc. 2). ·. tisf<\zer•me. Não sei, portanto, como êO'rn~ '" 

.Pois bem, · o coronel Raposo votou na l • prehender . um alistamento federal . iniciddh . . 
secçã:O'! · . · ~ no dia 20 de mttio, quando a lei detérmiiH\ .ó 

Ha outro caso interesi>ante de ~elegraphia dia 2.1 de abril para começo dos trà.balhós dâs 
psychica na eleição da Jacutinga, . Votou commissões seccionaes e o dia lO 'de. Junho 
tambem um criniitJ,Oso homü>iado emlog<1r par.a o iÍlicio da revisão pela commíssao mu- ·,-
incerto, conforme demonstro com a certidão nic1pal. · -
junto: <<Certific.o e dou· fé que José Francisco Admittamos, porém, que este alistam.entó- · 
Relmão está pronunciado .no art. 294 § 1° do sejalegal e nem por isto as eleições tle Passa 
Codigo Penal, por honiicidio na pessoa Lle Quatro deixarão de se1~ viciada;; e nullas.: . , 
F1·ancisca_ Maria U.e Jesus, catando seu nome Contra jo, disposto no art. ·1 ° da lei: 35 yo• 
lançado no rói dos culpados. O referido. -é - taram indivíduos -rião alistados. 
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Digne-se a honrada Çommiss~o confrontar 5° districto, vn.e certamente surprehcnder 
as listas de assi~na.mra de eleitores com a a illustmtla Com missão. 
certidãQ dos alista.dos-(serie C, doc. -?) e terá E' deveras con:;trittLdor que, sob pretexto 
a prova do allegado. . . . . . . . . . . . de den·otar candü.!atos que lutam sem o apoio 
: · O<l. }" $eçção níio const~-:i;J:a. ~ Secret'a.ria da offi.Gial e apenas confiados na. independeo oi a 
cani~i':it" a .aÇlta da eleição;. Existe a penas .uma. ç.e elei tQres honrado~. · s0; ptetenda ·tmesqui
duplicitta da acta· da iostaUª'ção·da .mesa; · ;. nhar a .:sober?>niq._pop'ular, corromper o di~ : 

. · Nã. ~~ secção .votal'a:m . os seguintes clda· roi to .de 'stitfragio .e substituil~'o pela fráuda .. 
dãos que não estão 'a.listados: : .. impüdente; ' -·. · 

-- - 1 Antonio Corbiniano·Yüiira'. . . · «Ou negais a sobárania da vonta.dehumana 
· ·2 .Áiexandre Juvénai da Sil-va, . . . e toda anatureza do direito pulJli.co ou obe-

3J<'rancisco da RÓsà. · ·· · dP.ce~sao su:ffra.gio universal.» · 
·4 _tJl.tirire Oarb~<;eu_r_. ·~. . ·_,_ _ - ~ Q: · lu,minuso . _. cohceito. d6 .Taine é infeliz- . 
5 .Antonio ·da Costa-Ribeiro. ·, :mente IJ...Jila.u.tópia tio BritZÍI. E pt>rgunto: será.: 

. · 6.' llercúhmo . Rib~í'ro P.eiéi:rá:. ' .,_ . ; .1 a;<fmissive,l umsystema de eleições que sub: 
... 'J João Go.mes de .Oliverr,a:;,-. · :;;.titue ~-vontâde I!opular pela . influencia· (la 

. . .. . . .. . . .· . ' ' ·· -·. acta.falsaL · .. · . . . 
, Gôíivé~ ~ssi~!Jã.lar q~e o· ~e!'rn~ de ettc,er:.; • : Ri;lspón?a· o proprio: caindidp.to con:testàdo;. 
ramen~o,·.aecq:sa. ·q8.,eleitor(3s· e,:eºtretanto, .o ~e · estou certo que ·S. :Ex, nao· .. accm.tará .as 
númei'Q tle assignaras é. de l2L·: . · . . , · eleições :dri ~mti,nicipio de Caill.buhy para piei- . 

· #~ j~ ~écÇãÓ . vot~~am SB~: as: ~6~di~Ões de tear 'UI_Da ~~e ir~ na IieJ;ll'8S 3nit!içãci. Il;a.~iÓiJ.al; -: 
'eiaitor: · , · ··· ' , . ::·.. . · · ·· · · . · _. O· proprw ahstarnento do wu~tcrpw em . · 

, . _ . · .. ·-;-.: ... · ....... · . ·. ·qu\)stao, _.éumauto de.-corpo _de dellcto da 
. 1 :Aiitoniri' Frap.ci!lc_ó Riba.iro . . : ,. · .· fraude e da .violenci.a que alli predomina· 
·. 2- QregQrio. ,c_aetanp_ Ferr:eira·: ·, · ~- --· · _,_, · -. r~fu .- · _ -. · .. _ ._- · .-~ . ·: .. , . . ~ 
-9 Joaq.Utni Mareellinó Ri"l).~iro~ ... < Basta qul3 conf1'oilte01ci.3' documentos, e a ·.>· 
·4' Cüstodio ·Ribeiro Yiéira. '. , ... - . . verdade ·triumpharâr, "justificando mesmo a · 

· $ '·An~o-D.tó Jós.é FE;rrlándes: : , - . .· ... indignação dos h6mo·ns de · bo[!, f-é.. . . . 

#i. ·~:.'·-~n:tÚne~t~; vd.}ar~~~{ ;éls-. ID,~s~a$: ~ ci~J~~f~~a(sÕb~~-~~7b2~~l~~~~ a~~li~;~J~ .. 
CÕ)1UlÇOe3, c . . . i ' . . . Un;l accrcs ~l.m'ó . dii 50 .,% • tertanitis 11.553 h::t· 

fJoVÍiiá JÓSé•·Ítrbairo é,ued.e's.:. . bitant.es Í:nÇlltisiVC mü\hercs . ·C Gl'Íanças . 
. 2 .Peuro Anionio_ (lá,. Silva·.: .... :· ' (Serie-o; 'Q:oc. I} . · .~ . · . .• ·. . . · 

· ª ·-_J_o.ão .~apt"i:st·~ ·-d~ St_tya; .... ·, __ -: .. _.: ·.· -·· :-. ~·raJ'-~_zõ~:vaf,- pp~r.ta.p.tcj, _. ·~ - à.li$ta\nên.to fe.:. 
·. :4 -Bernà.rdJ.nó da~suva Guedés. · · dc·i'a.t p.t'ocedido .em 1895"-qua· Çlomprehcndia 

-~ Joaquim Antonio de Pliveira : ·" · . :11!Il .total .1do. 788 ,·eieitor.es. •1.(Vid: serie A, 
·_'6 Joaquim Gomes C~rmo. · ' : doe · 1) · '·· · · · ,,. ' - ·. · · · · 

. i · JQSé Joaquim .,Rodi•igues.~ .: .: :. -. · · .. · _ E~se - alista.meri~~- :é: o· 11niéo : reg is&r~do no 
· 8 ·Pedro O la vio de Alcantara: : ~- · " . -. ·eartorio : !io jufzó seceion::\l do E~tado · .de < 

Í:LD()ini'cfáoo GodÇilves; ·, ·.·. . . ·MiM.s Gúaes . . ·· · · " 
19 .M~xàndre Pln~o ; qos Sant.os: .. · : Não .s1!-tisfe_r;, porém, a_os cheftJ3 politicos · 
lLJoaqt.ü~ ManóerQ;~; Si_iluefr~ . . : · uma estatistica eleitot•al tão restricta.; e por 
J2 ·Emygdl0 Vaz·Guedo_s; ·• : . . · ·· ·. 'istoorgartizl)."raXn tnn. . álistamento em · 1902 _ 
1"3 . E;dliardo Jo~ê . Ribeiro:> .. . . . . com 4 .. 209 el~ítores, i~ to é, CQrl·espo.ndentc á. . 
H 'JJaquirh .Ribeiro ,da Matt\L' Prih1o. niett~de ·p.q. .pPpulaÇão U.o-niunicipio c _exce-

. · · ... · .. - · · ·-- · · · çi;\')nteé],:inum.erodéhomens-queexistiamem 
- Illxiste "á.inda um . pónto · de n.uiÜdade 'que 1890, conforme ~Q veflfi<?a na :syi;lopse do . re-

co.ovem a.ssigMlar. . . ~ . : ' çe~~ea,mento ge1:alda Repu,blic~ ' !! (Serie H, 
AS actás e:Xistentes na sêcretarí~ · -da: ca:? doe_. 2) .·:- < .<: '.· · · . . - , . . · · · 

mara for&.m . en.viad&>s p3lo · s·ecretarlC} . da _::. Só _pos3o .. a.tt_rilmir ess::t. ,'phantasia, . ·qua 
Ca.m_ara. Mtinicip::tl de Passa-Quatro 'por seri!i·4.Péna_S. irrí~ori<i e não cfüninosa. si as 
ordém -do pr~sio.ente, quando a. reinessa só· ~ui!'s _conseCJ.Uenêia~ ~ãb _f~rissém ü~reitos_. a 
podia· ser feita rro prazo 'maximô de tres dias· .v;~~dada ·.da . c~eftJ~ pJhttco3 .·· que .deseJam 
pelas mesas elêitoraes.: (P.i3crelo I).".: ,·4~695~d.é çap~ar: .as ~Y.mpathtas · do governo, como de
li de dezembro de t902, !,l.Jit,, 43 .) . · . · .· : : · pos1ta.rws do .uma .co o_ fi:a~ç:t. extrema do povo 

Log.ci os do~umentos refer-entes :á . eleição' e çie um prestJgw reate mveactv~l. . . 
de Passâ.~Quateo . nã(,l teellJ. abso.lútà.merite •.. · Nem :m.e:;;mo Qsse alt~t-am~m_o ta~ ~u_Ida~o
authenticidade nem . pi•oduzem etreitos juri:.. sa:me.nte el~bor:ado póde r~s1st1r á cnttca •. . 
dicoi!. .· " · ,L :'": ' .. .·· ·:• . , · · . · A lista_ ~xtsCont~ no archtv? dn. Sec.retarw. 

· · ·· · · ·do Jp.terwr Q.e .Mm_as, a.ccusao .\}Um :ro pi·e· 
C~mlnthy~A â·~aly.i~ docui~1entad.a~~a.s eiei, di~o Je 4. 20::1, eleitores, tendo a c.idu.de 2. 360, 

çõe~ desbe muiricü>ie,· Ulll .· do~ ·i:p.aiqres : do o dü;1trüito dó .Coi·rego .605, e o do Bom Re· · 
. "\íQI. x ·. · · ·· · · · ' · · · · · . . ,: _,.,_ .· · · ·· · ·n · 
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tiL·o 1.244. Entreti1nto uma certidão do offi- O clistio cto- advogado major Jnsê de Al
cial da secretaria da. cama. r a. m.nnicipn.l. de- mcüla, Pra ta, depundo sobre os i tens -da jus
clat·n. que as listas de ch:unadu. pam a elcL· ti.ficn.çã.o, disse em resumo: 
\'ão de- 18 de fevereiro consign~vam pa~a - «Que foi ao Bom Jiétiro -- e verificou que: o 
17 secções o numero de 4.073 eleitores (sêt•te processo eleitora~ foi túmultuario.,_porqua.nto _ 
·n. doc. 3) . _ · · __ - a ihstallação d~ mesas t~nha sido .feita :ço . 

kfraude tem desSa.s incoherencias . Qual dia 17 de f1fverciro. Que os mesariós a ui
dos do_us documentos ê o legitimo ~A llon-· i ma hora e no ac to de se reunii·em é ([-ue " -
rada Comriiissã.o dará, naturalmente, prefc:· souberam que haviam sido- nomMdos . Que·_· 
rencin. -<_í. lista.-- al'chi vadn. na. ·secretaria, do n'io foram . publicn.dos _ os edW;aes {!etet•mi·· 
Governo, pot·que iem a presumpção ·de au- _ nados 'por lei_. Que as seci;ões·c_leitor.n.c.; C-une - · 
tllcnticidade ("dec. -. 4.695, de 11 da dezembro ciooara.m desordeoadamen·te - na -me3m:\ sala 

-· de 1902- ar-t. 20) . · ~ullas são, portanto, as sem um gradil- para se~araçao EIB .eleitores -e 
:_- el<3fçõe; em geral do mmricipi~ de Carubuhy, -mesarios. · Que não hav-iam - urnas -e -a -u-ltima _ 

. porque - .do atis~amento registrado -foram· ti ora é que se procurou arraoj;iJ-as -d~ modó"' -
excluídos 136 elei-tor~s . - · · que serviram ii.m cofr.e e dua~ urn~l(pai'a -
. E não· é .só isto. Em 25 de feve-retro oh· cinco secções. Que muito poucos. el ~ttor_!3S _ 
tive do digno agente executjvo -mgnicipl'l o compareceram, lembraodo7se -que na occa.:_ : 

.. :;mguint_e ·e valioso documento ·: «Atte~to sob sião ouviu··contaJ-os e .não péJ.SS!Lvam de '3Q,. _ 
_ juramento de meu car_g~ _e por me se~ re- .en tretando, o resultado -. foi mu-jto superiQr . . : 

quel'ido os itens· da pet tçao retro pela form_a Que as secções tiobam de· -funccio.tlar em: 
seO'uinte : · · -· · · · h a.i~os diversos,mas_funcQionará.ill nó·mosmo · 

Ao I", qtie. neste· _muni.cipto do Cambuhy eJfflcio sem -que - e~ta alteráçã.o fos.se pu-1Jli-- 
_tem se procedfdo ·ao alistamen~o -de elait,~n1es · cada por edital. _Que foi recüsãdó pela ·mesa_ 

• federaes, . mas que q que se aclla em vigor ·como · fiscal do Dr. Fausto Dias Ferraz-, ne~ . 
não está de -accordo com a. ~ lei_ n-. 35; -de 29 gaiído-se o proprio.escrivão de pa.z:a. &omár : 
d~ ja.neiro de gl92 . . por ter~o uin protesto que apresentou. que·_-

Ao 2•; q.ue n ao _pos~o precisar a· data em_ .é verdad~ que ê publico e notori.o neste mu-
qn~ foi fetto o altst.ameoto_, pode-';ldo~ porém, nicípio que __ a -· qrt;aLificação de eleito·res ê · 
afiirmar que não fqram übservn..das t ()das ~~ pliantastica, con.tendo ' grande _quàntidade de:· 
for.maJidades -~e_gaes . - •' ' -. ' . - meh9res, pessoas já . fallecidas o· finalmente -: 

Ao 3°, que nao fora~ .~tstrtbutdos. · gs-res_- nomes iriveiltados p1ra accrescéram a rb.esina -.. 
pectiyós titulo> á ma1o~·m 09- _qua.si : totah- qúalificàção, sendo cer to na sua ópioiã.o qi,lo 
dâde dos eleitOl'C3 _q:rahftcadoS.· . _ . o· eleitor<tdO legitimo do rrmnicipio não pôde·--. 

Ao 4•,- que as eletçoes :(ederaes do dia. l 8 rle ·exceder de 800 cfdadãós . - Fintl.lmente que · 
fevereiro findo nã.o ~orreram regularment.e, não houve liberdade no plei-t_o .e int~r-viera~: 
visto que fot,am fettas fraudu_lenta,mente em -a.utoridad"es . ». - - · - -
todos os sen tidos, especialmente em numero- Do mesnio teor sãO os' depoimentos de 
do votos . - - ·- - - seis t~stemunhàs dignas de fá , em r elação áS.: 

,Ao -5•, qE-e~ nume~o. 4:0 73 n~_o :co.rresponde eleições da cidade e 'dô -corrego, como ~tera 
á populaçao do m~ullctpw apta para ser qua- oécasião de vel'itictir ·a honradw · Commissãó,. 
lificada_. (Série D, doc . n. 4)" . . _ . . ·- . de lnqúeritod - - . 

E' irrecusavel a p-rova desse documento-. 
Eni nenhum dos mnnicipios -do districto, :O j-uiz de paz da- cidade tenente-'caro:rlel· 

mesmo nos mais i-q~portalites, foi alcançc;t.do Salustianp .Marques Padilha. at~osta sob jura
este r esulta.do ~ssombroso de m~is de quatro mento de sou cargo que as eleiçõe3 federaes· 
miÍ eÚlitores alistados ein um pequeno mu- do dia-18 foram feita.s a -bico ·4e penn~ ·o as 
nlcipio de8 .00~ almas_. .-. . . - : - aétaslavr-ad~ devespera . _ --

N_ão posso, polS, adm1tttr seJam compu~dos _ Que nás secções dos baü·ros~o distl'icto·_ ·da 
aos. candidatos officiaes 1.558 votos · obttdos ·cidade fizeram a eleição ante5 __ da ho:ra nQ in"· 
por· tal fórma. ' - tliito ·de evitai• 0 comp:i.rec_iment o ·de muitos 

elei-tores . · · -. . E' co-nveniente que a .honrada Corr;u~íssa~ 
tenha conhecimento de outros episodios da 
eleição do município citado . . 

Além · de uma justificação_ produzida no 
juizo de pa-z da cidade, nn. qual .~epu~r~Ih 
1-0 .,,o:1 s- -dignas de todo 5! conceito; ex~tbo 
,f:J ~umentus o ntru~ .que oao. cktxam duvidas 
:;uiJ r·e <1 IJ:J.cchn.nal , pór é~t ,Ph!3l11ÍSl110 de_no~ 
min;ula..elcição do Cambuhy . (S<ll'íe· D, does. 
O ! 5 , 6,7c~) . · 

-os mesarios Méllnoel _An ton io Eíras, Ar.· 
lindo de-Camargo e· Anic:ét_õ. Lamber.t a_~tes_-_ 
tam igualmente sob jur.:.).rílento: , «que ·as 
eleições no municipi9o foram feita.~ a l>ico da 
.penna, tanto que as actas F est<-Lvam propl!o~ 
radas <Í$ 8 horas da manhã». . . - _ : : 

Resta-me esmerilllar a nJa,c;nifica ·c.ollec
c;-.ão de authentic{ls. cn_v-iéi.dás .á -Secretaria · da 
ca.mara . 



SESSÃO EM 12 DE i\fAIO DE 1903 371 

·p secção-Não se menciona o numero de blico o se pretende quebrar a impavida. re
eleüores que deix:m1m do comparecer e os ·solução dos dignos mineiros que suffr·a.gara.m 
algar~smos indicando o __ numero ·d~ cedula.s o_meu .nome oh3ctiro ~ · 
r~cebida.s est~o- vi~ tvelment~ alterado~ para -< s. José do _Par~iso- Iniciarei as minhas 
5ti7, _afi?I. ~e ~ombJna.r , com 0 nnrn.er,o de- considerações s·obl'e as ebi_ções de S. José do · 
vot~s d1s~r1~n~os a?~ ,can~tdatos : - . · _ Parais~ _declarando -como preliminar-que. 

. ? ;_Becçao A calhgu1.phia ~o mesmo es ellas nao pódem prevalecer - porque for m 
crivao que c!)ncer-tou_ e -conferiU as acta.s da .., ·t . t . - ·. -- a. . ' . ~ a 

1'-- i~tallaÇão da' mesa e da' eleiÇão ·é differente 161 a_s peran e me_sas llle,almente nomeadas . 
da que se vê no' -t àáio de ' :ass!gnatura dé .E' dnut~_iua,_ as;entada e ii)dü:cutivel qüe 
eleitores. _ . . • . _ _ . ' ·_ da~ org~m~açpes -das mesas el~Ito-raes dep~n'· 

3õ. seeção~O nuniero de, votos ·_excede . ao de a pri_nCipal garantm do plei.to. 
numm•<ide eleitores <J:ue compareceram, por- . o l~&"Jslador, esta~elecend_p nor·mas seguras . 
quanto a àcta_ da eleição -declara que com- e posit1va,s :para conv_?caça~ ~aquellcs que 
pareceram ll5 ' .eleit.óres . . e- a ·-lista . ac- · de _:possede u~afLm.cç~o poht1_c~ devam to
éusa 1 tô . . ' · . . _ _ . . . . mar part.e na commissao mymcip<J:l, ·.p_!'ocu-
. 4" sécÇão-A mesma irreguléJ,rid~de da ai)- rou no~ termos da art . 28 da Cons~tu1çao da 
ter'ior ci_:uanto ao número de eleitores. .-.· Reppbhca fortalecei;" a·representaçao das roi-
. 5a. secÇão~Corriparec$râm l59 eleitores e norl~S. _ . _ . _ . . 

por-encanto,surgiram J64 cedu"las. -_ · . Dar; . 40 § l •_da let 35,~ de 26· ?-e Janeiro 
6 .. secção~A le~tradas cópias-é do --proprio ~~ 189;.., estatue que as m~sas ~leitoraes se

escrivãti Francisco Antonie ·de Brito Lambert · Jam~omeada~S pela mesma forma que as com
que _tr~nsct'~yeu·~ acta d_a ·e+~iç(o á :conferfU . IJ?-ÍSSÕeS ~CCC~OnàeS d0

0 
alil!tamento ·nos ter

as•dltas cóp1n.s. ---. · _:' .. -_- .. ·. -. ·,: .-·.: · . mos d<dtt. l cap .. 2 . e se componham da 
· Compl).reGeram 123 ·eleito:res e a lista. de mesma _f.:mnoa.,. . • . _ _ . · . . . . 

. assignatura accusa (28~ · . · _O ar_t1~0 3 dete1mm:t que essas corn.mis~ 
7• !iecÇão-0 -Q1esmo vicio da a-q&órior. _ soes seJam . c~mpostfl,·~ ~os me~bro~ do go~ 
ga secç~o-0 mesario . Francisco· Fa.nuche . vernomtm1c1pal e ~os seus. IJ?mediatos e!? . 

. deixou d.o _ <!ssigoàr âs éópia~ da, acta da . votos, ern numero. rgual.Maas adeante, drz 
eleição; -e :d11o de ª'ssigQà:tur;\ de:eteiioreJ. _ 'textual_r_nente <;>. arttgo: :«que , na, falta de nu-

roo.. sgcção~Não · e~;'tâ ·assigp·:1da j).eios me- 0101'0 tgual de lllltnedia.t?.s. ·em vot~s- -aos 
sarios. · E'videnteinente ' á lettra.' é de . uma só memb~os_ do. governo . mumc1pçü, servirao os 
p~ssoa;_isto é, ,do propr1ó ·escrivild. qJ.ie c:On: q~ee:ust1re~. e _ na falta. aõsoluta dé imme:
cer:liou. as _cqpia.s: · . . _- ·_. . · · , _ _·d1at.os--serv1rao os meiil.bros desse governo.» 

iP :secção -:r-E ~ esêand(iloán:. :·As assigiiatu- . ' Vejamos si _o 'presidente 'dá Cama.ra Mu
ras do.s inesados. A vélino Rodrigues, Vícente nicipal do· Para:izo, seguiu estri'ctamente a 
Marques da · Silva e -Athanazio de -Moura ..lei, pa-conv'oGação que fez por ' e.d.ital do diá · 
Guerra-ri~o são ,âs' mesinas na. açta da _instal- ·29_ de jà.neiro do co·rrente anno~ (Série E 
laçã tJ ,- e-da 'eleição; ·c.onvindo :notttr que -esta doc .· 1) . . · ·_' . . - ' . · . 
só foi· assignada p_i'lr quati'o' mesal'i'os-. · · · .- · A làí mrneira n~. 2; dó' 14' de ·set!')mbro de 

12 ... s.ecção:~o nutl}Oi-c;l . de e leftores compa- 1891', .creou du~s - ca~egoria-s de .vereadores : 
rec:idos riã;o _ç_ot·responde á vo_tação. . -ge:aes_, :eleltos por torlo a muniéipio e, dis- . 

13" . . secção~As assigna;tur'a!l dos Iíl!'),sarios trictaes, ·que répresenbm cada um dos dis-
são . evidentemen-te . falsas·. :· . ' . . : . . trictos. . . . . . . . . . . .. 

H" secção.-:E-' imPI~estavél; (oi ·conferida~ co:mquanto' seja iiJ.d!fiereote â ' lei fedorn.l 
êonc~rtli,da sem. e) tar ,a,ssignad~ :Pe.la mesa. · a di vi·são ad-ministra ti v a dos Est11dos, pol' . 

t6a ~ecção-E' mn doéumento .ser_n ·ailtheri-: ser um aeto _de oxclqsiva -competencia. desses, 
t icidade e ·sl)m fórma ; a acta .P.a,el,eiÇãõ es ·.á. com_t1,1d9 ·a-léi 35 .. ~ub.ordiiiou .o -governo mu
englobada no-termo _de . assign:atura de -elei~ nicipaL" às sua~ disp·o.~ições, quando exerce 
toreJ . As assignaturã.s_são escriptas ·:em du:- fancçõe3 políticas em materia eleitoral. 
plica:t11 por um=a; so· p~ss!)ã., __ : · _._. · ._ . · . Si a ciLada. lei, nos artigós apon_tados, man-

17 .. secção=-"' A cópia .. da ao ta _da in~ta-llação_ dou que fossem . convocados .o3 ·inembros do 
da mesadeixj:m:de &e r assignada. ·-IJor .ilm me· . gúvernó· Illjlq~ci-paLe :o~ seus. iminediatos em 
sa1·io. As oü.tya.s çópiag riem mes_mQ ·éstão o.s- votos; ê claro· que estes im-media tos devem -
signadas·. ·, ; · _- · · · · · · ' -- -· .· , . qot'résp.·onder distinctameri.te a . cada uma 

· · · .. · · ·das classes de veeeado:res, e .q_ua ndo acoote-
Em_ vis·ta do 6xp.os~o - . não 1n~ecíso d~ · inais ça ·que qualquer deHes não tenha_immecliato 

co mmenJa.rio~ parâ justificar · que-· a éleiçã,o em votõs ; a lei 35 pre ~- eniu a. hypothese e 
do inU.nieipiocde Càmbuhy :fúi incontestavel- ·ll,1 '1ndpu qu~ Sel'Vissem "'os_ exi:i-tentes e; até 
mente original.,; · ._·. · · · . . _ ._ · . · · na .falta. absoluta- que fun'ccionasse somente 

E' deste modo que sé .corifiscatri. os . direitos .o g·oyerno .· niuriicipal . para a 'Í'órmação das 
políticos de cidadãos que lutam :pelo betn pu- mesas : . · · · · · 
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O que não se póde fazer legalmente, pro- l'.lm , substtwcialmente - a organização ~(l,S , 
judicando direitos das minorias, é convocar mesas cleitoraes. 
immediatos que nã.o o sejam do determina- _ In subsistem, tn.inbe 1,n; as eleições . uo· m.ll-
dó~ membros do g.ovorno ~uoíqp:•L : =_. ; . _ oiJ:(ipio t?-o : Pa:raíw -·P,J1-' :()Ut}'()S . mohiYQ~ -; fl.Q 

S_i fos.>epermittid;; essa·mversao, :t~namos ti.ltf}.rétevanCia.- .: .. . . _ , : ·. - ; · 0:, !~ ·
quas~ sempre do ve·rbe:ra:i:. o, procediqt~nto_· - A,s · Ji.stas de .~ha.1p.ada:; q.ue são·:.. -c<?p,i':}.~- < 
caprlChoso)le chefes· do · go·verno nJ.l10l~lp,al aut\ttmlrcas dp ahsta.m~ntb . d<&s · - ~ée~;,oe~; : p..o.s. 
filiado.> a esta çm áqJlelht faeção politlca... · .ter.mos d::dein; ?5, arfr::4l~ ohedecerd.ip:J\Q. . 

. Na liypothese ·verteiite, o presidênte, qa capricho da P~'esid~nte. ,cta. \ O.am:ara ;·Mur;iici"-/ 
Camara de S.José dp . Paraizo; querendo ·coh~ pal e_ não ao· êi'itet'io_. d':í,_ lei citada.-;• · Forám '"' 
stítuir a COJilU:Üssã,p muií.i.çipal, d(3 accol•ilo - ~'i:Cluiçlos dessa~ listas mais -de 'cem:eléftiN~$\ , 
com o~ intere~ses de- su~a. · aggremiàção poli- . _du pa.ttiu.o ·, di~:üderi-t_a' 1lo ·nmniG.tpio; ·eleito~- • 

_ tíca, convocou 10 ímrriediatos·em v.õto~; mas·; res .devidamente ali!ltac\os ~. · - ·. --:··: .. •.- :r':--.. 
. ·não t jndo_ os __ -v-er~cl?fes d~stric~~es' da c i,- 'k Cónfi,rriiií.-çãó--!]:l,s_to. terji 0: 1J.qnrad·a :·chnF : 
· . . dade e- d~ Oaptvary rwmecj.tat~s. :C}TI V;Ot_(l~ •. \J#issiló'.: de -Iliqüjltito tio· -proé~ilirrientO:.- dâ(S . 

·. J~z recahtr a co:p:v:?caçêl,o om. p ito . H~tlll34i~~ -ri1~~a;s E)Ieitorá:es·da c.i~ade; to_uia_rido ~Bl)~"'f ., 
· ~tos _de ver.Jadore:s geraos e ,ti e_!! o~pe~Laos .,. ,.. paradq os vó-j;os de ,ele!torea _que - ~e ·- a:pr0•_ 
.. · _ éon~eguinteme[\te,aCo.irimisêãO.~ _-ql,IQ' devia. senta.rarD, ·.munidos de semf.tHJilós ... :· ·· ,'<::·:~ :· 

... compor-se de 20 mein'i!ros_, funpciooo.u _<?_om2.2 .·· :Basta .··. uni- có!Ífroritci ~iitre -ci . nuffi:i}i'o ·: de -_ 
e _nella_ tomaram p_a.r~ê'illega1mente os ci~â.o: · eleitores que ::v:i:ltâri,tÍ~ : e :dei.:dtra.ri_l: . ae có.Ír\.; 
d~os L~rlliolph? ~odr1gq(3s Mend~s:c _B.onrf<)-~ p-a_r~c~r. nas , q uatto . fo ilcÇõ :;J~ - : -<l~ çldada- 'i( Q
,r.w Lopes da Silva. .. J~en() 1j: doe. ~-1:. -:--, , "': ·nume-ro de .eleitor_es. -a.lista(lqs · . c-onfõrme. :o ,_ 

. ' . . : De acein'do eoiÍI e>se 'clociirp,ento~ ·' quc A a edUu\'de COI'LVQC;i.(;)ãp,· 'para cnégar:se á_-}~Y,t- : : 
aeta ~a, _ apur:l:ç.ã:o.<J,a.s ,ele~çõ~s · rrtuJ1i~ipae!! do. ~cuclfl. de . qpo ás -lis~a~ -de ':chaJII,llida (,f9.ç~m. : ·· . 
. Para1zo, procedrdas.uo d1a .L de .nov:~mbro;· de · prof~o.Qoa!llento altcn'adfi.S ( SiQrte . .E. Does.• 'S',: 
I900;são yeread(Jr:es ·os segQirttes' cüdad~os;~ - <- 4, e .4.bís). --: ... :·., .- ·-: •. , ·· :_ : :· >="~<-/:< ' ~~'-': ·~. 
i Fránclsco AlvD;ro BLiÉmo -d3 '_P.atV~ :(nr .}.; : ú~A~eaes~ do: me~· di_sljnc·tcf coUeg,a,- ,: o 'M·~ ;: 

_ 2 Eugen~o T~e'ó_dor9 _ 4~ F~n$oçá. ·. ··• -:. - ;; ... _ ·· ·- - ~~~~!~tfr-pe;!iiJo :a:f~~f~d.[~r~~;;~!_rili~~& •. :. 
3AntomoRibeiroPortugal. . · - · · t· t··- · ~ -· .. , __ , __ -d .. , ... t" '--·- J"·"· 

. . 4 J:O~é J.o~qüi-m _ Moi;eira, Juilip~. : , "· _. ·· .. seQ::; -- ,Pr~ es ,~,$ _-_}or,_a~ · __ recu.s~- _?~<~ ~- ~~ ,~~ -, 
. -· 5· ManoeLJosê Dias Peimira . .. · . . .· ,-~: P~'?P.uus taldlt(l,eil ~c, D()ta:s.- . , . .. - , .. < :''< 
-· 6 · Anardino ·a~ndido . cie Almtiícia; . . . · · -Os _ t'ef~N,dOs fisçaes·;·.·cid.rud~0.3 ·Virgílio: 1Rl-

·7 Antonio MÜniz-Barreto -de Car·valbo. ~eiN _de. GarvaH1o, JoiioAugüs~çi de So:uz~~ 
1 s Ft•anciseo José de Vilhena Granada. .Ad()Ung de -Mattos Güedes, VirgiljoS'oàl"~S 

-g Theophílo Ribeiro ,de Carv~llw . - ~:. d~ _Gp_l:l.veia o -.Joaqu,im ~~1~-~~d~s ·)~~~gêl-; 
-10 . José Pereira Dias Netto . . ' . . . • req uercer.am ao. Exm. --o r. ·J mz-_de .d).l'Olto·da; 
I 1 Felix da· ~íott&, Paz Sobr.inho ;· ·. ,, cJmarc'a. que. m:i.n·ia.sse tomar .pór . ~el'tr:J'q:•· õs 

- - SBU:l -re.;pectlV.OS protestos-; -: --: : ... - _':«;"~ 
.Na ordem, da votaç~:J são: -immedi.a.tos dos . · com d:~spa.elw ··.ravora.v.ei · dirrgJram;se) io 

séis Pl'~Ilieir.os: · · , ; - · lo tabelliãb -que rccusi:iu,se··_ a. ·cümpi'il~o• · :- . 
. . \ .. :1 Domirigos: AÍ1:t6nió Rosa:. . . . •·. . . . . A. p~es'ê-~çn; : · <lo . .ju:ii vdltâfain bS . r.edài,._ 

·· · 2 -Salustia.no José d,e Bari'os (não -foi co ri v o-. · niantés e. c-onseguii'aní ciolritegro ínn.gis~r.ad::o 
. · cadJ; não .sedeçla'raudb o motivoU uovp ·de:Spacho, nestes ternids:_ · .. : : ~=-: __ --· , •;.~ 

3 CorneHo AntoQio F'r:lr.Dand~~- , . · · . «l)eClàre o csriri:v:ão a ràzão p.órqP.il n~g.a;~stl 
4 João dá. Mattt. ·e· Silva. . . a cmnpri.i'- o· déspaçho súprri., Par~t:zo,:l.9;.<).e_ .. 

· · 5 'José-The1doro Floriéi.iro Barbosa. ' fe~rerc;üro cto WJB.~Perei?;a iJ:os SàntQs:.;».:J: · 
6 Jo"aquim Pereir.t dé Tolod-Q. __ .· · ' o escrivão ni3goú-sc ·mais_ urri:i. vez . a: :ob-t~ 
ÜJdonío Aifons ___ o F~I;_eeiPa (na .falià . provit; dacei'; nà persuasii.O, iié qiie ·os rE~Clamán~s 

· -da uo ~o). . . desir~:imassem: na _ ·def.éza · d.o· dü:eito_; 4>·}~ú 
, _. - ·.. _ . _ _ . · ·constltu!Jlte . . . · . ___ ._ - _- ·. ,·_-- ',. : .-_ ·_':-:(.: 

. Sã.o immed ia.tos dos :vereadores,s:Jo numa- Apezar de dous ó-q.·tros ct.espaéhos cd9'jhiz 
-. ros~s. 10, 11; visto que os de· ns. 7 ~ Q não de dfl'eito, os :tl.scaes dó Dú. ["aiistô :Ferr!i,i, 

. teem immediatos em voto~. 03:cioodãos: Qem no:escáv'ij:o do ' ió otii'cto;: nerri .'no ''éfi.~ . 
1 Fau~to 'de Rezende. · crivão,de paz -en~oiitrar;:ún gl!-ar1da p~:ra ·o 

. 2 Vicente Peluso. - · recurso que lh~s facul~ara a lm. , . . ... _ ... 
3 João Antonio Pereira. . Porqu_e mottyo ~SSUJ?- p~Qcect,erl!Jll os, :s.~r-

- - · · veptuarws da _ -JUS.ttça,--a.mtgos .do candidato 
. Não s~ tmta dé uma sirnples fotmalidttde .con ;.estado;· si í'ol'am. 1ê"gaes e' livreS" as el~i-

que possa ser S.Uf\Pr~da; o,acto do pl'eSÜÍEin· ÇÕQS do rnuuic.ipio.dcfPa.['&.lZll ? ·_· _· _. - .. 
te _da Camara e a. _I)Pesençá de.dous cidadãos _ Quem tel)l a seu)ll,do a ·justiça d,e ufua 
estranhos â commissão municipal_ affecta- causa não .. pódé i·océiar a)nfluericía. de pro-. . . - . . 
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testas ou de ·contestações. (Serie E does . voto dos adversarios e de occullar a ver-
5", 6, 7 ~ 8.) . da,de eleito·,·al. (Serie E, doc. n. 9) . » 

Continuemos porém a · analyse dos epi- Tüdo quanto affirma este im})Ortante do-
sadios desse verdadeiro estado de sitio... cume.nto. está corroborado por outros que 
_·: o .digtiJ( .i:,iMâ3;~' c~roueJ 'Firma-da. !vfo~ta exhibo ;· e tGrei o cuidaào de .' 'demonstrar 

· Pat, }ib.its~adn fai_cndAh·o ·-.no . murj~éipio . e ain,!la. á ·honrada dommissão que das proprias 
F:Julz t!_~_j}~~ nq· dist·ric:tCí. de· Concei~o dos authel).ticas . enviaâas a Camara, a fraude 
ô~.f.9.~k i~-t~sta ':Sob , JU:ràmento qó' c~i·go .que. está patente·. ·· . 
exêrcà:· . · ' ·· ' -· ·. - . ·. - : - - . Ao .alistamento procedido eni 1901 no mu-

-- ·~~-l~: ~O~~ :as - mE!sits'_ eleit~raes - -qq,e - fu~~ci o·_ lii,Gipto do Paraizo, çabem a;s ~nsurasque 
:ÕáPM'h·-- ila.s eleiÇões- dl:l 18 de fêvereirJ ut·-· anterio-rmente formúlei ei)l· l'elaçao a Cam-
t~fl19_.- ~orJifTi . orga.n i z~dââ éo_ntra 0 ')~ispo!;lto bugr ·certidão ·junta, :vPritlca.~se que o alis-
no :at't·. '*0§ l; d .let n. -35., de 1~0--, - t . . . 

· -2•,~qlje_ na, )a secção !lo distr.i~to de -ouros
1 

aménto é ele 3.286 eleitor-e$ ! !'E. facto no-
-nãó ):itiiij'~ IJ.leição_po:• nlio terem propoSital- tavéT, ' l!â. 'alg).lris ·_al{~tadps' _-e~ dupli.cata, 
meíitê.celii.Parecido, até . ás dez horas do dia C()!llb: porexem:r>Io,ode_n~me Joao ~odr1gues 
l8 ;di\f~#é-r,e~~G~ , O.s m_esai'io.s Lu~~ deNorort_ha· ~f S~Y-ar fiLho de .Clau_o~~o Rodrigues da . 
N~ito,-·mngeme .. Thaodom_ P~rell'a·, Joaqmm - lv.n., alls.tadp sob ns. ___ 9ll ~ 946 em 1898, 
José .de Cà.rvaltiq e _-José IgnáCib-Perelra ~ -com ,26- a~ nos e_ 61TI 1901 com 23 :! ~ _ ._ 
SHtit .. =p.ór :. nãl:( lhes carrvir . que houvesse _- c; E _- ;féJ:Oll,: portanto;~ v:encer . e!eiçoes_ com 
~I'êfC.M· Ms.sâ_sécçãõ, -vjsto serem ôs "êleitore~ - ~sa !1Va~a[]che de. ~ v.~t"'ntes .que_e~~agam ~ 
p.ell,a. );t;il,i!Jifiçado~ tod.'QS : a!l:ver~al'ios 'poH- a~to~o~Ia d~ , maioria _dos m~OlClplOS <lo' q. 
ti~ài! J:fô -~: Dr. F.ranoisco Alvai·o ·Bueno· de d.J stru~to, .,(Se.ue E, doc. n · 9_ bts) ... _ . . -
.PitFv.à' 'dê :qheín -'os -ines'ti.rios sao co'i'i•elii>io• ,'-.o arroJiame.oto qo~starlte .da cel'~tdao y~nha 
D,~#~s'- r, ~~;:. ;: ~ ·; '. < . -, ~ - < · ;~ - < · ~ . - . :"; r. ~~~t:nt~~r em ret~~o- uma_. estatlstiCa ·mte-

_:'': :~<i(q~~ ~~àe.· prpeedhrien~o foi pl'e!lJe(litado', .o:~ . dj_sti·ictôs - ~f4s.- .Ct\lad.es:·:;· de · Ay~·uoca, 
t(!!\~Q - _i:i1Ie ~~--pres~q_eQ!e _ · .d~~, -mesa .Vtsente ?-e- . Tttrv(), !)aepead_y,.)tajub~;' _Sa-iltà Rita de Sa- : 
lt1,~-o - r,~~S91;l:Se te-rm}I).antement~ a_.c?nvocar. _pu;caiiy: :·Poüso ítlto -e-Jaguar.y teem· com
~.OIJ~,~let,®r~, ·<_Ien_tre. os _ceQ.t_oe,mmt_ps _qool paTativamímte ·roEmos eieitàrêS: ê'l,listado~ do 
~§3 .. a~l:i~!aw- .present~s !3n! sua cas_a destgnil-!l~ q-ue o. di;; trict) _da·· .Cachoeira; dis.tricto que 
par~ : a .~\~Jçao- ; '-- _ ,. _. · . · . . - _. . ·' a~sorrilira conf os S!lUS 771 -eleitóres, quando a.-_
,.· :16 , ,()_Ue .algúns . dos . eleiCores, não ;votaram .• mais populosa cid.arle .do 5• 'd.istricto-Itajubá, 
e. ol(tj'Of:! o :,fiz:Otàil;l pé.rante· a 2'!- · ~ecção; cql- te_m q~<üLfie~1dó '830 ;.Foi por·rstõ que o candi • 
loclídlll ôrii·unia.::fazertda, · a.~ei.> · kiloroetros· da dato conteStado teve na . cidade do Para.izo 
ir:ág'ú_i~~-lai: ; ,_ ::: : ;: -~ .. :<. ':-~ -:,:: .. > . , ' . ·. _ ~: .. . apen~s $_23 :vi!tos_ e 'êrn Cae_h,0etras 655 ! _ 
- - :;:J_~1 _qlle eP:J: s.:;Joao Bapttsta:d,as C?-C~toelrasf. ; . ·VeJar~os, fiJ;J.almento; .<!,numerosa collecçao 
lia:-1'1$)\ts _ ~e _I7 '_ do fever_eiro, .. um'...grupo' de -de actas que. i·eçumam beUas théorias sobre 
p!iSSOí\~ -dirtgiu-l{'e, P,Oiri. '. g_rançle VO.ZBl'h á verdade. eleitoral:.' -- · - , - . . . 
ca_&a.;àt:(Sr. -J.çiaquim BêntÓ-Víei.râ. Junior, coin _' s-: _: d : -.d ;-â -_ · c ~ d' R'b ·. d 
Q um.: d:e,_ -intimidarem ·os. eicladãos .Octa'yio . ecfO~S a c~ a 11 :- US•Q_ 10 1 etl'O _e 
Pitftó de Noronha Juníor é ·oun-tlió da Si·lva Oh:y-eira, :ti,gma_-a? mesma te.:!1P0 :como me
S:u'ltos, fl.sctitiS do Di··;-' -Fnisto Ferraz, com~ ~~- sar1~ (.secretario) --- d-~ 2• seocao e como ta.
grilííd~ oá'arrúacéiros. que 011 'nsnli.ês .. se roti- , bell~o ~ ue .tr~nscrev~u as .a c tas .da 1"·. e da 4" 
ra&sem, da freqmiz'i<~. nq' dia da eleiÇãà ~ . ; . . -secçoes. - - . - -- -- - -' . - - . . . . 
,: 3h-<J.!l) :n.esiia mesnia ft~queziá;_ - :votaram . o mosm~ doJ_U _ de_ .ub_lq.lJ~dade se - nota e~ 

---....'cénti:l e. poucos.elé'ítQris nó mãxiriu;;; .s:egando . .P:~~ro Jo~é-= da . Silv:a _ ~rma, . ÇJ.t!.C fo1 mesarw 
a_ff!rrri-àçãá ~d1Js _ ·s;rs;-__ Joaq.ufu1 .:Bepto. ~.Vieira {se~re ta~JO) d~_/ secçaao ,s!rv.mc!_o .ao_ mesmo_ 
J'uniur tenente Manoel·d'os Santos Sltvestl·e t~~po nas me:sas da .2 _e 3 secçoes, CO!DO ta -
Gomes' Corrêa· José Alves .da :Motta·· e varias ·!;>ehf!.o encarregado de t_r_anscre:v:er as actas. _ 
outras_ péssoa's\iue' és ti véram preSj3tlt~s - ne·ssa -- -Cajjiva;·y .::..:.2ã. se6ÇiÚ>~ Votara in /7 eleito
q~casião ; - :. . . ' ' ' ' . . --__ . . ' . - - res {!54. votos), mà~ o~ candidatos obtive-
- _ 'Z_•, _ que Eim_Sant'Aiiila do ·sapucahy Miri!:ll . raro '155-,_ - -- ·. .·. . . .-. · _. 
não houve eleiÇ_ão 'de -esp,ecie àlgjlm~- no ·d-ia 3"' secção'-:-Teanscreveu a acta o tabellião 
.18 de .. fe-yer~iro, _o -qu,o _ê -pl.l.blico ·E(n0torio; .. Cnstod!G Rlbeiro d~ Oliveir.a.i o mesmo que 

86~ · qne a.s.-' ulti~as. eleições · 'ftldl}r~.t.es, no M iríesario dã _2 .. secção da cidade e. tra.ns- . 
municipi.o . d:e))~ Jow~ · d0 P~l'aizo,, foram crev:eu a sactas da 1" e-·4•. O referido Cus-· 
mui~o ~rr~guliLI'ef!, e . .só oQfiveram títulos de · .todio , figura ainda·como tendo conferido no 
e1e_ito·:ef! . o~ amigcrs 'do pl1~si<!erite ·da Ca.mara; ·'dia 22 de feV-ereiro· as actas QP Capivary e da 

·go, qu·e >tS : lista$ ·' de chama;da foram alte- cidade. . . · _ . · ' . - · 
radas e_ nãp esta.v-aili de a<;cordo-co.m . o alis- _ E' ,0 :que se póde chamar um escrivão «an
ta~ento, c'Om.- o fim de cer<;ear o· ~ireito de ·da'rilho». . . _ - - ·- · . -
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Nota-se ainda que as actas da. 3• secção 
foram enviadas fora do pr<tzo legal <L secre· 
tcu·ia da Camara (Dec. 4.695, de ll de dez
embro do 1902. Art. 40§ i2°.) 

Cachoeims - Messias Honorio ela Silva 
transcreveu símultaneam.onte 'as actas da 
la e da 4" secções. . . ' 

Sant'Anna do Sapucahy-José• Galdino Bar
lJosa. figura como fiscal da. la e 2a seclÇÕQs; 
entretanto ,prova-se que esse cidadão não era 
fiscal ·de nenhum dos candidatos Alfredo 
Pinto ou Fausto Ferraz e que neste districto 
·não houve eieição. (Serie E. does. lO, ll, 12, 
13, 14, 15, e 16). . . 

Accresce que o escrivão José do · Càstro 
Leite transcreveu simultaneamente as actas 

. da, 18 e 2"' se·cções, 

. . Tem portanto ª- honrada · Commissã.9 de 
Inq~H~_rito os precisos dados para julgar a 
eletçao de S. José do Paraizo. 

voto, com abnegação ele verdadeiros pa• 
telota~, prrante mesas leg[tes, que funccio
nal'i:un nos ·ccJiftcios designados pelo presi
dente da Camara Muoicipal,dc accordo com o 
o art. :39, daJei 35, de 1892 e do art. 47, 
do dec>4.695, d.e ll de dezembro de 1902. 
(Serie F, does. l e 2). 

E' claro, portanto, que só as eleições pro• 
cedidas nesses e"d.i fiei os devem ser reconlle~ 
cicl.as . como .legítünàs pela honrada Com
missão de Inquerito; cunvipdo . notar q.ue a · 
junta apuradora de Bello . Horlsoote, presi
dida .po1• L\ fi juristà, o senadoresta,doa1 Dr. 
Levindo. Ferreira Lopes, só. accrlitou .as au:
thent.icas referentes a essas ele;ções. (,Serio 
F, -docs. 3 e 4), - · · · 

Tal procedimento se justifica, além ·do 
m<iis, porque o presidente da Camai'a. tev.:<:J ó 
criterio~ de officiar nos seguintes termos, . 
â referida junta e á propria · Camara d,os . 
Deputados : «.Junto· remetto a certidão ·do 

Ayuruoca:_ Ne::.se município occorr.;ram edítal que marcou as secções eleitoraes dest~ 
factos gravis.,;imos, conforme a · den11ncia muuícipio, .afim de - schmtificar a V. Ex. da, 
enviada. Pela maioria .da Ca!'nab Municipal validade das eleições feitas nos ed.i'fic~os con~ 
a diversos orc:fios de publicidade. desta <eapi- stantes do referido ·edital, visto .cümo houve 
ia! e á Garoara dos D.eput1dos. - dtfpticata de- eleiÇão neste município . erri · 

_ Reunindo-se ac{uella corporação p~ra Pl'O- ediP:cios não . designados pelo pr.osideute da 
· ceder·, de accordo com a lei, â eleição- da·s Ci:1omara como determina o . art. 39, da leC' 
mesas, foi .coagida de ur.n modo iilsolito a 35 de 1892 .. -Pedro Gitfoni.)> _ ·· · .· . 

· subscrever documentos que por talmotivo ·Assim, a honrada Commissão(ielnquedto, 
são nullos de pleno direito.- . com a justiça que preside ás suas d'Jlibera~ 
. Os- chefes locaes, ihfensos á m:nha candi~ ções e em vista dos ·documelitos-qile o1fereço, 

. ·datura.; no município onde uma aggremiaÇão não terá· difficuldades em apurar as eleiçqes 
política; disciplinada, que pela sua lealdt~de legitimas, nas qüaes obtive 620 · :votos ilas 
mereceu o apoio do governo· do benemerito seguintes secções,: t.a, Secretaria, da Agenc;ia 
e saudoso mineiro Dr .. Silviano. Brandão e Exect>tiva. Votaram . nessa ·.secção os eleitoi-l~s 
do seu d-igno secreta;rio do interior Dr. Wen- da 2"' c!.{fO erfificio ' legal .· erá (t {a-7;enda a~· 
cesláo Braz, actual leade·r da bancada mi- Va1·g.inha.~3a, Fctzenda de Boa Y.isía;res:~den
ueira, certos de que perderiam a eleição ein cia de José de Andrade Villela, · Não houve 
toda a linha, resolveram empregar avio· eteição . ..,:....4_a,Cása deresidlmciadocqpitão.Jlfar" 
leneia col!_tea · aquelle~·que j<ímais desampa- tíniand Er·nesto Pe1·eira, na Cachoeira .-5 .. 1 
raram o meu oõsciiro ·nome com · os seu·s Casá de Car-losPereiJ•a de Mene-zes:-6"', .Casá 
'su1fragios~ .· . · · do conego José de Arimathéa Freire de An; 

Es_guecéram se, porém, os aggressores que d1·ade. Vota.rctm ahi os eleitores da 7_a e 8~; 
tivel·am a soldo capangas armados, tanto cujos edificios designados eram as .casas de 

· que um destes, na t arde de 18 de -fevereiro, Anto.nio Gitfoni_e Carlos . Carm·ine Giffoni.--:-f!a, 
a&sassinou hat•búa.mente. o meu · inditoso Cas.a dé residencia·de João Figueú·d de Amujo.~ 
amigo politicó Francisco • Dalía; · que tUdo 10,-Caswdõ Conselho Districtal;-'-:1.1, Qasa do 
quanto fizessem para simular. uma victoria majo1· Francisco Antonio de Pa~tla .Carvalho. 
e1!3itor;:ol havia de ruir por terra e ser ma.is Nao houve eleição. . · . 

··tarde profl.igado pelos homens sensatos e A lei não pôde ser sophismada e .ós ac~os 
julgado com severidade por um tribunal contra ell<~ pra-ticados ou obtidm. pela .força 
alhe~o aos pequenos odios p~•etidarios.. e pela c_oacção moral são rad.icalmente 

E' original que se queira, com evasivas e ·nullvs. ·· · . - . 
protestos incabiv:eis, negar acjuella.s lamen- A illusGràda Com1úissão possue um ele
taveis-occurrencias, · quando é publico e no- mento importantíssimo para o julgamento 
to rio no Estado quw o Governo enviou dele- que-vae profeeir: é o protesto da màiuria dé 
gado rnilítar e força pâr<t restabelecer a uma Cainara Municipal, que a paixão parti· 
ordem publica. · daria de inimigos J·ancor.o:;os pretendeu cri-

Foi sob essa atmosphera de terror que os minosamente perturbar no exercício de -suas 
metJS amigos exerceram o seu direito de_ funcções. 
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Disl1·icto de Soledade de Itajubâ pemt do sor contr<t ellcs emprogctdi1 •t maior 
peompta violencii1. 

Nesta locc<lidade fnnccionaram a 6a e 7a 
secções do município de ItajuM, em cnja séde Eram 01~dens toi·minantcs c seriam oxe-
n, eleiç<'Lo foi um exemplo de ordem c de le· cutadns. 
galidade, dign_o de ser imitado. · ·A esse éscandalo ou,ant~s,crime assistiram 

De :modo bem diV(3l'SO agiram OS-mesa rios alguns mesados, quo das jariellas do prodio 
das referiias secções, nas -quaes predominou presenciaram a · acção dos capangas. Em 
a viotencia p<!;ra acobertar f ,·a.Lides precon~ vista disto, os .dignos eidadios, tolhidos asstm 
cabidas. . _. · : . - . no exercicio ·de uin dfl'eito outhorgado pela · 

-~ Triste situação esta de éhefes: politicos que lei eleitOl'al; que cercou de toLln,~ as gara;u- . 
aprégoam -'!Jictoi-ias co.nseguida.s pela força t in,s o voto livt'e, revestiram-se de maximn, 
bruta oü pela ameaça de-capangas assab- .pruden.cia c,. regressando á cidn,de, lavraram 
I'iados. · . · · · · · · . . perante o · 2° tabetlião . de notas, com duas 

Quem tem como sombras ,pi·o&ectoras a , tostemuulms, o seguintepro tosto: 
rÇJ.zão . é ?' justiQa O 'g"ÓSa do legitimá popula- « S.àibam quantoS virem este publico in
ridade, não precisa de meios condemnaveis stru_mento de-protesto eleitoral q ne no an no 
e Cl'iminosós para vi:mcêr · de 1903, a,os 18 dias do mez de fevereiro do· 

.Repellir fiséaes nomeados lGgalmente pelos dito ,anno, nesta cidade e comarca de Itajubá, 
candida,tos que sé b~~t3m - no terreno sereno Minas, em m~t cartorio; ás 9 horas · da . 
das -~déas . e pedem aos SBÚS CÓTICidadãos .O ti Oi te, .perante mim, tabelliãó, compareceram 
ju-lgamento irriparcíal e . soberano, é. real- José Carlos da Costa e Silva e José -Verano 
mente üma insen~atez, _quiÇá unia lraqueza. da Silva, ambo;; eleitóres por este districto,' 

O art. 6° da lei 426, d~ i de dezetiibrÔ de reéonhecidos ·pelos proprios e das duas testc-
1896 diz ·: · . · · · · · manhas de .mim conhecid<J,s, adea.nte nomc1t· 
·: «Sub pretexto algum poderão ser re- das e·assignadas, de qi1e doü fé, perante as 

.. c usados os fiscaes api<ls·entados 'pelos éancli- quae& _por ellés fot dito gue, tendo sido no
datqs .ou por U'(ll g.rtipo .do eleitores, nos ter- meados fiscaes pelo candidato Dr. Alfredo 

· 1hos dos .§§ 16. e_l7 ct·a lei de 26 de janeiro· Pinto Vieira de Mello, na eleiçíio a,. que se pro· 
de 1892 ·· .·. ·· · · · . . cedeu nojo- na fregueúa da Soledade, desta 

E no árt. 7o á" recusa dos fiscaes b_em como comarca, sendo o primeiro para a 6" secção 
cf_os mesarios oJfectivos .ou seus supplentes, e o segundo .para a 7a, acontece cjué, tendo-s.c __ 
ria falta destes, constituirá riullida.de insa- dirlgiuo áquella freguezia no editicio · do con- · 
tÍavel, ficando · S\llll~o neste caso aos eleitores selho districtal onue · funccionaram as duas 
o dil;eito de fazer_ suas declaracões perante_ secções eleitorae~. encontraram postados ü. 
os tabelliães e autol'idades judiciar1as, ou por~ c'a 4o mesmo edifi:cioc capang[ts armados · 
·votar á descoberto perante a ·mesa de secçãC:> do ·cac9te e arma;; ·de fogo,Jmpedindo . a ao-
mais p1·o:dma ~ » . . .· . ..: .· . 1 tr<),da d?s ~prot~stantescomó fisca~ por ~a~te -

Deanto .dessa~ d1spost·çoes termmantes, as do cand1dato dtto Dr. Alfredo .Pmto VteJra 
oleíçõus· ·de.l8 de fevereiro procedidas nas 9,e Mello, pelo que, não tendo as raspe
duas sc(!çoos dó di:;tricto de So:ledade de ctivas .mesas eleitoraes <'tuericio acceitar · 
Itajubá tão radicalmente . nu lias pelo facto o protesto de · que trata o art . . 43, 
gravissiinoquepa.sso. a 1:elatar .. · §21 da lei. 35, _de 26 de janeiro de 1892, -
. Em oflicios de 12 e r-4 · de fevereiro resol- nem tão-pouco o J'es~ectivo e,~crlvão de pn,z, 

vi. nomear meus tt-;caes ·· perante as mesas por• a~legar estar de hce~ça\ nao esta~ do no
das ?"e 7a secções_ do - Muoi~ip ~ de Itajubá meado o,utropara suhs~rtu.Il-o na, .fórma do 
os dtgnos e cqnce1tuatlos ' é1dadaos José Ve- .§ 27 _do art · 43_ cf.a L~ r- elt. • protestav<l:lp.-
1\ ITIO da Silva (guarda-livros e VoOreador da co!ltra . a; allu_dtda ~leiÇa'l . p~r aqueUe, dis--: 
caniara) e. José Carlos _ da Co~ta · e Silva (fa.- tr1~to, VIsto n;to ser l~gal pm ~ teren~ o:s me
zcndeiro e negociante). .. - sanos de ~mbas ~s secçoesrecu~ado o mg~esso 

. No dia. e hpr<],_ da eleiç~o dirigiram-se esses delles ~scaes, sendo tes,tem_ti:.~has ~omm,~o,s 
doas independentes amigos ·pára -o edificio do Proco:pw de,Andra_de, Fr3\nmsco José de __ c<u
consellto districtetl, onde já_funccionavam as .v~lho, e outros elmtores. E de como as:s1m o 
res pectivas mesas eleltoraes. .. . disseram~ etc,etc ... » 

Por· orilem, rifto <'6 sabe de qúem nem é ' Para corroborar este protesto, digno do 
oppol'tlmo indag w, porc{ne tenho o firmo toda fé, promovi no dia m de fevereiro uma 
PI'Oposito de occ npar-mo nesta·- contestação justificação, nn, C]_)lal depuzeram testemunhas 
de factos e não dEi pesson.s,_ n:ch:wanH>e pos - idone ·,s perante o integro Dr. juiz de direito 
ta<los á. porta do menci.ona,(lo ed.iticio diversos .da comarca de -It<tjubá. ( serlr. G, doc. l ) e · 
capangas armados, ·qne 'i!ltinuram os meus juntei aos autos o protesto ·e offic.ios men· 
fiscacs ·· não penetr.:;,rqt)1 . no· recinto, sob - a cionado;;. · · 
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A honrada Commissiio de Ioquerito em seu Para este . resulbdo panthastico concor-
a,lto. criterio resolverá si .. é P'-'~sivel apurar ·reram não só o bico da pena, processo inge• 
eleições por tal fórma viciadas. ' nuo tão vulgarisado, mas as falsificações fa· 

Em auxilio do meu. direito vieram 34 elei· cilmente verificllodas nas_actas simuladas dQ 
_ tores do districto:deSoled-açle e 41 'da cidade, proée~so eieitoràt, alterada,~ ·~tê •em pqntq 

todos cidadãos digrío~ <J_o mais al~o c~mceito, _ substancial. ... · ... · · · . _ · ,_ · - • :. .> 
e confirmaram a idoneidade.de meiis fl.scaes Na !••secção a .. firma .do . me~ario A.delip.o -

·e a yeracidadé do facto ·po1· elles narL·ado'. JÓsé da :Rocha. é de diíferente calligra,phil!o 
( Serie G, doe~. 2 e 3 ). ' · - · · • , em~ada 'uma das.cópias, fact_o \-lste qn~ induz._ 

Jul,!!ue em conclusão a digna Comniissã9r â -certoza dáfalsificação grosseira., E, .. cousa. 
de Inquerito dll,jüstiÇa de. minha cáusa; que mais grave~ o coilcei·to do ,tabel!ião Franci~cq 
não .se baseia eril pal::wras, . Ipas em do- Antonio Ra,bello Gampus,Junior,na actaqa 1n:. 

·> curnentos que os inter·essados nãO cOnseguirão stallação .da mesa da re(erida secção,não ten;t 
- dostrwr. .· · : _ ·. · · - · · _·. a .me&ma caJiigraphia usada no conc!)rtQ_. d~ 

. ·_Et_eiçõeS .. -d~·'V_ers/J-s·· _ , ·. · acta ·da -eleiçãv e -da -Q-ôpia, dJ~. assfg_Ií-a~-qra~ -d~- - . 
- eleitores I .Ainda mais-: et . S. Sebastião ·de · 

S. Vicente .. FeJ:rer e Piedarl_; _:.._: CTm:.Yo) . Bella ~Vista . é._ evidentemente .uJli distdcto, ,a_ 
3", 6" e ja secções. = São radicálmonte· :trapscripção SÓ i;JOdiaSf-l' feita porulll escri-

. :ilullas qs e1eições 'procedidas nesses collegios ··vão de, pa;z .ou âd•hoc nom:eadó pela · mesa: :: -
· . ·eleito1'aes. · ... · - ·. ·_· - •· A honrada qom'!llissão tem a pro_v,~ deante

Um simples docurrento basta pará eor1;o- ,dos o1Ços)Jar~ julgag a farça com a, qual-sQ, 
borar o que allogo. _ . _ ._ . ·_ .. ,pretende 1Uudn· a Camal'a-âosDeputad,os. · 

·Na 3"' secção o numero de· eleitOres' que .Na.·2a secçãO a- fraude ni_io; :(oi , menos im-
comparocerairf foid_é 19.8 e'd-os qile-faJÜrarn jn~den:~e~. ~ -• · : · ·: ·,, •. · . . _ - .'_. , · 

, __ de:__{3; o que ·dá um total de 241 .-elei.tórés ' Vêl'ltlca· S~ das .. assign!!.turqs dos !Xl~sa,r!OS, _ 
alis_tados/ . ·.· ·· _. ._· · __ · • . -.. , - ·-... •_.·. que as à,ctas and_a~~m. de-H~:i~odes pará Pi;:-

Nas-6• e 7" compare!lei'am.22$ ,e faltat·aín · Jàtps, tal a <;liversidade de tmta e 1ne~tnà li~> 
43, constituindo um tota,l de -268 ehiitol''EiS· calligr.aphia nas éi,SSignatUJ:as dos r~feridoS' · 
alist'atl-os. · ·. · :~ . - · , ,- . · , • .. · ,mesaYiós-. .- .. ;' . • · -: ~ - , : · _ : :: 
- .Póis bem ; a, certidão do alistamento, a.U~ .. VôJartünii:tnu_qiei·ps éstrang~iros de nomes · 
thenticado no Juizo Seccional (Série H ido c. I) àrrevezaªos. :naW,t!!.lmente colonos do chefe 

. , declara que na 3~ secÇã;o (S .. Vicente Ferrar) poUtico·-Iocal (l, qué jà.mais ll~nsara}ll que. no 
estão .. alistados 106 elo~tores .e· nas 6" e 7.a.· Braziló iillmigranté !lstràn:ge~ro,contracta-

. · (Piodade) 201! !, , . . . . . .· · . _ . do _.:Pª-l'a cuidar da _famosa rubi .cea,·pudesse-_ 
•. , A honrada Coiumissão resol.verâ si o candi- com tanta facilidade; iildependente de ~H!ll!J> 

dato contestado p'óde contar eiu <seu pro• de naturalisaÇãQ,_ exercer O '~ireito qe Suf~·} 
.: vei.to e.cim.219 votos .... , ·• . . . . fragio &ó concedido aos brazil~iPosríos . ~ermos 
. · _.Entl,etanto, nas proprias a_utheiltiêas ten4o do .art. 7() da; Ç.oristituição d<J, RepU~blica. - . •-·:. 

· ' a constatação da fraude. • · .. _ · ... · ._ , Qs e1eitor(ls déssa .loi:a[Jdade procuram ·até 'r 
A (la 3~ secção não :rõde ser apurada, a; imitar o, nome dos mineiros illustres; assim;

nópia do ass,ignatura de eleitores, deixou do vemo·s q'\18 exerceu o _direito P,e voto o cidadão 
· .sei~ . concertada . e conferida pqr tabellião ·ou .Cbrispim Jaéques Bias For es RibeirQ I ! -

esc ri vão ad, hoc; nos termqs ex-pressos · qo -si -nãõ . básta.Ssem -as · próv!!-s. ·adduzidn.s ,. a 
art_.,4,3 !lo c\ecreton. 4,095, de :11 · de 'de· _honrada_, Commissão · de Inquérito t(lria na 
zembro de IQ02. .· • .· . · .. - .. ·· . · , .justificação junta· a certeza dfl. fraude; .. por- · 
_ . S. Sebastició da Bel~a_Vista-(Santa Rita _do quarito o secretario da Ca,mli.ra de Sant~RUa 
Sapucahy)- As elmçoes nas 1 a e 2a secçoes . dv Sapucahy ne"Oli'-se form!}lmente. a fo1·~ 

. deste districto de . paz" ~ão iam bem radical- Iiecef. certidão dos eleitores alistados .no:, . 
mente n)lllas e escandalosas. . - districto de S. Sebastiãó d·e BeUa Vista. 

P1·.üirninarmimte devo fazer um corifroj1to .Essa recusa. significa que oalistamento é 
entre o resultado da eleição nas cidade~> mais rriysterioso .. ~ - · · 
importantes do districto o o c1uo apresenta a ' 
pequena localidade cujo nome serve deepi- Creio ter d~monstràdo exÚbe}:antertiente: 
graphe. . . \ . . . .. . a justiçá e a procedeneiá.de minha causa-C-

A cidade de Baependy deil ao candidato mais que é a causa do povo.~Não usei de sub ter~ 
votado 364 votos, de Gaxambú 183, de Pouso f~gios, que' seriam injuriosos ·ao caracter da 

Alto 7.ll, de Chris.tina 708 e (le Ità~jubá.-322. · honrada . Commbsão do Inquerito, que vae 
Pois bem: só o districto do Bella Vista, . trilhando um caminho recto e seguro no . 

que .se compõe de a,Jgv,rnas fazondàs e reconhecimento de poderes de seus pares. · 
cuja séde (• urna aldeia de popula,ção di- Vindo a esta Camara pugnar pelo meu di
minuta, distribuo .ao capdidato mt1,is votado reito político; cumpri simultan~amente um 

· 238 votos! ! . . • · · I dever cívico e de léaldade aos amigos ~ue 
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::t1:rostaram .sacri ficios c suífra.g-aram o méu E' u m ex·:nnplo de mo·r alidade e justiça que 
olJsç:uro nome na eleiçi\o de 1"8 de fevereiro . repercute nos cent ros políticos da Federação, 

Quem, em quasi 20 ttnnos de vida publir:a, que os erros dos homen~ o não os defeitos 
procurou · sem.pt•e fazer do trabalho e do da lei fundament t\L temJ;J. perturbado política 
dever . um .culto · fer voroso e sincer,o nos e administrativamente . . · · 
~~gp~ ifti~'-Jmi:neree :damentê tem occup.ado, .: ne::Vo de~laràr . á, · honrada Commissão · de 
njii)~ ',~~r,iil : h_oje .usurpar d.ire~tos .r-oliticos de Inq,ueri~o -qu0;.ple'iteàndo o meti direito, con

·~ütr~~ - ,o» . ~un:fi~r. -nq. ·· generosidade o _J!O -sidero· .como ponto secundaria a. posso do 
~~-~pg, ~e co_~~egas_ 1Uustr(,l~ . p~ra 1'lb~er uma. diploma conferido .ao candidàto contestado. 
c ·{tltJll'a; no Parlamento Nacwnal . · · · · . · · . ·. . . · . 

~ .. -~ .Aê".CEiHci a élàiçã.o da. ma.ioria absohl"ta-dos . :-A Jlli:l.Spru~en~ta parlamentar tem u~I!or-
i)'iu1i1cfpió~do)í · •- distriéto sem ·razet sélecçã() mement o rmrolndo qu.e () d !p~oma legttu~o .. 

,diliqfreHes'efu que· obtive · rrúi:iorfa dJ votos .nos termos do art. 4_ do Re~1mento da Ca
sob1;e_ ô óandidato cónttistado. N.ão nt:t-r'a- mar();, ne_m .-sempJ•e é !Jm do?um.ento legaL 
pãs:rêi,pói't~p.t:o,os limitestra,çàdos a úma con- . .--os pa~eceres supracitados J.ustrficam _o :zpeu 
testáÇão •. ~m termos -; e; : ao conti·ario ·in- asserto. . . - . . . . 
Siifrei:.ttí'~ . ~n:q1areceres já appr_ovados 'pel'a O caso · ver-te? te é daquelles ~m . que ne~ 
8~(iíl!.ri1 D!);-3!<'):;!ég is1~tura, ern 1900 .- .. :.- nhllm: dos o_andtdatos _s~ dev.e considerar le. 
-·· ItipíHri'õl:'uS CflS jS fur.afu resolvidos.cfn: jdetl- g.a.lJ.P,(3n~e diploz_p.ado. . . ' - . 
tiáaªe .â~)lon~ições·." ·(Pareceres . ~s> 58, 67, . . N~va.. apuraçao seráprec1sa para che~ar,-
69 '8G e oiitros _ Anna· .d c · ls .1 se a, um res1,1l ta.do . ~-na! . : .. c _. 

El J;: íi~·-}goo)': : •. . e,s .. ___ ,a - ~mara~ ~9. • .. . : .Apurada~- as e1~Içoes ·rtgorp_samente ftsca-_. 
_;-~~O':Pàr~e~r _n. 67 cit., ~ Cor'pni.ls3ão·.de· 10_ L~zadas ~e colleg~os,. c_m a_J~ns dos qu~es 
q_uê!'~t5> .. c?mp1:e~endeljdJ <r!! e -a·. ~efesl de _ ~~v;e .m~s~~:s-un~m{U~ . fi~c1J:hzadas pel~s p1o- . 
sm. (\irerto .p_()htJCo · I)ao está. SUJell a, a· ,.re..:. pr1o~ . . ~lett_o re:s . d~s . can~~dato~. offic1aes, a. 
tio/~cçõ9!i, e __ ;_Sendo _ r.el~~or--· e · _emTnente_ sr. · honrai~. Commissao de _Jnquerito terá no 
n~.-.. ;J. ~- .- §:ea,-bra, mestre de_ dtrett'oeactual ~~ppa_Junto_ a ~?n.~r:maçao ab~oJu~a do .meu 

·- ii1fl;li.Strocqa, JJ)stíÇa, ta.es·-.:vicios encontrou na. .. diretto H !L Pr~v:a , q~t1da da. legitimidade do_s 
éteiçâo .:!lo J2• d!strtctq ·do M:in ll._S·. Gerae~ <ú.1e _:votos 9:1e _qbt~~o·P- · . . . . . 
ked~ziiJ. Q r~;n'lltfid<r de 7:601 votos,- dad()S ao : Em_ Vl~ta. do. ex:p.Jsta, confio :P.lena.meote no 
djgn ç> candigát.q Dr .Padua -Rezende, 'a; 2.175·. ~ered~ctum que·:vae ser;pro.f~rldo. . ·, 
del!:i)1 parecer n .. 124; de HÍ98, a - Comm~ssâo Ou o . silffragio' populai•, ·_segundo liberál 
{: POderes-_tio Senado; es~udando. as authen : pfeceit~ · da Constituição da.·. ·Republica, é · 
~c~s · da eleição:- ' sen,a,torial , ·procedida .eni . uma; f01~mula pó li ticà. que ·precLsamos dcfen.,. 
Mi_Jjás~ re~ilÚ\1 a . "1.~80 ' :votos QS ·- 38.443 do:: sem _tibiez~; de- m~do . que os orgãos do . 
ilbtiqos pelb · d,igno · ·candidato .- s·r: · Julto poder ·publica sejam effectivanieJ;~te delegação . 
Bueiló, :Bi'*'ndii,o . . . · . ··. . . . • ( . - dS\ Sobéi•a,nia o ·O -Estado a m!l--nifestaÇão or-. 

. .-Quándó õ Poder · tegi<~l"ati,voassi.rri: p,rücede ganica:daNação,ilaphrase do grande Savigny, · 
em íri~teria - de -verifici!-ç~o dê poder~s , presta ou, -então , conJ emnemo- Dós ao absei).teismo 
llrrl_' ineiltfmavel -serviço á. ·cau&a da ·collectJ-. politico até que.- novos proce3s::>3- venha.m so, 
vjdade . e_ contr[búe para ·a triumpho coin· erguer o espirito 'de civ-ismo do paio brazi
ple~o 'âa ·_verdade eleit') ral. : . . : . leiro ·e intm'essa.l-6 nos-comi·cios eleitoraes. · 

• :I_ - ' 

· ... RESULTADO· GERÁL DE · ACCORDO cóivi / A . ·coN:rÉ$TAÇÃ-o . 

. Mun'i-cipíos ·ni·;'A.Botelho. p;· .C;R:ezende .• · Dr.B . Paiva. 

1 :Á.yÓrtioca •• ; ..... -: .-. ... ~ 78 .. · 42· AO 
2 ·. Báependy • • , . ; : . .... :-.. · 364 . 125 . 105 · 
3 . ca;xam-bu. ; ... ' •. ' . . • . . • 129 - {)4 .. 106 
4. Christ1ria. ........ ; . .. .. . 704 · 164 123 
5 Itajubá.: ..... : .. .. ~. .. )256 325 . . 253-· 
6 Jaguary :-........... : . • 496 · 761 - · · 809 · 
7 . Pouso Alto .. ; · .... : .. ·... 444: "111 . ;, H6 
8 Pedra Bra..nca ... ,_...... . 243 288 278 
9 Sta. R. :do Sapuca;hy.. .. -156 146. 139 

lO . S. C. Vargem Grande... · : 222 · · 314 266 
ll Santa Rita da Ext rema. ··- ·. -AOi 504 516 
12 Turvo ........... ·'·. . .. · 192 . ~ 140 180 

-.I 
2.931 Total .... ~ - · · · :. . . · 3.685 3.6.14 

. DifferenÇ:\o entre o Dr. Bueno .de Paiva e Alfced~ Pinto, 267. 
· Rio de Jan'eiro,-30 'de abril de l903 ~_:_Al(?•edo -P into Vieira de llfello. 

Vof. L 

Dr. A.Pinto , 

620 ' 
285 
183 
430 
314 
357 
331 
232 
147 ·. 
98 
91 
80 

3.198 
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Refut ação do Sr. Francisco .Alvàro Bueno .cisco Luiz dtt Veiga o Alli:edo Pin to Vieira 
de Paiva de Mello , de novecentos a mil e quinhentos 

votos a cada um; que em 18V9, sempre em 
Exms. Srs. membros da 5' Commissão de oloiç.ões pl eiteadas c . não accus:~elas du fntu

Ver.ificação d~. l?oderes-Não é só o direito. dulcntaB, deu ao candidato .hoje conteshd.o~ 
_que rhe. assiste de . Deputado eleito pelo .somma; do dous mil e tn:nta i . not~ vutos e 
5• dístricto. de meu Estado nát;tl que me aus. Drs ~. José Cat>oci·ro de Rezeod.é c A1f.:edo 
l e-va a ·defeo.dcr o diploma ora co ·) testa . .".o Pinto Vieira de· Melh mil; centó·e t;·in t:a e tr·e.s· · 
pel? sr·. Dr._:Alfr~do Pinto Vieira ~e M_ello; e. "noveéc)ntos e . 1tO'f?éntq ·e .tl;"es mspectiva~ · 
ma1~ do que 1~so : Impellem·me a v1r d1spu- :i.nontn; hoje, pórque cbi)corrcu com .a smnrrü:F 
ta.r a sua vahdade o bom nome· e Q. decoro de mil setBctnitos e ' trinta votos ao candidate -· 
da.quelle ~ndepend~nte eleitoraao, que . po~ contestado? ~ que é ctlli chefe polificó h'1:pe1·to . 
ta.ntas e tao 1:e.I>et1das vezes me tem curou-. de 20 annos, e gos;1.d<J, con!hnça .o do apo:o .: 
la?~ de express1vas pr~vas de coofi_ança _n_a da .quasi tohlidade _(lo; el()itorado, é consicle· 

, ~mha. obscura .. mas· nao · cur-h v tda .poh:- radó fóco de desbrin.met.~to ·politico, onde das , 
twa . -. _ . . . . . \ll'llas _aó ·se póde espera).' a fl'a\Ide.e o Q..etur- . : 

Pela c"ontestaÇão- offereciâct ao m.eu di· pamento da .vontade popular, c isso justa~ 
ploma, que não .me pô_de set• negado, mesmo ·mente pqr ·qacfl}._já recebeu ~do. -~unicipi~ 
pqr uma' Junta atlredo· CCilnvoçada e· composta· . provas-de affecto e .do confiança ! . . . _ 
Unaóimemente de ad.versario.-J meus:, a pré- · Nas ttntei'iores .. eleições,. os -"alistamentos: ,:· 
go(tdaménte disposta a nõ.o m'o conceder, se ·er•ain l;>ons e l~galm~:1te · foitps; ·os .suff1•agios · 
procura mostrar que as el eições dó 5" dis-· .m·an?- ve rdDideires; o numcn'Ç> de. ele~·toreses~. 

'· tricto de. Minas Geraes,-realizadas :a 18 (le tava o"i:p harmonia e proporÇão com -a:.çlensi
, : fevereiro pro.ximo passado, 'foram, ilê1 maio.,-- dade d~ po j:.titaÇão dn.q.u'elle,? · mfiiiidpios, -<jAi.e .· 
:: jia. .. d-os · ·m~micipios que · o composm, ·uma · ·-era.'m .. dos· .mais po·pulo'sos e · vastbit ,da . zona · 
: ~ . :farça: · i.ndigna ;· rraúdulenta. bacchanarde vo-, si:!l~m1nefra ; · hoj~ . e . caso mrida-s11 : nâ9'· 

'tós, fi.J'lws. espui'ios de eleHcire; não ex}d· ha. a.lista:nign tOs regularfneutec processi.tc!os ; 
· ,-. tentes, miJe o. biéo de pem:)a. campeeu o"usad;a:. aüistas de chamaria se fal~itiea.íú; '.os · ele~- .'-: 
· na ·mais desenf1·eada ·e· . :macabra coátra- , tores qtfe . se apresentam acis · comíciqs. são. · 
.... 4ança. - · · · · . · · . · ,· .. em. demasia, comp:trarido~se .o. ·s13u - riúroero ·· 

. . !,i:, cousa admiravel, justamente no.s muni· . com ·o,daserto daquellas despo voadas ·aideio~ ··< 
cipios onde omeu·nome. foi-o mais.suffragado· :1às L· ·.. . '· ·: _ · . · · . ·. ;. . · 
ahi o conte.stantci a·puro.u a fraude . pat·a, pxo- E' :esteo eriteri-od.e hoje ; fó.i aquéue·o:. e.ri· ·. · 
çlamar •a. pureza do escrutini:o .e a verdàile do ,terio: de olitr'ora, c isso. .porque c entã.o óra. · . 

- ·. suffra!}io nas secçõe~ é mú.nicLpios ·em que o. suffrâgado o Dr; f.,Uredó Pinto Viei-_ra, de . " 
seu nome si.hiu triumphador ! · . . .:. M:ello, .é· hoje s .. E:L · não t eve o seu nonw · 

,. . Selecção escorrei ta de· par cialid"ade, ·vír- ·apoiado pelos seus antigos eleitores·. ·. - . · 
tuoso combate ás urnas polluidas !· . · . Quaurlo, conhecido ·o .resultado · d·o pleito 
. Municípios inteiros onde, eJ;ll eleições sue- . deJ8· d e~ :fuverciró, se Vel'ificoii q_Ue-: ·a diffe-. . 
cessivas, plkliteadas c fiscalizadas, ·o nome do réi:Jça (cl n.tre a votação·, obtida: pelo ~Dr . . Al• 
iUustl'e cgn:teó:tante. tem Sido 1\tnreado .com ü·éd.o Pirito Vietra. . de . Mello e : o meúos vo~ 

. ·~ . milhares de. votos. hoje ,: porque não conti- tado-dos tJ.·e;; cà.ndidl.),tos eleitos .era ·superior•~ 
nua raro. a cobrir·-o seu nome __ eom o voto de a ·se-:s rrii'Z votos,: esperava-.se que s· . . E;ic:., que: · 
sua confiança:, são éonsJde]'ados fraudulentos, ew péssQa assistiu ~ ·.fisc·alizou as eleiçõe~ do 

· onde a liberbade do .su.1fragio cpede habeas· .IDJll)ic1pio de Ouro Fii).o,· e que .te.ve ·.em .. seú 
·corpus contt'a o estado· Lle .sitio que o· illustm'compànheiro d.e opposiçã.o Dr'. Fausto, . 
suffoca . ' · · . · :_. : · Oia~ Ferraz. fiscaL'idon-eo ilas eleiçQfis -do 

Assim, o .muniaipio· de Ouro Fino, ·onde município de S. JOsé do Par11tso·, . esp'er·ava· : -
_8. Ex. em 18<>9 teve a bella votação de mil sé,' i·epito, que s·.-Ex . não irra pl:eitear· u:m 
dMz en tos e sessenta votos, consider·ada pura diploma, que sa,bia nãQ lhe pertencer' ;: ·e' ·· fqi 

. .e q\Ie, em grande parte,. concot'l'e.R para que com verdadeira ·Surpresà. e ·admiração· .que 
'-S. Ex. viesse occupar a cadeira que tão bri- se spúbe que S.Ex.,por si e por. arni:go~ seu:s', 
·' lhantemonte il!ust rou ; hoje, porque·me dou affi"rmava que seria .. diplomado pela ju.Q.til. 
-a . :vptação · de setecentgs e qua\·enta e urn· apuradora de B3.ependy; ·. : · · ' :· . . · . . · 
votos, quasi metade da que fo i dada a s, Ex ., · Boatos. a princi-pio , affirmativas -positivas 

· ~ . ti lo e proclamado como um municipio mais tarde, fizeram com que os ca.nclidatos 
fraudulento, ~ i ridigóo,: ,Portanto, do q ne seiu; eleitos fossem u.ssistir :aos trabalhos da .. junta. 
suifra.gios s-eja in apUl'ados ·o· computados na. apuradora, si bem que, se,ndo ~.missão deU a; . 
som ma total do districtô . . exp1•essamente definida no art .. 44. § 6, da 

Assim, t e~mbem, 0.: mu:Uicipia de S . José do lei n. 35, de ·26 de janeiro de 1892, apenas 
Paraiso, :que om 1896 deu aos ·candidatos de sommar os votos constantes .das àuthenticas 
então Drs. AnterqdeAndrado Botelho, Fran- .que regularmente . lhe ·fossem. enviadas, es~ 
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ca.pa~se á sua competencin. entrar na ·a na- se vê que alli está registrado o alistamento 
lyse da validade uu nullidadc de eleições, · do município de Jacuting:1, feito om 1902, 
falseando assim o resultado eleitoral. quaudó já desmembrado do município de 

Entretwnto, os boatos eram verda,Lleiros, c Ouro Fino, c foi por esse alistamento que se 
a junta, . unanimeniente composta de amigOi:l fez a eleição do 18 de fevcr\)iro . 

. dedicacros e correligionn.rios decidido:> do H- · Ci facto tão expressivamente o bserva.do 
lustre contestai'! te; ~ preliminarmente-resol-· pelo ].Ilustre con~estante, quando affirma ter . 

. veti, 'apezar dos prote3tos ·dos c<~,ndidatos elei· . votado em uma da.s secções do município .. 
tos, deixar de · apurar as eleições dos. muni· um cidadão prónmiciodo em crime inafian- · . 
. cfpios de Ouro Fino, Jacutinga, S. José do çavel, sabe S. Ex., conhecedor como é de . 
Pa.ráiso~ Cambhl;ly, Passa-Q'uátro - é dis~ric to nosoas Jeis, q ué seja embora verdadeiro, rrã.o · ·, 
de 'Soledade de Ita.jubá, querepreseqtam para :Pôde inquinar . de. nullidade · as eleições da · 
mà,ís ~e Cinco _rnil vut"o:S, e isso sem qu:i taes da secção a quo tal-eleitor concorreu. 
authenticas . fossem alJertas, lidas o·, exami· Primeiro que tudo, a pronuncia não suo-
rtadas ! . _ -· . . · -_ • . _· ._ ' pende o exercício dos direitos de cidadão bra-

. · E_:ai.iJd~ asl)im; apezar dessB· p'rocedJniento zileiro, o que só se dá com a condemnação 
illega,J o Çl~içá. crimii:wso1 e para o qúâlpeço criminal, emquanto durarem os seus effeitos, 
providencias ao l)oder competente;· ainda' nos termos do art. 71, § l0 da Constituição 
assim, repito, ylg-se àjunta Qbrigáda a dar · Fede1;al; e :li assim é, e desde que ás mesas 
diploma aQ candidato. contêstado, .que era<~ eleit0raes falta competencia para recusarem 
alv:t:~jado pelos mmúb~;os · da junta, qm:l · P.I'opo- o voto· ao o 'leitor que exhibe o seu ti tulo nos· 
·sitalmente <deixou de à.purar .os ovotos <fas tern'ros· do .aet. 43, § 4°-da lei · )1 _. 35, de 26 de 
secçõés e municípios: .em .que elle fui o mais janeiro de 1892, é evidente· q·úe um Ci(ladão, 

· votado, · _ ., ·· __ . , ·_. . . . . .· · embora pronunciado, mas não condemnad.o; 
A jri:J.prensá . unanitn.e_· do '>disJricte pt·otes, e .portanto n.o exercidio do séus direitos po

tou Çonka ,sen).elhaitte; actQ qa j11nta; o os· liticos; pão ·póçle ser pr•ivado de votar desde . 
mi~níclp'i()s (le todo O>di,strict(); pof suas c(!,~ !lU~ exhiba o seu titulo de eleitor, e nem a ·· 
iiilíras · müúicipae> o ·seus ·d,irectoi•ios poli- . !)lesa . tem meios de cónhecer as suas con-
ticoá,jun.taram oi. seus a essés protestos da dições.: · .- · .. __ . -_. · , - . · . 
üp:prensa (documeiJtos n~. ). .. ·- : · . _ · Ainda mais: a lei. eleitora f do Estado de 
· Todoil : ammllarà.m para a :. Carp.ara dos Minas Qeraes prescreve que, á excepção de 
Deputados e . paÍ'!J. a c.o:in.missii,.o .. veri:fi.cadora, flagrante de}i cto.e:tu _crime inafiançavel, ue- . 

. e é' O qu!'l.t<~,_rnbém''fa:?; o c :tiíclid~tocónt"estad_o, nlium..eleitoi' PÓ· tO Sel~ preso desde 16 dias ·.' : 
que, CQÍJ.Sció de setí direito é . zefoSJ do b )fi, antes até 30 depois de qualquer e!eiç,ão, e 
n.ome Q:o eléitor:ado qúe: o elegeu, vem ple~ , pot·tao.to-esQapa á acção das autoridades ju- . 

t ea·r a . posse da:' -cadei:ra; que lhe 1;e:rtertce :diciari:as e policiaes do.Eshdq qualquer que, : 
pela~ VO~"ád:e J~v.re ·e ·'Jegalm-e1_1te e_xpressa dõ· ém"b,Ó!!ll! PJi>onrin~iàdo, compareça e vote em . 

. 5° djstl'icto de Minas ()eraes. · · · a1g:uma secçãq eleitoral.. ·· .. · · 
· ' . A dectúação do illiistre Ol\.·deputado esh~ 

AiiatJsemos agora, e po):' _partes as. razões e ·doai mineiro coronel Antonio Raposo de Al" 
doéuniérit"m;. d .a ... con:testaçã.ó, _ embor~ altere· riréida por si só não b:.J,stá" para inquinar de · 
mos a: OJ:1dei:rl n.ella seguida~ · ·. . . . · . . nüllidadé a éleição da ·secção em que figura 
.Jact1tinga~ As-allegaÇões çontr.a o processo entre qs uciuie_s dos comparecidos um egual 

eleitoral deste municipiD reduzem-;;e ap a.o 'setC · · · ·. · · · · . : 
seguint.e: · ·. . ~ão' ~1él.verá em Jacutinga alguem' com · 

1 o.. Servilrdé al~staniento pa,ra a eleiÇão do igual nÇ> me, sendo cei.!to, como o contestan t~ 
tri:llniêi-pio uri:ui listá envl:actà ~em 1898; pela é o priméíro a affirmal~o, que é muito com-~ 

. Camà:ra . Muriicipà.I _ de- Ouro . Fino; · de cujo mum entre· os homens do povo adaptarem 
-rinmicipio aqi.í~lle se desmembrou, Iísta essa nomes e pronomes de pessoas conhecidas e 
em que::estã_ÇJ conteij1pl;adcis a tisentes, anal~ illlwtres? .. . . 
pbabetós e criminosos .foragid_os; . - · ._ . _· A saJiencia do nome· do coroneL Raposo de 

zo. ·o mesmo 'escrfvãó tránscreveu as actas . Almeidci; n.o irnmdo político de Jacutinga 
.das dí:!fetentes~sécções do mqiücipio; - · • rião serta rp.otivo para qu e., si fraude hou-

3~, O corone(Antonio Ritposo:.de Al1neida, v esse, fosse o seu nome respeitado ? · . 
estando .ausente, ... figura como tendo votado. ·· E esse facto; . embora .fosse vertladeiro, a · 
em um:.~ das secções dó m:unicipio;· .. . · _ . g:ue. contestamos,. só . . poderia ·annullar uma -

4°. O ·votante João Bueno da Costa, declara secção ' () não •todas ·as do município de Ja- · 
que nao exhibüditulo é conta Í9 a.i:mos de cuti.nga: . . . 
idade." ~- · ·· .. . - _ · · · ·. Quanttf ao facto do·-escr ivão transcrever 
· Quarito â primeira allegação, não é ver- em seu ~ livro de n()tas todas as actas das 
dadeira. Pela cel<tidã'o da Secretaria do Iúte- quatro s~cções do municipio, não importa 
rior do ]j)stado de Mina$-G~raes ( dQc. Íl, } ·em preteriç~o de ·· disposição legal, tan.to 
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mais quando todas n.s secções funccionar:tm thentieas, si não nos . casos . especiaes do art.43 
em um sô predio e dentro da villn.. do decreto n. 4. 695. 

Finalmente, a declaração de João Bueno da A allegacã J ora foi ta contra-o .alistamento 
. Cost:t nenhumvaJqr-_juyidJco. otferece, .. I.Wis . don;)u~Jcipio ~e Pa.~sa Qua~r~ já .~· foi perantç 
' das act .s; _que valeJU ~ poi·e~eriptura puphca,, a .Junta .d~ E}aepeq~y, . (l.- ~1S?O ~c1~n~e a Pa• 
._ sa~vo prova CID con~rario, :COn~ta. que;tõdo~.- nui.r;j,·'d.Q:. Pa.s.sa · Quat,rp,, resolveü ; ~st~t.• _.em 

-, os .eleitores exhib~ram_Peus titulas, ê o.eleltor sess~o da d~á. 2, de ;abril; .•Protestar :contl'~ 
_ Gqsta. . está inclixidó . pellte . Iünnero : -A · ,~llá semelh~ilte · iínp'!itaçãô • _,q'qe :Jhité\'a feita;:.~ 
simples e offiCiosa · declaração deverb ;vir cqn~ra . o.l1c.to arl:iitraril) da}unta,Apurá.q(jra 
secundada de alguma prova de valor. de Ba:ependy1·_quàem. su·a p_aí'ciali-Jade parti-. -

· · · · · . . . .. ,·_ . -- - .· t ~ ·. l · da ri à, se colJ()eOú. a.ciin·a. _da)ei1 e l)'lai$;r~sol;, 
_Passa Q~atro~_A~ a:l_lepç~es con . r a . ~as. e e\c, v~u que se :torna~se ':P'Ú)lljÇo q !-!O esta ~àrg -'ã 

·· çoes d~te munl~~-:J?l9l1rn1~am,-~e ao segm)lte. disposfçãó de ·qUem fosse . interes~ado .. todos: 
, ; , '.i• .. OalistlJ.mo!lto : r~derri.l ésigiulad~ -~foi . os)tfro~ refur_eri~êJ. <i(qlêiç{íés Jlê 1.$ de _ r~..:.
'>a~r.ede prepara~o; . .. · _ , . . : ,,- ---.· .. ; ;•, , vereirg; ' J;!Qtii: ·cc!lil9. jotl.O,s ·. ó~. <tg:e ~el'Yí~ain 
. : : 2• . . VQtara.m::indiv)d,uos sem · as co.ndicões Pá,rc~ : os}r~~alb.()s:-<!a~· eq_n:iml$pOe~~ de l!-1~&,~~~· 
- de ~ eli:litor; __ _ .. _-._· ·_ . . . ·_· .·: _ •·-··_ -. - . . IJ'lel1to.-, :(P9é,, n,_ :) . Resy1~9oe~ .()omo- · es~~r 
:.- . . 3•. Asacta3 existentes · na. Secr'ilt'l.ria da _mos eram .a hsur~ .d~. procedimenJo · daqu~llê . 

. G~J1lafi .Jôrã~ ~nvülida~ :pefá s.e~rétario __ -~a pqlli poyo ,(lo ·n:Jpdtçipi().dé, Passa. Q~attp;· ~üe 
- Camata Mumc1paJ . <}e P~ssa QuaFr..o,: por Já P.<!rbntiJ,s yezo~. ~~fll -pre,stad2 ao;.eontes7 

•ptdem do respect.i_v:<) presidente, quand9 5t tantep _c·qficuNoAe s~Jiap01q; : , ·· __ .-~ - - - .: 
. .. re.I~H~S3a devia ter ' ~idt;~ .fe!ta. pelas rn~sas : ÀyÚru~cà ..,:. Sô'bi•e oé~tO: : ril:unicÍpie,, . qt(<.tSi . 
~; }jl~ttoraes e _no, P~l!<~orn~.xtruo .~e t5:~s ~.la~· nada:tértios a;, dizer; tal· a fra<tueza •e . ne:nhurri. 
{' _·•·- · Quanto á primeira. ãlfeg~-ç~o;: d proprio. valor. :ju.~rdico:.d(l._s :allegáções e dpcum:entos 

_con·teshnt~ sé ~ncarrega . de m~!ltrar co;xi_ o . ·-ap~·e~Em~á'dos, q&~si tápfo; . sJj1ão 'tanto, ~como. 
··- -·~Qc_uri;tentO: n._ 2, _s_erje /Ç~::, -qúê __ -.p~-?- :é.:,Y~r:da~:_ -~s_' ;!>.ff~re_çJ~9S_ ; ~m. :~ r~~renc.i.~ --~~:-··_el~~çõ~ : dqs_ : __ 
,.,, d-eita. ···:· " ... .. :- ~ ' ---- . ' · . . : .. : .. .· . dem~i:s mmiicipios, '· :: .. ' . : ' ,· .. . . 
:: ./ O ~a~i~tamento ·.dos. é:leitor,es feder~eà d() • : À&--cótnmuniêaç'Ões dir1gida$>á jmpi;en'sa 

:m UPl?lPJn' d~ · Passa: Quatro. es tli. r:eg1~trado . :annu.iicHuidó.·coacÇão;a<;>s nietli btos d•ó governo . 
.j' n:o. Ju~z~ Secmenal do Est(l.do-de l\1ma~ •. e por- municipal é seú~·imiíiediato~ .:e111:>votos, n.a > >- tft,!Ito .n~o podia ·ser ·. adreqe pr~pa~ado _para .olefi;lão das ~e$:ts :qu0 de'V:ian;r.Junecionar< no · 
i" - ~s · e](')lÇOeS de l-8·.de f(')V_ereu'o~.- __ _ · · _·_·.: -: plejto !lé 18 •d'é"févereirõ; ·nãó. fof.aill;m11(i~ dp: .· 
: -: • A Certidão offérecida pelo' -cpritestante, di:l- que · iltn,' si!ll:Plos protetto dé . . que lauçar'U:Tl1 
:_ : cliniel'ito li. -1, ser i e C, . ri·ad'á prova coritra O mão ~os' nóssos: Mvers:;triôS: :pàlitico~ . -de Ayii• 
' ' a.listál.hento de Páss:t.,Qúatro.. As comrilissões rúpéa para atteiiüarem o .. effei~o 4a derrota 
: · :séêci'onaes de alistamento;; segui1do prfSCl;Ei• ._quê soffi·Cr-:);mnàorganizã.ção'das .ÍIIe§a,S. ' . : 
:;·· · :vem os Qi'ts' ,7~ e 9" da )oi h: .. 85; de~.o -· J'aes alflrmativas,não sã,9 sêrias e ~a(i iu~-:.r _pomeço aos seus tra]]a~hos no dia_ 21 deajbrtl rec<im qu~ ásreftíte:mo,s·: guein o()nhécet,a · 
~·:- , d~ cada aQno,_ e, funccwnan<lo _durant~ tnlita poliHca de AyurUõca; . e/ :.OS re.])resenta.ntes .. 
< d~a.~ eon11~cuttvos, os _encerra,rao-np dta:_20 -do ·dos pa;rt.idosqu,ê aHi ·milit.ál)l; .sab(l qúe - ta~s -
; lÚ!!tlO• '; . · . •. . , _· , , ; .. · ._·_ .· ; _; [I,CCJlSàções não n:i~recéÍn fe e nem Sã() digná.B 

Portanto •. vm•dad,eira deve ~!:lr a certli.h:o do' contestação. _ ·-. ·_ -/ . ·_ :: _ _ . 
Jio_ secret1r1? da, O~mara4_? ]?a,ssa:"'Ql!-l't~·o; · Em 2~. de ja.ne'iro, o presidente da· Ga!llal'i\, 

: _-·. ,que ~e roferm aos trab;tl_hos .das corun:ussoes:. Muniêipatde-Aytiruoca:, mandou atlix-ar . édi~ 
-. ··__.seccwQaes . . . · · . . · . . ·· .. :.. _ ... · . ·. taes-, como precéitua: a . teij _convócaa,do os 
' .. , .A 'S~gunda e terc~Ira· ;tll~~aç~OS .carecem vereadores e SOIJS j nimedià.tÕ3llm votõs,. pará, 

.de fund ,mento e de prova: nao provou o no diâ 30 eleO'·erem as mesas .eleitoráes · .:e 
.conte~tailte que o~ cidadãos .:q.u~ .. vo~ai'a!ll t,lesígna.ndo-· .o~ edltlcios · -em :que · :d.~veriani 
:nas d1ff~r~ntes sec~oes do ll1UlllClpl~ _tinham funccioúa.r aS div~l'Sa$ secçÇiéS- êní que 'divi-. 
.~s cond1ç?es de olmtor, o a sua posJçao leg~l diu o muriici-pio. (Doe:. tL J · '· •· · • : . 
~ .'lue a~ t1 v~ssem, desde . q11e se acham d.ev1- HeiHZada a. 30dejanoiro a~eiÇãio das nie- . 

. dament~ alistados! sem quede seu alista- sas eleitóraes,e se11do-de_r:t>otad0s o~ àmigos 
. ptento ttV!:?S_se_havido recur~o algum. _ _ do illustre cii'ntestante; o. PI'esidi3IÜe dá. :cá• 

Quanto · á. . · rernes~a das actas pela. Secre~ mat~a •. major Pedro ·Giffoni, dias -depois mau~ 
•taria . da Cama.ra, será uma iri·egula<·id.ade, dou·affixar .novos e~itaes, , <l,e•>ignaüdo novos 
mas não um motivo .de nullidade, desde que editlcios pari . funcdona.niento da.s secções .. · 
não possa, como não pôde,, se[' posta ·em. âu- . Essa nov<t desigria,ção _é, , Portan~D, nulla,, 
vida a sua authéntiCidade.; • . · . _.· pois '{íiedeencontro. á d~spi:isiçã• > çlará e ter~ 
· Foram remettidas rio .dia 21 do feverei ro, m:inantH do a.rt. S.8,§l•(la._Iein.:35,que_dizque 
t1:es dias depoi~ ~a eleição, _ (),UO, en'treta:q.to; «a _llU.mer_aÇ~Q das ~ecções e . . d~!!!~naçâo d_ps . 
nao é .prazo e:l(Jgido para a remessa_ das au- ed.IfiClOS serao pubheadas .por edlt~es . a _na.o 
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mai3 pederão ser alteradas, até a eleição, José VÚano da Silva, não puderam fiscalizar 
salvo q1,1anto á designação de ed1ficios, quan- o processo eleitoral daquellas secções6• e 7• do 
do estes não possam mais serviL', .por {'orça municipio,porque as respectivas mesas nega-
màiilr f I'O,i?ada». .. . . . .. . . . .-._ •. , rafn~so .u, .a·ilnittil-os. como taes. Es.~a justi-
,>,;'""-- :fjN)vâ riãd 'se• deq; ê OSS:1 nuva ~ licaçã;o;-;.:unico dl)cumento ein que se firma Ó, 

_ tí ~ó • ror. iirsplrád1\' e, feità. pela- nií- 'cõiit Jstanto p:li'a! provar. as· s1.uis · allegações, 
. · e,. e du:Plicà:tás ·de' e1eiçõ~s; qiJé pta- Dão tem 'valorjuridico"porque para assisti" .. · 

)(rt)siq.erito da'Ci:l.ma<ra. · ·_ •· · . ;.:.-• . r~m ps do.poimert,tos d:.ts testemúnhàS _não: · ·. 
-·. •. _ :~nic:(} 'fif~ib .quo tilih:1 fJ, ~ Çqrit~tl;\b te . for<uli ·crtadQs _os rri.eiarios,..,;,.accúsados de~ in- .·. 
,... 4~ ._ ... -gui_r 'nqmunicípio· a~gum~ ce·nten.a;s fringir. o . di~po.sitivo legaLEiitratanto, a elle 
- Ue.:Yõ~(l:_~; scfu éleitor,es e sanieleiçõe~; _ .. _ _ . opponno ·outr~> jus,tific~~o ._ em · __ qt\e -pessoas _·_: 
.Z..tJ's\í).iJ~Uhteritoáns; · Ioê ~ da. -- coiit.~staçaa qqaliti(ladas · d;o. U~stri<!t? ,de-' Soledade,a_ffi\'- · 

, . rg~l~rjí:- ~.e.ln:Jpr,es~aV.e~s • p(}éser:,elil 1JaS~ m~m,(];~C- OS .a:,lludrdos, Ciua.d(tO!l nem. Slq!lC\', 
· I' .fqncc~onariOs · qu~ ,nada ~~eeJ;U _CJ'fll. se~p~e,~outara.!ll parante as mes~s eler to;raes~ ._ 
- ... ,(Üe_itcii'li,l; : pqÍ~ Ó~' secré,ta;rü}•dó ·d?I'J ' qlJ,~es ,se dfZOill, :fiscacs? _ ('c _portanto, por · 

utí V:õ nãp ésecrqt.tido 'da oam~.: :e,-Jas nao po.diam ser,· como nao furam, rc- . 
(Í.)ih a( firmj1s, ~e.eoilliecidas e, cus~~os;jDoc: )J .).. _. __ .· _ . .·. . 

.tecnJ~··PU:Pl~Ça,~· : . ·· -' / ; '>, Ó(L?1i~~ii,;~,~ A ,;;tn\lyae documentada · daá 
:A~ · Jl-~l!lJ.~I~o, . eqüahp u~rcp •olçlçõe~ .U:este ínilnici_pio,. yae certamente · 

'·"'' ~9.~R · o~ ,t:l.~I6,.cro.~, O!l d,e ·• Se_ ,r!,la~r ; ;suFJtr:e~eilde:r -a illustrada, .Çoín!Jf iss:;to, como ·.·_. •· 
_O~Jl~ç_a~s; yerd~det:ríts,otl~r-~c~m·o.~;a J,í~~ r,iiss~ ;· o_ . :illustre. ,cobte,3tante~ p~is e\la :- ~ 

_ 1!-J~pnto. (n , ,; .) á, h~nra:~~ >9fl!{l!JllS· nió~trli;I'á; quantó.'pó\l,(i a J>a;ixao · obsci.rêeceh~ . 
, . . _ , . c~;tdpr~, (})>~-r .eHj;\_;gu;u~or-se-~a; , n~_ ;raz<ir: cala;!\ a. inemori:a qQ líómens superiores. : ; 

• -~;~i~~~~~~:*t~~?r:;l~: I :~~:;~:~zr:~t;: -::t~~~~~:~~~~t6i~~~~~~f~nm. p~;erend~·:-•• •: 
. q)l~ n,Q_~ da .:I:J')~I n.· 3o é _a. des1gnaç~q-:tJ.os .·_ -<<E';. de~er:a;s -co-n~t'J~ta;dor. que, sob,pratex~o 

. ·. -~d1Jiç19~ - e- s(J por el:la S? ;PO~er!J; •• 3Y.€ll'. .· q ~~;~,es, . de Aerrót~r ·.• C-'iJ.I\didai:ôs • f!!lê .. 1 uta;~ . S!').m o . 
. : '1'~ - ~leiçoesl!iJg'JlmentQ _ {elh~a.dlliS: • .• :·.···• .. ... ap~io •officlate -a;penas ~on:fi'cl.dos na _ mdepan~.- 
;- . >8\~• o. d()?U(llent-8 que ,oif!!Jrecemos>A. fll';· 'depqia. .~cl<f. ' elattores· lt.o.n.rados; se p:·eten~a · 

_ P:l.Jli~9·:P~l() secre~~uo . dap~mc.tréj. ~.unlciPJ,k ·a1tJ.esquinlla;r :a $oberanüJ. popular! corram•:) 
. Qi.:;-q_!llC~ ç_o,rupe.te,nt_e P~1>~ .. pa;~S~l' : ;taas ,çert_L.: per o direito 'de su1fragio· e substitui! co . péli1 ', 
dQe~i,el}a?,o! .~~c~(l1,arro · d~ ll~e~Crf1, \)xe,c~tp~ fL'au;de . impüdQiité~ : · .. _ ... ·_ · . .. o. 

. _ :lta,, ~ ~tl~l..Y~d.l!a[!dage .:_,:<l,eiic.op.~e,cr~í!o _ Pa!a :J(i)L ·_ . . (< · ~ pergun}),;_:.tçcr(lsc3nta,. será .admisslv!lJ ·· __ 
. ~· • ,: .:::.::·::: ·<, :: ••- '., ,:>' >·· ': ' > ->·,, ;:'.:'. ·~m is.ys~ema;de eleiç9es .que·~~substitue a yo~- .· . 
. _::, _ ~o-;LoJj!-cC1i9i!~ .t~~ -· il< J!:ln~Q; 4lla~_~iora tad~.'~ popul,a.r •pelíJ. mfiuencxa.-da acta fals~ . 1 _. 

. ~!3:'•"e , .g : -ª9~}i!~li~t~ :~ª'p~r{t~9 · ·. a,_s ~u_phcfl.ta,s ,: ·;«'~e~p.e4ditf ' cJ propbó 'CiÜldif!ato .constado.··. ,.; 
.. _ f~.l.!3}1<~:·~_Q Jlltl~I.cipiO_, do · ~~~l;U9?~'- . p~qeru.:o~; ~ ·.es~ou :cef.~o ,que S. ,Ex:;fi:ãó. ~eeita;rá, as e lei- .\ 

·. M~rp;t~tJ;:,g.~e:~ó. o}!3~ P0F,n.aC) , jlH ~~~o . cp~b.p __ ;çõ!s : q:e ·~O&.mbi:Jy,: p.J.rai plQiteJ.r urn;t, càdeira . · 
. b~jílen~j) ,úa fa.IS1da.de eX:L&teJ;\t(} e. qra. prl)va-. . · . ·· • , , ·· t· : -. --•· - .. ·· · -- ~ ,· -.- ·. , . . · 

â,à;} :Assiçn;-,temo$ c~rteza; ' pvc)i;l'eder.rá oit- ~a.fepre~on ª9~0 _na,< ro~ .C\ ~»: · . . . _·· - · .. 
~tiS~I,'e Di'; Levindo LóiHiís,pre~idente daquelJa ._quem ya,e r~SJ>Jnúer ·ao . contestante é . o,_ 
Jüplâ ;A.:fmt'àdí!r!1: , · c, . : · ·.··.· ' · > Jlropr~o contes,ante.- .. _. .-_ . . . __ ... . 
· F'' · <1- • • - · · • • :.. • , · • • No memoravel plmto de ·1899, em que, 
- orça publica :e .. co~ç-ç.a:o, ess~s ~ouve em hon?a~ó com a companhia S·. Ex: -na. lista .: 

A}ttiruoca,_~<J.S sono drst~lcjo d~ _Livr:a~ento dos candidatos -do Partido Republicano Mi~ . 
~nde _a poltera. era :toda a~1g.1; .Ad? caniltda~~ neiro, 'eu p~àltea.:va: ~ta. mesma cadeira qqe 
~ontestante,_ q,ue - ~lll{j_à _a$~1tll. para _ter um st . hoje s. Ex:: me contest:1, vimos s. Ex. e eu, · _
~ula~ro de v:otaçao,que e~~eehaJ;lla pur~ e e.s7 que o município de Cambuhy não oil'el'ecia '·,· 
correlt~ de fraude, rJu.nn~-lSe em . uma . so · · .- t - 1 -·a · , . . --,ta- d ~. : 
ptiantastica seccão,am uma ,acta cq_lnuhtiva· o esJ>ec. ~cu o - everas c~n,rrs lor e, sov .. 
de tres secçõ,;s di ' tinctas 0--não verJad.eiras p~etex,to d~ derro~ar .(!ani:lidatos que lutavam . 

· . v ~ • _' . • • ' , • • • sem. o ap010 olllQtat, e apenas confiados na. 
. iSóledade de< Ita}ubá - -Qás elei~ões de mu- · ·i·ndeMndencia de el(l.i.tores 'honrados, ames
iJiéiJi.fo ,d~It-:tjulj;t; o illtistt'e 'aontes~J.-ri:t0 · des~ ; guiu'h:~r a' soberània. poptilar, substituindo , C! ~ 
tac(fú pára i!;rg·uu~as de nüU~s~ as:-do d,iiitrictbc ·jiiréJto ·de· su1fragio ; pe1a .fráude impudente. ae Soledade de ltaju.M, istó:é; óxcLúsiviJ;!llen' S, Ex:. ' e e'u .viniós que o 'Inunicipio de Caro
te as de'sécções .·em. ·que o seú nome~ rtão ·f0f buhy;'aitàri'eiro e üw1bmidso á disciplina, ·se .· 
suJ;fragado .. · .. ··' . . .. . ·.. . . ... · . . :· . ·. ' c'ollàco~ao: ladó daquelles _que .lutavam sem 
.. A..Uega, pro.cm'audo- provwr. sua;s·aUegações: : o. apoio~ oflleial, e d,eu aos Hlustt•es candi~ 

~olll urna. ju,stiliCflÇã~ pt~oc'()ssad~ ·-perante o .. !i~tos :·,opposicio~istás de _ entã_o _ Dr •. Fausto 
mtegro Dr.JUlZ de. d1rert() . derltaJullá;queseus Dt'll.S Ferraz~mtl tre%entos e vmte nove votos 
ftscaes cid&dií.mi Jo~éQarlos "da Gostae·Sllva e e.Pr, Ail;tol.'o de Andrade Botelho-.milceiito . 

- ' .- ' ·. .. . . ' ' . ..t, . • ' . . . ~ . ... - ' . ' < • ' • ' • '. - . ' • 

. , . a . . 
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e v inte deus votos, além dos que, em ma.iori<t censeamento de ha. doze annos e que é geral
o illusl.re contestante c eu tdli re~ebemos. mente e com justiça considerado falso e falb.o, 

V é, pois, a _ illu3trada Qommissão, o deye nada tenho .a accroscenta.r. O rc.censearuf;lnto 
dis~o se lembrar o illustre contestante, -que a qtie -se refet·e o Hlust-ré contestante -dá ao ·· 
o m~rüci.pio de Cambuhy,nãd é esse submisso município de . pambuhy 7.702 almas. -e, no·_ 
]egionario das hostes góver.namenta:e~ e que elntanto uma- das condições éxigi~as pela lei : 
a grande concurrencia de, seu3 eleitores aos mineira para a constituição d1rum niuiticipio · 

. pleitos que alli se ferem não é apr;mas uma. é te i' este popülação· nunca inferior a 20·. 000 •. 
excepção fmudúlenta de momento, como no almas, o Cambuhy; não .só .é muilicipio coriio · . 
actual, só pelo facto de não t,cr sido àUí suf: é çomarca judiciaria. · · · · · 
fragado o pome laureado _do D1·. Alfredo .Q alistamento federal existe, foi feito, 

~ .- · Pinto, tanto quanto o ·nome -ôbscur() e des- está registrado, e não serão attestad0s gra.- -
~. Ç: ccin~eçidodo candidato' coi:ttesta:do. . _ _ _ cioSJS, de ,opposiciouistae- lpcaes que ·.irão 
:: ! · Esse3 mil-hares de votos ,que ha tres- annos destrii~r aqüiHo- que-- .está legalpiente - pro~ , 
i:;;~.' foi:·a.m .em. Cainbuhy concedidas aos candi- vado. ·. . .. .· • · _ · · - · · _ · - .. - - .. _-·- . 
';,:'_ datps opposlcionistas de entãp,tiveram·o·pla- . Adivergencia _notada'enti'e as cé:rtídões\J;a·· 
;:· ~_ cet de validade por. parte do meu - ~llustre Secreta:da do'Iriterior e da Camara Munici.;. 
;;: -·- oontestante, e tanto isso .é verdade que na. pai 11:1o ioquimún de nulHdade o allstai:nen~o/ 
-~ . junta apuradora das eleições .daq_uelle. anno; e nem é motivo pa;ta zelos, _ da parte do iHús,.
( ;:-.em Baependy, deu se o facto seguinte, ,p_ara tre contestante; pelo direito_ de :voto de q:u~ 
~> cuja confirmaç.'i.o _Invoco o_ : testemunho do suppõe te-re~ ficado privados cento -o tantos 
< . proprio Dr. Alfredo Pinto. . · . .. síuipostos eleitores. b alistamento ir-o· que .-
c; ' 'Es,tavam já _1,1. - s.e _e)lce~r~r os trabalhos. da Çoi:Jsta A.o archivo da Se_cretaria da_ ' Camara. 
~'::· : Junta,faltando actasde quatro secções do mtt- Municípal e qo. qual s·; Ex_, _tem ~ertidão. . 
[:}'--. nicipio de Cambuhy, que' á últtma hó:ra,' c:'.he· · Par_a ·~mostrar qüe as e,leic.Ões . de .caml_uhy _
:~; -' .garam e foram ·ajmrados a . requerimento _do foL'al1l umn. _'Verdadeira;' bacéhanal, -eol!lpOstài_ 
'i•'• . Dr. Alfredo ·· Pinto Vieira · de . Mello •. Essas de ,a.ctas falsas, fabricadas em dous dias, ãu._ · 
!: • ·_actas; ultirriamente chegadas;e á ultima hora teri'ores ao prefixado em lei, sern . compweci• 
~;-, ,-~apuradas, deram o · 13eguinte , resultauo: m~nlio daoeleitor:es e sem formalidade a1gu-". 
,: :.;, nr: Fausto Ferraz 581 votos, Dr. Antero Bo- ma, que.docuroentos oíj'erecé o contestante~ 
:;; ;_.;,:.telhe 567 vo.tol:l,- Dr. Alfredo Pinto 239 votos, Ürrí f:ímp_les _-._attestado_ __ d_ 0 cida. d_ ão A_ rito• .. 
"-'-': - Dr ~ Bueno de Paiva 276 votos.. . ·· · 
~; •- · Portanto; nesse · tempo, o' illristre contes nto. Eval'i~to de-Brito' ___:_ e . uma justificação. · 
':_/ tante entendia. e .com_:. J'ust_iça_· ;--que Q eleito-. clandestinamente feita;á meia noute', peran~ .• 

te.- um teréeiro juiz de paz~ e ria qua~ . funcc.. · 
t.~ : rado de Ca.ml:J!:JhY era proporcJonal á .. sua po~ cionouconio esqrivão um--i:idadão -eh<J.m&do : 
;\ •. pulação; que a geande votaÇão q'Ue a:Ili se ad _hoc, q l1ando hav_ià. na · éOht,arca jutzes. de · 
\ ;·: apurava era o vet;dadeiro- resultado - das. ur-' direito e S\Ibstituto togados; dotis escrivães . 
} - nas livres e independentes de UIU mUniC],plO do cível · e ltlll sery,entüario do cartoJ:iió .dê :' 
· qlieamp!1rava co.m seu âpoio candidatos não· paz. , __ _ ._ _ ,._· _ _ 
: ; :bafejados pela prótecçii() .official. · ' · _Quanto ao 'va,lol' juridico desses. dôcumen:-
... :. ;: Orá, . slnaquelle -tempo "tudo era .aSsim, d · 
;_.;,_ .. _. porqqe agqra- às eleições dé _ Qambühy 'sãq tos; .aillustra a Go1r.tmissão decidirá, e quan-to .. 
,_: fraudulentas e indigp.as de:-Séi'em acceitas, á verdàde, dq que : elles. afllrmam • e ao 
c_ . para com ellaseu pleitear á cadeira quo d~ .v;tlor mdral • de quem · Os fornediti,' os : 
,, direito me perténce _na representação mi;, documentos que . offei•éço . e . que cotrstam · 

1 de .Justificaçõ.es - regularmente feitas, cOJJ! . 
:>( ci~~nJignação ~os hóm~ns de boa· -fé. devia assifltencia do promotor .de justiça, e g!nit
'··· - . ser provocada hoje, si hontem 0 tivesse sido testados e-éer:tidões de pessoas e fiinccionarios : 
- · · d · eop.ceituados, . plei:taniet1te escla;rec,erão os 

:~" - tambem; sinão, essa in ignaÇio poder-'a se in. teo"TOS J'i.ll.a-ador .. e. s do pleito _do_ 5o_ d'ish_-cto~· • •_:_._; __ -_-p· arecer com de~pe_ ito. - · b ~ - ·(Documentos ns. ·) -_ - · · · _ · ·. · . ·. ·_- ._. 
\i<l"' · · Analysemos, porém, · 08 factos allegados As irregularidades. das actas, miudamente ~ 
"-:: pelo m~.tr:e contestante contra as eleições - - -d · - - -
·c.· ,de Cambúhy, artalyse que faremos com .a analysa _as pelo contestante, àpenas pro'vàrrt 
: < singeleza. d,e q ueüi, offerecendo documentos e que hou veeleição, e não __ f'ol'an;t eUas .lavra~ 
i. · - confiando no. ctíterlo da Commissão · Verifi~ da.s na calma de. um gàl;>ütete f1·audulento · · 
. . cadóra, deb;a-:..lhG o exame ,dG acciisações EUas teern os senões dás actas ::verd'adeiràs-, 

~·~' ~ ,-

tanto mais vellementes quanto menos fun" seni ó Pl'imor ',de qorrecção das f?>lsificadas. 
·dadas e' provadat! foNm pelo. contestante. , Ou1•o Fino,c-Ao entr.a.r.mo:-; n~ ana(yse _da_ ' 
· A respeito das;consider·ações adduzidas ·so- contestaÇão na parte refm•ente ao município . 

. bre a supposta desproporção do alistamento de ·ouro Fino, .um dos mais ricos e ·a.dea.n~ 
federal do município de Cai:nbuhy com a _po- tadós do 5° districto, sinão de tOdo o _sul do _ 
pulação queJue empresta um defj.Ciente· ,re- Estado, lembranyo'nos de C!ue_ foi alli que o 
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i!l tstt·c contestanb, mag-btra.do iotegt•o que 4~ , encontc·ou S. Ex. differença entre o 
. é, q t'tasi q né· iniciou sua carreira judicial'ii1, numero de elrJi tot•es c o numet·o de votos 

corno· jitiZ do ,cl,L :cito quo foi .dalJ.uella co- . apurados nas 3:' u 4~ secções da cidn.de. . 
már'éa>- _ ~ · .. _ . .·· . ._ Os titulas eleitoraes sem os re',(ucsitos la-

S; ·ex:. pó.Je, po~·tanto, · nos dize\' .si a ga.es, só agorá appn.recem. sendo digiw de 
trit.dicíona.l< e velha. · Cidade . mineira, que extranheza o facto de nãJ terem os fiscaes 
do dia. -pal'a. dia se tl'ansforrna, progredin~ó do r:5r . . Alfredo Pin~ó reclamado contl'a o 
sempre, não .foJ e ·nã.q é. umq, cidade .h~b~- ·voto :de seus portadores. Demais, S. Ex . 

. -tadil. por uma túp~lação horte3ta.. e respmta- não . provou que taes portadores dos. referi dós 
. <lot·a tlo .direito . e da.s lets. _Fot . d/:1.1-ll q\le diploinas não , eram ele~tores classificados,:· 
· S: Ex. salüi! i JJircstar maiore:>:- _saryiços ·son:oo que alguns desses tttulos pertencem a 
. ao Estado e tanto -affecto · c).cve preil.del-o ·signatarios da declaração de ·não haver em 

âcruelle r ico ~ui1J :!pio, qu~. foi . Ouro: r<:il1?• Ouro F'ine alist~mento fed~eral. · 
o Jogar ·escolhttlo'. por S. Ex .. , para asststtr . A' 5a e '9~ secçõéS:, reunidas em Monte Siao, 
ás ·eleições de' lS de fevt;~retro, vendo uma funccionarani no mesmo editlcio, casa do 
pol'_ uma -caliir,<3m a.s ceqttlas n'\f!;. ur~as e conse1ho' districtal, e isso consta das respe
coJllprehendo· qu~; . St seu . nome nao. f01 alh c'ttyas"'actD.s e, portanto, não é extraiihE~ovel 
suffràg~í.do, foi porqúe _6_ pçrpulàr ch()fe da~ que o m'3smo escriyãó :'Fr~n.cellino Jos~ ' da 
quolle município não podi,l, como não pçmdll, Glori 1, surv~nttJarro v1taUc10 do ;cartorw de 
dar-lhe o prastlgio de ~eu. ap~io. . . ·paz daquelle di~kicto, .as ya,l}screvesse e~ 

o. illustre contes tao te fiscalizou . por· SI e seu ·li vro · de notas~ · Isso nao e e ·nunca foi 
por . proéiJradores . ;seus tgias as secções dá mo ti v o de nullidade. ' . . 
cidade ; .nenh.ú.m pro.t~sto ~B.pre~entou contra . .• Na '"Ja. . secç.ão eni Campo .:Mystico houve 
o pr?c~ss~ eieitoràl; e a_g.tes te"'~ palavr11:s feaude_, diz s. EX::, porque nella votaram ~res 
d~ louvor:Pw,(t ·q, c~rrecça,o c_om CJ.~e aselet- analphaQetos, cidadã_os João PedEo Ferre1~a, · 
ço Js . ttlli _for(I.Jl:l, f(,3tta~, e co,m,o · ~g.ora . yem vulg[1rmente cooh~mdo por. :Joao Fer~~Ira 
tax,a~ .de <nu !la~ e ~mpr~taveis · aqu~l,as Gordo; r,azaro _Xav1er -~erreira ~ . Vet'Issrmo ; · · 

. eletço(3S,~ ~ .. ·· · · · ._ .. · . :_ . ·. · · ~·· · Jósé da- $Hva. Ent1·etanto o : digno contes-
. Só ago{'ayoi'IIic'o~ · que .n~o ~a. ~hs:a~mento ti1nte que f)i jüiz em Ou r~· Fino deve se: 

federal· e r!?: Ouro FtJ1o. t M.as . ele1to.r e:s fede- lembl'a.r desses honrados agrrcultores, seus 
r.1es. a)n )~ lhe ~era.m . n;t.rll1ar~f! !le .voto~ . e antigÓ~ jurisdiéei?ila~os, abastados c~pHa
s~p'lpre tLos . e .:, .h~ VI_~os cqmo bon.s. e v.?>- )istas os .. d_ous prime~ros, ~ todos eleitores 
hosos_, .() A'l~,cor,~rloes rrro_stram- ~ existenCla :desde o.regJ-men (,ia_lei_,Sararva. . · ;". 
de Alli.ítrt:wen,to federá. I. {DOCilruento ). QU'Ll}tO: - Jâ : com os votos desses dighos mineiros_:_ 
à:-e:tig(,3n_cja':<tUe_ ~:_:'Ex., fa~ . !le . que ell_U~e: Jo,i'.oJllusêre contes~ante:eleito representa~J.to 
apresente Jiy~·os; · requerq!J.entos; actQ.S,JOI· :po 5".districtona CamaraFeüeral. .· .... 
náes: -de; çer.t~ · e d~term}na4~ ~poca para · Fiiia1nierit.e a aUegação de desigualdade - .> 
prova-r-the gue. ~ ít lJSta._mento éyer~ad~lfO, , -entre O oume~O de eléit(w.es presentes á 4a. e · 
eLd en:J,brà·rera S . .Ex~ o ve_lho brocar!l,o JU.l'ldrco . 3a. secção -da:: .Cidade e :numero de cedulas re~ 
-ao allegante ca.be o ;dev_er da prova. , · cebidas~rienhum v:a.Ior tem, porque este nu-

_Pa.:ra. pl'óvarqueh11. . 1lo!tstam<:l~to ~u tra~·o mero é infet'ior,áqrie!Íe, e nas pr011rias act.as 
documento~; par~provarql_!.e_ ~a~ b.a, S, E!· v ema explic~ção ·do .fª'cto~ : . . . . . , . 
deve . trazel-os, na..o · bas~au{:l.o .. a declara.çao Quànto ao 01.ttostado fornecido pelo JUIZ de 

. escr~pt~ de ';algun_s (l.migo.s se:us affl~ma_ndo pu.z · d~ Cl).i:npJ Mystic.oJo_ão Fe~reir?- de . .Al, 
e~~a · nao e..:x;tstenc1~ de aLJs:ta;mep~o, amigos meidct G9yos, , de que· _a Juntá_ se?cwna! de 
que .até. sao :seus pt~ocurado~es , .. e . fisc~es, ; ·alistamento federal daque~le dtstriCto nao se 
tantoqüeA!'ltTilióAUg!!~t.odaS~lvaf'InhCI~O; re .. unl:Ü em !902, énmdocummito irrisorio,'· -· 
Lel)n<itó G?Yoa ~' :Antonw' Ca.ndidO:;:N_?guerra ·vísto comó oj'uiz· naô.a tem que ver com o . ; 

·o.e Sá, ,assigilarali,! a,ctas e trans~rrpçoes, re- alistamento' fe'dera.L · ~ ~ · · 
ceberam boletin:s e · ,deram r~c1b~s, . . . como · De todas essas allegações -se vê, ·que as-_ 
proput·aélore~·, do -:Dr. ,A,lfredo Pmto •. · sem eleiÇões de Quro · Fiuo, .a q_ue . assistiu em ~· 
proteJtar ou allegar qualquer · nu!hdade. pes~m1 0 illustre contestante, e que foram · 
(Boletinil' e r~cil~os. -Poc.).- .. < _· . . ~· ~ .·.· fisc#iz:idas . poi· procuradJI;es ~e S. Ex~! . . 

As . aLL~gaçoes Ae uullid~do · , 'l'esurnem-se . foram feitas com toda . a r 0gulandade, e so 
nas SeJmnt.t}~~ -. -. · , . · · · -. nM· tner.eceratn . dll, junta de Baependy as 

!", axbtl.JJgao da t1tulos sen;t os ca~acterts- .horirás de serem lidas e apuradas, pelo facto _ 
ticos legaes; · , ·. · . ·· :_ . ·' :- · .. · de · não te·r atri o illustre contestante obtido 

· 2~, (J.Sac:as' cta·. 5~ é 5a s~cço:es for>am :r~n ~ ina.is d<:J tfuarerita e cincó votos , apeztw de 
scr_rp.ta§ e conce~tadaspeJomesmQ. escnvao, ·sua presenç'J .. , 

3a; rta7"SéCQãQ . Vb.ta~ll.lli ·os · analP,habetos . . ·. . ·. · . _ . _ . 
JoãO . Pedt'o B'érreira,~ .Lazaro )ÇavJer Fer• S. Jose .do Para~so.,-As alleg~ç~e~ do Il-
reira e Verissi..mo}osé·dl). Silva.;, ,. lustt'e contestante .contra as el01çoes d.o mu-

. --:-.. ·. · ~· .. · 
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nicipio de S. José do Paraiso, que é o de meu Os documentos apeasJntaclos pelo contes
domicilio, são de tal maneira fl·aca> que tanto : attJstld:J do juiz de paz dr. Ouros, 
constituem um var..adeieJ elogio a mim requerimento de protesto dos suppostos :fis-
1eito. . .· . • ,caesdo-Dr. FJ.11Slo Fi.Jrraz,cujasprocwações 

s. Ex. esmerilhou a;ctas e ahshmcntos só agora apparecep1,· .mnhum valor toem .. · 
de todas as secções do 6° disti•icto, no a.fan ·Declarações de fiscaes é p~o.curadores não · 
louvavel de desco.bril• e denunciar as fraud(ilS, são. documentos em favor de s·eus consti-
as violencias, as falsificações quo Pé!I' lá tuintes. · · · 
hoúvess<J, e levo.u a sua ps3:J.Uiza quél.ntoa.o i}. leitura desses papei~ e dos documentos 
municipin dJ'S. José do Paraíso a talpbnto quo' offereço, eac)Çtrecerão .perfeitamente o 

: que trouxe certidão authontic<1 de tpdo o, o.>püito, d<1. illustre Cornni_i:ssão, que yerá 
seu alistamento:eleitorat_,-par:.t acabrunbar- ·que em S. José_doPara.izo as eleições foram 
me _éob o peso ·de seu volume .. E ~uandó"eu livres, ·disputadas e fi.;ca.lizadas, não. havendo 
esperava o golpe quo 138 m.e a;nnunciava, e Càntc•a a yq.lid::tde dellas nenhum al'guJ_Uento 
queJoi ensaiado pela;, junt~ .·. d,epw·adora ie accottavel, nen_hUtn docliníento Jl.e VilolQr; 
Baependy, que me subtralnu ~odtt Q. votll;ç<~o • . . 
dós meus. bons,· .Jcaes 9 ve1h()S compaXJ.helros Eleições divel'sas ~. Foraiil ·~sses os·. mti• 
de lu c tas de S. José do P<!iraisó, ·eis o nicipios, de cujas ()~eiçõos ri:r.1.is detida:rriente 
qúo surge da contestação: s3 esfor.Çó~l d(). tratctr o itlustvu cont 1sta.nte, 

1. o. As niesas eleitoNes. nãofJí'atn le·gal· procurando_ mostr,1r riellas nullidades não 
mente eleitas; . . . . existentes e frá!H~es ~nteii'amente phantas-. 

.• 2° Os tabelliães e escrivães transc;.·everam ticas. 'f<1es elmçoes Jl naa foramapUl'adas 
ma:is de uma acta em. u.m só mesmo.livro ; pela Jdntà.. de Ba.cp:mdy, ·que mesmo com 
· 3 o Em Sant<1 Anmi do Sapucahy•mlrim · ossà. clepuraÇãó e apeztu· dellá, . viu-se nà 

naó· hol.l've eleição.; • . .. .• . ' . . • . cont1geqci~ de diplomá r o pandiJato co,ntes• 
4.o ·As aeta.s da·3a. secção d3 capi.vary. fo. tr.tdo, quo, ape~ar de. e~pollado d.e ma1s de -

raro · remettidas' fóra do prazo .. leg<1l .; 5. 000 V()~%., aiUd<1 Ye,l'ltipou el.Ia estar .. com 
5.0 Os procuradores do Dl'. Fausto Ferraz U~ll; rnawpa de 331 vouos. acima. }l.~ ca.n.-

. não puderam fiscaUzar as eleições dB. Ga· d1da.to pJntestante: . .. . . 
cb.Oeíras ; . .. _ ... ·. · . . . -··· . Por isso véiu íl.inda. além d.as já decre-

, · 6.~ Finalmente, causa. estupenda c carece- tados. prla. Juqta, allqgar nullidadei! rias elei-
. d'ora de séria punição, na 2• secção de Ca.- ções'de BelLa Vista, muhicipiQ de Santa R~ta 
piva.ry, q,pparoc3u um voto <1 m_ais: sobre o do. Sapuca:hy e .s. Vicente li'errer e Piedade, 
numero de eleitores comparecidos! ruunicipiodo Tu~·vo; . · 

Foi pouco para o. illustre contestantB, foi Q~ailto :iquelLe d,istl'icto, vê•se pelos . do-
muito e bastante. para ver a)llúst1•e Com- cumentoJ ·do contestzwte uma justificação 
missão que o obscuro filho de Mwq,s que ora graciosa, julgada pão provad!J,.jl•em que sér• 
pleitea a sua cadeira, traz para· obtel~a. vo- viram de. tsstemunhas.pi•epostos seus e dos· 
tos realmente obtidos, votos legal o honest<1- quo óra offereço, ,que a,s eleições· correram. • 

. mente saidus das 'urnas. e que a Junta de c0u1 inteirl.\ .reg]lla ·idade, e quanto. aos dis/" 
Baepondy quiz a v...va força subtrahir-llle.. trictos do S. Vicente l~errer e Piedade, .. ~·.· 

· · · . inanidadé da <1llcgação se ev-idencia não só 
As mesas forarn l~galnionte·cléHas: .basta pela eertidãoi.ncompleta e incolor que· offe

confrontar a.. certidão da ;act<1 ~a, apura.ção. rccen·, visto não _dizsr a. q11o alistamento se 
das eleições tnunicipaes, que Dfféreço, com o refere; é orno pela ccrtillão que · offereço~que · 
edital _da convoca.ção dos vereadóre3e ~(}us w.ostra a· verdade d:l. dUtribuiçãp eleitoral. . 
immediatos em votos, e a acta de sua ye- daqueUes districtos. - - ._ .... ~ - , ·• _ · 
união ela! dis~oJidçãoDdaAlelif. nd. 3P5_.tpaln'a_ veér S_ondo ·assim e post:l.s de parta .às pre-. 
que a a egaçao. o. r· · re 0 m 0 · ao · terisas nullidades, o resultado será.: 
digna de s. Ex. · 
·. Os docuq~entos 9,ue offereçJ sob ns. . _ 
mostram que em tlanta Anna houve elmçao AI).terq Botelho ........ ,, .. , ..... ~. 
e eleição.tlscalizada; quu em 8. Joãó Ba- Bueno de Paiva, .......... ; ...... , 
ptista de Ca~hosiras nfio se apres3ntaram Carneiro de H.ezendé ..... ; ....... .. 
tiscaes, e que todas as demais secções·do mu- Alfr·edo Plnto · ' · · 

Votos 
9.011, 
8.78!}. 
8.590 
2.655 

nieipio forain fisc<1liZ<1das com boletins assi• .· · · "· · · · ·' .. · · ·" ·.·' · ·' 
gnadus pelos fiseaes do Dl'. Fausto Dias .vê, pois, a. hom•ada. Comrn}ssão que é prê· 
Ferraz, que assistiu as eleições e teve pala- ciso annrillar e annullar muító, dli;~trictos e 
vras de í'elimtaçõ;JS pela eorrecçãu co.m que municípios inteiros, pam se me negar <1 ea,.. 
ellas se realiza1·am. (I,.eia os documentos deira que a.qtü me foi concedida p3lo eleii. 
Paraüo e jorúaea). ' torado do-5odistricto. de Minas Geraes. ·· 
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Convem no t;tr· l[ln , te.ndo o Dl'. Alfredo fez-:;c n. olciiÇõ.o, ll UC fui transcript a · delra 
Pinto notn.do tn.nLl.s nulliuidn.1.lcs nas secçÕes so tit'ULt cópia c fui remettiJ.a . ' 
·em que o contesta lu fui s trlfl'agado. em maio- ~h acta.s qao uõ.o Cora.m concertadas, e 
ria, cs'.tnecctt-'Se de notar ·o seguinte: CUJO. uumeru de votos excede ao de eleitoi·cs 

G!ti;lsti~~ ·..:.:.:. Mesa;çios declará va· q ne nas compn.recidos, como em D. Viçoso. 
·dífl'oi'entes $ecções d<t cidade, :Votaram eleF - : . _ 
tores..ahMphaoetos, .cotli. assjgnaturas .sünu- Ent1:etanto, a dtgn<& Commtssao tem datlos 

~tB~~~·) · h~vend aili : franGo bico de p_erina . . ~~~s :,L~~gar da: .eleição do 5o districto de 

. _ _,_· . , · . . . - .. . . · ·. - . · · St. as sympatluai;i de que gosa entre os 
__ ywg~Jna :~ O altsbtna!Ito federal accuBa seus antigos coll llgas de representação o Dr. 
UIJ\ oler~ora~o de·. 306 ele1tor~s e no emt?-~to Alfredo Pinto, e os seús . merltos. pe~soaes , 
palas actas :<?_n<.le _se. eng~o.baram votaço~s bastampar_a elegei-o, elle está eleito; mas 
de . . fluas :secçoes, · se .vez:Itica o comparem- si o que dá direito a esta. cadeira é a mani· 

. ll;lento 9:e~i2?6. eleitoreJ..cujos nomes não con- festação da vonca.de . do. eleito'rado', -expressa. 
atam do -aliStamento. (Doc. n.) em .-votos, .embEJra. elles recaiam em um: ob-
. S. 1'/iqJn,é das . iettras~o· contestante ceu,. s~uN e desconhecido · I)ome, à cadeira ma 

SUi'(L ' a demora da remessa ··das actas de di- pertence, por.qneo eleito fui eu . · · 
Vel'~ã.$ seciçõéá, e á de S. Thonié .ao··concr.ario . . A Cammlssão jillgará:-Fmncisca Alvúa 
fJi dó propr:io dia da eleição . . Nb mesmo dia · Bueno de PÍ:~iva. 

... , ~ - . -
-. . -. .. 

. -:.-

ljr~stde1icia. elos Sts. Pàúta· GUi'l_na1 ·ã~s (Pres_itÚnte), .OÜvei;•a :Figueiredo . (1° Vicg· 
. . . · ~ -· · P1·esidénté) . e Paula · G.úi'llliai<ies (Presidente) 

- ~ /... - . 

A~ ;:ineJoc~~ia iw.oc~~-se .á: clÍarnadaL ~ -riúa lhó, Felisb'e:llo : l!'i•eíre, O li feira. \Talla.dó'~. 
respondem. o&St•.;. i><tula Guitfif.l.ri;í;es, Alencar Domingos · Guimarãés; NOiva, . LEiovegíldo 
Guüíiarães, ·Tlió.rrüiz A:é~ iqly; Waudet·ley· de Filgueira'l, Castro Rebclló, Tosta;· Dulciio .Vi '-. 
MeodoiiçlJ.,:.. Joaq_uím.PirJs; H -JSliQ,riaU do O li-" anlla, Feltx G:a~par, E"ugenié>" Toúrinho . Si
vciir[!., · ra~sósMfra.riJa·, _Al'tlltll' r~eni03; Carlos tyl'O . Dias; . Vergue de' Abreu; Augusto de 
dei Nova.és, :Rogerio di:v Miranda, lndio do l•'reita.s~ Pinto Dttnhs, Tolcntino dos San tos . 
Urazil, :Jqsé ··Euzebio, -Urbaqo ·Santos; Luiz · Pa·r~lv lhos Muut·Hiegm; ·Bernardo Horta, Mo
Domingli\')s; : Ro.d·rigues ·'Ferrütndes.,. Gncd{)lha· rcil'<t Uouie~. Jo>é · Moojarrli_ín , Galdino Lo
Mourã6-;' :úhristüio · 0:(-:Uz; -Diws Vieit·a. H.::ty ' - ·reto, Au <'ll~to de Vaseoncellos, Sá Frc.it·c, 

........._ mundo. Arthui.', João Gayos:>, Atii~h do Kr-icJ Coelho, FidciM Alves, . Bélisari • de 
Abreu, Virgílio-Brigüio, Thom<liz ,C:Lva.lc Lmi ,-_ ~ouz<~., . G<Ll vão . Baptis üt, Lourenço Baptista, 
i< rede rico · ·.Bol:ges, · .João- Lopes;, b\lu~r,lo · Bez'l.mat, L·wri ndo Pitta., Menriq uc Borgc l, 
Studart, Se1•gi0 JSalJoy~, (}enç[J.[I) Sou to, Ta-, Cr~mi l l? Cavalcanti, Maui' icio de Abreu , O li
vares de' Lyt'.1i · Eloy_. de So.uza; .E\J.úla·· e vetra -Ftgueiredo , FranwJco Ve1ga, V l' ' l tto 
Silv.;1; .Wa.lt't'!Od·o Leal, · Triudade, : Son.res Mi1scarenttas, EsteYii• Lob:>, Bern'l.rJo }.'[on
Neíva, 'Abdon·· Milanez, Teil(eira· de Sá., E r- t !:liro, João -~uiz, Gastão da Cnnb ·1. , Ri beiro 
mirio Coutinho, Afl'ons_o.> Cqsh·; ·C!ll;;o de' Jllp.q !):!in • . · Astolpho Dukt, Pen 1do Fi tlto. 
Sol!Za, · J3rício :Fitho, P~L'!)ira d(l_:I:.yra, Joi)_ DJ.-vid · C..~.iu1J;s ta, l.~ranci~co Bernal'dino, Af!
Vieira, Esmeraldino Ba.ndell'a, Moreira 4-lves, thi:ll'J. Bot~lito·, . Carnoi_ro de Rezende, Joao 
J alio ·de · Meilo, Cornelió da Fonseca. Es- Lurz AI V!JS, Adal berto Fet•t•az, Berna rdes de 
tn.cio Cófmbra;,; :Pedr.o Perna.nibuc'o, Elpidio · ·Far:b: Antonio Zacharh~; Hemique S~. tlt>s , 
Fig\leirâdo, ~ Ar.thut· Ol!bnrto, Ang JIO Net<'>. ; Ca.mil lo S::>:wes Fillw, Citlo::NtaS, Carlos Ot
Eparriinõndar ·(}t•a.ci ndo, Raymund.o . <lo Mi". toni, S:tlJin >·H.arrozo;Carvàllw )3rHo, Arthur 
randa_, _.l!;uzebio th~ : · A.-uctra,cle, · Al'roxellas Gal- Tot•i•cs ,'Lil ,, l >l[)b.o Caetano, Edua1'd.o Pimen tot , 
vão, . Rogxigues boria.1 J.oviniano Je . Carva- vVeilc.:JstiiJ Bt·n.z, . Rodolp)lo P ;üxií.o, P;tdmt 

Vol; i . , . . . l'J 
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Rezende, Galeão . Cél.l'Véllh:.d, Fl'él.llCÍSCO Ro- v e reis que é necessarla a . aber~ura de um ' 
meiro, Valois de Castro, Fernando P1•ostes, credito snpplementar á 6a verba do art. So 
Fel'l'cir<J. Braga, :tvltranda Chaves, José Lobo, do m·ç ~tmento em vigo;o, destinada ás aj1:1das 
Paulii:w Cadus, Al v-·ar.o de Carvalho, Candido de custo dos func!}ionarios diplomaticos. e 
Rodrigues, Azevedo Marques, Joaqilhn Téi'. con~ulares. .. . · • - . ·• 
xeira Brandão, 'Candido de A'oreu, Carlos 'Ca- , ... J?êçQ·-vos :qÚ~ . tórii:elS ·. em coii.siderágão · 
valcanti, üi.menha Lins-, . ' ll'l'ancisco -Tolen- .esse . do_cuinehto e prgvidenciei!l sobre · o ;á:s-

. tino, Paula Ramos, kbdoó. · Baptistit, Soares. sujíip.to _ _çom a , maitn' urgencia 'qü(i vos{or, 
do3 ~autos, Ju_venaLMüllcr, Ma.rçaJ Escobar~, posslvel. : · · . . . - :•ti__ c. 
Barbor,a Lima, Germano. Hasslo.cher, Yicto:- · IUo de . Janéiro· . I2. de màio. di! 19~'/..:,... 
rino Monteir,.O, Ja,mes Da-rcy, Dornin~os !VIas- Francisco de Paula'RodrigueS Álve~:~A' bóln
carenh<is,' Cássiano . do Nascim_ento, Vespl).~ missão.ae Orçamento. . · · · · ·· . ·". : · ;; . _ 

, sianp .de Albuque'rqU:e,. Diogo Fo1~tuna e ,H o- . · . · · · . . . · . ,, 
mero· de carvíl.~ho, · ·· · · · · Do. Míriisteho da Justiçil, e N1;1~ocios)n~e.O: 
. Deixtmi de coinpa,recer com causá. ·parÚcl~ riores; :de p do <)órronto; envla.ntlo , a, ~e-

. · · güinte: · ' · .;;c-:• pada. os Srs.: Be_ze~ril Fontene~le;. Adalberto . . ... ,_, , .-,'f · 
.Uuiinarãos-. Silva· ·castro. Moreira .«Ja Sttva, MENsÀa.E~r . ·: -- ~ ~:-. 
Xavier tlJ Valle, Alfroi;l.o Var;ella ·e Amaral · · ·· · --
Ce.>ct.r; e · sem. causa os Srs. Antonio· Bastos; S~s. rlie1~brds .(lo Congresso :Na'cfo'iiâ{-: 
Frn.t:ci.'lco Sá, FOnseca e Sil V"::i., Pm!eirri. R('iS, Tenho a .hOnra . de submetter-vo·s a inclusa ~ 
Malaquias· GJnçalves, Rod1·ígucs Lima, João t)xposição que Ine dirigiu ·o Mi~isú·o j.iQES· · 

. Bar;tista, Pe:·eira Linn( .l~tlio Santos,. Carlos t.ado da Justiça e Nêgticiós lri:terloré.( Sob~·e . 
· Teixeira .Brandão, .. J.JSJ _13Jqifacio, O_legJ.I.rio a necessidade ...:e um credito extrà<irdiiili'I'iO" 
. Ma.ci!3l, Je~uirio . Cardo~oci, Uct'Jiàl'lo -de Cam ... de) 7:919$354, . pa1;a· oécorr~ ao'pagà(\Íelito 

. :. pOs; Do~niiigueii de. Castro, l_tebouças .de-. Ca1•..,. do" vencimento a que tem . dir"e'ito tf ctiri}júltoi\ 
·.valho, Arnolplw . Az~vc!Lo, ·I?.cancisco Malta, ger~l :da . República, . rro pE)rio'do de 3 : -~~.'Já..,... 
'Ró<,loipho Miranda, Eliscu. G·uillwrm3, ~n- ' ne1ro -. a 31 de, d<:>zembro ' do _corrente anno; .e 
_ g:elo Pinheiro~ Campos Ca.r,ticr ·: .. ·· .. · · ·. das . d{!Spezas - do. respectivo g'a\lirie,~e · ho 

Abre-se a sessão. . , . e~e~cicio vige!J:~e. : . - ~ /. - ." . ,'~ ·, ·: c 

E.' lida es~m -dobate ri.ppro.v~da .· ~ acta·da : ,!lio_, de Janeiro, 'H de.~Ultio de.l?.03;~;r-; 
. sessao antecedente .. . . . . .. , h f nc._scq_ . de : P.aula .. Rod1 tgues Alves._. "A 

· · · · · Comm,tssao de . . Orçau;ten~o • .. ·· .. 

. . o , Sr • """e:q:êeS!Ii\.o -J)~az (p~Za .. o 8•~. ·. Satyr~ . nías-.,isl·. - .l'li.~~i
. . ordem)~Achan!lo se na a_nte-s:~.la o Sr. Ber~ dente, não. cabem .· sóitlente a;.Os qtie:~J.v«ira;·m 

nardo Antonio de F<wia Alber.naz, Deputado t . · · · · 
elei~o e reconhec~do Pelo. Es~ado de Goyaz, assen o nesta .ça,s~ . as homenagens pa JlQS}<\ 
requeiro a v, Ex., Se. Presidente, mandar cons(!,gração, pela sa!Jdade e·pelo .. reconhéçl
introduzil-o nó. recinto, a.tim de q·ue pre3te mento, quando se padem dest11 vida ~paraõ 
· · · · · mysterío da oterí:üdad~.- . · . . · : , .. :.· ~ : 
0 compr,omisso,regii_nental. . .. _ . . .A Camara dos Deputados-,z)lais de uma :vez 

._ · o S'r.Pre!..lderite nomeia osSrs.3o tBm r~mdído . este _l)reito a mor~~?qllu,s.tros,_ 
e 4• searetarios p:wa irem receber 0 .mesmo. que. nao pl:lrtenceram ao _P~rlamento, mas 
Sephor, 0 .. qual, ·.sendo in traduzido no re- enri«;ruecoram com ,.suas "Y:Irtud?!! o sagrado 
cinto, presta.junto tt 1\'Icsa o compromisso ro, patrtmonio, das glonas.nacwn~es. - . ·:. 
o-imeutal. O . gener,~l Ionocencw Galvao d<: Qm~11;q,z, .. 
"' · que f~lleceu ante-hontem na Bah1a, el}tt,\'i, o 

o Sr. Alencar ·Guilnarães sentimen~ó geral da · po_ptd<i,Ção d·aqp.~!fa 
,(1• Sec1·etal·io) procede á .leitura do se

0
o-uinte grande cidade;· era do numero .dos grândes 

· · . . servidores da Patria, que' fazeJll hdnr<i.'~o 
EXPEDiENTÉ -seu terripó e ao seu páiz: ( .Apoiàdo$: r ,._ o<

Nobre cidadão ·e pati'iota; i:Iãb -siiréf. cu 
Offi "ás · que lhé. faça çi elogio, pela minha. susp· afÇão 

. lCl ' : . . . . d b h ' t ' . , . 
.. Do Ministododas Relnçõ3s ExGerioi·es, de e a tano; ornarei, porém, . da impi'e~sa 

12 d · · d · t desta C:tpital um simples traço de sua hrl-
. o corrente, ,-·eu VJan ° a seguin e ·. · lha,nte fé qe officio para jüstitlcar· a ,lnü1lia 

· MBN,SAOEM 

Srs~ Membros do Con'gresso Nacional 
O Sr. Ministro das Relações' Exteriores 

apresentou-me a inclusa exposiça0,pela qua~ 

presença nest<J. tribuna e o pedido que venho 
fazer á :c am:tra. -'· · · • · · · ' ·' · 
E-~e milHar, disse uma folh11 da rilànhã'.de 

hontem, illuske p::lr sua educação e seus ser
viÇos ao .paiz·, -teve ha pouco tompo m11a 
hora .cle triumpho inapagavel, quando, pro 
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· 1$93, n.:t alta. qilalidad~ de . com mandante !lo faç:o p:t.rte (apÕiados da bancacla de Minas), 
6• districto e das forças em opeeaç_õe:; em· pois o iilustre morto merecia de todos nós 
ur,n Estri.do ua Republ.ica r eyolucionado, con-' a mais alta consiueraçãp e estima. (tlpoútdos; 

. ~_o,g:uJ~J- ~op~e os applausos dos brai:lleiros, a · ~uilo l?em) • · __ · . · · · ·. ·· . • · ·. · . ·, . . ·. _ · 
pap1flM~ao geral. (Apoiadós.) - · _ - .Sr. f>res1d~_nte, peço . a Y . .Ex: ; que con· 
· ·gà~til:y'à; mo; 81•; Presidente; 'bastava estEf .sulte .ã Casa sobre si consente q!le soja con
. 9~ttiâQfd.ina1•io _se1:viÇa á, coftfr.atcwnisãção, ;si~~adó na ·acta Ulh' voto de p3za~ pelo _ fítl· 

_;;lJ{ftegl'~drudo e-á, paz da. f<J,milia. lirazüeira, . !~_Cimento do Dr. José Bento Nogueira Jum9r. 
jJlti.•a:.í'âzhr ti .-renome e a gloria de I:nnocien· {M.'tl~to bem ; muito bém,) 

:~~J.o .CJ.M -~ã?Aa .g·l,leiroz . . Mas . eú . quo~·o re· .. A c~_~a-ra, sendo consultada-; ~~prova o 
l,Ult ,!li,l' .Q esboço . de S\.1ª' nob1~e _figura, d1Zendo requ(:mmeilto do· Sr. Rodolpho PaiXao. 
li ~Çãíj,i:.i.ti1 que ello prestou á . Bahia; · D\t qúâ· · · · · 
d.'a·-meliii:drJsa e difflcit' de sua · reorganiza~ -· O_Sr, I•oming'o~ Gtjim.arães. (*) 
Ç@ ,·jl_q1itlca o ~aio r e 6 . ri:Hiis · assig~àlado ..;_ Sr. -Presidente·,. pedi a ·palavra para fun

.· ~} JO.l\t:Jil os sor.v~·ço11; -::-coUãbo~ando de , . Jfi~~o da montar uma indicação sobr_!3 :um assumpto 
l)l_t'()Ql~rato .para .qua .so se~ta;ss_e na ca_detra ,dos mais .momentosos, da maior relevancia 

. Ué<;governl\dm··.:daquelle E3tado o Jfofue:in politi\iá e .social. Refiro-me â reforma da leí 
-~lgljt) _qutí _a vuntade ._do po~o 'bahiano lfayia eleitoral. · . · · · . . . - · - · · 
itl~~cado,_ e . p.ãq aquellc que nos -quizeram " Fal-o-heHl!p. poucas .palayras, não só para 
iqtj_Jo_t..-· ~~ àU()'s poderes da -- União . . (Mttito. não tomar inutilmente a ·esta · Casa . o aeu 
ti~t!h·l.::. , ·::._ _ · : _ . · · . . ·. .. :. tempo Pl'ecioso, como em obsérvancia de um 

_ . (~Msi1 g~~v.e emergencia; G_alvã-o · de Quei- programma que ha muito tempo adoptoi ·. · 
. rql:tnJ~la tudp; tinha--- rias mãós á Ao~·ça .ar" -c para rnE;lu uso e -qúe consiste nesta · simples 

madá.; guo .era a-soberana dá ~ituação. :. · - ·fórmUla c_ 'l·es non v~rba. · · · · 
;., j>Ji).~J:ie,tl;l,-\ ~l_l~~a_pte_póz .~o_s l!o~4f!.•los da.sua : - E.~ si; não me - faitasse autoridade, si ·as -

"'' ~. !l~S'?Ji~ ~?-destlli eh~a do seu_fraque ,de :irürihas p-1ilavras não}ossein to.madas no. sen:.: 
_l) . • Q :.o ~pa&r_1oJ~. {le.~ UIIl, be~lo exemplo. tido qúe~ rião :estao · nÇL ·. minha in-tenção, _eu · 

. ~ê.:.;Ct~t$\110, f:lm um · adm,~rav~li~pulso ca- pediria _a;- e·sta·- .illustl'ada · assembléa 'que 
. :VIl~~-e~l'?~C()i QU~ erlf a nota : dom,ma_pte do a.dpptasse - O. mesmo p~ogi'_amma, deante de . 

. ll~~~a_Pap~e:r' .~ref~rJu, _ÉIIll~or~ C\)ln 1:1s~o d_e _assumptos .de _ elevado ~ aJcance , pratico, em 
yQ".ql:Pl!ÇmetJ.e!' . ~-~, SJia·-carre:r;a, salv~r a .!h· re!acão a~:> nosso~ trabállíos legislativos,por
gmdJI,d;~, _o , ~- hoor~ da flahu~~ ·. (llfu~t9 b§:nt) que assim teríamos tempo de sobra, dentro 

.· Ern_ nPp1~ ;dQ IJleu ·Estado, W'~· · $r;· Presi ' do .prazo ·constitucioi;l.al, nãcr : só · para vo~ · 
~.11Ae; :~ ti9~qF~ y,. Ex : :que_ -~o1,1s_~lt9 á Ca- tatmos ·as .leis de· meios, como as reformas 
m'ª•~é\~~~9Qn s_~nw qu~.:- J?a ,acta 'dos IJ!o~~os - mé\is lligeriteineí:ite reclàmada.S pelo paiz. 
:t~a.Jll!:W:~s(l~ J}o)_e, · ~eJanç~ - um vot:J !!e; ~m- · . E'ú: drsse; ~Sr. ,?resid~.n.te', qi.te vinha ·me 

· cêl'() e _profundo peza -~ pe\a rporte _ de~te; be: occripar de . um â.sjliirilpto · da . 'maior impor- -
nem!)rito ._ g_eneral; _ que Eeahzqu, na vrda, tancta. . . ·-.-- · · · - _ . 

. · (i .-- ~d.e~L . (~~()élfatico .. dq ' soldadó-ci,d:adão. - :De faéto, t_odo .Q P<ÚZ _se:iJ.t~ a necessídade 
(Appt:a.do~; - mmto bem; mu_tto bem) .· · .· .__ _dê uri1a : reforma eleitoral;, de _uma : lei que-

·._-A ê!1m:1ra, s.eodo·. cJ-nsultada, approya o. assegure a Jívre ma.nife3tação. das urnas. -
reqiieritnon·to .do ,Sr. SatyroDias. :-- o · • ·· •· · Essar.eforma ·constituil hoje üiriâ aspiraçoã 

. -. .- . . __ ·: ~ . - . -. . ,_.. - .·- . ·. . . nacionaL - . - . . , 
· - 0~1- . Ro~olpho ~aix'ão (·F~- _ Em 1891-',-Sr·. ·Presidenté, ~ - frente-dêmna 

t3r. __ Pl'eSldonte, ·-venho tamhem poii~ ..._qué se imprensa poderosa, ·o D,ioA·io da: Bqhia, or-
- l:J.'rtC'o nn. a_cta. dÇ)s_ trabalhos da presei:J.teses- gão de -pilblicidado editado em-'meu Estaçlo 

s.ão Üil) voto- de pezar .p.elo fi1Hecfçne.Qtõ do . uat~l. me -bati - fortemente po:v esta causa_, 
nqssp ox:colleg~, represehtant3 do.Estc;Ldó ·de pela verdade -c:l.a.S u;-qas e por amor deste · 
MUi5s, p~l_o lO" · â.istricto; o Sr~ . Dr :: José priQc_i'pio· ~tive mes_!]io envol:vido em uma 
Béó t'.l Nogueira Jutrlói· (Çtpotà'dt7s~. inilito bem), lucta ingente-_ o· teQ:Jerosa~ De'Sde então, Sr. 
~'oU~'iuó : a Patria, . na flôr da idade, q_uarido Presidente. emperilrei todos os meus esforços 
prbiii()Ltià pre~hr ainda ,r elevantes serviços ·o actlvidade em fa.vor ·dessa causa, e .é por 
áo j'la,~'Z; rião só p,e~as su3.~ q~alidades.-intel- isso, - méüs senhores', coheren:te com esse 
lecti.hrs, Sinão tâm.bem pelos s~us .. predica- pas3àdo;que,:em cumprim:ento ·de um dever . 
dos .ihÓ11tl.ês. · (ilf~ito bêín .) : · , - · .. . . que coritrahi . para · .commigd e para com o 

Compánheirp de S. Ex'.' seu amigo parti- Estadó q_ue represento: en, o ínais_ hamiide 
cular-._rcprcsento, neste momentq., não só-o e obscu~o d.os ~embl?S _desta Cas~. (m'!-'t_tos 
me11 ruo~-J ~de pensar,, _minha opinião- .parti·. n_ão apo~a:los~, _n~o hesiter _em tomar a u;rCia
cular, . co1uo tambelli -a da - bancada.. de que t1Ya. da md1qaçao. q,ue -vou ter a honra da 

. - . . . 
. -. \ 
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olferecer <i ·Mes[t, àpresrwtando-a des.le j <i, j ccto> em .elaboração, especialmente o que 
para que esta C<tmara tenha tempo de re- a·tui roi <tpre:entaélu pelo hmnarlo Deputaúo 
sol I'Cr alguma co usa an tes de entra. r na pelo Píauhy. Sr. Anisio da Abreu, projecto 

· ·. discussão das leis orçamenta·: in.s . . . para o .qual chJ.mo a <tttenç1io . desta Casa. 
. Dep'ois dessa lucta; que tr-avei na imprensa: Como q(ler que Seja, aliás·, tirgê que fa:.. . 

·· e nos coinicios de minha ·teáa, . tenh<J acom" çamos algurria. co usa; -~m :bámc.da rehab'iütaÇão ·. · 
- panhado com interesse .ed ·movimentoS ·.da do systein.a ehlitoral, tãó·det!jrpado· que j_â. . 

opinião, e é com o rp.àis vivo prazer que . abàJou'profundarrienteas bases das institui- · 
. observo que essa reforma é. o anhelo gei'al Ções. · · · ' . . . . 
. da Nação . . . . - . . . · Ooe :eco a -este intilito, S,·. P1·esidente, . aj . 
' - . A onda foi :se avolumando até : se . tOl'llar indicação que vou oífet·ecer-á : Meila, e ; que 'é::· 
· em torrente que se ·alastt·ou per todo o paiz, concebida· nos seguintes termos · : 
·-:: subindo .das diversas . ca111ada~ sociaes ll.té o «Indi_co._ que .a C<~.mara :nomeie uma com-': 
.. ·. aJt.C? Governo da NaÇã·o. . · . . . misi!'LO de tres. de seus · Ib:embros que, reven-
··. E'. assim, sr, Pi'esidente; que Q illustre do tod'a a legislaÇão e'm Vfgor sobre máteria ·. 
\ Presidênte da._ Ro_.Puôlica, attendendo e espo· eleHoral e tendo em vist:ã, os proj ectos· sobre· 
· sando o reclartro gerM da. opinião, assim se tctl assumpto offerecidos em aa·nos anteriir.' 

expr'ime·, UO seguinte topic() de SUa tnen.:. res; _Ol'ganizé e apreSente mn .. que, sat~sfa
. sagem: . . .· · ·· zerido as ex ig'enci_<\S. dq. opinião,· melh,or: con-

«De noi'te a. sul j:mda-se, como .uma grande sul te os interesses nacionae:r." . · . 
.. necessidade social, uma lei de eleições que· Sr. :P,residente~ a reforma de ·que trato· 
al~'edc a suspeitlt de. não tere!ri os seus o lei- .constitue, 'como disse, uma aspiração nacio' 
tq::i alcartçado a re~1 consagração dos slitft•a- nal·. E' questão vencida, quó, d:isp.ensa. todo 

·: giô's; · . . . . ; .· :- · · e qualquer ·est'ol'ço no :>triltüio de s'e a _elu~ 
. Uma lei eleito:ral base·a:da. em um alista- · cídar. . . · . . . 

· ménta seríainente organizado, pt·as·cre~enUo' .:_ L1íriitandcj.:ine, ' póis, ao· papel de -obscuro_ 
normas. qila facilitem o processo, cercaddo-o interprete desta; opinião p01•ante -a Oamara,'· -

, de garantía!rpara q-ue a fmudu não se mani·· reslimkei nestás ·· simp:es · ~ I.>alavras : .tudo : 
'<fest3 o sejam effec tivamentl:\ punidos os seus quaQto ·a. 're.speito poderia dizei.' : no dia·em; 
. . auto1•es quando. verificada, e, sobretudoi que que o Congresso ttver votado ·uma lei. que~ · 
., deso.pprimJJ.,.as,minórias, raspeitan_do .o . ..seu garanta o direito do voto e a verdade da13~ . · · 
· direito _de representação, será .uma. grande urnás, sa.tisfil.zendo assim· át · vontade na~ 

valvula de segurança pat•a; o reg.irilen . repli-· cioaal, e ~m qu_e o poder ~respocti vo <Sê -em-;-. 
. - blicano ·e o n:u~io mais efficaz. d(l ·fortalécel'o, penha r pil,ra fa.zer ·executar essilài;dé mqdo _ 

amortecenJo as paix?es e impedindo <]ué re.- que a -Nação poss'L .· escolher ._ ~ívremente ~s 
. cor-rarn .a processo v1olento os qlle se senti- seus répresen·tantes, nasae d1a, Sr. PrcsF 
· rem indefitlidamente desamparados da_pro- dente, a Redl,lblica• ter<i: dado um grandá. · 
."' iecção legaL» .- · . , · . passo para .su·a completa tl definitiva e~ta.bi" 

E', pois, a Nação consorciada com o Go- Hdade, enraizando-se de uma vozc· e ue modQ'.:. 
:-verno, _facto quo rat:as vezes se dá neste iucibalíJ,ve1 na_alina · e no cor<\ção do poyo:· 
· piti'z, que reclama .a refb1'ma eleito1·al. : brazileii•o ! . · ' 

·_Bem sei; Sr.:Presidente,, que a simples re.-- ' E esses são os meus _votos. (Mtdto b~m; 
forma da lei .eleitàral, por si sô, sema CO !'!· ' muito bem. O orado1· éfelicitiulo .) . . .· · 
-cumittante reforma dos ·costumes pólitic'os, . · . . : .· . - . · · · 
não .basta-rá; não - terá. virtude para mgdi· Yem a M:esa <:1 é hda a segtunte 
1ica;r o· regimen; mas c(rmpramos nós· o 

.. nosso · dever-, attendendo á vontade nacional, 

·· ·,. 

na pi1l'tc.que nos toca, com'o legisladores, Indíco que a Càm~_ra nomei.e _·tim, a cmun:Úá4 ·- deixando que o pxler a que·m inéumhe .. a 
. execução da_s leis cumpra ,por súa -vez os são dJ tres ,de soüs . merill:ir<>s . que, revendo .. 

seus deveres. · . toda a legislação em vigor · sobre matel'iâ 
Quanto ao: mais, Sr. Presidante, relevo-me )3teitora~ e tende crn :vista os proje.ctos so.bre 

V. '-Ex: que. eu .faça uma declaração ; sou . tal a>~umpto offerecidos em annos miteriorés, 
homem de franqueza; e este não é dos meus OI;ganfr;é e . apresente um que, satisfi1zeJ!do 
maiores defeitos:. . . : as exigé .Jcias·da. opinião, melhor· consulte o~ 

. Penso que doaJ.to, pelos bons ·ex-emplos; é interesso.:~ naciona~s. . . . 
que parte a · .regene1•ação dos povos. · · . Sala das sessões, 14 de maio de 1903,.::._. 
(Apoiados). , Domingos Rodr;:g~tes Guimm·ãe~. 
-Entendo-,. Sr:. Presidente,- que a .reforma 

eleitoral deve corn:e(.rar p(lla base, . pelo n.lid· 
tamento, pela. quaUfica.ção dé eleitores, teu, 
do-se em vista a legisla~ã.o vigente -e os pro: 

. . o -si- . p i~e.siden te,..,.A: üidíéação g_ ~Él 
aca;ba ,<le se t· lld ~t é uíri reqüeriiuento :n:âi 
-forma .do art. 115 do Regi!llento.· · · · 
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Os senhores que apoiam queiram levank~r-l respondido á espectativ~t daquflllcs que a 
se.(Pati!a.) · . sólicitam. (Apoiados.) ' 

Es~<i apo\&do e (? :n discussão. _ E' assim, Sr. Presidente, que, mesmo no 
. . . _. _ . ;· · · . .. . • _ · __ - - . ~ ç)Can't.e á r.efórJn_a eleHora.l, a C amara dos 

-Q . : S~. ~n~z•o de Abr~u (') --:-' _Deputadps, conjt,mctamén t.e -com o Senado, 
,Sl> p~·~std~nte, só t~nl;w :applausos e lou· elegeu ~ma Com missão -Mixta para· tratar 
v;o~·~s para_ .a .conducta que. acaba de as- do àssumpto e afinÇtl de contas o projecto 
.sumtr :_ ?. ho91'ado .re.I.JJ:esentante ·pelo Esta,lo t!3ve c;le ser q,presentado a esta Camara no . 

. _da B<th~a. vmlo . .soliCitar do Çongr~sso que; ultimo anno d:t legislatura, pelo obscuro 
qu~n1.e 1tntes, cogite dq._ reforma elelt::n·al. orador que ueste·momento occupa a tribuna 
DéWo, :po_ré~l, p~nd(n:ar a S. E;x. que; -si ·da Camara d~s _peputados. ·. . . . 

com a snamd.1caçao vi~a accelerarn. 1narcha Nestas coodwoes. St'. 'Pre~liente, nego .o 
-9-a S()!ill%o . cles.te proqlemà; .· que ha tanto meu .;roto á !ndicaçã.o do horira'io r.epresen
tem.pç> ·-nós . N~I'll preoocupa.i:Jdo ; .-uão pcinseo-üe t~nte da Bc\llla e faço a V. Ex: um pedido. 
o s-eü intuj.to: ;· _. 0üantes; tiãó é,'fiste ·o meio TI!:!li~ r_esbl vidó fazel:o depois da Camara .· 
mttts segUro:de attingil·o o . hdrii•.ádo J'.epre'- cG.nstl imda, · como_ já disse, mas os dias sé . 
senta,nte pela~ Bahia.-. ·. \ __ .·· ·· · · _ _ - passam,a verificação depqderés se prolonga, 

.· • . J'ivê· a. ho.ríi·a, . o _li, o no passado; -Sr.. Pre- d~ntro em breve a Garoara. tem de fusioc 
siden~e •. _. de." apres6ln:tú• .;á eàmad- dos nar-.se C.Qni ·o §enad·o ·para,, em Congresso; . 
Pe,Plictados'utn. projecto;- completo' e radical, ·P_l;OCe~i=)r-se ã apuraÇão da; eleição :vice-pre~ 
de. í•eforma .eleitoral. · st~enctal, e a reforma vae sendo .adiada. · 

. . · ' _• · . . ·_.. .· · ...:.. __ . . . _ , . _ • _ . Dahi,.,I~9rtantt5, o eu apt•oveitar-me da op- . 
U~rs~. DEPUT.A:Do _ · _· Mmto be~ eial;l?_Iado. por~umdade que o nobre representante da 

_ O SR. AN.tzró ~DE ABREU -A Camara dos . Bahia me deparou para requerer a V. Ex. 
ne:pütàdos, . ·.: pela ' superrvenieucia de - as: qtie no primeiro . dia util da . primeira ses
síiíi:iptos otit.~os, de p:iãi~ importancia e mo· s~ó . dest.a · Ca~~ara, insira na ordem _ do · 
mentosos,.nao. pôde cogttar; não pôde. dis· .. dta o pt:oJecto Ja a:pprovadopela Cam,ara dos. 
·çuth•, nã() •pô_1e resolve~· a cjuestãoA ___ ·_ · _Deputados, · . em . 2" . di~éussão, pi:ojecto de 

A commtssao·respectlva.deu, pórém; pa- . reformp. eleitoral que t1ve a hõnrà de apre· 
re.cel' ,. e; por uccasião d-e Y:otar-'se .!ÚMta Casa sentar .a esta Casa, . ' · . · 
alei d~ _·reorg.a;nização ilo bjstricé6 ,Fede~·~l, O annõ pàssado, a Ca1nàrá sabe, foram 
o b.ortra();o representante peloEst.aclo do Rio· Cl.ous os motivos principaes então alJegados ·. 
G1;ahd,e dó Sul;u ,Sr. Barbosa Liina, própoz, para q~e e.ste projecto não fosse discJii;ido: · 
coQJO emtmd;t, o lflêuprojectCJj que; sem uma em pr1m.mro logar, a falta ~e témpo, e em .· 
pala,.tra ..•. de :.disc .lssão; foi . unanimemente segundo logar, a falta de isenção da . Camara . 
li;pproyadopela Camara~ dos Deputa.c!Õs. qu~ J.a vo~ar. oprojecto na immiúencia. ·da 
. -Ex\ste; :portanfo;- ~r. Presidente, já um pro• elelçao a rea.l_l~él.Nie. . . . . . 
Jecto em andamento.-· -< . . q que se d1Zia era que :no ultlmo anno da 
. A.<íuelles, ,-J>nr co~s~guinte, que_ quizerem le~Isl.atura,Jaltan~o poucos mezes para es~a 
accelerar amareM. da reforma ele.i.tor·al, pa- t~rmmar os -seus trabalhos •. o Go_ngre~so na~ 
rece qll8 outro pr:ocedimento não ·devem tér tmha tempo .de. votar a lei e d1scutil-a, lm 
sl_não s:olicitar . de , v. Ex. que ·no . primeiro c?r~_plex~, l~t _Importante:, e. em. taes con
dla utü, . depois de constituído definitiva- d1çoes n!'l,o tmha o Poder Leg1slat1vo tempo 
ménte o Congresso e iniéiadi.t a marcha para regul.amental-a e pol-a em execução. em 
cor:nm~m e nórr~a:l :de nossos trabalhos; seja todo o pa1z, a .tempo de proceder á elmção 
C()lloca!lo em PJ;lm~tro logar em_o!'derb. Q.o dia, fede.r<;tl. . . . . - .. · 
antes de tudo e sobre tudo, éom prefm·encia a . -· Plzta-~~ t!l'mb~m que faltava á Ca~ara a 
outro qualquer assumpto, . por mais impGr- !'ecessana. 1sen9ao ~-~ra_ fazer esta ~81; por 
tante que seJa, o projecto de reforma eleito- ISso que, com a el~1ç~o em perspectiva, na
:ral, S()bl'e· o qüala Oarúàra já se pronuncioU tur,tlmente! a malOI'lél, .d~s . Dep.utad.os que 
em votação sólemnissima. ··. · · . . eram .~andul,~tos á reelmçao hav1a de fazet' 

Assim! sy. ~residente, rra:9 vejo motivo" refi_e~tF net!a. os ~eu~ . interes~e~_ e as s~as. 
para >a ·.mdrcaçaç> dç> honraqo >l'Elpl'esentante ambJço~~: . -~ssi! su~pe1&it d~ oplUlao publica 
da B:l,hra ; e ctemars é uma .triste e dolorosa quanto a Isençaoda Camara dos Deputados 
verdade _,: . a Gari:m.ra çios DeputadáS' s 1be e a _falta de tempç> foram •. - Sr. Presidente, 
_que · infelizmente ·'a açÇão das chamadas C!elo .. eu, _os· ~ottvos un1cos por que não 
Com missões Especiaes; p~I'<J. a ;soltição · de t1vemos n<~, sessao passada a lei eleitoral vo , 
problemas commettidos á sua 8Spécia:Iidàde ta.da e promulgada. · ·.. _ . ·· . -
erri geral, não . teii:i' sidó Pl'Ofi(!ua; nem .c·or: C~ncor:do com o honrado 1'epresent~nte da. 
~- . . ;- . . · · · - Bahia. çm que; de -facto, <J,reforma elet~oral é 

. . . · . .· . . ·. . - a reforma -~as reformas; etlà se impõe c::> mo 
(· ) E&to di, éq •·•o. rc5n:. f~ '.'~ i:ktp \'elo - ~ rnd9r, Un~a I)éC~SSidade rigorosa e àbsoluta, como, . 
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· uma verdadeira medida de sal v ação-publica r ccer 1i.s sessões de3ta. Cas::t o n'luito monos aos 
qne o Governo rechtmrt e tambern a opinião trabalhos drt referida Commissão. 
publica n,,cional. . 

. O Governo • . Sr. Presidente, t;:tnto .quanto O SI" . Presidente -:A Mesa, atteli
era possível já se manifestou do accordo cotn clendó áis razões exriostas poro nobre Depu~ -~~ 
a Camara dos Deputados, indo ao seu encon, tado o S1. FerriandÕ .Prestes; ju!ltifiilà!ldo a 
ti'o, indicando-lhe para base d[).S ~mas de li- ausericia do Sr. All).ÚalCesa:r; Iiomeia para 
beraçõe~ o. I>t:.ojecto qüe e~ la 'já ·_ aJ?provliu •substittiil-o ·na Conimissão de Goh~-tituição, .. 
em ~, dtsem:sao e que foi- offeree1do polc;> Legislação e Justiça , o' Sr. · _Azeved.o Mar- -.-· 
orador. , · ques. · · · · ... -·:'>:'-"lc 

Nestas condições acho . irwpportuna, in e f- - ·;;D' . 
1kaz e contraproducente · a indicação apre:- -.·_ O Sr. Calogeras :......: (pe~á_ ord,emY'' 
sentada pelo honrado. Deputado pcl<t Bahi~t Sr; Prosideilte, acln.m-sc. desde hontem pu· . 

. e . contra ella voto, . ·pedindo· a V., Ex. que blicagós no D,iario . d_o Conyresso pa;·eceréS , -
· ·no priineiro Jia · util · da sessão. ponha em reconl).éceiido. DeptiLados .e, sendo . ~ste um '· 
· ordem ' do dia o projeçto que tive a honra de caso ds natureza . ill'gente, vou manda1• .·á. ..• 

apresentar <t Camara dos ' Deputados, ( .MU'(to Mesa um requerimento de urgencia, para , .:. 
bem; mt1ito bem). . ·. ·. _ que esies pa.reccres sejam immediàtamente .'· 

. - . . d'scutidos·e votados . --~ · · · 
·o .. sr. P!"esi~ente- Devo d.eclara.l' . V e!~ á Mesa e é lido o seéruinte .· 

que Já era mtençao da Mesa collocar . na . · · · "' · · · 
R~QUERIMENTO 

primeira parte da ordem . do dia o . p1•ojecto · 
·: do nobre Deputado p3lo Estn,~o do Piauhy, 
;- não o tendo. feito pbt' ter a Carnara d~ re- Rcqucr.emos ut•gencia para scréin imme'-
. unir-se em: congresso com o .Senado para diata.mer1tc dJscutidos e votados os parecm;cs 
tratai' dil. apuraçii,o da oleição vicc-pre.si- ns. GG a 57 de 1903, já,-impressos no Diai-io do 
dencial. Após isto será atteuôido o pedido do CongressJ de 13do coi•rente. 
nobre Deputado que, repito, já era intenção 
da Mesa satisfazer. · . · Sa:la da~ sessões, 14 de · maio de 1903 . .....:.. 

. . · ·· . Calogeras.-· vVimcesldo Braz. · . 

· · . O Sr. Dol»ingos Gt~im~u'ães Posto à votos, é approvado o requ~1·lmento 
· -Sr. Presidente, em vista dà declaração dos S1•s. Co,logel'as e Wenceslâo Braz. · 

. . que V. Ex: acaba do fJ.zer ás considerações 
do nobre Deputado por · Piauhy e sendo o o Sr. Pl"e;ddente -A C<'lrna.llil. .; 
meu intentei provocar des-Je já o espírito (ia ouviu o requerimento-de urgencia do sr; .. , 
Camara, porque urge fazer alguma cous~t Deputado Calogeras e, de accor.do c.:im o.·:: 
neste ~entil'o, para. a solução de um pro- art. 73; vou consultCLr novéi.n'ionte á CQ.marl!> .:. 
blema que tel)l preoccupado. ·o Governo e a sobro si concedo a. urgeucia. para a Sessão de :• 
propria opinião publica, eu, satisfeito por hoje. · < ; .. 
saber que · o .projecto do nobre Deputado a 

·. que · a.lltidi rm minha exposição, · vae ser Os Srs . que acham que o assumpto é do 
posto : em discussão brevem~nte, julgo que naturez11. tal que a não ser t1•ata.do immed1a- .. 
consegui 0 meu ftn1, e nestas condições. re- ta mente ficará préjudicado, queiram le-. 
_queiro a retirada do meu requerimento, pois vantar-se. (Pausa.) Foi cancodida. 
que-estou de pleno accordo com o nobre Depu- Em seguida é annunciada a votação do pa-_'" 
t ado por Piauhy. ( Jlfuito bem~ 1m1ito bem), l'ecar n. 6<3, de 1903, reconhecendo DeputadoS · 

pelo I o· distr.icto federal, os Srs. Arthur Am" . 
O Sr. Presidente- Sl nenhum brozino HeJ'euiad.eSâ,FranciscoCorrêa Dutrà 

Deputado quer usar da pàl~tvrt. sobre oro.: e José Candido de Albuquerque Mello Mattos. 
querimento do Sr. Deputado Domingos Gui- São successivamente ' postas a votos e ap· 
mârães, ·vou consultar a Casa sobre a reti-· provadas as seguintes .conclusões do parecer · 
rada do mesmo requerimento, pedida pelo n. 66, de 1903: 
mesmo · Sr. Deputado . 

Consultada. a Carr:ara, é concedida a reti- . «Que sejam appi'ovadas as mencionadas 
rada· pedida. · eleições procedidas úo , lo distl'ictó do . Dis

tr~cto Federal em 18 do fevereiro do corrente 
O Sr. Fernando Prestes (pela .anno. . · · . . 

Ol"dem) ;:- Venho communicar a V, Ex. e á «Que sejam reconhecidos e proclamados; 
Casa. que o.Sr. Dr. ·Amaral Cesar, . membro Deputad,os por esse distrieto 03 St•s. Arthul~
da Commissão de ConsLitpição, Legislação e Ambroziao Hered.iét de Si, Fr:1ncisco Corrêa 
Justiça, retirou-se desta· Capital por -motivo Dutra e José Caridido de Albuquerque MeU-o: 
mgente. Por essa razão Iião· poderá compa' Mattos, · . _ / . 
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o Sr. Preside o te - P1'ochmo csclarecirh intclligcócia, co_nsultando a-vossa 
Deputados pelo 1° distri.cto do T)istricto Fo- boa razão. 
deral, o~ Srs. Arthur Ambrozino Hcredia . de · .. 

t. F · C ~ D t J é C d'd 0 Sa. MüRSIR .I. ALVES- m la cumprir,. 
s,~. ranctsco · orrea u ra c · · os · an 1 o . d 
de A:Jbil'q;uerque Mello ~attos: · _ ·· . ·. .. assim 0 seu eveP; 

-- _ . O SR; AiH:msTo · DE FRE~As..c:.Cumpri o 
q_ ~r. ~A.~gusi.o -_de Vancon- vosso. dever. na I>h~ase do _nobre Dop'+tado 

eell~$~- (pela , ordem) .requer a nomeação da pol'_Pe·r!}ambuco; cumpri, _esse deN"er , consi:
Co~iiiissã.o competente para..da_r entl'ada ilo gnando, .no vossó acto, a · injus'tiça··do meu 

1;o-- x.ecinto aos DePUtados :do 1° ·distric_to desta procedimento ou 0-3 desvios ~ da_ .. maiori.a _da. 
Capital que acabam q'e , ser. rqconhecid,os, Com missão;_ consultae só e_. só a vossa razão; 
visto s~ acharem na ante-sala. · dae treguas-aos s·entimentos -do, vosso cora

ção; consultae f!ó mente a voSsa conseiénci:t. 
O ·Sr. -Presi-dent.e ~orueia os Srs. e deixae essas condescendencias, prodUcto de 

3° _ e-4° _Secretarioà pa-ra; em comn:lissãp, I;e, coHi'gações hy.bt•idas que, abatendo os paria- . 
ceber~m: cis. Srs . . beputados ·A.rthur-Ambro- mantos,. inutilizam; peran~e a opinião, a -
ziúiYHéredia de : Sá, -~'rancisco :.:cqrrêa Du- sêriedado d_a~ nossas deUb~rações; colligaç~es 
trà e·, José: Candidp. de- Albuqv.erque Mello hybridas, am!')aça das int~tuiç~es, · n~gação 
Mattos, os quaes sãQ introdu~idos no-recinto, - da seriedade dos nossos actos, . negaçao da 
prestam o comP.r.om~sso regimental e tomam jul!tiça. . · · _, __ _ _ 
assentô. - - ·_ · · · · · ·. · _._ - · · . - · Deix-ae, senhores, que impere; a jus·tiça e 

EY ~nriunciada a· disc.us~ã,o ,do párecer n, Ei7, sómente a justiça ; óútra cousa não . ~os 
de 1903; i'econhecendo Deputado .pelo 5° dis- p3de o humilde Deputado que ora vos dirige 
trito do Estado de Minas Gel.'aes, ó candid.ato a palavra. - -
diplomado Sr .. Francisco Alvaro Buéno de · . Não é aqui qu€1 se fórn:ü1 o juizo sobre .o 
Patva, ,com ,voto em separado ·do Sr. Augus- ·nosso procedimento ; é · tá fóra, 
-to de Freitas, propondo o recónheéimento _ 0 que por ·aiii se _diz ~ 0 que a imprensa . 
do candidatp contestante, Sr . . Alfredo Pinto annuncia é que a politicfl. esperada,comjusta 
Vieira ~e~ Mello. . . - razão, do Deputado que sv."b1!ct•eve esse voto, 

o sr. Augusto . de. ·Freit.as~ -era si!llplo_sment"e. uma o. ração fur;~.eb~·e, dis
St'. Presidente;-a minha presença· na tribuna, pensada ao candidato que não mereceu o 

. neste moruento;é a I:Dais alta homenagem.que. apoi.o .da JD,aiori(.l. da Commisaão. 
me é ',dado prestar á Ci1mara dós_ Deputados. - Seja umaoração funebre; deixae que eu a 
Designado, embera ':pela sorte;-. para mem~ cante, ma~ len:ibre se a Garoara dos ·Depu
·bro da 5" ·Commissão de Vel'iticação"'de p 0 .:- tados. que, de .envolta com, esse cada ver que 
deresí .eü me. sentia -um mandatario da c a- recommendarei aos deuses, irá · tambem -o . 
mara, com. todas as responsab '.l~dades inhe- cada ver da consciencia de quem- se distancüar · 
rentes a essa funcção. . do direito· delle . . 

Rejeitado pela 'unanimidade de ; voto J da O SR. MoR"iiRA ALvEs- Isso é recip~·oco. 
Comtnissão, o-voto que tive a ·hoilra. de sub- -0 SR . . AUGUSTO DE FREITAs-Por ser reci
metter a seu juizo, sobra a eleição do 5o dis- proco e por ter a certeza de que 0 é , é que 
tricto de Minas, rejeitado esse· voto em meio não venho solicitai' favores ·á Camara, venho 
de profundo silencio e troca _apenas . de al-. solicitar simplesmente um acto de justiça. 
guiTiaS palàvras ~albuçüidas. pelo illustre re- -Senhores, ingrata. missão é a minha~jQ.l-

""· Pr~entante do Piauhy; palavras destoantes gar dos meus pat•es, · fazenrlo esforços, para 
da lei, con,trarias á verdade dos factos, pata~ dar (}ntrad~J., nesta casa áquellà que penso 
vr~ que traduziam s.em duvila a convi<::ção ser 0 representante da vontade popular , é 
de sua consciencia mas que não ·couseguiram ingrata missão a . d.l) distanciar-me de ami
siquer lêvaiitar a arguição feita 'por mrm, gos, a de enfi·entar uma bancada inteira que 
coi'ria>ina o dever, não posso illudir; de· vir sé apresentil. .pleiteando -uma causa ..• 
pedir á Camara dos Deputados 9 julgamE)nto 
do meuvoto.. · - . · . _ · . O SR. RmmrRo JuNQUEIRA~Jus&is~lma. 

Não venho· pleltea~- direitos de-terceiro~ ; o s:a. AtiatrsTo DE FREITAS - Infeliz
venho neste momento convàrtel·-,-:o direito é mente nem o digno r 2pre.Sentanta de Minas , 
méu-a Camara dos I)eputados em uni tri- nom os autores dJ p:1recer podem decidir da 
bu-nal de . consciencia; ·em um·tribunal quê justiça da.causJ. . · · 
julgúe aqueUe que proferiu esse voto. - ·- Ingrata missão, sen:i duvida;é esta .. Não t•e-

Mas, senhores, eú . vos peço um unico sa- cuarei, porém. Não tenho · ligaçõe3 que me 
criticio-si sacrlficio ·é-julga.e o caso com obriguem a transjgir ne~te momento, si não 
consciencia; julgaé o -caso ouvindo a vossa essas que se _prendem a funcções·qne exwçoii 
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·Sr. Presidente, não quero trazer p:wa o O SR. AuGUSTo ng FREITAS.-Qualqu er · 
recinto desta Casa aqu illo rltHJ core : ~ esse quo s2j a o seu pronnncütmento, tenho o de- . 
Úcto,a eleiç'to do 5° districto, nf~o devo tra- vee otlieJaJ de reputar digno e justo; mas . 

. -.·zot• a historia dos' prJcedent~s dcssn, · eleição, CO~UO juiz que fui, tendomn .!UãO,. (llBlUJl_Q.tOS . . 

. ; não quet•o ,ser o rr.prodnctór dos e<ommen- que V. Ex. não: tem, teúho odireito'de ·p·ensa1· : .. 
' ' tarios que om -torno delll1 se tem foi to ; dellf.\i o quwa minha. con~pienc}a mfl-.i.tnPÁ3BJ;;-.- ,. 

mas toda a gente s.:tbé com qno surprcz11. fo i. . -Passo; Sr. _ Presidé11te, ·n,q. ,ex;i:m~ .d.gjmq-~. _ 
recebido- es>e voto em · sep[teil,Qo. J•;rn, espe- ecsso eJottoral, : senr .mn,is· deló.tigits,., Jai!Ít!!h . 
rada a. uímnimidade do voto · da Coinmi:;;são , m_ais que o meu distineto collega..,. De.put::W-:e.:;;;' 

·.· com que direito, ntio sei. Respeita v c i'> ermn pelo 5o districto do · Rio' de .Jàoeiro, J:el<l:J.i:>p _;,. 
· os dignos membros delta pàeàse lhes fn,zor a do pai·océr, parít logo· aúriuncioji·q_u.~ ,p~~i i'h 

.. justiça de não anticij:>ar juizo: .En'tl•etanto o 'a palavra. Fique _certo quê quanto disse'r' 
,' .- :facto se consrimma e . com· grave . . sü rprcza :en1<ontrài'á im_med.iaia resp0st(l,, pm;qu.e ;,d~s- ... 
/ ' ~:intó~me neste -. móméritj isól3,tlo do Ii:ieu Gct ti'ibu_oa SÓ sahirei. qU.\1Ullo .:Vir pm• ~tm,;ra, ·, 
~-':0 digno companheiro que.il.t~ Pntã.o seg\I\a co1:f- destruidos todos· eis : n:v~üs _ árg1J.!Uf:1JJ.tos;:,.o)l.,oc .. 
;;. ·.· sÇiimte o caminho - que Jl'lé pareci,a .. de jus- :q u-aodo tivera furtririíi':imriiensa.. dai convicÍ">•-
-.--.• ... _ tiça ,; sintp.me. íso~adó; . Sr. Presidente, · :sem ·.çãodo erro que ellés impq.r~aro.,. ,: -. --_ ._ ···._-.•. _. ':. " 
:, ': ye~ uma respss·ta siquer dada'em pro.l de ' Apresso·me desd,e.jâ em eutvar, em. d,e~~ti~~,, 

~· · qnantoescrevi, em prol. do candidato con- ; · Sr; Presideáte;questões de· fàctos ; êói)l.fà·-'!
~ ,2: te~tf~e. essas palaV~l\S e antes de p;i.ssar .CEOS Se d~vem ,demohst~ai'. _A primeir<Hlei~:; ' 
' ; ·adi:.tD,:te; .• permitta.,.me V- Ex.,: Sr . . Prési- Çao; ~gmda .. :pel? -; c~ndldato , ,!!o·fl:te.s:tan~e? ,' ~~ ' 
:t dente}'que me·dirija aos dignós membros _d.:\ ,elm~ ao dq m~mmpto de ,Ou-'I'O·:F.~uo,, - foqul~-: . 
f>'>5" eoinmissão. . . . · .· . . _ . . g[tda pelo nühre_ De:puta.rl.o do RI? .-de.Janewat,: 
':'~i ·· A estrei<ta.Hgação -'que•cÓm alguns tenho, ·a como Uín:J.~~e~~ito h?a,. ,g_ue, ~eviaªe.r.:apur9! ... ;:.~ 

homenagem, o mais profLmdo respeito que a da em.p~oldo..,çan~Ida:o_s CUJos .nomE;l~:·forall}J,_ 
. ·todos pre,sto, .impõe-me o dever de .dizer a cqntero.p~ady~pas-d~ifer flllt_esact~s e~eytoraes •. . -· 
:: SS. EEx. as minhas palavras na critica do · · ~m ~ripclp~o , sen_~ores, ê .m1,11to J.tliJ~~,e,sta, ,J: 
:·· tral)alho .. d,o illustndo relator do -parecel' d ehberaçao de S. Ex-, · · · · . . , 

-· Jnsp~~arri-se- slmplesmente .. na:- convicção.·sin- . o SR. WENCEs'LA:o · Bn;Az.,--"-:-Foram -fiscal!:- -·· 
cm~a, que tenhp."- PE)rdoae, si ilesia critica .for: sáclas essas eleições'.pelb IH'o:P-rio _ can (lida.;ta',, . 
. mais severo do que.desejo.. ·· ,· . contestante; . .. _ . ·_ . ·. · _. 

·-~ O parecer da 5a Commissão, elahoradoJÍélo -.· 8 · · · - · - . · • _ . 
. illust re Deputado Pelo Rio . d.e .-Janeiro e - . O }L , AuGUSTO DE ~REI'fA'S:-:-:: V •. Ex, •. pode.,;. 
apçliado_ por .tres membros dessa Comriüs8ão, disso me dar a. prova · . _ _ 
é uni .parecer que não . .- consülta · · alnôluta- •. O s.a. WENCP.SLA,o _BRAz---Consta; · -dos pà-'" ·· · 
mente os princípios de direito, é um parecer p~is que :ahi · e;tão; · V. · Ex ; com .certéz~ sab(ii\ :
que contraria a verdade elo quente dos factos, dtsto. 

-• .. é ui:i;l parecer illogico · o_ SR. AuGusTo DE• FREI,T.Âs.--Perdo.!')..,rne; :~ 
OSR: LAURINDO PITTA·- P~ço a p:tlavra. respondo a V. · Ex. Sou obrigado· a moditl,çi+.r'; 
o S:R. AuGusTo . l:m.-FREITAS __ Sr. Presi~ a cada momenb o rumo das minhas obser~ - _ 

dente, licito é ao Orádor duvidar da sinc.eei- vaçÕes, porquu desejo, :antes de tud.d; .p'l'\'!St~~;~: 
.da_d_e d_ a cl)n_ v.icção- do c_rit_ erio_ se.~t.u, ro qU: __ e a cada .. um a homenagem ·de uma :regpqªtil/ , .. 

-- immediata. ·- · · · - _ -·· . ' presidiu aos actos do juiz, qUando vê adoptn,r · · - -
duas normas, duas bitolas, dous juizos diffe- . «Foram fiscaUsl1das es:;;as .eleiçQ_es Pe}\'i: i;.i).r:!~ . 

··- rentes em um mesmo t r<.tl!alho para solução d1dato contestante», disse.·o nobrf) Deputa.d.o ,_ 
de casos ana;logos. · ·- por MH1as · · . · ___ · _ 

Di · - -11 · Acceito: o candidato co;ntostante lJ,S :fisca- .··. 
. . sse que o parecer é 1 ,Oglco, e dêmon~ Usou. IJahise concluiria ou ·se concluirá: êmn '·. 

;strarei; disse que o parocer é injurirlico,. e jus_ta razão. que a_ eleiÇão fi_ scalisad~ 'pe_Io.· .. 
provarei ; <tffi.rmei que nJparecer !ta inco· d t t · L- l).eréncia, e _com docu:n .mto:,; demonstrarei. caudi a q,conte'stan _e, -que con1;·ra ella não.: 

. ·s.i eu conseguir que todas essi~s minhas pa- apresentou um protesto, é eleiçã:(J·valida; não .< 
I - ê verdal~e ?- -(Pi:iusa. ). - · ·· ·- _ _. avras:sé convertam em .. prova- do facto que 

_. articulo, t.enho .o . dire-ito de· esperar da Ca• · O .SR, \VENCEsLAo BRAz~ Pêlo . menos pa~,_, 
:': · mara que sejajustà_ e :d~lirna.. · rece; é preciso q uc · v~· E~c prove · o corH ;, 
.: . . o SR. BEZAMAT.--'-V~ Ex. nã;o pôde espe:_ trarlo. . . . . .. 

rar 6ut ra outra causa .s'inão . que ella seja O SR. AúausTo DEFREI'l.'A.S-V. :Ex; acceitã; i;. 
jústai e !ligna. · · · · · isso ? · · · · 

UM SR. _DEPUTADo .·~Qualquer que 
seü pronunciamento~ -

seja o .. ·. Q SR. ~VEN.cESI,A._9 BRA~7~elo IUerios,. a. :; 
prest~mpçao é ~lie S'!'O yer4ade~ra~ . ·._ _ -. -
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UM SR. . DEPUTADo-Tal seJa, a prova .. . didato contestante assistiu a essas eleições-
o - contra ellas não protestou ,. quando, Sr. Pre, 

· Sa. AtrousTo DE FREITAS- Porque shlente, não se trata ele sab<or si aseleições-
VV. Eli:x. recuam ·assim ? do município de Ouro Fino foram feit as com 
· .9 ~R. •• WENCE;SLAo B:R4z·--'- E.' põsstvel gue regulâridacre :ou não no tocante ao .orocesso 
h ;tJh.-. qu:ilque1' ontrp, • r h,ziio ' de nullidade; eieitoi<ll; .. ma.s :que c!las trazem vi-cio de or i
m'as v . -Ex . cite . . ·: . ·. _· . _: gem· mui~o · mais grave, sobt·c o qual não 
--· O SR·. A{JG·us'Í'o DE FR.EITAs- Vcni a<llimtc polia se· pron[\nci<ú· o candidato, em reláção 
·<Iq ·w1nsa,h.1ento -_do nobre Depil, tar!_ó; pouh'O~ :ao. qual n.ada .t_ioha. elte que dizer ? - · · 

-- me-.:.·no:.sto mol'rien't:'l·; .a.se.rvl·;o de sna -cansa : O -SR . WENCESLÁa BRAZ - V. Ex~ então 
a~ ejeiçÕcS .:fisCtt li~-id ':l.S pêlo . ca.ndidato _COll· J?-~0' -Contesta a regularida.de da éle~Ç~O '? 
testa.rrt L ' . ' . . . - . . --_ o. SR';· AUGUSTO DE_ FREITÁS - Perdoe, me. .. 

à SR: WÉNCEsLÁ.~BB~z-E quenlÍof~rum _ •• _-OSR' . . vVENCESLko BRAZ dá um apai'te-. 
cf!!-~i:l~t.:td;&~ ;por~e )l e. .. · ... • _ . ~·- · · _ · • · · . · -- · ·· - ·- · " . 
·. o SR·. -AU:dus.ro DE, -FR.ErT'.As~. ; .. que a o SR,. Auaus:ro DÊ. FRij;ITAs - A GaiAar~ 
euh:s , à.ssistin ~ e-=· contra.'" eilas. ~nã-o: protestoú, nã;o póde,saber~do que'·eu penso -pelas . paia,..._-
são ffle'ções.yàlid~s. · _-. ·. -· : - _ _ . - _ vrasol:!.eY. -Ex . . - - . ' __ 

o::sli. ::· \VENCE3LÂO BRAz_:Elle~ não .pro- . . -0 SR."> WE\NCE;SLÁO BR4,'W- V. Ex. está,;. 
t [33t<{ú ~ j~tçf é -Inutto impor tante . ·- _ · - dizendo;.· _ . _ 
. -.o··sif ;_AuausTo ·nE FaEr~~s~NãO protestou, · -• o. sR . AtiGu.~To n.É . F:REr-rA.'s"...:..: .Não di~se· 
es.tott-·111zendo; E' .iiltJrrompor .pelo gõstó de tal; v; Ex;, p~~· ~mto n;w_ço - qu~ ~u - .seJa; . 
inter.l'o)llper~. _ .. . :: .. ·· . : . < . • . ha _d(l me permi-ttir.,que< nao. rne ?ons1der.e . 
. . -0 s . ·w· • • ,.;., · . • - ·,. . •: ' · . :__ .. , a· -. d .. tão cal«mro n,esta tribuna, que q uer~a · acc~_r- · o 
·• , - -- ~ · : Et:LESLAo BRA..z. _ Del~~ . ei _e. a~ . tar essa illação que V.Ex ... accent'tlaa~srm . ' · 

ap,trtes •. .- · .. _ . ._ . _ . . a·modo' de _quem ·:quér conquistar _llbtas:-

V .0E~~:~- te~~~s;~~~~~~~E:~!~;;N!fó~~e·~~~~t - . O sa.'· M.cm,E·i.~Á -.-A~v~s ~-V. · Ex. · 6: ve~ -" 
honrá.:· Trátá_x:u;J.ci••- dQ. nssmupto dosta .ordem, ljap.o, e dos maJS distrnctos. - •· 
seffi>:Ili·,a!J:\nçõe3 , 'â~ fazer di.!Jcui's_q_;· ·que · n~o as - ·o SR..' AuóusTo :DÊ..F'.REITAS ;__,__Muito agra- .· 
tenhó; este dialogo, mil.o-ticl!:> nos lim.ites em dé_çido ; tenil.o a meu lado parlamerltar da . . 
que de_ve esta.r, _é -o moio . mais .conveniente :ordem do ·nobre Deputado, a quem conheço 
pa.ra o .. esch.trecim!ilntb. dê~ todos; -porque, si ha · muitos annos, não . era possivel . que 
ha·boa fd .de'parte df,J, cada qi.l_al, üm dos do~s algl~ma co usa nãO tivesse aprendido. ( RisQ), 
h11 de-'Ser, o vencidõ dean.te· da; Càmara~ 
·. :Ror•i:olisaquencia, conv,ido -mesmo V .. Ex. O·S.a: MoR.EiR~ ALVES...,..; Eu vim aprender 
a :aa~· -:ni.e to.do:S: ._gs .. ~parte-3 quéq1_1,izer. · · com -v~ Ex .. (Riso-.) ·- -

. . . /- . 'o sã . AUGU8TO de FREXTAS ~ Não disse no OcSR. '• W:t;:Ncii;SLÁO BRAz-V-. Ex. :reclaín'a, · - - - seio ela Commis.>ão, não o disse aqui . na. Ca:-
con,tra-QS ap-1r~~s ; .dqix;at'ei. de ·dai -os;·_-. -· mara, não direi mesmo mais tarde, salvo si 
'o·_s:a:: Auou.>To . P.E FRE-ITAS.- Nã.o rééla- a isso fõr provocado, nãa pelo honra(lo m~pu

lllà.i contra,;C!les,; sinjptesmente ol)sérvei.que. tado pol' Minas, .ma,s pelo meu illustre cal
V. ,Ex· ~ . dizja ·exactamcmte. aquillo .que eu. es- ·tega e. aóligo, 1'elator do parecer ; não disse 
t a;.va .dizendG>-, . . · . · · · . _ ··- :. · si as eleições do município· de Ouro Fino sã.o ·. 

Y:oltô/põls, ao-pcint j ,' qúi é c:apltaL - verda,deiras. isto é, si no processo eleitoral· 
~JeiÇão fiscalisada pe~o cl).ndidato. c:ontes- foram guardadas ou não as formalidades sub,.. 

tante, que :contra e f! a não · ar'g_uii:r· qualquer ~tanciaes para validade das authenticas·,. , _ 
vi~io traduzido ·no ~e1.r; protesto, :é 'afeição · Não é isto; Sr. _ Pres ~dente, não é isto,. 
val~da.. - · - - . -. . _ _ · Srs. Deputados, .o· que neste momento pre-. 
:Ponho :dé~ p;tr.t~, . S.r-. Presi(leote, .o direito tendo demonstrar. · _ . 

qu~ . teü1 11>. Gómnii8são Vertfica.dora de, ape- Adl!littai!los qu~ todas estas eleições de . -
zdr. da . assistencü1 :de sa.u. p,r.o.testo; conhecer Ouro Fino; em uma q uantidade _que eu mesmo . 
da•._existe'ncia. . da· falta das .. fJrnialidades s11b' não sêi .neste momento, _não me recordo o 

. staiiciaes ,.dp processo .el~Üoi'á( fbl'nialidades . numero déssas acta,s;· mas admittamos que . 

. qtie sõ: é -só p:Jder!J. ·dar autheQti'çidade aos. todàs o sej:arb.,que.nenhum -vicio se note nas 
docum,entos, Çtfi.m de que ·Nles,. m.erl'lcendo differentes ·.,auttieutiqas -. desse _ município ; . · 
fé, cóncqrrarií como: ~lQ,oie(lt.os para o nosso ~iffi.li.ttamos·. qu~, _o candidato assistiu con
juizo l'l.a; -:Ve'rlficação ·da.qQ.at o candidato que cumitantemente ao processo eleitoral de .· 
mafor.' riúmera dà Vótos obtéve . .. ~ : -.. :todas -. ás . secçõés deste IllUnicil!iO 1 admit-

Ponho :d$~partS..isso ;·mas.::· _a . q ti e vem di• taniõs ;que -Qenhum- protesto se dou : Por 
zer .o nob-re, Dep11t.ado p~r)<l:ina,s. q)J.e o cl b.· ventura tap.to· .-é _ bastante p_ara _ q_ue . a Ca • 

. Yol, I -' ·_.· '·- ·:-, ·· " . · :lO 



.394 ANNAES DA CAJvfAHA 

ma1•a dos Deputados deva apurar essa eleição Senhore3, o c:mdidato conte3hnto arti
cm prol do candidato a quem ella aproveita, cu'ou as nullidacles em globo <la eleição do 
quando motivos de outrn. ordem mui to .mais município de Ouro Fino, n.llegn.nclo qne foram 

... graves:.. . ellas fidsamont3 ren.lizadas; porquanto tive~ . 
. . . . ·. · . . . . . ratp. assento em· un afiátám:en:tb feitcí ' )l'ó''; 

.. Q,. SR,i . 'W,,ENCJ'!~.L~9 . BRAz . ~-. Já_ foràrii ~nno . d'e:: 190~;- alistaUleiJ.tO que . e~·:• . uniiJ;>)~ 
:apuradas . em prov~itó · 4o -?ai1d1qato co11tes- phauta$ia, ma~ quo não ~ era uma ·r.ealid·ádé-•:: · 
·tan_te.. , · ·. . ' .,; . consutiladá; .. / : ·.·• · ·· · · : • ··· ... :··. · . -:. : ... 

: . o SR. Aum:isi'o ·DE FREITA-S ~Petd6e, já i E 'effi.ôàr11,· toJas·essa§ ·. aê~ai ele'itoraes: es~ } · 
'•' ;respondi a v. Ex. ~<I!! e .'não . foi~ . . . tf>jam ·. perft;lt tas .. enibOl'!J. se lléJ.Se a. presença.::\. ,. 
· · ·. -· · · · , ·· · · .· · · · -· ·. dos ·candidatos á. eleiÇão,· pouco no~l ·impolitaiJJ> 

.
. } A_· -~~.a_ .:sR_._- ~ · W_ENGESLA.· 0 B_ n._ Ai, ._.·_· c ___ on~t;t __ ao_· .~-' tudo isto; :po:uco.mils importã qín essas 'àété1is . 

0st()jc\rp perfeittis . roctits éll<i.s pcccam poi','F 
~ -. . o SR; AUGUSTO DE FÚIT.ÁS - v<. Ex.' pOI·- vic~o de Oi'i;gem; poi:l que 'assenbtn erg ~lql 
\' maior ~que seja ó respeito ·qU.e . eu tehh~· a. alli-sl:iinento q:fie OnãO ,existe' e. ê ui:nà pban~ '.' . 

-~eu: elevárlo merecimento, tão: jil!ltamente t~sia, . : : . · .. . ·_· ·. . ·._. .· _ • ' ' ·_.. . ,·;/1 

:· annuncia.tio ,a 'nós, h~ :de ' permi.ttir que, tA no~sa co.nvicção~ a mestria que • foi •di.~·'''"; · 
' quando eu assevere um. facto ·desta n(l;türeza, c.tada'.nO. sei.o da-Goii\rntssão. ;_, . . \ ,~. . 
· '!ló o faça quand:o dellê tenha ·certeza. . . · ' Ponbo de p111•te as ac tas~ ;nao en~ro · na. :; ; 

.·· Demonstrarei a: V; ~x; que foi Uitl pouco: 1l;prec:iaçíi,o· di:íllas; não disc)ltó as su~~os :pa:rti• '•: 
· . p1~ecipitadq, p(jrdoe ·Il}é·a expressã;o, . S .)]lx., cülaridâd\lS nom pénctro. em· seus meandro&. ·~ 
. relator de outro disti.•iétó, :ouvii:idó-:1 palavra o que vou ·ver é si _mtiste ·esse alista:·.:· 
. ,do cà.ndidat9 desse outx:o districto em 'ntigio, mento· que serviu •de básé_ para ~sta eléiçãai·::; . 
~ quo lhê manda tlizer·_por insinuação isso que alisti.üilerrtó onde My_em:estar é.onteippla;dmr} 
. eu-lhe demo'nstràrei ·q~Ie não' _é a ·.realida'de. e~se.sé!ejto1·~s suo . aql,l_i figuram ._ vot~nd(). · 

!Nesse asslirripto, meu iUüstre _colleg ~;-pei'"- Existe~ti~ásó· css~ alistarnen'tolie 1902~1 - · 
dôe quoe_ll' di'gasem S!ll: a ti,tuló de' eóilselhb, · ~ õ SR;. À~;ERo B'oTE~Ho-=-Exis.te. . : ;~::: .. ,~, , 

. que·devemos.·m"archar '-sê!llpre •ci:>tnv'agar e ,. -. . . _ . 
; muita segurança;i é~Sa gehte' quéanda aqui ' 0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-O nõbre Depu, 
.· pelaiCamara é ilrha gente niilitó stt:bidr.t, cites tado .ciue nie aparteia à candidato do distri• ,, 

~: nos··envolv:emno turvelirthodosi:ílteressês,ie c'to·. S. Ex. foi o representante.mais bem:. 
'· qualndó ':/:.Ex •. olllarpara ·traz:, para búscar 'J'Otado nesse m:unicipio.de Ouro Fipo. . ., : 

· amparar~ aquHJo: que ar:~iculoll' sem_ .b~se;, ·: 6 ,Sit. A~itilio BoTELno·~Fui:'o segundo ou :' . y; •Ex .. ~ao• encontrfl.rá ,·maJs o autor _daq!-n~o '0 t · é • rb .. , · .· · · . · · · · . ' · · . · ,,., '. 
: que esta · -~como. uma ' verdadeira em1ssao : ! erc ! · . . _ ·. · · .. . 
' falsá. · .. · . ' . . ! O Sá .. AdGusro DE FR'Ell'l'A.s . ..:_ S. -Ex. ê 

·Demonstrarei à V. Ex. que. o candidato• qhéfep0liticodaquellazonàj' c~nt.rabiu -alli'o$J : · .. · 
· contestante não ·foi nunca eleitO éom· est~ l}J.ais dedtcad()S àmig'óS;' servidores do- ·s~U·'·' · 
·eleição do município do Our~ Fino . .. ; pensamento pàlitico ;·.que dirá o nobre Depu~ r· . . · o SR.. BÁRBosA- LIMA~ Apoiado. · . ~ado si ~ll) coritra.rio dísser que não ~xiste. 1''\ 

· · · · · · · · · · · · ;. Entremos, porem, na demonstraç;l.o,- .na; · 
.. Q ~&. AIJGUST.O , DE FaErTAS-•. -. demon!l- teTificaÇ~o d,a prova, ·e acredito que o nobre 
'. trarei com os factos, demonstrarei màis Depútaqq, digno como séf que o é, emQota; 

CÓII,\ OS factos ..:.com aquillo ·qUe ou cerra em a preócéúp~ção _ política de al~eia_ ql,lEi S~i . 
. si;à'evidenciàda 'lúz;'cbhi. . .aquilloque Im- quanto subJuga. os nossos sentrmentos . de 
·· porta uma lição de eoliS!is,porque" entra homein.pi.lblico .. ~ ·' · é • • 

pelos olhos, dando. déscanço á· ra:?Jão : de- ~o . . Sit .. _A_NT_I'J_' R.o Bo.T. ·.E. LHo_.:.,.Nã_o,ap.oia.d. o ·,·nã.'.o . 
monstrarei com os documentos; tenho sinão a pJ,'éoécup;!.ção. da ve{'dade. · . Antes, porém, de fazel•o, torno ao ponto . . 

· de 'partida. queé_&:seociaL. . o SR / ÁucmsTo ·DE Fil.'EITA;-::-.:.- que ·sei:• . . 
· . As eleiçõe::; do muriicip\o de OúroFind não ql;iarito sllbjuga a intelligencia dos .i'epresenJz · 
poqi~m ser . ap,uradas · pãla · honrá.da' Com- tantesda ·NaÇãóeabafamossetis··sentimeotós~ . · 

·: missão . do .. VehficaÇ~o . _de . Poderes~ Quem, ob:rigaodÇJ·OS a trarisigir:cóm '.esses factos co~~l . . 
· . vae dizêl'o não spu eu que represento riest9 . o inuifto uniço· de não· dàsgotar·os cliefes--p-o.:·.l 

motneiitO:.uína · parte em pleito a pedir uma liticos da Joealid'ade, ómbora a preoccupáçãQ
sebtegÇa ; não: sou .eu, o autor dó voto ern poli_tica de :a.ldeia os absoHa; acredit(r que o' . · 
separc~odõ,-ciJja palayra terá. justá razão de nobl'e Deputado; digno como é, entre;. os:: 
suspêlta·:· é o honrado i.'elatór 'dó párecer factos ·ha dé dar entrada em sua razão e ·em· 
em. contrario, é b' meu nobre .amigo Depu· ,sua · con.sciencia ao ·que vou· dizer '-ou peló· 
tado pelo Rio de Jáileiro ( di1·-igindo•se ao Sr. menos chogará a esta conclusão commigo·: a,, , 
.Latt1'indo Pittu), é;a commissão que acómpa· .maioria da Gom,missão que ·apurou ·estas ''. 
oh ou S. Ex. na sentença proferida. . 'outras eleiçõ~s foi- uma niaioria q ue:proced.eut 
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incorrectamente, porque julgou sem elemen-: o dev9r de ramettcr a cópia á Sacrctaria do 
tos de prova, quando tudo lhe era fucil. Governo, eis outro motivo. 

Aos meus collegas peço . todo o perdão, por Mas aqui tendes a prova c ess::t provt\ cala 
quo .i:Jão sei ornar as minhas palavras ; as no espiri'to do todos, lev.ando a certeza. do 
íiiiti~~Jilii'il$es ~o;aqueUas q_ue ·traduzem a., facto. · ·.· ' ·. .. . . · . · 
fqt~ll; ,;~:o illeil .Sentimen,t_o e a ,SÍilCOl'idad;e .das .··.·. E.s~a. ' prova.é uma ··certidão .• passada . pela 
mj,i;i,ha~ ,.ópiii.iões. . . . .. .. .· ·.· .. · •· secretari~ 'da Cfl.mara Municipal. Peço toda 
. J.tJ(:Vd~_ dizia; senhor~s; que esse . alí.sta~ a l).tterição, todo o rigor do julgamento ao 
i11é.~t(f-é ;iíiiJ.a. :phantasia, · n.o ·diZ!'Jr ·do.qandi- ilo]:ir:e Deputa.1o p~lo Rio do _Janeiro, . quo me 

_ _dato JiO.!lt{lstàdó, é uma realid;4de, no dizm: honra com o seu aparte. ·. . · 
dq: Çâliel.ld_ât0 .contestantfil. · .· ·' . ···• ·.· . . . ·Essa pro:va é. uma. certidão passada pela . 
-"ã,í:!h€1u-se,a . ÇOmmissão de Verificação de Oamarl). Municipal de Our!) Fino, . na 

P.!).4eri3s nesta si_tuaçª'o~ · , . · - · ·· . . · · ... · qual se.di;z;ia: « certifico qwJ houve aUs.ta-
__ :.:As: iJ,cta.8' !')leitor~es ·fora.m banidi.W1 por mo- _menta em !902 e. que delle 1tc1o hoHvr3 re- . 
mà)~9s, do e~apie _e · .. proctii'ª'ram"se:o$ v,icios curso ,» .· .· .... · - ·: · .. . · . _ . 
de ori~em; djzia cada uzn na íntimi,dade da · O espiri.to de ju;~tiça;; a segurança do juizo,.<· 
stiilo_ bon~ci"Qncia:. . . . .·.·. · ·- · -. . > · , o eriterio. :que dis:tingue o ·_riopro Deputado . 

·: pqf$ ~ ~em ; devo .. di11er , 4 .· Can;taira que p pelo. Rio dEi. Janeiro, .relator desse parecer, 
cÍl.il<iiâato contestado aprêsentou :duas· certi" levou S. ·. Ex. <immediatain:ente a repellir 
dõ~s ! : t.Ímà, paSsa.da p'ejo, Juizo:. seccional de . (lSSO documento · ctimo ,pro:.Va;'dàsse ·facto. 
Miíia~ ~ outrâ, j)élà S>ecretaria do Gov.e~na d!J . 0 SR., . ~tBÊR.'i'o :BizA~rú~Fez maL (T1·o~ 
:E~tã,tl!);{J em ambas S3 díZia~não hoúve .aliS· ca.· .. m:-·.se 'ãp'a. rt,es. '. ) . . ~ ... ·· . . .. · 
til.ffi.ehtb no ai:J:Do .de -1902, nó inúrilcipio de . 
Olii.'!) Fiií.o. · ;. ··· · · · · · . · O .. SR. Àu.ousTô :PE FuÉITAS.,- Eu repillo 

o Sk; ·.A .. ·.iB. iúoa.·· .. E ... zA.· .MÁT-;'-Não' é bast.an.te;. esse documento, disse ·o ílltistre .relatar; esse 
· .. ·· · . . . - - documento não nierecé fé, . b . servcntuario 

O:St( . . :AbéiustJ ·DE F-:REITAS .:___.Não (\ ba.s~ que o .sjlbsereveu. nem r>e repot•tou .. ao livro 
tá.llttf; perfeitamentE> ~m:, . .. . onde·eJriste ésse.alistamento, · n(l!ll se repor-
-_ (}:;sii. ALBERTb. BEz~r.tA~ - ·Podiaü'téstar _to,u_ ás ~ua;s . fol.has, ·p~mdeüg:n?u nu~ero •de : 
efu-ca'rtor.i<) do taheliião -da locai:idiid.e. ' Peli> .elertore& • ..A . Sltuaçao ,do espmto. do·ülust re 
1> •. -i ··' ·d· . il. ~ . · • t' · · · ·; .6 ... . . · ... .. d· . d·• .relator do:. parecer, . . como a . ~mnha, como 
~q9.~o , o.· ao 0~18 Irem e P,Ias em pq er No creio .que a: .d,etodos . os dignos membros da 
Jtll~" seccwnal e j,~ .. s_ecretar1~ doGo:verno,n~o 1 Comrnissão: que acoí:iipanha,ram s. Ex. era . . 
se_segue .q_ue r:tao houye ahstamen~o, (Ti o- esta c só podia ser . esta:, estamos deant.e de· · 
car-se ap~:t~-~ .) . ,' ·. . . . duas sel~ies .de documentos, os primeiros, 03'. 
'<ti·.Sa . .Auatisi'o pl1J·· .. FREI'i'í\s ---. S .·~ P.iosi- do cont(3shrité, demonstrando < de fôrma . ca.· 
tl.e.nt~ •. as boâ,s paüsas traz~m essa_ ,fortuna, bàl, •in0ohGu3S:.t e ~indiscutiv('ll que não e&istia 
eilã~· vão conquista,ndo adeptos nas phrases a.li'stanwnto ,nem no juizo seccional. .. . ( Nao . 
prQ(eridas por aqueiles queJeem de julgar, apoiados e nun;fet·osos apartes.) 
el)ibôta .··no . motp.ento .. não siritarn .a força; Esta pei'turbação. ~ . 

dessas m~srnas phrases. o SR.. Móa'ErRA ALvF.1s-:-v. Ex:. dis3e que 
b Sk. Ai:.:BEiiTÔ B'EzAMAT- Não foi cori- quer~á os apartes para elucidar; pensei que 

quista, porque s·ouópritileiro a reconhecer estava elilcidándb. 
os grã.nd~s meritos de _V;_Ex:; . . . . o SR. AUGUSTO DE FRE~1'As.:_v. Ex. 'está, 
. . ó sa: AbousTo DE FREÚTAS ,_, Nem eu me elucidárido; sempre eJtteid,a. : · 
ré:llro ao nobre. beputàdo. · ... ·. · , .· O SR. MoREIRA ALVEs-Não é .tão cabal a , 

Não existe certidãQ. 'déste al:stamentodo p~ova apresentada-: · · , , . 
jUIZ!) seccional ahi, nem ~xisto: Cópia .delle . o·t'la; A.u'ÓusTO DE FREITAS-Si v. Ex. me . 
na. Secretaria do Gover.rio.,do Estitt!.o, con- permittí~sé concluir o ra'ciocifiio, V. Ex. re~ 
t'o~~e allegou o funcciónà.rio eorQ.petent(3. tir.aria à ~ila objecçi).o. · 
:.Bãíli ; o candidato Cóntestant(} dizia que Dizia eú; 0 candidáto con.testante, a:pre.;_ 

n;i,o existia cópia. deste àlistamelito,· .e eú t d d · t ( •t 1 · 
tenho, õ. dfreitó de .suspeitar dlli sua .validada; .. seà '1h 0 ocumeri 'os t·api 0 a min 1a ex:-
d . t . . pre~são) . ·que eram a prova inconcussa, 

.:\ sua. ext.s enc1a.. · .· · . · · ·. cabal e indiscutivel.·de que ·não havh na 
.o candidato .conte.stado, - ~enhorcs, . pela pa~ Secretari,a do, Governo nem no juizosecci!)nal 

la 'vi'a .autorizada de se* .illustr~ procurador; cõpi.à. d.O _tal .. alistamento .•. ·. que v. Ex. co n-
o íllt:tstre representaP,te de Minas, dizia. que · 
as provas P,e que êssa alistamento existêahi testa;:.; . - · . 
as tendes: não .çumpriu a. CaJ:nara Mu'nicipat · O 'SR. MoREIRA Ar, vEs-E' preciso que haja 
o cj,ever de· re'm:etter ao ·juiz secciop.al, eis o. prova de tabellião de não ter sido registrado 

. motivo ; 11~0. -cumpri_u a . C~mê\:ra, Municipal. o alistamento, 
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A prova que ello apre3entoll é mutiln.da. como elos seus honritdos companhéiéos, si SS· 
(Ha rnu tos out1·os apartes). E8x. tinham, cJnn creio, ('omo jur . .>, o pro· 

posità firme de defender direit_2s e não ser-
O SR. AuGUSTo DE FREITAS - Não affir- vi r a, politi:;.a. Ae estender_Çt 1D\loO pro,t_e~tora 

me i.. aó nobre Deputalõ· por _· Perna1nbu_9o de JuiZ;· áq ui:Jl)e q 1~e lhe p~de s(1DJ>tes1Delite . 
qué essa certidão sejct a . prova de q~e.nao oamparo :da Je1 e nao 0 favor de am,IgoJ:•Era: 
existe o alistamento ; o que . asseg:ui·ei é qu.e ..:..·a leiJ-h Js dieta Q .caminho-'-'bll!'\Gi!-1' :ahl.f.nfle · . 
esse~ documentos cra.m. a_pt•ova J?ccJucussa, elemen~oi ao ,cotivicoão, ' para. pàderem '; d.!!-J' 
por ISSO que ora.m eerti~oes ~~m form ·, toga L Valói.•á t.Íina cci'tidão' OlÍ a outriJ,. o d.ever<(ià. 
passad 1s .pol' funcctom~nos competentes, de comr.gis::ião•et'a pôdfr ~o juiz de · direito •· qtitf·
quo nem n,o juizo sec01onal, :nem na S_ecre- . lhe mandasse um:documento que.atte$t~~ :a: 
b.t·ia do Gover.w exis~ia .dal aüstam~nto. · trarÜGripção do .âlistamento>.noliv:ro :de IJ()tas · 

, ' O SR. MoaE.ritA ~hvms .,.- Ma~_ iJão provou do ta~e)lião ;·óra pediique :v;iesseo;J.C.ao. S§lU 
·• :CJ.:iJ.e ríão óxis~ia . aJistil.n'lerito: . . . .. . . estudÓ ~S . t~ctas ·.çlas com[l1ÍSSÕ8l . s!ilc,qiqp.~e$ ... 
• ·_·:_·.·-_._o_-·_ SR_· . ·_A_V_G_u_s_ ~o._ D_.:E· . . F'·R_· _E_I_T_· __ A. s ._ :--_: _t_ ~.uê_m_p_-er- q\ic ~fl~ei'a;ú1 O ali~tctwento~~ érar::peqi,r.,o)iv.,fo .. 

d11 COll'l.rri'is~ão ·rnuniétp~ü. ond;~ ·de:y~ .. e$t~1' 
' g:U.n~oü isá:1a,V. Ex~ · ?, · : ' ·. :.. ·_ . lançado ~s$o àlistam_. o.ntq, cuja_·o:;d~tóticil). ;él;la -

Deant.e dessa prov.a .e . das. ; cer~Idpes cxlu- po'stn, EHri_duV'Wá. \:A..r:oiados.) · .. ·.,. ; . -• . :,: 
. };lidas pelo canlid.1to, . cé:titidõ3s que,.no dizw . Pois bem, $r. Presld;ent(l, n.a q.qa;l ,dade,;de •; 
juri.dicó do ndbre . Deputado pelo Est:1do do membro dé's.sa c_o~mmissãoi. cRme -v;oto -dive.r• 
Rio do Janeiro, dhno l•ela.tor .. do pat'ecer, gen \e .ddla, ti v e o.pportüni~a:de -~:e lE)m'Qrar :_ 

_ não p.odiam m :race'r fé, uma· vez que não a<Commis;ãq; nq mé.Q parecer; ~ q:ilo-J~nças~e .. _ 
· ··se reportayam ao livro •. ao numero de clli- mio de todos ess3s eiomérito~; autes :d.e e;mjt~ · 

·< tor~e$, a eXISt~nma ~o ~Lista.Ille~to emfim. · · tir JJliZO $obre 0 pHiito; __ . , . . · · . . ·: · .. : ·:· · .. 
·· .. · ·o ;~It· ,Ilf:~AMÀT .• ~ v-.. Ex_. :<J,QncorJ~ __ çorp> :,: )ndiqu~L~ .C_O:mrnissão <;!~e : bu.scass~m.?_S':_a ' . 
. :isso?. · · .-. . . · . . -• .· · .- __ .prová no. l~vro ."do .tabelliao, J;Ja t~a,nscr'l,PÇ_ag , 
. ó s_ R_ .. o Auous_TO DE 'F.R-EITA..s ...... :v:_Ex. :i:d.D .·m_ e . Q()SSe alistamento,· qüe padi~semos ,E)S$e· li.V:l~O, ,. 

· · · qué )ms~~sse~vs; em~m, os : JQl'paes;. __ on~e- • 
interrompa.·· . . - por.yentura tiVessem sido publtca,dos os ed1'. 

O SR. ANTHElW BOTELtio~ v. Ex. urro de~ ttes r JlativOs a esse-..alistamentó, quer tantes· 
·,clarou que quer;ia api:r~es? · · · · - · dO seu inicio, qu~r ,após. · · · ' :· -

._ O SR.. AuGUSTO 'nEFREITAs~ E.u1quero O SR . . "AnALllERTO FEÜRAz-:--·. E's~aproya 
.•. apartes_ de v. Ex., representante. desse dis- competia ao cq,ndidat(} cpntes~ante. · · · .. _ 

-•· t 1·icto, nãpmeia duiia, pO:rque espE)ro que 0 SR. . . ~uousTo ]")g F-REITAS--.- Perçloe'i>.;o.Ó· 
·v: Ex .. venh)l, á tribu.lla. • · bre o3puLado ;_Q.esdwjádescub;ro,)>orante ~· -- · 

Ú SR. BARBOSA. LI!!Ú.__:_Apoiàdo. Gainara, li, profqnda divergenQÍI). ql!:e ·ex.:~s.te ' 
.; o SR. ANTIIERO 13:)TF' ... wo-Virei 'ã tribuna, env~ E~6.8 teni o se~ espirit.(} educado na :po- .· 
; .. .. si julgar convcniciJto. O juiz da conveniencia Jitica. é cu 0 t !lnhú educado nâJust~çiJ,. · · · 
·' 'i?91l.Ou. . _v. Ex .. é politiéo, é serventuaNodo _um 

0 Sa. AUGUSTO DE F-REITAS...:.... V, Ex. está. par.tid.o .. ; . . . ~~ · 
·_. ' nó dever de vir defender e3sa eleição; é o: ó _SR. ADALBERTOFERRAz -Não a~poiado, ·· 

representante llD1D~diato deJSC districto. (H a sbu wl. vogado túnb3ín. · -.-
dlversos apartes. ) . . . _ . .. ·. · · . . . 

. A situação de espírito da Commisstto de UM:;\. voz-E tem carãcter. 
PodeFes er .. t está : ·· estava · em .fitco de duas o SR. Ã uou~To l>E FREITAS-Oh! ·o fa.éto'· 
séries de documentos, nenhum dos. quaes de .serpoljtico n~o quer dizer que úíío : t~~l:):a.: 
e1•a bastante para .leva.r ·:á sua convicção caraêter.; . .. ·. ·- . · · _ · . . 
a certeza absoluta da e~istencia desse alista, 0 S~. ALBERTO BEZAMAT _,...E' · .DepíitadQ;~ . 

, m~~~-o nob~aDep~êado {nlo Rio de Jlineir~ não está aqui c:>mo advogado, -· -
· consignou, no seu importante rélatorio, que o sa. ··AuGusTo · DE FREITAs-Antes :de
. . nem valem as cet'tidões passadas pelo juizo proseglür, permitta V. Ex, q~e etj d8,~üe j'á . 

.. - sêccional, nem vale- a certidão da secret:l.ria fa;çà ].lll,l p_rot~sto solemne. . . .. . '_ . - ..• 
,jllimicip;tL <: - . , .. . . - · . - · . . - Si V. Ex. ' fosse meu companhei ro ~essas · 

· Mas, si é contestad{l; a' cf(isten.cia. desse al.is: -lides de annos atrás, nem de 'leve; eu 'o creio, 
tamento: si exíst-Bm .indícios, pelo :trmnos ,o seria ca;paz _de su.~'peipar quê minha pál~J.Yi•q;-

•·· grayes, que detei'rríioam a.' suspeita, de urna · quiz'ess.e .t.liá.goar a S. Ex. ou a, qlJ.em qu~r . 
> ·rr.atide, qu ü era .o dever 'de 11iJia cénnmissão que seja.<· · ·. ·· · _. · :. . . .. _. · · 

que quer trilhar o caminho seguro _da ver" ·Não cr~ia que minhas pa.lavras. wal ei)J.· c 

.dada ? Qual era o dever do ·honrado relator, p!!egadas. ta,lvez; · pudessem traduzir senti• . 
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mentos de otfeosa. Entec nós h<t pi~ofunda O SR; AuGusTo DE FREITAS- Quando, Sr. 
diveegeocia, boa ou má, para m;nh;t for~ Pt•esiclenb,eu annunciava e~se f,wto, u es1;add 
tuna- politic.:t, p'll'a ,a carreira. que mo do espirit'o do illustre reltttor do parecGr QUê 
apc::mt~J:,Edl!qtH;ü o meu espiri~o nos peinéi- conslgn.:tva, em Nlação tt cada ~crie cle dó~ 
ptmr,ilºY~J:'()S da. •justiça e .do direi to,· julgo _as -cumentos; os vicios q11e oncJntl'a vã, bastu.ri tos 
cottsas co,mo juiz·. . . '/ : para -lhes-retrrarerri todo o va·tor, . dizia cu; 

. : '< . ' . . - • q'uo .et'a -direito meu, êrà dir<iito do riand,t; 
. __ () SR, • ADALBER',f.'O FE~!tAZ-E eu taan- dato oontes&ànte, .era · dií·eito do eleitorado · 
Mm·. · qiic aqui o ri:J.andóú, era direito desta Cá.march 
,.()si; AuaúsTo n8 FitmfÚs.:._;Não-: cedo a. espera~· ·q_ue _o nobre' Deput~do IriJicâs~e 

1
<1 : 

cànv.êriien-cias pal'tidarüis -sin~o at~ onde ·a 'Comi)lrssao os · meros que :vw~?Jem bamr ud · 
rtiii1ha éonsciencia. pel' triitte; . .nosso cspiri~ó a duvida a_ eU~ levada pdr 
• UM s_-_ R: .. _· DEPUTADO_-K ri'ão_·. __ p~-de' sup-·p' Jr essE;lildocumentoscontradictorios. . 

No seiO da · Commisão, Sr . Pl'esi.Í~nt'~ . . que;: os p}ttr()s as3iiri. não procçdam: - . · - '-' · 
lon.l:irei aos meus Ílludtres colle'gas, no pa- · · 

Ô .SR;, A\IGUS'.);'Cl"I?g: FiÚ;;r'Ús;Esto argu, ;recer que· :àprésentei e Que uhí oorréim
mento fJ;_ · coiitr~rio seiisb é ·. falho _, (Apartes), pres~o, esses maios, . quo viriarp. trazer . a 
Dizer qual a m1nha ngrtfta de' proceler nao certeza absoluta da existencla desse alista_, 
qtier ãizer qlie ~a ,J;!:OI'tna ~() meut· contrario ~ti:íeoto .OU da SUa: inexistencJ.a. ', . .. 
seja quL O•no_bf;e Deput~ct,<?; · (~irigind?:se ao · 0 iiobee Deputádn; entretanto, Sr. Presí. · 
Sr.rA,~albet'to ~e~~raz-) (;l:tZI~;e este· mcrd~n te deil:.te, rejeita a ·primeira .certidão, passaria. 
voHt;~ <L Ptoposrto do-. S(;ltL a~a_uto, __ ·QUe ao peLo · governo do · E3talló, .rejeitá a ·segunda · 
candidato' cont!~-tante : c.~u~pl'ia( t~a-zct• e~se cértiilão, ·passada pelo Júiz se~cional, sob õ - . 
docume'nto. En,a.Jla"Se, e vo~ - demo,n.stral o. 0 ftmdument'J de _quo ellas_ nao provavam , 
· ·-·o-s:a: ÂriA:L13ERll'O F.Elinú~b ·ünus come que não ti:vessé_llavido alist-a monto ; rejeita. 
pato a ~qilerii'allega .' : - . ·• · -. · • · · · - • - a ce~·tidã?; _p~ssada pela ...:seqretaria úa ca.-_ 
, OSit, kuciusTocDE . FkÉíns:..::.:.Pei'dãõ· ilo-- ~ara MuQI~lp~l,~ -I>Jr nao merecer· fé -nos -

Çãó corríti:ueü'à; dô prá.xà:prôces>Úal.:: __ _ . · t_l}rmos em quç se __ ach!l-; _ mas-::~.eu pn~o pa,ra . 
· : ·· · ,· · . · •. · _ · -. __ . ·. . -·. es~~- ponto . to4~t a: Jllustrada ~tt-:Jnçao da-9 :~-R· AD<\fiBE~To FERRA~T""JY.(as vcrda·. q11êll~s que :querer:njulgar com~jus'tiÇ::l e·com 
de.H~~·:· , __ _ . _ _ vei'dadc~llla:S. para acceitar esta certidão 

o ':SR'; 'Aunus'l'o--TlE-' F~EITAS...,..:Mâs .hço um no ponw. cmlj_ue diz, ao ter'tnindr, que nao 
pre~itó;•{Ju_j~· : ~erdade ê 'i~·tiibern : :.su:blüiie, h.61]Ve recurso do alistamento~ · .·. 
q~e : 1·Fitpi;!~st:~-ve'l ~:ó;Y: Ex-~· ,n.~~ ·n.~_garâ, ·.e · _o qúe; p~·Mm, e~tá CID: Htigió.' diss~o. _eu 
~- 9-'ll~'~)~IZ~ ~o:·é-:frbi_ttr 4ecrdir --_stcm• seu. no m-~u pa.reé3l\ nao'é s1 ;hoilV:I:( ou_ nao_ re" 
Jtrlz<riJé);l'l'a:~ du.vrdá (Apo~ados:·) ' · curso=. do alHtamento.: :é si o proprro alista~ 
. -Isto'-·é ' que "é"prec':ito·s-ubli-tn!f. -- _ tirriento e:idste;' sf élli~ SG fez. E o. meu . 
_ ( AjJ(J~itdos.; · rt'ão ~po·_ad:iiJ:: ·• T-t;ocaih-se ;varias· 'Ospir'ito e.stá. em d[Ívhla,, e nã;o ·pos~o vottll' · 

ciparles· e'l~tre ó.s Bts , Bar'li'âsa 'L_imii, Adalbe1·to sO'bi•e a .validàdo .d-éstes · actos, si' não tenho . 
Fen'az, Pi~·i~;:-Fé·rreinz; Bezdrriat 'e ~aéios·>o_u~ _~êlerii~n'to:· prii)lórdiàl, ·ar prt>va ·da existencia .. 
tr-os Sr:s:r Depu tados-. Soam - os~ tym,pa.no~.) .· · d,o·amtiit:nonto·erri qtl<J olhis ·ass~ntam '• 

o.: Sií~ Auo-ús'i'ô ii:E ':FàEIT'As (respóélendõ ;;. _-- . Pois beril, Sé~ Pr;esidentc, a hont•u.úa Com-' .. 
um • dós apartes di/ SJ• . :Lrd/:ilb'drlo Férrá:-:)-....:.. ' missão \~ ~ os- meus · distlnc. :;s,_inios nollegas .. _ 
Acceito ·pela~ coricms'qos: Cqn/igne-se a abandomiraúi esse alvít e, : yolh·am as , 
expr"e,Jssij:o do nobr;àDêput'â;d'(),pdr:íltiirvoltárêi costas~ essa di~igeocia ; S, EEx. _ \e nada. 
a élla. (Continuam os apai·tl3;3 entr.e ós _ mes- quizeram Sab~r· C passai Jrf ao C' tmc d~tS;. . 
mo_s S.i's. Deputados . 'Soaill o.s ty?i1pürt_bs.) actas eleitm·ae3.• · 

o SR.. ·BA~)lbsA., .LtM,A.~Peêo ~ pahi:vra'. : ~Disso : cu_ nq . ~-~npl!'rc• .'l;,e par :coqú~ o 
· · . · · : - ·· , - · -dtssc sem . possrbrulado de · asta_ ·con Je:-lt:J.çao1· . 

Q ~R. _Pm~~ID,~NTE:E~"9 .; bem: da> Ol'!iem'.- rejeit:fr U certidã.Q::do _éan(Hdato cor; testante, . . 
peço;_-aos ~oor§JS. _Da;put:J.~o": qtro : oc~upetn ~s · qüê -atnrti:la a inexis-tcocüt do .ulist~mento, ·. 
se?s- .~~logares, Gont.~nil~ ' com ~ _Pa;}aV:riJ. · O· rej~itar. a certidão di.J candida-to_ cu:ntestante 
Src.- Aqgüsto de~Fre 1~1~ -- --.: : ':' : .·-- -- _- , : q.u[!;nto .. á e,)t.jsteilcia . deste al!s t:unento e -

O SR~~l!GUSTO· DE)'':REI').'\\.S_"-~o : arV .E_x,; · páSsM··MG.J~:âlli~ das actas,_ que prcsuppõem 
Sr. Peesirlên~te, .que; - por~ car1dade, mantenha a· exisoencia· do alistamento; é dar todo o .· 
o s~le-nci~;. -ao·: rn.vJnos em_~ ãttenÇão ao mCJ'u -valor á certidão que alfierrra que alis tamento 
estadq; tao·tongo como· v::tc·.:nr· §lSte debate; . existe' . . · · · _ · . . 

'ótnentirlivnãó 'êfii'l.g~tr a·ofl,fíi: deU e. · · _ dum o $Ó· cbtnprahonde qu<l , o _ nour·o Deplt· 
o Sii: F''Rtlsll):E~T'El'-'-:-Poçó·uos· iiobt'es DepU' tadº não tivesse a . Pl'OVlt. lle que o alista·'. 

tados . que' evitenf ·ás iritei·hrp.çpiis vel1e- rric,nto· exbtó, c; cxacl,amentrc por nãó tetl · 
ni'entes. · · · · ·· essa · !Jrovà, passasse s. Ex. _aq exame·. da~ . 



actas que presuppõem, repito, a cxistencia Mas, 'Sr3., di~s-3 cu na. Commissiio: si .o que 
dcs>c ~~listammt·) ~! está em duvH~ é exactarnente ter sido ou 

. . não cumprido cs~o art. 3' da lei de janeiro, 
- 0 SR. CALOGEL~A.s ··- Da hceoça P:1I'a u!ll Çomo 'é .rúe do facto de , ~e pr~sumir : que . 
apa~tc? N~ · cspmt? do. Y. . . ~x·. lv1VIa devia tet~ sfdi'> cumprido sà conçluiü q.\ie foi _,, 

. duvidas qua~to a extstcncm do-ahst?-m~nto, elleco-I'riprido~ ·. · .. . "' ... ,-.•·•·- =:_··_·•.- ·. ·· .···. 
e; . ape;.m :d1sso; annullop o · result!l! !o ·.cl\1.: · · sonliorê~, í•t}ilHo: $"oeü · 7t~nho (lU.vidá ele ' 
:eleiÇ'~o; fot por ~s.;e ~conJtt?~t~ cte. errcunh ter .sir:lo otrnão _cunípridq q ft'~- 3°, cOriió; é 
st_unctas que V. EX:. naosabta SI ex1stmm ou que eii';' J!JiZ, pOS~o : Ü' __ buscar prov;~s i;l~$Sa. .:; 

. nao. . . . . -· .. · .. · ·· _,. _ . , . .. _. ·_ ·. · _o bse~·vaÍl«ià; fiir!l- .i;lessa .·pr<Jsump~ão_ ~ · , . 
. q ,SR • . A(ÍGU~TO m!: .· ~nÍ!JrT.(\.8-.:;,; ~ª'r~ce qúe :' ·ó illÚstre DeptÍtado, n1éti anligo, ·rJ( a;Í~m; 
eu· Jaespet'av~este·apartc do nob~a DI;)PU· _ s: Jjlx . . ~eguiu o cons3lho dMJ,tl.elles.v~lhos 

._· . ta•lo; . que o,lut nos se~> olhos brilhante~ . . · f'?thoricqs qqe, dq'Qii!JaV1J,'Qi ,.II;os pr~!lle;r.o~ 
,··vae _ter a resposta.. . · . __ · _ . _ __ _ . ·. tempos qa etõqüeQci.!i' equY d!?,:ililnaós ~ dls

·· ' ._ ;' o 'si\. CALOGÉRÚ ..;,. Déi . :o _.apnrte cxal!tl!,; , cipúlo~~ -(lu~ r<)eêbi:tnj: proy(i,V:~1!1J.Clr~~--J)ç,ões 
'/ menta' para ouvir a resjiô$ta do v~ E :li.~ . _: ; n(jS. rçcl·nt) S; doa conye.nt()~:-qua,nd() . sej~J,1Il 

· .· ·-. . · ,_ · . .. · · · .. ··.· ··.. ·•· .. .. · ·. -· . : argument:o:sfr_a,cos,se JUT1ta:m.=todo.s elles; p_er• _q SR AuGusw DE _FREtTA~_ ,...,._v~e ter a ~ qiHi é p.ossivelq)le reunidos t·eptesentel)l al
ínill51 completa_ resp_()~ta, · porqueh&._ ._uma gtimari,ausa. -.·· .-·· . _: :.,·., .. : : ; •. . ::.=_, 
un_:ca; cousa.. qu~ dom• na o.meu, esp1nt? ~ . . S; Ey. rec.or:reu ,a • esl.e mero, m11s s~ntm 
os meus autos- e_ a cober9ncia; s .. o eUapode - qüe Ml\3:é l)lui~O' poftc? p ~t'a . tl'aze_r.á ça
dar-:lhes valer, nao parante. todo,; mas Pé: m{:tra cértez.a, qúe ·o; allstam~nto ·.fot .feito, . 
rant~ mitn mesmo~ •.. _ . •. : ·_·.·• · _ . . · . , . ' .. _ . .. .. · que o ss\i_voto tr~fuz a verdad~,- é s~ . lj:x • 

. · ' · ·. Ye~a o no?ro DeJw;t:tdo' ,q,ga,l? ~~u. _proce· , díssé :; ·lMm;· do :que .,as ·: !l, ~ta;s,_ s,ao_ a Pt:R::Vai 
d!mepto ;aconSelhe! á .C()ill1II,liiJ<1iO_. á lllVes·: subsi~ia:r,iá_ :de qúe hoqve- ,diStl),f!lento. · · .'~;, .. 

. t~gaç.ao d~stes . factos; _qJ:!~ !he 'Pudessem tra~ · : · Mas,'- senhores; eu in a dirijo 'J!Íeste momento -
, zer a ?ertez~, e n.Conlmt.ss~o o .. recusou. _ .. . . ·. . .._. _·o_ re· ·p· ·_ ésentaiitâdap··olitica. do_E_ :Stadó' d_o_ 

M d. C . . . _ . 1 . . . ·t nao. a . . r. . . . .. 
, _ , a9, 1sse ~ . . om111~sao, .st soJre . c. e · Rioué'.J~neiro, não <L um illúl!tre éollt)ga, · 
alistamento patra_m duv1d~~· · s.obt•e as_ l:!>Ct~s qde obcupa posição · satieri:te . nub'L partido, · 

·, que .a elte s~ reportam . Pél!Fa /gpal~en.t~ a eu :me; .dirijo nestJ · ·tnomente a uin :tp.agis
d uvida ; e s1 :pau.· a ~ duvida, -.nao e h cito trado q11e hOnroJ1 ;i s\].a toga até h a - ·beq1 
tomar conheetmento~el~as.. , . _ . . . . . , . ~o.ucotel;bJ>O,_ á~i_;I,ell~oquedist'ribue justiça~ 
· · Esta. é que é a·co1C:·u,;ao JUrtd(ca e logtea, seusem.elhánte aque_lle que symbohza.·em·lJl 
porque ·só· S~ devq totnat; CJnhecimen~o de.· a iÍnagerij da bi ;:·eu ,pergunto a S ,: E~, ; -), Si 

'aeta;3, para fazerem pt•dva e darem entl'ada eu ponho êm dUV;ida ;t valid~dê des~as actél!S• , 
no Parlamento ao candidato,,qvando sobl'B porqne .· pondo eiíl :duvida .a =ovahd-ade:do alts-

. ellas não paira a men<'Ír ' duvtda. E no caso · tá.nietito em q® (l;Ssentam, . com() v~m 8'. 
coUidem cer•idões em .(}ontt'ario, a · duvida Ex/ diz~r qué a pr~va dl} que existe ·alíst,<L-

, permanece no és:;1irito do no~re Deput'!'do mentô são as actas que ahi: ~stão ~ l : ~-
pelo Rio de Janeiw. ElLe proprlo annunc1~u Senhores'· não se discute a e:Kistenci:a. ou 

'. q no não , pJdia , so docir:lü• pela ayptzovaça~. não · e:dst~!lcia do · aJista.Ínento eleitorél.l, 
das actas; p;rquo ~ssa ll;PP~ovaQ_a,o rmpJr- 'desde que o candid.ato vêm. i?Xhihir àctas de 
tava .~,p;-ov,a pre! _:pmar,lndti!CUtlVel ecefta eÍeJç(jê-'1, .;Vem. VJS di~OJ'. 00111 a' ine~IÍlélo 
da oxt~tencta do '· .tslamonto. . . . conscienc1a e r1gor ele dtre1to . ~At prov(l: de 

Creio ter satisf, itrl ao riobr.J Diputado pJr que bou:vealistamento aquLestá iias:actas 
Min;ts. , ·-. . · _ . que me aproveitam n . ·•· .. · ·.. ' 

Mcis, Sr. Pr<3>i«icn te, o ill ustrndo relator . Pass() adeante, - Sr. ,Presitle.n te, ·,o te.mvq 
do . p:.tl'ecer, digno rept~esentante do Rio corre e. eu receio que a pacien,ciã da ·Cáinara 
de Janeiro, scntio que .- ~. te~reno lhe fa- se .esgote. , · .. - . ·· . . .: _ . • . . · •- ' , 
lhava,'}ué o mo lo de se gmar nao era seguro, Passo ao estudo de outra e~erçao; antes de 
e q·ue àlguem podia lhe surgir ao encontro 'o fazer, porém, cüi:tipr•c-me tomar na ·d·evida 
Újdagaildo (la; justiça da solução, da justiça consideraçao um apárté do nobre Deputado 
da deliiJeraÇão tomada; c .S. Ex. colhe ar- por Minas, o Sr" Wericeslão.Braz. . . · . 
guriiento no seu , espírito e procura1 1hl·Joe- .. s. ·Ex. me·inquil'iu ~obre a validade . .. das_ 

· me a expre.ssão, galvanizay <t sJluçao dada. eleiçõeJ, no tocan~e ao _ processo _ elertoral 
S. Ex. dlss): si a!l .cedi lõos collhlam ; em si. Eu disse a S. Ex. ; coherente com? 

_si eu não , posso ter certeza de: que hóuve principio quo a4~ptet, cfntesta!ldo a_:verda· 
ou não alistamento, eu me dectdo pJla sua de _ destas eleiÇO.F,lS pela . euexrstenCia. · do 
existencia, porque, primE)iro: elle deve s~r aliskLme~~~ em qu~ se a~senta;m, o .m~u 
fei.to annnalmente, nos termos do art. 3• da . dever de J_u.Iz era.. n~ entrél!r .nc.t apreciaça:o 
lei de 26 de janell·o. . . \ dellas. Nao entret ; ·nao pod1a fazel-o. 

'lo, 
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Ent.rof.<tnto ellas a!Ii estilo ; V. Ex. mande el ei~·ão foi feita. pJr um arrola.mento .de 
busc::tkts o veja. qno essas actas. estão bem }898. 

foitns o. ncllas fot'().lll obscrvadú.s .as forma- Parecia, Sr. Presidente, que si a logica 
).idJt,d ,ç,~.)p~acs.. . ., . , • .. . , . . • . ;iú. ,n,ã_o·é.uma mentü·a, si ella não deve ser 

• .• >· :Q. P.r.OP.l'W · )•okttor do pi!reÇe_r aímunciou• bá!1ida do nosso ' juizo, ·das· nossas delibera- ~ 
' deJ~Hó's g1:á.vcs nê~tás rnóim:ías 'ac~tas, . .. . ções coriscientes1 parecia, . Sr. · Pres~derite, 
... ,:::P~~SJ)i_Sf:.•P/~:ide~to;!lo, <Js ';udó. ~~ eJeição _ · ql!~.'a · I_ogtca devi~_lexar o nó~re Deputado 
., . ~&-.P ~~~QJTil){!IC~plo; no ,qual e~p.er? :el~ Deus pel~ Rt() .de · Jan~u·~ e -seus. dtgnos compa- .. · · 
.. )m;.O llo:t;Qi!1ot·anttl a m1pln C!)DSOICI\Cla)ne· nhe.tros de Gomm1ssao a um facto, . no sen-. 
· P.Oàfeil~. do. ' que olla .·m'o di?: quê fiJina tidó de acceitar como prova segurá uma 
. . cr.lHI:lã .dri. eleiÇão do münicipíod.e Ou~ó Fino; certl.d~o VLSSada, pe.la :secretari~ da ' o.amara 
: (:P4_U.$d;} . ' . .· ..... ..•. · .· .. · . ' . muflic!;pil dé Jaêutiilga. . . '. . .· .. . 

·., ~ :Sr .. Presli:lqnte; .o. ·nu!dl' desgosto ,que :po- 0 s · ~ - , ' ·. · • · ·d 
·. ·4,'ei'ê'i t·eEni,l; :min!i~:.v.lda de repi'esentante da ... Ri WENCESL!o BRA'z~O. muniCJplo' . e 
· 'l'{q,l;ãó;J:l'Irtq\i.~Qtó " 0 ·ta-vor dJs i:i:i(JÜS coneidár· Ja:ctltinga é de creação de 1902 e, por isso, · 
:'d}í:6s ·hiCJ p'errrj.i1 ti[> \J.' cntl'adwn~ste redinto, er.a natural que •o Sl3cretario d ~clarasse . que · 
:~-~fHi~9 , s~l~tt . ãq tln:i~oinjristi~à; pôr 'p!;lqiíéi:m. lá __ não:li<~; vi~. alist~JUento •. porq~e o alista.- , . 
. qnMeJti.·; t\ qualq ücr dos meus . collea-as ; SBl''á m~nt_ofur feito e:m.Ouro F'ulp. .·· . . . . 
o dó : üti1~ili~uihjiJ ;~scorrcdto 'efu . r~lação a.o· , ,o SR: Audus'i'o DE FREITAs-E' .dé creação 

:.f~~'~i~~~ds01!~1·s~g/;i~ld~~.; ao Úicjai·· ~~'ta~}~ lQOl • . ·· .· . : . , . · : . · ' . 
9 

: · .. · · 

·};la:b:Yl.',<'\.E!,. ,aO .lfl!CH1f ·a·mwha oraçao, que o 1 0 ~R_., W~~C.ES.LÁO ~RAZc .. lHO-. 
1
• }:fi'OQi)ti:Üll3ritu (la, Comínissai:) < sr.guindo' o 0 ,SR: AtmmÍTO DE FREITA~~l90l .. 
h~mi•tl,.lo re.lator-de;ite pa1'(]éQr ei~a. uniproce-; ~: , i ' • . . • ' ' . .• . •.. · ; . - ini· 

.· :di:rlldrttp· tllog_ico; Ü.lll P:rócediill,é'tito injari- / o,sa. '\IVENC.BSL!O BRAZ- Mas nao 
:gip_o, -~'!f~p:ho e : déV.lir 'ç}.e ,deirron~~1'a1-b; sob pqrta ~ ç}.ata: , .·. . . . . .. ·· . 
; pc;i):t!, .de .nj).o , ter . fúilo :a defesa; ;que faço' ~do ··.O Sli': AuGusto Dli!. F.REiTAs..:..Ml).s eu :vou 
N1ó)ÜHl pmf~ri .. • . ·· ..•.•. · .. ~ · .· · .. .. .•. · :deri19nstr<ir que á dàt~· 'impcirtà: ttidb _e · y; 

. : .. , VJ~tes, .:q!Je não }1n. muito3 i11-stan.tes a no'' jli:x: l:lóm o seu·apílorte•vem prestar um gr~nde . 
. 1:ü·a .D$ip)lt:í.do .peló)Uo de.JanBtro, redigindo' auxilio á éàusa que defende(• . ·. · • · · 

· •• ~!f~ld~-i~·~~~~~~~~-~~Yàusé~~t~~I~Qdd~~~e~~Ó . , . OS~. WENQ~~LAo B1üz • . A · dàta pouco . 
uiUpic!paL e pJlo. juizcr SJcclori çtl ,_; :.vis tes qua . 1~porta. . . . . .. . . . . . . · .. · 
1?/ .,-E~t, J.:lO~ e.mAuvida. q : ya~01~ •91J, .certigãó . ··:• Q·SRo AUGUSTO bE FREITAS"-MalJito o mo

_.t)as~:ttl~· ~· pJ1li> . coinm'i~3ão mudicipa:l,. ;peJo · mento.m;n que v. Ex. deu esse aparte, por" 
fa:efu. so .e. só de não se rep.ortar·ao livr•o que quanto a consideração que vou produzir· me 

· ·C:O.htêl'ii : i) · alistarii'entO; aU 'seu .. O!Jlller,O .de ei:icapal'ia .certaínelilte, não està:va · n:~ ·ordem . 
. Oi?dern, ap numerq"4e :paginas e, ào :)lumei·o das riiinhasidéas e V. El!: .. vem e)U meu·au- ·• 
.de .. eleitól\'lS,; $. ,J_];x., !Jorén1;< colh:a nesta xilW;·.muito ·obriga'dd': . ., : . . 
. mesma.. c:e.i'tiçlão, .aÇtcnta.. a uMureza della, •. o~ C(l;ndidato contestante exhibe Ulll • do_~ .. 
· att(>otá s_o':JrJttiü'i~ (iílaUdade d~ ftincc~ona- cüniento; um:J. certídã.o . passada -p2la • ca- · -
·. rio-qQc· a passou,· um :·erei:i:iéii.t(! de pr9va inà,J.·a municipal de Jacutinga, , com a qual . 
. naquillo em q\}e._diz que n~o hoí:Iye o ré~urso pr.)va: que não .héi uvQ· alistamento no anno · 
. .de alísta;rüentJ. ··• , · .. · • . . . · . , ·.. del9Q2, attenda bem a Can:J.at'à, no. a;nno do . 

. , 1S .. ;)~x. con~1.gra il. ~o}iipet_en c ia Ao 1lBci'e·. 1 9J2, que á eleição foi feita por um arro- . 
.. tq,r;loJlà ,,c<J,mwa, .mumçipal',como ~1,1 .torida,de ·1\l,rúento del89~ .. ·. : .. · 
un~ca ecJmpotonte pa.ra ce.r.titlc(!.r. ~ éxis- ,o:sa: WENCEiitAo BÚz ·dá ,um ;parte/ 
-tciJgiá ou. não . d~ al(stameO.to · e,, collidi'ndo : o;. · •· . " : . • · · < ,_ • . •· .. · 

.·· ce~tidõo.J.Pl:Ss,J.d;i,s por :.Cdiv:ersfi,s•repa;'rtiÇ,ões; . • o $R.. :A:ç~(J~'J10 DE. F~'(i:n'A.s . - . P~~dôe-:rpe; 
s. lk dá il)ipJrtà.nciá á· priihéírá.~ : · • '; . · .. nãó JJ1tetr.o,mpa., -(],eQohi .• OQV.il~o,h~L co li! a ~ : 

.· .. ·· P.ois barn ; .passernps a,ó .estudo dai ;eleição m~\or •.'p'aciencia :~ - .pra:z;er ; .. PRl' •· um. a,rrola,- · 
, de Jacutínga. · .· .. .. . · .. : , ., . . •. me ato de -1898 .• dizia,;: ramett1do pela cama-:- .· , 
, < O honru.do catltlidá,to co.Iitó,~ti11ite veiu ra mü[)icipatdq ouro Fin.o, quando. Jacu-
dizer á Gani:wa,. r:épl·esEmtàda. pela :c~mwis- tipg~ era rn up.icipio des5~ outro. . . . . 

, s_ão d,e. ·;v9.rJficaçi 1. c). e· Pqtle.re~ :_ ~- ~ss~ .â.lis·.ta- . ~{~9 -o câpJidatQ cpnt.e~tado ex~1iba p,~~a_n_te :·, 
mento é ·t\ma .philtit~sia ; • ~sse •a(i3tiimerit0 (~ Cor~niissãq cértid~o p-ª'ssa.c!.a pela seq•eta-

·. Üio exi;;Jte;a .. clei.çiJ ·foi feitá .pJr ·útn n,ti :;;h- · ~·~ª' d9 gov'et'Ô() dJ' E5tado _ou . pelo juiz s~ccio- . . 
mJnto dJ . 18!:8 .• • · . · · .· .. : . ·· ·. · . ·: · lln]:..,...fàlha-mJ a certeza 'neste lnomeuto- . 
. . As proonis .YÔS ahiJeudes : é està :c'értidão inas quél; de,Upl, qu~r de outrQ. uma eerti

,passa;da . pelo. se'crctado;da ~ainfi;'~a . mUJ;üci, . dão .ãcqmp1nha,n:Q.o t~ma lista. do alistame)fto 
.. · pal. de. Jacutiinga, a. qijal. affirri:J.ã . qüo · ·~ão ~do. mtirii.cipio .de J,acutinga, no anno de 1992, 
OllVO(tlista:rncri~() . no .anno ueJ9'02 :e qHe . a 'e, senhores, de _onde foi Cf'~r(\hida E)SSa lis~a? 
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Do juizo secciomLl? NiLo ; porque h'tnão exis- Si S. Ex . tinha. ueantc de si nma cedt,U1o 
tia cópia desse alis~amento. Da c amara m_11- p~l-s.néla pelo ~ccrctar.l o da. cu.mal'ct, allü·-' 
niicpcü, tamuem na?, porque t ltmborn nao mctndo que não existia liclLlt, S. Ex. :oó t.inlm 
consta da secretaria. do Estado; tambom. um carninlw rv · scguie~si o· ~J.listament() (i~L 

-, j)elás fuesmas razões. · · 1890 ·não coifsta;- dtt sécretaria ~do. go.verno,, 
: VE\de, senhores, "que isso peova .ma:i~ que pelO qualfoi fóit::i. a elei(;lií,o, esta ol'<k nuUa. 
este aiistamento é .. fa.ntastico, pot•qúanto ~ as , •... Entretanto, a · verdade é qÚe o.· sectétiLl' ÍO . . 
certidões,'as cópias;que a lei eleitoral muitq' da cainara djS'se, e osse facto é '-de alta irn· . 
sabiamente mandou que sejam rernet~idas ao portancia; .que aóleição foi feitã. J>or- alista-" .. ; 

· · · · 1 · t · · d · Est d t m rnénto 'de 1898 . . ~ · ' • . . . · .·. -;-., , 
<JUiz seccwna e .a.secre aria_ 0 a 0 ~ ~e · Eml902 não houve a,listainento; pão cõ)1sta. · 

urna grande· utiltdade 6 nao forr.,m . feitas do livr_o da camara ·, o ca_ ndidato co·ntesta.dó · 
para encher archivos, n:volumar estatísticas 
mas para garantir 08· vencidos · quo. procli- exhibia éertídões (la secretaria do governo ' 

· •. raro abrigo. para 0 seu' direito, da qual cpnsta. a cxist!;lncia de cópias. - . 
·.· . . :De fvrma que, senhores, no E~tado . de Pois -bem,.. as .• actas. do rnunícipio de ·Ja-. ·· · 
,Minas Geraes; rião se enÇontram essas çó pias cuting·a, etüa ·valid.ade çánsagrou .a Commis~ 
.nem em um .nem em· .outro logi:tr" · ·. são .. de Verlfié'Ução · ds Poderes, mencioJ1am · . 

· numero de eleHorils . superior ao arrolamento .· 
Pois bem , na · &amara municipal do Ja- del898, iguàl a .todo 0 alistame~to de -1902. 

-cútiii.ga exist.e urna cópia .de um alistamento . . . 
que se dl~ ter sido fe.it<:J em 1902, em Ja- Agora me ê licito, com inteira confhiúça; · 
..cutinga. · . dirigir-me âo nobre Deputado do - ES'tadó do .· 

Màs que alistamento é este, ·do qmü n.ão· Rio de Janeil'o, o Sr. Be?;.amat . 
. ·. ·existe cópia, Det'\1 no jíiizo_ secciO'nal; nem AS ._Ex., vólho bátalhadór . de lutas poli~ . · 

:iia secretaria do góverno'do Estado .Y. Quaiido ticas, que tmlto>tem combatido ei'\1 prol dos . 
's'B fez osse alistamento?.. · · idêaes·que · o g ui.am, .eudirei: dóém a quem .. 
·.. Disse o nob're Depl~tado o Sr, W~ncesláo btisca_dQfeõ'der· o direito arrastado pela. co O:" , 
·Braz :- foi feito em . Ouro Firto, porqué ~la.· vlcçã:o no .seio du. 0ommis~ão de -Verific~Ção · 

. ··cutinga pertelice a Ouro . Fino, porque este. e Poderes;. dóerri essas soluçües cóntrádtctl)"' . 

. . alistamento de 1902 relativo ao municipio 'd(} rias, orá acceitando a certidão da Câmara 
,Jacutinga é !J,liStanientolega;I; .visto que Ja-· 'pai•a l}.ln effeito, ~ora repellindo-a; . . .. 
. cutinga. era município. em 1901 e ê. ahi que se _ o. Sa. ÁLl3ERT(l BEzÀAiAT dá um 'áp· a·rte:: > _ 
devia prócede:r M alistamento de l902(!lã.õ . , . · · .· . 
·no münicipio de Ouro Fino: () Sa. )\uapilTo DÉ Fa:Erú.s ~F'ci\lêó â 

·o sa. W~NcEsLÁ,O BaAz~Eu diss~' .que . a ·pouco a c-ausa do fraco ha de ir ganhando tel'~.:. · 
ICreação. do muríicipio de Jaçutinga é de l'é'no; não é ·qilé a ampare. o .vqto dp , ll11- .·· 

· · · . milde representante da N~ção, é· que super":: 
~ Q902. . in tendo a todas as consciéncias, .: neste· ·mo.., . -

. . e SR. AuausTo DE Fuiús:...Mas, Sr>P r c- mento~o p1;jncipio que p.a de tlictar o ér:m;i\.n'fn;) ; 
c ' .. :sidérite, o meu dever úão é trazer só mente ganhando terreno, conquistando votos . . Es~o 

·á, Garoara os e3clareéimenfcis necessar·ios prüicipio. e verdade ábsollrta. · ./ , .·· ; . 
,:para esse caso que eu 1·eputo da m11is alta ·Jâ o d.isse, tenho na minli:J. vi ila; 'p11bltd~ ' · 
reievància; o méu proposito é pedir o juizo. este·grande defÇtJto~ ident i'!óhn:J e':i í'll as : 
exacto da .camar!L so'bre. a segurança das causas . . ,quando a conséicn ~'-.t-lli ·~·~ :t-'tne ' cs:;:e :- , 

· Iliinhas ·asserçõés:ou sobre· as :asserções do caml.uho. .• . .·· . • · .. ·. . · .· .. •· · 
Hlustrarelatbr do pal'ecer.· . Estou ülentifieado corri eati1, Ireide dói~lll~ •. 

Eu vos disse.e r epito: ·haincoherencia.ntLS d·el-:a, cómo humilde a.dvogado, in1J,s·' Cotií6:', 
a6ti1s,. na deducÇão ha verdadelro 1llogismo advoga(].o ·consciente, pera~te meus'juize's., .. •; , 
da- parte de S. Ex.; ·e, enti1o; h o primeiro Pois bem, Sr .. Presidente, o illustrado r<l~ , 

. :caso, na questão de Ouro Fi_no, s. ·Ex::dáá lator dp parecer, a· digna; Commissão ·que::;o ;. 
; ·.:certidão. passada pela Garoara, em'bora 'C'er.,. acomp~tnbou, vão adeantee dizem à1nbos. em 

'tidão .nulla, o direito a vós de vos servitcles córo: a certidão da secretaria dô , gôverrrõ; 
. de sua ultima parte em que diz não ter ha- . exhibida pelo candidato contestailte, nad;a:

vido recurso, po1'que, diz S. Ex., é ce1•tidão prova, a certidãodâeamará. municipal'tam· . 
passada pelo fuhccionai'io competente., qual é bem nB,da pro v pu e nada prava no caso, · por.; · 
.o secre ario da camara. · . qQ.e- diSSe o nobre Deputall.o, consta da ·Se• 
· - Deante deste assertó dÓ S. Ex., assorto m•etal'ia do governo uma. cópia. 
<:onfirmado pelo voto unanime da Commis- . _Mas sej~moslogicos, qm~esquer - que sejam 

· são, o nobi'e Deputâdo tínha:·o dever,éomo eu as concJusoes a; que cheguemos. - . 
tenho o dü•cito de exigir dc·s. ·Ex. que appli.- _'Si a. certidiio da SeCI·etaria' do Governo 
.que o mesmo principio, a mesma razão, a nada prova ; si a Cértidíto da Secretaria da. 
mesma solução ao caso de Jacutinga. · · Cari:J.arà. Muni:cipaldevé algum~cousa pi·ovar 
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e si ella nada prova, -não deve ser pol'que das as que me aproveitam, porque são as 
outra exista 1 verdadeiras .» 

S1 o nobre Deput:1do se ach:1va, no mo- A' Commissão _cabia o dever ele, veri-
metito, em uin-estado-de duvid::t, S. -Ex. só ltcaudo -a verJade das allegações, ·decidir-se 
titi_lf~~perdõe-me o nobre Deputado . que o por/Umas .óu por outras; Pois bem, senhores, 
dígiiliÇ!e$culpem-nie os honradós mero bros da _ello: decidiu como preliminar' dearite desta 
Çoiririlissão~só· tinha um -caminho .a seguir: 'dÚj:ilicata, qu3; não sendo pa&si~el sabei' quaes · 
ó mesmo quo a.con;;elhei, perante a CommiS'- as actas que representam_ ·eleições, verda
ê_ao; __ sobre o caso de-Our-o Fi-nQ, _ e in ir buscar dflir .1~; não_ tomava coi:Jhecimentó de ne
ele_metlt6s de ·prova ' fóra das peças- do pro- nhu_qlll.S, e ·_ o honrado representante do 
Cf3SSll, desde. que tinharnos os melhores e mais "Piauhy, ,meu distincto collega. e amigo, 
segürõs meios de' api,Ira-r ess~ verdade . . · - quan'!o, após .a leitura do l()p.go voto que 
:·· Ma:s o nobre Deputado, ' que r(3pelle a cel'- .proferi,pediu a palavra para contestar as mi
ti~ãu• _d~ _Secretaria - do' Governo, . porque ella, -nn,as asserções, d-isse: «Em relação a Ayuruoca. 
u_ão é prova pera,_ilie . a lei ; .quP ; repE)llé -a .. SÓ ha:um - çriterfo a seguir, CO-IDO em todos· 
certjdãó' da ,Secretaria -d3.- Qamara, porque os c~s de duplicata~ánnullar- tudo». S. Ex. 
exist.e a Secretaria· dq , Governo, s·, ,Ex. S? levantou a bandei~a -do• bota-abçl.ixo, é - o 
~clde pela ntillidl);de -~é qti"O:lquer das duas_ e, port-a-bl,l.ndeira do bota-abaixo . . . . ' 
pass~- 1J:.o . exwme das netas. el~itoraes! ·., · _ . . D.e ora avante qualquercandidistraço que 
· .SI:;. Presidente, istó tem algúma cousa de . ,tenha meia duzia de gallegos a. seu serviço_ 
s~rii~l qitnte áq_uillo que. se paSsava no: tempq ~no município eleitoral, arranja o venJeiro. 
da inqnarchia; e:jll _que, a. pr·oposito de _quãt-~; -garoto.s da rua, arr.anja umas actas deanté de 
ql,J!,ir prOva '·de confiariça ao Governq, se pas-: 'um . formularia comprado ·por qitaesque'r 100 
sa vil. á · qrdemdo dia. . · . · ·- - . _ _ - réis, remette á · C amara a duplicata e esta 
. E, si o. n·obre Deputado nij.o _ terri elementos · recúa e diz: .bote-se abaixo, uao quero ter 

IN ·convicção segura para· _decidir, --.como · é' o incommôdo -d.;J estudar nem o dever de- . 
· que hti.plicita, logica e virtualmenté.se de- julgar. _ .· · . . · __ . . . 
· cid!:l pQi' meio das certidõJs apresentadas 1 _! . · Esta ~ posição é com moda, sen.hores, póde 
Poür a _ tanto importa ;lcceitar as actas e_ 'Ser comínodo o não-·estudar .-_.. _: 
-. . r. .. - - . / . . 
pa~sar a ~ua ap.uraçao. -- O S - PiRES FER . El A N- é . . 

-Tenho o direito de. dizer, ao lllencis em con~-· · · _R. • . . R_ R. - ./ ao por ser . 
scien~ia, e de pérgliritar ao ·n{]brá Deputado: com modo' era o correcttv.o. . . . 
está S. }<;x. deveras-convencido de que este . O SR._ AuGUSTo DE . FREITAS-... póde ser 
alistamento existe ~ -\ -_ · _ · _conveniente nãoju'lgar ; tnas não _é corr0cto 
. ·Pà~sb ao estudo ·das eléições d·e outros deixar de ' éorrespond~r ~ -espérança dos que 
nilinj:cipíós, . · . , · - · · - - - . - . .agua~·dàm uma sentença;_seja ella embora _ 
.:tJm ça_só. intereS81),nte·, Srs .. , existe no pro~ ·coirtraria._ ' . - . -

ceaso· eleitoral . do , 5" -diBtt·icto. do Estalo. de · ~ão se vôltarn as ·castas : ao juiz porqúe 
Minas: é o caso da elêicão d.o -inunicipio de elle, em um séntido erroneo, decidiu contra o . 
Ayiii'!loca. C):ramo de"jnteressant~ porque pre- nosso_. direito: ~lle : ~ :à :lei,elle_póntinúa a me~ 
ciso de ._-trazer ao conhecimento da . Cam}l.ra o re.cer a nossa consideração'e o ·nosso respeito. · 
que se pa/3ílOU no seio da . Coipmíssio rio IDO· A um juiz,porém. não ~- licito .deixar, de deci
mento. de se·r votado este parecer; · : .. ·. -- di r ,pelas ·diffi:culdades dó caso, e nós so-mos 
· Relativamente ' ao muni~Jipió dé AyuruoGa, juizes aqúi (apoiados); não sornosérnpreiteiros 

duas serieá de .actas existem na secretaria da· de politlca. ! - · - . · -
Camara, Qual deila.s ê). vefda~ei:ra? Em urnas . . Foj esta a noção que aprendi, ê esta .a 
são votados o candidato contestado e algugs nõÇão que tenho do me!l dever, na qualidade 
dos membros desta.Ca;:;n., já recqrihecidós; ern d,e membro da · Comrnis.sã<i Verificadora de_ 
outi•as rienhurn voto -tem o càudidato- con- Poderes, até. que a Ca,mará· ... 
testad~. São votados todos os 'ca:QdiQ.atos _de · 0 S&; JoiQurM PrREs_:_E- é a noÇão que 
uma so _chapa. . _ . . .- t - · . lf • · t ; · · · · h ·d 

·Que cumpria á, Gonimissão.fazer 1 _ _. ee~ ~qu? es que xlveram a · onra e ser 
Apurar :i. verdade daqiiellas actas, pérten- pre1!l~ldo~ por V· E ·-

centes a u~a e outra catego_ria, dectdir sobre ·. -o SR:-AuGUSTo DE FÚI'rJ\S-Para que me 
ellas e apura~ os votos de llas- consta.ntes. interrompe ·'V. Ex,, a ver allusão onde ella 
O motivo desta- dupli~ata a Comm.fssão _· en- não existe?! . 
controu na arguiçãp do contestante; e na .. Dafj.no sl.rnplesrnente a comprehen\lão que 
verificação do facto dizia o ca-ndidato contes~ tenh9 do . desempenho de rnirihas funcções; 
tad9: «Np município de AY!ll'_uocà, 'exi'ste urna· .p.ão recuei deante de tarefa tão ingrata, e 
duplicata de actas é devem ser apuradas as o . que _dizia era qne ao juiz não é licito 
que me aproveitiJ,m»; e o candi(!.ato co.Q.te~ tugJ.r ás. dec~ões, deixar de. sentenciar porque 
tanta por sua vez dizia: .~D~:vem ser apura- o caso é difficil. 

Vol. I 



402 ANNAES DA C.\\( ,\\1A 

Não senhores; si o caso ê difficil de ante O SR. JoÃo LtÚz ALvEs- V. Ex. tem tudo: 
dos elementos que temos em mãos, mas esses é um graude talento e um grande nome. 
elementos são bastantes para· fazer pairar a O SR. AUGUSTo DE FR!êiTAS- ... mas o 
duvida, cabe ao juiz ~uscar elementos de que basbsse para. essa lucta -a verdade que 
convicção fóra dalli; · '· ' animou· o meu ·voto, a consciencia que o 

O nosso arbitro é immenso; a hi>tor.ia do dictou. · 
Pariaiilento Brazileiro ahi estft, cheia de . A -solução era difficil ; uma duplicata se 
exemplos. · apresentava no município de Ayuruoca; que 

'fazee ~ Oti acceitar o alvitrJ do nobre Dep~~ 
.Vimos, nos tempos cl)..amados corruptos, taçlo pelo Plauhy, que eil tomei a liberdade, 

da. monarchia, nos t q.es tempos ominosos com com a .. prévia c.erteza do_ perdão de S .. Ex.:, 
que os republicanos de meia-tige~a costu- de chamar a doutrina do-Bota-abaixo~, _ou · 
mam apedrej!J.r· o passacto, esquecidos das apurar . os factos na· sua essencià, descer á 

· . vergonh,as do presen.te, vimos-o Parlamento analys_l'l delles,.·e ahi, no fundo, cplher a· ver-
· deixar em .suspenso, por · JargDs mezes; a dado que nos pudesse guiar. · .· · · : 
solução de casos eleitoraes, para requisitar · t t d rd d d 
os iivros d. e ali.stameil. to: as actas .eleitoraes Porque era cones a a a va I .a e · e 

· · - arn'Qas as eleições? . . . ' · 
e tudo quanto foflse bastante para escla..: ·. Porque, o nobre· Deputado pelo Rio ·de Ja-
recel-o · . . neiro, . n:o seu·notavel r.elat01'io repetia: um:a 

Pois bem, não ha exemplo no dornüiio da e outra acta, disse ·s .. Ex., -porque, hayendQ
Republica... dois editaes ditferentes, n;tarcando cada mn
.. O s:R.. -JoÃo Lmz ALvE~ _Nadá impedia delles uma serie de edifiCios onde -devessem 
que v. Ex., çomu presidente. da co·mmissão, se f_. feitas as eleições, me. era impo~sivel 
assim iwocedess!), não dando seu voto selll · saôe~' qual J:lelles o verdadeiro, para decidir 
r!lquisitar esses 1_ ivros. . ,_a- ·validade de uma serie de eleições contra 

as constantes das a c tas di versas. 
O SR.. AuGusTo PÉ FREITAs~ Responde.rel. Fé>sse, Sr. ·Presidente, essa. a verdade da; 

ao· nobre Deputado, <3 -asseguro a S. Ex., situação, e eu estaria ao lado de S. Ex. para; 
como já assegtirei ao honrado Deput:td() por com. o maior prazer e amais subida, honra,, 
Minas, que o . farei .com grande vantagem· subscrever .o voGo, deante da :incerteza.. si 

o SR. JoÃo L'urz A~vEs- Ainda~- temp~. é que me faUecessem elementos outr()S, ·pelos . 
qúaes pudesse enchergar a verdade. ·. · · . 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS-Tome V. Ex·. Mas, Sr. Presidente,· como .dizer em tm;i 
nota, e, si acaso eu me desviar, faça a espe- ·parecer esse facto, como sobre elle assentar 
.cial fineza d.e reclamar a minha attenção · uma decisão, quando os documentos existeu.- · 

o SR.. JoÃo 1:.urz ALVES_ Iiou até meus tes na . secretaria_ da ·camara são _a prova 
:apartes com a humildade de quem espera ser indiscutível, a prova eloquente · do conti'ario. 

d · do que affirmouS. Ex. ~ . · · 
·~smaga 0

• Em sua grande .maioria é composta esta 
O SR. AuGUSTo DE FR.EiT,AS- E ha dé Cam.ara ãe juristas ; à elles me dirijo n!)~te 

;Sel-o. · ' · · momento. · · :_ · · ·. 
o SR.. ~JoÃo Lurz Ar..vE,s__:Não s§lrei; peço . Deante de dois documentos, que ; ambos se 

~ pala v~' a, · · pare.cem, que arnbos parece cop.terem a ver-_ 
dada, ao jpiz cabe buséar-n;t compet~ncia 

· o· SR. AUGUSTO DE. FREITAS- Affirri10 a .dõs.funccionarios que os sv,bscrevem, na or-i
V. Ex. · q_ue ha de sel-o, porque 'vourespon- gem desses documentos, isto é, na fonte ond~ 
'der com documentos. Aca~o e nobre Depu: foram buscal-os,na affirmação dos officíaesqué 
tado, com seus .honrados companheiros, que os subscrevem, affirmg.ção em que empenham . 

. nestr. de'bu. te se acham tão interessados, acre- a: .fé . de seu officio:-as . provas d\L ver--dade de 
ditava que ou ousaria ascender á tribuna sem um ou de out1'0, para por ella se decidir . . · 
estar de b·Jtas e esporas? Ha duis editaes, ê .certo. -· . 

o Sa. JoÃo.Lurz ALvEs- Acredito, e hei o SR.. JQÁO Lurz ALvEs- Os princípios 
de demonstra-r aV; Ex. que no seu párecer são'verdadeiros; v<}rem·Cis a applicação. · · 
cabe em.contradicção, acceitando doéumen- o SR. AuGUSTO DE FRE:lTAS-Ha dois editaes; 
tos qn .repelle em seguida. 0 U:óbre Deputado pelo Rio 'de Janeiro esta-
-o SR.. AuGUSTO DE FRErTÀs - Ac:redítavà. beleceu como principio no seu parecer, que é 

S.~- que eu viesse enfrentar c?m uma ba.n- verdadeiro, nos termm;' da lei, _é segundõos 
cada, illustre p_elo seu saber, dignÇt pelo va- principiós de direito, qne se deve acceitar 
lor de seus membros e ·grande pelo seu nu- aquelle edital que fôr extr.thido do livro 
mero, si eu não tivesse a meu lado, pouco, competente, isto é do .livro de registro da 
muito ,Pouco .• ~. 1 · Camara Mun.icipal. · 
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2°, que O· erlita.l que for . posbclo por fé, O Sa . AUGUSTO DE FRJCITAS - O candidato 
. pelo official rruc o subscreveu; . contostante exhihiu um d.ocumento. t.nna. cor-

30, aquelle edital quo estiver assignado por t üli'io, na qnal o intlividqo quo se diz scrven ·~ 
serventuario competente. . . . tuarió na Camara. Municipal dechtra.: «Cm'· 

Vode, sen.hores, que· todos os principio.s ge- tifico que do livro de regis tro desta. Cam~J,ra, 
raes o abstractos · que _apontei, _e que mere- tt folhas. 79, ve!'so 80.; .» . 
cer;tin o-apoio dà nobre -Pepiltado, estão con- (Ahi o.;t;i o primeiro r•equjsito: certidão. 
substanciados singelamente nestes trcs con- extral1üi.Ldolivro competente com designação 
coitos. . ·.. · · de folhas e precisão, taJvez. de linhas):. ,'e 
- Há.verá .acaso eptre t?S dois · editaes . que porto _por fé que .. . (Ahi está o segun.lo re
estão em litígio algum· que preénch11 esses qub>ito . da lei: o serventuD.rio, ·portanto, 
reqgisitos? Estarão acaso ampos ·.os- editaes por fé, empuqh~ndo a fé do seu cargo na ver
nos mesmos ·termos, por fórma que perma- Liade que vae dizer: que; .revendo o livro 4e 
nt=~ça; :Perdilrl} a dúvida no espírito dos jul- ragistro d .:Jsta CamD.ra. delle cqnsta., a folhas-
gadore~ ~ > . · · .· · · . · · ~-tantas. iito ásslrrí, ás.:lim. E aht várn no 

P roponho:me, senhores, démonstrar que$~ ~Jj ta l rima se1:i13 ·de cqificios ·designados pela 
ha ]J.m edital nas condiçõés da ~ei, . e paàs:ldo au~oridade con:Ip·otente · pár!J. p!)lles se re
segqndo q~ pr.indpios·de.·dir.eitó·: E que. sn o alizar a elc.lção de 18 de fevMeiro. (Ei[a 
optro ~ã~~st~ .~estas ~audiÇões, a .cJ_nclu- apartes). . . . _ · · · · . . 
sao logiCa,JUrrdrca, 1mperwsa é .que nos de- O. ·outro edita1·aprasentado pelo cand!qato 
vemos decidir por aqu~lle que deve : inspira1 éontcsta.do ~ passado por · um outro · iQCli v1-
fé; nos teJ;>m.os da leL . E sendo ;~:ssirri, só dl_lo qu~ não .q q~ie pa.s~óu a p_eüneira ~érti-

. pqdem ser apurad<J,s .. as -éleições que foraríl: dao e d1.7;: «Ce!'ttfl:co que o edital publicado 
realizadi!<S, nos .. edificjos designa.dus · nesse para as eleiçõer{ de 18 do fevereiro . ê do ~er;>r 
edital. · · · · · · · · seg-uinte: são con vidados ·os cidadãos ou s~o 

Senhores, o ·canruda_to conte.;tante apre- designadris os edificio . .l'ta.es etaes . : 
. - sentou um.. edita;! pa~sado por um indi-viduo, ·ne on.de . foi - cxtrahi!la esta ·certíd~iy(J)o 

cujo n-ome não·me oc'corr.e, mas que· não im- Uvro do._reg-istro, não.; pois que a elle . n~o se 
porta, no qual diz esse ~érventuario . . > reporta 0 official, que 0 subsereve. Que nã.o .. · 

o" SR. JqÃo.' Lurz A~vEs~od Pr~bandwm :. rn.e1·ece té, dil-o o offlcial pois quo não p_ol'ta
Nãó está prov~do qile eue· seja .um S(3l'VCU- por fé, tendo o seu escrupulo até a.hi. 

tuario. Resta, Sr. Presid-ente. decidit· da validade 
o SR. AUGUSTO DE FREI;.ÁS,.o-v. Ex. sabe deste segundo edital. (H a apàrtes que infer-

em qtie significp,ção empr-ega .a palavra. «ser- · 1ompem o orado1·). - · . 
ventu;trio» ~ ·- · - . "· · · · v_v . . EEX:. · por .e.~1;a · fqrma me _ inter-

O Sit. JoÃo L~r~ ALvEs-OpQ.e · a :prova lle roirrpem: R.ecl<1mo não p.or -1llipl, tpas pela 
d 'ca.usa.que defendo e pelos nobres Deputados 

que elle é serventt1ario no ·m.unicipio 0 a cujo espírito quOl'o levar a eonv.\cção do 
Ayuruo~a ~ . · . . - meu . erro ou a certeza d;J, verdn.qc · que de-

O SR. AUGUSTO DE FREITAS.- V. Ex. vae f,_mdo-. . . . . . . 
ver. -0 candidato C?n_!.estante exhib~a .ui? . ·.o· s·R.. JoÃo Lurz ·ALVES - ·oua~t.o ·a mim 
documi;)J!to, ~ma certtd.·ao! na qual o rnd~v. l- ·.1 não darei mais :apartes.·.. . . . . ... 
duo que se 4u serventuarw.; .Está S<tttsfeito? · · . -, . . . 

· . ·- · .. . ·· . . · . . . 0 SR . AúGUSl'O DE FREITAS- Dc~·.,pp<;trcc e 
OSR .. JoAo-L~IZ:jiLVEs-. Estousati~teitO. pois, o ,edita.l apresentado pelo Gfl,lldidato 
o SR. AuGUSTQ DE FREITAs-Veja v: Ex. a coatestadq, JJOrque não • se reporta a livro, 

minha generosid-c1de~ · veja como. estendo .· a nª-o pórtà por- fé. Não são pal::Lvras mi·nllas; 
V. Ex. o .tapete. - · . ·, · . ·. · - · · · são palavras •• o illustre relator de1:1te pa-

0 SR. ·JoÃoLurz ALvES-Quese·diz serven- .reca).'.. . . . · . 
tuario .: logonão ·ê serventuario. . . ·s . Ex; desde logo,sem ·,escr11pulo fulminóu 

O SR. AUGUSTO D.E ·FREITAs-V. Ex. vae de ínortees.tacercirlão. · 
ver. Não nos exal~!?mo~: · . .. Dominava no· seu ~spirito • neste mo-

O SR.JoÃo.LmzALVES:'-'Não estou eii:altD.do. manto a consciencia pura do mctgjst~·aJo qno _ 
E' questão de temperamento. Sou nervoso julga.. . . - · 
tanto quanto.,V. EJ{. . . Pois bem; senhores, passou-me pela mente. 

O SR . AuGusto . DE F~EITAS- Mas eu ·me neste instante- que simplicidde- de con-
domino. . . ·. . . - quistar o voto do nol;lre Deputalio. pelo Rio 

· de Janeiro; quanuo eu podesse -. exhibir pe-
0 SR. ~QÃO L·prz AJ,VE_s-E ~u . tambem. rante S . Ex. a ·prova d9 q~E:l lhe ttnha osca-
0 Sa-. ANGELO NETO- Até -so pal'ecem . . pado ao estudo; um documento importante 

(Hilarídade,) · - · · ·,. existente na Secre.taria da Camara. · · · 
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· Slmpliciuadc minlm, Sr. Prc3iucntc, cu o O SR . .JoÃo LUiz ALvEs-Ma,nJado expon-
craio, porque cada, dia me per.,ua,clo de quo a ta,neamcnte pelo })residente. 
humanidade ê assim mesmo .. Quando as con- 0 SR .. AUGUSTO DEFRElT.t\.S- A exponta.-
vicções se formaJii, o demoriio da vaidade, ~ neidadc ú .lo\lvavêl.: · 

'·baixeza des3ê sentimento horrível dà h,uma-
. xiidade, nos inhibe de ceder deante da evl- O ;:;tt. J.oA:o Lun~ ALvEs.:..._Nem sewpre 9 ; 

dencia, pela PvSSibllidade _de um~ hliínilha, nohl'O. beput~do sabe ' que as testemunha~ 
ção .perante nós mesmos. · . .· . ' · que se offerecem pari), depor não mer•oce,~ 
. Não é o·nobro Deputado, <1- .humanidade é fé • . · ···•· · ·· ' . ·· · . · . ,.~;_"-' 
assim mesmo e, sogúro dessa fraqueza, corno. · 0 SR. AuGUSTo DE FREiTAS.:_ E . quem d1~:' . 
pe1;dôo a todos, perdoei a S .. l,i:x. · . · ·.· que é . testemunha 0 p ~esideú~e da Camar&~ . 

Pois .bem; ros'tava·me, _ Sen~wres, :o 3o re- o .. pr~isidente mandou lavrár - o edita~ ·e 
quisito-'-a eorripetencia ou .não ·do funcclo- y, E~ .. chama·o de testemunha. perante a 
:narío que subscreveu ~o , pfi$elt·o editàl, do Camará ! . . ... · . - ·.· •.,,, 
qual já, se tinharnverificado os .dousl'equisl- Nio~,· é.· 0 co. ncurso das. autorid~· des> q·. tiE{ 'a.·· 
tos apon~ad·os _pelo nobr~ Di;!J>utad_o. _ . . . 

Estudei, durantel.B horas segu1das, a des- Cam~ra pqdia pedir os esclaréêi e!ltOS· '4té 
peito da ininhà pràcarü\ saudo, todos estes qualquer ·fa::to, ,autoridad(isjudiciaes 'é ii,d'
documentos. - · · · b:iinisti•ativas; e tanto ma.is louvavel é ·.o 

Tudo indicava esse caminho, tudo ine dl- prócedii:nento _dessas autoridades pôrqu'e ·· 'é 
tava esse dever. - - . . e .~pontar1e0. · · · · · . ··.·· · . · ' 

o ruído que seformoú ein torno do facto, · r.>ois bem, essa certidão é. extr~hidá dó · 
.. a emiilenci(!. dos . hOlJ1Gns em . jogo; de um .meSmo livro da .· carriára, repor-ta-se a fls. 79 . 
lado, um digno . collega, i;olbpanheiro de 'Vérdo e fls .so;·J. m,e.:;maJolhadq candid~t~ 

-• banc:ada, o . cai\didato diplomado, a q'u~m contestà,do é igualmente pot'tada pqr· fé ;e;~ . 
.sempre . d-ispe)lsei .o maior respei:to e 'COllili- assig!lada pelo lp.es_mo : flinçcionario ' qu~: a,S, 
dewação, siilãq a maior estima; de o_utro ágriou a ceJ,>tid~o apresentada 'Pelo C~J1.4F-.-
lado, o candidato contestante, a queirim()aço.s· ·dato.. . · · · ·· · . . · . , ·• _ ;',; 
tumei a admiràr desde a pl'ilneira vez em ··· Agora, direi; com a segu!'ariça . d~. yol!~lt 

. que o vi, pelo~ seus . grandes taloiltos, pelos conyicqãó qUe já. se. formou no vosso e~pir~~ 
sem en~ril1es serviços ppestados. Decidir do to, d-jrei, . é possível, qrie Q Pf.esident~ ' d;:t 
direito de3ses tlous homens era uma funcção Camara; lnte1•essado nesse .pleito viesse l'~~ 
ingratissima, uma missão roiser~vel, reéuar, inetter. .· á. Camai'a uma certidão para attes
porém, deante de!>te í'l!i.cto era· .demonstrar .. 'lo ta1; umfacto e resol vel' uma grande du:iida 
fra1uezados :o:wus seiitiinen tos, ·a impossi- que fosse passada por um funccionario · que 
bilid~tde do ser juiz em ·g{'andes uausas e não fosse o competente. el!e o. chefe da Ca• 
record(Fme ·: . ..sempre · das palavr_as de. um rriara, O -'pr,ésfd~nte· -do município, ell~ que 
gran~e homem de Estado : ser um ' grande tinha á. s.ut\. dis{iosiçaó: t9dos os funccíonat'ios 
nas pequenas cousás. _ . . . e todoS os livros ~ . Essa-certidão confé're Com 

E tanto mais ifuportan te .e ta·nto grave $. certidão do candi_dato contestante, tem tQ.-
mais parecia··esse dever e , tanto mais seria dos os requisitos logaes e nós ainda.: temos 

· ·devia se]? o meu voto, 'tanto mai> consciente duvida · sobre a ·compêtencia do funcçliopa:i'Jo 
para a defesa da mínha causa; para provàr o que a passou ! ··.· . · .. · ' . . . . ' .... .. . 
direito que ia defende~, que estudei 16 horas -Não; ~ssa · côinpetep.cia está just1flqad~,. 
todos estes documentos e quã.l a . minha. sur- attEJsta.da e ~bonada pt;Jlo pre$idente da ; Çit~ 
preza quando depois de ouvir com a maior mara . desde que remeHeu esse documente>"\\_ 
attenção, com os meus .companheiros. de Camarà para resolve;.• o pleito.,~ ··· · . · .. . 

. Gommissão, o parecer do n'obre Deputado do · Senhores, si a logica .impõe essa con~lus~o, 
. . . Rio de Janeiro, eu deparei com Um officio o terceiro requtsito necessarío para ·a . vl);li

:. dirigido a um presidente da. Commissão dade deste documento, isto é, á .compatencia. 
de Poderes, pelo Presidente da Camara do funcciouario que o passou;, está satisieito, 

··Municipal de Aym•uoca, ao qual úfficio eous? repetir aqu! a~ palav!:as quQ . J:>ro_feri 
asompanhava uma certidão do edital, edital no seiO da Comm1ssao: estao desvanectdas 

. que Serviu plt'a as eletÇÕOS dé 18 de feVe" com severidade . iodás as duvidas que 'pà:i-
relro, certidãõ qüo· o Presideute da Camara ravam no espírito âonôbro :Deputado do Es· 

... Municipal remettia,·porque já tinha che'gadó tado do Rio de Janeiro, _ e, S. Ex.,·. em vez 
·.ao seucoíihecimeot.o que um, official da Se- de aconselhar a repulsadomuniclpio de Ayu

. cretaria dera certidão de outm edital e 'ruo.cá deve emparelhar-.se commigo e dizer 
então ell'e se apressara em trazer á Camara -está provada a verdade dessas actas cujas 
esse documento para que .. ella se podesse eleições foram · realizadas nos edificios de
prónunclar neste caso singular de dupli- signados · nesse edital,. cujo valor . é irJ,Gon· 
catas, · · teste, · · · · · · ·. ,, 
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O nobre Deputado, porém, tem voltado :;ts por camada e que não seja uma sorpresa 
costas a tudo isto e se decide pela nullidade para o nobre Deputado a analyse detida e 
de todas as eleições, simplesmente porque detalhada de toda~ ossas eleições. 
paira_ no espaço sobre ellas, umas e outl'as, Não menos ·· interes.><~onte, não menos sor-
uma. 9!Ja ou má dôse de duplica-tas-. . -- pi'endente é o· voto dado pela maioria da 
._. s. --Ei{,, 11ãó agradou nem a um nem a ou- Corrimissão . em r,;Iaçãô ao . município de 

.tro.éatttiidatO:; mas esses candidatodeem di· Passa Quatro. __ - ' . _ . · .. 
r~U-ci~· mu.ito réspel.taveís• o candidato cti· · ~senhores, eu ti_nha o direito de · esperar 

. plõijia;do teiü direito · a . entra1' mista Casa que a · Coininissão não decidisse esse caso do 
• ai5oiàélo JIO pa,r•ecer _d[]. Comrrlissão, pJrém município de :Passa Quatro cori:J. a precipi-

com:'íttgum n ú.méro--de votos mais do"que es~ ta,ção que o· fez. · _ · 
tês.qlie 'O nobre Deputado retirou por éss,a . A l!-ma simples leitura .do · meu parecer. 

· rePtH~~ d_a eleiçã9 de Ayuruoca. · · leitu,ra· de trabalho fastidiosJ e longo e ra-
!'/ã.d .éAado a Commisslio, nem pó de ella · pidatnento ~eita para poupar a quantos me 

estii.r . ~êin <iJJf\1 a con_seiencia. ella ql;!é 'apoia ouviram o· l:l.iss~,~;bor de um\1. demora longa, 
,o vgtó :di.Ldçiá preteoç~o desse .. candidata, não tinhà o· dü•eito de .. · esperal' que essa Com· 
~Aa~?:.â. O.RI_Arnissãd .dize:r,.:, desde que nãq_ missão, _ constitui da :_ como· _ Joi, meditasse . 
lll!3.J>1'éJqdwa !;)u re~olvo·dllr a. repuba. . sobre as minhas palavras, nlio lavrasse sen- · 

Cã.da .. uJ)l de nós tel)LO _direito · de r~ pré- tença (l~·infor1nat~ cqnStieritici: • • . . . .. 
sêhtai'l;iqú.i ó .numero J')xacto: dá .eleitores de _ _ tJ11í: ~R, DEPU'l'ADO.,;._A.p6iàdo. ' · 
q_üeti:(f.~Q~])eu .votos . . ·. _ · · .. -· ... _· __ ... . 

. ---~ ;é E~- : ~riu direitos do:c!!-ndida_to contes' o S!i. AUGUSTO DE FREITAS _ - ... mas à. 
tatlo~ :neSfà· :mu;!licipio o ca..údidato cont.és~ Conimissão litnitoú~sé à- . ouvir o illustrado · 
tad_o· Ni(l'ebeu . U_!lla _verdadeirl!o .consagr~tçaoj rel~tor e )lãO quiz' ol.ivir a resposta do seu 
na votação realizada E)m todos. os 'édificios humil4e pr{lsid~nte. . 
dêSigb.~ós nesse 'edi'tal. ·.··_ . ... ·. . . . .. .. . ' . . : . 
/ ''Mas, ,:_cQ-rrío sen~qres em iuri : pleito em· .- O SR~ JoAQUIM PI~~s - OoJ;D. todo o aca.-
qtre,··ap)lriuiàs ·as . vei.•dades; discutidos os tamen~o. - · 
fa·~~os~ 11-s eleições se vão de<üdi·I' .por -pe2 ·,_@$á~ Aud0sfo .nE:FR.:e!'rA~- ~- Não ouviu; 
qil()ãQ ' .huniérQ' de votos, talopres'ti.gio :po- S; Ex. não podia ter o~vHo; affirmo-o em 
litiÇ() -de cada . _um dos_ ':.conteudores, n.ós be:tp. do nob~·e Depút_àdo. · · _· 
àbrimQ!! rii,ão. ·de ceritenà,s . e éen.tená,s :aa· Si S~ Ex. ou _visse g i:J.U!3 eu disse, o que 
v.otos, parà'. fugirmos -á . ,difficuldades dQ está>cscripto .sobre ª' el0ição.de Passa Quatro~ 
uiúa deiijsão, SÍ 'ditncri.ldadc3. éxis.tfám ·no hàvia. de romper OS làÇ!)S de solülariedade 
cl\s!J• · · -com:onóhr!l Depuii~do pelo ~stado do Aio, 

0 ._&R. BEZAMAT dá UI_Il aparte; - :autor do p_árecer: Já, CO!Jhectdo de S~ _E)!:., 
~· . . . -. . _ .. . .. . pal'à.acompanl1atme neste..;ponto, ao menos, 
O 'SR.. AuGUSTo . DE _ FREI'i'As- Ma;,;, Sr;· ·.;tão· e.scandalosp ellP _~e apresentava •. _ . .. · 

Presidlmte; ·não preciso d(zer~ para justifica. r . ·· _ A soliúai•iedade politica,senhores; tem seus 
perant_é a .Cárri,ara o voto- que dei no to.ca.nte. Hinite:> que l!. -consci4:mcia de cada um dieta. 

:fo:Elf:t;.J~~r~er~~f:~r6~i;à~;~J~; ~a~at~~~ · O··$R: · J~AQU1M PniES,~· .A!)oiado. . 
a certeza de. .qtw:es os_ edlficios désignados O ,SR.'. A,uóusTon_E F:REI~As- Apoia-me -o 
para,;.n_elles ·se (Stzel' a, u!eição, _desde que n·obre Deputado eha· dé il,poiar-me dentro · 
ji-v:ecfssa certeza, o _meilcamtriho ficou tra- em p·oueo tambem, qu1J,nuo eu fizer à de
.çad,o, decidf.roe pela apur<J;çâ:O das Eileíções. moristração -de que, si S. Ex~ houvesse re~ . 

, E;: (.)orno disse o. nobre Deput!ido e.m in~u flectid,o, não haverhi. dado aquelle voto em . 
a_u_xilil), •. a. _d.ilferepça . de votos •- entre um e bloc·o, sobretudo quando estava dito, sem dis· 
outro c~trldida,to nà~ era tão. grande, ·. ·crtminação do'razões . . _ -. . 
. o SR. . BÉZ:ÁMAT da out~.o aparte . ,Senhores, _a éleiçij,O ê_m ~assa Quatro foi - < ,- ., ,_· . ·. _ .· . · . -. ferta. pelo ahs aii11'!llto real1~ado em 1902. 

·OSít~ AuGusTo IiE FàEiTAs~Já vê V. Ex. · Contestante . e contestado estão nisto .de 
. qúe nãoatterava no computógéral de tod-às accordo~ A eleição de · PatlSa Quatro, dizia e 
· as elél-çõ~s, ·· comq VY. EEx: fizeram . . - · •. •. rl:u:Ht::>,esiiecialmenté para o nobre Deputado 

Mas, si a. Gà;ma'!'á quizer -decldir e~te caso, · por Perriambucó, .· foi. realizada pelo alista
julgéJ.ndó cada umlr' dás .eleições de per ~t. me rito de 1.902. Co::testante e contestado 
ella ha de acc·eitar nacessaria:tnente. as elei- estão. nisto de accordo, nãQ ha duvida, ; elle 
ções de .AyurJ;tÓca, deànte do qqé acabo de serviu de base a esta elei<i<'í.o; mas _diz _o . 
dizer:; aGi!.ffiêl:i'ili ha ·<;te rept;JUir a eloição de -cand,içlato · contestaqo : «Embora isto; ess ~s 
Ouro Fino, ha de r-.ejeitar· a de JaccJtingaL · eleiçõis,são fraudulentas, ·e ·vou demonstrar; 

Apreéieinos . a cousa ç:qnio· ella é c disse- e são fr.auduleQ.t;as porque ? Aqui está. a có: 
quémos e3se:ca.dav:er!. 'á,~ra vàssando · camá(l_apia do -~listamento de · 1~02; • passadla pela 



scci'Ot.Mi:t da ~-,lvOJ'O ') de Mina~, có pia, ex- ! dão:, o não nas altas regiõe:;, á espera dos 
kai!Ua daqueli<L qull !'ui J·enwttid<t <L e.:;t<.t HJ- 1 SCl' vi,:os dos qno governam.· 
áol;ari:t pela Cltin:ll'a II!Itnicip:tl do Pass:t I A lo:. olo.ltor:d, muito cau~olo:n, JH'«:wouiu 
QJL:ltt·o.» j)lU\t Jogo a hypothese e, quer no seu pro-

Como prinl'lira conclu,âo, senhm·es, chega,- prio cont.ex~o, quol.' no do seu r~gul<tmentq 
rón;ws -a este pontJ: para c1ue seja verdarl.eir_a o desuas ins ~rucções subsidiari<Ls; que veem 
a eleiÇ'ãO rmdza,da no mnnieipio do Passa abi todos· os dias, em atropello, porque . é 
Quatro é nocessario que tenham_ votttdo os honra de cada ministro expedir inst~ucções 
eleitorês alistado~ eml90.2, d·ata do Í.1ltimo . sobre eleições, como é honra do cada go- . 
al~stamento,e os eleitores c1ue e~tejam _ con- VOri;lO reformar a instrucç.:"í.o publica; pa.re"'---.:. 
tenipl ados naq\lella cet~tidão passada... cendo que os ministros precisam dar prova, 

·SR. _ BEZAMA'l,; _ Não ; não ê isto~ de q,ue sabem ler e escrever, reformando a 

·sR, . Auau~Tó DE FREITAS .- Perdão. Sei o 
. qu() _.y. E.~: ii;le vae ·d.izer e vou .ào encontro 
dó ~e'ú. poqsamento. Si me afastar; me sóc.,
corrfiJrei do subsidio dos seus grandes co-
nheci mOrrfios. . . · · 

' instruccão ... 

9 SR . .MoREIRA. ALyEs- E qnasi senipre 
para peior. · · · 

.:0 SR. AuousTo nÉ FRE;ITAS-:- Isso diz V. 
Ex,; não sou tão _ni':ttdizente. · (Riso)-. 

· O Síi. MoREIRA.- ALvEs -:-Acho q ué Y . . E~. . 
ê mais. do que eu , (Ri so). . · - : .- .· . 

Pirá qUe sejam verJadeíras essas eleições, 
como p_rincipio, (V. Ex. nã > attendeu à isto); 
e precioo q uB os eleitores qüe figm·arem 
nqsta _lista votem, lista p ISSadn. pela se- 0 SR. AUGUSTO DE FREITAS -"Alei,· eleito-. 
cretan_a do go_verno e remettida pela c a: . r.il, senhores., prevenindo logo o· caso; . per· 
màra MUnicip<ü de Passa Qw.i.-tro. · . · mit&iu que,- embora não tenha ó eleitor o seu 

-_ ·Díz; pm;éril, o cànôtdil.to contestado:, <<Pego nome contemplado na lista de chamada, riã;() 
·nestas tres secções de ' Pass~t Quatro e en- lbesejá tolhido() direito de votar, deSde ·qúe 
.coíl.tl'ó numero maior do ~lêitores dü que -primf)Fro exlíiba elle o titulo com, o qual "-
aq uolle. que· consta. do ::tlis.tamento de·l902,· prov.:r ~er cidadão cj ualilic'adq ; segundo ,pilirl); · 

- cuja c:Jrtidão a hi-ost;i». .- _ •. ' :. jus tificar esta aiíomalia,da ac ta <;onste. a · 
· . ·c.orjlo explica!-' ó facto l . Elle é, por certo' apre~<entação desse eleitor, a -exlübiçã()' M 

. SÜJgÚJiU, ·. . . - ~eu ti tufo, O que O voto foi tol)lado ·. etrJ. 
. :o. SR. BEu.MAT---'-P.arece, mas póde _não separado.·· . ,._ 
ser; . .· ()s~r-~. W~NÇESL40BRA .. Z E . BEZA.MAT~;Nao 
_· o, SR . .. ·AtiausTo .nE FREITAs ...:._ Ouça-me f~~.e ser tomado o · veto: em !3~Jmrado, diz a -.-. · 
V. E.x; .•. coni sua, espéyial g·entileza.. . • · · ·-· -. . · · 

·O . facto .13 •. á. primeira vis&a; siogular: si . O Sfl.. 'A;ticnisTó i:lE FREITAS.,..:Telli.J;aiãb; foL 
. esses cidadãos:-não teem seu nome constando ninlapso meu, e -agr'adeço o l;lello qi:tinào que : ' 
' dc\..lista dó itHstarrie.nto, ;lista óiflcicd, poí~ rrie aoa_,bi\ dá dar o nobi.•e ~ [)ópútado po~· .. 

-que ~ pMsada, pela Secretaria do Gov.ernóe Minas. . . _ ... . . 
écópíà. field::t_qúiUJ que .consta dq. list:1 ·da · 0 SR: '\VENcEsLAo Baú___: Foi'o prirhoír_·o--
Commlssãg Municipal,' 'porque destct e extrà- d 
bidá · a .cópia · queé reniettida á Secre- que ei a. v. Ex. . · -- ·· 
tar·ia ,: o fa!!to é sjligular e é preCiso para elle · o SR. ÁuGusTó · D~ FRErrA:~ ~ _Mas pôde . 
busQa,r ju~ta e•. rac:ional exp!icação, si não ~e ficar c :rto - ae · qüe foi qíii1iáo ein regra.-

. quizer Céj.hir no sorv'edOUi'Õ de ui:nâ fraúde (Riso .J . _ · . · ·. · •· · ·.: : .. . 
eleitoraL. _ · .. · . · ·· . _.--- _ · · · _.· · - - · , - - -· -
. . Senhores, . o. 'lei 'eleitQraJ perfeitamente . O,SR, BE;>;ÁMH:.....perd_ão; não deiguüúio ..• 
_previniu a hypothese. E yê · o : nobra Depú- · O SR . . AuausTo DE FliEITAs~Não~fàlio dé 
tad? (dirigindo-se ao 8r . . ·_ Bezama:t) 1 ue e.U V. Ex., que já. me d~u diversos quináore dar-

- sàb1a o que llB esta v(),' p :v:;s,ando pela mente: me-ha outros;. fallo dó nóbré Deputado . por 
JJfio ha como tid.u· com hom:ens cujos _ cJnhe~ Minast que me deu o pri111eiro. : · · ._ .: _ · . 

<:cimentos pt•ofundüs a gcn ~ede an&e'n1ãosabe _ E'' pl'eciso que o eleitor exlliba,__ ó. titúlo·; 
quàes sejarn ·! . . - . que d<i. a(ltn. conste qneeHé o fez, .e : que; 

.. , o ·si:t. , B'ri:~·Ai.[Á.T--'-' Muito obrig:1do ; i.~~o é rlean te disto. ,a Mesq, lhe per!ni~ta vota,r ,_ · 
applicaveLt].N. :E.'{,; l}uanto a mim, e oxtre- . Fóra disto o . facto ·de constatem Mactas 

~ rria bondaae :do nd,brõ-Doputad'o. · eleitoraé~ os .nom·es de cid'itqaos _que ·vota• 
- · . · . - - · . . . raml_ sém que os n1esnws no mos estejam co~:. 
· O 'SR. Aunus'i'o, m'· F~ii;~TAS ~.Sei qüo te: templiJ.dOs· no ttltin;t:J alistàmento reaUza<ló 

nlH> ainto mini · um líon}om profrrndttnwntc fôra deste c.aso éxcopcional, digo eú, o faétó 
conl!ecedor de assumptos· eloitoracs, n.m lw~ de existii'cm taes votds. a in ais; de· cida.dãos 
meni qne tem feito. m'll'I'Ci ra ao lacb do clcta- não _qualificados, . induz-nos .·. fatalínente - á 
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crcnç1a. e à alfirmação segura de que houve p<';ra justificar o seu exercício do direito de 
fraude eleitoral. . voto. 

Pois. bem, senhores; no município de Passa Mas, agora pm•gunto eu á Camara: é licito 
Quatro , a re~peiGo do qual u cn.ndidato con~ (J.purar-se eleições em que figuram cidadãos 
testad_o ,exhibiu uma certidão de alist·.1.mento. qrie não eram eleitores'? 
de 1902, pelo quàl foi feito o. processo elei- · _Hóuve, senhores, em out1~os tempos, nos 
toral, a respeito do qual · o candidato con- tempos da monarchia, um systema que se 
_ test;i,ntwdiz ser verdade -que por esse alü;ta-- ajustava âs conveniencias _políticas dos go
mento se fez . á eleição ·nesse município, _ vernos, de momento: eí·a man_dar tirar,assim 
ftgllraffi em ti'eS dfl,S suas .SecçÕeS, votando à semelhança de quem tira aparas, de QUerri 
um .. nurnero de 20, 30 óu 40, pouco ünporta, faz a toza, .. tü•ar votos ao candi(iato mais vo-
cídàdãos cujos nomes não . constam desBe alis- t 
t.amotitb, conforme a certidão apresentada, tado; mas cumpre diZclr que esse alvi re l0 

- - eralembrado quando dahi não vinh1,1. mal ao 
sem quo. tamhem de .qualquer dasactas elei- -çandidato : pelo qual 0 Governo se interes
tora~s conste q~H3 çidadãos cujós nomes. não sa.va; -08 ·. partidos políticos, · disciplinados, 
estavam contidds . no alistamento, . ·se apre- -cu. m .. pr.iarn. a determinação .do .Governo, sem. 
sentaram para satisfazer a _ éixgancia legal, t 
lembrado tambe·rn peJo nobre Deputadopeio qu&J fizessem mal ao candidato contestao .e, 
Rió de. Jàneiro, da exhibição .deseu tHulo, 0 e sem que grande rnal tambem sofft·esse o 
que ·Jhe bastava para lhe d,a!' dil·eito de voto . . candidato contestado. . 

Senhores, · a-cbei-nie aeante desse facto; -- ci sR.. BEZAM.AT'-V. Ex. est;á em contra
oorii : 'detalhadamente. as actas eleitoraes dicção· com . o. que dísse ha pouco em . relação 
mencionando hemesdecidadãos que votaram, aos ominosos tempos damonarchia_. ' 
cidadãos.qué não estão Qóntérbplados naquelle o' SR. AUGUSTO .DE FREITAS~ V. Ex:. ha de 
alistamento, e a :respeito ·dos quaes não disJle pormÜtir que ell.b. us.qué no passado a lição 
nen.huma das a·ctas que eram .cidadãos· de _, . 

1 
· .. ·t d 

outri:l.S<s!:lcção que exhibtr&ni o:ftitulosque o.s r~aqml o que ê pl'Qver oso, . a mesma ma
habilitwvam aos direitos de voto .. _ · . , riéira que devo ter esperança de que o futuro 
-·. Pergunto eu • a . esta Cariiúa., pergunto ao da República, i:ws d~as de a.nianhã, não seja 
nobre Deputadó -pelo' .Rio de Janeiro: com seguimento · logico do 'que hoje ~e passa. · , 

. Cftle ·gireito esses cidad~os intsryieran;rnes,;as .. . Eois bem; deahte'.disto a <camai'a, em vU.- . 
eletç:ões? Eram eleitores na consciencia.,pm•á rias de suas decisões, ern legislaturas ante- · 
do.nobre Dejmtado 1 s. ·Ex .: p6de ter a pre..- rióres tem. sempre decidido ·pela nullidade 
~VJUpç.ão, SÜJ.U.eÍ'., qt~e esses horiuns tivesSem Oi:ldé figuram Cid'1dãos que não eram qualifi-
0 'âii·eitó de. v:Otad . . ·.-·. • · .. · - -eados eleitór(ls é cuja.presença a,ellas não· ficou 
.. Nã;o, •. senh.órés; ?i· na() eidÍibir}tni títulos, si ' jnstificaa·á. ·pelosrnotivos allegá.dos de accordo 

&_eü§ no ines não <:J()ilstatifda lista de ali~tamen: coni a .lei. eleito_eal. O h obre .. Deputado pelo 
tõ,são ·eUeSc<iScbamadosph(ispliards,ql.lé tanto Rio .dé J~nei_ro ~ à -~op.ra;ta Commiss~o. que 
no.liilita.ram as conquistM éleiti:n;aes. do regi:'- 1he segum os passos !).ao as céga~, _dectdlram 
meri passado ;. 'são eUes .cida(iã.os que perde- .pelo aprovelt~mento dessas eletçoes apezar 
]:'am . o alcunh~ 'dé phosphQ'f-os, porque á R~-- da fraude ve!'lticada e demonstrada. 
públicÇJ:.cutrqíria tutio . refqrmar,ma~ · .quea.hi · ,Uni pcmto interessante, Sr. Pt·esidente, foi 
estão· exe.rcendo as riíesinas JuneÇões phos- por iguaL submettido ao. estudo da Gommis~ 
plíor:icá§ de outros. tempos.- .: .-._ c -. . · .- · são. : {3ra o qúe dizi~t re('!peito á nullidadB das • 
- Como· é que. o riobr_e Dep)ltado pelo Rio de· eieiçõesrealizadàs nó município de S. José 

. JanJ;iil•o_;_ con:ió é · _que o nqhl'tLDeputado pelo do Paraiso, nullidade arguida pelo candidato 
Fíàu])y, e seus dignos companheiros. de com- contestante pero facto de SQr. a orga.n~zàçãó 
tnis-são; 'jüstificar:ão estii .niodó de eritended dás mesas eleitoeaes ' viCiallá' e esse vicio, 

· Çoiiio é·, ainda-mais, qufi çj ·:candidato, contes- diziaS : Ex., _era resultanté da ínobs()rva:n- · 
· t1,1.do respondeu a esse porito ? . · ... . ·· .. - ••· · .·• cia da Iei (lleitoral. Senhores, -o~ clso foi in-

Eü assE)gur'o. á Oll,mar<J;_,e darei disso: PJ'OVé.\v tei'essante emaf_p·cómprehendi â prlrn'eira 
irrnned!1J.ta, sft11nto-·se fizer mister , que o .vidta, ·< . _ · - · · 
éàndidatocóntestil.do,de(i.n·tc da argumentação . A sing11lar orgain~sação m;üniCipal do Es
produZida, ·deante dós doé'un:iéiltós éxl;libidps tado de. Minàs... · 
recuo:u ' espavor;id,o deste · poP:to:: '~ pas~óu .. 'o s_a. Joioi;!]u; -ALvEs-Igual â do Rio de-
àdean-~.e · .· . :. : · · · - , ·. . ~ : ... · · · ' , - Janeiro; Io . .t.ro., nã.o é sinaular: ·- · · 

Nãó ha ,umq;i•guição de S. E~ c,. capaZ. de; _ _ ~ · . ~ 
trazer ao espi~ito d!3 sêus juizes a:ccr.teia da · .... ~o SR... Auuus..ço : ·DE FREri'AS - Desco:
Camara., a. e,xplicàÇãQ 'deste faêto, de figu_; nhécia-o até agora. Entre as !:!OUSas boas do 
rarém ·nessD s eJei9Õ(lS iildl.viduos ·cujos nomes: Estaqo .Ô.P Rio de Janeiro, eu só tinha conhe
nãp coústamdo àlistarp.Qn,to,sem que co~stem cimento de . sua organização· judiciaria, que 
das , ·acta;> ., quf' · -eihibitarn :·;títulos .bastantes_ não deu. sÇLltos mortaes. · 
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O SR. JoÃo Lurz ALVES -Como a nóssa tes á Co1i:Jmissão seis immediatos em votos 
de Minas, que não foi reformada. aoS seis vereadores geraus. 

0 Sa. AUGUSTO DE FREITAS.- Mas, dizia 0 SR. ALBERTO BEZAMAT-Assim se pro-
eu, a singulal' organização municir al do Es- éede p:31a lei de ... 
tado de Minas me impediu de; .logo á pri-. - · 
m. eira vi_s_t_a, comprehen_der as .. _.pa_lavras do O SR . JoÃo Lmz ALvEs-Porque sao os 

- mais votados. · · . - · candidato ci>ntestlnte, quando li o seu tra~ 
balho perante a Commissão, . o os motivos ó SR; . Av<iu~TO DE ' FRJÚTAS-Atiendam ' 
que dictaram a nullidade pO.r elle ârguida ; VY.. EExs~ S. Ex, chammf seis iminediáto,~ 
menos pude comprehender quando li o no- em votos ao ÚHimo dos vereàdo1~es votad9f
tavel relatorio do nobre Deputado p:üo Rio e Chamou seis; porqQ8 -era de sei~ : O nliin.~ro .. 
de-J.a,neiro, · · .. · · · · ' ': ~ · de VQrea.dores · gerae.> do·. governo munt., 

Quando, .poréti!, Sr. Presidente, , vi que cipal. . . · .. _ ·. . · . . . · · ,, 
graves questões de direito se aó-iíava:m e · Veja o nobre .Dept1tado p,elo Rio de JaD,<;liro.,. 
pedi vista de , todos os docum~ntos 'Par::~. sobre cl]jo Jutzo ,eu aspiro peste ponto, em befl.lli(l 
elles emittír o méu voto, eu distrahf a minha minha .· qoutri11a, . S. Ex, . çha'mo~ seis pfü·~ . 
attenção principalmente para • ouLro ponto. cqi·~esponder , á deterr,nin~.o . da , lei .. . que .· 

Dupla responsabilidáde me di~Íava no mo- m~nda çhamar tántqs fmin~d~ato!) em yotp.3 · 
mento-isto até eu acc~ntuei no pàrecer é quantos os m~mbros qo C()nselho, -mas o go,• 
tenho neces~idade de acc~ntu~l-o perante -à verno mtrnicipaLé composto de 11; porquaii"' 
Cama.ra. Nao era a pena~ 0 meu dever cQmo to; além destes seis; havia cinco ~speciae~ · 
membro d;:t Commissão de Verificação de p 0 . eleitos. por districtos de paz. . .. · . 
deres, era. tambe.m o meu dê:ver .co'mo col· O. que fez o honrado p1;esidente dacani.ahi/ 
laboi•adói' que havia sido ilalei eleitoral que municipal : devia ctia,mar f! chamaria certa, 
Se dizla viólada eriJ. Ull! pl'eceito su~stancial, mente os cinco immediatos em :votos ~o ul~i~ 

-qual .o concurso do eleméotQ dá minoria na nio doll , vei•ea1ores éspecii1es para, :desta . ~ 
. · composição · das mésM .'eléitoraes, como ga- arte, -compor o éonseihóg'ei·al cor,n_elern4:wtos 

.. ranti.a segin:a- da Imnifestáçii:o (la vont~td.e dé um e iontr.o: - · 
· .em tola sua plenitude. · · · , · , .Como; í}oréni, só .. )lávia tres immediatos . . 
. , , E, _Sys., verifiquei eritã() que-- o gover!lb em vot.ús aos ·cinco Oti po~que dous não exis- · 
· 1ytumc1pal .d,e S .• JQsê do P,ar<lti~o é eomposto tis3~m ou porqi.té nirigt;~ém mais-tinha, obtido .· 

de onze membros; sQndo- cinco vereadores votos; S.Ex .. chamou esses trés em obediencia 
espec~aes, eleitos . por úm ·• districto de p!!;z n.o p:·eceito 4~ lei . ~feitor~J;lque marid~ _chá.,. . 
dp municipio,e seis vereadores ger,,es,'eleitos .mar .os . ilnmediatos e, como l)le faltavam : 

.. · pqr to~o o m.-u:aiêipio. ·• · · · dous, S'; Ex. vae busc1r. entre os vereadores . 
· · A le1 eleJto.ral p1:escrove que pa.ra a com- g<:raes, dos quaes s; Ex~ .já tinha colhJdo o.s > pàsição do. conselho,. que tem Melegér ~s e~ementôs 'componentes dó éoiiselh(), na pes• 

'. :·mesas eleitoraes, sejam convocados tantos soa dos seis hí:imeiliatos' em votos ao ultimo 
· in:nuediatQs em votos ao ulthno vótado votado.; vae l:n1iícar mais do'us ·s.u:bstitútós d~ '.· 

'd.os membros· do conseui.o, · q4antos torem vereadores ie:raes, pa.rl!: exercerem a~ ftuF 
i. .. I)Stes . - . . . . ·. . . •. · · . . . . · ·. ' cções dé. yet•eádor e·con1· ÓS ·. tres imiriedütto.s .· 

· · :4d;ptou pi•<Jscripçõesouh·a:s no toilanta ~o poder . cói·responder ao.s cinco v:ere~dorés_ -
numero de votos que. ~ é. dado a. cada · utrr es_peciaes. ·.· · . 1

- · · _ ·. . · . · ... _ .· •. _ · 

d·os •membrosdesW nóvo ·conselho, p:tra dar Apretiieniús, Sr~ Presidente, .. deiwt.e. dXf 
entrada ao elem(lnto represenhnte.da von- fàcto cOm tanta clare~a expostó, . si· õ nobre : 

. tra
6
ded drà meinori~, _como ta}Ilbem aos cinco ve- d0_1~rp.eu1 .. tt0a_·.do proc_ eqe .• _ u __ :_ ·. correctaÍilêntê_ ?O:Il!, ~9 • · 

. a o es spemaes. . .. . _ . . . . . 
. . O b.onré,l.do p'residente da C<!.mara Múnicipal .. Ci;nn . que direit.o S. ~ }<;x. investe ·os verea.
de S: ~osé_do Paraizó, qué é,_por eoinci- dores geraes da funcção . de substitu;t() !le 

·denc1a Infeliz para mim, porquanto tenho immedi'ato em . votos~- Porque S. E~. IJ.ão' 
. . ·de .me manifestar sobre o seu procedimento, fôl .·buscal' na ·Classe . dos ·verea,do1'es _geraes 
.. : .fl · mesmo c~ndldato ' co:Utêstado, ; S. Ex; q.uantos lllob.itstassem para compor o .. cíni~ 
:· ·comyrehendeu qU:l, par(\ obedecer á lei elei~ sel)lo municipal ~ Si o nohre candtdato d,iplo~ 
. tora , tinha de .convocar tantos immediat'os mado, presidente da Càinarl!, tinha o c'rit~wig • 
.: em votos aos vereadores e~pedaes, quan.tos que lhe 'dict-àya alei, qual era ir bus·ca.r ÓS 
fossem estes, tantos imme Jatos em votos immediatos de cada u'ma das clas~es, pqri:ru:~ 
aos vereadores ger'aes, também quantos fos: só - !lellà:s S. Ex. encontravi,t-elementoa re:- · 

. sem estes. · · · · · ~ - · - · · · presentativos da minoria, cuja opinião gueria . 
• ·Havia cinco vereadores especiaes e seis vc~ a; lai que fosse represénfada nesses conselho~ 
I'cadores geraes; s_. Ex. chamou pelo e!lital eleitoraes, de mesas eleitoraes, S. Ex. devi-a. 
publicado e junto aos . doctlrnentos ' vrtls:ln- p't\ama:r :o~ seis immedül.tds àos v~readore'i 
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geraes .e os tres immediatos aos. ve:·eadores 
especraes que existiam. 

cb.eguei ao fim, dentro dellecl, com a logica, 
com o uireito, com a razão. 

Em que incoherencia S. Ex, me encontra?-
' ' 

0 SR. J.OÃO LUIZ . ALVES - -Hei de demons· 
tr ar. 

Em relação aos dous que faltavam , o pre
ceito dê lei .estabelece que, quando não hoo · 

. ver ô ~.iíi'nei'O equivalente âOs i'Qlmediatos 
ô.rtf-.YtJ.tbiiãos membros do. governo muni-
cípcH; 'i3'QJ'virão tântos quantos existirem. · O SR. AGGUSTO DE. FREITAS-Di~se o nobre 
·-.11: ·a. J~i tao previii~nte-. foi que chegou a Deputado que · eu pedi documentos, que sug
a3:tpít~~r::)lr hypothese de 'não ' lutver ·nenhum geri 'alvitres, ave ntei soluções ... 
iffi~~â!ttt6 :ó fu~n<I:óú qu~ servisse · só · o go .. · . o s~. · JoÃc)L~Iz ;A.LVES:'--Não fui eu quem. 
verf)ô_tnfinicipaL ·. . · . - . · disse isto .. Di >~e apenas que· v. Ex., na quali· 
.,:M'f!_is rêgtili:j,r Sai'ia, porém, ' si não rigoro: dadé de preSidente .da Oommissão, podia não 
$àllientê Jegá.l, -como ~u -creio, que o cand;i~ dar seu .. par·ecer e esperar os documentos, 
!]:{!;to p~êsidénte dó consaiho municipaL cha· mais não. o fez. Foi isto que eu disse. 
ttiítsSef'pat.à ú sel'Viço o· conselho áleitoràl das. 

· íj'iJí&ã.~i .s'ei~ .Vêrêadôres -imroeqiatp$ ein v.otós . O SR . .AuGusTo. DE. FR'ErTis-Disse o nobre 
MA~3!$~.fdós vortladores.gerê!eS, ttes i~me- Deputado que eu, éomo presidente da Com
i:hatos ·em·votos da classe dos vereadores es- missão, suggeri alvitres,_ lembrei soluções, 

. pgdaés e deiussé 6 conselhO compqsto ·ebm à:vent~íhypot~eses, pedi os -documentos, não 
êllas 'a êom os merribrôs dO conselho. · .· .as obtrve e der o. meu yoto, 
.. &-:.FJ.i.j~o ~tciz. nahi re~u~tou ' cúrec. t}!:í: w _es,.ta_ a ~ntcohe~encra._ ? . • _ . _ 

· ttNtlifh jl:a~a c.ompoi' o consel.ho dous ~ ida": ,_ .O S;a . .JoÃo.Lúlz AL~Es- Nao é rsto. -
4ãqs q_uea. tanto não tinh11o.m dJr_eito;_ .. annul- . . ·Isto . eÜ ~apenas diS$e para ]:llostrar que a 
lê!!J14o,. o . tnbupal pela presen~a. rllegJhm_a de . argumentação de v. Ex. não procedia, visto 

. ªlg,un.~ de _ s~us- JD_"e:rpbeos, annull~;ndo todas .que v . .- Ex. poderia pedir !locumentos antes 
~s .. il!'l~rl;ieraç~.es: por esse mesmo . tr1bu!)al to- de àdduzíl-a . . · · · · .· _ . . · .· · 

. !»'1\.1!;~~ : -, ~.- .Pots, ~ão re~ue} deafi.te das con- __ . Mà>1trarei· a :incoherencÍa amanhã ou hojo 
- ~équ,enpl'}_S, pois que nao recuei .dea.IJ.te d_a mesmo si nie for concedida a palavra. 
Qo~tnJ~ao, annulland.9 todas . as mesas e ler- . . . ' . . . .· . .. . 

. t<n~:;Le'S; cofi.Iti. as eleiÇões 11or e!las{eitas ;-_ . . · .O SiL A!JGUsTo DR . Fll.E.m\.s - Senhores, 
~ ,.~ar~cB qu~ ··<;- meu. i·;wiocinio obede~o ~ó co~o ,é que se A!~ a um .orador que est!l. na 
P't'lltcipio logic!) .. ·o :np_bre Deputado_ do Estado trrbuna.-:-' fostes mcoherente ·7' e, quan_do se 
do Rio dá Jéi,íleli'ó, /porém., ;i:fastou-se de inim. . pede a prOV!J., l:asponde-sa,lh_e-amanha ! ! 
-~·.:Çâ~~ra/dií;á '<i: 9;ue~: ~~sis_t~ o dif:'e~to. _-. . ·. :,.Q.Sit, .)GiÃo LUiz -ALvEs ~ Si .V. Ex. per~ -
. :}>JltU~ .de .. prosíígilir; • devo · :réspQn.de~ ; ao .. ínitte, direi já • . ·, · 
n~~r~~·' Pe:J?-p.ta'do )?âlo :Estado . t!_e: Minas, o 0 , SR · PR~smENTE _ o . Re()'imento não 
.~r-_JGao L!.lizAly~.cuJo nome. nao. era. e~tra.; perrnitt~ · ·.. - " 
pho !J.Os .meus ouvidos apte_s que sobre a sua. - • .. . 
ppys~onomia_ os meus olhos ass~nt\ISS!'Ím; cujo Ó. SR ; JoÃo· LUiz ALVEs - Primeira in co- · · 
~1:eift9 ·tão ;l(Dnuijcia,Q.o -. fôra logo por ~im lierencia..:,.,no casei. do. 4• districto de Mirras, 
mesi:nd ce.rtificado---\1. quem tiye a fort.un~ de havendo excesso de. 'eleitores, V. Ex. assi
.puv-ir perante !i Gon~n1i8sãó. . - - . . ... . , grrotL PC!o~ecer·, çl.escontando esse excesso, sem 

. '-. O ~nobre ,Deputado. :Q.osco_briu incoheren,Cia i'estricçõe3 ; Sl;igundà incqhérenc.ia-V. Ex. 
no ri:lelJ.· ,vo~o ::Pel'li,nte á. Oorhmissão .. . Nãó .rej~i~'ou ae.ertidão da SJCl'útaria da .cama'ra 

. ·~uv1jio; E~ est~ a . falha .. · da humanidade:.- munici-pal de Ou:ro Fino 'e accei'tou a da se- · 
otncol):erencia· ri.üS acto's . . E?. póssiyel, , más a cretaria da camara ·Ulun~cipal de Ayuruoca • . 
:ê~iisetenclfl. disso _não me-acoilsa·~ --~ '. : ' .. . :ü .SR- P~EjlinENTE crd~e't?-dO soar os ·~ympa• . 
. ·' O: SR; JoÃo 'L:wz ALv~s~E eu acredlto nos) -~· Regimen.~ó n~~ permitté · apartes. 
·&n:~sde v.·}'!X- ~ffirl)lar. __ .. . . . . . -o Sr. AUGUSTQ DE FREIT},,S-lncoherehcias, 
. 0 SR. AUGU.$TO~ DE FREITAS- .. , . e esta é S;i' . .- P.residente !' · . .. . . . 
~ ~alvação · do , meu voto .. O pr_oprio erro Estou quasi â confessar quo as commetti. -
t~nrbem qu!l o .. meu · e!!p1~ito -egltiva, e~se . A s~g11ranç.a_ da afflr.rn:ação do nob1'B De ... 
próprio err.o que ~e guip.u . (lm· to~o: ovoto,.·· pUt_adci. •• • ·· . .,. · _ . 
,es.se :g_iesniõ er:i·o q~~ m:e anima: ~ .pátayra 0 sr.JoÃoLur~ A~VEs~Hei dedemonstrâr. 
ll-UitS_l . a desf\pparecer _nesta :trrb!lna;,. ,esse . · · · · ' 
_pp.oprro .erro tem a sua·logica e a. logica é o· Sr. Au;us1'o DE FREITAS..-Não precisa; 
til{\ompativel CQ1Il. a iacoherencií:L. ·· basta aUegal-as; dispenso a -demonstração, . 
' Eri•!li ·· talv(lz .· no !IlOdó ,:por .. que dirigi. as . . · A .seg.urança da affjrmação do nobr.:J Depu- •. 

,JDiúhasvistas .,para · o : estl!-dO~Ócaso; er~ei tado, a .certeza com que s. Ex. pretcnct,e 
.l,tdbptando ·os tn;incipi0s _ qqe aqoptei, mas atil·ar-ríte um golpe, d~rrocar todo o edificio 

. Vol~ l . - . .. .. . . 5Z 
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ma.l construido por mi.m (nao apoiados), c1uasi Pesa-me ftÍ.lla.r Lle actos meus , ma.s per-
. que me conv.encc do qu o fui incoherento. dôo-mo a Camara , purr1uc t enho .. necessidade-

Ouça. agora. o nobre Deputado a minha de mostrar que nesta discussão só um sen-
defosa. timento me guia, 6 ''·convicção de que de-

Seuhures, fui escrupuloso, cxco~sivamen~o fendo um direito. . . . 
escrupuloso, rigoroso,- verdadeiramente ri- · O nohi·e Deputadó, candidato diplomttdo, . 
goroso nos votos que proferi nci seio da 5a cl'izia : esta éertidão de nada vale. 
Cornmissão. · Os motivos iJ ã.o vêm a pello r;eproduzir 

Um incidente para mim tão çlesagradavel, perante <J.:·Camarà . · . _ 
que dellc mal me lembro, . aq Li i occor rido ha . Era eu, Sr·. Prt!Sidente, o r elator do pa;,_. 
·dias, foi. a prova eloquente da isenção com recer sobre esta · oléiçã.o; cu sabia, t al a .. 
_que busquei... · · extrema· confiança que havia até então in-

. spil·ado aos nobres meiJ?.hr:os· da minha Com-
O' SR. JDÃo Lmz ALVES---' Não _ cont~sto missãa, ques_ . s . EEx. · me fariarn ·a .honra . 

isto. · irrímensa. ·de jurar em minha pala.vra, -q~~l-
:.' . , .O SR. AuausTo DE .FREiTAS...;:... ~ .. erratrdo quer que fosse, a-rticulada sobre a ele1çap 
;;< embora, bem· inspi~·ar o _meu v:o.to. desse districto.... . · · 

Fui iríco-herente por que? o SR. PIRES FEiíREiRA. ,- A.Poütdo . 
. Quando, .Sr. Prc'sidente, mo veiu ás mKos o'st:t. AlJGUSTO DE FaÉiTA~- ·.:. corilo d~ . 

o processo eleitora l db ' ll o dist:dcto do qua,lqueé ·:outro de que fosse relator . . .... ... . . 
· Estado do Minas •. a ·respeito d·, . qual . Tinha certeza di"sto'; o campo ·erll. liso e _a 
·via eu ·em jogo interesses de dous ca.n-. estrada aberta: para quem quizesso previr-. 

; .. ·.di da toS, q U11ol maiS respeita vel, .Uill · pelOS ric.àr COn;l 'poli tica. . •· · · . . :. . 
.. nomes pre~tigiq~os e queridos (jtlé o .abonâ· ·. Pois J;lem, eu; que nãp tinha fiscal no séió 

·:· · v'am; pois qu·e . ma.fs ·não· .podia dizer eu de da Comm'tssão., .spritin·do-me hour.ado . por 
,··_. sCien{:ia propria. sobre a · contextti~a· de seú -este. V.o.to p1~~v1o _ cjue a co_n.fiança ·dos . meus .· 

· .... · espírito quE) 'mil.l -.conhecia; . ·putro; homem collegas 1:ne dav?; bu_squei o presidei1t!3 desta· . 
.. digno, de passado respeitavel, que se impoz Camara, saiba agor;1 '<!- .. Commissãó; e IJi:>r ln,;. ;

<· ·'·. àó nosso apreço e ~dmiração (muitos apoiados) . termeqio .. de s·. Ex.-fiz .passar a.o honrado' go- .. 
'. · · pela r e.ctidão de seus actos, pelá. severidade veroador de Minas telegramma. . . . . . · . · 
:-:. de. :seu$ costumes, pela noJ:>reza, com CJ.\!.OOu; . . o SR~ INDIO DO' BRAZIL,.:..;y, Ex. COlJÚnuii,i: . 
· · e.m tempos, difficeis da ·nossa politicà, via- .coü-me este fado-. ·· · · -
_ sua. fig·ura erguer-se. co_ntra a ;dictadura . que . 0., ·SR. . ·A.u.Gu.sTo. ·D.E F.REI. TAS. ~ . Sini., êr·é.!o .. 
- · é.u. coinb-atia, de outro l ado vendo. esse vulto, · -
'·· .• seolÍOI•és, ~ a ·minha consciencia, o meu apreço ipjeeín. g'·ande -reserVá·,, mas nao ·perapte a . 
·, ' -a càda lim delles não me fez ·-desvià.r ; cr,eio, Cóirin:ilssão · . : · .. ·.- · .- · · ·. :. · -- : ·: · 
:.: ·' do éamtnho que imt\)ndia dever seguir. . . o 's~PIRE~ Ffj:~REIRÀ. ~: E~tis .• ségnedri~ 
~-:: .. ·-·0 .nobre candidaio contestante>do ebtão ,'ó em pólftici sepropagam .corii muita .facili
;~:.' )1onrado, Sr . Olegario MaCiel, · :Procurava da.de •. ~utamb:e. ~usq~?e .. . , . ·.. , .. _. 
:~ :. prova.r coin doéum,ento c;xhibido per;1nte à .. . O .Sr. AU.'GUSTO DE FRiEJ'I'AS ::...:. Por. ,quem:? 
f. ~Ç~m~~s~ão i:í~J..ce - ~ al~sta..mento dfl UIU c_erto. Sei pór qúe.n'l V. Ex. sciube. · . . 
:·; .mumc1p1o (}o s-3u · d1strrcto e~'a 11m alista-.. . "' . · · ·.· ·. · .. ··· · , . , .· -' . 
:: · mento falso, e e·rp a:bono de silil. asserção o.tfe-: O ::iR . . PrRE~ FERREIRA.~ E possrve~ ·; q1,1e. .. 
: . .- ·recià:á Commissão:·uma certidão; · . . ·· . d e tom!Z _de ilimas,_(Ha O?ktr()s apartes,} ·, .· ' 
; . o sÃ. JoÃ~ LUIZ. AL ~É~~ Peço ~p~rdã~.. . .. o; S:R ,' 'AUQ:T):STO I.>E _FR,EI'l'AS -~ Não. erlve~ . ~ 
,.. . · · · · · · · · · . ' · · ·· . ., redemps por este .catp~nho. . . .. 

O SR ; .AuoúsTo DE. FB,.EITAs-:-_Na:o; ouça. · u~r SR. DEPUTADo~E' ·melhor ·mesn:ib .. : •· 
•' . o SR.. JOÃO Lmz ALVE$-Não nie referi ao ' ó SR·. AuGUSTO PE FÍmiTAs-,.E' melho;í'; o 
~'.·;. ll 0 distriéto, mas ao 4•. . :' ap1;eço ell;l que tenhó a todos·. ÓS tneinbl'O,S dÍ); 
·. ·: O S~ . AuGUSTo DE FREITAS:_Somos muitos:. \Jancada· mi~eir.:t , a estima ... Pá.E~i cill~r qJi6' 
~ : ainigos ·da historia :patria; e eu mui.to da ded:coa. muitOS delles, :~e lmpOel)l O deyef .. : 
. : hlstoriâ de .meu;; actos para ser·'J"ulgado. de <~offastq.r-l)l~ desta !mha qu~. u(Qa . 'Y~~- . 
· ·· · · · · ' · · · · .traspassada, póde 'caus.ar. a ss • . Exs. ·qu~l" · 
·' . b SR.<IoÃo LUIZ ALVES..:Não me.· refeei ao quer desgosto, o que pãó desejo. -·· . . . · . • . · . 
. , :a• districto.. · . ·. · : ·. Não,tenha o nobre Deputatio. á satisfii.ção;"à 
. - 0 SR.· -AUGUSTO DÊ -FREITAS- Vae ver glor~a. de '·dizer que .soube; qúando soUbe tl'é .• 
:: quanto é proveitosa essa 1·eferencia, a invo · tor~a;.via~em. · ' ·· '· _ · · .· / 
. . cl_1ção de um facto que está, em segredo até' . O- SR. ;T.óAQUIM Ppms - Nãó tenho · glària. ·· 
. para mün proprio, para a p~·epria Com-.. alguma, diss9 simplesmenté que conhecià'ô .. 

missão. ·. facto. . · '· ·. · < · · 
·;.·· .. 



sEssÃo El\1 14 DE MAIO DE 1903 

O SU. . AuGusTo DE FREITA ~-Pedi ao Pre- rem desde logo juizo sobre as contestações, 
siclente da Oamara que solicitn.:<se do govel'- attento o conshnte o inev:itavel ruído que 
n:\llor de i\Iinas informasse, urgentemente c rcin itva na sala. 
por telcgramm" , si na secretaria do governo Do debate travttclo no seio dessa Oommis-

- do Minas havia qualquer documento em·re - são, debate em que tomaram parte o illus-
- lâç'ãu <J, certo ·mmlicipio deste districtó e,caso trado Sr. Dr. David Campista e o digno 

houv O:sse , rog:vira-se informasse qqal a data Sr. Espcridião, debate a que, como presiden- 
d.ó -alistamento, qual :o numero de eleitores; te da Commi'ssão, procurei dar, de accordO, 
e di~üi.:.se áihda ao .goverriãdor do Minas que é certo, com o pensamento de todos os seus 
-~t re-quisiÇão era feita peló presidente da membros, a maior largueza que possível foi 
5"J30J11rriissão Yeriffúadora de Poderes. - · - (apoiados), poisque, cumpre dizel-o inciden

Eu -proprio , redigi ó telegrammá; que temente, a 5• Commissão -de Verificação de 
p_assci ás mãosdo __ honrado Sr. Urbano dos Poderes n'io adaptou bitolas diversas nem 
Sàntbs, [o Vice-Pre-sidente da Câmara. processos difi'erentes; . dando a todos os ca,nc · 
- Qtiitro dias decotl'eram; màis uin dia de- didatos, tanto quanto pediam, o -debate 
co~J;eu, e o JionraM presidente de ~inas travadó. perante a5a Commissão de Poderero; 
-neni1Utna informação Ininístrou. ·.·· ·- a reSpeito do-4° Distrlcto, foi um debate que 
· - -8-- - · - ·- -· · ~ - · aprovéitou sobre tudo ao rél;ttor do parecer, 
-.,f). n.. W:EN.cE:sLAo BliA.i ~ SLelle tivesse incumbido de tomar, as notas necessarias 

r~c~b ido o télegramma, darlâ resposta im- sobre aquíllo que ·acn.so não estivesse es
mediat<t, pQsso garantil--o. Não tinha a ban- cripto, ·pa.rain. formar· a .Commissão ·do q-ue 
c;;\da _iri.'têrés'Se politico nisso; tanto que- re-
SõlV:eii. acceitar 0 parecer; _ qualquer que· occorrfa, daiidoS'obl'e tudo o seü parecer. 
:C _ , S. Ex. guardou em seu -'ji9der dtimnte 4 ou 
- osso· · õ dias os papeis referentes ; ao 46 -districto 

O· Si:t; Auaus-ro -n_E FREITAs._Mais ·'uni dia ·eleitoral de M~nas. _ 
' d'Qcõi~i·eu,_·s~n}Jores, .aern qüé ,o hónrado -go- Devo crêr, créio sincerarriéilte quo s. Éx . 
. vernàdol:' d\ilSl:lQ -E>tn.do-s;, cl{'gnãssé attender a os estudou. · 
solicitação.-feita por uma Çoíl1missiiocde Ve- C) .SR; JoÃo Luiz - ALVES- Nós não só 
riticaÇão de ,_Póderés; que 'p(>dja a . s. Ex. OS· cre.nios, como o juranios. 
c-hireci:méntos sobí'à a exísteri~ià, - ém sua se: . . . 

. 'cretailia, de. um documento. dóclualjá eu. ti· : 'o SR. AUGUsTO DE FREI'I':.~S-EU creio, eu 
nhà cértfdãq _em • meu poder, apresentàdà juro que o nobre Deputado >os estudou com 
peta· c:.nâidá:to :-contestante, . -não pelo .diplo~ atténção, e que a informação pol' S. Ex. 
mado ' . .· .·. -•. . . . . . . ·... . ·.. prestada a ~et\s _pares nu seio da Com'QliSsão 
· ~ Qúe li\c gu.iava neste :P_rõcêdimentó, sinão erâ uma informação exacta (apo-iados ! ). · 
vêi' si·os : direitós .,do _c;inélidato !iiplomado .. E, nacsegürança -desse juizo dado por um 
erám :rfiã_is sagrados que os çlireitos do outro: homem da, estatura de S.-Ex., na segurança 
-s1nM,pi>ocüra_r onde ,:esta:v:a a verdade'~ E de que o nobre Deputado nos trazia a ver
eu a pedia ao Governo ·d0 Minas, eú não , daLle;-fructo do seu es.tudQ, nós todos, Sr. Pre
buséava-obtél:a'poÍ'-in-eios ou't:ros, mais_favo- s-i'dent'e, SJ]bscreveúios 'p púecer deS; Ex:. .. 
i'av~jS: a.o ·càndidatq; .cujo dit 'oitO ~1:\tava em · Mas, a minha irrcoherenci:a ! . 
. Jitrgio. . : . , .•.. . ··. . .· . , · .• · . _ , . . Approvei nesse districto, disse o nobre 

V_e :.o nobre· Dep:útado_, .por Minas_ que Dé:put tdo, eli3ições. que em · outro rejeitei, 
p)'ocu1•ei- s,Jrp_pre .r0sg1yer os casós buscando quando são-v'icia,t!as do mesmo vicio. .· 
iilforrilaçqes:fór!J,.dos -dc.Qúrt1eí1tos, qüand._o in~ Sf:lnhores, a Gommiss:ão jâ havia . ãnteriór• 
SJ]fficientes erarn -eUM, :. , , ·,: _ . _ · .. mente, na solução dé casos diversos, estabe-

~ . Eu· .proprio âssím , procedi em relação a~ leci-do os seus princípios sobre a _annullação 
l_l 0 -Çl.Jst'ricto de Mi.nas, np~ pémto. eni -que a dea.c.tas á que faltasse conêerto, sobre aan
rniilha J'á;zão' 9 íúdic:a v a. nece~silirio, p~ra . :;;e:r . nulla,ção de . aç.tas. das quaes~ constasse maio~ 
escLa.'i'éêido ou' sér .a·estrü.ldo .co .documento nU:n:iero de votos do que de eleitores com" 
a:pi~esont~do; .• · .. . . ; .. - - ~· :. -. .· .. ·. - pareCidos;· a annullaÇão de âctas onde hou
·. Em --'rela<;~o.-ao 4" · .. distr·ic-~cY ao·. Estado çle vesse ó vicio pâipwél · ela · 1;aspadura, a ·an
Mfp.às·, o nobró . .Qeín1tádoJa_tiçou sobre mim nul!i:tÇã() de actas .em que, . independente de 
àccüSáçãotão graye.; quê iné ~vejo ná .d1Jra. umexawe de _funcQiónario ·publico, a sim
contirig(Jttcii;i; ~ de,. p'ermité á. Ca'niara, · diZ(lf-O .. pl~s)nspecção denunciasse a existencia . . de . 
Seguinte: - I _ · .·• ·. •· • • • ·. . ; ·. · . .fil'm-àS da mesma peSSOa • _ · 
.·. Foi relator dessa p_n.recer~ ' ó. ·hoÍll;ado Sr'~ 'I!;SSeS p~'incipios, o noqre :Deput'l.do sabe, 
Dt, Marcond:es .Rorrieit'o, dig,no representant_e· forlj.m estabelecidos_ pela. Com missão, e neste 

· do Estado><!õ, S; _Paulo. · .... ·. , ·..... · .· · · . momento appello para todos os membros 
S i.Ex. presten á mais··.·• rel$giosâ . a.ttenção . della, nos primeiros dias de debate; a trilha 

tt d.i.scüSsâolji,í.-v'id(i;, : qqaridq - ilp;póssivel- era" ésta.v--a aberta, o c(l,minho desbmvado, cabia 
. àos déinais inén)'?Tôs da qonimissão forma- a nós outeos,. que _vinh_am9s a traz, trazendo 
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nossos pareceres, sómente applicar a dou- Para que querer o nobre ·Dapub do crear 
trina adaptada e seguida pela Commi~são . para nós os quat1•u membi·os dt1. Commissão 

' Si· o nobre Deputado por S. Paulo, o Sr. a triste situação em que nos co lloc L a dura 
Marcondes Romeiro, por mero descuido dei· contiogencia do honraU.o Sr . Marcondes .Ro-

~ xou de descobrir nessfk; actas ... - meiro·que;'lançandoaqueJies -~onsideranda np 
· parecer, · parecer ·que de boamen ~e e de · l:)oa 

.O SR. JoÃo LUiz ÁLVES'--'-Não .é_ questão de fé assigná.rrios. e s. EK •. -violoil as reso.Iuções . 
v~cios, é questão de c.onsiderando~ do pa· anteriores ·da Commissão,--os príncipios·poi· 

·. re~er • · · · · ella adaptados, princípios tão sagrados· q.ua 
· O SR. Aui;us'l'O iiE FREITAS-- Ouça-me o até a proposito mesmo do debate do 5o. -dis~ -~ 

· nobre Deputado; ;porque e unia.dofeza. justa, ti'icto' na ultima -sessão da Commiss.ão.·tive .. (!. 
e '-a Camara ha de como · tal considerar . · grande fortuna de ver· do hônrado rept•es.en~ -

. Si o Sr . . Deputado por S. Paulo, o Sr. Mar~ . tante do Rio de Ja ne_íro reconhe~er um des~ 
' condes Romeü·o; por um )Uóro descuido, la- cuido que _hav.ia commettido qua!lto á. - elei~ 
ineiJtavel- para mim,. que sou agora a victiiná ção de S. Vicente, a qual S .. Ex. -avpr.ovài·a • . 

. delle; si.S. Ex., na palavra mesmo. do nobr~ . : 0 sR:.· JoÃo L~rz AL~Es· ~ os 'nieml).rqs d:a :. 
Deputado .. ·~ · · · · · Commissão-éontinuari{coherentes.- · , : · · <.o ·_SR. JoÃo Lurz ALv_E_:s_- -Nã.o. ·{ ·q~estio • · · - · _. · · - / .:. - -. ·0 SR. ·AUGUSTO DE FREITAS-Héi :ije _. mos- . :. 
de vicio de actas, é questã.o ·de .(ionsicjerando tra1.; a . precipita-ção . do :no ore. Deputadõ a 

: fi:emado ·pó r V; · Ex., em con tradicçào · co[Il os . pon.tó .de co !locar-nos I}. essa-si tíja.ção ém estar .. 
· (}onsiderandos desse p(!.recer · '. ·· · · · a; tripudiar em um-descuido lameil:ta.vol de um ·· 

· O SR. ·AuGusto DE FREITAS~Tenha a :bonr nosw -collega. . · · 
C qade deouYir-me. · .· . · . . _. . .. . · . _ , <o SR.QA~ÓaEi~~s- Nãó.· sê ti,~ ta de -vio,.,:
,' · :o SR. -Jóio Lurz ÀLYES .- Héi ··ae prbvar a -Ia.ç·ões de_pririéiplós estabelecigos pela ·--.com- · 

iÍlcoherencià • . - ·: · . · - - · · . · .' · tnissãó; ere. t1ni:t. ;hypothese · nova ·que o no- . 
· · · · · · ·. · · · · · · · ·· · · bre Dep'utado tra;tou (j:a :resi!l ver. · .·· · ... · 
. . ' ó SR. · AuGusTo DÊ · FREITAS -+ .. ·,nao se . . A. hypothesé nó v a era a q 1,1é v. EX~ allüdiu · 
·lançá m:íla accu~ação assim. • : ·· ·: · .· · ·n.este ·paí'eeer·:: da:r; _votos qJ1e·. foram . descon· 

·: .·· · 'Sj o .sr: nBputad9.· RoiD.ãi.r-0, :. ao êiabor~F- · ta~ oS ao :mais vot~do. -_ . : · . · ·~.. ·· .. . ,· _ .! • 

.· ~sse parecer, d«;Jsviou-se da · dbutrina. assen; . . 0 ·sR:. AbGusTo DE FREI~As..:..PetÚoe-mé 
0

• 

_. !~! PP~~t0~0:~~1~~fu :~e r~:ç~~n~d!~!~~ ?olit.e pe~.u ta do-: : n~ó · era , hrpqth?-se ·no~~ ; 
'·uo ·ém ·contrario aos· nossos votos antei'io.res,· Já. hav1a_s1d? resolvida no 1 . 9--~.stncto ~ em 
,. eu, que as!ligriei ·esse pa}ece:r,· fui :victilÍ:lií da outros :di~trwtoª ú? E'ltad? cj:e Mmas P?r p:r~· _ 

·minha boa fé. · · _._ pos~a do Sr. Laurmdo 1?1tta, . q~_e fo1 o. prl-
' · - · _me11·o que ,a_ventuu el;ltfl. . questao .no seiO d.a.. 
; ; _: Eu nã._o votiü com· :qçmscieucÜt é_sse conside- Commissã.o. Ahi estâo para -attestal-o os· Srs~ 
:· .. r<1,ndo do ·nobre Deputado, e1,1_ não pod!;lria P ires Fe1•reira, e Indio elo Biã.z_il . . -· · . . -... ,-
. saber . si · S. Ex., como . nenhurii dos ·meus_ .. Já v& v, E;x.:qu·e,si s'ubs~re.vi ·· este ·pareçer· 
:· co ilegal:!, · ·tendO _cornmigo votádo· todos esses'· do Sr. M:a:rconaes R:orrieh\r.eu não u· os se .. s -
~ - ponto!\ de direi~o .-: • .. ' .: . . . cotisidera.ntia~; eu jui.·ei' nas suas 'palâvr;éi:~ - e 
·.· .. ·. o SR. JOÃO Luiz ALYcE$'-Considerando M acr!l.di.tei :~que v. E)(.:havia seguidó · á r~~a • 
. um. pareéer lido. . . se:q~. _.diSc:repancia,· .a (ioutrina séguid,a. p()J~ 

. . · · . · ·· , -- . · Comtnissão; . . . · , ··: : ·. · <· · · ., . .. · • .. 
:. O S:R. AuGusTo bE FRÉltT:As;:o.,Ouçà 'ó nobre · Aincoherenêia· qu~ penSei .. que ,O ·n,obll.e. - .:' 

· Deputado. Para· que ~stá a quet.e:r tdpüdia.r Deputado . viesse rne apontar, _eis a 4 ue est~ · . 
sobre a minha innocéncia ~ .. ·· · · reduzida. · Acreçli.téi ' que .pud_eSsé· d:(iscob.rir · · 
. O Sr . JoÃo iu~z- ÀL>~E~'-i'ião ha tal: ·V. Ex. .inéoherenci:aoi1ue iJle -huni_ilhasse 'rio proprio_, · 

<disse que esta;va do botas e espciras~ Hei de parecer que l;iei e ora éstá sujeito á delibe- . 
re eu· 'phr d V E -ração dá Càrtlara. · . -·. · ' . . .-- . · ··, . : : :-

·.·· . P · rr a - ase ' e · x · · · · · . - 'sr . :PrO:side:nte; eú ti:Iíha ainda : muito a di~ 
:''· ·. O · sR.. AuGusTo DE FREITA.S~Ma.s o nobre' ze_r sobre · as ~l~içõ-es . · do.~. 5ô districtcr ·: (le 

E>eputado -parecê que nas· reg~ões onde tem Mmas.. < . .. :: · 
. vivido não ·conhece essa g-yria qu~ ganhou Eaí abono do parecer, em relação. a elles 
. direito de cidade. Quando se diz isto quer erriittidas. · · · · . 

dizer-que se traz armadur,~ ao· gr•ande com- -· Preéisava aindã. deséer ao estudo da elei- ·
.. ·oate.. Po_rventura )ulga .o . nobre Deputado Ção . qe . alguns municipios, soi:ir·e os quaes . · .. 
. que s~~·e.r capaz de oífendee a quem qU()J:' 

1

. inais datalhadamente m_e anl)_u~ctei no voto . 
que seJa 1. . . . .... : . _. . em sep .ra _to, y. Ex .. porém, -y:e e a Camara. 

Faça justiça á minha ., pessoa, a qu3m o >ente que o me)l estado de ·:esgotàmento . de, 
nobre Deputado conh~ce tão potrco. · . forças é enorme. : ·. . : ·. . ·. _:. : . . 

. . - .- ' 
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Docorridas são muitas h"ras e a attenção que não quizerem submetter-se a victorias 
da Camam a que~tÕPS que Mio pouco inte.'es- Jess3 quilace. 
sam como esta. (Não apoiados.) Es.;as colllgações dos parlamentos jâmuis 

A Camara me perdoará o abuso de sua derum resultados bons, e me perdoem aquelles 
paciéit~:Jià; tão generosf.lmente dispensada ao que acreditam cómo <:JU na existencia dellas, 
humilde ot·ador. me ·desculpem aquelles. que pens·1rem que é 

IíeaJmente agora vejo quê te-·et de voltar phantazia do meu espírito tudo quanto ve
~ trihu.na, a ·despe\ to do peoposit0 ·en.1 que nho dellas dizendo, essas colli;açoes, o ine
e.stHva de não fazer, cedendo a palavra aos dor me\! que podem tl'a-zer no regimen 
advêrs 1í•ios que- me. quizerern dar a h<:nra republicano. tão grave elle é que a minha 
de uma resposta ou aquelles que acaso se pala v :a hegita em denunciai-o- é convert.er 
queiram abrigar sob a bandeira deste incon-- o Presidente da. Rep.ublica em um prisio-
fiilente. · neiro de Estado. 

:M.as eu acreciito que serei a isso obrigado Nã.o tenho nem quero acarretar responsa-
pelos a;taques de an:te-mãg com. tanto_ vigor bilidades de ninguem, neste momento fa!lo 
tmilunciactos. . . em . meu. nome. çomo amigo, como grande 
· ÓeiXó,pois, Sr. Presidente, a tribuna. admirador que sou do caracter integro do 

Comecei . por pedh· :á· Camara um julga-· illustre magistrado, como cultor que sou 
mento, eu· o quero; en quero o julgamento desses sentimentos, que cada vez mais busco 
sobre ás . eleições d.ó 5o· districto de. Minas, estreitar cbm S. Ex. · 
mas taillbem eu quero o julguma'nto ·sobre .o Receba o dignô Presidente da Republica 
ttteuproprio acto emittihdo_ esse parecer. · esse av1so, que ora é de um simples Depu-

Di.ga.me .a camara si 0 direito é este, si a tado e amanhã póde. traduzir o éco de uma 
lei á esta, sJ a moral é esta, 01,1 se errei de voz unisona · 
co1neço ao fim, si me dispuz a transviar em Essàs colligações podem fazer de S. Ex:. 
perseguição de uma mnem que me parecia um. prisioneiró. E' tempo de agir. 
alguma cousá de sublime e no espaço me E' tempo do Presidente da Republica, pas-
perdi. sa\la aqui ÇJ. Verificação de Poderes, compre

hender que é necessario formar no seio do . 
·Quero o seu julgamento, Srs. mas eu que- Parlamento as parcialidades legitimas que 

rd o julgamento que vos ditàr a· razão es- abonem a sua política, ~ein as tergiversações 
clarecid<:t, a consciencia clara, os sentiment~s dos interesses. · 
nobres ciepiedade e perdão pará esse can· s. Ex. não faz, rião fctrá. talvez; receio que: 
didato, cujos direitos, eu defendo que fpi umJ:las:'lo adeante da Iinh<:t que 0 dever lhe 
,u~ revoltoso pa haqlionia do partido. traço:u pó :i e ser prejudicial a s. Ex. 
·. A Camara não póde neste momento ser · · Permitta Deus que eu saja um visionario I · 
as- commissões milit11res_ encarrêgadas das Agom, Sr. Presidente, permitta tambem 
execuÇões :summarias. V. Ex; que eü diga á Camara : está cantada 

A Cama ·ã nãó pode se embrenhar no mo- a minha oração fLinebre .annunciada pela. 
metito·nestalucb de paixões. imprensa. 

o SR. RiBEIRO JuN:QUEÍRA.-Que absolutac ·(Muito bem; muito bern. O o1·adm· e cumpri-
mente não ha. mentado.) 

o SR.~ AUGUSTO, DE FREITAs--:.-Eu quero, FicéiJ a discm;são adiada pela hora. 
Sr. Pt•esidente, desde já dar um aviso á Casa 0 St•. President.e-Tendo dado a 
~e· o faço serrtautoridadé que- não a de minha hora, designo para aman:hã aseguin te ordem 
·observ:açãoproveitosa.de'ca:ia-día, no exom- dó dia: 
;piô e na liçã;o de cada um. ' · Conti·n·uaç-ao da .dr'scuss-ao do parecer n. 67, Eu quero esse julgamento reGto, sincero e 
justo e não quero 0 producto ··de côHigações de ~1903, reconhecendo Deputado. pelo 5o dis~ · 
hybridas em que o insecto pequenino está or-. tricto do· Estado de Minas Geraes o candi· 
gulhoso pensando hombrearao lado do ele- dato diplomadoSr. Francisco Alvaro Bueno 
phante que lhe dispensa: sombra protectora.' .de. Pa~va;, com voto em separado do Sr. Au· 
Não quero 0 producto dessas c~lliga.ções h.Y-' gusto de Freitas, propondo o reconhecimento 
bridas, a. ameaça á paz Interna dos parta.: do candidato Sr, Alfredo Pinto Vieira de 
mentss, premtncio da nossa decaaencia pe~ Mello. 
rante a opiniãu, ameaça á represalia· dos Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde, 
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·loa SESSÃO EM lS DE MAIO DE 1903 

. Ptesiclrmcia dos Srs: Paula Guimw·ães (Pre-sidente), Oli~eii·a Pigueirerlo (1° Yice-í'i·e-
. siclente), Julio de ·ll[eUo-.(2° Vice-Presidente) e Pauln GuimanTes_ (Presiden te) . 

. Ao meio-dia procede-se á chamada, a que de Castro, Rohoúças de Carvalho, Ferílanriõ""
respondem os Srs. Paula Guimarães, Alei).- Pr.estes, Fert·eil'a Bt'êtg:ili, Eloy Chaves; José 
car Guimarães, Thomaz· Accioly, Wanderley . Lo])o, Paulino CarLs; Alvaro de Carvl).lho, 
de Mendonça, Joaquim Pires, Hosannah de Candido Rodrigues; Azevedo Marques, Joa-
0\iveira, Passos Miranda, Arthur Lemos, q~im TeixeiraBrandão, ,Bcrnard.o, An:~onio, 
~pgerio de Miranda, Çarlos de Novaes, ·Candido de Abre\1 , Carlos Cavalq.qlti. Lamc; . 

· ·Judio do Brazil, Antonio Bastos, José Eu~ nha Lins, .Francisco Tolentino, P::q.rl<~ Ra;.., 
zebio, Urbano . Santos; Luiz Do mingues, Ro- mos .• Abdon Baptista, Soares dos Saptos, Ju~ 
drigues Fernandes, Guede!ha Mourão, Chris• venal Miller, Barbosa L.ma, Germano Bas

. tino Cruz, . Dias Vieira, Raymundo Arthur, locher, Victor,no MJnteiro, .I ames Darcy, 
Anisio de A breu, João Gayoso, Virgilio Bri- Ca.ssiano do Nascimento, Vesp:1siano · de . AI~ 
gido, Thomaz Cavalcanti, Frederico Borges,_ buquer•que,Diogo Fortuna, c HJmein de G~r
~oão Lopes, Eduardo ~tudart, Sergio Saboyà, valho. 
Gonçalo Souto, Tavares de Lyra; Eloy de Deixam de comparecee coÚl . causa justifi
Soilza; Fonseca e Silva, Pereira Reis, Paula cada os Srs.: BeztJrrll F<mtenel!e, Adalberto 
e Silva, Valfl'edo Leal, Soares Neiv'a, Abdon · ~ · · · 
Milanez; TeíXeira 'de Sã, . Ermií:·io . Coutinho, . Guimaraes; . Silva . Ca~tro, Olegario Maçiel, 
Affonso Costa,Bricio Filho, Peéeiradé Lyra; ·Moreira ·da Silva, Amar-,tl Cesar, Xavier do 
João Vieira, Esmeraldino Bandeira, Moréira Y<!:!le éAifrodo YareHit. · . . · · · . . · 

• , Alves, Julio de Mello, Cornelio da Fonseca, E sem causa os S1·s. Francisco Sã, Trin-
. : Estacio Coimbra, Pedro Pernambuco, Elpi- dade, Celso de Souza, MaláQuiaS Gonçalves, 

dio Figueiredo, Angelo Neto, Epami11ondas Arthur Orlando, . Castro Rebello, João Ba.~ 
Gracindo, Raymundo de Miranda, Euzebio pti8ta, Lourenço B!tptista, Pereb'a Li in a, Ju- . 
de Andraçle, Arroxellas Galv~o, Rodrigues lío SaJltos,-Eduardo Pimentel, Jesriino. Car- · 
boria, Joviniano de ·carvalho, · Felísbelio doso; Domingues de Castro, .A,.rnplpho Azeve
Fj.'e_ire, Oliveira Val\adão, Doníingos Gui" db, Fr11nrisco M\Llta, Rodolplio Mirand~, · . 
mavães, Neiva, Leovigildo FUgueiras, Tos i.a, )!:lizeu Guilherme, Marça:I Escoj)ar, . Ange1o 
Bulcão Vianna, Felix Gaspar, Eugenio Touc Pinheiro, Domingos Mascar()nhas e Ccimpos -
rinho, Satyro Dias, Vergue de Abreu, Au- Cartier. · -

: gusto de Freüas, Pinto Dantas, Rodrigues Abre-se a sessão.-
E' lida e seni 4ebate approvO:da a acta da 

sessão antecedente. 

• "Lima, Tolentino dos Santos, Paranhos Mon
·.' tenegro, Bernardo Horta, Moreira Gomes, 
. - ~osé Monjardim, Galdino Loreto, Heredia. d() 
·· Sá, Corrêa Dutra, Mello Mattos, Augusto Passa se ao.e;x:peQ.iente, 

de Vasconcellos, . Sá Freire, Erico . Coelho, · 
Fidelis Alves, Galvão Bàptistàr, Belisario de 
Souza,· Bezamat, Laurindo Pitt1!o, Henricjue 
' Borges, Cruvello Cavalcanti, Mauricio ·de 
, Abreu, . Oliveira Figueiredo, . Carlos Teixeira 

O Sr. Alencar Guimarãe$ 
(1. 0 Secretario) procede· á Jeítura do se:.:. 
guinte . . · . -

· EXPEDIENTE · . Brandão, Francjsco V~iga, · Viv~a~o Mascare
_nhas, Estevão ~obo, Bernardo Monteiro, José 

•·· Bonifacio, João Luiz, Gastão da Cunha, 
E,ibeiro Junqueira, Astolpho Dutra, Penido O:tncios : 
filllO, · pav~d Campista, Francisco Bernar- . Do Sr.lo Secretàdo do Senado, de 14 do cor
diria, Anté,ro Botelho, Carneiro <l.e Rezen- r!')nte, declarando que o Seriado, Sciente da 
de, João Luiz Alves, Adalberto Ferraz, Leo- communicação constante do ofiicio .desta.ca-

. · nel Filho, Ber:nardes de Faria, Antonio . Za- mar a n; 16, de 11 do corrente;cabe-lhe parti- · 
carias, Henrique SaJ]es,Camillo soares Filqo, cipât', para coJ!hecimento da Camara dos 
Ct•logeras, Carlos Otl.oni, Sabino Ba1•roso, Deputados,que o Sr.Presidente do Congresso - · 
Carvalho Brito, Ar•hur Torres, Lindolpho Nacioné)ll, de accordo com o que dispõe o Rec 
Caetu.no, Wenceslau Bra~. Rodolpho Paixão, gimento Commum, designou o db 18 do 
Padua Rezende, Galeão Carvalhal, Bernar- corrénte, á l hora da tarde, no edificio do 

· do de Campos, Francisco Romeiro, Valois Senado, para_ a reunião do mesmo Congresso 
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afim de se proceder á apuração da ultima 
eleição para Vice-Presidente da Rcpublicu,. 
- Inteirada. 

Do Ministerio da Fazenda, de 14 do cor
rente, enviando a seguinte 

MENSAGEM 

Do Ministerio da Industrüt, Viação e Obras 
Publicai en v.iando a seguinte 

MENSAGEiii 

Srs. Membros do Congresso Nacional
Transmittindo-vos a inclusa exposição, que 
me dirigiu na presente data o ·Ministro de 
Estado da Industria; Vi;J.ção e Obras Pu
blicas, tenho a honra de vos solicitar a 
precisa autorização para elevar no valor de 
2.214:774$5!7 o capital garantido emprega
do ná Estrada de l<"erro de Caxias a Cajazei
ras, de que é cessiona,ria a Companhia Get'al 
de Melhol'amentos no Maranhão, ficando sem 
effeito o decreto n- 2.740, de 13 de outubro 
de 1897, que ~xou definitivamente o referido 
capital em 2.165:495$912. 

Rio de Janeiro, 14 de maio de ·1903.
Francisco de Pmtla ... Rorlriguet; Alves·.-A' 
Commissão de Orçamento; 

Srs. Membros do CongPesso Nltc:.onal
Tendo Henrique Barbosa da Silva Cabral, 
filho ·. do fallecido thesoureiro da extincta 
Thésour;wia de .Fazenda de M1nas Geraes, 
Agostinho.· JoSé Cabral, requerido_por si e 
como tutol'. de seus ir!J.lãos menores o paga
mento da quantia de 3:000$, com que seu 
:P~ae foiobrigado a· entrar para os cofres pu
blwos, em substituição de igual import:mc.io, 
desapparecida · fraudulentamente do edificio 
daqu,(llla thesouraria. e que o Governo foi 
autorizado-are:ltituir,em virtude do decreto 
n: 574,. de 3 de julho de 1900, peço-vos, á.; 
vistà. do quo dispõe. o art. 18, § 1°, da lei 
n. 2.348, de·25 de agosto dé1873, a conces- Requerimento: 
são do credito da referida quankt, afim de De Alberto Stnnislau de Barros c outros' 
pod_errealiza:r tal pagamento· ped1ndo à concessão de uma grande loteria, -. 

Rio de Janeiro, 9 de maio de 1903, l5o da mediante as condições .que estabelecem, para 
Republica.~.Franeiséo de Paula Rodr-igues a construcção do Pantheon Nacional, para 
Alves.~A' Corm:nissão.de Orçamento.· nelle repousarem os restosmortaes dos vul

. Do mesmo. M1msterw, de Igual data, en- tos emtnentes da Patria..~A' Comrg,issão de 
vrando a segumte ·Fazenda e Indli!stria. 

MENSAGEM Telegrammàs:· 
Srs. Membros do Congresso ·Nacional EELLO HoRISONTE, 13 de mct.io de 1903-

Por-accordão do Supremo Tribunal Federal, Presidente Camara Deputados - Rio -Te
n. 769, de 15 de outubt·o de 1902, proferido nho a honra de apresentar a V. Ex. minhas 
nos autos da acção. intentada contra a União mais sinceras congratn1ações gloriosa, data 
pelos Iliinistros aposenta,dos do mesmo tribu-' hoje consagrada commemoração fratel'nidade 
nal Drs. João Antonio de Ar<iujo Freitas dos brazileiros. Cordeaes cumprimentos. -
Henriques, Luiz Corrêa de Queiroz Barros, Francisco Sallesi-Inteirada. 
Antonio ~e S~mza ~e~de~ Jfristão d~ Ale~= . _ PARAHYBA, 13 dé maio .de 1903.-Presi
car Arar1p3_, ~speudrao l?Y de Barros PI ente Camara Deputados-RIO- Cono-ratllla-
mentel, Francisco de Farm Lemos, Bento ,~ d t> d · . · ". · ,·, 
L . de Oliveira Lisboa Joaquim da Co'ta ~,~oes aurea a _a emo~r,teia b~azlleu a. 

mz, , . . . . . ~- ' .· _ ~ . Cordeaes· saudaçoes.-Jose Peregnno, Pro-
Barradas e J_os~ Hy,mo Duarte PerOira: f?I sidente do Estado.-Inteirada 
a Fazenda Nacional condemnada a restrtmr • . · . · . · 
as importancias indevidamente descuntada.s .. THEREZINA, 13 de maio de 1903.-Pre
dos vencimentos dos uiesmos juizes, a tttulo sidente Camara Deputàdos- Rio- Congra
dé pagamento de imposto cre.ado péla· lei tlilo-me V; Ex. memm·aveL data consagrada. 
n. 489,de 15 de dezembro de 1897, e bem commemoração fraternidade brazileiros.-
assim a pagar as custas do p1~oçesso. Arlindo Nogueira, governador.-Inteirada. 

E, para que possa ser cumprida a carta- · 
precato ria expedtda pelo Juizo Federal, nesta O Sr. ~ enceslãQ :Qraz (pela 
secção; na parte relativa ao pagamento das ordem) - Achando-se na ante-sala, os Depu
quantias.devidas pelo Thesouro ·Federal em tados eleitos, reconhecidos e proclamados 
virtud~ do alludido:a.ccorâo, cabe-me soli- pelo Estado de Minas Geras, os Srd. Leonel 
citar-vos a necessaria autorização para abrir Filho e .José Bonifacio, peço a V. Ex. quo 
ao Ministerio da Fazenda o .-credito de nomeie a Commissão que tem de dm'-lhes 
68:761$051, importancia total das mesmas ingresso afim de prestarem o compromi8SO 
quantias. . - · · .... regimental. 

Rio de· Janeiro, 9 de maio de l9CJ3, 15°- da 
· República.~Fmncisco de Paula Rodrigues O SI:". President.e convida os 
.Alves,-.,.-A,' Commis,sii,~d,e Orç<uuento. Srs. 3o-e 4° Secretarias a irem receber os 
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me,anos senhores, os quaes, sendo int rodu- o respeito de t odos nós, porém cuja erudição 
zidos no recinto, pre~tam junto á Mesa o não · e:;tava. de pleno accordo com as neccs-
compromisso l'C'gimen taL , sidac).es e contingenclas de todos os dias ; · es-

. . . . piritas affeitos -n_generáli:iacões, não sabiam -
O S1• . . Adalberto Ferraz: .::.. f~zet•applic'açao- dfis · principios ao·rp.eio. -Ern·. 

Sr . . Pre.sidente, llQ. discurso Pl'Oferido ]loutem breve : 'préi.ZO, roram botadas as ditficuldade.~ . 
·· pelo illustre Deputado pela Bahia, acham:se· que da!). i se teem origjilado ; e por este mo
intercall.:tdo~ diverdos ap(l.rtes a mirti ·a.ttri- · tivo a reacção fez-se sentir -em 189.2 no sel.o . 
buidos . . ,. , - -~ da Cainara : . .· • · · · · · 

Não proferi taes apartes e os :que foram b · primeiro pr()i3'cto que foi apresentad'o 
. profe :idos pelo Ulustre l.~acle.1· da banc:tda. sobre · o .assumpto tev.e como aútures os 

mineira,_ o Sr. Wcnce~láo Braz, · estão mal Srs.S~rzadello Cor_rêa e AI!tonio Olyntho, ·que· 
. · · apanhados. ~ , · . . . . . : . · eu. e,· toda;.,a C,àm:mt lastimamos não ver 

o SR. WENCESLÁO BaAz _ _,Ap. oi_ado. Di_ss'e, neste - recin~o. a collaborar para o brilho dos · 
nossos trabalhos. - · entre .outros .. ap~rt3S, que -era advogado e ·· 

tinha t :~>nibem o, culto do direito ·e da ·J"tis, Não logrou rAsulta:dos praticas esta pri-
meira tsn !,ativa. · 

.tiça. . ; . . IYJais tard.e,, quando em- 1898 começava a 
.·· O SR. BEZAMAT-Do mesmo mal q~eixo-me agitàção -provocada paro , a.proveitamento 
eu. · . _ . . das· areias monazíticas da · costa do BrazH, 

o SR. ANTERO BoTELHO_ Eu tambGm. ·nova tontativ:~ foi feita e ein · 1899, pelo -
predec-:JsSor n:~. cadeira que · V. Ex; tão 

O SR. ADALB'ER.TO FERRAz:- Fazendo esta _digAamente occupa, fo~_ nomeada unia Com
reclamação, p~çó . a .V. Ex. qué mande in~ _missão,esp_eciaJ pa1'a. tratàr de_st_e ass1,1mpto. 
seril-a na acta. ·. · · . .Desta·Cori:J.missão,- tive a honra -immero~ · · 

.o SR. _ PiEsrnENTE _o ~obra · Dep)lt~do. cida(não apoiados)... · 
será attendido. . · . . . . 0 SR. HENR;QU~ SALLES ':_ V. Ex. foi ~in 

· dOS·Sêl,IS ornamentos. ' - . . 
O Sr. Calogeras · (')- Sr: Presi; 

dente, assumptos .ha que, .Pela complexidade 
das noções éom que jogam, pelos aspectos e 
faces do problema q_.ue encerram, não cab3m 
propriamente na · competenci!l ·das Gom-

. missões Pêrmanentes desta Casa e _s(} coadu
·na.m mais com ·a. in.dole das commissõeS. 

O Sa. CALOGEÚ.s ·- ... de . ser o relator-. 
. , In(.~lizmenté , \por.iLsa Commi!l~ão nenhum .. 
trabalho fui aprésentado. Ü SCl.i" relator, 
pór.ém, , par_ticula.rll!ente .. procedeu . a um 
estudo sobre o. assumpto, . t endo apresentado 
Ul?J- parecer; que ·terminq_u em projecto . d(} 
let, -do qual t1veraín.conhecimento, .não-só os ·· 

especiaes · meinbros da Commissão, ·domo . varias Depu-· 
· E' _de 1Ím caso desses que veaho tratar. tados que do mesmo assumpto saoccupavam. 

No justo afau de - procurar desenvolver . Em 1900 foi novamente .. nomeada uma. . 
as forças próductoras do paiz, tem-se · vol- Commissão : para interpor parecer é apre• 
tado as vistas · pal'!J. a industria . mineral sentar á _Cania.ra um pro.jecto que attaridesse 
extraétíva'e pàra as industrias éhimicas que ao progresso e · desenvolvimento dest~ in-

. se relacionam com está. â.ustria. · · 
Q1,1em qúer qup te.nha ti~o oc~asião, de ' 1-nfelizm_flnte, porém, essà. Commissão: 

tratar deste problema sob o pol)to de vista ~ambeJ~ na_o _pód(} offerecer nenh1,1rfi_ estud,o. 
pratico, isto é,· procurando valorizar jazidal;l a . co~S_!deraçao . d<lt Camarl)., e ~ umca con
mineraes, alé·m · das difficuldades propria- trtbUJçao, _- de grande. valor, aliás, apresen- _· 
mente techuicas do assumpto, Juta princi- tad~ quas t ao . ap_agar.das l\lzes, em fi_J;~s da;
palmente com .estas duas difficuldades de se~ao P?-SSala, o fot pelo meu .parttcufâ.I' 
ordem geral: a primeira , a questão do capi- amigo, (jl~no Deputado pelo Esta~o de Minas~ 
tal, que difficHmento se encontra deil tro .do Dr. F!stevao Lobo._ 
paiz e fóra do paiz, quando possível e a se- POI~ ~em, ·reumr todos O!õ!tes _trabalhos eni 
gunda difflculdade, a de encontrar o proprie- um C?nJuD<ito que termine em ~m projec'tci · 
tarío da jazida que se prete,nde .adquirir. . de lei! ~a~ é o escopo do requerimento qua· ' 

Sob o Imperio, ·dominava este assumpto, vou ~mgu· a V:. Ex. · . . . . 
segundo o direito então vigente, a separação Por esse mottvo, VO!fhO sohmtar de V.Ex. 
da propriedad.e das minas da superficie. Ao que consulte a Casa SI consente em delega:r 
proclamar-se a Republica · vieram para a a . Y.:. Ex· podel'es . :para nomear uma Com
Constituinte homens cujos talentos merecem mtssaoespec tal de etnco me~bros, que tenha. 

(•) Este discurso não foi revisto pelo ~i-ador, 

· de e.studar e propor os me10s concernentes · · 
ao desenvolvimento da indus_tria mineral. 
(111'uitQ ~.em ; muito qem.) 
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Vem á Mesa, é Íido, a.po1a.rlo e sem debate 
approvado o seguinte · 

culto fervoroso e s'nce t•o do trab:tlho e do 
dever. (Apoiados; muilo bem.) 

Mas como contrapes ; , ou como ~llivio, fi-
REQUERIMENTO . ca-me ·a satisfaçã6 do dever cumprido, · que 

-.·. R .. e.·q~ uel·r._ o· ·q.ue se,ia con.sul:tada· a C_.a.mara é 0 respeito .á execução de uma lei e 0 aca
. " tamento devido á soberania de um eleito~ sobre -si consente em delegar. ao P1~es1dente radp. 

a;famildade de nomear uma Comniissão Es- Confesso ·ao nobre Deputado, o Sr. Au
peciaJ. .d~ Cinco membros, _que, - reve~do 0 ? gusto de Fréitas,- e á sua admiravel perspi
-projectos sobre a explora.çao. da& Imna_s e cacia não escapou sem _duvida o facto-quan
'tl:esen.Volvimentó da industria mineral, pro- do tive de proceder ao es~udo das eleições 
pimha· á Garoara o que .. julgar -conveniente realizadas no 5• dis tricto de Minas absorvia
.a- b.em ~eSsa industria. · · mé uma ·preoccupação pessoal- ser favoi:a-· 
:· Sala das sessões, 15 · de maio de 1903 . ....- vel ao illtvtre .candidato, o Sr.Alfredo Pinto. 
C'alo_!Jeras: · De -prcmpto aq.optei um methodo que me 

guiasse no trabalho de ·indagação da verdade 
O S r . :Presid.e n te ~Em vista. da eleitoral, niet hodo indiscuti·vel por sua -pu

deêlal;áÇão da ·- C:.imara, rio-meio, p.ara com- r·eza, e foi ·o de sóménte apurar as actas das 
poretp. -a Commissão Especial c;le qtW trata . SE;l~çõea · em que·- me. certificasse de ter ha
ô reqüerimento. qua _aqaba de ser appro- vido re::tlmeute. 'nleição ·e propor a não apu- . 
vq.dci, · ós S:rs. CC!,logeré),S, Estevão Lob?, Es- raçãô e nullidade ôàquollas out ras, em que 
merâ)dino Baudeil'a, Augustp_ de Frmtas e ao menos eu presumisse de · que não a t inh;L 
BarbtiS;J.· Lima·. ·. , -- Jiavido - · · ~ 

ORQEM DO DIA 

-E' annunciada -a . eontinuáção da discussão 
do pã.recer .n. 67, de 1903,' reconhecendo 
Deputado -pelo 5• districto de Mi~as G~raeS: q 
candi_d.ato d_iplomado · Sr. Fr~nc1sco Alvaro 
Bueno.dé Pá.iva, com voto em separado do 
lih', .A!lgÍlsto d,e Fr~itaS,Jli·opond? o t·eco~he: 
cimento. do <landtdato Sr. Alfredo Pwto 
Yietra de Mello. · 

·o s-i:- . ·. Pr~sident.e --Tem a pala-
vra .c>'Elr~ Laurindó Pitta. . : · . 

Era possivel que nQ.o àttingisse ao fim al
mejado, mas é sempre de suppor que · o can
didato não incl!lido-em chapa ofllcial obtem 
maíoria om secções onde realmente ha ver~ 
dade eleitoral. · · 

Para logo,-por;ém, facto estranho me fer1u 
a Yista no exame-das actas do 5• districto
estrauho porque l):• muito clinico· . neste hos- · 
pital de à.ctas fundado pela lei eleito:al-e .. 
foi. este": -na maioria das secções, constitu
indo a maioria oleito:sal, houve na · verdade
eleição e eí:n t antas ella.S encontrei prasente 
·o Sr. Alfredo Pinto, por si e por se us fis-
ca~s . . . . · _ 

. o s.-·. LaQ.rÚi.do Pit~-a. (movi- o SR~ CA.RNEII.W DE REZENDE-E' a. pura. 
mmlto de attenção).....:.... Ingrata foi a tarefa de verJade . Foram_· elei\.Ões- -vel'dadeiramente · 
que é.l:!lorte investiu_- o nobr(l Deputado, o Sr: disputadas . · · · · 
Auuusto de Freitas ; dup_la.mente pesada e . ó s~. LA.URINDO Pu:u- Esta verdade, que 
par"'a..mim; s~. Presiden>e, ·esta_missão, em. venho t.leenunciar, ·ouvimo!-a honterri af:fir 
que estou, tambem pela sor te, na_o só qe col- rriàda pelo nobre · Deputado pela Bahia, 
lidir com S .. . Ex., em_ to,rno de . quem .torma-. naquella oração inemóravel, em que abalavt 
iuós todos-um círéu!o : de a1fectuosa~ home• alistamentos, fulminava actas e fazia estre 
nagens e de elevadíssima conside.raçao a um niecer a, proprialei. S. Ex. exclam~u _ben 
-conjuncto formoso· e .raro de virtudes ci vicas alta.·: não· venho atacar as actas eleJ torae~ 
e de excepcionaes dotes de intelligencin • que nem contestar· que· o C!!-ndidáto tivesse fisca· 
ap11arelha.da cavalga .qas gr~ndeslutas parla · lizado essas eleições. l!:u combato o alista-< 
mentares·;desafia.I)d9 a medlr·:lhe a altura a menta . 
fraquéza õ.e um Q.lhar qHe J$t se consome ; · A causa desse níethodo adoptado por 
.como 'tambem de concorre·r com o· voto para s Ex . está: bem clara . si S. Ex . q uizesse 
a ei<ilu4oâo ~Jlu~tre cJ.udidjl.to.ex- Deputado e~veredar pelo ca.minho dn.s actas, teria de 
Dr. A).fred,o .Pmto, ·_q,u.e pas'!!?~ ·por esta Casa . quei:mal·-13 municípios dos 17 de que se com

·dei~~il.qo',~pós s·eu~ pa.sso~; rmpress~ em :tra- - põe. 0 distl'ictú . para . restarem sobre · os es
balhps_· 'ii:úa;w9r~_ve,ls :. {~.pota~~s; _ ?nJN.~to ~em) .0 ·combros Chri.stina, C_a~a~bú, Pouso Alto, 

·.qu.e de In1)ilil'15l~_Ilo, ma,-ts :util ~ ·- JD.ats .. Iespe~--- Baependy, urilcos mumc1p10s em q11e o con
·tavel se póde ·ped1r ao pu.trw~~~mo . de_ nm .ei- testaiite obteve m'üoria . 
. dadão (muito .?e~y .. :..,.tp.lentQ, .lllustraçao, y~- o . AUGUSTO liE FREITA.s-Não ê ver-
racter é . actl·VIdade· i ou COJl19 S. Ex. L<LO v SR. 
-siniela. e tão verd~~i~~~~ilte ~screv(>u-: o Q._a.de . · 

Vol. ·1 
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o SR. LAURII\'DO Pl'l'TA-E'. Consf!l. do que se peie a prova de um alistamento, po.is 
quadro organiza.do pela secretaria. que as cópias não fazem -parte da substanCJa 

.. . . . . . do. proces.so . E' á. Oamara }'Iunici pa.l do logar 
_ . · O s_a . ~UGUS'f.0 DE FR~ITAS~~á. ; l~~er~ça. ? , em qu :~ s~ fez· o a:list;:tJ;ncnto ·e .cujo secretp;rio·. 

V. Ex. dt,se qJie annullo)4 mvnunptos -~ . tem obrigação, iildep_endente_me.nt.e 'de . d}s- · 
- O Sa; LA.:JRir'm·o PI.l'TA-Não ; disse que. ~e pacho do · presi~en t.e , de fornec.e~ as .cert~do.es · 
quizcs3e adaptar este :alvitre e . não . átten- p~d.id~s ~(muità .b'Jm ; 1i,cJo apoiados) ;_é per~~ te · 
desse ao 'outro de nulttdada do . al1sbmento, ~ JUS_ttçifrloca.l, onde so deve fazer o prqqe~so 
·precisar ia fa.zcl-õ ·. - · · de justificação, 'c.om 2_itaçã;o de t~4.~ o~ m~,rR:: :. 
· · · ·. · · , · d · bros de que so·-corílpoe -a~· commiSsao mumc~-
- o SR. BARBOS:A .L~MA-:-Ma~ releva pon e- pai. (.Mtt#Ó b!!m; iipóiados;J · :· '• :- ·:· 

z:ar que b.a ~uniclpJOs , que,tem UJ+l}1 somm.a Poder·se-h'a, porém, ro~p'onder que i:! coil
.ei,e~.t-o~al _ aCLm~ da do -:-9-.uatro _C .ClDCO ~l~ testantó llâ pOSiçãO poJi_tiin, em que Se . é!l· 
yoto~- , Guanhaes 0 Ara_xa, por 1\xemplo.. ; cOntril.vii. · não tinha a seu lado nem a }:)oa · 

- - ~ . . . ~ ·'' . -.- ~ --. . . ... . . . 
· • -<·. o SR.. LA..URINDO- PITTÁ-Responder~i .a vontaila4o secretario:d~ Canrara para foi'· 

V. Ex. · Não partencem a · este distrwto. necer-l'he documentos; nerri ·tambem. a : do3 
(;J_irqcam, sc apdl'lcs.) . . . . - .· · · · juizes, que ihe .dessmiinsme!Qs de ii:J.~tru'il' 
'· Màs, Sr; 'Pr )sideritc; p.qrqu~ venho deseo· a de(ésa Q.os S3U~ direitos; . : . . . 

. 'br ir as b3.teriil.s 'do nobre D3putadb pela Tál:nã.o ' se póde._ admi_ttir, pois foge' da 
. . · Bn.hi:t, quando meu intuito é outro, àquelle nossa corrqirehensãa qüe haj_a UIÍJ. munieipio . 

·quo segui ·peral)toa. Commissão e que pre-_ em que 1,1ril- individ((o ·nã.Q -tenh_â gua1'lda 
_t~ndo manter- perante a ·Camara ~ · E' por. para ~ous direi-tos ; todas ·fl-s. noss_as )ei~ s~9 
ca.usa. das ponderações qtr.Cl .s. Ex_. exptmdeu -{e i tas .. par.a. sorerri éxecu~adas na. norma h
sobre o p:trecer,.-llUe ÍiHL a.--·hqtíra de elabo- da.de da-vida sócia!; ·: . _ : .. __ : · . . '. 

. r ar,póis poz:m:e _na C?ntiQ'g(3nCh. ~e signi.: ó-Sli. . . "\.VEI\"CE~Í.Áo BRÃ~ ~E em. Ou~o 
· . .f~c.ll' que s, E:<; assu.m1!-l.nma. __ posiça,o P()h- Fino ha iuna mit"'istra.tura muito digna. · ,c: -· 

tLCa. e Oti meramente JUrldtc:t. . . - , . · . . _0 _- _ . _ . . . _ .... . , _ 

· - Meeamcnto jurldicà; porque fuiju·iz : Iião. O Sit .. LAVRINDõ Piri:A - Ainda . meJriW . 
fiz pruva para as . pa.'rte:;;; apreciéi os do- que nãó achass'e ~elo !!e instruir. o .Seu-~~
Culitcntos como foram o:ff.wecidos c decidi :1 reito; .trouxcssé o con.tes.,ante qualquer;proy;tt · 
respeito do· cada um~ . d.as· qüestões -sobro ·que a résí)eito., o sei'ia .p :>ssivel qne a·;certidão Q.o 
vor.~avam e~ses documentos. . · . · ·. .. . não haver ' cqpia de ~listam~nto naqu_ella~ . 

. Si o nobre Deputado houvesse querido ,me. repartições Jhe servisse p:i.ra .a _nullida<:[ê po
dar .a honra de prestar at tenção ao parecer\ dida. - _ - - · . 
teriá notado que todo : clle cs~á .clifeixadó Quando um individuq se acha em um ~eio 
·em um uriico system1., de que Iião mo àta.s- sbciat om que todos os direitos -e · garantias -
· tei um só momen_to-misllão de juiz; bJne- lhe são· negados.-.é ·p:Orque o miL! . est;t ne~lé., 
volÇ~. mn relação ao candidato centestante, oti.o corpo social_está. garigreni!,do, · e· o . . qú~· · 

.. um tanto severa em relação ao candidato curripre fazer é fugir de~é_ centro. . . · ~" 
contestado. Quanto a .e3te, ·Sôfiz nina ' exce- o·-s··· B L · . N- h : d ·· 'd - ·.:· 
pção, pois :Poderia · decidir oril sentido Mn· . ~.-. . ARBOSA IM~-:- ao a · ~'tl a.. qu~ 
trario, mas attendi p:wa- motivo de' pondo~ h_a mmtos corpos de -~osso . organ}smo poli~ 
ração, que eni pouco externarei. . . t1co _em . q)le -a gangrena vae se desenvol~ 

· Assim Sr. P1·esidentc ·fallando oro sentido _vendo .. ·· 
genaricÓ, porqu(l nao'qu'ero tra.tat• do assum· - ó SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - v. Ex. póde 
pto Ollf relação a ca. .a ·uma. das qut:)stões provar iS30 . , . -. . . : _ - . , 
.que se agitam dentro do parecer, V.isto-que O· S . B .· L · · . 0 · bl' "" 11 ·- · 
são consideraçõ:>s pessoaos pm•tinen·tes _ao . . R . A:RBOSA . I~fA.- pu )CO· ,a ·. ~ . 
modo, como eti ou tendo por que devia ser mms alt:> do_ que eu. -_ · . . · :; 
encarado o assumpto por parte dos cJ.ndida- O Sa.. LAuRi:Nno P·rTTA- O nobre. Depu~ . 
tos, ·e sendo apreciações minhas · não ' me t lJdo pela Bahia. armstou pór sobre o pa.'reccr . 
achei no dever de ex.ternal-as á CJmmissão, a sua. eloquéri'cia destruidora; mas ·.eu ten_h\'1 . 
eu direi : quando o candtdata contestante se pez_ar ·em dizer que S. Ex. não nie coirv~n.:.. 
apresenta~a. pedi o-do a nullid'Lde de, (lleições, ceu de que eu ti v esse commettido -um err<! _; 
pol' exemplo do ·ouro Fino ·por · :ij:Iexisteiicià. parece-me até que. o pà.recer ficoJI mais cla],'o 
de ltllsta.mento, YiStO IJãÔ C~n~té!:[~m; ·nem llO _ 6 conyincente depOiS de v-arridO pela tem~ 
govemo do Estado n·em no JUIZO seccional, as pestade . · - · · .. : :.-. 
cópias do . alistamento, recorilmendadas no_ Não tendo S. Ex . dado a hori1;a de p·r os
tut . 27, da lei 35, isto era para ser l'ece- tar attenção ao· parecer; fnverteu argumen~ 

· bido ·como prova de ft•aqueza complét.a do tos, que éU adduzira. Assim, eni rela\i~Ô a 
direito que tinha o contestante ; porque ·não Ouro. Fino, disse S. Ex., o relatQr não accei:. 
e· ao governo do Estado ou ao juiz . seccii>nàl tou a COl'tidão pa_.ssada pelo gover:_ilo ~é ;Mir 
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Jias, nenipelo · juiz seccional, assim, como gerJ.es e especiacs ; especiaes em i\linas, dís
tumbom recusou a certidão <lii secretaria tr:cbc: no · Rio de Janeiro. 

, <,\<1 . , Cailiar<.L Pepnitta V. ~:c, . Sr. Pre- No Rio de Janeiro alguns muriicip:os con
.ª-~~ri.i~~ : gri~ :eu, jus~Lf!_qiie á, i·az_ã? po_r :que voG~m a -comtn.issão municipal· com o~ i~~ 
n_ao -~c!léit~I .as cert~does do . secre.tarw da; rped1atos em vgtos aos . gora~ e aos dtstri- -

· Cãrli~í'!!>, flli:idaüdo . ei:n, rnoth;:o juridicli::...: .. :· ·ll~aea e outi;<is corri os immediatos sómente 
, if.m~pt~t<fQ, !11 i.itre de ser beJ!eY~leg te com ó .dos ~eriw~, d~SPJ:'éSn.do~ os dos ~istrictaes ·: 
c:a.i1ô,~d~to conte~tante; em):>Ora .o seu appéllo- · Pms bem, em S. Jose do Pa.ratso deparei 
~i~Bit, :C,amar:a dos Dep~t~dos.padhrdo ~ ella com.:~ interpr.et~ção, que tn<.\is cãJou D? :meu 

. um Jlhtp se-v-ero e i~parc1al para _ o .JUlga- espmto. O· prcstdénte da Ca.rnara MumClpal, 
. tlim;ítQ.dti Seil caso. Esta:certidão, ror .exem~ attend'endó a que os vei·eadores especiaeíi, 
plp, ·do _seoretario.t;Ia CamorÇt de Om;o-Fino; _tomando assento na Camara, ficávani equi

}~.Çt$_._S,ti:~~~qs .. t~rmos . dé . d. rei to~ ·podia· ter. _parados ei1:l . todas . as suas funcÇões aos vere!1-
,s,~~Bl~~~Rida e)."ef~ga~~ comp~~tall':l~nt_E) , a dor.es;ger:}es ·e .que, porta11to, desapparec1a 
q1,1e prp:nera do_ govem9 de Mrqas ou <do . a .dt,stmcçao que os separár·a. no modo de .. 
J~}'zg~~cçionà~1 . p~r~~e· aq~\)lladôra_ .extralir- · :e~ei.;ã.o, . fez o seguinte: c~llocou os imme
~íL. _.!J. .e , .:gma. répartiçao, · on~e · peP.m1tnéce q· d1atos ~e vereadores especu).eS, na o;·dem .da 
.P.r-9xes:so. do ªlist~mento. Essa ·cert~~ãó dizia: votaçã;o, llíL mesmà)ísta da dos gt}rues, pois 
Q!lt.t,ifiÇo_qtiê.:(oi. feito, o a1ist~ménto·e'llJ.-l902. - que paj:'ticipavaro · d~ mesma natureza dos 
Er_i( Jtm!J; cértid_ão l>dinisilivd, porqúe nãQ effectiyos, e-. que _hàyêndo distincção éntre ... 
~:~ '~?W~E! -9-~'U~._funcçioqarioc.Ou .. d~ _um _ e_qí- ~stes, tlii? a poderia_ ba,v~i' entl'e aquelles. 
p.r~g~oqjle P,ar,n~ra •.ou d;t : a.dmtmstraçao, . M(!.S, .d!z o contestante e sustenta -o nobre 

·. quo pá~sc cert~dão'; portaudq por fé;"· <;:orno Deputado pela Bahia:~chamados os imme
!l.ós .serveótii.ãrios 'déjustlça. · , :. · · . diatos aos vereador,es .geraes em numeJ.'O 
·' ,No fUrl(ió 'do ihelí aéto; .ahT está a corise- igrta~, e :chamado~ os i!)'linediatos dos espé

. · q!J.-~úêltJ. :· iiãô -acMitando--nenhuma ·d·as ,pro- :ciae8'támbem em .. numero igual, e não ha
j ã§_a_respeitó do alistament o, ~ , passa:ndo . vendo · Jlm .:S. josê.· do .Pâ,raiso .sinão ~res 

. &P.íí!8j:ite a ~PP.r'a~· _·a .s. actâ.s eleltoraes, !lei~ (listrictóseom immediil,tos, pois q:Ue ein dous 
#~YP. ;~.Ov<ílvü laJi.l;lêi'til. ao contestantE.} pa:ra não os'):Íl!>VÜl., a •co)llniissii.o de'viÇJ. se compor 
:pleJt~árp seu ·dlrêitó perante. a Cápfa_ra; '~ s'ómente com . os seis; imri:J.é$liatos aos seis 
T,c~peito da nUllJdad(l das eleições; oriundas geraés e com.tres aos ·tres especiaGs e não · 
dÇtitn alistamont.o posto: ~iQ . duvida. . . . . · chamados mai~. dous dos . geraes, porque 

E; cbino neste, em outros mupjcipios: ·no-··quarido. nã;o na.imri:J.ediátos e in numero igual, 
m~.~J.U<;r .. ,tp.oçl.Q. Pr().~é,~l ~lJ?- . !-rurqqça, .. o.ndé se ~a:, G_p]Xl-missão . frinçciori~_ com: o3 que houver, 
àpr..~sep.~ram- d~as .. certuloes7-uma do se.cre- El.. nao havendo .nen):mm, . sómente com . os 
~~r.~ o <!.~ Agénêia · Executi v '!o; outra d() ·se, qí~Itíbrós do consé1llíh • . · -. • . . . · . · 

. Çretario :cta; Camal'a, ·qUe · é a répat•tiçao < O acto; ÍJOi'éin, ·:do presidente da Camara 
c.oriípétente. Q ·secretario dá Carnará. certi- :de s:j'o.Sé· do )?araiso attendeu, não só á: 
fica .. que 'lá;yr,oii o , edital •:· designàtivo . úos · ·· COD!Iilf.eblÇao ; <Ú~e venho ·de . expor, : como ao . 
eôificios para .as oleiç-ões ; poderia . basear-me .fim. dl,l> ~ei, que quer · á . ;igu,âl$lade de inime
·ifêsta pãra apura~ ~s .eleições; que , tivesse :di;itos aos' efl'l;l~ti.vos, _ e deste .modo o satisf~z 
sido .realizadas em· -~aes edificios ; mas não, ;d-ando maior Jati~tide .. á ·r~presentação d;~.s 
recusei-a pela mesmti. berievolencia adaptada :min<:.n:ü\.s. Ppr . qollS'eg.uinte a interpretação 
R.os casos ~nteriores · .~ firmei-me ~a dupli- dada. p~lopr(3Sidento. da Qamara Municipal 
-cata das actas para Pl'Opor que np;ose .apu- .de s. José do Para.I~o . deve ser a adopta.da 

' l'a.Ss.e nenhuma . ~elhi;s .. FuLmais -longe· ~ . .QOS ·dous E.sta~ós e .por isso : consignei-a 
hiltvia . duplicata .de ·-ac tas e. indiçios -p.r0ve- entre .os considerap~às,- , que . for,am submet
nientes dã_s ~nas certiq'qes de, duplicatD, de i;~dos em suas coiloll,l~Ões : á.- decisão da ca. 
~diticios. e po1: is~o não apü~·ei as()u~ras a;ctas, m,áru gos Dep,utll,do.ll, . poí'que :Qle pa~eceu a 
J;)resen~es á ~ecretaria "!la Çainara, e _daS rqaiS conso~nte. ,CQ'1Jl . a lei eleitoral. (i11úito 
qiJ,aes não ,hav!a dupliêata e que d~v.am ao be?n. ; muito b(1m.) . . · . . . . 
Co~te~t!LdO ma,iorià ,notayef. . · . . . · '_ . . .. 0',, ~R. C~~IRO bE REiENDE- Só assim se 
• _T:Jmoal)'lente .e~ . UII). pon~o ·fiz_ e;cep9a~: dar'íà. a completa . collaboração da minoria · 
foi em relaça()_ á orgamzl!;çao da com,miSSÇl.O ·.. . . · · ·. . · 
nümicipal de S. · José: do Paraizó, mas. -assim )~partes ·) . · . · . · · · 
pi;oced:éndq attendi ao segUiqte : pond.eraio · . O. SR. , LAmüNDO. PíT'i'A ~Evitarei fazer 
~otivo .. :falv.ez · seja este o -primeiro caso, oriticiJ! a<>. discurilo hóiilem pronunciado peJo 
qtte se~mpoz- a uma· interpJ•etação ®lei, e -nobre·Depitta.w pela Bahia na sustentaçao 
a .este poder cabe . dar a interpretaÇão au- ·do· seu voto ·em sepa.rado, pois manterei Cl 
~hentica. . . · · . . •. • . - . ··. ~ystelil?> de n_ão féi~êr-a_defesa das eleições do 
· Os dõus Estados, de Minas e do. Rio de; 5" _districto de Mim\S, que a outros mellnr 

J~neiro, teem duas especies de vereadoras- . caberá fazer. 
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. Limito-:mc súmcnto <Í. dcfes'~ do p;1!'ecor,- vcsse contra o alistamento; implícita pOl'qne 
que tive <t !J Oill'êt de elaborar, d.a.s injustas nella :>o coutém o cfl;'ei.to de um:t causa . . 

- a..ccus;;~,ções, . que _;:;obre elle fez pesar o nolJ :e ::Jel'vin esta argnmentução para o nobre 
Dei:n.J,tado p.eb Bahia. . · - Deputado (iespejar so!Jre o parecer as i~a;; do 
· Em .relação a Ouro Fino, discutidos os do- ~eu talento: _ Concluiu e1le ·esta parte di

áumentos offereçidus llOr uma e outri!, parte; zendo .: ·«a · argumenta~o do iliustré r (llator 
eu disse' em rela.ciio á. certü.lão . d<i secre~ario .reduz"se f~talmorr~e )1o seguint!'): pa,ra,jul-. 
da Câmara gu e oll a continha uma parte- gar da validade. das ·. authentic(l.~ · pJ:eéiso é 

v. a que à !firmava br sido fui~o o alistam·ento que fique . prolí:minarmente . prov~da a· :exis.:_:_ 
de accordo com a lei- que devh ser ·repol-: tenciwdo a!istamoato, ~:j · qonio · p:rova . d(;JSSft. 
IiQ.a," porque não h:.t _certidão Ü, r e8peito ~e eXistencia a lri éstã{) as mesmas actàs. . . . 

. . cui.nJ.ll'irnento de lei e que ao i:!ecre.tarro · SL~ ; Presidente, este argumento produzido 
. cúplprja.rpp;:> rlar·:se ao .lívro destlná.do ao pelo nobr o Deputado não é r~lativo. ao feito 

~ilstament<r'com os dizeres proptlü$ ; e q\le, de que se· tr;:tta, nem_ a cousiderar ;ts açtli;s .
entretanto, _a outra parte era accei Cavei; por coruo-pr0va subsidiaria :e implic~ta ·da exis~ · 
se: n~g'ati -ya. qo r~ curso in tÇJrpqsto no I!i'O- ~e~cia. do ali~tamento. E' ref~~;Ejnt~.,al! (3~à.9, á 
cesso do alistamento e:trectuado em 1902. mwl:i.a mtserta mteUectual, qlp açG,Cito ve~·-
. · ~q ·CJ)ltanto; o n à1n~o !Jcputádo ·i1eia Bah1a . dade~ra P.o.:que. vem attestada pela · Q<unpe..:. 

·:: parecc~i qUerer ~izer que essa cer·t~dã~~ n~~ tencJa ~~dl~cut~v~l4p ~o~~e Dep~t~do :P .. ela 
pod~rido ser acceita -~ .uma parte, nao Ba~ta, a qu e nao J:l~sso op.por d4:)fesa .. o. . 

· ·· podia t:J.mbem ser acce1ta na outra . . ·. . ·A resp~lto do alt~tamen.t? ..fle J~çut~p.,a, de 
. . ,,, · ,. · . _ · que se o~f.erece uma cer:t1Q..ao passaâa pelo 

.. _Or_a,a iJ .. eyalecer este ar~~mento tcrw.m?S socrehrw -da Camara, afiH·mando· qi.ie.na.o 
_ de -nao acceltar -uma cort1dao do sc~retarw twuvc alistamento· em Hi02. ···e · ·uma. outra. 
. da Camara dos Depl~tàdos CCJ?- que afiH'rnas.sc extrahida da Seâetaria dÕ àovcrtio: .do Es~ •. 
qup hontem a . sessao t ermmou ás qt~J.ttl'O _iu.cto '; cm: qu~. so atfuma que · cqns.ta do ar-' 
horasd~ tarde e qu~ o Sr, Depu t~do i\.ugusto chlvo üma cópia de -alistariicoto em~. l902 · 
.de Freltas .. RroferlU :uma· oraça.o notavcL convêm saber qüe essas du·as·ce'rtidões, am-

. -· ~ss:: ~ertldao conterw duas . veeda.des - a bas óriu-nda.s . dQ repartições córrip!')tentes, · 
J~rrmeua ~stá na competenCia d~lle,. a. se· c.;mforrnd :i lei· se coiüdem se destroem.e se 

··.·. gunda n!LO --::- ~~S mnguem dot~[l l '!:l. de eng.:ilem; e que' qüâlquer j~iz ern frente de 
.. _ acolher a p;r:n~ena por sua efficacw, ao fim iJu · ~~ prova~: iguaes e oppcstas por nenh.uma. 

- a. que fosse ~estr?ada . . _ . . 
1 

, .. _ . ucc:dq•ia. · · · · · ·- · 
. ,· U~\1 !"s~r1ptu1a :publica pode çon.or ~a;: · A eleição, fu.c '.o _de - quó se ti~ atf}.va, , 
nos e drstmctos obJe?. .. os,_ uns nullos, o~t~ ~~ não e:; tn.va pi·c8a. n. n.onbuiri;~. c].cssai! provas 
validos no seu v_al~r mtrmseco, ~ ella ... cn "- pr;odu zfdã.s sobJ'C -0 . · a.]ist~merito .' -. · · 
separadamente P!Lia a affirmaçao de ca. .a · ;~~sttl. opposic;ií,o de".pruvás; seria ~in!la por 
~m __ ~os ~ssumptos de que se occupa._ optar . pel<t. c'lnstante da. ··secn'etaria:' -da Ca-
. ~~o fo~, · p~rém, . esta argumentaçao que ·ri1ar;a , ·qpde · flGa· ai·chlvadó o l?rbc~s~o do 

·. :tt;~arsme I~tr'l!J;OU por. ~arte do nobr~ Depu-. á.list;upento; )'n:i s p:()feri I~ecu~:?ar - .ambas 
· téido, , e s1m a mahcwsa affi.r·maçao, q,~e . pa_ril. -não"rósolyer em f .vorde quálqliordos 
:pao ·consta do parecer, pel:l. qual eu terra .dous -illustrescaridldatos em caso ·de alista
conclu_i~o · <J.Ue da ·c~r~i~ão negativa . do se' u1ento, cujas aJlogaçõe.3 for aiÚ · g.e· parte . a 
cret~r~op.a; Qam~ra .!!e mduz que ~ouve alis- a; parte cfestruidil,s, ·e, aÇasià ndo e(lte assilm
tamento.e~Our_ç> FI;!?O· · · .- · .· . . - _pto, · p:!.s~(ü ª . apurar as actas; ··s().brc3 ·a 
Pode~l~ md11Zll', na~ ha du:yida., df?sde que q_qaes não há via .lítiglo.. •. . . - ... 

a certrdao as~evera · qJie nao h~uv e re- o n 9bre · Dappt t~· lo, . porém, exclamou: si" 
curso de um alistamento effe~tuado em 1~02, . 0 re lato-r. niJ:o quiz s.J decidi~; pó i.- nenhum 

. de Ql).B se -fez o -p~ocasso do alls~amep.to,vrsto dos candidatos, ue;Je que · apuí•ôú. as actas, 
- ~ recurso ex- ~tfic.to ou· :voluntarto, nao _sendo. deci.diu po"1; Íl!ll delfes. ·· · -' .. _ 

u1terposto, ·nao linpod n• a sua conc.ltJsao. Digu.Ul:me os Si·s . _·Deputados qtJ::d .<J. deci-
. Neir.r isso .o fiz . Não acceltei a certidão. são a torriri;t\ qué não fusse fêi.vqril.vOl a q).ü\1- · 
toda · ella, _ :q1as como havia al!i allegação fir- quer dQs dou::; c:tndidatos 1 ·si,· ap]ir.arídó as 
mada pela · palivi·a honr11da de Sl' . Alfredo actas, · deçidi pc lo · caQdic! ~tto. d,iplomit:do; -não 
Pinto, que . sustentava nií,o tCJl' llavjdo alista- as apur;ci.ndo J·csolvórüt pelo c.1ndi~ato coil-
m.en to (lm Oq.ro Fino, em 1902, de que modo téstante.' {Muito· bem; muito lie??i;)"" · · · · 
r~spon•.J.i á allegação ~ Ah"i estão as acta,s, que TI'â,zem-ó'_e prov"as. pa.·ra· · a · a1Ilrmação de 
são a prova ·subsit!iarüt. c lmpliciGa. desse inexistei:J.ci.i ·qe à)istaméntos, . çome, . :p~).! :ex
alistamento, qpe se presume t e.r sido fe ito emplo, en:i Oj!i"o ·Fino ·! · Coino :úcÇeHaró'in.-.se 
pelo cumprimento . devido · i1notmlmentc ao cei'tidõés d.l ;su. o<'dem .1 Então;. .Q Es~iJ,uo .. mí: 
preceitó legal- subsidiaria _porque não é a neiro conta Jilul}icipios,0m :qúc llãô~ pa vcrea
princip:tl pal'a <e oppôr ·a uu tt·<~ Lfue h ou- dores, ·nc ni · j~f z l.l.l ü.., _p.i..z, guahdu elles 
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provém de alista,mentos qne sarvr·r'·,•m "C lli'stoi·r·a p , s b d · d ' ... , , or o re um oceano e sangm: e 
suas eleições ! tantos soculos, arrebataram ao cesarismo 

Nãe. discutirem mais, Sr.· Presidente, a este attributo formidavel de fCLzer leis o 
ma~e~Iil'ip proçessoeleitoral nesse districto, nobre Deputado invoca o Presidente 'da 

· nem .. a. c)as actas. das respcttvas. secções d.o Republica. para di:rtünuír-lhe a acção e re-
mumcrpws. .. duzil-o a riil:ia chanceUaria. do Executivo ••.• 

' Penso que o parecer Se acha. feito com Ao _serem. estas pa.lavTa.s proferidas, le-
documentos'o:ffimJCidos e com'apreéiaçãodeví- vantm os olhos para, .a cadeira do. nobre 
damente fLmdamentado. Deputado e nella admirei a figura gigari-

Agora o que mais se· contem no discurso tesca do tribuno,mas sem o fulgor do patrio
dg nobre Deputado pela Báh:ia, <J,trâz dos bàs- tis.mo, que se ausentâra. 
tldores da politica, fóge ao meu intuito . 
• . Pertenço á politicà flurbinense, pela qual, Tenho corícluido. (Mtdto bem, muito bem i 
JWlJarpente. çom os ~cus Hln.stres collegas de o orador é felicitado.) 
l:la;nca,da; n:Jspenderm. Essa outra · a outros 
cumpre discutir. .· · - · .. o Sr, B~rbQs~l...ini.a-(·) Sr. PL'Ei- · 
jJ qui.l s~e.no&à. riest() recinto; 0 que se srdente, a Camara jâ está, ao que presumo 

•. 4B.Ill'~hende da9pinião geral é .que 0 · illnstre sufficienteménte illumíriada pelo debà.te e~ ~ 
C!Lndidat(),.o ::;r, Alfredo Pinto precisa con- que o autor do voto em separado e o rélatór 
tu:_1uar a; JOrnada, que ha . quasi 20 annos do. parecer d<j, com missão ~efenderam, cada 
yerrrfazendo em beneficio da. causa publica. um do seu ponto de vista, as conclusões . a 
(Apo!ado~~) .. · ... · ·. . ' . I • ~. • quechegai'am. De mim direi qué estou de~ 

_.. ..A dar-lhe._porétn,ip.grésso a<}ui pela estreita· vidàm:ente edificado. Peço venia â honrada 
passage~ 4e. miriori~t cousideravél,. lhe é :b~nêada minei_ra para intervil' no debate, 
()Ontraqo o me)lvoto. Olhando· para tod!lS nao porque alimente a estulta pretenção de 
estasbancadas, eu nao vejo unia cadeirà de dar qu~p._§o a_ quem quer que . seja, de 
tadario. rever llçoes .tao ·magistralmente formu-

ladas. por illustres membros das bancadas 
Voz~s-:-O~h ! . . . . ·. .··. .•. . . . bàhJ.4na- e do Rio de. J11,neiro, de oppor 

. O:~R;· ;.,LAURINDÓ J?~TT1\.--Não sé contem na a mlnha obsc~ra ,_çmntradict~ ( iuío. apoia
}ll'l)pOSlÇtl:.Q, que acal:lO ,de emmciar; nenhum. dos) a affirmaçoes tao categ_orrc~mente. _for
fntento oífensivo

1 
rnâs só_mente â signifÍ.càç.'lo n~nl,adas ern apartes por varws d~gnos !Ilem

_deurn .façto; conseqlJ.~ncm da reacção, que se ta o~ dess~s bancadas, o que, por Isso mesmo, 
PI'()Pa~a, contra a.pqliticJ d,osgovernil,r1ores ; quando nao fossepelos honro~os precede_ntes 
t()!J.CÇao ft;que, .e'fll IU~isdilatada esphera, eu d.esses hon?'ados colleg~s, exige da mmha 
~f.H'(),]J~m , me )Iho, nao por esses processos P::trt~~ o ma1sprofunllo aea.tameuto .. 
'="'olentos, rn,a:J pelá. revisã,o cons,títuciomtl e . -t:l'a~entro no deba~e P~fqne o 9-umra levar 
po:r;ulll; conJuneto. de rüedidas le&islativas pqr forn).x tal. que a mml:)'a. va.Idade pareça 
IJ.1J.B )eye:q1 p J?:·~zil, a recompor•· ~ sua pr~~ possíveL !fiOdiJl.car Ulll . voto U!l.ico de. todos 
ID,}~lY'\ . nacrona1Idé1,de, que acto precipitado <lu.antos _IncJntestayelmE}nte Ja se acham 
()U.~II1pensado_,.o,riundo .sórnente. da imitaça() orwgtado3, cada um para.t~m dos dous pol()S 
B_Jlao,4a \)thnr~a·, partilhou pela confedera- -em qu9 o momento polltico os vae nor· 
çao do.s Estados. . .. · . . · teando. . . . . . . 

A çs~~ r~~~i;_ão, ni.asjit excedente, como . N,~? ac1·edít~:_e abªol\J.tamente não o d,ir~a. 
que;YeJo. fi!mdo o I~lt1stre Deputado pela Jalpfl:IS, qu::J es"~?,.commrp-o. como um patri
BpJ?,J.a, qu~nd_o .hont~m; nll! Pfll'Jração do. s'u mo?w monopo :~,tdo pe,o ?bscuro orad?r,,a 
nptaveldLScur.tl() t:ez a, invo.caçã·o ao ·Presi- ver da~ o d?s ÜCJ_tos, .o conce1to d'1 morahda,de 
d~nte ~a Rep1,1bliea parª' que interviesse n.,1 e _o cpt3l'lo Uriicoa que rtos dova~os cingir. 
\'~4~ _.do Oongr~sso, atim de liÍ1peJir as dolli- Nao e bem-prov~~el, é b~m po3SlVel que Ii.o 
gaçoés pa;rhqnentq,I;0S, q~e são_ 0 cm•cus dos formular o meu JtHZO estwa_em erro. 
dei:qÇJC):'atas,~à America -dó Norte. · Outra. c ousa nao fttÇ!O SJ.nao fundamen tàe o 
. _ Qua9-1o taes palavras do nobee Deputado meu· VOGO, desculp_ando~m.~ de antemão para 
me}tjfirtt,m OS ~UV)dos, senti uni frio, que csm acpielles . CUJGL Op!l1laO OUSJ por esta 
me penetra~a atp a fibra do patriotismo, e forma. contradtzcr, ~-· . . . 
a9.ueUa oraçao ql1e o nobre Deputado~ onnun- . ()uvr hontem no mais ardorJso do debate 
mara ser fqnebre- o fqi aos funeraes do dtzel'·SO que se entrava; nelle do botas e 
parlamento. . ... · · • .. · . . e3poras . 

. ~. cnitr~.e~té pJder; que está posto coilio . Ell,não: deponho as sa~dalüts ás porta~ 
ante:-mur<]>lf1a á ,omnipotencià do executivo do templo da soherama nacw~al, penetro de 
prestden?~al,; que não vem do direitJ da cabeça descoberta e pt·onuncw-me com urna 
f?rça , po.rqJJe A a conquistado direito .e da 
llberdade humana, quando as multidões ~da (•) E;,to diocurso ni.o fo>i revü;to pelo ot·ador. 
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revm;encia musulman:>., como c1uem te1.n a I taçõ~s, não os docmwmto3, _sej~m _publica·d. as 
cet'teza pt'evia de que-Allah é grande e nos prnaes da C"sa e d1smbmdas pelos 
Mahomet é seu propheta ... (Riso). Deputados que te::nn de julgtw do cas:J, a 

Estou sufficientemente edificado ; não vem sonegação de semelhante elemento, indi;
esse meu estado de alma do ca,so que se julga, · pensavel â formação .do meJI juizo, inhibia.· 
não fui levado a essa situação psy:chica por< me de estar aqui . como juiz· da facto ness111. 
motivos oriundos exclusiv<J,mente do parecer occasião. . .·. ·. . . . .· . i . .••• . •. ·. 

em-debate. Vim caminhando passo a· p:1sso, Protest(3i, abstendó-me; a .. diSCI)ssão não po• 
cada vez mais. pezaroso,de deiiillusão em ,!l.es- dia t('lr Iogar no pãrecer unanime. . · .... 
íllusão, desde outros casos, a.quí julgados . Taml:Jein me pareceu que :ficou ID'l.isümã.t . 
com preterição manifesta das exigeudasinil-· vez reduzido a lettrà morta Q capitulo A5.~ · 
ludiveis do Regimento, cóm . descaso P<llpa- lei eleitoral-)•elati.vo ás incomp<;Ltibilidades't 
veldas injuncçoes da. l~i eleitoral, cujo ca.· CJ:U3 elledefine, no caso do 1° distri~to elei· 
pitulo no tocante ás incompatibilidades :ficou tora~ d;i Capital da Republica. . . .· , 

- ,de urna vez por_ todas ·cancaltado, valeQ:do Parecer- ummime; não podia f\}nd<;Lmentar ~ 
· por)ettra morta.. , . _ . .· .. . . _oni(Ju vpto.Disse"o ao _honrado rel~;~,~ci~: h.~ 

Pareceres unammes, que nao perm1tt1am dous artigos nest~ capitulo; em rela,çao a. : 
discussão- texto talvez unico do Regimep_to 1m teria ·de incompatibilidades;·. qúe a.ttiu~·: 
religiosamente cumpriilo.......:impedimm. decla· gi!';;tm ao honrado Deputado, cor.namonto dei, .. · 
ração de voto, que é licito ~stranhar, em .b1n0ada do. Districto Fecieral, hoje· nosso • 
relação a mim, que assim me prwmncio, benemerito Gollega, o 81•. Dr; ·corí:'êa' Du~ 
não tivesse feito em tempo. ' .· · · -tra. . ··• ·. · .. · ' < . . . ··•··· ' 

Exigencias' do [{egcmento, que só · admitte No caso vertente, na. ·q úe3tão do' 5°· dis-
na Mesa declaração de ,voto não motiv11do, tricto de. Minas, disse- qué eu me achava suf~ 
.falta de opportnJ1idade, <POI' isso que este é fLiéntemente edificado. Pelo que assieti .no: 
o· primeiro parecer·qué abte debate... correi' dos debates havidos ·:n:o seio, des~a.' 

UM SR. DEPuTÃ.no-.-M:as 0 RegÚilerito taw- Oommissão,· si bem entelidi; .• houve 1irlll1 
bllln não admitte discussão sobre o vencido: dupla conquista; recipro:iai dos membrós 

desta honrada Commissão. Primeirq;· o ta~·, 
O SR. BARBOSA LIMA-... e outro motivo lentoso·ralatol' da Oommissão levantou du.~'-· 

impediram-me de doixar nos Annaes, de vidas sobr~ pontos de direito· e subtnetteu;· ;:< 
deixar consignado na. acta dqs nossos tra-. as ao criterio da Goínmissão. Julgadas estas , 
balhos o meu voto, como eu muito quizera duvidas de um modo oU: de outro, a balaU:• ; 
fazer. çá. se inclinaria para este. ou aquelle lado.·: 

Não o digo por orgulhosa demasia de .uma Pedindo vistà dessa. i:iltelligente exposiç~o 
:personalidtde vaidosa e exaggerada; affirmo-o do .b,ont'ado relator .do voto · subscripto pela· 
como. uma manifestação de respeito á minha maioria, o emerito Deputado pela Bahia, 
propria consciencia, que nunca. absoluta.- lligno presidente .dé:;sa Oommis>ão, formulo:u 
mente me lembrei, em debate algum; de col- outras duvidas sobre questões de facto,, a. 
Iocar-me,em rectidão e em nitidez, acima da meu ver, que não :(icaram devidamente elu~ 
consciencia de meus pares, . pretendendo, cidadas ; e, ou porque não se tivessem eri
acaso, tBr mais luzes ou melhores intenções tendido no tocante â necessidade de solicitar 
do que todos elles. . . de. quem de direito documentos complemen-

Fiquei sentado, não· votei pelo parecer tares para completa elucidação P,a. verdade, 
unanimo que reputou compa.tiv.el paira a ou porque "tivessem acreditado que já por 
funcção de Deputado o illustre representante demáis se.havia procrastinado a questão do 
d.o lo dist~icto de S. Paulo, outr'ora pro- 5° districto,-como quer que· seja, as conclu• 
curador da Republica. Sem quebra do re· sões não assentam sobre· alicerces argamas• 
speito que devo a S. Ex., fui pel:,t incompa- sados com a essencia dos fa'ctos; vivem de'? 
tibilidade. · , conjecturas e induzem-nos, a mim, ao mt=mos, : 

UM SR. DEPUTADo-Como muitos outros õ me induzem, a u~ 1 verd~de}ra. situaçã,o. de ,, 
. foram . . . . perplex.Jade que eu pedirei llcença. â ea~ 

• _ mara, que eu· pedirei licepça â honrada. ... 
·. o 1 Stt. B~RBOSA LlMA-_Grande é o meu I Commissão para synthetizar em uma emen:~· '' 
:prazer, vel'lficando que rrao estou em um da. ao parecer. . , . . _ . _ • , , 
Isolamento que muito me affiigiria. Assim, Perdõe-me a honrada Oommissão: insisto ' 
parece bem possível que eu tenha uma no que· venho dizendo desde que teimei 1.1;.' 
parte da verdade commigo. . . a palavra~ Não vejam os dignos membros da · 

Não votei, systematicamente; abstive-IJle. Com missão na .. expre~são regimental de ~ 
No caso do 3° districto da Bahia, e11tendi omenda"-:- a pretenção da minha párte de 

que, si o regimento manda, determina de corrigir ou de lhes levar aigum:t preteu~ 
modo tlxpresso e categorico q_ue as contes- ciosa lição. A minha emenda, formula da 
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qué se serve o Regimento no tocante as opi- cumsct'lpçao qualquer, so podo deduzir o 
niões que podem ser levadas por escripto, numero de eleitores, se pode immodi:tta
eni casos taes, á Mesa para ser .submett.wta a mente Raber, dado o n~mCl'o do habitan te~, 
votaç~~ conjunctamente com o .. parece~:. é _qual o çle votante~_ em· uma mesma circum., 
q U:e -_ me ],e v' a a usar. da expressão acaso pre.- scri pção ? . . · .. 
tenMo'$a de-emenda-, salvando, como estou ·Qúe .. lei ê e~ta.? A minha ignorancia ê

. fazen..M. eqin abu.ndlj.ueia (l'alt:rJa; a intenção. pil.sinosa no: (laso e; todavia, s9nhores, esta-
k _,Conimissão entende que~ ao conlleuer do Ieitem que. nunca ouvi fallar, que nenhum 
·pggé~a>Q el~itoral, aq exàmin\tr as allq: de .vós.leuemne.nhum tratadista., que nunca 
g;1çg.es docontes.tante e a defesa do contes'" se viu est[1belecida em um compendtó de 
t~d9; s~ p!}de annu}Jar o alistamento eleitoral di,'eito. publico~ esta lei em que nunca ou
dfª'lgUns municipios. · · . . . · _ - vis,t~s fa.Ilar, nem por occasião da celebre 

Jt;m ;relação ao município de .C~tnbutiy, fo;rmula ~nanceira do Sr. Dr. Joaquim Mur
Pi1t!ê E!-llnüllar este ali!!tamento 1 f>óíle,- en~ tinho, . ...,- esta lei valeu muito mais do que a 
tit!M~ . a. una.nim,idade da Con:uuissão de In,. :apresentação de certidões nega. ti vas do car-. 
q.1ié·r.j .. Í.9; .porq. ue.·. e(lse aUstam.ento não 'é, va- 't ... Ql'io ·do.- J. ui·z Seccional; para annullaç .. ão de 
Uqo, :rj:ão .póde ~er tido cm:uo tal p·ara q:ue :Uni alistamento inteü.>o, de um município · 

. s(!.!Jt~: :élle ,andasse . legitimamento ó ·pleito que subi~ até .ào . algarismo formidavel, ' 
oi~I~orah , ,. . . _ ·.. .. . . . como S<~beis; ao numero de 4.209 votos, alga • 

. . Segura.m,ente a Com missão- não, se con- I'isrúo . formidavel porque . houve um· caSJ;. 
'S~J;iii!l. _jfein .convidou a Câmara a se con,sti- julgado pela. ' mesma hoiH'ada 5a Commissão. 
ttikt. ~ili iris.tancm super.ior, .· .· . .. ···... ·. . de Iriquer.itó, de uma eleiçãO eril que se foi 

:JlMm/ em ma teria de alistamento eleito- desb1;avando tudo, eni que so foi annullando 
ra.L se tem de ::ríroil:u,nciar: sobre o caso ei)l o-pleito de secçãorerri .secÇão,ein que se an, 
!ii~J!i.!ll}ia . superior, .é o ·supramo ' tri)JuoaJ nullou. um m:u.nicipio inteiro, o de Guanhães, -
f;J~.\ll3rar. ·. · ..• •. · .· · _' .. ··. ... . · . . . ~em !lúo deum, nnmerq forrilidavel de suffra-
. .. Nã.o.J:i_ qu~-a honrada, commissão tivesse, giós aos cÇJ;(!didatos \le passou ·ao algarismo, 

. ~í:):l m.ãos certidão passada . pelo Secretario de L 900 epoucOB- votos~ . . 
dti.Jial)iara · Muni()ipal em boa e devida fó):'· A h I então, em certo wunicipio, é preciso 

·. inª'' jota qual-se pudesse vei'ifiélr v .icio de a provaj:á plena, a prova provada, mn con" 
t~Xo.~rdem. , defeit.os.- ~~ tal natureza, ei:ros junoto de re9.·u. isit<:!s. · jurídicos qu~ desafio .a 
~aograves~ que .mdu~rssem ._ 11 a.conselha,r.a analyse mars: acurada dos casmstas ma1s 
cah,J.arà àvotar samelhante alyitra ; ··~ .·• · .. · .. . extrenrados. . ·.. . · 

9ua.l. foi o .•. c!iterJo para J'ecn~.a deSse Ma~ •. si no mu~icipio de.0uanhães bn,~ta 
all~~atp.ento e, portanto; para . ehdn.·-se de estale~, estll! relaçao, a respe1to do que fo1 9" 
tin.\.ªj>·e~ centenas.de votos'de um município alistaiU.ento, então aconselh.o o.s que plei~ 
iQ.t~ii.'o ? . . . . . . · . ..·. ·.. _ . . . . . .· teareiri · eleições· d'ora ém deante a levar-

,J;.;eiamos. ' (Lê) . Sãq 4.201:1. eleitores qué com"sigo, paira cada C<!iSO, uma. fOl'mula alge
a honrada Commi:ssãO, p()r mraniniidade dé brica <Jo!fl que provem qúea eleição não póde 
voto~,)inteodé que)J.ão são. tal eJeitores; são ser ver!ladeii·a; porque quem dé tanto ~tira 
essés. .4.000 cidádãos · que a.hônr~.tda Coro- tanto ~ ·fica.nitantos; (Risó;) . . _ 
irüssão entendeqüanão estavam nos - caSqs Emtallogar ha.tantoshãbitantes; logo, a;, 
déeontr'ihuir par.a fazer pende~· a balança lO" p:trte é tanto e, p·orhnto, ha tantos 
par·a oJado do. candid!Lto contestante ou do eleitor.es. .· 1. · · 

eaP,(liJ.!i,toeontestado; Por que h Porque ér · Está como-eu, :fiquei edificado, com o meu 
sàJ:ljtiq~· ;.. . · .. · . / - ·. . ·.· ·. · ·•· . espírito .desorientado, pot'que esi;ou . vendo 

«.p,orqile ê·sabido}>~ palavras d()pareeer-· que em um mtinicipi:J em que· o candidato 
«que G$ alistame.p.cos eleitoráes, aproyei.tados obtem um .numero de votos formidavel, estf! 
túçlos . os Cidadãos com os réquisitos .da.Jei, a,lgarismo pôde ser~aili1ullado ou a.ldicionado; 
dão a 10" partfl da populaçãp.>> . · conforme o cr.iterio ou p.ão,pela lQa parte do / 

Não sei pQl'que <{a; lQa parte».- · .·· .•· recenseam?nto:. · · :~. · . . . . 
.. Por que a 10"'? Por que não a duodecima ? ·. QU:e recenseamento~ Do racenseanionto de 
Por qUe não a 5"? à 4" ~ . . . ·. _. . ha 13 .arrnos, de modo. que explicitamente, 

E;ntão o •coeffi.ciente do a.lg'al'ismo da popu• expressameJ+te formulado em palavras cla-
lação é o mesmo· em todos os milnicipíos? · rissimas do pi);rec!)r, o ·que se deduz, o que 

Pois não é .ce1·to que se alistam todos os se tira ê .que, além ct·áquella lei, ha um 
cidadãôs brazileiros que sabeinler e escr.e• corólla1·io. . · 
ver ?. Onde se descobriu esta lei? · Os honrados membros da Commissão nãó 
· Es~à verdadê1:ra lei, no ·sentido positivo o qilize1•am formular de módo a constitui-r 
do vocábulo; que liga os alis'tamep.tos de uma. conjunct:~mente com aquella lei, lei e corola· 
fórma._ ~ucpmpréhensivel, .de mC)dO ctál que; rio, O I)SbOÇO de' uma . theoí•ia mathematicê1; 
coühecep.d4•SO os Mbita;ll~es de uma . cir- p:a:a avplicação dessa seiencia abstracta ál:l 
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cogitações poli ti c as. O corollario é o seguinte: care11endo de solicitações, nem do insinua· 
é que em 1890 um dE:címo da populaçfw re- ções, nem de inanife~taçõsB quae8quer- da 

. censeada, que devia equiv.aler ao numero ~e vonta,de dos superiores politicos J.o momento~ 
eleitores que é possível aplirar nessa loca: (Pa'úsa). . .. .· . . - . . , 
dade, lO annos depois, máo áeado o _ accret~- Não; a realidade é muito outr:a; .. . · ... · . 
cimo n~tural da população, rriáo .. .grado· o Ha muito servent.mtrio que não fie .recusa. 
movimen~o dos nascimentos e ob.\tOS, . da a d:tr taes certidões, mas ha neste JÜStriCtO 
immigl'ação e emigração, o. deceonio não eteitoral; ha no muniCípio M~ .. José dq Pá.;. . 
influe. . .. . . . raiso serventuai'ios que, apezái> <j.a, o~de~ - "' 

E' lei curiosa! Ha umas leis de phy$ica, e expressa em despacho 'exarado eí:)i petição 
eu peço licenÇa aos meus no~res collega:;; tão apresentada pelo candidàt() · contestant~, 
fé!cmiliarisadós· cvm. essa scie.ilcia' que_ para se recusaram ao exercicio. dás funcÇões ·de .· 
lembrar alei de Mariote,por eJtemplo,quando seu offl.cio, fugiram, desapparece:·atn, depO-is 

. formulada$. nas . nossas ' aulas publiéas, .nos· de . corihec~eem os d~spaclips, um, por; tim' 
aüvertem lo-go::-é lei;· mas dentro-de . certos successi vamente, do juiz de 'direito, que . .4.~
limites, e não passando d_e úni :certo numero termin.an que ton:iassempor ,t~:~rmo , o pro
de atmospheras ou a -menos de ceetas atmos- testo que lhes era .offerecido pelo cari.didato· 
pheras; . . . .. . ··. ·.·. .. . contestante. • · . · .· . ·.· .• ,.,. . 
. Pois é aqui o caso. · E' lei, e pass~ndó I O · E.stá _aqui (o orador mostra o , a'!Julso i in- · 

annos à relação . sB mantem . iiJ,variavel ; é pressa.) . .· . •.·. ·· . , . ... .. . .. · " 
· :.~,quella a _decima parte. de uma populaçã.o << S .. J osê dei Paraíso , ---Ta_.belliães e out~6s 
recenseada. . . · . .· serverituarios procurados por um dos. <iiJ.ndi- . 

. . fOI8, ~possível mapter-se dUyidà sobre -á tOs, para tomarem rios setts tivroS.OJ>ro_testo ·. 
· apt'eciàção d~ úm pleito depoi~ que o ea- qusian+ ex:arar e justificar-, I'ecusar_alii-se . . . 
· talão .é $cientifico, que a pitola é rri.ail):e~ .. o canâÍdàb reeof•re ao juiz ~e direito; q_tie ' 
· inatica, .e:ín · qüe se decide sem tr!Lbálho de despiJ,éha · .. determinand9 que ta1 · serven· , __ 

aetàs, sem exame de·dpcum.eiltosquéos con- tuario, o tabellião, cuinprá o préceito dçi léí, .. 
testados accumulam para mdér a paciencíá e este·desa.ppârece!. - . ... : , . . · · -... 
da Comtnissão . ~ . . . , . . . · .· .. · -·. Os fiscaes do . candidato Fausto Pias Fei':-. 

Não ; eu nãd posso estat Sirião édiftcado a ràz. têritaram prote3tar . perante as pitadas 
;respeito ·do criterio uniforme que a honrada mesa:s, mas os seus protestos foram : r~eusa-
Conimissão adoptou. · · · üos até ·pelos prop~'~os tabelliãesde notas . ... . · 
· ·. . . ·.. · . . · · · · . . · Qs - rere·rtJos fisci!'ls; _ c~da<J.ãos _ Virgjlici . 
. ()SR. JoA<?VIM PmF;s...,....co.nt~stante .e .con· Ribeir.d de Garvalho,)oãóA:ugusto.de S@za,, . 

testado . pediram a annullaçao do alista- Adelino de Mattos Guedj:}s, YirgUio Soares · 
mento. . . . de Gouveia e Joaquim Bet'nardes Rangel · 

O S:R. BÀRBOSA LrM:A -c Não -estou tra· requereram ao juiz de c\ireito d;i .. co_ma.rerl. 
tando do alistamento e sílii do porque do que mandasse tomar por terinb ds seus re· 
alistamento. . spectivos pro.testos. ·. · ·. · . . . , . .. . · ' · 

Gangrenado est~~ri\1: o organísm9 . . s~cial, . Com despacfiofavorfl,vel; qirigirun.~se .:.to 
em (].aljo momento, · em uma dada :porçao da primeiro tabellião, que. se recusou . a curíl- -
terra onde se verificasse que, a quem pre- pr.il"o. . · .. . · .· . . .. . · . .. ~. , . 

' ci~a defender os seus direitos, não fosse pos- •· Á' presença do juiz voltªram os rec~a.1Ua.Íl7 
-sivel, pela obstinação, ;pelo desrespeito/á lei tes e _conseguiram do integro Iilagis:~riJtêl!> 
dds serventuarios prepostos á guarda do re· ·novo despacho, nestes termos : «Declar-e . o 
gi~tro publico, não ·fosse possível . obter . ós escriv~o a . razão por. que se nega a .. cqn;tpri1• -
documentos comprol;)atorlos do seu direito; o désp)l.cho sUpra. Pariüso, 19 de fe'vereirl) 
não fosse possível conseguir certidões. dé 1903, .~ Pereim dàs Santos.» . . · 

Diagnostico eu não o forrimlaria; não é O escrivão negou-,semais uma vez .. ,>> 
tamanho o meu desanimo. Eu não vqu até á · Olhein os pontinhos da gangreiià. . . , 
gangrena ; eu direi, quando rriuito,. placa de ·.· Está aqui, em materia de garantias, com 
syphilis eleitoral (riso), manifestações ecze, que ós contest:intes podem . comparecer Qo· 
maticas, quando mnito, ma~ dequeos centros plenario para contribuir riaquillo .cjúe Jl;les é 
ij.a -.;ri da airíd_a não estão felizmente . affe- possível para a elucJd.aç!í,o da -vei'dade-. em 
ctados. . ..•. .· . . . . . .ma teria eléit~r~l e .. para o)mperio da moi.: a· 

Mas 'ha álguem, qúe, sem sorrir, ao menos lidade em julgamentos de caso tal. Edifico~
á purtdade, acredite que por .todo este me t9>mbem este caso; · . . . . . 
Braz'il. afóra; c:tda. serventuario publico . é · Nã:o menos me edificou, e seja di toe sem 
um . Daguesseau míriin: rectidão, cscrupulo, quebra do respeito que me m~rece, das atten· 
competencia, prompti(lãono.servir ás partes; ções GOm que sempre me disti.nguju o. . digno 
certidões verbum ad verbuin e todas as formao candidato diplomado, o hcmtadoSr. Dr. Bue
lidadcs a J:>Ostõs; c~da um em se'ü logàr, ni'Ço no de Paiva; mas no meu ariimo de juiz, 
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urna vez que como tal aqui tenho de estar, decisão relativn,mentc ao município de Ja
nas mesmas condições em que no seio da cutinga. 
Commis,ão estiveram os honrados membros Em relação a Bella Vista, diz o voto ven-
delia ; não menos m3 edificou 6 facto de ex- cedo r. ( Lê ) . 
!LC~amei:tte num dos mlin!Cip ios ter_presldldó · Diz o honrado relator <lo voto e_m sepa-
à Ga1nara Municipal, .que se· reunia nos ter- rado. (U). . · · · 
.roos:da_lei, mais .vo.tado, immediatos em . . Para um dqs Sr-s. inembros d<t Commíssão, 
:voto para a designaçã·o de local, para a no- .ha emendas na votação e a diversidade de 
ll).Dàção de mesas; etc., ter presidido a essa lettras e de firmas do ·escrivão que fez o 

... sessão;exa.ctaümrite o ua.Íl,didato diplomado; concerto. das actas é manifesta e indiscuti- . 
W um dos:oandidatos ·que se senta á presi- vel ; para o honrado .autor do voto em S;}pa;. 
deilçlia da Camara e que 'COntribue pa"a a rado, a lettra. impugnada é a mesma! 
organização da~ mesas periJ,nte . ~s quaes tem o SR. J~ÃO LUIZ ALVES- A Coinmissão 
~e c_orr,er oplerto~ no qualdepo~s eJl~ com- ·annullou não apuróu. · 

· parece .como caud1dato, t 3ndo .,anterwrmen, . .-. ' · . .. .. 
tefunccionado cóíuo orgari_iif.i.dor de mesa\!. . _O ~R. BAR~osA LIMA...:.. Mas a conclusão 
, Tainbtmi nãô contribue pouco pará lançar na() está. aqm .. 

4)-lviJas no meu espírito a respeito _do valor O- sa. JoÃO Lurz ALvEs- Isso é o reia...-
de sejnelhante pleito. .· · · •. torio. 

Diz o honrad,o rola to r · do ·voto . . vêncedor · . . . . . · .. . . 
~úe no município de Jacutiiiga. uma das -O. SR . . BARBOSA LI~A-Slm; no relatorlO . 
certidões póde ser aprov!')itada em PlJ.r.te. . · nao está tal conclusao . 
. ·~ senhores, será- natur~lÍrieflte ·g~andelgno- O sa: Joio LUiz ALvEs-Está. no pa:reccr. 

. fa,ncia . minha_ em let.tras juhilicas, Jrias ~Qn- .. O SR; . BÀRBOSA . LilofA-Ah ! E$tá depois 
_fe~o _que ~no : percebo ~bsolutÇLment~ o não~ , ·· . · · ' 

. 'Y~}or de. seme~hante doutrma •. q_ue a'!n:tltte- Be'm; Sr. Preside-nte, eu nã.o me peopol;lho 
. qu.e_dopumento.destroado á 1ns~rucç_ao de. esmerilhar ponto por ·porto 0 parecer.- co,... 

um-f:a_cto.qualqu~r possa _ ~e,r mp1to bom em rriêcei d_ize:ridà qüe a camara já está. devi
uma parte e r_unn ~m O?_tra . .. ·. . . - · .· · dániente illuiúino;da p'elo debate; cada um 
_ Cpnfesso .;a m:nha _lfi2J>Ia, mas felizmente, dos juizes desse pleito tem o seu voto defi
no caso, nao e.~tou _ tao. desampar2:do q~e uiti-vamente. assentado; todos, naturalmente

1 d!')y_e,ss.e,ficar ahr e .na.o t}rar conclusoes mlJ,IS muito provavelmente, leram muito cuidado-
cate~or~cas. : . •.. · .. . ,._ - · · . s;:~.ml3nte o parecer e o voto em separado; 
. · Jacu~wga, drz _o relator .. (Le). . . . . cóiíhecei:ri ' todos os detalhes da questão • 

. · . ,, 09?-tt~m u.ma pat:t~ . . ntr.!; q_:ue p6de ser · .Apenas lembrarei mais qtre, além das du
·ac~erta; que_ Q rela~01· f~z ·sua, ~oa par.1 ·v.ida.s susc'itadas no ~l:}io·da Commissão,.sobre 
. to~os ps effe1tos, conclusa() a que· chega. questões de ·direrto e que3tões de facto , sobre 

' .• - Q,uÇJ.lé e§ta parte . ~ , , .• · - . . · . ól . a existencia_ <_>Ü iile.x;jstenci~ de alistameiito, . 
E qu~ ~ao hotlv.e . alistamento, ell!- ]90~! da _accertaçao do qual podra depender o re- · 

~~ Jacutmga, . ~_portanto que a elmçao fol sultado final, sobre todas. estas duvidas ficou 
f~1ta., -como . s~ ye-do voto . do hon;ado re- a commissão em suspenso, decidindo-se afi
lator, pelo alistamento de 1~98. (Le). . . _nal ·por criterios .os mais variave is, segundo 
_.: J:i~te bem a Ca~a!a. : o honra~_o rel~tor . ha pouco fi'l vêr; desde a. questão de re(Je~
assevera quB a .elel.çaó, . a ser .. ~cce1ta ab1, é seamento até'os outros casos .. em que. orct se 
a ~ que foi fej._ta .segundoó ·alistamento, na annuila alistamento e ora não se annulla. 
~üa opiiüão . u~ióo . exi~tente e valio11o,. o ·. · Apenas . lembrarei mais que nesse pleito 
ge,l898; oeandrdato contestado ~~ntes~a.cl.o hquve um?- ·Camara M,u~icipa.l_ (me perdôe 
.neste ponto..-yem e affirma.·( lê.) : «0 alista· a honrada bancad<~ IDlneJra, nao tenho ab
men:~o do muriicipio dá Jacut~nga . . ... » . - . 8olutamente o intuito de magoai-a, estou . 

E:ntao, segundo ~Üega o priiprio candidato citando/ o facto, facto· allegado àté em do
cóntest(1.do; o candidato~ diplomado, a eleição cumento de que a Camara tem co-nhecimento, . sé -f6z por um alista.mento que o homado em 9fficio. dfrigi~o á sua Mesa., facto de qué 
:relatot diz qu(j não. ex-is_tia, porque.;; segundo eu tenho conheeimen.to peswalmente, --pe-r ·· 
a .-.Parte util daquella · cer.tidão, . que S. Ex; tes.temunhas pa!'a mim absolutaq1ente fidec · 
apresénto_u, o alistamento que eltist.ia _era dignas) ,' houve uma Garoara Municipal que 
de . 1898 ; si a eleiçãQ ~e fez por alistamento. foi coag1da, nas deliberaçõe~ que h~uve ~e _ 
que não existia; segundo a ~ffirmà.ção ~o tomar :prolimlnarmen~o_para tt _des1gnaçao 
p1~oprio can. d. id!Ji·. t.o contestado, !Sto . v_ ale ma.rs ·dos lo.caes em qu~ a elerçao se havra de fazer! 
do que a celebre fórmúla mathematrca. . para a nomeaçao das mesas, e vem dah1 

Vê v. Ex. Sr. Presidente, que não tenho essa duplicata; a que se referiu o honradó . 
Jilotivos par~ .hesitar !lO meu voto, na. 14inqa re'Jator; ri!ltS essa du:plicata é de tal ordem; 

Yol.l · ·- ·. ~ ~i 
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tem em favor da pretenção do· candidato con- O SR. ANTERO BoTELHo-Nas vesperas da 
tnstantc pronunciamento por talmaneil'a ca- eleição, não. ' 
togorica, quo a junta apuradora da cidade o SR. JoÃo Lmz ALvEs-Multo tempo 
de. Bello Horizonte, a junta, que q.purou a . antes. 
eleição de Vice-Presidente da Republica e de 
Senadores, ajunta presidida por m:n Senador ·O SR; BARBÜSA LIMA-Quantos mezes? 
estadual que é ao 'mesmo tempo um dos ju- 0 SR. JoÃo Lmz AvvEs~Tl'es ou.qulttro; · 
ri~tas m::l.i~ distinctos df1qtwlla gloriosa te~1~, (Risos.) 
a Junta nao teve duvidas;· apurou a elBtçao . . . . , . . . " . . ·.. . , .. · .. 
que teve logar nos pontos designados como~ O SR .. BARBOSA_LIMA-'--E houve mortes!;~> 
aquelles em· que, na opinião do candidato (Pausa;) ' 
contestante, eram illegitimas. · Estou edificadQ'. 

Note bem a éamfl,ra: :déUmlado, a/allega- O SR. JoÃo Lurz ALvEs~ v. Ex: .. devê' 
ção do contestante,' pleiteando a acceitaç&,o ju~gar daisençã.() de anim<;> d~ governo pelo ' 
desta· eleição, encontra. apoiO no pronuncia> facto d€r reco.nduzir o seu.Irma,o. ' · 
mento insuspeitissimo. de uma junta pro+ 1

0 SR. BARBOSA LrMA-Mas' não acceitÓu. ·· 
dida por um jurista do ·mais _alto quilate, 
porJ!rç.politicoabsolutamentoinsuspeito,que, O Sa. JoÃoLmz AtvEs-A questão é que 
no exercício de suá funcção, não teve a menor foi reco::lduzido. 
duvida, quan\l.o se tratan .de saber qual , ·0 SR. BARBOSA. LIMA.-Como ê m.íiito na
era, daquella duplicata,a eleiçã'J verdadeira; tural e provava!, voto cóm 0 honrado. N· 
e do outN lado, a annullação desta eUição lator do :voto em separadó. · · 
era naturalmente, nelllmais nem menos, o · · · · d ·d ·t d · d 
quepo_ dia_m plei.tear• o __ s c_a_n_didatos ___ ·_.ad_. versos Eu assi.stiás uvi as susci a 'LS no sew a 

· . Com missão·; vi como ellas se desdobraram ; .~ 
ao contestante, porque não era éste,-cujos vi qual 0 intado dl in,certez~de uns Mutr'os. 
amigos foi•am todos apéados na vespéra da Ptti;ecs que se ia· solicitat' documentos 
eleição, quem tinha, quem podia ter o mi- para a eluaidação da verdad~. 
nimó interesse em mandar cercar á mão Não se fez i;;; to não sei põl,' que; 
armada uma. Camara· Municipal e impor• lhe E)u abro a port.a . para que isso se· faça, 
mantt militari, á viva força, uma delibe: afim se. de reconhecer rigorosament() a ver-
ração· . . . dade; (Lê.) 

O SR. ANTERO BOTELHo~ Não apoiado. o p:wecérteve discussão. No correr dessa; o SR. BARBOSALn_iA'-- Eu_ contraponho á discussão é licitó .a q:u<llquer Deputadó 
emenlal-o.. , · 

palavra . estimabilissiina do meu hom•ado · Eu uso do meu diraito consubstanciando 
collêga da ininl:J..a hurnil :e palavra,. com os 0 meu modo de ver nà ·emenda que enviô 
testemunhos a que ~e referi. . · á Mesa. · · · ' · 

Devo dize!' : deu-se até uma morte .no· 
conflicto, e até se chama Francisco D11.rio o 
homem que morreu·. · 

Bem cJrto de que . elh não prilvalecerá1 • 

voto de accorJo com a minha consciencta, · 
não por pa;rte dos documentos, mas pela phy
sionomia dó pleito, pelo conjuncto g_ue aqui 
está., pelo voto em s!'lpa.ra.do. . .· -c .· 

Divirjo, porém, de S. Ex~./0 i!lustre relator 
O SR. BARBOSA LIMA- Não é verdade deste voto no appello extremo que faz aó 

que foram demittidas todas as autoridades honrado Presidente da. Republica ·para que 

·0 SR. ANTERO BOTELHO~ Não ha tal; 
V. Ex" está. completamente itludido. 

· de Ayul'uoca? houvesse de se aperceber contra _possíveis 
o SR. JoÃo Lurz ALvEs E· OUTRos SRs. colligações que ac::tso craassem difficuldades 

DEPUTADoS DA BA.NCADAMINEIRA _Não.· ao exercíCio do SOU alto mandato. . 
T.onho o peza.r de discotdar por completo 

O SR. BARBOSA LIMA- Não é verdade que do eminente Deputado pela Bahia.. 
foi demittida a maior parte? · Nada me parece mais consentaneo com a 

o SR. ANTERO BoTELHO_ Algumas auto- normalidade do exercício d~ts funcções com-
ridades ; mas não_ em vespera de eleição. mettid1!! ao prlmeiro magistrado da Repu- . 

blica do que a mâis. cornplet'a neutralidade 
O SR. BARBOSA LIMA'-Não é VOI'dade que nos pleito.~ em que nós outro3 nos'vejamos;. 

foi um deleftado militar para lá~ . Nada mais positivo, :mais categol'ico em 
o SR. AN'fERo BOTELHo-O governo man- materia eleitoral, erl?- casos eleitoraes, mais 

dou deleO'adas milita~e' do que q~alquer Ie1, que porventura pos~ 
o • ~. • • samos aqm votar; mais do que o melhor de 

O SR. BARBOSA LIMA.-Na.~ vesperas daj todos os regulamentos eleitorae3-que por . 
eleição. ventura possamos formulàr, do que a abs9-
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lu h isenção de anima por parte da poder da nosso pn.iz, um dos mais respeitados juris
verificadar n;• apuração de~tes casos e a pee- constütos da nossa term, um dos caracteres 
occupaçãa indestructivel o conotante de mais venerados por todos nós .. 

· apurar par toJos os meios ao seu C~lcance, A honra para mim é tão insigne que eu me 
constituindo-se cada Commissão veritl;cadora sentiria acabrunhado para discutir com 
inti' ·y§ídiadeiras C01nmissões de Incjuerito, s. -Ex., si os factos, a logica,, a verdade não 

. extei'ooé.int~rno, por _- todos os meios, o estivessem por mim contra S. Ex. E mais 
pleno o pgrfeiio conhecimento da verdade .. · - acabrunh:i.do .mo s>entiria.· quando só me foi 

~:_N.o.~ ~Ha éii! que -o poder verificador tiver .dado vií' a est:i. tribuna depois de ouvir a 
por pqlos a justiça o a, mor.alidade eleitora,!; pala"ra yiorante e castigada .do illustre re-

~ -uó Jií!i.,eí:n que,antes de 'começarlÍ.1os os nos~Os preséntante do Ria Grande do Sul, o Sr. Barr 
ti;ãbalhOs, .entrarmJs na colahoração das leis bosil. Lima. . · · ' · · 
cotnmettidas á nossa. coiílpetencia; nos aqui O.· --SR.- BARBOSA LIMA -. · Muito obriocrado 
nl;l$ se_ntarmos como juízes, exclúsiva e abso- . 
lu~a;mente como juizes; : Tia dia. em que esta .a Y,· Ex. 
GO!!Vicçãó • entrar no .. espírito de todos os · O SR .. Jo.Xó Luiz cALVES -:-Mas, Sr. Pre
nõssos . concidadãos, a lei mais defeituosa sideilte; · eu nãó pret-13ndia tomar pat•te no 
vah~rá. - 'inafs do que úlitra .qualquer lei que debate do recoQhecimento de poderes da 
eü . ·pão acredita que a ac~mü ·legislatura bancad.a n:iineira, o a fiz r>orque fui arrl!-stado 
façà. . · · . . . . · ' pela necéssidàdé de apiâtear o nobre Depu
. -(A{uitô beni ;' n~uitô bein . O om.dor .é cum- t·ado peht' Bahia, illustre relator dovoto -ero 
pi'-{ni~f!taâo .. ) ' . . : • : · : ·. sepa~adô. . .. · . . " ·.·. . . . . . . 

Vem â Mesa e ê lida a seguinte .. Doonte desses apartes, deante da ameltça, 
· que S. Ex. nie fez de esmagamento ,coni· 
, EMENDA ploto, tive necessidade de vir á tribmia para 

_. ,. _ _ , dizer·e proyár ao nobrepepiltado que ainda 
Ao parece;· n~ 6'7, de 1903 - não {lstouesm;tgado, · ·. . . · 

_. _ Tive necessidade de v-ir a esta tribuna 
• A Camará, tendo reêonhecido que ha nesse para ·provar á Ca:iÍJ.~ra . o · que . aftirmei, 

pa;r,e(ior _allegàções que-podem influir sobr.éo isto. é, que S. Ex. foi triplicemente incohe· 
rê.sul~ado da eleiçã-o e verHicando que a una- rerite íw, parecer que formulou. · 
niinidá.d-e·da 5a·camri:tissão confessa que sobre· - S . . Ex._foi . iilcoherente p~·imeiro, porque, 
ta{l&,fáctos -ficoil em·-duvida, careceu~ - de em' relaÇãa ao-município de Passa Quat1•o1 
~ubsidios ma_is completos-para eSclarecimento' escreve o s~guinte no seu :voto em. separado: 
jlg, . v~rda-de, devolve b mesmo parecera essa •. <( N:a a usencía de ta~s ~sclarecimentos na 
Cofi'i.mis~!i,o para que, requisitados a· quem · 
de_ direita os . pr~cisos -docúrn~ntos, haja ~ d.e Mta, .é justa ·.e legitimá .:t>resumpçãa; sin~o 
jUlgar'tlom ·plena conhecimento de causa à prova segura, de qtle votaram cidadãos n~to 
nessa-canfo!inidade fundamentar mais segu- qttat~ficados, () . qu~-é . pad:rasa ra~ão_ par: 
ras conclusoes · J'bt~ll~~lade da~ e~?~çoe.s,, s~.,u~:~do a J';lr!spru 

.' :' . . . : · .. - . .- . .. - . . . dencta fi.rmaqa. pela Camara em varias le· 
Si!.la: da~ . sessões, 15 . de maio de 1903.~· gislaturas o a doutritia. unifonne desta Coí:n· 

Bárlrosà Lima: - . ·. · · · · '· · · . . · missão em muitos de seús pareceres. » · 
· · · · · ·· · · · Não ê verdade, Sr; P·resfdente; o nobre 

. O S'i-. l?'reslden~ - . De àêcordo Deput·t.do equivocou-se. < . 

· c(niloart.ll5 .dóRegirnenta,considerocorrio s. Ex. M incoherente assignando, sem 
_ reqii~r).hlei).to a indicaç~o. apresentádil. como restricções, o parecer . relativo ao 4° dis-

ernebda pelo 'nobre ·Deputa<H> p~lo Rio tricto do Est'ado de MiMs;- S. Ex. não pro
Grá.Qde do SuL .. ·. .. . _ _ .. ·•• .· .· · ·. . poz então auullidade das élEiições, em que. 

you •. . pqrtanto, subrnettel-a aó apoiamépto votaram ~cidadãos não qualificados, em que 
da Camara · par;i; entrar em discussão conjun- . vot:1ram eleüores acima do mxmero constante 
cta,IiH3nte com -o par·ecex· ... . . · - . .. · . ·. · da respectiva lista. Ao.contrario, S. Ex. ap-

$endo ;tppütdo o requerimentq do Sr,Bar- provoú .que se fizesse o ; S:Jguinte: «que 
bosa: Lií:na, entra erri discuss~o juntamente p.a. 7"' e ga.. secções do mesmo município 
com o,parecer n. 67, d~ 1903. · _ · ·· sejam descontados oS votos em separado · 

dos• e~eitores que: ntío flgui·amm na _lista de 
() sr-/ .. T dão Luiz .Alves (movi- chamada; que na l(ja secção de Mar de Helj

mentó de attenção );-- .Sr. Presidente, . S~s. pànba d evem ser clrescontac~os, dos dons ca.ndi
Deputados. Confesso que 'jámais esperei a datos mais votados, llO vo~os de eleitores 
subida honra de oê(mpàr' pela 'primeira vez wjos nomes não figur\j,m na lista. de chama.· 
a trí.bunaderHa Garoara p~ra eo,frentar-me .da e grande n_umero dos qua.es se provou não 
com qtn dos ma;is emi~entes- pà~lament~res serem eleitm·es .' .» . 
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Vê. portanto, a Ca.mara dos Deptúados .que 
a jurü1prudencia da Commissão n:lo tem sido 
uniforme pant S. Ex. e q 11e S. Ex. foi inco
herento pedinllo a nullidade a,qui e não a 
propôndo acolá. . . ~ 

A Commis2ão, sim, tem sido colwrento, 
porque continuou a manter os .quatro votos 
dos C]UO' subscreveram O outro parecer, a que 
me referi. Portanto, hão procedia a defesa· 
que S. Ex. procurou fa,zer de momento, 
quan,o o aparteei, atirando so.bre os hombros 
do Sr. Deputado -Francisco Romeiro a re
sponsabilidade do acto e allegando a sua boa 
fé ao assignar o parecer sobre o 4° districto, 
oque i:tão seria admissivel, tratando-se de 
um jurisconsultO errterito, de um parlamen
tar eminente, do presidente da·. Commissão 
que tinha posto tal parecer em discussão ·e 
que o subscreveú sem restricções .. · 

certo sem da.ta., por não acompanharem a. 
outras as listas de eleitores ou estarem estas 
sem concerto, etc. 

Diz ainda. o nobre Deputa.do relator do voto 
om sep .. 1.rado (Lê.) . . . . ~· . ' 

Eis a.qui: porquefalta.a. lis~Lt (l.e eleit·n<es, 
porque !'alta. o concerto en1 actas e poeque é 
evidente uíp borrão, . que indica fraude, ria. 
acta da. secção de Bella. Vista, são nullas taes 
actas que. a Corrünissão a.nnullOu, · accoit '.Q[\O 
o m>itorio do nobre relator do voto em sepa-
rado. ·~ 

Pois bem, Sr. Presiclente, estát aqui ( mos
t?·andowna acta ) a a.cta da la sec9~0 (].e 
Baependy, com a. lista de eleitores sem con· _ 
certo~. ~ · · 

0 SR. MOREIRA ALVES -E foi acceita ? 

o SR. JoXo Lurz ALvEs- Foi acéeit<.t e 
a.purad•t, e o resulta.do é o seguinte : · Em segundo logar,ainda incoherente foi 

S; Ex. no parecJr em discussão, porque ac
ceita como boa a certidão da secretaria 
da Cama,ra Municipalde Jacutinga, acceita Alfredo Pinto ............... .. ... . 
coíno boa .a certidão da secretariada agen,~ Bueno de Paiva .. : ... , ....••.... 

Yo1ios 
37 
33 

cia.execJitiva da Camara. de Ayuruoéa, para 
fazer prova em favor do candidato contes
tante, e rejeita a dLL Uamara de Ouro Fino, 
que se a.cba nas mesmas condições e .é favo
ra vel ao contestado ! ! · 

Triplicemente incoherente foi S. Ex., re-

Eis _a.qui (mostrando outra aeta ) a. .da 2a 
secção de Baeperídy : lista de assignatura~. 
de eleitoi>es sam concerto, e o resultado foi 
o seguiu te : 

pito e, si h ontem não o affirmei,~foi porque AI f · d p· t · ' 
não tinha feito o estudo das. actas. Fil-o re 0 

· m 0 
• · • • • • • • • • • • • • • • ·; • 

Votos 

57 
JJ 

h
. , . . .· . . ... Bueno de Paiva. ............... .. 
. OJO" e. vou provar a terceir<J, incoherencia . 

. S. Ex. affirl}lou á Gommissão que !'JStudou 3asecção d~ Baependy : (mostrando uma· 
durante 16 hora.s todas as aetas c todo o pro- acta ) concerto sem data. e sem assignatura., 
cesso.iJleitoral. . . aHegação de S. Ex. nos dons p:ircceres. 

Creio que o prazo foi curto p:tra o estüclo O SR. MoREIRA ALvEs- Nem que fosse 
de S. Ex., porque deixou escapar sete acta.s feito do propositü. (Riso.) 
onde existem os mesmos vi.cios aponta.dos por D SR. JoÃo Lurz ALVES -,O í;esultatlo fo1 
S. Ex, mas onde ·a candida.to Contestante o seguinte : 
tem 400 e tantos votos c o contestado 84 ! 

· · Eu podel.>i1J.,Sr. Pre$idenie, sem entra.r ém · 
ma.ior discussão do voto em separado do Alfredo Pinto ............ : ..... .. 

V o Los 
45 

nobre Deputado, dizer-lhe : acceito a somma Para o Sr. Bueno de Paíva; os votos não, 
que V. Ex. fez, admitto ~todas as nulli_da.des (ora.m apura.dos e, porta.nto, zero .. 
que propõe, cqm a unica condição; eis aqui 
as actas, v. Ex. examine-as, applique-lhes 0 A Commissão não os apurou porque o nome 

·t · · · 11 d do contestado não e,~ta.va por extenso. 
mesmo cr1 er10, e vera que o meu co ega .e 5a secçã.o de_ Ba.e_p· end. y_:. (mostrando _4 acta) 
ba.ncada, o Sr. Bueno de Pa.iva, està: eleito ~ ~ -
com uma. maii)I'ia de 223 votos. (Apóiados; acta de insta.l!ação da. mesa; sem ccncer
mt~ito bem.) . - to, fttlta a lista. ele eleitores, só :veil). o .ré-

Estabeleço, porta.nto, essa preliminar e spectivo termo de- enc.J;·ra.metito sem ebn~ 
discutirei apenas par;:t demonstrar a impro- certo, e a a.chda e]eição está emenda:d;t por 
cedencia das dema.is nullidalles. Acceito a uma entrelinha som resal va: O resuHado é 
somma que S. Ex. fez, com a coúdição de, 0 seguinte: - -
exa.minando as actas, lhes .applicar o mesjpo 
criterio que applicou a outras para. annullar 
a eleição do Sr. Bueno d~ Paiva.. · 

Disse o npbre Deputado, no parecer que 
elaborou sobre o caso do li o districto de 
Minas, que annullou as eleições por falta de 
concerto de actas, por tel'em algumas o cón-

Alfl·edo Pinto ................ . . . 
Bueno de Pa.iva. .... . ............ . 

Votos 
27 
o 

Consta d() ma.ppa da secr()tri.ria qu,i não 
fora.m apura.dos -üf:l 17 votos dados nestia. 
secção ao eontcstado. 

? ! ·.!~!~~-\· 
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1" sec,[Lo de Stwta Rita do Sapuca.hy, dis- Virginb, cujos defeitos eu apontei, e terc
trlcto de Santa Catharina: (mostmndo a mos do ttbater ao Sr. Dr. Alfredo Pinto 
acta) acta de installação da mesa ~em con- 491 votos e ao Sr. Bueno do Pa1va 84 vot0s, 
certo, lista deceleitores concertada, sem assi- de moclo que a d1fferenç<t entre os dum; can
,g-nltiira do esci'ivão_e sem data. didatos continúa a ser em favor do Sr. 

Resultado: . ·Dr. Alfredo Pinto Vieira de Bueno de Paiva, que fica ainda com 223 vo
:M:ello, 32 votos; Dr. Francisco Alvaro Bueno tos acima do Dr. Alfredo Pinto! 
dêPaiva, lO votos. . . · Por que motivo, porém, a honrada Com
- 10"-- secÇão elo municipio de Christina: missão -e agora _me refiro a toda ella -
·(irtostranljo. a acta) lista de eleitores sem não apurou os votos constantes do mappa 
concerto e sem conter ao menós a a,ssigna.- e dados-ao Dr. Bueno de Paiva ou ao Dr. 
tura da me:oa ! Francisco Bueno de Paiva ? 

Rosultado: Dr. Francisco Bueno de Paiva, 
2Q votos, que não foram apurados po:·qur1 Entraria ella porventura em duvida sobre 
·uao está ru1 acta. o n.ome do Francisco AZ- a identidade do candida.to votado? Entm
varo B~teno _ de Raiva; Dr; Alfredo Pinto ria ella. porventura em duvida, sup
Vieira de Mello, 90 votos. . •· · pondo. que. os · elcitoro.J tivessem desDjo de 

votar em outro que não o mesmo Dr. Bueno 
OSR. MoREIRA ALvEs-E é notavel cjue o de Paiva, cuja eleição ora defendo? 

can~ida.to ma.is votado esteja nesta acta. Pois bem! Si : addicionarmos estes votos, 
abarx:o_ dos menos vo_tados! (Riso.) . constantes dos mappas que aqui estão e que 

ô_Sa. JoÃo Lmz ALvEs~ E', defacto, no- são 278, fica o Dr. Bueno de Pa,ivct com uma 
ta. v e L ArínulloQS. Ex. o honrado autor do maioria de mais de 500 votos so breo Dr. Al
voto em separado a àcta. da 2"' secção do. frodo Plnto, acceitando to:las as nullidades 

rustricto: de ·Bella Vista, do município de propos as pelonobre relator do voto em so-
Santa ~!ta de Sapucahy, porque no numero parado!! ·. _ . . 
dos. ele.r'tores que comparecer().mhavia uma Acredito, Sr. Presidenlo,_quo poderia, ficai' 
evidente emenda e um borrão. . · a-1ui, porque aceeitoi o repto de S. Ex. pa.ra 

. Pois bem : na acta da 7a secção do munici- _provar que era difficil e~maga,r-me, quançlo 
pw de Pouso Alto ha emenda ·yisivel.no nu- tinha por mim a verdade e a consciencia da 
me~õ de ceduiasrecebidas,.1lO numero dos causa que defendo (muito be_m); poderia ficar 
elmtores que compareceram, (Mostrando a aqui, porque só tinha._ por fim provar que 
etct11 .) ':fà}vez eu descobriss.e ri:J.à.ts alguma S. Ex. foi iucoherente e que o seu criterio 
cop.sa,sr trvesse tido tempo; nias só pude exa.~ de juiz falhou ou que o tempo que to v o para 
inrnar estas. actas antes .de vir para a sessão. estudar as achs, de 16 horas, foi insuffi-
-Resultado : Dr. Alfredo_ Pinto Vieira de ciente: .. · 

Melltí! 127 votos; Dr. Bueno de Paiva,. zero. Passo, porém, Sr. Presidente, já que me 
. Assrm, Sr. Presidente, _acceitando a acho nesta tribuna, pedindo a benevolencia 
som:na feíta pelo honrado representante da dos npbres Dep·1tados que pela primeira vez 
l3<1h1a; proponho apenâs a S. Ex., invocando .me ouvem; passo, porém, a demonstrar a 
o se~ criterio de juiz, hontem tantas vezes inanidade das argaições contra diversa,s elei
apregoado nesta Garoam, que adopte mais ções annullad:ts pelo nobre relator do voto 
uma ve;;: este Cl'iterio, que annuue· estas em separ<tdo. . . . 
actas; que não teem as formalidades quo Em· relação ao município de Ouro Fino, 
S. Ex. exigiu em outras,. c vera então que S .. Ex. annullou toda· a eleição, onde o 
q Tesultado éoseguinte; · - Dr, Bueno de r·aiva tem setecentos e tantos 

Apuraçi),G do .nobre. relator. do voto em vo; ;s e o Dr, Alfredo Pinto, si não me 
sep.<{rado: Alfredo Pinto, 3.198 ; Bueno de en!-,ano, cincoa. Jta e poucos. 
Pamt, 3: 014; dltforenÇa, 184. _ · _ - Anrtullou toda a eleição por este funda-

Pér;rnittarn-me.,.porém, um parenthose.Par~t mento : não estcL provado que existisse alis
chega,r a este í•esult •.do, cqm a diff.\rença. de tamento eleitoral, feito com a,s formalida.des 
184 votos ent ·e o candidêtto. lcgitima,mêrite legaes. . ' . 
eleito e o candidato contestante, foi preciso Porque não está provado~ Porque para -
qt~es. Ex: aon.ullassB cinco xnunicipios in. s. Ex. a certidão do secretario da Camara 
tmeos, mats de'6. OJp votos, negâ11do assim _Münicipal não faz fé para i8t:o, desde que 
ao cleiton~do: daquella z~na o dmüto _do se não foyam reillétthlas as cópias do ttlista-
fazer .repre_entu.r neste Parlamento ! ! mento <~O cartoJ'io do juizo ft!doml. 

De 184 votós é a diffm'ertça exi.stente, se- E' evidente que a falta desta remessa 
gundo_ a apuraçã;o do nobre relator· do não pôde constituir motivo do nullirlade, 
voto em separiil.do: Abatamos o resultadoaa· e í$to a Camara já i.em pur vezesjnlgado 
la, 2a ,- 3" o 5a secções de Baependy," l" l[e em pareCe!'eS dtt _propria 5a Commissão de 
Santa Catl:larina, · toa de· Christina e a de Inquerito. 
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:Mas, porque não pl'ucede a certidão do O municlplo de Jacuting<\ foz par te do 
secretario da Camara Municipal do Ouro município de Ouro Fino ; como se póde vci· 
Fino '? pela lei que creou os distric.tos oleito,ra~s 

Porc1ue, .diz S. Ex., não .sB reporta ao fedel•aes,..e le . lá .não est<í. cops.i(l.eritdo~l:Hni> 
. livro de que foi cxtrahi!la; não po1'ta por. fé· mui:ücipio exiiJte.nto. · F.oi cil'ea:do no ~Iinô','d.e · . 

(lendg): . . . · · · .· ·. ·· 1901 o installado ctn jam3iro de 1902 ~ ;Nã;g 
· «Joaquim ·pitaguary. , . ·. : .. •. . . ; ... ...... » tendo a sUa Camai~a ·Municip_al feito· o á, li$· 

· · E conclue assim (o nobre relator do :voto tameriio:eleitorat, reqúisitou da Can?-Wr<.t ~,\t: 
em separado talvez não tives>o tido t'empp 'nicipál de Ouro Fino, a cujo· mup.iCipÍo . J?~I'~ · ·•· 
de l.m: a ce~tidão a_té: ao fim) e c_9ncll~e: (Lê:) ten~era:·ónoyo . municip~o.: ,CJ,.I,I€1 . ra.m:~tte,~se,-: 1!-
, S1 ISto nao é· portar por f'é , nao sc1 como é cópra de eleitores do d1str1etq de Jac.11t1ng~, 
que se passa uma certidão· portando. por fé·!. pOI' ·não ter ·feito novo alistl!.mento_.·. . . · .. . 
('A,voi~dos . Muitó bem:) . . . . · . . . Poi$ be~ : h a a .certid~o d[i . . secretar. i?.. d.~ · · 
. POJS é este o' argumento de l); Ex. para· Câmara. dr~end,o . que 'allr ex1st(l tnn: él,l~spa~ . 

anmillar a· eleição de Ouro Flno !. · . · · · · mento; · não 'i'eit() pera: _Gf!-í.nara. Muti,i:é~péj!l 
. .· E'- prectso ainda que :se note que :a fil'ma de Jác1,1tinga; q-ue · 9 nao fez, ~mas. .P~l.~ -
• desse fimccioria.rio · está. r ecoriliecida .por ta- Camar'a · Muniéipal . de -ouro · 'Fino·, · ant~s de . 
· bellíão . c. .. • - elevci,do ·á categoria de municipio o district() , 
· · ' Ponho de parte o muoicipio de Ouro Fio o·. · de JiwU:tinga, e· ha .a certidão· da SeÇi'et~ri}i: . 

PreCÍlSO, porém, recordar, uri:i . épisodio: do lnteri,or, l'efei'indo :·o il.ii;mer\) dê e1ei~. 
quando, na eleição anterior á. deste triênnio, tores; . ' . . 
·o nobl'e Deputado, hoje cóutestante, plet- Pela cortiàão da Scéietarüi de Iriterior; o 
teou o-seu reci:mheciinf<bto nesta · Camara, numerà_éde 765 eleitores; ' pel~ ceçtidão_d!!-' 
como conte.:;tado, . bateu-se ·,com· todas · as Ca.mara Muuicip.al é tl.e -765 .. Não · é só ist.o ;. · 
fo_rças pf3to . :reconhécillJ.eÕto da vil.lidade da percorrendo-~e todas . as ~ctas, vep,ifH:a,§é ·. 
eleição de Om·o . Fino; · e as niosml,is·allega- . que. ellàs accps;ün ~65 :eleitores -entre . os . .,.... 
Ções qtie s·. Ex . -.a.gqra .Lai; forap-1 feitas que comparecé~aiÍ1,efalt.ar~m . . . · . ~~, .· 
·contra elle naq uella "occaarao, .e 'entao foram Quanto a Passa ·Quatro, · Já· no ter a 1\'ICO:; . 
. repellidas pela. Gommissão· de inqueritó..-Vou h~l'eiJ,cia· do nqbre relator,que devja, não an.:. 
prova~-o (lendõ): · · . : qullár toda eleição, irias fazer, coino f!')z. an-: 
·· «Annaes de 1900, volume I, pag. 62~: · Con~ tel'iormente, o desconto, no. qandidà.t.o · ni;1is • · 

side~·ando que as certidões .d\)s .escrivães do 'votadó, (los · votos que· achou · exce~siv.os ~ 
juizo federal não _pr.oVal)t que deíx·asse· .. _de ·sQbre 9 aUstame:p.tQ. . , . .." ~·.' ' 
haver alistamento nos municipios . .. d e Ouro · .Quanto ao mi.uíicipio de Ayutuoca .• : que}ol 
Fino, • . . em muitas de cujas secções. os tis- tambepi at~do no- seu prpcesso . .-el~itor~l 
caes do candidato contestante ass1griarari;l pelo -nobre represen ~a nte do Rio Gr~!}de dg 

·boletins, não .protestando contra a 'falta _de Sul, cuja palavra teve éómó · t estemunho :as,· '. 
ali:;tameDtO ... )) . . 'affi·l'maçÕeS. honradas dP,_Jiffi SeU d:tgnp Íl'IDão; .. 

vozEs.::_ E' a hypothese -de hoje . . ~uo:fo.ijuiz_ subs:~ítuto :ilaqí.iella te.rrá; quanto. ~ 
· as. elerçoes .de Ayuruo,cá, o nobre r.elator . 

. o SR.. JoÃo LUIZ ALVE&-E' ' o mesmo caso annulla uma.da8 dupücatas por ~in :.uni~o ' 
que aproveitou,, ha"' tl•cs annos, ao cóntes- facto, .·isto é, porque ha uma colliEão de edi~ 
tante ! · · . · ·. · taes úesignando os edificios pa:ra às e~ei-
' FimLlmen:te, no mu!Jicipio· de Ouro Fino a~ çõeS. .· . · . . · · . . · . .. 
eléiçõe3 foram. todas , todas, t odns fiscalizadas . O nóbr~e relator dó vot.o. vencido pJ!ef~i'íll; 

. pelo ~r . Alfl'edo Pinto, eni pessoa e pelos acceitar um .desses mlitaos e não 0 óutro.. ·· ' 
. se.us . representantes .. As actas ahi estão. Melhor procedeu a nlliiorü\ da ·Commissão,

Consta das actas est:t fiscalização. · . · .cujo criterio <Umparéialidti.de cu iotiv.O, .tiãq 
. S . Ex. então não protestou contra. a va- acceitando .nóm· uma nem outra, qua,ndo 

!idade da eleição pela f<!-Ita de alista,mento. mili taram em seu favor ·-elementos ·p'al'a àc- · 
,porque ? Porque tal vez esperasse ter a ceitar a duplica h favoravéhto S.r. Buen()·· de· 

- mesma votação da vez _passada, ele I .200 Paiva . ' . . 
· votos, esquecido de que o eleitorado daquelle · A verdade é a seguíntB: . o presidente. çl.~ . 
n1üpicipio acha-~o qisciplin:tdo e unido ao Can:iara Municipal de Ayurúoca e agente ex· 
partido l'epubLcana .mineiro. · ecutivo, ó Sr. Pedro 'Giffoni, é inimigo .pes, · 

Passo ao munJcipio de _ Jacutinga. Allega· soal do Sr . Antero BotelhO ·e amigo. dedi· 
S. Ex:. a ausencia ·de alistamento desse mu- cu do do Sr·.. Alfredo Pinto. · ' . · ' · · : 
nicipio_, mas a prova que S. Ex, invoca é Nãu tendo o -nosso partido. contemplado na 
contraproducente . · ·· · chapa o nome do Dr. ·· Alfrêdp Pinto Viein~ 

Demais, o nobr~e relator do vóto em sepa- de Mell,p,esse cidádão, que já'tinha designadq · 
l'ado não foi es&udar a questão na sua orig:em· os ediílcios em que se âeviam realizu~ .as, 
~ara comprehender o facto como elle é. · eleições; conforme o edital que fez publicar; 
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qeniittiu o som•etario e nomeou outl'o, que distincção entre · vereadores geraes c dis· 
assigriou novo c:Iital, edital qua, aliás, não trictaes, no Estado de :Minas. 
tem .a firma reconhecida, mandando affixal· o A. lei n. 35 faua· em vereadores do muni-
wuij)o. ,j~mpo de.poi!'l, ante datando-o, não .cipio, membros. ·do '. governo municipaL ' 
téjjgo;}i\lG- ao menos çt lembrança;como disse, (.Apoiados.) . . · . · .. . _ 
9~\I):í(l.iHlãrreconhecer, a tlrrriado.funcciona.rio Pois bem; o contestado convidou 11 mem- · 
~H~ p:tssõü a cgrtidão de tal édital, ao pa8so br()S do governo municipale depois convocotl 

· tjUQ.à qutra certtdão está com .. a firma reco- n cidadãos · que · não · haviam obtido votos 
.:9}\eciJí, ~ ·• ... · . , . .··· .· .· · .. : · sujfiéientes p1;ra ~orem vereadores, numero 
.. ,!I{:}S; Oll nao promso tr.azer para o recmto este com que se compoz o conselho. 
dl~· _C\1>\TiáJ.•a peqilen,as mésquinhezas de poli- . Mas, o nobre Deputado, relator do voto em 

. tléà }JcâJ.. · · · .... · .· · · ·· sepal'ado, quer applica.r , a . legislação muni-
·. -·)'ii·ii,rrei o f<~êto, . para. que a C~J,marà o cipal mineira, para .considerar immediatos 
juJgu.e. ~ yerifiqlle que, si há :uma.àpuração em votos é1-q_uj3lles de que a lei n. 35 não 
pd~S,i\r,élda eléição do município deAyuruoca, cogitou; mesmo · pgrqge S . . Ex. affirmou que 
~ ;; ·o;qualla .. a q-q~ sê.-refere · o edital caril a à organização · municipal mineira era. singu
firfi:l.a' roconheciJt\·, _certidã.õ perfeitamente lâr •. A!ldou. bem o contestado e não podem 
Íà.gi;Ll, ~ riíiodaq.t,IGÍ-1:1 que o candidato contes· se~r annulladas as elei ,õçs de Paraizo. 
t~.O:to prc.teilô.c j:Ji'ovii._r que se réalizou· DOS Esquecia-me,Sr.Presidente,deapontarmais . 
ediA~ios,que foram deslgna.dbs. . . . · . · _ m~a incoherenciadó relat.;r:do vóto em sepa-
, ~-NôJiiitretailto; bem procedeu a Com missão rado e é q1,1e S.E.x.annulloil as eleições do mu
nã.v. J~Pt1i'an dó qualq uor d:\,s duplicatas. . . . ·nicip'io de PassoQuatt:ó porexcesso de eleito
:. : Q.üttrtto a S. José do Paraíso, annullou ó res ou, antes;.pol;' torem vota. lo cidadãos que 
i:J,pbró relator do _ vóto em, sepai-ii;do mil e não-eram eleitora~, o não a.nnullou as eleições 
~ntbs :votos dados lj.O Dr'. Bueno. ,de Pai v a, de Virgínia, P.ous\) Alto, onde, como foi.pro~ 
~õh: (Í.fli.Qdamerito de que e3ses votos fóram ·vaqo pelo _candidato contestado,com certidão 
d~dôlLP~l'anté mesas nomeãdas.por um corr- dá Camara e do juiz; seccional, votaram em . 
s~~licí (]Ue . riã() . estava . regular~ente consti: g:ran~enuúier>o cldadãos ·n~o alistados !_ '. · 

tuta9.• .··• . . . · · · . · . . ·· . · . Ah1 o Sr. Dr. Alfredo P1nto tem ma10r1a 
· Mtn~ttarnos gue as nomeaçõ:e~ das mesas de' votos sobre o Sr.~ Bueno de PaiVa ; o 

pã:ji :l;~uham sido ~regularmente feita::; .. · ·. ·r(].éto, porém; escapou ao criterio .juridico do 
·.:)?b;.yeritura o processo eleitora1., que correu illustre relator do vo,to em separado. .· 

àei:g: um pl;'Otosto, qué foi perfeitcj.mente . tis- ... Dearite do qu(3 e;tpu:z; á Camar~ dos Depu- · 
cp.lizª'do, . pode ·s~r · .anúullado . por m1;1a mà tados.; não qttéren4o ma.i::~ cansar o seu espi
tõ.i~J•pr,etaçião. da )ei eleitoral ; quando a_qui, -rito (não apoiados geraes), vou terminar, 
1:\ifl:*.eio dos iegMa'dores, ·nós vemhs levãn~ l'epetirido : aecoitó. todas a~ nullidades i'm
t~i'.eri'i;'-'sé duvidas s.óbre a sua .-interpretação~ p1·oce~entes do H lustre .relator dó voto em 
(Apoiados ; m'Uito bení~) .· . · .. · ··. ·. . sepàrado; appliq_u(l.S. Ex. o mesmo cri-. 

Demais, Sr. Presidente, um dos cari(lida-tos terio ás actas eleiÇçn•aes por mim sujeitas á 
~ói\testil:ntes,cómpanl).eiro de luta do Dr. Al' apreciação da:· Cahlara e verá que o Sr. 
freâo. Pinto_, o Di'. Fausto Ferraz, assi.sti-q, Buepérde P11.íva. eontinúa eleito com uma 
cotiêordou e opinou que a nomeaÇão. devia,ser m~iori(l. de 500 votos. ( Apo~aclos.) 
feita pelb con~elhó tal.como fôra convocado. · ~ão . preciso dizer mais para provar que 
:· Mas, pergunto; Sr. Presidente: em qtie, s. Ex.J'ói incoherente e para provar que 
itp~.9tt.a I:JSS~ . irregularidade do .conselho que não é tão facil . esmãgà.-r a um seu c?llega, 
no~eOl,l as mesas . ~ . . . ..·· · . . . .. . . quando este defende . a verdaQ.e elertoral.-· 
. _No facto de haverem sidq_ .chãmados dous (Apoiados.) ~ · . _ . . _. · • . . . 
ii1it!ieiliãtosem votos, que onãó(levialU ser, : _Te1~mino-:-'--- affirmapdo, deante da Jnvo
diz o nobr~ rolator 'do voto em ven"cido. ' · cação em que S. Ex; appEJllou para a mter-

,. · . ·._ . . · · · . . • ·. · . · . . . vençã9 do honr1J,dQ. Pr.esidente -da Repu-
:, q , ~R. JoAQUIM PmEs -0 · relator ~ Já d1s- Jílica; rio 'sentido de evitar as · colligações 

cutm esse ponto. ·. · hy])ridas que p .. podem fawr . prisioneil·o 
. O S:a, JoÃo Luiz .ALvEs.,-Ora, vimos,Sl'• de Estado,--:-terrnino afi].'rmando que a ban

Pi•esidente, . o .rélatoí· do voto . vepcedol'ile- C(!.da minetra;·COÍllO todas as bancu.das desh 
c1arar que o cã.ndidato·. contestâdo nada mais · Uainara, não conhece colligações bybridas 
fez do ·que respeita~' .a lei que procura · as~ (mititQs apoiaáos), só cmihece uma colligação, 
segúrai' a, representação da::~ minorias, con- qtJe é a do patriotismo (muito be·m;- mttitobem), 
vidàndo os immediatos em votos, que não e que ella só ,J>e unir<t ás demais para pro
podiam deixar de ser sínão correligionarios -mover o bem e o engrandecimento de nos:iét 
do· daJJ.didato :contestante. . · Patria, para fortale:cor o nosso credito, para 

M'âs s. Ex. :pt•ocedeu muito beín, de ac- desenvolver as forças economicas da :Nação, · 
cordo .-com .a 'lei: Ale~ ri. 35 .não cogita da para restaurar a verdado . cleito1'al, para 
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cooperar com o honrado Presidente da. Re
publicana l'ea.lização do progr ,tmma patrio
tico que S. Ex . expoz a.os olhos do paiz. (r1p
plcmsos calorosos .) 

O §r. 'UTe nces1áo Braz (pela 
ordem.) : - Sl'. Preside 11 te, peço a V-. Ex . 
que consulte a Ca;;a si concede votação no- ·. 
minal pal'a o re4uel'imento que aea.ba. de ' 
fazer o nobre Deputad?. _ · · · _ · · · : _. · ~ ·: A bancada mineira tem par_a isso orienta-

ção segura e é aquella que está tendo o honc MUITOS ~RS . DÉPU'Üi>os::...., N~o, nã~; _não·-· 
· rado presidente de Minas nos· seus actos, é prêéiso. · · · · · 
·que não teem em vista os interesses .de cam- · · · · · · · ·_ -

d - t o· SR .-WENcE.sLAo BliAz :_ Neate caso ·re~~ -
panario e e part ido, m:J.s 08 in eresses tit;o o··meu re1uérimento, mantendo, póréri{,:::
economicos do paiz c que ~1ão de pr·o- 0 primeiro. . . - · - - ------_
mover o desenvol virri.ento do Està.do de-Minas! 
(Apoiados tf,a bll'l'!cada mineira .) · Consu,lta!la a Gama~a é- negada a· Pl'efe-:- · 
_ As l:)olligações à que se referiu 0 nobre_ rencia padida pelo Sr Augusto de Freitas . 

. Deputado da Bàhia não. existem ; existe, Em segnida .é annunciada-a. votação dd pa-
- simt a · colligaÇã.o do p_atriotism:o dé todos reeer n·. G7, de_l903, reconhe.ceriaõ -DeputadÓ " 
nós, convenciuos, como estamos,. de que sabe- ·pelo 5° districto de Mio as Ge~<~.es· o cand,id-atçi · 
mos -cumprü• o 1i'ossó· dever. (M1:tito bern; diplomado o Sr. : Fr!loncisco Al-varo Bueíi(}·d:e · 
mtâtobem. o O?"adOl' e calorosameti.te felici - Paiva, 'com voto -em separado dó ·sr;_Augàstõ·; 
tado p01· todos os se-us colZegas .) · de Freitas, propondo o _ reconhecimento:· do 

· candidatv Sr.-Alfredo Pin-to· Vieir<_1 dcr _Mello. 
O Si-. .Joaquim. Pires-'- Yem São succ!)ssivamente postas a vo~os ·a <LP•' 

apenas justificar-se das . accusações formula- pl'õvad(},s as seguintes gonclusões, '9-o pá.reéer 
dAas pelto ld1onFra~~ Dep

0
-utadod pel_ii. B.,a~ia bo Str. n . . 67, de 190? : _ · - · · ,. , _ 

ugus o _e rer..as. ora o r nao 101 o o a-:-
abaixo da commissão~ . pois em ~ .786 _ vóto~ · .«lo, .que sejam annullarlas as elei~ões. pl'.o·< 

-. apurou 5:966; emqu:i,ntci S~ -Ex. apurou sõ~ cedidas nas 3" e 4 .. secções de O_uro . filio , 2" :-
. mente 3 . 1\!8: · de Ca.pivary.; ·_ · · J .. 

· - - o ponto mai~ gravé é aquelle em que 2o, . que não séjam apttrada.s -. ·ai; · el<3içpe~.; 
·. S . ·Ex .. disse que o orador tinha tido nóticia con·stantes_ das ·l).cbs das secções 3" . de S. , 

·de U!D te legramma por S. Ex. passado.: em Vicente Ferrer, 1" da Bella·VIs tá, ·to_das_as ;., 
__ relação as eleições do 1 r• districto, gem du- do município iie Co.mbuhy e todas as · em dri~ · 
·vida de torna viagem. Não é e4acto . O orador plicata do município de Ayuruo_ca ; . . 
teve delle conhecimento pelo · prop ~·io relato- . 3o, que seJam appro_vada.s -to~a.s -as .. deín(!.iS _ 
Í'io .assignado por S: Ex. _ . · . eleições_ do 5• districto. » . · · · .. · _ - . _ · . ::~ ·: 

O orad.or, dando essa explicação, tem 
cumprido o seu dever .. (Mu :lo bem , muito 

. bem ~) 

· Ninguem mais pedindo à palavra, é encer~ 
r~da :a di~cussão_' do parecer n ; 67, de ~QÓ3. 

O Sr. Wencesláo Dra~ (pela 
01·clern)~Sr. Presidente, venho r equerer que 
a votação da ultima conclusão do. parecer 
seja feita nominalmente. 

· -0 ~~ : J:.reside'nt.e·__: Declára: quif: 
antes de -pôr a · votos à 4 .. conclusão, vae 
coosu,ltar a Camàrn. sobre o requerimento de 
v;otaçâo nominal -da mesma conclusão, a,pre~ 
sentado pelo Sr. vVenceslâo Braz. .. - .. . ·. 

- . 
Co!lª-uità.da a Cama,ra, é concedida- a vo

tação nominal pedida p'elo sr·; Wencesláo 
Braz. · · - _. -· · ·--.' · · 

O Sr- Presidente-· Vae-se pro-
ced~r- á chama_da:. . -_ O -Sr. Pres ide nte-c-Vac-sa primei-

r amente votar o requerimento do Sr . Bar- Procedendo-se á votação norninal, re~pon·~ ; , 
·. bosa Lima.. dem, · sim, ist.o é approvam· a seguinte .4á. 

A Mesa -já deciarou que, de accJrdo com· 0 conclusão «que -seja reconheCido• e· pro'cla
ár_•t. 115 do Regimento, trata-se de LLIÍl reque: mado Dep.ütado pelo 5o. distl'icto do Estado . 

de Minas .- Geraés o Sr·. Francisco Alvàró_. 
• · .dmento e .não de indic~Q<"io · - Bueno ele Paiva» , os Srs: Hossauah · de O li-< 

. Submettldo a v:otos, ·é -regeitado ó. roque-. veira, Passos Miranda, !adio dd . Brazil, AD..:-
rirri.ento do Sr. Barbosa.Lima. to~iio Bastos; José Euzebio; ~uiliano. Saritçs; . 

- Luiz Domingues, RodJ:igmi)S-''.Fernandes, Gue.._ _ 
O Sr. Aug~sio «;!e I·,~~it~~ delha Mourão, Christiq,o Cruz, Dias Vieira+ 

(pe'la m·dcm)-Sr . P1'e:iidente, peço a V. Ex; Joaquim Pires, Fnéderico )3orges, Edilal'do 
·que consulte a Camara . si conceda prefe- Studart, Sergio Sahoya, Gonçalo Souto., Ta~ .. 
rencia para o -voto·em separado que dei. :vares de Lyra, Eloy de Souza, Fon!leca·<; . 
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E não havendo nada mais a t r atar,designo 
par;t amanhã, a seguinte ordem do dia: · 

Trabalhos de . Commissõea. ~ 

Silva, Paula e· Silva, · ·walfredo Leal, Abdon 
Milanez; Teixeira de Sá, Ermirio Coutinho, 
Affonso Costa, Pereira de Lyra, Esmeraldino 

-Bandeira., . Moreira Alves; JtiUo- d!'l Mello, 
CorilelTO· da -.Foriseca, Estacio Coimh1•a, Pe- Levanh-~e a sessão ás 3 horas e 30 min~tos 
dyo P~~.riarii~úco, _Élpiqio Figúeii·edo, Ang:elo. da ta,rde. o 

Exp~sfções offerecidas . pelos candidatos do 
: 3 6' districto do .. Eshdo da Bahia, em d!'l
fesa. dos diplomas . que lh?.s foram con-

.. feric\Ps- · 

N;e~o. :Wanderley: Q.e Mendonça, Epami~on
das Gi•acinâ.o, . Raymundo de_ M:iranda, Eu
senió. de Ahdrade, Arroxella&- Galv.ão, Ro
(irigue$;_i)oria, ·· Joviiüimo de . Carvalho; · Oli
veiiiit Ya.lladã<>, ~eiva, · Folix .Gaspar, Eu
genió ToúriJ;ll~o; .Bérnal'do ijõrta, -Mm•eira 
uomes, .. QortE)ia · Dtit1•a; Mello Mattos, · Au- (.vrnE ~Í>Aa~cEa N • . 49, DE 1903) 
·gqsto.é' dl( _ Vashotli:J()llos; Sá Fréir!'l, ·-Ericb · 
Gdêlhô; .Fldeli$ Alves; Belizarlo ·· de· souza; Exnis. Srs~ · preside;te. e membros da 
UM vão Bã.ptist4, Beza-mati -Láurindc) Pitta; corrimissão :especial ~e exanie de diplomas. 
I;iilj:!_riqde -I:Icirges;Cru·vello Càvll.li:Janti, .c;arlos .,;.,os abaixo assighádos, em sustentação do 
Teiiêir~, cBráll9-ãó; . Franciscõ. Veiga; 'Viriat() Q.ireito que lhes conferiú a maioria legitima 
Mi:tscat:é~b-hll.S, E_sr,evão ~obo, ~ornardo Mon- do e lei brado do 3• d~stricto da Bahb, vêm 
teiro., Jti~~ Boriifació, João Luiz, Gastão d.a addlizil• às prcJvas em qqe _sa baseiam para 
'C@~íl,ít~~êfro ~ Junqueir.a, _AStolpno Dutra', impugnar a vàlidade. dos papeis com que se 
P~mdo l"llho, Qa.vid · Cttmt>ista, Francisco apr-esentaram á .Catriat·à dos Deputados os 
!Jeríiãi•diiio;-_Anther•o B()télho.; Carl).éÜ'Ó da' Di's;. Felix G~tspar de Bàrros,e Almeida e Eu- -
.Rezel!çie_; J oãq L_tíiz -~1 ves, Alj.alberto]_l'erráz, · genio Gc;mçalves,-Tourinho. 
Le<melFilho,Bernª'rdesdet<:aria;Aritotlio-Za- - DÍ~põeo ·art. ' 44da.ll?i n ·. 35, de 26 deja
cârias,"}:íêririque _Sal)es, ·CamiHó Soares F~, nàiro dé 189.2: «· Trinta dias d(3pois de finda 

- lhó~ - Oiilogeras, ·Car-los O'ttoni, ·Sabino Bal;· -a ele_íção, rreunidos ·;ui --sala_ das ses-sões do 
i'o~ô, 'êârvalho Brito, Arthrir Torres, Liódol• ·.9· owirno municinali nas séde~; da_s circum-
·:Plio .·Oàe.taoo, -Wenceslá.a ·Bráz; . Ro(l).>lp.ho t :r 
Paixã~; : l'adtia .RezerrdeJ Galeão CarvaJl:lal; scripções.elei oraos, o presiçlento do mesmo 

· -d · · - ·· ., governo, os cinco m_embros mais votados e os 
Jlé~·ri~r::.o . a Campos, Francisco · _Romeiro; .cinco . imrilediatos ao menos·. votado, proce
ReooüÇlj.s dl:l Ca~·va1llo, FernandO Pr~stes, F:.ér-
reira 'Braga, Eloy . Châv.os, José Lobó,. Pau~ der-se·hÇt . á apliràÇão_ geral dos votos da 
lino . Gà.rlqs,· 'Càndidô Roâi:igues, ·Jqaquim ~leição. » · · · ·. · · · 

· Téi~eira.~ Brandão, Bernardo· Antonio, Raura · Effectiva.merúe, no cÜa 20 de março ultimo, 
· ~amõs Aódon . Baptista, S_oar:es âos Santos, ás -10 horas .daman:tlã, n~ sa,la das sessões do 

Jtiireilãl MUi~r; Germát~o· Hasslocher, J<üiics -Consslho Municipá.l (}a cidade de Nazareth, 
barcy,:.Cassiari:o do · Nasqli:nénto, Vespasianó s_éd_e apuradora. d.o 3• districto eloitoral fe
de Alquq.uerq!le; D.i:ogo Fortuna- e Homem dé deral do Estado . dà---Báhia, compareceram 
Car_v~lho (114)_. · · • todos os onze meii1bros <l.ll!'l dê viam compor a _ 

R.esrióndem;~ não; os SN, A~izio de Abreu, junta. que tini:) a . de _proceder á apuração da 
J! · · ' ··éteição de 18 de fevereiro: .. 

Thomaz Acci:oly. Thomaz Cavalcanti; João Recusando-se o presidente da junta á ad-
Lopes, · Dmningu~;Js· ;Guimar~QS, · Leovigildo mittir que tomasse parte nos trabalhos da · 
FUg.ueiras, Tusta, Billcfi,o Vianna; Satyro mesma ó Dr. Alexandre José · de Barros Bit-
Dias,~ V0rgrie de Abreu, Aug.ustó de Freitas, t · -

..__-Pirita Danta-S, Tolén~irio dos. Santos, Par•anhos teuco!lr ; um dos onze membro·s legítimos da 
Montenegro, Alvaro de Carvalbo;·candido de . junta,-:- este, não se· c.onformando com tal 
Abre~,I, Carlos. Ca.valcanti, . Alencar. Gui- l'ecú .a,: occupou a cad~ira que, . por lei, lhe 
marães, Larriénha i,.fn$,. Francisco -.Tolentino, competia. .para .tomâr · parte nos respectivos 
Bai•bosa L_ima e V_l_.c.tor_· ino Moilteil'o (22). · ti'ábalhos,-- o queserviu- Q.e pretexto a que 

·- o presid:Cnte da junta- inopinadamente sele-
. o ~r . Presi.denl:e . -'- A 4a Coa- va.ntasse, acompanhado por alguns membros 

cht~ão do parecer n·. 67, de 1903, pa,ra que· 'delLa, e se retira&seril rião só da sala das ses
seja I'econl;teciúo .-e.' p_roc1amado . · Deputado sões como do, ·edU:lci:o· munictpal, que s :~ 

· · , d · · achava repleto de eleitôres, de presidentes e 
pelo 5• districto do .Estado e Minas <íeraes mesarios da quasi-totalidade das secções elei- · 
o Sr. Francisco Alvaro· Bueno de Paiva, foi toraes dos ·municípios de que se compõe 0 
approva(ló por i 14 vot?s contra 22, ·. districto,- e onde · tan'l:bem se achavam us 

A' vista dO r·esultado da -votação proclamo abaixo asSignados, sendo' o ultimo repre~en
Deputa.da pelo - 5° distr.i:c to do Estado_ 'de .tado por seu irmão o Dr. Wencesláo de O li
Minas Geraes, · o , Sr. Francisco · Alva,rO veira Guimàrães e mais o candidato .Dr. Eu-
Bueno de Paiva. .. g_enio Gonçalves Tourinho. 

Vol, I 
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.Esse incidente deu logar a que fosse lu,- Com surpresa, repetem os abaixo assigna-
vrado em notas de um dos tabelliães da ci· dos, porque ja.ma.i~ acreditaram que os ci- . 
dade que, em virtude de despacho do juiz L!adãos acima. alludidos se animassem a vir 
de direito da .comarca, comp1receu na sala ante a Camal'a faze!' a ont t·ega de papeis 
da sessões da junta, o protesto constante do que tudo podem ser, menos diplomas ~ -por · 
·documento n. l, que foi firma.do pelos abaixo isso qne.todo o Estado da Bahia sn.be que a 
assignados, pelos membr~s da junb. que s_ J uniéa, junta que funccionou na cidade ·!le · 
conservaram em suas cade1ras e por 127 e lei- Nazareth, n9 Iogar designado -por lei e com · . 
tores, que na àccasião se achavam present~s.. a publicidade exigida, foi a que eJ~:pediu di-' 
(Vide documento n. 1.) . · . . . plomas aos abaixo .firmados. · ._.-..:, -~ .. 
. Lavrado esse protesto, os membros da A demonstração ae tudo qua~tO fica. e;t
rnnta, que se mantiveram em seus postos, posto à.cha-seinilludivelinen~e feita com os 
permai!eceraiií na sala das ~essões até _6 doc\lmentos ns.2 e 3, para os q!J.aes pºdern a 
horas da tarde, aguardando que; melhor aVI- attenção da . Commissãó, · espe1•ando ·que se- . 
·àados seus companheiros VQltassem aos seus jani considerados legitímos os diplomas ) rue ·. 
logar~ para serein; ·iniciados . os traba~hos exhibiram os abaixo assignados, '\i!licos que. 
da ap~r~ção tão br~camen~e mterro_mp1dos pod~tn ser acceitos, pPr serem O!J . que çpn
pela caprichosa ret1raa~ acno,a .alludicla. . têm os . requisitos essencia.es. exigidq!J· peLa 
· No di~ immediato (21 de março) á hora legislação eleitoral vigente. · · · · · . · ' < 
legal compareceram . D:a· sala .das. sess~es do Os abaixo assignados, além disso, pedem-·a. · 
conselho Municipal os membros · da Junta a.ttenção da esclarecida commissão· pa·t·a o 
que na vespera se tink1m conser_yado até que se_ lê no volume 1° dos Annaes da Cli- · · 

· t ·horas da tarde, e, como até ' ao meio-dia mara dos Deputados de -1900; paginá. lO, 2" 
. não se tivessem apresentado o3 outros mem - columna,in fine, onJ:e s~ vê qué em casofden~ 

bros, installou-se a junta sob a presideiicia tico fõ1·àm Mnsidera;dos legitünos. ·diplomas 
do mais votaJ.o ·_dentre .os membros pre- nas c·ondições dos. exhibidos pelos :a.oaixa as
sentes; o qual . completqu o n9-mero legal signados, reputando-se · .como · formalidad6s ... _, 
de 11 com · eleitores federae~_, que se acha- subs~anciaes o funccionamento das juntas · 
varo no recinto, de conf<Jrmidado . C()ID O apuradoraS DO lagar--designado por lei e coni . · 

_art. 44, § 5o, combinadO cotn ~s arts. Go, . a.publicidade.indispensavel a qualquer· phase. · 
§ 3o, ultima pa·rte, e ~3 , & 1°, ultliDa parto, do proi:es8o eleitoral, · · · . . . 

. da lei n. 35, de 26 de Janmro de 1892. · Rio, 18 de abril. de 1903.~Salvador Pires 
déÇarvalho Albuquerque Junio1< -.Dr. Ber:... 
n.arif,o José Jambeirp .- Manoel Adalber.to âe 
Oliveira Guimarães . · · · · · · -~-

· E as:i!im funccionou publicamente, no logar 
designado por -lei, ~om todas a~ formali
dades Iega.es, em ses~oes ?onsecu_hvas, apu
rando todas as authent1cas existentes no 
Paço do conselho Municipal referentes á Exms. Srs. membi·os ·da _3a. ~OIDJ;llÍSfllío .de 
qú.asi totalidad~ das seççõ~s dos D?unicipios poderes. ·· . · . . . . . . 
de ·que ~se corp.p~e o d~s~riCto, ,assim comq Os candidatos abaixo assignado~,- rep_U:-
boletiíls e certidoes· do JUIZO federal apresen- tando-se · legitimamente eleitos deputados · 
·tados pelos candidatos, .até ao dia 28 de pelo 3" distdcto da Bahià; vêm com a devida 
março, em que, termina:dos os_ trabalhos, ve- ·venia oi:ferecel' a contestação q_1,1e se segue ·á. 
rificou o resultado segulllte: Dr. Salvador expedição de diplomas aos Drs. Folix Gaspar 
Pires de darvé!olho e Albuquerque Junior; de Barros e Almeida e Eugenio Gonçalves 
8.053 votos ; Dr. ·Bernardo .,José Jambêiro, Tourinho pela maioria da Nllta apurado~·a.. 
7. 767 vótos ; Dr. Manoel Adalberto de O li- com preterição do legitimo direito dos ·coP." 
veira Guimarães, 7.274 votos; DI.'. Felix testantes . · 
Gaspar de Barros e Almeid_a, 1.452 voto::l ; · Além das razões e documentos já expostos 
Dr . .Eug.enio GJnçttlves TourmllO, 1.037 :vo ~os perante a Commissão que teve .. ,e ex.aminar 
e outros menos vo.tados, pelo que expediu os tiiplomas apresentados -á Mesa., e com -os 
diplomas de -Deputados Fede~nes aos <abaixo quaes os -contestantes .demonstraraminillu
.assign~os. divelmente que' a junta apur~dci.ra que a~
. FOi, pois, .com surpiesa 'que os abaixo as- Signou os papeis que serviram de creden
signados assistiram hoje _á êtpresent~ção dos ciaes ~o Drs . J?elix Gaspar e E!lgenió Tqriz:i· 
papeis que, sob a denorqJ.naçao de diplomas, nho .nao funccwnou com '!- precisa régl,l lai'i
·foram entregues .á Mesa da Camara dos .dáde em . sessões p ublicas e no lagar designado 
Deputados pelos cidadãos Drs . FeU_x .Gaspar po.r lei, como terminanteinen~ J exige o art . 
e Eugenio l'our~nho, corou . tendo s1_do . expe- 44. e seus §§ da lei n. :Jfj, de 2Q de · ja
didos por uma Junta que tlv~se_funcclOD<:.t.~o ne_1r~ . de 181}2, ped-em os contestantes P!Jl'· 
publicamente e no logar des1gnado . :por le1. missao para adduzir ante· a ~ .. cornmissão de 
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inquerito os fundamentos que têm pua im
pugnar as actas falsas em cujas votações se 
fundam aquelles candicla tos. 

Antes ele quae~quer outras considerações, 
seja dad~ aos contestantes. affirmar, sem rs
·ceió de cóntradicta, quê · a apresentação · dos 
seus nomes aos suif.çagjos do eleit0ra.do P.o 3° 
dist :ictô da Jjahia, em substituição aos dos 
contestados, não foi para este uma sur-
presa. · · · 

zaretll, Santo Antonio do Je:::us, Maralttl, 
San tél. Crnz de Barcellos o Bolmon Lo . 

Deram ainda os contes tarlos publicidade 
no orgão da fracção politic~ a que estão 
filiados no Estado ás eleições dos municípios 
de Alcobaça, S . . Jqsé do · Porto Alegre e 
Igrapitma, nos quaos fora.m rG'gularmento 
su1:f1•agados, convindo notar que · as eleições 
desses tres ultimes -município:> foram igual
mente publicadas com as mesmas votações 

· /!..O contrario; a commissão. exe-cutiva do· pelo Diario· ela Bahia, visto que sobre a 
Pa~tido Republicano recebeu da quasi tota- legitimidade dellas não havia duvidas e era. 
!idade dos mun,icipios do - (]lH3 se compõe .empenho desse orgão da "imprensa tornar 
aque.lle-_districto a indicaçã"J dLS, · nome~· dos conhecido do todo o Estado o resuU:tdo do 
contestantes. ·· · pleito, mesmo naquelles municípios oQ(le os 

os d.ocu!Uêlitos JÍd. l a ÍS co.nsignam sÓ- -:candidatos ad.verso3 lograssem votações. 
liçitações nesse ·sentido da parte de dezoito .. Uilicamente ' ·de oito municípios, portanto, 
murumpios, .de alguns. dos quaes essa SJ- dentre 34,der·am os contestaçlos COJ.1hecimíinto 
licitação :vem firmada ))OJ,' grande numerO ·ao ptiblicJ. · 
de ,eleitores. .· Dahi po1' deariie, narri mais uma palav1'a 

A apresenta,ção dos contest·mtes, portanto, publicaram os contestantes ac~rca .do pleito, 
póde-se assim dize1·, ·foi p1;ecedida · de m'na apezar de insistento;nenté provocados por 
esqolha prévia e livremente feita por grande mais de uma ve;>;. · . 
nqme;ro de inflt~.e.ncias políticas do districto. E' que tinham a certeza de que os . contes
. . :"Ne.ssas. condiqõ~s •. tJ. com missão executiva do · ta:ntos não consentiriam quo passasse sem ro
·Partido Repub)i :aJJo, ela q Dal fazem parte, . clama.ção e prot ~st.o imme"diatos a publica
entre outros, os Senadores Virgílio Climaco ção de result:1dos. fraudulentos, -e ainda 
Dama~io e Artt1u~· C?sar Rios e os Deputados mais porque temiam .que essa publicação 
S!J,tyro de: Qliye~ra J)ias.. Aristides Augusto viesw despertar eri.e1•gico dr!snwntido da 
Miltop e Thqma;t. G:ll.-rcezParanhos Montone- paetc do eleitorado, _quo não toleraria_ silen
gl,'o, ._sem di.screpancia de um só dos . seus cfoso a abusiva falsificação de actns p!tl'a o 
membros,-q,pt'e3ento\1 aos sulfragios do olei- offeito de disvirGuar-se o processo eleitoral, 
torado os notne$. dos ·contestantés, quo, como que havia. corri(lo· com a mais completa li-
erlj. çl.e @pe~'n.r, . t:lahiram. tril,1mphante~ . das bernado . · · · 
urnas, ~QI!), gr<J,r.id~ diffePença sobre às seus 
óontendore§, os qu11es; sem .outrps ·1·ecursos, 
Ja.Jlçar(ttn m~o do . escandaloso e i.Ddecoroso 
p~·oc(ll:lso âe :tal&ificação dé _actas pai:> a virem· 
disputar aõs cootestantes .às . cadeiras que, 
d~ dh·etto; a e~tes pertencem. . . . 

_ O 3° districto_dÕ: Estado da ·Bahia compÕe
se do 34 Il).unicipios com 119 &ecçqcs . · ·. 

Assim foi·que;pnblic:da por <~lguns jornaos 
da Capital' a eleiçao do múnicipio do Marah(t, 
danJ o a u in .do~ contestados 360 v o tos e ao 
OtJ,tro 350, quando o numero de eleitores con
stantes da ultima rev_isão procedida em 1902 · 
era do .262 oleíéores, - foi immediatamente 
elaborado por 88 elei:tores desse município 
um protesto contra tão ver ~onlwsa fraude, 

_Ji;m todo_s ellos, com excepção dos de Na- arma unica de. que. dispunham os contos
....__zareth, com quatro secções, Olivença, com tados para· enfrentar com os contestaa-

quatro, Una,com tres,e. Villa Verd.e_,com uma, tas-.. Doc. n. · 
nos quaes não se reuniram as mesas elei- A · d t d · t ·t t d · 1 
toraes effectuou-sc a oleição com ob.;;ervàn- p.ezar 0 IJ. O-IS o, os con es _a os J~ gac . 
- d 'fi l'd. d 1 . d .· · 1. _ram-se seguros ·com . a «cm:r.ecçao da .J?,tnt!! . 

ma a~ orma I a_ es e~aes, sen o ~s r:su:: ·apumdora», como sem reservas .uJiirmavam, 
iados r.espe?t~vos_ pubhca~os pela Imp! ensa para lhes expedir os papeis com que a titulo 
d!l' capital a medida que mm sendo conhe- de diplomas se apr.,.sentai'iam á Camara-
Cidos · · - "· · · · · · -· · e, . pqr.tanto; nao ha\Tlél, embaraços que nao 

Nenhuma impugnaÇão -lev~nta.ram ~s eon- pudeSsem ser ªu'per<.~dOil nem ob,;tacnlos que 
tefltados contrJ. .as publicações_ desses r.esul::. não pudessem ser venctdos. 
tados . . . . · . .. · .. S'abiam que, fossem quaes fossem as pro-

Apenas de cinco niunicipws mandaram os vas .e documentos que pelos contestantes 
contestados publicar resultados differentes pndéssem ser exhib~dos, a ju~ta apuraAorà, 
dos que erain . dados ·pelo Diario da Bahia, ·surda a quaesquer reclan1ações. lhes faria. 
orgão ~o partido republicano, a saber: Na- presente dos almejados diplbma.s o conse~ 

. - ' ... . . . . · ' .. 
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guiritcn'lcn tc nã·o hesi taram n:L· faina de Drs. ·Fclix Gaspar e Euganio Tourinho; em·' 
fabricai' papeis que lhos cJnsignasscm vo- datas de 4, 5 o 6 do corrente mez, cons-
taçõos .. . , gnandJ VutaçÕCS differentes, passam OS C OU:~ 

Conhecedl:r.•es dos nomes· dos inesarios d1i3 testantes a fazer apreciação . m:ais detida 
differentes secçõo.:, uão trepidaram em friJsi- a · -respeito de'taG~ aotM c·onfrontadas :·~orii:; · 
'ficar-lhes as firmas ilo jntúito de exhióirom á :as verdadeiras e coro doêumentos q\le pmk 

- - - sãm· corivencér a · Hlustre . commissão . :. dê' 
·Camara actas cujas vo_t~ções col!idlssem:..qem qtje, em- qu.alqqer llypothese, som.'m_àdos· os:: 
asdas verdaderas eleiçoes, . · ' - · . v.o'tos; de eléiçõ·es regulal'es-, os _çontestantes . 

Entretanto, ·como sucéede em . geral - ao_s ficarij.o com votaÇão sempre superior á, doS"'
delinquentes, nãe tive:r'ain _a cautela précjf!l contesta.Jos, que :de rr10de .algum ,p.oderão 
'1om tomaral)l as_. precll,uÇões necessa:rias_ demonstrar que correspoo.dem á .·.verdade as ·, 
para tornar. iriipossiveF· a descoberta da · ·stias·Cópias de .acta.s ·cqin firmas _ mantfesta~-' . 

- fraude. · · · · - · ·. •.·- me'nte -fa:lsiftcadas_. . •.. -

AS\Sim~foi. que I)ão se preoccÍipàram em ex_, . N v-za1"eth . . . · ·.' - :!~; -
- trahir.de suas actas a~ !}ópias exig.idas por; ; . · _ - ~ . . __ . ,,~ 
lei. Limitaram-se, ·ao que ,Parece, a fórgicar · · Esse município -foi pelo pod~r - competenth;: 
cópias unicamente para· a Secretaria da div1dido em _ quatro _secções. . . .. . .· .. . , 
Cama,ra. · EIQ. ne1lliuma dellas reun,iràm-se, rio· dia 18· 

. . - - . . . . . . . . . . de' fevêi'êtro,,as mesas · eleitoraes; conforme . 
- A~ _tres cert~does Juntas, passa~as -. pelo corista Aas· certtdoes de decla{;loas de voto< 

escrlvao .do _JUIZO Federal da, secçao d,o Es- ' existentes entre os pàneis sub!llótÜdos a· 
tado-di\. Bah1a; fazem Qerto que para .o ar- . · 'á. · a· 3"' c · ·s~- · .-, 't · ~ · ·-· . te·· · · j i.> 
chivp daquell~ _ju):Zo·Iiã.o foi re!llóttida ·uma'. ex 1~0 .. a _ - om1Il:1 . ao, •e1 a:s ~çran ,~ JU \ 
ó da:s authenttcas com quo ora. :Se apresen- de d1re1to da, COll;J.arca Dr. ~e.,ma!do , Alv~s _ 3 
• · . t ,;(a· · .· · t · , · de MéH_o .e :promotor pubhcJ Dr. Arsenw 

tam _ os con ~:s a _os. (D?cumen o:s - ~s . ~ -9 • ·Rodrigues.Settàs;em .nótasdos_ta:helliã,ils:l\flk:.:... 
2 O e 21.) · · noel Quiri'no Bastos e: An.tonio Theodoriéó ·:ct&.'. 

Ainçl.a mais: . a certidão· pa,gl'ada em-virtude Frt3itas co·sta, em virtude_ de. 'despàclios' pro,( · 
de despacho do }Jresidente da junta· .apura- fei•id6s peJo m:esmojuíz - qe · dire1t&•em·pêtP 
dóra da Capital, qué .apjiroü as eleiçõeáfeitas ções ·cie eleitort:>s que. por esse• 1no.do ·entende~. -
om todo o Estado, para.lim Senador e Vice- t·am de: eloH~en:temente . testemunhar ·: qud 

- 'Presjdente da Repqblica,; . n~o deixa duvicla não se haviámr•êunido as. mesas pa;ra 9 pro~. 
do que as authenticas do 3° dist-ricto ··apu: ces_so .· da ·eleiçií;o, ·dérnon_stra:rido , 1\,o· Ifiesirüf 
radas pari essas eleiÇões. são, as mesmas q-ue· tempo que · a "grà.nd~ iualofia do êlei~or!í;dcf: 
consignam votação : IJai'a C!!'l conte~tantes em acha;va-se ~,~o :pçstoS. 'pa1·a '.exercer o·sobéral:ió:. 
to'das as . secções dõ3 .trinta. e quatro muni.-' di-reito do -yoto . Essas,declaraçõ?S;feitas lló.S 
cipios de que so ~ompõe o districto. (Doe, · t~_rmos em que ó for~m. 6;~ :riotas_de; ~;~.b~k 
n. 22 .) . - . Liaes .e P~ra11te _as .. ·a11torrdades , -JUdwu~r~a~ 
' E foram e.ssas éleições ·as approvil.i:IÇLS pelo 

. Senadq,·- que já reconheo@u e proclamou Se
nador pelo :Estado . da Bahia o Dr. · Artl)tir 

-da .comarea sao eft'ectivamente · o:'.mais, , e-x~- . 
pres,ivo Protesto contra à -prqpúsí~l á11sei:t;; 
ma d,as II).e3asq.ue~ : eompostas em sua uaan_i:r · 
midade .da correligional'ids e. âínigos do~ cóil,-. 

· testados, não qu~riam de,niodo algum a,sªjst~lij. 
_Nessas cÓiiciiçÕeS, o · resúlt~do · geral ~a- e rriei)OS presidir a victoria .que alC\LDÇ.ariam 

Cesar Rios. · ·· · 

eleiÇão, cQn for:~ne o quadro· existente . na.' se~ ind u:bi ta velrrien té rias. urnas · os con testaôteá; 
cretari~J-,-é: o; ségiillite: - ' · - - - · -_- Entretimt~; os contest~dos ap~esellt_ãran!. f: 
· : · · · ·· · · · Votos secretari.a:da can;uwa. qu~tro Cópias·: da.aéta.s. 
salvadoi.· Plres de · cra.~·v·alho e Al- · 1•elativas 'ás quatro secções (lo município' 1I.ê 

buquerque Junior ... · .... ..... ·. · 8. 981 Ní!>zareth. · ' · · >!ii 

Dr. Bernardo José Jambeiro..... s:282 · · A.; iuu~h~~ comciissãô pedem os 'co~test~~~ 
Mànoel Adalberto de · OliveiM ,8 _ 0.3~0 t!lll 0 Cj)nfronto entre: o_protesto alludiqo_e !1#. 
- Gulwa.rães · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · actas, na. cer-teza de que não poderão e}!t8$,' 

Felix Gaspar à:e Ba~ros. o Al- resistir á força esmagadora daquelle. •:_ ;i-. 
meida.: . ........ .- .... :. · ........ 3.342 . . . ·.' 

Eugeni~ Gonçalves Tourinho..... · .. 2. 896 . Em relação. aiP,da á;eleição desse mui:Íil}ipio 
ped!'m ps contes~antes permissão para, . e-~n 
rf)forço á prova ja . adduzida. de que alia nã.a 
so eft'ectuvu, . apresentar a - illustre · Có'n:)..;. 
missao a <mrtidão do sm·ventuario. Felippà 
Pacheco de ~raujo que, com à. fé de seU. 
officio, faz certo que ' teil,do sido . convidado 

Esse resultádo bastaria ·para por Si só 
dar como .eleitos os coritestantes.Entretanto, 
co1no, além das actas em que está· apurado 
esse resultado, outras . dei•ám entrada nà 
Secretária por · ititer'n:i~dio dos · <'~Iididatos 
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por edihl, public.1.do na fórma da lei para Ao critcrlo da. lllustt•e Commi:Bão fica. a 
ti:anscrever a acb da 3"' secção e dirigiu- aprectaçao dessas certidões que iutei
do-~e ao logar designa,do p~wa funcciunar r amente destituídas de valor jul'idico, e quo 
(l!l?:.t s~cção,ás !!.horas. da manhã, ahi con-. em cJnfronto com as actas, nenhum o preço 
ll~!'Y9\.l; S~: até meio _dia sem qüe.se ç_rgani~ merécalli. . . . 
zas8e a . m~3a eleito-ral · q ile · devia receber .o:r · . · · 
votõs dós eleitores , . presentes ' em crescido . Alé_ill disso os cont~~~ante3. Juntam como 
nmnero. ·Doe . · . documentos . os boletm~ ;lSSLgnado.> pelas 

• 
11 

• • me~as . ·eleitoraes d~s 9 . secções do muoi-
.• . . · clpid e· com ·as firmas respecti.v.ás reco-

"'f" ~r - _ ·· · Sa11-to .An.tomo .ele !e~us -. nhecidas. Does. ns. 23, -24;25, 26, 27, 28, 

;j)~~!le irÚ,uiicipio,queco~stade_ t~es~secções· 2~· -30e81_. _ ·_ · · ' _ · 
:cqm · 6,~5. eleitores, h!l dua~ ·series de . cópias_ . os· contestantes pedem aioda a · attençao da 
de actas·da eleição de 18_ de.-feyei•eiro um::t.s mustre.commissão -para. a lettra o · fil'ma do 
entregúes·á. ~ecr.e:tar ~a pelo Dr. Felii Gaspar .tabelhã0 Fâus r,o GíLllo,que esta.o visivelmen
e qtftt.aa vinÔ,aS pelo i:oi'rei'O. "Em_bóra. não te_falsificaaus n:.t certidão pa.ssada. .pelr escri- · 
fjgqrein. ness~s duas series os mesmos me- ·vão de paz José do Nasciillen'o Mor.eira.. 
sãl'fos;·· todavia os -Iiom·es. dc~s ·eleitores ·'se · · · 
àchain repetidos em ·umas.- o óutras. ·. . . QliuenÇ~ 
· ]!lóttet~o·t~. a · ·circúrris~.ócia · de :· ájustl!--

rQffi,.se; a~ votaçõé!l de ~urna.s das acta~ .. corri .. · N~ss\3 rtiunicípio .não· houv-e eleição. O do.cu· 
as qtie·.: .se .. e_nco_ntrárn ~n l.ls doe_·u :-llento.s ns. mento; n , 32, que ·.é .o protesto turnarlo .nesse 

Stlotülo em notas do tabollião Fausto Gallo--o 
lQ, 20~ 21 .e 22 fa~ presu-mir que séjam e"SS~S- feito p~1o cidadã~ Alexa.ndt•e Cunha., fiscal de 
á~. v_~rd.adei:ras·. . . ; ·. · .. · · : · --·-> . um, dos. conteslJj.ntes.; ·é prova ma.i.s que suffi, 
: :.NãS.me3mas córid.içõés ·00 ácharrdrinumeras cient~ .p.ara â. ~monstrar a não reunião das 

·ôu~t;a~ ch-is ~ti'pli-cata.S apre_serit!ida;s pelós cori~. mesas nas differentes s-ecções desse,muniCipio. 
iestado.s - çomo os das d!la.s secções· do ;nu- - E~ ·oii:vénça', que· pertel}ce ·ao TePIPP -de· 
nic~~i~ ~e S~ntarem, as das· tres secÇ(:íes do Ilhéo~, nã9· ha. tapellião,.de modo que o fiscal 
mumc;npw de Ta.pet•oá, as dali 18 , 2"', 3"', 4•, alludido, querentlo -sa.tis(azer o preceito legal 
7~- -~ ga _dó IUtinicipiQde Valeriç~; as dail duas que ·exigo qJie _O!! pt•otestos ,dos ·fi~caes sejam 
s~o§es · do mll.Qicipio .de -.JequiriÇá, as . dé\ :toimidos por t:Lbel!jão, dirigiu-se á cidade de 
4• e 5• f!ecções . do 'mú,nicipio . de Ita.parica, Ilhégs nà. impossibilidade e[ll . que e_stava de . 
as da }&.e 2• l!e_cÇõa~ do m.~ic ipio·.de - Cayrú; g fJ.ze~ no ·proprio município d~ Olivença. 
as_~!l-S. d~a8_secções de I>.orto Seguro. :- · · · · A~eiescá· ·.qtié · r~sultados · de eleiçõeê desse· 

~:r ê0nfr>onto eqt-.-e as eópias.cttie s.é acham-, . niúo.lCipio nunca · :roraiD. .·. publicaJ.os, kn_do 
na; · sec_r~taria e ·a -comp),raçào entre· as aljá::i'os-cJil_tos'tados ptibljca:do :um telegram
votações·que cada· ·se·i'ie c"Ii.signa'·. com .às ma em que apenas ·se lhes noticiava que a 
votações :correspondentes a··ca.da .uma dessa~ elE~iç>,ão termip.ara ,ã,s ·9 horas da - noite· da 18 
secçqes, constantes 'dos ·docúnientos ··ns; ·191. de fevereiro . . -((.!) W r.eaJmente curioso que 
20! _21 · e ~-déixa 1Ç>go. · _vêr quaes dentr<J i nteressados, 13m uma olàição dii·igindo-se a 
essas cópias podem· e·- deve~. ser acceitas candidatos . nella igualmente interessados 
como verdade-irás: _. · · .. · . · · · - ·não,- se apressasein em dà.r o resultado quan-

. · -. · : dó·· eótretanto dizião haver a eleição ter-
. · ··ÍlhéQs mina:io.· · · • 

. :• . . . .-,.- . . . . · ·Foi, poi;!, com surpreza que deparamos na 
. Ness.e municipio não hé!-- ~uplJcjtta d~ cópias ~ecretaria . <_la Cam.ar~ quatro cópi~s de ' 
d~ actas. ,Ha, porém, ~ntre o~ papeis ;rela-. actas correspon_d _-ntes 3tS qua.~ro secçoes de 
trvos a 3", 4", 5", 6", 7•, sa E;J . 9" · !lecções dua~ Olivénça, .ent,·egues pelo . Dr '· Eugenio Tou-
eertidões, uma passadá pelo escr-ivão de rinho.; em 5 do corrente; . : · · 
paz do disttictóqa. CachqeiJ'a 'de Ita:bima .José A' fil.Isíd~de de · tá.es . 'ãetas, porém, estl~ 
do ~ascimeilto Moreira e outrà .pelo escrivão pa_tente. · - · · ·• · . - · 
de' paz interi-nn· do di.stricto de 'Castello No:vo Nas copias ·da 1 .. se.cção 'um dos mesa rios 
André 9-e Sauza._ Caldas, · · ora assigna.-s.e . ?\.ntonio José' Pedro e ·ora 

Eni ainb~s .se figuram- ·ele-ições'· Mtas em Ap.toliio ··Pe~ro José. Nenhum- desses nomes 
ca'rto?·ios perante es~es . servàntuariçs, que pórém figura na -cópia das assignaturas dos 
por essa forma arvorara-m-se eq;.~auctoritate ·eleitores· que votaPam e nem menção al-

. , - · · guma se encontra a rasp:Jito na acta, o que 
propna um mesas elelt~rae~. · . vem confirmar a suspeita de que não existe 

E' .Jim processo ·novo _de .eleição .do qual tal inc}.ividuo, nem sé póde admittit· tn1e um 
.nãg : cogitou a;_leLel.eitOra:l.- · . . · . . cidadão erre . o pr9-prjo nome. 
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Na actn, da 2a secção o numero de clei
tm\.,S q tW v o t,aram n<'lo coincide com o dos 
nom.0s tl11 r-.Jlação ele assign<Ltura. A.inda 
atli onccmtea-se.or·a Florentino Soarcse ora 
Florentino Victorio .Soares. 

Na act:.L rli.i 3a secção Antonio da Silva 
Freitas é o nome da ultima assignatum na 
relação destas, entretanto no t ermo de en: 

. cerramento se faz menção de que a ultima 
assignatura é de Antonio da Sllva Fl'eire. 

Todos esseJ vlcios denotam que essas có
pias não oorresporidem á ·verdade:quo outra 

· não és )iJ.'io a que se oncontru no do~urnento 
áciina .mencionado co1ri ó ·qual .se pro v<\ que 

·em todo o município do 0Livenç:1 .clel:xou de 
havet' eleição. 

. Areia 

Desse múnicipio existem entre cs papeis 
su,jeitôs ao estudo da 3a Con1missao, duas 
séries .de cópias de actas da la, 3a, 4•, 5a, 6a, 

· 7a e 8a S ~CÇÕJ3, , em qUO figuram assignados 
os mesmos mesarios, em que se declara. te
i em sido feitas as eleiÇões nos mesmos ' edi
ficio's, achando-se rupetid.as nas cópias de as
sigtiaim•as . de eleitores mais ou menos os 
mesmos no'mes. 

. J;>essas' cópias urnas vieram roglilariilento 
pelo Correio, outi·as foràm entl'eguos pelo. 
Dr, Felix Gaspar na secretaria, em 5 do. cor

. rente mez. 
co[]signa.m resultados dilferentes, o que 

. torna evidente que dentro ellas, umas são 
as varJade rase as outras falsas. 

Para qüe a Com missão· possa bem aquila
tar o-nde está. a .verdade ,juatamos os boletins 

·• assignados palas mesas .com as fii'Inas i'e·
conhecidas ~Documentos ns. 33, 34, 35, 36, 

~ 37, 38, 39 e 40, e mais as certidões cJ.as tran
. scripções das actas das 4", 6~ e 8a secções-

Does. ns. 41, 42 e 43. . 
Diante de taes documentos desmorona-se a 

audaciosa in.vestida dos falsificadores, que 
·não trepidaram em affrontar a oplnião pu

. blícu mesmo nu. certeza de .serem desmasca· 
·rados. 

Marahú 

Nas duas secções deste município ha duas 
s_êrie~ de cópias do actas firmadas p t~r me
sarios dilferentes. 
As~cópías entregues it so !rehi'i~l." pelo cúi

dldatóDr. Felix Gaspar, em. 5 do abril, t.ã.o 
as seguintes votáções. : 

Ja secçp:o 

Fcllx Gaspae ............ . ... , ...... . 
Eugenio Touei.nlw ....... . .......... . 
Aclalberto Guimarães~ ..... ·, ........ . 

Vo~os 

'200 
200 

34 

DJnclc se inf,)l'C que votaram 217 clci· 
tores. 

2a secçllo: 
Votos· 

Felix Gaspar. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 150 
Eugenio Tourinho ........ ,.: ..• :. ·150 
Adalberto Guimarães.,.......... 56 · 

De onde se conclue que votaram 188 elei~ 
tores . 
. Votaram, pOl'tantó, por essas duas cópÍas 

405 elettores, o que por. si só basta parà in
fL·mar sernelhantes eleições, visto · como em 
f;\ce do dQt:mmento n: 44 em todo municiplo 
de . Ma.rahú , o numero de eleitores qua-lifi
cados é de 262 . 

Os contestan(;es além desse docúmerito 
apresentam ainda. os de ns. ·4, 5> e 46 e qu_e . 
são as · c~l'tidões da · transe ri pçã.o das actas. 
das voi·d •déi.L'as c · nnicas · . eleiçõerúfa~ duas. 
secyõe~, c por ultimo olfereeém o ~áémn~_!1.t0 
n. 47 gufl por ·sua. vez veem corro1;wrar a·· 
fu.lsidade das eleições ap1·esentadas pelos ·con- · 
testados. · · · 

Prado 

Nesse município ha duas series de. cópias 
de actas, uma vinda pelo Corroiô e o"i~tra 
ent.t•eguc pelo Dr. Eugenio Touriühó, .etn 5 
do corrente. · 

Qun.nto ás da I a secção ta mós a notar. que 
ria. cópia da_acta, em que figura como presi· · 
dente da mesa João Antonio do Náscimento, · 
·se consigna o ' éompa1:ecimento de 254 elei
tores declaran(l.·o. se eu:~ seguida que deixa.·r a.m. 
de vob.r por não terem . aéudido á chamada ···~ 
21 eleitore~ , ao todo / portanto, 275 eleitores, 
c1uanJo a lei determina que as seoÇões nã.o · 
pódem exce1er de 250. ·· ' 

Aintla mais, figurando terem votado nessa' 
secção 254 eleitores- da cópia das assigna-
tqras cJustam apenas 249. . · --

Não ha menção na acta de Circi,i.lilstancüi. 
que pos;a justificar aguelle accrescimo. . · 

Na da 3• secção, além de estar visivel- ·· 
mente raspado o numero de eleitores· pi;e ... · 
sentes, consta que votaram 198 qüe com 57 
que deiúram de acudir ü. charria.da dão a . ' 
sJmma de · 2:J5, sem deélarar-se ·o ú1otivo de . 
tal excesso . 

Notu-se cd nda quo votando 198 eleitores...:..: 
mt eleição .de- Se:Já.d.ores :-Je apurem apenas' 
JUG, quando não consta que houvessem votõs 
em hr·<tnco,-'c .na de Vice-Pr-e;;;ldonte. con• 
st;uu l 98 voto:; o 2 em branco quando vota- . 
ram l 98 eleitores. 
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Esses vícios que se encontram nas cleiçõe.l 
de que foi portador o Dr. Tourinho são bas
tantes parét infirmar essas eleições, que' 
nuncn, foram publicadn,s e que não coincidem 
com as votações constantes dos documentos 
ns. 19. 20, 21 e 22. 

candnJosas são as eleições com que preten
dem ü:tzer-se reconhecidos os candidaJos Drs. 
Fclix Gaspar de Barros e Almeidtt e Eugenio 
Gonçalves Tourinho, e acceitas as authen
ttcas das legitimaseleições! o!! cont~stant~s, 
como verá a illustre comm1ssao, estao muito 
legitimamente eleitos com grande maioria 

Belmonte de votos. · 

""' · :1l.s cópias relativas a esse· município con, Nã~ será de mais ponclerar por ultimo que, 
tén1 os vícios seguintes:· _ · não se j:t!gando a Commissão devida~ente 

- · esc1arecidtt com os documentos que JUnta-
Quanto á I a secçâo: Não constam d::t acta mos sobre a legitimidade das el~ições d?-

os _nomes dos eleitores que assignari1m a plicadas c resolver em sua sabedoria exclml
rogo de , outros, como o eJlige.o § 18 letra{, .as por completo, ainda assim o resultado 
do art. 43 dalei n .. 35. - · será o seguinte: · 

Votos Quanto á 2"' secção : Menciona-se que a 
transcripção foi feitn, por escrivão ad-hoc, 
em seu livro de notas. · Salvador Pires de Carvalho c Al-

buquérque Junior ...•.. : .. : ... , .• _. 5.30:) 

4.733 
4.575 
2.467 
2.328 

Na 4a secção'-diz a acta da organisação da 
mesa qu8 o secretario é Bento Beryllo Ri
beiro,~entretanto a assignatura é de Bento 
Beryllo Ribeiro·sapuc;iya. , · 

Airida mais o Concerto do êscrivão do ::paz 
não traz a data. · · 

. Santa Cruz de Bárcellos 

Para infi:rmar as eleições apresentadas 
pelos contestados offeracem os contestantes 
os documentos ns . .48 e49. 

Criravellas e Viço§a 

Manoel Adalberto de Ol1ven·a GUI-
marães ............... ' .............. ' 

Dr. Bernardo José Jambeiro .....•... 
Felix Gaspar de Banos e Almeidn. .. . 
Eugenio &onçalves Tourinho .. , ....... , 

Esperam(JlOiS, da i~lu~trada Comf!lissão o 
reconhecimento do dirmto que assiste n,os 
contestantes de serem considerados os legi· 
timamenteeleitos. 

Sala ·aas Commissões da Camara dos De
putados, 28 de abril de 1903.-:Salvador Pires 
de Carvalho Albuquerque Jumor.-Dr. Be1·· 
nardo José Jambeir·o.-Dr. Adalberto de Souza 
Guimarães. 

Das eleições desses (lous muniCípios ha du-
plicatas. cotri 62 documentos, inclusive duas certi-

0 d t 50 51 "<> 53 54 55 dões relativas ao município de Camamú. s · ocumen os ns. , . . .):.-, , , e • , 
em relação ao primeiro, e. os documentos 56 Excellentissimos Senhores Membr0s da Ter
e 57, em relàção ao segundo, dispensam qual- ce.ira Commissão de Verificação de Poderes. 
quer argumente} para tornar claro quabs as -Os telegrammas enviados em virtude de 
verdadeiras. · · requerimento approvado por umn, fracção 

da Ca:tnara dos Deputados da ·Bahia á:camara 
· S. Miguel dos Srs. Deputados, telegrammas que aca

bam de chegar e que figuram expedidos por/ 
Os contestantes encontraram duplicatas mesarlosde algumas' secções do 3° ilistdcto 

d~ 0opi:ts de actas relativas a la é 2a secções eleitorJl daquelle Estado, a declaração feita 
desse~m.uhicipío com os mesmos nomes de perante esta illustre Commissão por um dos 
mesários, figurando as eleições nos rqesmos~ contestantes, quando, fundamentando· o pe
logares, devirgindo apenas limas das outras dido de 11razo longo, resumiu a ma teria da 
quanto ás votaÇões. " contestação q)le ia apresentar aos nossos 

Examinando-as, porém, verificaram a fal- diplomas fi:zeram:-nos perceber qual a ma· 
sidade "das em que n,s votações não. coincide teria da cq)ltestação.qUe.ia ser offerocída. 
com as que constam dos. documentos ns. 19, Co-nhecendo a fragilidade dos argumentos 
20, 2L e 22. de que 'poderiam lançar mão os contest:J.ntes 

Juntam mais ·os contestantes quaQ0 ás e no interesse de não d:morar o trabalho da 
eleições desse município os d.ocumentos ns.59 3"' Comniissão, deliberamós trazer n,o setLalto 
e 60. · conh:-Jcimento as considerações seguintes que 

Demonstrada, éomo fi:cgu com os docu
mentos apresentados, que fraudulentas e es-

destroem por completo as futeis allegações 
dos contestantes e demonstram a legitimi
dade de diploma que nos foi expedido. 
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Si por ventura um ou outro ponto da con- por ind-icação de grande numero de . intluen~ 
testação não tiver sido previsto e por isso cias do antigo 6° districto da ex-provinci~l 
não for refutado neste documento, as luzes parte do actuàl 3", e é portador de duas ·tra:. 
do distincto relator e dos demais membros dições de serviços, pC!r longo tempo, ao _Es~ 
cl.aGommissão.supprirãó, qom o: exame dos ttido e ao Paiz. · ··· · · · · ·· 

· papeis existentes na SecretarJa, a.s fàlhas ., Seu digno prd!!é_nito_r._fol, por m.uH_os ann_~s. 
deste ligeiro trabalho. -~ · - · ·_ · ~ 

repees~htálite daquelle antigJ 6o distric't.o -9.~ 
Presumindo haver dêsempelJhado . cóm -assemb!êa prOviricia.l, pelo 'partido coilserv)t• -_. 

honra e lealdad_e ·o m:a:ildato de repres_en~ dor, e ~eu iliustrê -sogro, :· o · ·re~pei~_avet 
tantos da Nação; que nos fôr_a conferido pelo Sr. conselheiro Antonio Carneiro ·da: Rocha";·· 
eleitorado 'do 3• d,istricto do nosso querido repi·e~entou· em -·-v--arfàs legislatúras aqqello 
Estado na. tal, pleiteamos ein 18 de fevereiro, distr!qto na · Camàra .dos · Deputadõs, . ~plei~ 
confiantes na justlÇ:í. do :eleit'oPado; a reGO· ~~ando . e 'Venci:u'ldo, ·' InàÍS de uma vez, elel• 
vação dTe!e_!a~&. ~nvestidul·a. . . · _ çõe&.·ctmt-rainfl._uoncia·governamentale contrf!,· 
. :Não fizemos sem reflexão 0 _ .som exame colliga,ção d.e -caodidat·J do . partido. ad:verso 

t . . . . com . outro; candidato .lib'oral, sendo està' ·o . 
· comple o das condições em que o pleito ia h_om_ em __ -_ de valór que .se_ cham_, ou Augu_stáFe'J.i~ : 

ser ferido. · · 
· · · reit'a Frànça,. · •- -~ 

. ·- Criminosos do àbençoado qoli<ito d<i leal~ ,..,,A.·. tribb$ vi'v_o~ reu(ür_·am _ ao __ ; ndS~;O ~~for_ Ço _h_' 
. dado, sabíamos h~ mliíto, ·quo contra . nós 1 -

_ hav~a deliberados proposítos por parte do go- proveito: dàs re açõe§ q'tle manteem assid~as 
verno elo nossô Estado. . . _ em _todo o dístricto, , · .. · 
_ ·• NKo ignora-v'am:os, por Igual,,'_qúe' 'fôl'a bal- ,_- -F~li~ (JasJiar,_ nà_s~i~o: ~m SÇJ,~tq AntbjlioAá -

·. dado O, esforÇo assíduo, perserverai:J.te ·e :hon- JeSUi!~ .- nma das . IIlaJs lii.lPPf '•antes I:)Id~de_s . 
· rosissimo.., feito- em -tempo apportuno em da. .par~e ~ent.ral :do drstr~cto,. e()m fa!D:k 

prol da nossa reeleição,:p.elos orgãos de mafs li~_ num_~~osa; rJ..mrficaQ.a em varws __ m~~w .. ~~ : .~ 
valor e prestigi() dO partido repüblicario d<!>· Jl.~_os ,:v_l:sinhos •. onde · parentes -e _, . ;t~lg()S 

. Bahia, pelos-_proceres da poderosa e iHilstre ~e~s?a~s ?ccupam a~ .JI!a s . eleyadas __ po; . 
collectividade, á sombra de cuja bandeira s1g~~s soc1a~s e pollt1cas, servm duralf,~.e 

. batalhamos obscuramente, ·é verdade,nias . mil.l~ de.tres ~nnoso~~rgo de yhef~ de s~, 
, ~om a firmeza e c_onstanci(L e dedicaÇão dos gu~_ança pubh~a~ e ao. ~overno. d.e ~ue :(~1-.. 
mais decididos servidores da Republica e .da p~It~ nem !lle~_mo os mais ;.e~carmça ,os l.Ul. 

_ Bahia, dedicação ·que ·(L rlivergencia .. com um . m1gos. e , o_d1en~os accusa.-Jor es_ ousaf~m . J1eg~J,r 
_ou outro jamáMdiminuiu. . · _ _ · _ o .serVIço ~nest_lrn~vel· d~ _ p~c1ficaçao_. do ,sul 

· · _ . . . · · . · · do Estado, prmc1palmente as comarcas de 
. A beilevola. intervenção - insistente em Canp./iv'ielras,Belmonte e Ilhéo~;eritreglies, de . 

. nossó fc.~vor, a cordealidade das rel~çÕB3COín há muito~ á sanha de 'desordeiros e fa_cinoras, 
os homens illustres que compunhiim a repre- que impunemerite·saqueá.v.l!>Iil a prôprie:d1.de, 
sentação da Bahia; os signa-es inilll,xdívei~ de tiravam as vida;s e mantinham em es:tado de 
geral applauso ao nosso procedi!Ilento poli, gra;visslnia conflagraçãQ a parte quiçá. .:-l,llai_s 

· tico-por um ladp~e pelo outro lado as vec riéa e futur.osa; díL _Bahia. " · ·-
heJ~entessugg~stões ·:e ?~ ma.i~seguro_s pro- ' . sria ~~llabôraÇão· .nesta ·. obi.:a .de p~z:. e . r~·. 
teStt;JS ~e .ap9~0 da~ maiOres. l~fluenclaS d.o stauraÇão ila lei deu-lhe .fortes êlementos .no 
3° dlStl'!Cto da Bahta deterrom~l'i).m a nossa distric~Ci; qÍie véiÍl logo depots,' por indicaÇãp 
r~so!uç?-o. de app~llar para as urn~s da ex: gepal d,ê chefes é influencia~ do Estado () da~ 
c~usao ,lOJUSta. e odwsa, co~ . que foialp()S fe localidàdes !•apresentar nesta camara:. . ·-·· · 
ndos.a contragosto e com reprovaçao dos · . -· . . . ' · _ ·- · ·. . · ' . · . . · . ,·_; . 
homens eminentes do Partido Republicano Seni rlesconltécer e sem pr\JtE:Jnd.er diminuj.-r c 
no Estado e no Paíz. . - · · · · - · <~;s qualidades pessoaes ',dos i11Jlsti'es éon:teú , 

t<tntes, ·somos, entretanto, . fol'çados a , sa~ _.
. Pedimos licença para considerações, que, lienta.r que nenb,um . Q.os -diJjlS póde allegiõr . 

embo:r!L pessoaes, te~m valol' no caso, e fJr· factos :óu-circunistaneiasqíie igua,lmenté ju!l~ . 
_ necem elementos para .formação de uin juizo . titif!uam· a presiuttpção,. siqJJer, de infiuenc.la , 
··_ exacto a ,l'espeito das condiçõeS em quenos política no district~ por onde foram eandi~ ; 

· ' ·e\npenhamos no Pleito. datos. . . . , . . . _ .. 
.. Não somos, senhol'eS da ·conünissio de In- Um.iielles~ S'r. Dr.Be~narlfo Jambelro,~ séiri 

- querito, uns desconhecidos, uns pl.'Vtegidos família ou l'ela.ções em.qualquer poilt<r d'o . 
por i~fhiencias ext:rarihas, no 3• districto da districto, res.ide; h a alguns anns, . em santo 
Bahi_a. · Antonio de Jesus, tirando da clinica, qu~ 

Eugenio Tourinho representa-o ha seis exérce com a<itívidade, intelligericiÇJ, e zelo) 
annos, tendo sido a primeira .vez .candidato os meios de sua manutenção• · · .: -~ 
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Ô Sr; Dr. Salvador Pires, até pouco tempo f'avor ,we:s a nós, ao passo que os resultado' 
juiz de direito, exerceu a judicatura em duas publicados pela imprensa, do.> contestantes 
comarcas do districto, durante poucJ tempo como o das eleições procedidas nos muoici
sem intervenção nos negocios políticos,- e pios que não r2uniram actas áquella corpo
q t~andq . jª- .a !lirecção destes estava _confiada ração, lhe~;~_ dão, nas secções de taes muni· 
adj:>rimeiro sigilitta;l'io da. presente reft1taÇão .. cipios, .vantagem gran!l~. isto é, grandes v o• 
'Nit's· cólldicõ(3s ~expostas e corÍl td~s . elo. taçõas aos nossos competidores, e nenhuma 

:fi;íerit<?~; apréseritámo-no$ âo eleitqrado, que o.u quasi nenhuma a nós. . 
!lôit p.l:'ãr!J.iÇJü coiii .o mais brilhante 'Humpho . ' Ainda, porém, apur~dos'taes . i·esultados e 

. ~~;;_íiU?JiodiámôS:aspirar. · : > · . • .· . sonimàdos ao resultado apurado pela Junta, 
. . . . . . . .. mésmo . nest'1 hypothesé, nossa victoria 6 
· · -Fu~~is eiirípl!rtilietites serão qiiasquer ar- iocontestavol. ·· 

lif!l!fteritós a respeito da Jifota Apuradora. P.recis~J.vam 08 contestantes, impossibili-
0;X.)~(~i.Ínift.a4e ~os ~iplo~as que nos for~ríÍ tados de venc~r a · eleição em um grande 
(lQnjj.áilg~ é,ma,te:rla re.solvtda pela':Ga.mara, nuíúel'<J dornunicipios, simular triumpho 
·qi1e1:'la.rtdo to.m.àidó Mnhàc-fmento da~t inept11á para ôbt~.;rem, si n~o .a ajmração de ill;lagi
~Uf3gà.9ÕQS dmicootes~antes e do papel que na/ios resultados eleHoraes; ao 1Ílenos a an
_tr,_oül êi'afu, com o.,titulb dEfdiploma;: assigna• nullação de um graride numero de authenti..: 
llo .. JíQi!; um gruP!) de, 111nigos seus, deu-lhe a cas.dê secções onde fórtes elemont_os que não 
iínpqrtaüci~t q11e merecia : . · _ puderam . neutralizar, . nos_. garantiram. a 

J~ó~~íjs diplo!ilà,s fqra111: apresentados á ~i~~ri~al~~:-t~rin~~~~ri.cio~a~~oslo~~~le-
illustré Coru!lí issão dos -. Ci!)CQ com . todos grª'mmas expedido_s pela Carilara dos Depu-
os ' tt<tliiiirientos que pro'vàm terem corrido tados d_~ -Bahia. - · 

• çqili ' á .: .maxhna · ,regularid~t\fe os . trabalhós 
M .a:J?ur,a.çã,ô, ·. apezal' de . have,r pr.ete_ndido NãOJÍreeisamos commentar a extravagan

- p~rb!lrl:íal-;os_ a furoa publica existente er:n cia da deõ·astrada resolução, que. só a nós, .a 
N"!J;z:treth; a guítl, a, maud_o do um, delegado- q~em se -~reteodeu _ ferir com o triste expe· 

· .regloii!i._l · eiwiadq . propositalmente pará , ta:t dtente, vew .aproveltar. _ 
fiiil~; p.l:HJ:nava_ as provi;Jcàçõ!'ls de um cqnse- . . F.xisté>m actas falsas com asstgnaturas fal
llie~ru'?tunicipáf · Dr. Alexandre }3ittencqurt;. sificadas. -Qut:Jq:J. . deu . noticia disto foi a Ca.
secU,tld,ado rio seu proposi to de désordetrqielos . mar a. · dos.lloputados da . Bahia. Infeliz recur~ -
~~~~EJst(tntesJ a querrtaterrava 9. funcc~ona.:. soque. veiu i·evelar·aosb 0tnons de bom senso 

· Il1~nto. 1:egula..r: . da Junta, d,.a qual se aust~nta- e· desapaixonados a . autoria . das· ·noticiadas 
'r~txi; · !1.9lr f&lsos 'J?r.t3té~tos.; pa.ra fa,~·ereni falsi.ficàções. ·' · 
PJilJl;ii:tã,_s_tlçã apuraÇão .de ' áctas que não lhes _ Como, 'Sem o exame das actas, puder.am os 

· !ít!P,Yltili~ aPPai'eces_$€rm · ·. · · · . · · ·. . .·. Qeputados 'bahianos saber ·qqe houve falsifi-' 
. Ô :r:~suÜado ap'urQ.!lo Jiela JJnta.eJÇprime a cações. e que estas são as das autbenticas 
viçtol'i~ que alcançamos no. pleito . .. · .. . contendo -resultados que aproveitam a certos 

QQJ).sta,; pqrétn, existirem actas feitas em candidatos~ . ' . 
. se<jçõp$ de_ a-lguns :rriunicipiós, que não foram · ou ~stes Deputadas; ~ssa Carnara v:iu e ex-

téinettidas á Jünta Apuradora. . . ariünou as .. actas faiS!J.S, comparando-as com 
'SL bem. qúEl -seja público terem sido taes as verdad'e_ira~. ou algliem que tivesse tido 

àctas;:não dJ'esúlta.do :.do processo e.Ieitoral o segredo da fálsi:ticação lh'o communieou, 
fêiW, d,.e.acco_l:dp .c~rn a 1~~· mas, prgducto de su:ppondo· tira1· do annuneio .do crime varios 
l;lset1pta ·. clandestm;t, , ..pots de todos estes prov,filitôs, sendo o pl'inieiro attribuil-o a · 
·pôlitps tivemos , de nossos amigos commu- outrem. para afastar de·. si a suspeita ine:vi, 
bicà,CãQ · d-e< il~o terei')i' 'podid,ovotal·, por t avel o fundada; . · 
se , não ha.verlli.ü_,réUnido ~s mesas eleltoraes; Mas- a Camara dos Deputados da Bahia 
nem · constar õnde se reuniriam, ainda , mes' _ . . . _ 
ma aptli'~do .0 resultado constante dellas; nao . pod1a ve~· authentlCas de elmçao fe
qú-e deve sei· igual ao de'qÚe de.u notiCia o de~al,verdadmras UE)m falsas. 

_ Diário. da Bahia, salvo modifica-ção posterior, . · , Logo, · quem teve par~ tllt falsificação ou 
como se praticou-em alguns mUnicípios· do quem della teve sciencia foi quem lhe deu 
3• e de .outro$ .distr'ictos,· o sommando este certeza da existencia do delicto, cuja auto
:resultado.-ao · da ~ apresentação. dás a.utl!en;. l'Ía era preciso attribuir immediatamente 
ticas. remattidàs .á Junta . Apuradora, ainda áqilel)es a quem se queria prejudicar _ com a 
asSim é grande a nossa maio:ria. . audaciosa fraud,e. · · 

E' occasião ' !le :notar que entre as authen. ·. A quem aproveita em tal caso o crime~ 
ticas remettidas á. Junta .e por ella a. pura- : Respondar:r;~. o bom senso e o espírito de 
das algumas ha que conteem resultados .des- justiça da illustrada Commi8são. . 

- Vol, I . . . . 56 
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A seu recto critorio pudimu:s licença p:ua telegrammas, vindos do Estado. com excesso 
salientar quo cUts 8ecções elos municípios, que eut1·e outros e!feitos produz o de clttr 
onde os cttndicllttos contestantes t•)em maioria a medldct d·.>,s difficuklades com que tivemos 
constantes de authenticas enviadas a esta de luctar no pleito de 18 de fevereirq, . 
Camara ou a esta Camara e á Junta, não .E' o céleb1·e teleg1•amma, em qu!p a .mi- . 
consta a oxistenÇia de- papeis com firmas noria da Camarct '-dos J)eputados da Bahia 
falsificadas. . ousa censul'àr certo procedimento da Camara 
- Por oútra ; onde nossos competidÓres ven- dos Deputados Brasileiros, ·em dado caso, e. 
coram, não houve falsifi~aÇões; onde per- lhe diz c·omo deve julgar ple.ito sub1nettido~--

_deram a eleição, apparecem duas turmas ao seu veredictum ; foi lido no expeli ente da.. 
de actas, com as mesmas eü semelhantes · Camara, ha po).\cos dias, o telegramma que ·. 
assiguaturcts! !! . . . ··. . . . . · não devemos qm,lific·ar, extwnha:ndo o pro-

. ·E' inevitavel, pois o dilema:. ou taes falsi- cedimento desta . alta corporação, reconhe
.· nc4ções foram feitas em proveito dós con- cendo a _- legitimidade. de nossos diplomas e 
tes'tante3ou estes serão forçados ao e:x:tremo iliãicando-lhe quem devo exercer o mandato 
de pretenderem àss!;lgurar, já se eabe que qu-e o . eleitorado nos conferiu; Por ani jul· 
s()m esperança de serem acreditados, que guem a Commissão e a Camara dos escru • 

.. ·:- em nenhuma parte vencemos. . . ptttos com (lue foram empt·egados todos _os 
·A tanto ·levam as aventuras desta or· meioi> . dé sedliçl o, promessas, a,meaçits, :vio-

.dem... lencias; coacçã.o e fraudes contra. o nosso 
Onde o c1•imo suppõe encontrai· defesa, triumpho. · · 

· a,hi o Bsmaga a contr-adicção que o con-: Temos, porém, um cansolo- os que nos · 
:demna. · · ' · chamam falsificadores são precisa.mente ·· os · 
·: Seja-nos permittida umá. coÚsidéraçao mesmos que fazem censuras á Camara dós . 
. ·pessoal indispeosavel. .Srs. Deputados e .que, l)ão confiando no . ctl
.. A cooscieo.cia de cada um dos colleg(].s que terio della e duvidando de sua intelllgenci!lo é 
nos conheceram e comnosco collaboraram justiça, :lh.e. ordenam o reconhecimento de 
durante tres annos na. legislatura. finda dirá taes· e taes candid11otos. . .. 
si somos ctpazes de falsificações: Pouco nos iricommoda o epitheto de .falsHi- ·-

Nó.> não ousaríamos fazer igual pergunta cadores, quando_ usado pelos mesmos que. 
aos dous contestante de nossos diplomas, -por- fazem censuras e dão ordens á Camara dos 

·••·· que ..nos serla desagradava! que umdelles Deput.ados. · · ' 
.fosse coagido a~ confessar que ha tres ànnos 
teve . de voltar de;;ta .Qamara sem ter ' 
tido coragem. qne apoio poderoso fez agora . A confiança na · intelligencia e justiça d,a _ 
.appal•ecer, de defender uma annunciada elei-, Com missão e da . Caimara dispensa~ nos . de 

;: ·ção, fundada, não em deõ ou vinte, m'-l.s em discutil' as eleições de todas a.s ·secÇões âos · 
· mais de uma centena de actas falsas, que .muitos municípios em que é dividido o dis· 
:.-devem dormir nos archivos· desta. Casa, tricto; ha nos papeis existé:ütes na .sacra-

como 0 corpo de . delicto da falsificação, a taría elementos para o jülg.1dçn' illustrado e 
maior a udacia q u.e registram os aonaes desta · · recto prof~r ir acertada decisâó que merecerá 

. especialidade infeliz. · . . · acatamento de ·· todos que sábem caiar P,iLi-

. E' visível, repetimqs, 0 . Ü).t'uito de quem xães e não collocam seus interesses acima da · 
.. falsificasse actas-annullar a:s eleições da:; holJ.ra e dos. escrupulos alheios. . 

- d h f 1 'fi Fàrern:os . apenq,s ligeiras consideráções 
· secçoes ou e ouve a Sl eações. E' que nas sobre a eleição de Nazareth e a respei-te) da 

secções onde nossos competidores venceram votação de Ilheos. . . . . . ·· 
' . {só ahi as falsificações nos. poderiam apro-
' . veitàr) não há falsificações; . 
· .. E' quanto basta _para que a Commis:lão 
·_·julgue. Nos papeis levados aó SJ U c.mheci
. .. mellto existem os elementos para verificar 
· onde· estão· a verdade e o embu':lte, onde a 
. . autlientica e ·o crime. . 
, , · A Commissãq, conlie'Cedora · dos recursos 

com que a imagin-ação de quem· pratica fl'au
_des ageno sentidó de. as tornae -acreditadas,· 

· dará o devido valor aos telegrammas que 
teom sido recebidos como .se fossem expedidos 
por -mes<trios de algmhas secções· do 3° dis-
tricto. . 

Ha, porém, nesta mania deresolver ques
tões de verificação de poderes por meio de 

N a~at•eth ·- / No tempo deterrhiriado p·ela · 
lei foi feita com toia a regularidade a alei- . 
ção úos rhesarios pà.ra as secções do muni
ciplQ de Nazareth,asslm como com a devida , 
antecedencia a designação dos lagares oüde ·· ... 
ellas funccion-ariam. Os editaes foram pu • . 
blicàdos no jormtl Palladio da vizinha cidade · · 
de S. Antonio de Jesus, -qu.e se communicá 
em menos de duas horas com a cidade de ·: 
Nazareth·e na imprensa da capital. (Palladio 
de 7 de fevereiro e A. Bahiade 7 e 9.( · 

Tão público foio facto q-oe o conceituado 
jornal da capital A Bahia o notiCiou etu sua 
edição de 7 e o proprio orgão do governo 
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cs Ladoal, e igualmente interessado pelos con- sympathisttdC1s, poclesse receiil.r o encontro 
tost ... ntcs o confirmou (Diariô dtJ. Bahir;,, do 12 com um pequeno gl'upo üworavel as c<tndi
do l'r:vereiro) qne «a elciçiio do mo.mrio~ se datm·as de Llesconhecido quo só tinham om 
fez em VIrtude de peéviâ c ~:mvocação», e seu favor elementos officütes. . 
com :~. devida regularidade. - Ei'a preciso turvar· as n.gnn.s_; mas ao 

Er·:t cedopa1·n. descobi'ii•erri os contestantes fazel-o, e!les proprios se incumbiram de nos 
o sth imprensa as batór·ias quo tinham pre- fornecer os elementos-pa..ra p\Ovar a inver
parnrlas; noticiitram assim a verdarle, em- dade de suas alfegaçoes, fructo do despeito 

_ .bora tal confis8ãO · nos :.tproveitasse para de uma derrotá que se não quer confessar . 
. proút della; faziam-no p ·.ra teeem direito a E' ·asslm q11e o Dim:io da Boka, de 19 de fe
ser ncrecl5tados qpando C<)meçrls~em a noti- vereiro, publica telegramma de um dos mais 
ciat· i Jicxactidões e creaçõesaudazes da fertil decidido,; protectores dos contestantes. O Dr. 
ima lnação de C(l.!'ldidatos sem recursos Olt· Alexandre Bittencourt, (o .ce!.cbre conse· 
tt'os qúa os da confusão pelo soplii :~ma, a com- lheiro municipal, que sem sel' membro da 
prd~são govetrtamenhl, quando inefficazes Junta Apurado1~a niultiplicou-se em 11. mem
as .. prgmessas, secfücções e alrieaças anterio- b1'os) noticiando que, diz elle, «não se tendo 
r es;. Foram porén:_1. . desasti·ado$ neste como reunido as mezas, cerca de duzentos eleitores 
éni :todos os outros pontos do pleito. . . estão protestando perante juiz, ta.bellü1es e 

-No niünicipio de Nazareth · onde. mal são vi'gario» e, dias depois,tàes pl'otest<.tntes de 
coriÍiécUos, po~· ·pouc\ls. pessoas, os candida- cerca de duii:mtos eram desdobrados em 
tos contestantes, tee1h família numerosíssima t1·esentos conformo consta de publicaÇão feita 
o primeiro dos contest<.tdo1:1, F e li~ Gaspar, oc- no ,p1;oprio Diar·ió · da Bahia de 22 do mesmo 
cu p~t ndo seus p .ren tos e amigos as mais im- mez,· tendo-se a audacia de mandar para a 
ptir'Utntes posições soci\).es e políticas do mu-. secretaria desta Cã.mara. taes papeis. 
nicipio. . . · - · · · Certo da derrota infallivel, não podendo 

'1\trÜo- a~sim é que, a}Jezar dà .can:ipanha contestai' a, regularidade _da eleição das · 
ha mais de dous -aniws enJJ}t:mbada pelõ: gy- mesas nem a publi<;;idade da ·designação de 
verno contra: o conselho Municipal, apeza~· 1ogares em ·que funccionaria.m as varias 
·de to.l: sido elevado por con~elho do governo secçõés noticiàram tudo para se fingirem 
es'talhJal â_impqrtante posição politica no Es- respeitadores da verdade... e· no dia da 

· tt\do . o chefe loca~ . opposto ao St• • Felix Gas'- eleição fogem dos comicios, passam telegram- . 
pii.t óm Nazaretlt , ape-zar de uma serieJonga mas para a Capital eommunicando que cerca 
e in i riterrupta de actos d,e intei:venção go- de dusentos eleitores privados de votar, 

. vern:~.menta.l_ c_om n~urpa,_9ão d:3 :pt'orogativas estão ·prote.stándo e, dias depoi.' , parecendo
d? conselho ~u1a. re~tste~Cia dou logar a . v a- lhes pelos .seus calculos, pequeno aqueHe 
.rtétS p~rseg.mçoe3 mcl~stve a . ~et processado _ numero augmeri tam,..n6 • para mais de tre
po r Cl'lme m~fiançavelo presidente do Cr;m- zen-to:;. (Dia·l'ioda Bahia de22.) 
selho . ~u~,01pal . n;·· ~lfredo de Alm~!~a E' futil, é fragil, .e . é principalmente triste 
Saml~<uo, ~~final}LVIe_ da ame.aça <!e pn<a'~ s~mptoma de pouc? e~crupulo _n~ escolha de 
pelo l:luper~or" Tt J bupal de. Appellaçao ,do E~ recursos . para conqmstar postçoes a que se 
tado. que,.JUlJando tmpr~cedoflte 0 ptoc~;sso não tem direito . de chegar por meios regu
mandado tnsta!lrar pelo "'~ve~ nado r cont1 a . o lar os. Felizmente, porém, a confiança na. 
allud tdo fun~ewpa~w, ve~bm ou na sentença jnstiça da Commissão e da C atuara tranquil
«a prepotencia» d-os .acto., • do governo :~ ~e- li.za que os almejàm Q-triumpho completo da 
elarouq~e o procqssadp «exe~ceu u~ dnmto verdade que .transparece indestructivel das · 
e ~~~mpnu o~ell dever, 1llél:l1téndo. ,tlle~o 0 actas das secções ·du município, cujo resu1-
sa5r,tc~o depomto. ~a autonomramumcipal que tado foi communicado immediatamente àpós 
l~e fút a confiado», a?eza,r .~e ; _~dio, ~mhamos a eteiçli'o-â --imprensa {lá. Capital por te1e
d1Ze~~o, qu~ndo f} g~ upo_,,I?SI,n fi.ca~te pelo grammas· firmados pelo presidente d,o Coii· 
nmn~ro •. do;> que d~fenderam as can~Jd~turas selho Municipal 0 pelo primeiro juiz de 
~os ceptestan&es pu;~tend~u fazerc1ea.r a e~- p(l.z daquella U.deantada: eldade. (Correio da 
I~tencaa de uma segunda JUnta apurador(l., so Tarde A Bahia de 20 de fevereiro.) 
encontrou den.tre os membros· desta corpora, ' 
ção um supp1ente .de eonsol'heiro municipal Ilhéos__:_~ctos e factos antigos e i•ecentes, 
docil. :J.Os conselhos e rogos. doa candidtos, emanados todos do governo da Ba.hia, forne
del'rci~ados qli<f{Jueriam fugiJ:', COIJio fugiam CCÍl·llOS a· prova de que não exprimem VCr• 
as processo regular e ~olemne da àpüração. dado ·as actas r_eme.ttida;; á Secretaria da 

)!: foi um grupo assim. fraco que pretendeu Cari:J.úa, contendo result<tdos eleitoraes deste 
insinuar que · a.fJ mes<J.s_eleit·•r .. ~el de Naza- município. 
reth não funccionaram nos log<tres de&igna-. E' tão forte e prestigioso o partitlo que 
dos pola auct<Jrldc\de compote~t.e, como se naquella localidade apoiou nossas candida· 
um grande partidv apoiàndo ·candidaturas l_turas, que, tendo sido annullada em 1900; 
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(ha qn~si tres annos) a eleição mun ici ;Htl cava os lognres que dizia tel'em sido desi
procodHÜ1 ~lU noYembro de 1899, CUjO resul- gnad<•S. 
tado !JOS foi.:_a fa.v~ravel, ~tê hoje o gove!'na-
dor amda nao des1gnon d1a pua elmção de E' o Governo, . pois; . que forn ece a pro-
governo !fiUn~cip~l e jllizes de paz, funcÇões va de não ter h aviM p_révia de~ignação de 

· q:ue C_?ntn~uam ~ .· ser cle&eJ;Upenpadas pelOS togares para funccioiiarem.'aS mesas eJeitó• . 
c1dadaos mvest1dos de · taes ·mandatos ·na raes de Ilheo.s, . o qtie invalida. p(Jr completo • 
elejção anterior, isto é, ha sete annos !! E' as actas fabriCadas clàndestinamente e deter-

·. tão forte é tãó poderosa à maioriá de ·nossos mina a necessidad~ de a:purar \oS.. votos decÍa- ··. 
á_mi~os, que o Governo hóstilisa, é tão in~ r~dose.m. cart,~rio~ d~ acco:rdo .com ~ legisla~' -- . 
Sl.gfilfiC.ante 0 grupo COIU que àlli conta, que çao :elmtoral VIgente. \ . . 

.. vae adiando as eleições lvcaes coi:n manifestá . .E' in~x:< cta a allegaçã.o qirefa~em _os ci:m- . 
~ ·· infra:cQão d,e~ lei 9 grave-prejuízo para à testantes 'dá' não tererii sido publicados o( 
•. a~rn·mstraçiJ.o, · · · ·. . res'!Jlt~dbiL~a:s . qlelções ~;.m ·qp:e ohtiveillos . 
_ . . · ·c Entre~anto n13ste m~niÓipio onde uriÍ de mawrm. , A Imprenst;t da capital Q.o nosso 

n63, Febx Gaspar, tem amigos e affeiçoados Estado forâm nos di>~s .i.mmediatos ao da elêi: 
· .. e!ll gran~e numero, e o. outr9,- E1,1geni_o Tou- . -ç~o commutiicàdos •.r ,Por_ ellà. .pubHcaâos os . 

rmho, tem os mctiOI'e.s eli)mentós para triurn' resuHados de .varios municípios. Aôontecií; ·,
phar _em gualquer pleit9. não só por suas povem,}J.'ue . ti-vemos .. Jogo conheCimento_ dê 
~elaçoes. pessoaes como pela e~traord,ioaria _ que tod~s (js recursos esta:vam senuo_ postos 

,mfluenCla que alli exerce o venerando . sr. e:n .acçao para sec o~~er' u lteraçãu de alei
conselheiro Carneiro da ·Rocha· ex-Ministro çoes;. onde outros rneios eram in~>fficàzés 
d!J Es~àtlo, que represent0u, c~md dissemos em.pre~ava-Se a vioienc_i~, . chegandocse :'ao 

· ·. lon_go8 a unos, aquelle · distri,ctp, )la · Camar~ · e~ tremo <!.e ver arra$tado á prisão e -condu
: gos Deputl:tdo:s; ~:rp. tal r:i:J.unicipià ondé 0 Go• z1do a.oJl_heos o . coron·el Manoel Nonato do 

.. v~rno receia pleitear a eleição locai , tem-se Ami;lirai; çhefe do pa1;tido republiCano ém -
· , a coragem de trázer. pa_:ra ()sti Camarà. O liv~nçà·, pelo ci>ime. de não _se presta,. nem·~ 

actos de_impossi:vel.s e incríveiS eleiçÕes êm QUiíJ9C:B~ d~ seus. e :_iJ,OSSOS ~migOS. p.aquel~~ 
(], ue F~llx Ga~par -não tem urn voto, e em que I)1UU1Cl}JIQ a Jabrwa.çao de a c tas .falsas, con• 
l!:)lgemo Tourmho tem t!m voto !. < · ten~o resultado différentédo da eleição -pro· . 

, cedida em ~8 çle fevereiro : Como estas · são 
. ·Pal'a. tanto era,.índispensavet ~iiJ.a fraude todas as all~gaÇÕ3S e argumentos dos ·coíi..; 

completa.- · - . · · · · · : testaiítes:, · · · · 

'Em llhéos, ·.onde . :hí!' imprens~, ningue:in ... Nã_oduvidaJ?-o§. um sô3n~mento, da juJ:I· ~ . 
. sou.b~ onde se r_eUD:Jrlam as mesas para a · ttça d,a Com missa o. e_ da C amara.. ..· ·. -' . . .- . 
eleiçao de 18 de fevereiro e uos rrs. 180 e 
1.81 ua Gazeta dq JlluJos, de l2 .(U5 do medmó . Gnfiamos em sua,rectljlão hoje, como. oon• 

•. mez,. não foi pubticado, . como não. fJrà · em fiamos hontem; no apoio dedicâdo ·do eloi
a,riteriores, _?dita~ de designação de lagares torado ~ altivó qué ri,o.;· -qonferiu o honroso . 

. . para as secç.9es,falta contra a qU .üreclamoti mand(1to • . 
ilquelle orgao na ultima edição citada; . · .Feliz.ir:Jente_.para este paiz e pa1·aa Rep11~ . . 

. E tanto assim .foi, tanto . 0 proprio. govêr- b1JCa. atnda n.ao ch~go-; .a ~pqca e. a Provi
nadar estava ce_rto do plano df? .seus amigos _den~1a .no_s t.rv:rara de~~e mfvr~unio..;,.de te~ 
em I~héos que era. manter-os n_o.ssos naigno• ~egr a~mas Insensa.tos e ~Jpe~Ientes o1,1tros 
ran01a dos _lo~a_res onde deveriam votar que Ig]laimef}:te des :listr,\dos confer1remouarran- . 
(até parece Irrts~o !) só e~ 19 de feverei1~0 pôde carem diplomas ema,nados dlli vonta{e do · 
a Gaz.eta de Ilheos pubhcar urn telegramma eleitorado que compareceu ás .urnas. · 

.· . receb!do na vespera, 18, d.ia da eleição pelo Nem . tudo está; .perdido. ) • . 
• n.osso chefe naqueHa locahdade,telegramma : · · · ·. · · ·. · . 
··•· ~m gue ogover;Tauprfazb. sero~iamente o que Rio de J,aneiro, 28de abril de l903::-'-Felia1. _ 

:J:1
1

ehr m~nda ser feito _pelo ~residente do co~· ·Gaspar deBa?:ros· e. Almeida.~Eugenio Gon~ ·· 
~e . o com antecedenCla devtda: ~ commum- çalve_s Tourinho.. . . · ·· .: · · · · 

.. 1 
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na SESSÃO EM 16 DE MAIO DE 1903 

Presidencia do Sr.. Pauta Guimarcres 

)Ao illeio,dia procede-se á chamada a que Noiva, Abdon Milanez, Affonso Costa, Pe· 
respaíideill os Srs. Paula Guimarães,Alencar réira de Ly1•a, João Vieira:, Malaquias Gon·· 
Gtiímarães, Thomaz Accioly, Wanderley de çalves, Esn:ieraldjno Bande1ra, Moreira Alves, 
Mêrldoi1Ça, Joaquim Pires, Rodrig!leS Fer- CoJ•nelio da Fonseca, Estacio Coimbra, Pedro 
:il,~rid,es. Gued,:Jlha Mourão, Raymundo Ar- Pernambuco, Arthur Orlando, Raymundo de 
tlju~; Anizio- de Abr~u; V.irgilto . BJ,>igLo, M1ranllà, Felif:lbeJlo Freire, Leovigildo Fll
Thbmaz Cavalcanti,Eduardo StudarkSergie> glieiras, Castro Rebe)lo, Eugenio Tourinho, 
Sãõ,dyi;i,; GonÇalo :S-outo, ·Tava1~és de Lyra,· Rod'rigqes ·uma, Tdlentino dos Santos, José 

. ]jJM~ .de Souza, Fonseca e Silva, Paula .e . Monjardim, (}aldino ~o reto, Heredia de Sá, 
· Sil:Vã, , ,Walfrêdo Leal, Teil(eira. de . Sá, Er- Co1•rêa Dutr_a, Sá l!'roire, Erlco Coelho, Fi" 
mirioGoutinlio/Celso de Souza, Br'icio Filho, delis Al v és, João Baptista, Belizàrio de 

· Julio {tê M,ello~ Elpidio Figueiredo, Epainf-. Souia, .Loueenço · Baptista, .· Bezamat, Pe
_:tioM;i&~ Gi'acindo, Euzebio' de Andràda, Arro-·. r.e~1;a · Líma,:} ulio -Santos, Gruvello · Caval· 

. ~eJlas mi.Jvão, Rodrigues Doria, Jovinianq ·cailti,. \iriato-Mao;carenl!as, José Bonifacio, 
df:l CáJ,'valho, Qlivelr<~ VaHadãó •.. Domingos R.ib.~iro Junqueit'a, Mtolpho Dutra, Fran
,G)lbiiarãos, Noiva, . Tosta, Bulcf):o Vianna, cisco Bernardino; . Ant-he.ro Botelho, João 
·.Fã:lix . G:asp:~.r, Satyro Dias; Pinto •Dantas; Luiz Alvel'.l, Antonio Zacarias, Càr:los Ottoni, 
;i\iügústo .. de Freitas; . Paranhos MLJrite- Artb.lir Tot·res; Wenceslâo Braz, Rodolpho 
· iiegrp, .Béi·nàrdo -: llorta, :M:oréira Gomes, Paixfí;o, Galeão .Carvu.lliaJ; .Jesuinó Cardoso, · 
MeH~ :Mattos, ~ugusto _ de Vasconcellos, · Bern(l.rqo de Campos, Valms d;e . Castro, Ar· .· 
~alvií.oB&.ptis~a, Laur!ndo Pitta, Henrique nolpho Aze;vedo,- José Lobó, Pa!llino Carlos, 

. Bo1·gé~, Mal]ricio d13 Acbreu, Carilos .Teixeira Francisco Malta;-.Rodolpho Miranda, Joaquim 
l3r~rld_ão, FrancisGo Veiga, Estêvão Lobo; Teixeira Brandão, Ber:nardo Monte.iro, Lame
)3ér,dardo Montejro,, João J_,i.üz, GÇtstã_o. da ilha Lincl, Eliseú Guilherme, Juvenal Miller, 
Pt:J.nha; PenidO Filho, D.avid Catnpista, . Car~ MarçÇLl Escobar, Barbosa Lima, Germano 

. iieiri:> de Rezende, .Adàlb.erto_ Ferraz, Leonel Has:slocher, Angelo Pinheiro, . Victorino
Filhq; -aer.r;tardes de Faria; ·HeÍirique Salles, Monteiro, , James Darcy; Domingos Mascare-, · · 
D~tjiillo Soa.res Fil~o, · .• : qalog'et;as; -Sa,bino . rrha_s, Diogo . F()r! tina , e Caínpós Cartier • 

. _j3.a1~roso;~C_arvalho.J3rtto, Lindolpho Cª'et.aílo, Abro-se a sessao . 
pãd_ti.á Rez;e11de, _ Pomirrgues ·de. Castro, . 

. }?l'ali,cisco Romeiro. ~ebouças ·de carvalho, · · E?lida_e sem d:ebat~ approvada a.acta da 
F~rnando .Prestes; Fel'l'eira ·· Braga, Eloy sessão antecedente. __ 
Chaves, José Lobo, Alvaro deÇarvalh.o, Can: ->0 :Sr. A-lencar Guimarães (1~ 
dido -Rodrigues, 4>-?evedo Mai'qll.es; · Candido secreta-rio) declara que não ha expediente 
jle A~reu; Carlos.- Cavalcàntl, FranciscLJ To- · 
Jeritino, Pauta , Ratuos, Abdon Baptista,, sobre i1 mesa. · 
Sóãres dos Santos, Cassiano .do Nascimento, O Sr. Periic:l·o Filho (pela ordem}; 
:V~spâ,siano de Albuquerque eHotil~m de Car- commuilica á Mesa que o Sr, Dr. Eduardo 
'\i'âlhó; · · · · · ·. · Pimentel acha-se ·enfermo, accomettido de 
. . b~i'il:ám de compare~er, cpm Cá usa. parti- UID'l.,: lymphatíte er.n um ' dos braços e por 

cipaçl.a; - os Srs. Oliv'eirâ Figueii:'~do, Carlos issónão-póde comparecer. ás sessões. · 
dé Novaes, Urbano S~;~.ntos, · Luiz Dbiningues,-. o,· ·-sr. Pr~~ident __ e -A Mesa fica 
B'ez.êfrH· Fohte'i:u~lle, 'AngelO Neto, Ad~lbertó üiteirada. ·- · 
· Guipia:rães, Yerglie de Abreu, S)iva Castro, 
Eduardo Piméntel, Olegario Mach:Jl, . Moreira 
da Silva,- Amaral Cesar, Xavier do Valle e ORDEM DO DIA 
Alfredo Varêila! , . - . . . . .. . - TRA'BAr;fios DE COMMISSÕE;S 

·E sem causa os Srs_. Hosannah de .Oliveira, . 
P;j.ssos Miranda; Arthur Lemos, R9gerio de- O Sr. Presidente diz 9-ue tendo 
Miranda, Indio do Bràzil, Ant.onio Bastos, sido marcado pelo Senado o d1a 18 do 
José · Euzebib, Ql1rístirio Cruz, DiJLS Vieira: -<)orrénte para a reunião do Congres· o Na
João Gayoso, Fr~nçiscq Sá, Frede~ic() Borges, cional, convida os S.rs, Deputados para, nesse 
João Lepes, Pereira Reis; Trtnqa,de, So<~tres diã, ali com:parecerem, ã 4ora marc\).,da. 



446 ANNAES DA CAMARA 

Nada mais havendo a tratar declara. que 
opportuna.meute dnrá ordem do dia pwa a 
proxima sessão. 

Levanta-se a srssão ás 12 horas o 35 ll>i
nutos da tarde: 

Vae a-imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 68 -1903 

Reconhece Deputado pelo 7• àistricto do Es: 
tado de klinàs Geraes o cidadão ·Antonio 

Si não foi nomead,o colle,:tor , por quo ;1rin
ci pio e com que cliruito exerceu as fun <)ÇÇíes 
desse cargo ?. 

·Acaso., no ~stado de Minas póJo qualquer 
cidadão exercer attribuições tn.cs, arrecadar · 

·a renda do Estado, sem qu~ um acto··da ·au~ --- · 
torid,ade .competente o .in vista de · taes func-. 
ções? · - ." ·- . 

. Si o. candidato contestado as exerceu; fel-o 
por deli):>eração do poder competente, que Q 
investiu em attribUições inilerentes · ao·· ..... . 
cargo de collector, - e !)Ó proprias desse 
cargo. . · . _ ·. 

Não fqi, . é certo, iM?iteado colf.ector etf, ctivo 
do Est!Jdo, m.as certo é · tambcm q11e iJlt~- · 
rinamente exerceu esse · cargo e· por acto ela 
autoridade competente; · : · .· · .· 

Ch!J.ma-s:> nomeqçiio, ou Q.ppellide-se llesi
Pouco ha -dizer, que mais não exige a so- gnação, o acto que c~mre·re_ ao cidádão .o di

lução do casQ. sujeito ao exame da 5a. Conl.· rei to de ·exercer.· funcçõe>~· publicas, · fncçm
missão. · testavel é que wn Çtcto existe .e tanto basta 

Contestando a validade dos votos dados ao para que ·se considere o f).lnccionario legal-
candidato diplomado pela }untit apuradorá mente nomea_do, ou designado, segunlio a 

· do 7• districtodo Estado de Minas, arguiu o. ultima expressão, que intenta ganhar di· . 
contestante o incompatibilidade desse can- rei tos de cidade na teclmicii administrativa .. 

·' di dato, sob o fundamento de exerGer e!le um ·E o candidato contestado, si não foi noine.a
.. - c(Lrgo administrativo, do qual podia ser demit- do-,rro í,lizer. do seu procurador, ·foi _designado, 
.. _(ido _independentemente àe sentença . . · e como·tal reprcsentpu a autoridade nJ ex-

· Affonso Eamouni'm· .Go ·iof--redo com voto em 
separ(tdo da mfnoria da Comrnissão pro
pondo . o reconhecimento do candidato · di
plomado, o cidadtío Leopoldo Corr$a . 

. Contrariando tal asserto, affirma o pro- erciciode fun cç,õc:~puhlicas. . . 
• _-curador do candidato diplomado, que · o seu- __ Nao tem titulo de nomeação, diz ajp ila o 

. constituinte : cõntestado. · · 
· 1", · não foi nomeado colzecto?· do Estado ; r.{as, no caso, o ti~ulo de nomeação é o pro-· .. 

não tem titulo. de no:meaçao ; nem ·p,·estott prio acto, que .lhe colifere ·os direitos de ar
flari:ça pam o exercício de suas funcç9es; reéadar- a· renda do Es·tado, · de zelar os di-

.. 2•, que não é o contestado quem exerce . as . reit•Js ·da fazenda, de represerital-a :p.os actos 
funcções de collectOr no Estado e sim a enti- officiaes. · · · _· 

. dade agente executivo municipal ; ~Si tn11to. não· bastnsse, si esse acto .não 
3•, que mio podm·ia o contestado ex en;er equivaÍe3se éJ.O titulo de nomeáção, 'l;lelli. di• · 

cumulativamente as func_ções electivas de reitos teria esse funccionario · de taes . fun, 
. agente executivo e as de-collector nomeado, por cções pratica,r, nem respõiJsahilidàdes toda · .. 
. se1·em ellas incompatíveis ; . - por abuso· -no exercício de suas attribui· · 

· -4°, que, finalmente, não tendo sido nom.ead.o ções. · . · · 
cOlle.ctor, mio é q conte~tad(J demissível, por- N ao prestou fiança, ;por fim se diz: 
qum.tto só se demitte· a quem é nomeado. Que importa, porém, ao caso essa. d!s- . 

Apurando :umas e outras razões, ·o illus- prqnsa. da. lei nos seus preceitos ou dá.· au-torí-
t{'a.do r(llator <lo p~trecer se pro!Juncia pela dade. .lio seu arbítrio. · · 
validade dos . votos dados ao can!liJatq Porventura, a falta de obedieneia a essa 
çontes_tado, assenta,ndo, entretanto," o seu formalidade, ou a dispensa della, impediu ~ · 
juizo em motivos dE} todo div'e~·sos dos que investidura do candidato contestado . . nas 
em sna defe$a fora:ro ndquzido~ por ess~ ·c< n- funccões .do cargo de. collee~or, ou ·mudou· a 

-didato. natureza dessas·funççõe:l ~ · . . · 
Ern_bora essa identidade de conclusões a que · Si a. fiança era exigível, o contestado ex

.- chegaram o digno rel<1tor e o procurador do erceu illegalmente as fv.ncçõe§· de c_ollectór, 
candi-dato, :veputo milludive1 dever o exnme mas exerceu-as; si era dispensavel, attQnta 

. de todos os argumentos em que Sf' fundaram a "sii<i ·interinidade, elle ·as \))l:erceu legal~ 

.: um e outro. · · m!3nte; e a critica é incabivel,. ,p a,rgumento 
· ·Só, dest'arte, - eJ~ o penso, o voto proferido improcedente. · .· ·, 

retJectirâ a convicção, erronea:, talvez, mas _ 2.• Ntio ê o ·contestado . quem exer:ce as 
segura. · · · funcções de collector no Estado e sim a eMi-. 
. 1. • Não foi nomeado coUecto?', nao tem ti- dade u,gente executivo municipal. . . . _ 

tuZo de nomeação, não· prestou fia'YI,ça, diz de Este argumento mais uma_ vez vem · pôr 
si o candidato contestado. · em evidencia os desvios da bóa razão, quando 
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subjugada pelo interesse, legitimo embora, Em que, porém. tal conceito aproveita ao 
como no caso o é. candida.to contestado , não me é possi vel 

Quem exerce as funcçõ 3s de collector é o perceber. 
agente excc~ttivo municipal e nao o contestado, E~s :J candidu,to não pôde ser domit'tido, 
se diz.. _ _ _ _ _ porque não fvi nomeado, diz em uefe.;a dos 

Mas si esse agente ex~cuti v' o é o proprio seus dit>eitos; póde, porém, ser dispensado 
contes.tado, a conclusão se impõe e a Com: porque foi designado, usando -a expressão 
missão medi8pensará_de assignal-a:-- ora em voga. 
- As fun-cções publicas se -exercitam por Como quor -que · se baptisê o acto do 

méü) das pessoas: o agente executivo é o destituiç<ío elas funcções, - é intituitivo que a 
- - cidadão escolhido por seus pares, onde im- dispensa equivale á demissao; e foi essa des- _ 

pera o principio :ClecUvo ; e, si esse cidadão tituiçao de funcções , independente de sentença, 
exerce fuucçõ.es · outras, embora para ell_{ls q)le o legislador teve ein vista, quando esta-

. tenha sido preferido, porque era agente ex tuiti a inelegibilidade dos funccionarios admi
~cutivo, nem por tal doixa de ser o rapre- nistrativos dessa categoria . 
·sontànte desse_ novo cargo. -- . Tem havido, creio eu, em quanto se tem 

-A incompatibilidade .entre· o cargo de . éol- dito ou esc_ripto sobre o caso, um erro de
lector e o .de Depu~ado é definida em lei: e apreciação; pet'doem-me a expressão, ja da 
p_ál'a :saber si o cidadão que pretende o seu j. parte do. candidato contestante, já do con
reconhecimento como .Deput ~~do pode sal-o; te.st[tdo, Já finalmente do 1llustrado relator 
attenta a validade dos V:otos que- lhe .foram do parecer, quanto ao-s .motivos que Iegiti-

_-dàdos, preciso é saber si e1rerceu elle _as roam e justificam _ essa ineligibilidade. -
. fÍ:mcções_ de collector, no per.io.do de tempo em · A prohibrção de receber votos para mem, 
que a lei lhe impedia recêber votos . __ . bro do Congresso Nacional, justificada pelos 

E o candidato contestado foi esse :n;1esmo publlcistas e definida na lei .n. 35, de 
. cidadão que exerceu as - referidas . funcções. · 26 . de janeiro, ~ncontra sua mzão; ora na 
. -3° Não p~_d~riao contúi~doexerc_er cumttlati- ~nfiuencia qlie pó~ee~erco~ ? . funccionario 
vamente ·as funcções electivas· de agente exéw·- ~obre .os seus conCida~aos, fa.be1ao~o . o vot~, _ 
tiiloe as de collector nom-eafl,o, por serem pel~ llber~ade que trrn. ao eleitor, or.a na . 
incompatíveis. _ d~penden~ t(l, .em que se. a?!_la esse funccwna-

. · - .. ·. rw da .. autoridade da Umao ou do Estado, . 
Ers um argumento que nada prova em dependencia que lhe retira a Hbel'dade de 

abono do ?ontestad? ;_ . . . . a·cção, no exercício do mandato, pela possi-
Ou essa meompatlbllidade; defimda na. . lm bilidade de uma demissão, independente de 

· do Estado de M!nas; se referi:) apenas ao caso sentença. · . 
de próvímen~o e!fe~tivo do cargo de collector, · Tem-se dito que o collector estadual exerce 
por ?omeaçao ~o-GovernQ_, e ao d~ agente e~ · il;lfiue~cia no meio em que as suas funcções 
e.cutrvo POI' elerçao, e ao cas.o nao aproveJ- se - fa.z()m sentir, o que o inhibe de receber 
~a, P?rque ~ conte:stado era- ~penas coUector votos, como tambom que tal infiuencla é 
!.ntermo e. n.a? ppdra ·ser a~tmgrdo p_or. ess~ uma phantasia e, poi:J , improcedente a ar-
mcompatrbtlldade, ou-se retere ella a . ~nves- guição. -
tidura intm·ina tambem, e ne~·Ga hy~othese O que, porém , eúmpre apurar na especie 
houve apenas u~ er•ro de atlmmtstraçc;to. por é, apenas, si . o collectoi· estadud-1 está na 
parte dp .gover~o d_esse Estado, pe~m1ttmdo dapendencia do Gove1•no do seu Estatlo, pela 
o exe~crcw .cumulat~vo d assas !uncçoes, er~o possibil-idade. de uma demissao, indépendento 
que nao pode . serv1r de razao de. clec1d1r de sentença. -
para a deliberação .de3ta Dommissão. Pontoqlie ninO"nem contestará. é de-certo 
- -corria -quer que _s_eja, não se procura saber, este. o_ , , 

no tnumento, si ha incol)lpa ;i:bilidade_ · en~re -- E si o candidato contestado, -tenha sido 
os car~os de co~lect'-' r e ~e _age,nte . executivo elle nomeado ou desfgnado, possa ser derrett" 
munterpal, e,- somente, &l- o · <'andidato, que tido ou dispensado, · seja um funccionario 
pretenLle <)_lU~(l.r de Deputado Fed~ral, exer- effedivo ciu uxerça interinamente o ca.rgo, 
ce.u · as fun~çoes de collector no EsLdo de e::n;~ na dependencia da administração , a 
Mw:as. -- _ qual pôde de$titttil-o das funcções de collecto1· 

-E est.é fa_cto n_em _me_sm,o o cand1dato,neg_a. que- exe1·ce, indepe1idente de sentença, a seu 
-4.• Não tendo sido nomearj;ó_ coUectàr, nã_p respeito se verificam os motivos que deter-

e o conte-stado demissível , porqt{àtito sô se minám a i-nelegibilidade a que ;;e refere o . 
dem_itte arquem ti nomea4o,_d -iz, fimümente, o ~r~ .. 30, n. 9, -da lei eleitoral, o facto que a 
pr-ocuradm~ desse candidato. . JUStifica. 

De evidencia que_ di~pensa commontarios . · . . . . 
, por cert.o, a aífirmaçào de que sô se demit-I · Ma1s fehz que o d1_gno procurador do c~ndl· 

êe1a rzuern enomead·o~ _ · _ · · .~ato contestado, nao me parece ter suio o 
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illustt•ado relator do parecer, na sustentação funcções, com todas as vantagens e todas as 
do seu voto. responsabilidades ás mesmas inherentes ~Não 

Difficil mesmo foi percebrr a argumen" me é dado perceber essa anomalia. . 
tação de S .. Ex. o bém cornprehender·a con· Si a-a:rrecal,làção da renda · do ~sta.d'! é ttma 
clusão a quo com surprésa o vi'chegar. · funcr:t"to . pública e d~ ·ordem,.··ádministrativa, 

Será certamente erru meu, e .de plàno o aqJ,J.elle . que a· exerce é um funccionarto admi,. 
confes~o. antes. que t.o:I acoimem o voto com nistratiiid. E si o collector exerce essa furi:-· 
que procuro desempenhàr ingrata; "ftmcçã.o . cçãó, .não SÓ é ell:e um fiincciónario do Estado, 

Começa o illustro relator por dizer que: corno definida. está a stia categoria. '. _: .. · 
((Seria . essencia~ pará a solução desse Não-.Vem íl;O CàSO apurar si estão . bem· ou '' 

m.all).oíneaQ.os, por serem · essàs ilOmeações 
. caso U1)'1, estttâo _'da prgcpiisaç@ adminis- · ti •t · l t · · d fi - 1 

t? ·atioll dé 11:linas, para. se ter a CtJrtéZci ou ~u1S pe ose~re ar1o as nanças e ilao pe o 
se inferir< de ser· ou ntío 9 colleqtdr um presid~nte do Estado. . . . . . . 
ftinccioriario administmtt.vo •· .. · . : . ' . . A bütrOS; qtie nã(l á. Commissão, cabe in-

. . ve~tlgar:- . osse~ · ef;ros ~ da a.dm~riistr!l'Ção. mi-:-
Logo após, confessa- à :lmpg$sibilida:de à.bso- · nmra, s1,erros ex~_ste~rr. ·: : · . . · · . 

luta em que se achou de f.azor a ' e:Ssel1cial .. · A nq3 compete sóménte .. saber si o candf.: 
. consuJt.a .á legi,slação niineira, .. · dato c.ontastado oxerçou um -cargo publico, de 

. O voto deS. Ex. ; , pois, nãó é o resultàdo. iYrdem adriiinistrativa., .e d.a qual podem ser 
de Uin estudo da legislação~ Serião O p~o ;!1· drxx;ti:e1:ados, ii1,depençle'fl,te d~ sentenr;ci. · . . 
cto de sua razão, a opinjão que lhe dictoit ,a - Pàrt.io.tio das .premi$sas est!:!i.b'elecidas, chega. : 
esclarecida int!)l!igencia, em vista da. discus 0 illüstrado relator a . es.ta ~conclusão: ' 
sao. havid,a entre ·os doiis illustres candidatos. . · . . · . . :· .: · ,. > - ' · - '· . 

Porquanto, diz aindal s. Ex.': ·: ... . : . ~<111esmo lj1,1e haja ~ei : mineira, . classifi~ 
((não . lhe e dado f).:aie.r pliilosophia sobre càndo o collect.or entre osfunccimiarirzs .. ~ 

· ·. iHtó i eUe U1hfuncCiunariô, porque - e core-. 
. o _caso, desdequepossa haver, corrlo,êpt·e- ' ' vi'li'ado; designado ou noméado pelo seb'e-

' sttmi'!Jel, lei estadual sobre esse assumpto.»· tcú;io .- ., · 
Quaes;porêin, os fundamentos do · juizo ele · · 

S. Ex. colhidos nessa discussão~ . . E â.~ü temos. t.llncções puJilicas da ma,is -
Perdoará o meu precl~ro co !lega a critica, a.rta rêlevancia, direitos e . re!;!pónsabilidades 

queltão livre deve sEi_lr, para justificação de do ma.iselevado valor, sein:que seja funccio-. 
um voto contl'ario, quanto livre. foi 0 pare- 1ta1·io do Estado aq_uelle que, invéstido nessas ~ . 
cer de s. _Ex. · · · · · · fun6ções; . as e~ercita-, adqUÍi"indO direitos, e . 

Diz 0 illustrado relator: àccéitâridô responsàbilidades J · · · 
« Parece-me qtte 0 contestante pretende . Miüs ·não dis_se .() , illÚstradO re~atol' em' . 

di ~e1- que o acto official da desigiwçiJo se proveito dó .seu juizo; .. •· . ·. . . •· . . 
equipar·a, ao de uma nomeaçlío. · · NÓ -êí:it~nder de S. Ex., o· collecto.r, ;tinda 

Ignoro s~ ao pre.sidente, .si ao secretario, que effectiyo, nao é um funccionái·io, e, pois, 
está affect.ll a nomeaçao do coUect01-; si nãc~ é. irielégivel, 'l;)mborá po_ssa se1· dem{ttido 
está ao s.ecntario, a questtío fica ·resol'!Jida i?tdeperidimte de sentença.. . . · • · ; 
nó seú inicio, porque, pel_a constihtiç(!o mi- .. D~ante ·de :r~zÕês ta;es; . quer dÓ candidato 
néim, compete sómente ao chefe do exe- contesta,do, quer. do digno relator do parec(Ú~; 
cuti'!Jo o attributo da nomeação de func- sou forçado a m·anta.r às convicções queseni
ciona;·ios. · ·. : · .pre ti v e, considerando o collector uni func-

1 Desta disposição constitucional jd se cionar,io. de or•dem administrati'!Ja, · demissível 
pode tirar uma illação, ainda q?Je haja independente -de sentença o como tal inelegível 
teis ordinarias eni contrario ; e que todos no Éstado; .oildO-'éxerce as srias funcções;: . ·. 
quantos não forem_ no_meldos. peta. presi- , · Sendo e8te o meu, voto, · dispenso,in~ de · 
dente do Estado nao sao funccwnarws. » . ontl•ar no exa.n:ied-as authenticas para; jul.;; · 

Antes de mais, seja-m.e lic~to perguntar: gando ·a~~ yal~dade déllas, desig-nar o candida• 
que papel representar1J, na hierarchia admi- to maio v.o~ado· nodistricto, ··. · ·· : :.. . 
nistr:ativa um cidadão . que . exerce funcçã9 Si o fizesse, com pezar . djs~ordari!J. mais .. 

. publlca, .que tem em si uma parcella de ail-. utlia vezdo parecer do illustrado relator· em . 
toridade, qu~ falla e age em nome do poder varfos pontos, p01' ' contra;:rio ·ás determina· 
publico, si elle.nãoium fttnc ci.ona!'io 1 · ções d~J,lei, ás deliberaÇões · da. Camaea em 

Porventura, a· irregularidade do acto. de diversas decisões, ou.ás resoluções unanimea ·. 
sua nomeação, irregularidade proveniente desta mesma Comnrts>ão em casos rigórosa-
de ser ·ella feita pelo secretariadas finanças, mente iguaes. . . 

. quando devia sel-o pelo presidente do Estado, Nullos os votos dados ao candidato inelegi~ 
tira ao cidado . a qttalidade dé funccionário, vel, cn,be o logar de direito ao candidat9 
quando lhe não privou de exercer essas· contestante; · 



Posto isto, propõ :; a Commissão que : euumern.-os esse decreto um. po1• um e não 
1°, seja declat'>t<.lo inelegível o Dr . Leopol- inclue, nem os collectores, que teemporcen

de Conêa ; . tagem;· nem os recebedores, outra especie 
· ··2•; 'seja reconhe.ciüo e proclamado Depu- de collectores, da~ mes(l.sde rendas,que gozam 
tado .o:Dr .. Antonió ·Alfonso Larríounier .Go- . de vencimentos; de modo que o porteiro, o .. 
dofl!édo. · · · · · continuo de uma repartição; que esse dec.reto .. 
. Sala. das Commissõos, 16 de maio de 1903; inclue no numero dos·-funçcionarios, está in

...i,AiigJsto .de Freitas,-presidei:J.te é -relator.-:- ·êompatibilizado para ser Deputado federal, 
.-,·Joaql),itn. Pi,·es. -Frcmc'isco Romeiro. - Lau- e, em virtude das funcções qué exercê, quem 

_1•in.do ·Pi!ta;- vencido e reporto-me á; .ex-. affirmaria que _este empregado tivesse ele
po~ição escripta :que -offereci ·á Commissão .. menta para influir em um pleito eleito.ral, 

· -'-A . .Indio d.o B1·azit, venci!! o. · ·· . · · . si' o fim da lei foi evitar essa influencia ! 

Contestou . o Dr. Lamouri1er Godofredo-o · Entl•et~nta, 0 collector, 0 recebed·or, 0 pro· 
<Üplo_Ína : cunfer_·id. o. ·ao Dr .. Leopoldo . Corrêa prio :1].scal . do café, nas agencias do Estado, 

dispõe de uma certa ·largueza para fins po.~ 
por :estarem· :viciados o candidato e o \ pro· liticàs. · · · 
cesso eleitoraL · . · 'Comprehendnni os .illustres cqllegas que eu 
· : Respondeu ' o Dr · Leopoldo Corrêa e por subotdino a .lei federal á organização admi· _ 
sou iurijO típontou tambeni. vicias eleitoraes. nistrativa, que cpmpete ao Estado, 6 por isso 
. .0·' VICÍ9 deQorrente. da pesso.a é indis· ·entendo que é funecion·ario administrativo 

elitivel por sei; ta:xativo : funccioM~i.9 admi- aqueue- como tal feito. pela lei do Estado, e 
nistrátivo, demi.;sivel, ind.el)endente de · sen- é este aqnelle do art. 30 da lei-·n. 35 . 
tença, no Estado ern -que ~é eaudidato. . .. · · · 

Qs illustré& eoltegas"sabelTl- ,que . aq.ui, na Nãe ' sei,-corno. já 'ine erumciei, si ha lei 
G;~.pital da 1lepubliô., é .niais fàcll obtermos organica ou mosmo parcial da administração 
leis da China do que as dos · nossos Estados . mineira . 
Procurei ria B-iblwtheca Nacional ·e não en- ·Si. o ·_contosi;atlo, em sua resposta, houvesse 

· contrai a collecçao das leL<; mineiras. juntado uma certidlio negativa._ do governo · 
.I;><il:ec~u-me .qne seria -essencial, p·a,ra a s9bre es·sas. leis, eu .iría pedir ao direito 

solução preUminar deste C?SO, um· estudo ·da administrativo instrucções a respeito, si pela 
orgaiüzação administ.rativa de Minas, pa-ra natureza _do offi.cio --:: nomeação, demissão, 
se ter a c.ert!3za oil se:inferir . de .ser ou ·nãó responsab.ildade, fiança, vencimento. ou por: · 
c) . collector . u~ funcciqnarJo admini$trativo.. centagem, a.ttribuições e obrig<1ções, garan· 
Mesmo na ausencia de · uma lei organiza; tias e·privilegiq8, o collector é um funccio, 
U.õra·da àdministrilçi):o, se poileri~ ohter·este nario administrativo ; ·Não me é dado, pois; 
co,nl;leciménto apreciando as leis parciaes, fazer philosophia s9bre . o caso, desde que 
quê est(!.betecein ·a.ttribuiÇ:Oes, faculdades o ti possa . haver, . como é presumível; lei esta-
fi.mcções; .qúe - regulá.rn · montepio, áposen- dual sobre esse assumpto . · . · 
tá.doria .e :vitaiiciO<lade ;· que creàm e de- A dis<;ussão, ·portanto; havida 'entre os 
finem empregos _; emfim, tqdo esse cm'ljuncto dous·illustres candidatos no.s proporcionará 
que vàe '(lo servente qé úma repartição, s~:~m o-modo de ser resolvida a ·preliminar po~ta 
nome no qJiadro do pessoal, até o <ihefe do. pelo Dr. Lámoúniér . ·. 
Executivoc. . . . . . . Oiz 9 contestante; citando á. , Consolidação, 

O coUéctor entre nós, respeitada a orga• feita pelo Dr. David Campis ta, que o agente 
nização :que- veiu do -lmpei:ió, -- fórma nma .execuLi vo rúLrnicipal pôde exercer interina
ex~epçãb 'i não tem venc1ment6s e· -són1ente mente o cargo 'de collector municipal, · 
a .esportula; i:ü1l'l gosa. áos .favor:es dO uma lei - quando acceite a designação fei~a pelo se~ 
geral. , de. aposentadori:~ · ,~ .sómentc . póJe cretai'io _das finançaB, c[ue o conyidar e esta
obtel-a por .lei pessoal ; '.lei . especial c .tá'. belecer como pr'lm13ir:i, tfi~ese que deste pre
aP:Piicayel tanil;lem ao servente, a qúo me c(lito .decorre a. designação p!)lo secr;::tà.rio 
ref8l'i, de' uma reparti~O', onde encarieceú:rio das fiil.anças . Parece-me que o cóntestante 
serviço_,.sem.eritretauto'ter . o. seu nome · no pretende ·com esta theso dizer que o acto 
quadro ,do pessoal, .p@rque recebe o seti. sa.- oficial da de&ignaçã.o se equipara ao de uma 
lario pela v.erba do expediénte . · ... · . . .. nome.Çtçã<J. Ignorv si ao presidênte, si ao 

.Si este _c.aso fosse posto no Estado flumi· secretario está alfecta a· nomeação do col
nénse, ·esta.iia resolvido pela não incompa- lector ; :;i l:stá. iW secret~•rio, a questão fica 
tibilidade: · Para execução do art-. 56 da -resolvida no s_eu inicio, porque pela Consti·. 
Co11stituiÇão. e da 'lei_ de 14 de dezembro de . Lni<;ão mineira compete só mente ao chefe do 
190,2, o general Quintiuo Bocayuva expediu o executivo o attributo d.t . nomeação de 
decrete n:, 139, , de 4· de março de 1002, em filn.ccionarios. · De~ta disposição eonstitucio
cujo a.rt. 118 se determino. qué a repartição nal-já se póJe tirar uma illação, &.inda que 

· das ·finf!.oça::; terá os se~uinles fuucci?nar~os.: _haja . leis ordina.rias ·em .contrario-- é que 
V oi. I ·. ·, ·. ·' 57 
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todos quantos não fJl'Cm nomeados pelo ' Citou o c)ntestante · o caso, e provou com 
presidente do Estado não são funccionarios. uma cartidão da Secretaria dos Negocias do 

Pouco i-mporta· a naturez1 .do acto, que .Interior em Minas, que o .eleitoradq_ em 18~~ 
investe um individuo de l.lm certq 'num,ero de L 681 augr:p.eritou ' em 1902. para 8 · 707. 
de funcções. O que illlPJrta é a competencià. Não na duv:_ida.~ qúé é este ÍlJU phenoni~no 
do q·ue exerce o acto. Não li a Consolidação bastante singular e qúe o elcütpri!,do· deil_ em, 
do Dl' .. David Campista, mas_ dou como teu- tres arinos um salto mortal; mas como·a lei 
doca lido .nas pala nas do contestante e poi·. : rião- o~riga . b _ ~id~dão a.- _se _alis~ar e. ~ão f~:,. 

. isso emitto o :m,eu parecer~ mesmo ·que culta afl comm1ssoe~ seccwnaes mclm~~os po_r, -· 
-haj.1 léi mióeira clasüflcando o collector ~cienciajn•ópria, comó .nasaudos;tJeiAlvirn.'~' 

CO Gl'C OS. funccionarióS, . O àgente executivo; :sómente írie cumpre externar ·umá C(3;J],ªUr_í1 
quer se o .conS'idei~e rn . sui individuação; . e dar uri:J. ,cônselhói a censura é áque1lesei~ · 

· qriai•-se o çoqsidero com J .. orgãode . col•poriJ;, dadãos . que ' não tiver'am o patriotismo d,ii _ 
. ção, nãó é funccionario; po:>quo é cqnvída.do, concorrer _en'i ahilos anteriorés · ao de ' 190'? · 

'designado .o!Í: :rioineadó pcrlo S(lCl'etíJ,rio. • ' ' :pa·t·a a vida PC!litiqa·; .. o conselho é/ ás . co-w: .. 
- o-s oossof,l ouvido~ ain~ht êstão : cndan?:~:dos missqes s~é.cio.iJae~ , d~ AraJ!:,á para q_itr ,srY 
·com a. argurnent c~çao c:nn . q.uo os, dous 11Lus., contenha In, pelo . perigo, nessM OJ!.ef~lctO!l_ 
tres cindida tos se . batet'ltrlt _ peeante a 'com--:: acrpbati!)'os. Confe$SO quo nãq me julgo corri-· 
· mi>são, I?ara que se faça_ mister avi_val.a J\9 · petent~ :p[l,ra tomar c?nho;im~nto dest~ . c~so~ 
inonótoma de 'um re~at'JrlO. · ·. Passando- ao exam~- dryprocesso elmtoral, · 

diz o eontestanto .que; da5- dez a~ithenticás 
:MiJNrcrPío :ótJ . AI{.AXÃ · · presentes á_ Secretária • da' Carna r a, de nove 

·. . _ . .· _ _ .,. __ ··._ · . · · . , . . .. nã.o eórista ;a.transcripç:ão 11o li_vro de not;xs •. 
_ . Pede o éoútestante_ a I)Ullidade dà~ elei.cõês E~ certo ,qtw das ·actas não cqnsta a menção . 
· deilte _ munielp(o, porqüe o seu . alistaiherito · da tràtiscripçãq, ·n:ias a : Iei ' eteitora.Fn~o'tór7_· 
elcitora.l-nãO correspondC á popula_ção, visto qou · s].rb.Slancial . ·esGa de.claração, pois nq' 
que pelo recenseamento de 3Ldodezembro art. 43 § 18, desde a Jettra A ;1té\G, !3Sta'es
de 1890-a populaçãó et•a dê 29;213 ahnas,sendo . pecifica\lél-tadoquanúa é _ essencial ao : éón~ 
do sexo maséulinó , 15.856, , e· mais quo de teúdb déuma_ aéta, ' e neni. _este artigo podl.a.' -. 
L68l t;Jleitores em i899 passou a ter em J9ó2 consignar o absiii'do de se rriencioilar ria acta . 
o numero de 8. 707. -, . . a sua propria ; ti;a~scripçãçi ; o eónt~s~i!.fité 

Já tive occasi_ã() de manifesta'r-ine _em não jun~q_ü certidão . negativa dos servantua.~ 
outro relatorio sobre a. t:o)llpetencia dgsta rios de 'justiça de·~· não .tei•en;t siJ.o trM~cri-

.• Commissão.;para ,deliberal' quanto ao resul: j_jtas iios. seus Uvrosdénotai:r: ldentiea rec~l/."; 
- tado; provindo da um. alistamento, que ex-· mação faz o . contestante c0ritra _as tres 

cede aopossi vt;Jl dos factos sociaes. _ · autnenticas da Q()li'ceíção. ·. . · · . · .· . · · 
QuandO: tratEii daq uella ' caso no município ... Ainda que o contestado adinitta que sejam 

de Cambuhy, fundei as _Jnin]1as asserções' annulla.das ~estas eleições, 'independente: de 
-· neste mesi:no recenseamento, onde . compa• prová; -não posso -de módoa.Jg't1m éoücordar 

rados os dous_:_população eali~tamel).to~este !JOIIl essa combinü.ç.ãó, p(llos riú>tivos . já ex< -
accusava. um nurnero su_perwrao do se~o postos. · • . _, ·, .· .. · · · . · . . .. · 
masculino naqqella, éinbor(l. · entrQ um e' · .. Pedé ç)contestante a nullidade dasa secção · 
outro, como no-caso pr'esente; fossain trans" ·da-cidadeVpor constar da ·aót .:~. entre compa. : 

, corridos 12 annos~ . ·. · , recidos · e · faltosos; 265· éleitores. Resp_õil:.. 
. Neste piEMo muda de figurao caso : o re• dendo, mront13Stàdo affi-rnia<que est!~- excéss.ó' 

ceilseamentoa.cc\isa: quasi em d_obi·o o sexo de .cinco aonumero prescí.'i:pto pelo ~rt:. 3~. 
masculino ao numero_ d,é alistados. _E' certo . ·da leié devido ao àcorescirrto dos niesarios,' 
que na applicação do nosso prude.nto arbitrio que njlo eram l[a . sec.çã;o~ · DaactaJlãó éóns~a- · 
aos ,caSos occori'entes, regemo-nos pôr ci~·~ .nenhuma declài'aÇ~ó à · respeito,. neni SI')~ 
cumatancias liniitativas,, que circumscre.,.em juntou nenhum doéúmentá, quersol;n;e 'o il_u~; · 
o poqer soberan_o _d~ vontade no .circulo t~a- m~r~ determi,nado . de .ele_!toi:~s · pa~~ ·a~~q,'· 
çado pela pos_libll:da~a .dos phenomenos , e secçao, . qu~r ·sobra a secÇao a que :{>Cl'teif'': 
dos factos. 81 _ comprehendemos que uma ciam os mesarios. _Como, : porêm, e.:p-vj d6' 
população, sem_calisas explicativas, não pôde do art . , 38 se ·ii1fere qué . ó numero de '250 . . 
dar saltos na ·natureza, tambem comprehen· eleitores· obedece .á eonveniencia . e !iã.o:_á.; 
demos quo n~s~\l assumpto ~~o _ é dà~o _ac?r' s~bsta?cia ·.do JÍrocesso, _ spu ·d~ op~niãc(<),ue 
remar o esplí'lto a _ regras 1mprescr1ptiveis. nao seJa annullada esta eleição; . · . · · · : · 

Limite~ o meu espi~·ito. naquelle~parecer Allega o , ~tmtestauJs que am;gan1zaçãó 
a urn elertvrado superiOr . a pupuJaçao ma.<~- das me~ as .elmtoraes fui feita 41 dias "antes e · 
CJ!lina, ma.s a fraqueza .do meuentendime:qto fóra das determinações do art. 4Q § 2o .iiÍJi· 
nao mo dá nest~ eJ?-sanchas pa1•a o exercício lo L Esta· allegaçã.óé~tií apoiada em u:ina co'r? 
do prudente arb1tr10. . . . -respond.cncia retnettida a Gazetü de Ul)er(llfa,' · 
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SANTO ANTONIO DO .MONTE Em ·relação a Bambuhy, O contestante 
- aUeo·a, e junta como prova uma certidão do 

PeJe o contestante a nullidade das tres sec1~tario o a Camar<L, que no alistamento . 
. socÇões._dOc. Bom-Despacli.o. O cQntestado con-_ houve á. preteriÇãá. dã. publicidade e que os 
b'qj'~Ji· c.õip esta nq)lidade. ' . - . . ' . - :eleitores alista<j.os não t!nham provado sa-
:- E.stltS' sticc;õos são as 11", 1-3a e 15". Quanto berem·ler e escrever.. . . _ _ . 
á,:í3 .. U".. põrquà.a .acta.não fõi transcr~p~a Qu~nto a -este assumpto, Ja me onunCiot 
neliv·J:iÕ ~ e botas; está proya'io por certJdao anterwrmente . .. - . 
·oõ''i:lslh1vãõ . d~ J>á'z, .que foi o designado na 'l,'endo-se apresentado os fiscaes do contes· 

----úcthr;j'iá,ta a sua ~ran.scripção · ; 2o, por oer~ tan+.!:' naJa e2" secções deGongonhas, a ~esa 
~1<!\i:o:. jiã;_~~ââa. p elo m!lsmo escrivão. de qu~ recus~u}bes - ingresso sob pretexto d~ na o y 
çpné~I't~.Z:<!> .-~sta acta ~s li horas da manhª' . perrruttu· _o § 16 do art. 43 da le1?. 3o, 
{h'i:.dia.J8 c; .cate caso tmprocede ·porque o. porqu.e . nao se acharam no acto da wstal- · 
i'3lP:gfó· ~eloitora!. soffre as variaçõe::; do ba~ 1aÇãq. · . · · _ • _ .: . 
roJti~t;foJH:iUti~ó ; 3°, porque o ;padre da fre- . A pÇtragelis :tã.o l?nginquas nao che~ou 

· jiíiezia : assigrtbti. .um nome de . mulher '---', a,inda o art'. 3° da let ·n. 426; que determllla 
A4eJ:Md(j\.-):itoi:lio ·card~o; como d()cull!-ênto . a_'presença dos fiséaesemcqualquer estado do . 

' i'õijltfi~~lif!l~ <larta dgpatlre para sever;.ficar processo. - . · ' ·· . . 
â: setiiêlha1'lça da lettra. Nao _descobri esta : AsSim{ eu sou de pa_;rccer que seJam amhM 
serrü~lh~tiÇ). Qti.ando ~i-ve a fortu,na·. de anmilladÇLs. · . : · · .. -- · 
oüv1F o.' iUustre conteshnte allegar- e ,te Em dua.s secções do distr1eto de·Porto Real, 
:fàct~-giiMissliilo e rldicuro, inclinei-me logo o numero de votos exeede ao d,e eleitores. 
paz:a -p~di~: ~ne:.._f~Ssem proceSS<~tliQS .?S me- Juntou . o · con.testante um assfgnado doS. 
sartosde~ta;sec~aq . · · . . _ _ membr.ós · da me;~y. éleitora1 dizendo que em 
. :,;:J<;tXC91}1ii.'~h.PO.réml'.na eertJ_d~o P!l-SSada. -J1elo 11 .de .· março tornarám á fazet· a verificação 
lm~re~aJ'i~ . ~!L' .Caq~aro. ~\llllCJpal · -de ,.Sa.qto das iiedulas e acharam que se tinham enga· 

.. :A~~otiio __ ~o Monte •. o~ . no~ e~ __ dos mesartos riado, pois qtie· essas cedula~ continh;tm os 
·€1eJ.tos pe.!a. COffiilU§~ao muntctpal;c,e en~re votoslegaes. c .. . - . • _ · . 
c.Pês, )?ata _al3>~e.cçao, o 4e .norp.e~d~l01do Emq:úan_to se fa~ o registro desta santa 
~~ ;AdQlaidu C;trâosp. Ass .. m ~e vertfica _que. ingenilidade, eu,Pt•oponho a nuU1dade de am· 
paiil , ~- :Jlomo é supposto ·e ·nem .é nqme-d~ bas · as secções. · . ' · 
rul}l_:t~e.t,:; •. . .. , _ . ·: - · , · · .. . · com/ rerereil.iüa ás secções de Abaeté e Dia- . 
"~.: Ãco~!to ~ pu~IJcladç, ,b~s~a_do neste n?me, mantii:w, faz 0 contestante um confrontode 
'P~r~!I~_,a:'--ç_ornffilssao mumctpal _ elegeu,Ade- letti'~s ·nas firmas constantes de actas . . de · 
1<\ld!.J Ç'lld'dp_s~, t: ·o :QOme ass1gn~do na acta é eleições anteriores .com· a de 18 de feveren~Çl · 

,}a~.tâ~d~ ~ntpmo G_a!doso. '. _ - .. · . · có.mo, po~éin, n.fio p~ovoti qu_aes. são as firmas 
_ ,9u~n0 .a ).Si> , secçao, o cen.testante . ~J,Uega falsas, si,as d.a elmçao arntertJr, ou as ,desta, 

q,u':l ppres1de~te da ; 1_3~ ·votou na)5"' . A párellé-me ·que nm;n ao·menos deyo me pro·. 
t);<;:tiJ. .dl;L )3n n.a? meocwp,ao facta de haver nunCiar. . - .. -: . . , 
tp;~ado _c,> ~:pr~stdente como _pc~t.~ncendo · a ··;,. acta da 17" secção dâs Dores do Indaya 
otitrá_ ~s_ecçao,_ e porta_nto. na~ me. parece_ nao tein con.éerto, pelo que proponho para 
qu~_l>f-J11f nulhdade ~ simples o 1dent1dade_ de que ·não se a aP\lre: · · . . ~ , _ : 
na~~ . ~o~ •. c~m.9 Já_ e~penth em: outro-pa., As_· 11"', J 2", Attert•ado, saÇl verdadm~:a-
recei', :~-prov.a coneomU1tt<J,íí:te.da 1dent1dade . mente nullp,s ; ~presentam essas duas secçoes · 

.de_ p~s_soa~ - . . . - ··--. - . .. . um resultado de 800 votos, sem que das acta,s 
.:. · ·0(imo este fàcto .. allega _mai;~·-~ ~Im, C(l~O o· conste. a discriminaÇão . dos eleitores das 
· :d_é ~~refri: ~~ota,do ~ous· e.Ie1to1~és Já qmdados, dÜfarentes 'seoções', ·qué m~sta: viera~ vot~, 
rnas -~eU1 I?FO,!a.: · . . . ·: · · · · . . . . · disc~·iminaçãi:> · essencial . para a vert~caçao 

•• o 9uan~o: 3:o al!Stl).m!)nto de 1890~. é el~elegt-. de duplicata de votos; · . 
ttmo-Qffi ' Virtud~ d!H1rt. lo· da let·. - St. n;ror- ·.:· contra> as .eleíções effectuadas em !tape· 

. l'~ram ~ .müdtt,ratn ta_n~es qu{l,n_tos, esta prq:va cerica, fundou-se o contestante na. falta de . 
I)ao ·pode: rer forneCida: por lllfo.rmaç.ao do ·.formaiidádes· -'substanCiaes do alistamento 
escrivão tlé :paz •. : . . . ·. ~- - - ~ · _. . · eleitoi•al. Já tenho opinü1o enunciada. . ·-
. Pode .o çont~stant_e ·que _-nao. ·seJa!ll .apt\'. · Pelos motivos eJ~;postos; sou de opwmo · 

. r.ada~. ~iyers~s act~~ (!e secçoes de dtffer~~tes. que seja -reconhecido e proclamado De~utado 
mumcipHls,.:por na? . ·.~s~aregt•,.Çt,\i autit.e.ntlC~ pelQ. 7.o, dist1•icto de Minas G~raes o ~r .. Leo
accompanhadas~~ .. hst~s de,.pr~s~n9.a. Parece poldo Corrêa, . por t.er - obttdo a matort;t de 
me .que não ·tendo. std() ;1pon~a~a nepp.uma 'v.otos; · - · . · 
il'regulai·ida.de do · processo eleltol'q1, . 11em · · . . _ · _ . , --
f1),cto aigum q~e g,&pe~d~ ' 'p' u~a _,sua verifica- , Sa~a das sessoes da. 5"'-Commts~ao de In· 
ção da presença dessas listas, nao é razoavel ,q~erlto, em 12 de maio de-1903.- Lat,rindo 
que se déix~ de_. apur~-as • . , · Pdta, 
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c ontestação do candidato Antonio Affonso Entl·ota.nto, os mesmos agentes podem eu-
Lamounier Godofredo ao diploma do Sr. car1·egar pessoas de sua confiança e sob a 
Dr. Leopoldo Corrêa exp~dido pela junh sua 1·esponsabilidade immed·iata de arrecada
apuradora q.o 7°· districto do Estado de · rem os.impostos, mas nem ·por isso o substi
Minas Geraes. · tuto pode (1.mccionar -eni · _i'li'Ventar-ios : admi-

nist7:at-::'Vos , n:e·m· ur:o · pat1co dar .. reipo~tas ou 
Senhores inenib'ros da 5a Commissão. sqluções em actos. ·judicim·ios . ?> . · 
Antes de entrar no estudo e na apreciação · Do expostose conclue que, para o Agente· 

. âas diversas occuriencias, que se dera1p na · Executivo Münicipal exerce!' o cargo de col
. eleição de 18 de fevereiro do corrente. anno, 1ectoi· interino !las renda,s c~o Estado torna-sé 

no 7o districto de Minas _Geraes, pet'mltta-me preci<;o: -1° que tenha sido d(lsignado para, 
·a honrada Com missão pririieíramente discu tir esse. fim pelo secretario das fin anças; 2°. q_ue. 
e sujeitar ao seu estudo, criterio e sabh. de- sej<t elle o . unico. r espopsavel directa.m()nte, 

.. cisão a seguiu to preliminar, que envolve perante a -Fazenda p3la arrecadação do.s 
.· uma questão de dil·eitQ e· por .isso de'verá ser impostos;-:-3° qqe, embora encarregue a um 
apreciada antes de outro qup.lquel' as-:- substitu:to, de sua confiança, para fazer êSEia 
sumpto. · an•êettdação, a resQonsabilidade será exclusJ.· 

varnent9· sua;- 4° finalmente qu(l esse suq-· .. 
PRELIMINAR stituto não poderá funccionar . em iT1.wenta.· . 

. S· L . ld c ,A . l'd to di rio3 administrativos , nem tão pouco dar . 
. Pod~a o . 1 

• • eopo 0 :on e~ , ca.nc ~ · ~. - resposta ou s;Jluções em açtos judici.tríos. 
_plomado pela JUnta ap~1 adora , _? ecebBt . 'VOtos_ · Esta ui ti ma attríbuição é exclusivamente · 

. _para D!putado ao _f!ongresso Nact(Jna~ ~. Penso sua, não pod.endo -exercei-a o substituto: 
• . ql_!e, nao, e V?U alod~ q.u~ synt~et.l_2amente A opinião -do Dr. Campista não pôde ser 

expor. os mot~vos 4es~a ~mha oplmao. . .suspeita, mesmo porque; segundo mepa.recé, . 
. O Dr. Leopoldo Corrêa exerce, lra mais de a designação do Ag0n~~ Executivo <le · :ltap!';)- . 

dqt.4s annos, no municípi.o de Itapeeerlca, · do ceriea para- o ·cargo de coll&ctur lnte~~ncr- 
qual é tambem Pr<>r>idente e Agente Executi- d·is rendas do Estado foi por eUe feita, quan• . 
uo Municipal, o cargo' de Collector ·interino dó secretario das- finanças · do governo . do 

.das rendas do Estado e este'Ve em exerci cio· indi.toso Dr. '$ilviano Brandão. . , . . · 
desse mesmo cm·go du1·ante o pe1·iodo de 18 de· Não querendo . o Sr. -Dr •. :Le.opoldo Corrêa 
no'Vembro ·do :anno passado a 18 ele fevere ·;ro indicar · substituto, us;~ndo._ a~sini · da facul~ 
deste ; como pro'Va o docwn~nto n. 1. dade, coi:lfe.rida por lei, julgou m~lb.or exer-
. ·Exercendo esse canil.idato funcÇões ·q.dmi-- _9er 0 Gal•go por ~i, ~1ú ~ujo exerc~ci_? f.'lSteve . 
nistra~i'vas remuneradas; no Estado, das no~ tres mezes a,nterwres á . el~r?ao , t.anto . 
. quaes _poQ.ia ser dispensado a qualquer mo- ass~rr~. que, d~rante esse . pe~wdo._ ;ouosos 
mente, independente de sentença, é claro .taloes ~o-pa.camento de l!IlPo.sto f01a~ por .. 
que estava impossibilitado de r eceber votos elleas~IgJ?-U:do~ e em. todosos mventarws e . 

_. para Deputado ao Congres.so . I'facional em actos. JUdrcw rws fallou como rep_resentante . 
.face do diSposto no art·. 30 § 9o da lei n. 35, d~ _!"azenda do Estado, como att~~tam, as cer, . 
<le ~6 de janeiro de 1892, que assim diz: _ Cidoes passadas p<:Jlos dous tabelha~s daqu_e~.a : 

· Não poderão ser votadó~ para . .Senador ou · to~a.rca . .{!)o c· n . 1·) , · · ·· . • _ . , · · 
Dep~tado a? ~ongr,l,l!:!_~o Nacional «os funccio~ . · E ~rec;~o que a hon~a.da Comrmssao ~arba _ 
nanas admtn!$tratwos federaes ou estaduaes, que. o,.car., o d~ collector! no Estado de ~ma~> 

. demissi'Veis indepe!'!dimt~me,~te de -~entençCJ., é_ d~ ,,u~m~ rmpor~anma c alt? val!>I ~oli 
nos respecti'Vos Estado$. » t1co, .P Ja: l~f!u(lncra que ex~rc~ .no i;I:Dlmo . 

. · . . . . dos contrrbumtes, seus subo1~ilmado.s , Já. fa-
0 Dr . David Campista, cuja competencia zendo o lançamento dos 1mpostos em . cias8~s . 

em materia de legislação fiscal -ninguein superiores, médias é inferiores, já impondo, 
póde negar, assim ,se e~tprime na sua _Co:!..: çobrando·ou ·relevando <).s mu-ltas, que podem 

. solidaçã.o a flii. 36.-«0s Agentes Executivos ser maiores ou menores, segundo os· seus de-
Muni.cipaes podem exercei• interinamente õ sejos ~e vontade . . -.. . .. . · 
cargo de collectorês municipaes, quaudo ac~ . A importancia deste cargo cresceu de vMor 
ceit·em a designagão feita pelo Secretario nó Estado de Min.as, com a decretáção ·do 
das Finan.ça,s que os coiivirhr .» imposto sobre terras, ~que. abrangeu a quasi 

«Ao coUector _do ·muhicipiu da_ .Christina· tÇltaliâade da _população e cuJa arrecadação 
decl<trou-se em· 2?" de agos_t~ de 1899 o que a ellc_3 compete, depfl ÍS de fazer a respectiva 
os agentes executivos mumctpaes, quando avaliação nos immoveis. . -. 
encar1•egados de. interinamente gerirem .as Dahi a intervenção deste.funccionarlo em 
collectorias do Estado,·são os unicos respon- todos os tnven t<u·ios e· aCtõsjudicfarios . :. · 
saveis di~ectamente perapte a Fazenda pela O cn.rgo qc col~octor . :pois, é, atém de ad· 
arrecadaçao .de impostos. » l!lÍÍiistrativo, alt'!'wept_e ~ J?olitico pela inf!.q· 
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enchi. e,Ílirei m ~·smo , pela pressão que exet·ce 
no animo dos contribuiu to ; o quiçá sobre o 
corpo e'eitoral. 

Fbi justâme[}te para evita.r esta compí·es
são em nJ.aterla. de, eleições, além .da depon
<lencia. em que sê. achãm . do govm;no, que o 
l_egi.slador decr13tou Sabiamente, cautelosÇL· 
mente a incompatibilidade destes funciona-

-- ~ cl'iós. . . . 
Pfovado àssim quo ~o candidato diplomado 

Expostos e fundamentados, assim, os moti
vos que actua.ram em meu espírito para 
preliminarmente levantar, perance a honra
da Commissão a questão da incompatibilidade 
do c<mdidato dip1omado, passo (~ tratar do 
processo eleitoral, cujg estudq_ farei por mu:.. 
nicipios para m<J.is facllichtde, methodo e 
clareza no trà_l:nlho. 

PROCESSO . . ELEITORAL 

iiJt'orceu u_m cargo administrativo, no E;gt,td·o lffunicip ::o do · Amxd 

de Minas, no período .de !8 . de novembro do Este. mu. nicip- io tornou'-se celebre. e famoso 
anrio passado 1:1. 18 de -feve ·eiro do corrente d b 
àn{lb,-do qúal podia :?ér demittidoou .dispen- na ·politica minell·a pela quantida e fa ulosa 

· de eleitor·es; alli qualificados o anno passado. 
saâd, .indépende.hte de sol}tenç.a, ê clai·o que, ·Em terraS brazileiras . não se conhece es• 
em fá.ceda legislação eleitoral em vigo1•, candalo igual! · . . · · 
.não .póçlia. elle r~cebe:· votos para· .lleputado Municipio ser tanejo, · pouco habitado e 
aa CongressóNaciüíttL ._ · .. . .. ainda menos instrúfdo,:o .Araxâ·comquatro 

Os V:Qtõs, pois; dados a este candidi1tQ são dístrictos de paz, exclusive a cidade e com 
i'rritos; nttllos, e o qu3 é nu111) é como so nito uma população de 29.213 almas (doe. n. 4°) 
existisse. Delles não .pode conhecer o .tribu- conseguiu augmentar o ~eu eleito1·ado, que 

· nalverificador senão pará - lhes declat•ar e era ein 189;:) de 1.681 eleitores, pii.ra 8.707 
fazer certa a ·in.existencia. no anno passtJ.do !. · 
;:- A clrÔumst}j.ncia da - íriterinidade não pode Oito mil setecentos e sete ! ! ! (Doc. n. 5.) 
ser invocâdà em seu ariiilto;. longe de at- Para· chegar-se a este. resultado, to:lo ima-
tenuar agg.i'ava mais a sua -situação •. E, de ginoso, foi preéiso naturalmente incluireiii, 
facto .; Si a demissão óu .dispén'a de ·um cai'go no alistamel)t::J, ci·i à.nças, analphabetos e no'-
conio ode que se trata. na especie, pode ser m.es phantasticos. · · 
dada ao funccionarici · eifectivo;: com mais A prova; não será difficil. 
í•azão 'e facilidade essa mesma demissão ou A . população,. como já ficou dito acima; é 
dispensa será dada á.o que o exerce interiaa· de 29.213 almas; sendo mulheres - 13.357 
ménte. · . . . · .·· . . · . · . e hómims -:- 15.856 ; destes d!:Jdusam-se 
. iiacorniJatibilfd~d~.decret~ct\_peÍa lei re- · .30 °/o (o quf) é po'!co2 4. 756-:-meilor~s de 21 
fere;_se _ao: exérci'cio· do cargo, sem cogitar an~os q~e por 101 nao pod!3m ser el~ü?res e 
de sua ·eifectividade ou temporariedade. ter·s~ hao:-11.100 homens . de matoridt:tde, · 

·.··• · _ · _.. . .·. -. ·. . . exc.lmdos- deste numero ·os analphabetos, na 
Est~s opiniões. não são ·mL1hn.s; embàra~_proporçãó de ·~/0°/ 0 (o que não é engero) 

intuittyas e raclOnaes,,.pcrt_encem aos emi· ..::7, 770 terá. o município. do Araxá-3.330 
nent!:JS e abalisados jurisconsultos, Dn Ruy hop:i.ens com capácid<.lde eleitoral. · 
Barbosa e Andrade Figl!eira, que são duas . Es.tas deducções não são feitas por minha 
mentalidades gl_orjosas, de nossa Patria. ai ta recreação e si!ll, pouco mais ou me:nós, 
(Does. ns. ·2 e 8.) • - de accordo com a estatística de 1890, que ê ' 
. Em vista pois, d~ a!legado e provado,com- muito mais rigor·osa, pois dá a este muni
pete á honrada Commissãói no exércicio de eipio uma população , analphabeta de·26.914· 
sua sqberania:; decl:a::rar nttllos; i1:ritos os ':vo- à dt~r 2.229 homens e mulheres, que sabeni 
tos dados .ao candidato diplomad,_o, pela sua lêr e êscrevér · · ·. · 
condição de -inelegibi:dade e lavrar parecer:, · . O quadró que )~11to sob documento n, 6 -
reconhécendó com:o Depüt<t!lo legitimamente foi · extrál].ido do recenseameüto . de 1890, 
eleito pelo 7• districto de Minas Gerae:;;, o si- fis. 397 · · · · · · · · · · : 
gnatario défltas, que.fof oqua.rtô votado com Onde, ·pois, o município do Araxá foi en
cin.co mil· e oitenta e nove votos (5 . 089), se.. ~- contra r- 8. 707 hoúiens com os req_uisitos le· 

d - d t d t gaes para o exercício do voto ~ 
gun ° · à apuraçao e · 0 9-s .as au hentjca.s · Trata-se visivelmente de um alistamento 
enviadas á. Secretaria .da Camara dos Depu~ phantastico 8 a camára, em sua soberania, 
tai~~im procedendo. a honrada Commissão não póde appro-va1• uma eleição que tem a 
praticará mais iím ~cto d{) lei e de inteü·a e sua orJgem e~ um acto.f~a_udulento. . . . 
absoluta justiça; · .· · _ . . . . os dous mawres ~umc1p1os do . Estado ªe 

. · .. ·. . .. · .• . . . . . · Mmas, em populaça.o, . e onde a H~strucçao 
CaprtaLFederal, 29 de .a-bril de 1903.-An~- mais se tem dbsiminado são Juiz de Fôra é 

tonio .Affonso Lamounieí~ 'Godofredo, _c Ou1•o Preto, · 
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· Pois bem, aquelie com uma população de 
74.136 almas e com 13 districLoS de paz não 
tem esse numero de eleitores, e este que foi 
até bem pouco tempo a capital ele Minas o 
compõe-se 18 freguezias, conta. apenas -5.000 

'hómens !-Llistados para os combates elei-
toraes! · ' · 

município do Ahuá, que deram o. seguinte 
resultado:-Bernardes 2.300, Zicarias 2.073, 
Leopoldo B.227, Lamounier 386. 

Pas:;o agora ao município d_e 

. SANTO ANTONJÜ DO MONTE 

Deúo de. niencionar âlgumas irregulari
dades que enc.ontrei. nas actas · dos di~trictos 
da cidade o da Sauue, _por .ontl:)ndér que nãô 
pbdem acarretar as suas n ullidades .. . ·. · · ' 

O mesmo riãodireiQih rela(,lão <ts·duas au-
thenticas do districto de · 

No emtauto, o Araxá com uma populaç'ão 
relativamente diminuta e com umà estatís
tica de analphabetos, que não ·é nada inve 
javel,. conseguiu com a~ maim.• facilidade, 
qualificar'8.707 eleitoresj'ederaes·~ E'· sim
plesmente irrisorio ! · · 
. Este grande. escandalo que não enc,ontra 

exemplo ém tóda a Republica, justifica· a Éo:M: :óESPAOHO · 
·necessidade imperios~- de uma refornia e lei-

\ tora!, que acabe, .de vez, com estes abusos, Este Iogar é .famoso em fraudes elejto.,. 
que tanto nos aviltam e nos envergonham. raes. . . . . . . . ... . . 

O município doAràixâ. está dividid9 em A~ eleições. sãQ sémpre feitas a bico dé 
38 secções · eleitoi:'a(3s. sendo 16 . nã cidade, penrra e as actas lavradas com anteceiencia; 
7 em Conceição, 6 em S. Pedro de Alcantara, sem a menoJ.· fúrmalidàde. . 
5 ná Pratinha e 4 em Dores de Santa Ju- Mais uma vez·Bcnn·Despacho nã,o desmên-
liana; tiu as suas ti·adições. , . . 
•· A' secl·etal'ia da Caiuara foram enviadãs As el&içõqs de 18 de fevereiro. foram ver:. 

·.apenas. 20. authen~icasJ :p.ão ten(lo' havido dadEliras bachan.aes, - . · . . • . _· 
eleição· em ·18 secções, segundo presumo ... · . Votaram indivldilos que não estãoqüalifi~. 

, As lO authentica.s pertencentes à cidade, cados, outi'o's que não r.esiden:i mais no lagar 
·são todas imprestaveis. De 9,. não consta a e até os mortod tiveram qne abandonar as 
transcrípção no livro· de Mtas e a di 3" soe- suas moradas para exercerem o ·seu di'reito ' 
ção,· unica transcripta, não pôde ser apu- do voto! . · 
rada, por conter mais de 2i;í0 eleitores, o que . E ~udo·istb à~li se faz com ostentação! 
é contrario ao art. 38 da lei n .. 35, de 26 Não, será, difficil a pr0va e es3a, completa 

· de janeiro de 1892. por serdóctnnentada. . . . . . . . . 
O inesmo aeontec·é com às tres authenticas O alistamento que .serviu para a chamada 

da Conceição, que tambemnão ·foran;t trans- dos eleitGres na eléição de 18 foi organizado 
criptas, :~lendo que a da 7a ·secção a acta da no anno de 1890 l Isto é, ha 13 annos passadó. · 
·organização foifeih na vespera. . . . Contêm esse . alistamento 535 eleitores fes 
, As duas actas da Pratinha estão nullas deraes (docwne~to·~· 8 ,) · . · 
porque os eleitores votaram ein tres no· · Votaeam nas .duas seJções 471 elei-toras. 
nJ.esJ . . .. • Não,re@onderam Ô: cha,.mad-29 apenas. 

Si . tudo isto não bastasse para p.ullificar Na W secção não hquve eleição. • . • 
esse simulacro de eleiç.ão . acc1•esce que as E' in cri vel que,em qilasi. 13 annos, dos 500 
mezas eleitoraes f~m1m orgainiz.Hlas contra eleitore J alistados na.s dgas secçõ.es1 apenas 
.prescripção legal (art. 4Q § 2>, da lei 29 tenham morrld0-e11 mudado de' residen, 
n. 35.) . · · . . ela. A verdade é esta : . · · 
. Consta da Gatet,a de/ Ub@raba de 28 de ja'- Entre modos e ausentes;votarn.m nas dúas 
neiró do corrente anno, 2a pg. 3a cotumon., secções de Bom Déspacho 111 eleítores J 
(documento n. 7)que reunida a Camara Mu- A affirmação da Ine.sa·da 13a secção,de ter 
nicipal, em sessa:o ordinar-ia no dia 8 deja- sido a acta. transcripta uo ljvro de notas do
neiro,o set~ presidente propoz qtte: ~sendo pre• escrivão de paz, é uma fiJ,lsidade .. Este f11n~ 
eis o design«r p_redios e mesarios. pm·a as fultt.- pcionari o apemts· eóncertou esta acta às. 1 i 
ras eleições fed·eraes e já tendo sido delibe1-ctdo h01"as da 1nanha do dia 18 ! · ' - . 
na sessa:o de 25 de out.ubro. sob1·e designaçlío de J ustament,e na ho1'a 'ém que por lei devia 
predio e nonwaça:o de n,tesaríos recaíssem as eshr se fazendo a chamada dos elei.tores, o 
designações e nom~açõgs nos mesmos, o que trabalho eleitoral estava concluído e as 

. foi unaniníemen!e app1·ovado, cópias das actas já estavam tií'lidas. O pro-
.. ·. · As mesas eleitoraes, poiS, foram organiza' cesso foi summarissimo. . · ' ' 
·das com antecedencia de 41 dias e em sessão Tudo 'isto fizeram._os mesarios: sem o com-

.. ordinaria da Carriara,o que é conteario \).0 es- parecimento de UI)l só eleitor ! . 
pirita da lei. · · . . . . A certidão que junto (Doe. n. 9) confirma 

Por todos estes motivos, a Commissão não pfenamen~e o que acima ficou dito. · . · 
:pôde debçar de annullar as eleiçõe~ de todo o · Ainda nã,o é tudo, 
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Comparando as dnas listas de presença, 
verifiquei: . . . 

l o, que o pl'esidente da mesa eleitoral da 
13"' secção .José d'A vó Gontijo votou tmnbcm 
na '158 secção ; · ·- . · _· · - -

2°, que ri esta. -:nJ.esina ; socção votou duas 
'Vezes o éle_itor Pedro Antonio de Souza ;- . 

CAMPO BELLQ · 

P01·to elos Jlieniles 

Esta acta não contóm a _lista. do presença o 
por isso Iião póde ser apurada. · 

Bernal'des 67, Leopold'q 57 e Lamounier 
lO votos. · 

. · à'\ qué o Dr ~ Thiago Rodrigue3 de;, Sosta e _PIUMHY 

__ s~üirfuã<i Luca;s Rodrigu~s da Costa,votá.ram. -·· Districto dos Araujos 
tari1bà~ nesta _mésrría secção quando, ha. 
poucp; transferiram da · Parahyba ·do Sul - E~ia acta não tem concerto-e por isso na-
para aquelle logar ás-_ suas residenc.i.as; - nh\Im valor pôde ter. E' nulla. 

4oi tinalmenté, que_ OiUesario -que assigna'- . LamOUI)ÍOl' 60, Zacarias 40 o Leopoldo 
a acta d,a ;l3" :sécÇãó ,coril o n<>me de mulher 20 votos. 

-~ A41!laide Antonio Car.doso .- é o padre da 
fregU,ezta ! ! I · Parece incrível, · rnQ.S; Íll" 
feliZihMte, é verdade ! · ·. ·· . ... _ - · · -

.BAMBUHY-

São nullas todas as quatro secções deste 
rinmicipio, que· se .compõe sómente dodi- - · 
strícto da cidade. · 

•. -Esp~ro que a hontada. CoÍit~issã,O não ~ô 
decre_târâ. a htillidade destas duas secções 
éleitora'?S · como mandará. proceder • crimi-, . 0 alistamento que serviu para por eiie se 
iialm&Iite contra. ós meslJ,riqs falsificadores; fazer a chamada dos eleitores, do anno~ de 
que , foran:í' os . príricipae~> cpmparsas desta -1902, não foi publiéado pela imprensa e múito 
baochàtia,l a que deram o nome de eleição. ~er;ros por. edital. ·· . . . . 

Nas.dw1.s seiições, foi este o. resultado : A publicidade, por um ou outro meio, é 
- - ; 1<'~ - · ·- condiçã;o essencial para a validade de qual· 

Leopo ~'o, 401 ; Bernardo, 282- e Zaca- (p.J.er alistamento. Vma eleição feita nestas 
l;ias·, 259 ..- . ', - - condições l),ão pôde ser apurada pelo poder 

, !OJÚtr.to .DO PARNAHYBA COm}letente. (Doc. n. 12.) . 
- · Accresce que dos livros de notas dos dous 

Às- actas dá · _cidade~ estão _com iodàs as i.abelliães . da comarca. ,não consta .. a trans
fqrriialidade:1llagàes e as .. ele~Ções neste níu- eripção dós eleitores federaes (Doc. n. 13}, 
.Mcipio exprirndn serúp118 a _ verdade. das ·formálidade:-substancial em . face da dispo
urn. \\S.•. . - · sição taxativa . do art. 27, -. § 3o, . da lei 

· :à.. 35, de. 26 _ de janeiro de 1892. 
Eis a somhía de ,voto~ das quatro secções: . 

Ber.nardes; 248; · Leop'óldo, 153; Zacha.rias; 
As · (luas -actas deste logarnã~ yi.er~m 7.8 e Lam~JUilier 3 • . 

!J.corrtparihadas da )ista de presença ; por · · · DORES I!A BOA :ESPERANçA 
isso não cpodern ser __ i\p_tiradas, :Pl:lrdendo ~ · · 
assim o D'r. Leopoldo 90 yotos, Lamóunier- ·. Distt·i~to de 'áongonhas 

90, Be.rhardes 34 e Zacarias 30. . Consta -. do - corpo . das duas authenttcas 
s. JERONYMO deste 'distri<ito a recusa de meus fiscaes, sob _ 

- · - o futil pretexto de que estes não se apre-
Ji:~ta a<\ta. me - parece b_o~ ; cbino, porém, a sentaràm ·no acto da; organjsação da mesa, 

mesa. declara. .· que votaram quatro eleitores guarida a entreg'a dó offióio póde -ser feità 
de _-outro districtu; ·que aprese11taràin.os seus em qualquer estado em que se ache· o pro· -
titu:Ios, sentl.o que um . foi mesa.rio, a. Com- cesso eleitoraL . (Decreto de 7 de dezembro 
missão resolverá coíno ' for de' justiça. -de 18p5, art.. 3o.; ): ' ' . . . 

· -- · Recusado o prótesto · escripto dos fiscaes 
PATROCINIÓ . pela mesa, foi elle tomado pelo tabellião, 

pérante quem votara;m a descoberto 14 elei--
s. Sebastião da Serra do Sàlitre-: tor~s: (Does; ns .. 14 -e 15.) 
· - . - • 

1 
. . ·-" · - -. NéJ,S_duas secções nüUa:s, foram votados: 

As duas àuthenticas deste districto _de p~z. Bernardes, 235; Leopoldo, 201 e Zacharias 
6"' e .7" secções, Ilãf> vieram acon;tpanhadas 90. 
(ias ,listas de preselfç ,,, Pens01 sanar esta nul~ · Foram votados perante o tabellião ou es
lidatle juntapdo _as ré$pectivas certidões._ Qrivão de pà.z: Zacharias, 14 e La.moupier 
(D~cs. ns. 10 e 11}. ,. • . 14, · 
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FOJUVIIGA 

O ali.sl.amonto fedural quo serviu parn, a 
c!JQ.madn, dos o lei (;o r os n:1, cloiqiio de 1 R não Co i 
i;n.nscripto nos livru~ <ln nul.n.s do;; tabPilifi.of. 
da. comrtrCi1. O t.n.helli.ão Am rwcio da. Silva 
Rodarto codifica. ter trn.nsél'ipto o alista
mento de 1899, quo é velho; .o do 1002 nã.o 
fui tra.nscripto. \Doc. n. 16). 

Dist?'icto do Porto Real 

Pelo resultado da el0içã.o n0strts du:J.S se
. cções,verifico quo cadrL eleitor voGon em tres 
· nomes;como nestà hypotlle:m as mesas eleito
i·aes nãutleviam t~r apurndo o terceiro nome; 

. penso salvar estas dua~ actas com a certi· · 
dão que apresento, que tem todos os roquisi-

.tos. (Doc. n.). · 

. · Como o nome do Dr. Zacarü~s ora o t0rcciro 
: éle. todas as chapas o ó do Dr. Leo])oldo es· 

ta v a ltp .mas inscripto em tres. chapas na 
mesma colloêação,_ pordu osto tres votos e 
aquelle 183. (Doc. n. 17). · 

lmagino a . Commissão a nossLt surpresa 
quando, n<1 junta a.puradorn. e na soci·etar:a 
dn, Cttma.J'Lt dos Deputados, apparoceram as 
ad:.ts deste logarcjo com votações fahttl osas 
para o~ candidatos da chapa ofticial ! 

E' impossível qu tlquor tentativa de prova, 
porque qualqner cnrtiQ.ã.o qiw se peça ás au· 
toridades jurlicia.ria e •nuniCipal não se 
obtem. · · 

E' publico e notorio que as actaseleitoraes 
deste districto de Pi:l.Z são lavradas na. cidade, 

Por um estudo compar·ativo que fiz das 
actas d~ eleições anteriores com as a.ctuaes, 
a fraude é patente, porque alguns mesarios 
sã.o os mesmos e as suas firmas m~Iito difi'o-
rentes. · 

E'assim que, na acta da. 13" secção da élei
ção do 18, as firmas dos mesarlós Balbino 
Ferreira de Souza, .João Lopes de Oli'velra e 
Antonio Lopes de Oliveira em nada se pá· 
recem com estas mesmas firmas,. que . tam
bem estão exaradas na acta da eleição de 

CARMO no .RIO CLARO - 1 a março do cqrrcnte· anno! 

Dos livros de notas dos dous tabelliães não A que é mais grave ainda : -o eScrivão de 
consta_ a transcrlpç?i.o de nenhum alistamen- paz que conce1•tou as duas actas é J!) mesmo 
to. Certifica mais o escriv.'lo do 2° oillcio João Raymundo Pl')reira da Silva.E_ntretant.-o. 
que o livro dtL qualificação lhe fôra apresou· as duas. firmas e lettras em nada se parecem, 
tado a ultima: ~ora,r_w. V:~:Jpera da eleição, 0 A mesma differença noto nas firmas dos 

eom o prazo. msufficleütt.,snno para aq_uelle mesarios ManoelAve.lino de Queiroz e Ignacio 
trabalho. (Doc. n. 18). . -p . 1 d L' · c- . · t d · 14a 

Não deixa de . ter _ graça;-um . alistamento a.c ~eco . e H!J.~ c1ue es .ao ~a ac a . a .. . 
ser registrado em vespora da eleição, quando _secçao,, na eleiçao de 18, estas duas :flrm(1~. 
a lei manda que o reg·istro seja feit:o imme · comparadas com as deste~ .. mcs~os serrh?:r~s 
diapamente . concluiilo qtte seja 0 a/.istamento que se acham na acta da 13 secçao da ele Içao· 

' · · de Jo de març0-do corrente anno, tambem em 
ABAETÊ nada se parecem ! · 

A mesma discordancia de 1ettras e firmas 
A acta da 5a. sccç~o ela cid.ado por falta de .observo comparando as actas da J3D- sec,.ão,· · 

concerto na lista de presença e no te1•mo de " 
encerramento não pôde ser apura;da; Nesta da eleição do 18, com a; acta da 15 .. secção, 
secção, que está nulla pela il;regularidade da eleição de 2 de março. -
menci<mada, foram votados os candidatos As lettras e firmas dos mesarios Ohr'istino -
Leopoldo 38, Zllcarias 1, Bcrnu.rdl')s 37. Pacheco Lima, .Josino. I:.ourJnço Braga e 

Pedro Caetano do Carmo em nada se pare
cem! l!1orada ·Nova 

Não aco1Upanhou a auGbentica a lista de 
presença; pelo mesmo motivo não póde se1· 
aput•a.da. Ris o resultado: Zacarias 34, Ber· 
.nardes 26, L:tmounier 9. 

Abaetd Diamantino 

Deante dessa discorJaocia ·em absoluto, peço 
a nul!idade das tres secçõi'ls do Abaeté Dia
mantino por serem visivelmente falsas; 

Approvadas jti. ·pela Camara as'eleições de 
2 de março, a presumpçà.o jurídica é que, c si 
as actas da eleição passada erain verdadeiras 
no entender · da Camara, falsas são as 

Este logar dista 24 ll'gni1S da cidade do actuaes, sobre . as quaes aiada não houve · 
·Abaeté, que é a sêde do municipio. . pronunciamento. 

E' tambem :Celebre· na fraude eleitoral. Tratando-se do úm cr@e de .falsidade, é 
Ainda. ha tres annos, fomos' victimas, eu e justa a punição de seus a;utol'es, que será. : 

o D:t·. Zacl:).rias, de uma espcrt~za sem quali- decretada pela C01ma1'a. - . 
fica ti v o. Para lá met.ndCt~nos o nosso fisca.l; Foi este o rcsultildo da eleição nas tres · 
este voltou com a certez•1 do . não ter h::wido secções que -são feaud.utontas : Bernardes, 
eleição. · 243; ~eopoldo, 328; L(l,moutlier, 85 •. · · .. 



SE~SÃ.O EM io DE MAIO DE 1903 457 

DORES DO INDAYA' 

IJis/.ricln do CoJTC.IJ I d'Ant1! 

A rtda. tla 17"' SPCC'ií.o tlo8 to d ist.r·icto nií.o 
pMc ~Cl' apur•ada po1; fn,lítt de conc~rl.o tanto 
na act:a.da Ol'ganização, como na tla nlo~ção, 
como int cüpiri. da list.a do presença.. · 

No :: tJL secção pm·,lem votos : Z:.Lcm·in.s 56, 
LamOtlJlior 5?, Berrirtrdes 27, Leopoldo 25. 

DistJ·icliJ do Alcn:ado 

E' nm logal'poqucno com uma população 
masculina de 2.263 luLlJitantcs o t.om 967 
eleitores federaes I · . 

Na popul::tção masculioà e3fã.o incl'uidos os 
merior~s o os aJnlphabetos. · 
. Segundo a estatística de 1890, apenas sa
beni ler o escrever 219 homens e iuulheres ! 
Entretanto, tem perto de mil eleitores ! E 
qunsi todos votam, nl\o nas cinco sec9ões de 
quo -se coi11põe o t!istl'icto, mas somente em 
duas secções ! · · 

O chefe político local áSsim peo:;ode para 
facilitar o tr<\balho. ' · · . · . . 

Em todas as eleiçÕes no Aterrado ~ó se oi·· 
ganiz~ni duas mesas o as a:ctas são muito 
bem feitas ! • · 

Na eleição de 31 de dezembro de 1900 o 
processo empregado foi o mesmo; ttpenas se 
organizaram duas mos cs. · - · 

!!: ria eleição de I de março do anuo pas
sado os eleitores votarc\lü em uma só secção 
o o Dr. Silviano Brandão obteve p :~ra Vice· 
Presidente da Republica..:...cmil e vinte· sete 
votos! 

n. ;1listamonto federal deste dütrlcto não 
se inlh 1 i'egí-stri:l,do oro notas dos tabelliãos da 
comarca, como -st3 vcrlficl do documento 
n. 19. . · .. . 

O_ quo admiro mais neste dii!tricto de pttz 
é a árregimeutaÇão partidai'h dos eleitores ; 
não são .retardatarios, voüLm quando cha' 
mados, tanto as~im .: quo os seus nomes na 
cópia · de ·chamada estão por · ordem alphabe· 
tica. Começa pelas lettras A, B, C, D, F, G, 
e assüu vae sempre até o fim do abecedarlo , 

~-sem iutercataç_ão de outro nome. Isto, em: 887 
eleitoi·es comparecidos; é adtuiravé1. 

Este- districto com cinco secções e tendo 
987 eleitores, relativamente . ti. cidade que 
tem oito secções, u·eu niuito maior votaçã.o;

Estas eleições ~ão feitas a bico de penna e 
por isso .· não. podem ser apuradas, mesmo 
porque o ~eu alistamento é phantastico. . 

989 eleitores para uma população de 2.263 
homens, inclusive menores e analphabetos I 

Além de tudo isto, a acta daAl" secÇão 
declara não ter havido eleiçãô nas 13", 14" e 
15a secções e diz que os eleitores de~tas 
secções (l3a, 14" o 15~) votaram ahi na ll ", 
mas não falia em ~pprehensão de titulos. 

V<Jl. ~ 

A acta da 12" fez igual declaração quanto 
á 14" e 15• não. fallaodo k~m bem na appre
hensão dos títulos. 

Os cloitOJ'I'·S da 14•· o dn, 1 5' votn,ram d nas 
"Vézos, umam~ li" e outra nn, 12", sendo que 
ncstt~ . n:'í.o consta tm·em sillo os votos toma
dos om sopn,rado. · 

O rosul Lado de$ tas duas secções foi: Za
cariaf! 839. Bernardes 518, Leopoldo 355 e 
Lamoun.ier 62. 

ITAPECERICA 

A Camara já em 1897 annullou as eleições 
deste município sob o fundamento de que o 
ali~taniento federal, pelo qüal se fez a cha
mada dos eleitores,era phantastíco, visto não 
ter sido publicado pela imprensa nem por 
edital. . . . · 
- O mesmo acontece com o alistamentó de 
1901, que é· o mais. moderno do município. 
O edital de que falia o§ 4° do art. 25 da lei 
n. 35, de 26 do janeiro de 1892, não foi pu-
blicado. . 

Os alistamentos nos diversos districtos do 
município foram organizados pelas commis· 
sões.secrionaes; a commissão municipal não 
reviu ossos alistamentos e si os reviu não 
deu desse seu acto publicidade, como 0xige 
alci. ' 

Para pleno conhecimento da verdade pedi 
por escripto ao secretario. da Camara que 
me désse di\iersas .. certidões; este funccio- · 
nario, depois do. conservar em seu poder por 
mais de 30 dias a minha. petição, •lecla.rou-me 
quo não daria as certidões pedidas por ser 
essa a ordem 1·ecebida de seus supedo~·es t 

o supérior do secretario . da camara é o 
candidato colitestJdo. 

Esta declaração foi peremptoria e feita em 
presença de pessoas aHamento qualificadas 
(doc. n. 20) . . · . .. 

Não acreditei nesse desrespeito á lei. 
Requeri então ao Dr. juiz de direito da 

comarca que mandasse intimal' o secretario 
da cumara para, no prazo de 24 horas, sob 
as penas da lei, me fazer entrega das certi
dõei:i pedidas. · 

A' intimação do official,. cuja. firma está 
reconhecida, respondeu o secretario da <:a
mara corri a seguinte insolencia -Não as en
trego e o requerente que lance mão de seus 
direitõs (doc. n. -21). 

Impossibilitado assim de obter qualquer 
documento da Camara Municipal sujeitei ao 
despacho do · juiz de direito da comarca o 
Doc. n; 22;, · -

Esta petição foi indeferida sob o funda 
monto de que- o a.ssump~o nella contido 
era da competencia judiciaria ! ( Sic). 

Tolhido-assim em todos os meios de defesa 
:procedi a. llíp.a justificação per11nte aquella 

5l~ 
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autoridade com intimações prévias do presi
dente da camara e agente executivo .muni
cipal, que é o candidato cont•stado, e pmmo
tor da Justiça. Aquelle compareceu ao acto 
judiciario, tanto a~sim que perguntou e con-

. testou as te;;temunhas fel o c. n. 23). ·· 

---·-!»--------·· : .. . ·. ~ 

á S3cretarh. da Camara. A som ma de'todas 
ellas dá o seguinte, resl!ltado (boas c más) : 

.Coronel José Bema.rdes ........... · 
Dr.Antoriio Zacn.rias ...... • .......• . 

.Dr. L~opql(lo Ct>r•rêa; ..•.. : • .•. , 
La-motinier:Godofredo. -..• -.... : . •. 

· Votoi 

1o.oo.r 
s:Bsa . 

. ·8;$56-
. 5 .103 

~ . , . 
··_ 1 Por essa j~stificaÇão q~e í<ii julgada .pàl' 
:·sentença ficou pro:Vado ~- 1•/que-na sala; do 
. conselho municipal de ltapeceríéa; destinada _. O quad1'o sob dócuffi.e~tô' n. 30:Conteh;l):s 

. á -publicação de ed\taes do referido conseJho,c ·authenticas c·ujas nullidades peço. · ·"~--. 
existe a. penas um edital 1refei.·cnte á qualifi- · · ·· · · · · · · . ,~ · 
cação federal e esse com data de ~1 de maio , Apl,il'i~dú, .dão este iesultàdo: · · "• 
Q.eJ QO l e Msignacio pela coii1J:p.issãõ secci()- - Y.ótoá' 
na~ ; 2•, ,que nesse edit.aL e!ltão comp~·ehen~ c · 1 J. ·é ·B · d · -· · 4 .. s"· l-.0 

i dirlos tão só mente os .eleítô1;és do distriC.to 'da . orone • os · e;riiar es. · • "· · · · • • - · .•. . . ·· 
cidade em nuÍnero de 1003e delle nada consta Dr. Zácii.l'ias. · · ·; · · ·' · · · ·: · •· · ~· • ·.· f-1 . ~01. 

·· em relá.ção aos ol:üros districtos de qu~ se Dr. Leop~ld'õ · .. · " · • · .. · · • · ·' · ·.. .. 4.875 
compõe o municipio ; .3(j, que desse ~edital Lan:ioiiiiier: .. ; ·;" · • ~ ·" ~ · .... • • • · Q56 
não consta. a, elimi-naçij.ô tl~iun . só eleitor. FêÜas tis de,Yidas deducções, IQ res~ltà~Ó 
4.•, que na refer~d·a_ ~ala nã;~ existe outro E)di~ réal dá et~iÇiiq 00 7o di.~tricto é este :-·· . -: 
tal sobre qualificação federaL -. ' . · - · - · · · 

Por est{' docmnento, piocessado conten- . . . ;.. . -:v Ó~QS : 
çiosame,nte, fica plenament.~ prdvado qúeo Col'onel José Berfiardes •. ~ ~.; ~. ;~ -. . - 5~ ll)l 

- ali.slainet~to de· 1\}ôl- Iião.f-oi.prihltiía:do' pela •Qr; Antor.üó· Zac~rias. · • ·' · · •·· · .. · A
4
_.;223

14
• 
7
_ ·.-. 

-: cdmmis~ão'muriieipal: O editii.l que se àe'ha, Lamouriiei' Gcidofredo ... :" .• • ~ .•. 
·. -. àffixado <iô:iltein apenaf( os-ele!tE!res·d!t ci~ad·E) . Dr: Leopoldo Corrêa ...••... .. : :. , · c_ -·3',68t .: 
· e está -· assiª'irado pela ·_ commi~são seccioJ1~L . . Est~ é · -~ 'imiu: . ~odO·- d~ . pensar•, ·~~in ~~~t~:"· 

As eleições assim feitas _não podein ser dó OSTil!(iO imparcial' que fiz de todo o pro.: 
consideradas. boas. Peccam pela base. Os cesso .eleitot>itl; a.honradaGomn:üssão,·porênii 

. alistamentos de 1 ta_pécerica não . são. publi- déGi~irá, como entender 'ê for de justiça. ~ . : t 
· cados: Jo, porq11e são alistado:;J menores a,:;é -Có'in 31 documentofi. · . · · . . · : . · 
de l'7 annos, . _como · provam :.os ·documentos : Ga.pita_L Federal, 2_ 9 de'. a]Jr_il d_ 8 __ ÚW2. ', 
.ns. 24, 25 e 26); 2•, são ·. eU:tpinados velhos · · -
eleitores, seín se _dizer . porque e; t~do por kftt.ohio Affonso Lqnwullier Gqdófted?· ; 
alta recreaç_ão . dó. presíden.te do conselho :Em: tempo': o alistamento nlio· estçl. · r~~ : . 
muniçipal; 'que é .soberano e absoluto~ gi~ti•adq' ern notas <]:ostahelHães da comarca• _ 

Consta do 'Corpo das acta~ da cidade qrie (Doc. n. 3l);~L4mounier. · · · ·· · 
alguns . eleitores votaram ppr _ ter~em ap're~ 
sdntàdos os . seus títUlos, . embora os seus 
nbnies !J.ão éonstem da lista .de chamada. 

.Estes infelizes ' foram . victlmós'da prepo
te,hcia do candidato c.oútestádo, pelo simples· 
facto de serem . seus:ad.versariós l)Óliticos: · 

Refu:t~ção Cio 'c~ndi.dato· dipioÍn:ado: rii-:· Leol 
pó ido Qorrêa á contestação . do .Candid#ó· 
:Or.. La1llólinier·:oocJofredo · · · · · : '' 

Exms. ·srs: Membro~ da 5"'<JÓmmlssão; dé 
InqueJ;;ito-R:espondendó á. contestação o:rH 

Pa;ra a Coli!missão .fci,zerurna. justa. idéa da posta . pelo Sr : Lamot~nier Godofredo âQ 
polittca de Itapecerica, .. chamo sua attenção diploma. expedido âo candidatoJegitim~m.mi'~~ 
para o documentp !l· 27., que é uma pagina. te eleito pe~o 7~ distrfcto do Estado .de -Mi~ 
triste e di roi mesmo ünmoral !··, · nas, Sr. Leopoldo Corrêa; dividirei, .como 'O 

Na Turq~ia não ha exemplo igual. corit es;a.nte, a minha refutaÇão; elil duas 
. Q do_cumelito sob n. 28 prova 0 paren- par tes-:· Um;J. relativ'a á questão de:dir~tó:, 

d f que o contestante denominou prelimin_ar:,< e 
tesco entre . os _ i versos · unccíonarios do· fo_ro outra .por .elle dent>mina __ daquel!tão _de :flíé:to. •, 
qà.quella comarca . . . ·. -. . . . " 

Foi este o resultado da cidad;e em todo o ili!b';I~fo. ao _ -proc~sso el(3it()rá.L do r:efe~i~~ 
nmniClpio : Leopoldo tp77 vot0s, Bertiardes A ·preliminar lev:á.htada pelo coiltef!ltât(~~ 
793, · Zacarias 724 e L_amou_nier 199· . versa sobr13_ uma pretensa incómpatibilid,a:'dé 

Em conclttscio ·electiva docontestado. · · · ·· 
. . . . _ Allega o contsstanto: . . . . . :,.• 

Oquadro(doc" Ii. 29) que ·juntoSJontema _ l 0 ,queqcontestado é collector do : mppi.:.~! 
apuração geral das 126 authenticas enviadas. cipiQ de Itapecerjca e, com~ tal, funccionar!?') 
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admin:istra.tivo, quo incido na hyjwthese do lector interino do município de Itapn-
art. 30 § 90 da lei n. 35, de 1892;- .cerica: 

2•, que, nesta qualidade, o contes tado exo=,r- ! •, por.1ue, para sor colloctor estadoal, 
ce dil•ecta influencia sobre o ele~torn.do, por tornn.-se necossn.rlo nomeação do governo, 
ri:ieio ;do trfo(Jes~o- da arrf!CàdaÇão : dos impos- _ oxtracção do -r()specti vo .-titulo o prestação 
t(!S.. :: '- 'c-> _: _ _ _ . -- -.. ___ , _ · _ de fi ança, , como tudo consta dn. citada obra 
. );:'àiH\:coJ)i>.o-_b(Wai: à pr-im:~~b'a alleg.ação, in· do Dr ._ David Campista. - _ 
v~c!);):i cbnte:Stanté. a qpioíão dos ctoP,tos juris- . . Ora, o col).testadc) não foi nomeado colle
çgr),~til~P~...-An_t(r~!le:Jl'igueira e Ruy Barbosa. ctot' , como faz ce1•to o doe. n. 1, 'já. cita-
~c..E', porgm, -s~qt4o que às respostasdos.ju- -do, item segundo tran:;;cripto, item primeiro, 

* r:~s~a~ aosc~.tsô~ stijeit9s á sua_ -éorisü1ta. sub- onde .se lê te~tualmente: ·«Que o D1•. Leo
or~j,naw·s~ a,ó~t~rriló~ ei:ll qu:ea riiesina con- poldo Cor-rêa 11,tto foi 'nomeado para o cargo de 
s.ulta é formulada. ..• · · · .. . collector das rendas . deste Estado, no muni
,. Qiá, ,patb que .passáríios a expô r, . o contes- c~pi() de Itapecl:l_i'ica»; e ite11i terciero -onde 
tadt>.nâ.'()é ãosófutaítlente -coUeo-tor. estàdual se lê:: «Qiie . o. supplicante · tem exercido o 
de:;J~J!.~~rél-tcã; . ·. --' . . · .. . ·. ··. . · , . · ·~ · cfl,rgo de collector do municipi0 de Itape

·:~~ qi~€)rE}<)~ iriil,p:ici_pios d() Estado-dé .Mi- ceric,a- no car~cte~ de ágente executivo; 
n~s ã:;J'eOd,à d!!W .c15llMtot1a;s é irr.isoria e irí- _tanto que tew sidd substituti;l.o eüi seus im
sigpific~Í}t~. fii,cto;.devido a;o_ .systema tribu- pe_dimentos por séU: StlQStitutp l~gal».. . .. 
hut!1d(_Q,àqiiê1le E$t~do:o .. · ·. ·.- , - - · Que nenhuma fiança préstb,u o contestado 
· · Em ta.~smüjli,C.ipi_ds, qúé': sij,o. inliurrwrós, r"esalta .d() doé. n.- r e não o neg11râ. o ccin
na ~til:i,lt;ili) • Càí'íipô, é qir,é'i,si . ii:rlpos8iY:eL -etl~ te$tante ; .· 
cóntrare:wslYpes~óas idol1eas quê _acceitam 2°, porq11e I)ãd o· çontestado, que exerce 
o qài'go_ (!-º c1rll~c~pr, q,ue, aiêm . de pequena etn _comniissão . as funcções de arrecadador 
t~~fibuiçã:o · 9-líe :_ótr~~~~p,,_é;ll:ig,é . -~aih,Çà '-d\3 al~ das rendas do Eshdo, no ·municipic;J de Ita
l!UP.EI. C?ntosti\}· l'êi~, <a J:l<!.fda -grande·respon. pécei'ica, e sim à. entidade_ administratiya- · 

__ sa6Jhdii!>dl3 :que aS.\nste -aos : exactores- da Fa- agente el{ééuti V: o muhiclp~l.,..como faz _certo -
- zéi:Iilâ Puõlicá- · · " , ··' ·• · · · o ite'in '3" dõ dcy<i. p. r,- 2<juntos e 28 do 

, Naseob~il<õ&s d.~ tÍJ,~3"municipiós~- és tá ode :contestante -; · . .. · . ·· . .. 1 - - . . .· · · 

Hapeõérin~_ . . Seàd<\, ·pql'éin, nccessario. aos · . 3 ~. pGrq ue; não ·poderia. ·'O. con te3tado ex: 
· irl~~t'~_ssés fiscil.es ~dó E~tado , e aos Jirop<•ios orcer' - cuinulatlvá,mente as funcções electi
interesses doscóntribiiintes -í:lii:O dMxar .àce- VáS de agente ~li:eeutivo e ás de collector do 
P4!1JJ~~ ás có~li;1é~qtf~ e!lt1i.CÍii<!ies · qoi;f m,iiríi-.. E~tai;l.o, nomeado,porquanto taes funcções são 
cipios, rel:loh' ei.I ci' · Govérli:O . do Estado de entre .si incon:ipativeis, ex-vi do art. 17, 
Miíi~;:tlelbng'íi 4á.,tá; comó á<i t~~t~·rtiú.n1io a u. 4, combinado .com o art. 10 n. -s, da lei 
obi"a_ d~ )Jí.>;- .Qil.vid .CQ,mpista,, ci~da , pelo min.,ira.,i:i. 2. de. l89l (doc. n. 2) ; 
contestante, soHcit:ar _das cáíhí:i:ras ·rounici- . ' 4°iporqúé não Poclei•.ia o contestado occupar, 
pàes o aux'ilio ~a arrecádàção das rendas do coino . confessa ·. o. cont.estante, um Ioga r 
Esta~ o nos. munjcipiol em que não haja cida~ de Deputado Çtci Congrésso ·Mineiro, si fosse 
dã,p ido~eo, qüa acce-ite o cargo~ da col~ector. coHeétór dq Es_tadb,)'lOmeado pelo Governo, 
.. E'• o que .- ~é deu DÓ' municipio d~ ltape.· pbrqile. a_ i~so ~e oppõem clara. e terminan· 
ceílica, confõrme · se vê dà .cE>i•tidão da Se~ terhente a .constituição e a lei eleit.ora.l mi
creta:i·HI. do -F.inâricas do Estado, it~1~ 2•, oride n&iras, o que d~monstra . a imprbéédencia da 
se lê tex'tfmlmente: <t'Qué a. referida éolle- arguida inco_mpatibilidade ; -
çtf?ria . (!Stâ,,séndq gerida pel~ Cc;màra lJ:funi- · 5°, -porJiue, - nã9 tendo sido o conteste>do 
çip~l_; desd~ ~2. d~/de~eri19ro d~ 1897, . por nomeado collectQr; como sEl provov, não só 

---fgl~çltaça:o destl!i Secretaria, , em- falta de nã;o é dernissivel-porquanto só se demitte 
PeSsblj.idolléá, quério município exercesse,o quem ·é nomeado, uômo tambem não é fun-
cargo de collêctôr .»-_ · · .. • , • ·· . · .. . . ccionario·adminis lrativo estadval. 
. ó~a; Se!ldó' o~ presidenteeàgénte execú tivo: -- Isto quer dlz~r que :nao incide _o contes-_ 
municipf.i.l Ó répreséntattte 'da-camara; ÍlÕS tadõ· Jla tncóf.hpatibilidâ.dB· prevista pelo 
téi;m.osdalei mineira <l_e orgàniza·ção dos art. 30, § 9°, da)ei11. 35, de-1892,sendo. certo 
mupicipios (.Doe : _n •. 2), é clarq q;ue a elle que as incompatibilidades são de direito 
competia . desémpenhar a comrtüssii;o que o_ str~icto e, portanto, não podem ser amplia
governo do -Estado solicitóu como um favor, das com o fl.to de ser reconhecido um candi-

. aliás . peripittido ·pela. ccmstHuição mineira, dat o. evidentemente derrotado . 
da Camàra d~ Itapecerica. -- _ · 'Quarito -.á influencia, allegada pelo conte3· 

Nestes termos, deante de uma exposição, tad,o:_que- o coll~ctor est~doal em Minas · 
cuja veracidade desafia ·a impugnação do- ·.p6Je exercei' ' sobre o_ contribuinte, fazendo 
contest~nte e pôde ser confirmada pelos re: assim pressão eleitoral, responderemos, com 
}iresentantes âe .Minàs nestâ Camara, é pezar, que ~emelhante allegação revela 
logico concluir que o cóntestÇtdo não ê çol- ignorancia _da,s leis fiscaes e do ':;ystema tri~. 
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butario do Estado de Minas, cujas gloriosas dado pJr falta de transcripçn.o das actas, 
tradições defendamos c pí'csamos tanto falta, aliás não provada ; 
quanto o contestn.nte. . . c) que o unico _documento ap~·esentado 

jgnorancia drts :leis fiscaes , pbl'que attl'i- .contra. a.. orgamzacao das me~-q.s .elelt~ra.es4o 
· bue 0 contestante aos nossos c.olk.idores a mumctpiOd3 Araxá ~ uma correspondenc~a 
. faculdade do irnpor 0 de. relevar multas .aos anonyma. para um Jorna~ de Uberaba (do:' 
~ contribuinte~.quando lh'e era facil verificar à cu~onto n. 7 do contestan~e); .·_ .. . . _ 

inexactidão de seu concoüo,si lêsse mn.i~ d e d) quo as act11s das t~·es se~çoes da Gon-
tidaniente a obr ·. que citou, do .. St· ~ David ceição .estão Jjüs condições das nove do d.t§;- .,. 
Campista. · - · tricto da cidade, isto e, não consta do :Seu 

Qúanto . â ignoranCiçt .do systema t7~ibutçr.?'io corpo o faéto pós tm·.~or da transcripçã:o ; 
de nosso Estado, po'r·que attribue a.os QJlle· e) que as eleições do dlstricto da Pra~inhâ . 
ctores a possibilidade · de . pressão sobre os são de'facto nulhts por haverem . . os eleitores 
contribuintes, por· u:eii> dos lançanl'entos de ·votn.do em tre.J--UOlÚeS .pa·,·J.deputados. Nestas 
impostos, . quando é certo quo o un i co ,im- condições, acceitando o criterl.oJnat~ceJtavel. 
posto de lançamento no possJ Ktl\do é o dJ cont.ostante, deixamos de apurar o muni
te['ritori~l, que é feito, ou por , espontanea clpiú do Al'axü. no. quadro ih l, que óffere' 
deelaraçao do contr1buinte ou por arbitra· cemos . . . . . . 
mento perante o Pode E Ju~iciario, ,e,por~<~n- MaB ~ã.o ovidentement~ vá.lfd~s as - ~ieiçõas 

. to, ~enhmna compres~a9 pode exCI~er o.en · d::i :-J• ~ecção tl ::vcilade, 17~ e 19á (S. Pedro) e 
-! car1egado da arre.ca~açao d~~ r~ndoas doEs· as de Sa.rit<i Julíana; cujó resultádó, ®mo 

tado, sobre os eleltoJeS contubmnL s. consta_do quadro n; 2, é 0 seguinte_: 
.·Em_ sumnin. , pois, não . procede a :·:xnegada 

incomp:ltibilidàde . ~ . . · · .· 

· Sobre a. questão denominada de facto e que 
envolvó mult:ts questõ'es juridicas, . seguire · 
mos o methodo adoptado pelo contestante, 
isto é, acoiilpanhal-o-hemos nas suas àlle
gações relativàs a ·cada um dos 13 muilicl
pios de que se compõe o 7° districto do Esta-
do de Minas,. . · 

1° ARAXÁ 

. . Bei•nardes ....... ; .•.. : .. . 
· .Zacha.rias ........ · .. , ..••. 
Leopoldo ... , .. ~ ......... . 
.Lamouniér;..... . . ·; .... . · 

. 553: 
396 
689 
47 

2° - SANTO. ANTONlO DO ~bN'Í'E 

RÓconhece:1do a nullida.de das--eleições do 
districto de Bom- De.>pacho, verificacse que o 
resultado deste Iilttnicipio, deaccordo com o 
ruappa do contestante, é O segUinte, com.Ocoli' 
da do;; quadros ns. 1 e 2: 

' "Fundando-se em ama estCJ.tistica de 1890, 
esquecendO·Se do que SãJ :.>1; e.>tatir;t[c:);s UO DOS . B(:l'rnardeS .. · .. , . ; . • .. ; . 696 
so pa'iz, fazendo uma falsa comparação entre Zacharias . . . . . . . . . . . . . . •. 652 
os municípios d0 Araxá, Juiz de Fór~L e Ouro Leopoldo.·:·: ......... ,.-: ·> 656 
Preto, e,stabelecendo uma arbitraria porceri~ Làrríotmier ....•...•.. ~.. 596 
t~geiJ?. de -elei~tores sóbre ~ - popülação, --_pre> - . . .· ~ - .... - r. .· • . 

tende ó contestante que seja nulio 0 alista- r;rephuma .outra ~lle~açao .se fo~ contra as 
meu to eleitot•al deste município, sem ad- elmçoe:> deste mumctpiO. 
dtizir a mínima prova contrà a· regularidade, 
legalidade e ve/dadé do mesmo alistamento. 3°.':_ CARMO DO P ARNA!iYBA 

· .Demais, ~mio a lei ·estabelecido prãzos Da 3a secção do districto da .cidàde a listá · 
certos para os recursos contra os alistamen- de eleitores compar.ecidos · e terilio de eniíer
tos eleitoraes, é impertinente e inopportuna; ramento não foram concertados, incidÍÍI.(iá a 

Isto qu(lr dizer que a pretensa nullidade eleição na nullidade invocadl).·_ pelo contes-
das eleições do município do Araxá, fundada tante. · · 

. na nullidadé do alistltmento,é absolutamente 
'despida .de procedencia: -

·Sobre a riullidade das eleições fundada em 
faltas colliiuettidas no processo . eteitoral 
-diremos : . . · - . · - . . · .. c· 

· à) que a 3a secção da cidade não córiteín 
excesso de eleitores, porque 'riella votaram 
os mesarios que faziam -parte de ou.trà.-

·sécção · · . · 
b) qrle se admitte, por COllí!OSsão ao con

testante, a nullidade de nove secções da ci-

O resultado .dest'1 secção é : 

Ber•nard!JS.. . . . . . . . . • • . . . . 7 
Zfl.chn.rias .. ,... ... . . . . • • . 19 

· Lamounier ........ , ... ; . . 15 
Leopoldo.;.~.:.:........ 1 

· · Quanto ás eleições de · S. Francisco . dás 
Chagas confessamos a stn nullidade, que J1~o 
influe no. resultado, porque' é igq.al a votação 
do contestante e, do coqtest~do ; · -
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As eleições do distrlcto de S. Jm·onymo são I E ' asaim . que tendo comparecitlo 4.6 clci, 
evidentemente nullas, pois foram aümitticl os \ toros, foi este u resultado : 
a. votar eleitorei:l residentes e q na. li ficadus . 
em outro .districto . accresce.ndo. a circum- Lamounter. .. . . . • . . . . . . . · '16 
sta:ncia, de ter um' destes funccionado como · Zacharias ... • ........... 18 
mesario, tendo havido eleição• no districto Leopoldo .... • , ........ ~.. 18 . 
de S. Gothardo; nnde rcsid~tn. · BornarJos . . . . . . . . • . . . . . . IL 

Admira que ao espiríto .. de meticulosidade 
QQ:ril que o_·eontestante diz ter exan1inado as 

~ ãiitas escapasse es~e facto . . . 

O resul~ado foi o so~uinte : . 

Bernardes ........... ..... : 

e,o.:..::PIUMHY 

Confessa-se a nullidade da. eleiçã') no dis
trictó de Araujos e acceita-S9 a apuraçiio do 
contestante, co~ o se vê nos nossos quadros, 

7•- RAMBUIIY . Zacharias ...... , ..... . . ~ 
· - -LeàjJOldo ............ . ~- .. ;· 

Lam;ouíiier. , : ••.... ; .... 

.16 
66 
18 
32 _Si se admitti; ·a nU:llidade geral deste mu

nicípio, como pretende o contestante, o des
·. . · · . "" . . · .- , . conto .dos respectivos votos não influe no 
Nest~s cond1çoes,. acc~Itando 0 quad10 da J'esullado · final como demonstra a quadt•o 

apuraçao ger~J,l, off~reCido. ,pelo c~~~~stante, junto n. I. . ' · · . . · 
e des"COnta.hdo .o resultado dás . elmçoes da 3a ' . . . 
secçãó. da ci<iade e -dei~ ·distr-ictos tle S. Fí·an- Entretanto, . a uni ca allegação feita pel-
ciséo das Chag~;s e S . • Jeronymo, o resulta<lo contes ';auto par <i. -pedir a nullidarle dt' B e leio 

. da eleição do municip,io é, de accordo com · Ções des[le municipio, cujas authen-ticas ~stão 
os quad~os n~, I e 2, _6 segui!). te : i:•ovestidas .de todas as formalid!l-des lcgaes. 

consi;;te em allirmar qu~ o alistamento não 
)3ernarde.s .-; .•.....•.. . ,-,; 79 foi em tempo publicado por edital, nem 

·zac•harias-:- ..•. ~ ...... -... · H4 tr_auscrípto em 'livro de notas.- _ Quanto (L 
Leopoldo ....... : ...... : .. , 37 talta de edital, a certidão do secretario da 
Lamoun}er: ............ , 176 · · cam[\ra, · subordinado aó respe-ctivo --presi

dente, que ha pO\lC~ rompeu coril a, parciali- . 
4°.:....PATROCIN1p. dade política, que o elegeu o que d ad verS(!. 

· - ao cJntestado, nada prova . 
. . A ªcta da 11' secçã6 .da . cida:de não ~está: 
CO:!IC<e.r.tada, . e pelo C;riterio do contes-tante Accresce que ·. o . contestante nao . provon 
não pó~esec,a_pu:eada. . ~- . . .·· . . .. que tal $CCretariõ era O mesmo que funccio-

nou ao tetnpqda quallficação eleitoral. 
Accr.es ~e um fa<ito - irjteressanté ·o·· é quo · · 

seni. que conste da · acta v.eritic_a.sc que os DinnaiS; o momento nãó é opportuoo para. 
eleitores votaram em um ·só nome, seildo a llegai' . nullid:.t.des do alistamentos sobt•e o 
este 0 resúltado : falso pretexto . de não ter sido publicado 

por edital. · · · 
Bernardes ....... -......... 1LO Quànto á faita .de regis&ro do aiista,mento 

· Zaoharías_ ..... ·; •.•,. · ·. : 32 em not11s do ta,beU1ão nã,o póde ser conside-
Latnounier: ......... . .... · 100 rad<1 nullidade, nem consh quo j<1mtüs · o 
Leopoldo ..•. ~ ... . '.- ... ' .. · O fm;se . : · 

. 1°, porqu~, da disposiçãr da, lei nfo se in-
Das duas secçõ·as . do s·atitre (6a _e 7a) as fere quo essa forrnalidade Djlt subs' tncial á 

aut)lenticas foram a:s~igoadas por quat1~9 v.alidàdc do alist<1monto ; 
mesarios, .sem declaração do motivo pelo . - 2o, poi·qtie o fim da lfli / facilita: aos in-
qual o'q!Jinto nã;o a (!S~ignou,: . ·· teressados a extracÇão de . )rtidões, J isso Se . 

O resuLtado de ambas_ .é ·ô seguinte : . suppt'e com as cortidões.q o.se póJvm obter, . 
:já na Secre.taría da CamaHt Muni.cipal, já nó 
Gartorio ·ilo Juizo Fodera.l, já na Secretaria 
do Interior do -Estado; 

Barpardes ... · .•.. .- .... _ .. 
Leopoldo .....•. ·. . . . . . . . . 

· Zacharia.s ; ... .. · ._.. . . . . . • . ~-
. Lamounier .•.... ; . ,, ... : · · 

91 
ll7 
139 

' 347 

Accresce que· as listas de 'eleitores quo vo. 
taran1 nessas duas secções não aconipánham 
as aüthenticas . . · · · . · · . · 

No 'dist;icto.da Aubadiú. uo~ secção) o~ 
votos excedei:n !I>O. pmp.eró 4e, elei~oves. 

· .3P,porqüe é evid;mte qnc o direito polHico 
do uma grande mass:1 de cidadãos não pôde 
ficar dcj:>endente da _clesicJia de um funcciona
rio municipal em não rcrnetter <1o tabollião a 
copia do alistamJnto, s:m .. o certo que, (t cri . 
gir-sc eín null.idade a argui dn falta, --as elei
ções do paiz -in teit'O estariam null eiS, c e !lo . 
portanto sem representaÇão. 
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Nestas condições deve Silr apurado a rc- 1 . A a~1tl~entica ~~ssa secção está em de-
sultado da eleição do mun icípio de Brllnbuhy, l vrda fol'ma e _ a~d_ICwna.do seu resultado ao do 
do accordo com as autllenticas, e que é o se- restJ do mum?IPIO, segundo o quadro do con-
guinto, como se vê do quadro n. 2.:. . tcstante, .venfica-so. que. ~ este o 1'8SU.lt1J,dQ, 

· · · · · tot~l (quadro r;r ~ 2); · · · · · 
be!'I!árde3;., ' ....•... , ........... ,· · 248 
Zachariàs ....... ;.,..... ..... . . . · 78 
Leopohlo .... ._., ._ ...... , ... : , ·,... .. 159 · 

·Ltl.JUOUJ:!ier._ ... -.-... ~ .. .. : ... t\''~ ''! ., 3- --. 

.Ber~âi·des .. ~ . ; •• ·;: •. , ; .• ; · .· 30.0 . 
· Zacharias: ; •........ : ;.; 116 '. 
. Leopolâo ....... ,;; · ..•..• . 145 ·- ~ 
. Lamóufiier. , . ...••.•.. ; . • • 112 · 

E' facil veritlc:J.i•.qile · a . somiua destes vo: _ 
t0s em Rodízio exigia a presença: do. 46 I /2 . . go;;.:.l,ORMIGA 
oloitures, · · · · All ~ t t t " 1.,. d · t<· . . . . . . . egp. o con as an e ,a ""' e reg1s ro, 
. No ·districto 9-e Corom<il)dill o niesá'rürDuy~ 'do ultimo alistamento em.livro de notas. ;:-

•. ~~118~e~J~~ã~oe~~~ooes~~.~~ c:clri~oc~;~~r~~ -. Até_~ _de :q~~ sem~lh~i1te f~Üa _não po~~: :: 
d es!!a como d_a 9• secção, .E' e;id~mte que 6~~r~r;mr nul1Idadepelc~ que Já _di~sem~s: ~ -
taes actas nao podem . ser apuudas, resal- . ,· · ') . / - ~ · · .. · . ,.d-· · ""' 'd 1-- · t. , _ .·. 

·ta.ndo delfas a sua fa,lsidade. · · a· qu~ a ;CeJ'"1 ao 9:<8l'!JC~ a- ,pe.? _ cor,~ _ e~.,. , 
' · · tanto .prova a tran$cr1pçao do ·alistamento 
· O resuldado das duas secçõe:;; fvi: de 18._99 e o. contestante nãq provou .que .hoii

vesse ·álfstamen.to posterior a :es'te; . · ... · . .. 
b) que .o proprio contestante reconhecê a B~;wnardes. , .... ~ .. · .. , . ; . · 

Z';l,chari.as;., .\. · .. . ; . .. :.,. 
· · · Leopoldo .. ~ - · ...... ; .... : 

-.La.mounier .. · ... ; ........ . 

. iípiailidade da all~gaQ!io tl~ nullidadé . por _· . 
. fal-ta' de 'registro _do alis~a.mento, -tanto q~à - · 

.: .apm·ou no quadro do reJ!~ll .\adQ :qui) _elle. _ pr.e~ ' 
. Accoitarid_ o. op· rop'do qu~dt·~ . _de _apuràção _ tende •· seja · _approvado •pJa Oommissão .a;s . -

êleições; não só de8te· município, •como· 'do·de 
geral do contestante, e fazendo a deducç.."io' çiós · Carmo. do Rio ptal.'Oí etc· • . - .. . . : · ._:: '~ · 
votos, verifica-se que o resultado desse tnu- E' élaro; portan.to; que devem 'gér oompú~'' 

· nici.Qio, como sà vê nos nossos qi,ladros ns. l ta,das as ,el(!iç'Qes qo mun~cipio, da Formiga; 
e 2, é o seguinte: · · · · except0 as"dó districto . do Porto Rea,l, t;J.nto : 

Be'rnardes .•. ; ... , ... ·.... -028 ·mâis que o prppJ,'ió contestante as. apurou, ' 
. z acliarias .. :; . .... : . .. -; ;',. · ·1s7 .As eieições ilo districto de Poi'to R.eiÜ 11Kd•· 

Leopoldo ....... , .. ~ ..... - 173 .podem. ser apuradás'; porque o.ª- eleitores das '' 
. Lamounier ........ , ... ; , 6 n duas secçõe:;r· v.otarãi'il. em tres . nomes; :como · 

consta· da acta e qon.fessa o contestanté; :seiii-' 
· 5°-.ciA~iPo BE.LLo .. · ; . que a~ r·espectivarrpiesas oQéervassem: 1;> dis-:-

- . . . . d .. •. "t .. ·.' posto no art. 43, § 7°; àliiiea 2" da lei .n ·. 35; -~ 
ConfesSéVSO a nulhdade, fi dls riOto de ae 1892,- ' . • . ' - . .. ' - . . · .. · :< 

- Porto dos Maades .fl acceita,.se a _apuração Pretende o ·contestante sanàr essa nulli· 
feita pelo contestante, conforme se vê nos da:de como uma serodii· e já agorà gracjosâ; - -
nossos qu \d_ros u::>._ 1 ~ 2. doclaraçãó.d,a:s .mésa.s,.relati-va â coUncaÇão ·• 

·· go....,.no:REs DE BOA ESJ'ERANÇA . dos-nomes na_s lístas;_d~clapação feita; qua8L 
· . ··. . · - · · Ulll, mez depOis. dá .eltnçao. (Doc. 17-do con~ -

AU.niiGtindo pài· a argurrienta1· a rtullidad.e tcst::mte.) ·· . _· . ·.. .· ·. : -' ·'- . . . . . .. 
das duas secçõJs d_o distr~cto ele Congonhas, . . . Além domais, essa declaraçao nao estp. -~~ 
pelo facto ela recusa de 'fiscacs, alnda assim ' ac?ordo com o qu~ const~ das•au:thentiCaS,. · 
o resultado final da eleição não se alterjl,ria, po1s, pelas authent1cas ve-se que o con~~s-
como se·vêdo quadro n. 1. · tado_pbteve qua.,tl'_O voto~ pela odeelaraçao . 

· · · . , . . .' só obteve tres votOS'. ·. .· · · · · . · • .. · · · 
.Entl'etan_!;o, a r~cusa de a fiscal só. se dc.m_. Prodigiosa me,IIIoria das 'inesas quan~() a 

nt~- 2" secç1o_ e nao . n~ 1 para_ a qual ~ collocação dos nói.nes o~:extraordinai'io esq ué· 
. con~estantenao constituiU fiscal'. como se ve cimento quanto .ao I}uwero de votos·! 1 . •,; ::: 
. do ile~l .docm;nento n.14 -~ que merece analyse· . Não póde p·ortã.nto ser apurado 0 resultado .. 
na sua crrmtnosa alterayao. do d-il)tricto de Porto Real,: qué é nas duas ·' 

O resultado d<d"·secçãô é os&~ : secções o seg.uinte : · . · . .'·-" 

Bernardes . ; .. .' ... .' ..... . 
Zachariaf> ......... ; , ....• 
Leopoldo· .. , . _ ...• : . .. · .. , • 
Lamounier·, •.•.•• ·; ... ~ -·. 

. 120 
4.:5 
91 
o 

Bernardes.; .. , . . ...... , ~ 
Z::tch.:trüis ... , •· ........• , 

· Lamouriiér ...•.•..•.• ; •• 
Leopoldo· •. , · ••. , .•••.•.•.• 

1_8!3 
183 
-185 : . ·i . 

._ · -~ . :_. -:' 
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Descoriüdo es~c resultado do proprio qu:J.-1 votos constantes das authentic:ts actuaes não 
dro do CJJ1tostante; v:;rificrt-se qua o re~ul- sejam apurados. 
tado do mu:ücipio (quarlroJ ns. l e 2), é o Nem é ceiterio juridico, para affil'lllil.l'-SC 
ségíiinte: · . · · ·· _ ·. . , a nuUidade· das actas actuaes, o facto d,a ap: 

->: " _ · • . · · proyação da_s eleiçõe'!_ anteriores pela Ca-
Befh~r~e3 .......•....... , l. 065 mar a, porque, não tendo- l•a vido .contesta-
~ achar tas-... •........ • ; 830 - .ção; nem allegação ou prova de falsidade 
J:,eopold? ......... . _.... 87r das firmas de authentica~ de eleições ante-

- Lam~l!lllCr....... .. • . •. . 43 rim~es, e claro quo sopre o' facto não se pro-
·"'" - --:-_ . ilunciou a C~ma~a. .- _ 

ÍQ _:_CARÚO DO RIO CLARO 
A-prova de falsidade só podia ser dada por 

-. A áÜegação d~ · f~lb_ de registro, _ c~1ja. im- meió de exame de peritos e não pelo processo . 
pro.cf3ilenci:J. dcmonstrames, _éa unica feita invocado pelo contestante. 
pelõ'.coíHéstantecontra as .eleições deste ínu: Apes~'r; .disso deixamos de computar, no 
íiicipíb. · .. _ ·_· . . ' . · ·_... · _· _ . . - ,resultado.daseleições do mU:Íilcipio de Abaeté; 
, ,O prqprio con !;esfi::~n te tt.s apurou rro quadro os votos das. amhenticas do distl'tcto do Dia..: 
qt~~ .. apt'-csctitoü, cumpr·iado notar que todas nía.ntina, como se pode ver dos nossos qua-
\liS ()tóiçpeS fo1•a.m fl~ g-llizúdas:pelos represen- dros ris. I e 2. . 
tantcs.~do contestante: ·· - T<il é' .a (lxtraOJ;dinaria !llaioria de votos do 
- .Q )leU-i'êsultatlo cointá dos DOS8ÓS quadros contestado que, não obstante 'o desconto de 
ns. 1 a 2, ·de accot•do com· a a phração dó 328 votos do districtoem questão, .ainda elle 
c.ontesta.qte. · - _continua. e~eltJ com grande maioria sobre o 

. .contestante . . .. . . 
. ·. u~.ABAE'tÉ / - Quanto á eleição do distl'icto de Morada 

-· · · · ·· · Nova rec-onhecemos a ausericia dB forinali-.. :.-xliegil, ii contestante:- d,ades legaes na réspec~iva authentica, pelo 
~ i~. - a. nÚUid~dé da 5~ se,CÇão da cülade por que não · apui'amps .nos nossos q11adros 1 e 
não t"'i' ~sido remettid't a lista Jfos eleitores 2 os vo.tos . dell~ constantes._ · . 
que \:.ota.rmn; . · · . . · . , A eleição dg dis,tricto de Tiros, onde o con- . 

2<~, à t}ullidadc das éleiçõss,do :dl.strícto de testànte tev.c maioria"' não deve sér apurada, 
Diamantinó,furiJ.âdo em ü:ma pr~tens:i. fráu- já. p~la grosseira emenda da authcntica, j á. 
de, qü~ ' ocontest~nte intenta; provar com o pelá. di!fe~eriça de assignatura tle ·um mesa.-
nQ.merJ} de ~eJ.eitoros que compai'eceram e rio -n:os difforentes papeis. . 
coin .tlm~• Qó,mparação d!)lettras entré as au;- . Entretanto· nos nossos quadros ns. 1 e 2 
theriticas adliaes e as de eleições anteri~ compUtamo's . para o contestiwte o · resultado 
oi•os · · · ·. - · · · · de tal ~leição, cont1úuàtido o contestado com 

$•/ qiji};ê. llt\li~ a . eleição _dó .districto do enorme ma.ioriéi. .. 
Morada l'{-.ova •. pJrimp3rfeiqão das respec ~i- - 'Em. suma, aceeitando aa.pul'ação do . m,u-
vas a.uthenUcas. . . ·. .. . · . ·· _·. ·. ·. nicipio de Abaeté, :feita p~lo proprio contes- . 

Não ~mu.-razãq o co11testante na' la allega- tante no quadro _que o:tf~receu, e addicio, 
Ção, porquanto u, lista de' eleitores .. da 5a nando•se~lhe . apenas o resultado da 5a secçã,o 
secção de\ éJdadc Mh1;1,-se junta á acta da elei- (_la cidade, cuja validade demonstramos, ve.
ção ê dJvidamepte< ccmcertada. -· . - 'riMa-se o Seg~inte resultadó, constante dos 
·. Portanto, deve seti a~iirl1do o reshltado no~sos guadru$ ns, Le 2: 

--desta seeção, quo .é o segtünte i .. 
' •' .. - . , . ' . : - ·' 

· .- Be1'.nardes. ; .... ': ; : ·; ..• ' ... 
,Lêopohloi. · .. ; .. : .....•.. 
~~âcai~ias ... ~ - ._. -.. : . . _ . . . ~ - . ··• :·, 
Lamounier .• , ......... \ •. ; .• 

37 
.3B 

l 
o 

801:nar.des .........••. , . '; 
·. Zacharias. ;., ..• : ..... ; .• 
, .Leopoldo. ;·.; ... • ... ; .-. • . 
La]Jlounier •.• ; ; • ; ••.•... 

. . 

12•. ~ DORRS DO I~ DA Y Á 

269 
256 
236 
216 

Qliant~á segunda - allàg~ção i;élativa ao 
grande numero de eleitores que Yotara!'n ein' : As 'olei~ões . deste munícipio fo~·am contes· . 
Diamantina, não coilstitue 'nullidade,· salvo,si. ta:l:i>. somente em relação aos districtos de 
o co11testante tivesse proyado .. que os eleHó~ Gonago d:~Au ~aso Attêrrado: . 
res constantes das listas hã;o-coiÚparecerarn. Quanto á la, por falta de for~nalidacles-

Tal prova niofl)i prodyzida. legaes ·na I'e3pellti v a aut.hlllltica, o que reco-
Quanto á comp:tração de lettra~ .• ainda ·nhecenios · não computando os votos della 

mesmo verificada a .sua desigualdade, era constan~es nvs nossos quadros ns. 1. e 2. 
forçoso provar que a falsificação fóra feita Quj:tnto á segup.da, apenas allega 9 contes
agora e não na eléição·anterior, ·para que os taQ.te a sua nullidade, porque suppõe que o 

' - . - .• 
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aeande numero de eleitol'GS que votarctm é I não ignoram aquelles 'que tenham as mais 
por si só uma prova de f'rande. com mesinhas noções de processo e de theoriilo 

Entretanto já o dissemos e. ~'epetimos, para da prova. 
que a. .fraude· ficasse ·provacla fôt'a mi,stcr Accresce q)l~ o alistamento ultimo do ron
que o contestante provasse que os eléi-tores nicipio de Hapecerica é, comoconf0s3a .o con· 
constantes das listas de facto não votaram. testaute, de 1901.. . . , . : _ 
· Tal prova não foi peoduzida. . . . . - Entretanto, só a 5 de março .. de 1903 .é :· 
Nestas condiçõe~, não tendo ·nada mais .que o conte~tante. entende~ prov(lr a f1\Jta . 

provado o contestapte contra. <1S eleiçõe~ do do edit<J.!, • ~On~idan~o nesse C!ia as tes;Gi:i'"':~ 
districto do Atterrado, cuJas · authent1cas munhas da Jqst!fica.çao para v:~mficarem-ry a ! · 
estão · revestidas de todas as ·formalidades E~ bem de ver que tal · ed1tal, decorridos _ . 
!eo-aes é o caso de sáeni apurados os votos flous annos, já nãa era forç03oestivesse··con- . . 

··aellas' constantes. ·. . · "servado. : . · ·. . . ·.. , 
· Todavia, quer no nosso quadro n. l, quee O -fac-to,. j:>dréfu, é que, feita. a qiJalificação . 
. ilO n. 2, não computamos o resultado do dis- . eleitoral as~adual de 1902. o official dé .jU's-
tricto do Atterrado, onde perde o contes- tiça, e.gcarJ'egétdO de affixar o respectiyl) edi- .. · · 
tado 352 :yotos. · · . .. tal, pregou:-l)·.sobre o edital do ali,s.tal:nento 
· Apezar disso, continua elle com enorme fede.ral de J901,como faz certo o .docu'mento·. 
maioria. - · · · · n. 3. . . . . . 

A eleição do districto de E~teios (I6a se- Vô~se , portanto; não só qu~ es8e, editail\?i 
cção) nã.o pód_e ser apurada, porque a acta .a.ffixado, como t:1mbem ver1~ca-s~ ét r~zao 
da installação da mesa e a da ~leição nãofo- porq,u.e, em 5 _(l:m~rço deyw0 , nao PJdtam 
· · · ·t d s d t - do-s ·tssim 0 cn· as testemunhas encontrai o. . .. . . 
Iam concm a a • a 0 P 3.f1 e ' · - · · . A yoriladc ~ quo o ali.s.tament.o fuLregul<tr- . 
ter~o do contestante. mente Jeito c dévidamente lançiJ,clo, estando 

O ~esultadodessa secÇão é 6 seguinte: archivadas.as stias có .. ias no Juizo Federal a' 

-Bernardes: .••...... ; ...• 
Zacharias ......•......... 
Leopoldo ............... . 
Lamounior.. . . • . . . . . . . . . , 

70 
183 
22. 
81 

Em conclusão, acceitando. .o quadro do 
apuração. do r·ontestante e apenas di'SCOll· 
tando nelle o resultado da e!Jíção de Esteios, 
verifica-se a seguinte apuração geral do mu · 

· nicipio: 
Quadros .ns. I e 2: 

Bernardes .. , .......... . 
. Ziwha-rias ......... ..• : • .. 
Leopoldo ........•.....••. 
. Lamounier ..... , ..... · .. ,.· 

687 
738 
372 
5ll 

na Seci·e~·aria do Interior do · Estado; onde o · 
contestante . delle • obteve certidão, ,como 
consta do documento por elle proprio offlh 

- recido. - ·· ·· · - · · · · ·. 
Nestas condições, as allegaÇões. cóntr<~.rias · 

á vatlidade 'do a ístamento são irilpr.océden-·, 
tes, além de extemporxneas e inqpportm~as; . · 

Quahto n.o excesso de úm eleitor· no edita,I: 
de convocação de eleitores paea a eleição. d,e . 
18 de fevereii:·o, confrontado com o etlitald~ 
commíssão parcial !lo alistamento· do distJ.!i; 
c to da cidade, nã,o . tém sigúificaçãà par.a -q 
iim visado pelo. côntestante,apezar- do grand~ 
cava~lo do batalha;, que delle fez, , 

A verdade é a seguinte: · .. 
O edital, que aliás é o d<1 commissão pp.r:..-, 

cial. e não o da commissão ú:mnicipal, ·corité,!Ji . 
um numero repetido. . . .. · ·· .... ·, ., 

Sei·~rios-hia facil proval-o, si coritando7 
Pretende o contestante a nullidade das com a .allegação; tives~emosc tempo p.ata 

. . . . obter a neccssaria prova.. . . . ~ . · . · · · · A 
eleições deste município, óride foi estrondo- Entretanto· é claro qlle sifossp . verdat(e 0: 
samente derrotado, · pcirqúe Q · alistamento que allegou o contestante, que o y.ccressimó,; 
não foi publicado por eçlital e porque, entre de ·um eleitor provém . do facto da ··t!3r .. sJdo' 
a certidão que exhibe ·e o edital de con:vo" 'incluído .posteriormente uin Cidadão, . c!Jjd: 
cação de eleitores para a eleição de 18 de nome citótt nó debate oral, is~;;Ç) nã.o poderia:: 

· fevereiro, ha. 'di:tierença de um eleitor· inval!idando o alistamento, privar do .direitó 
A falia de i:mb'l.é~ção d!3 · edital .do. alis~a- de voto a mais de dons mil cidadãos ·do mi:l:• 

mento intentou o . . contestante provar ·.com nícipio, tanto mais quanto um só voto 1ião 
uma jq.stific~ção (doc.· n. 23), em que depu- a(fecta, nem podüt. ~ttrectar, o resulhdo do 

· zeram quatro ·testemunhas. ·.Essas 'testem).i- pleito. ·. . . . . . . · · _.·., 
nht1S foram rogadas pelo contestante para Qu:mto á falta dé r~gistro em livro de 
vir~m exam,inar a falta de editai na parede not~s de tapelltão, não constitue nullidada, 
do Paço Municipal e om seguidà deporem a cômo já; dissBIUQs, e foi plenam<mte suppr.,ida 
respeito, o que por si só eiva de suspeição c pelo re~istro. na Secr0taria do · Inipl·ior i 
imprestabilidade os seus depoimentos, como juizo. feaeraL 
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N;1da _provam tres certidões de cidaile ·município de Hapecerica, ainda assim, per
jun~as pelo contestante, (ducs. 24, 25 e 26) dendo elle \J77 e o contestamo apP-nas 199, 
tanto mais quanto. não provou o contes- ainda assim, repetimos, está o contestado 
tanto a iJontidade entre as pessoas a que ellas eleito po1' enorme maiol'ia, como p1•ovamJs 
se pefer('3m e9s eleitores a que elle pre- com-9 quadro n. l., 
ténltati lle ~efei'ir;, . · · · ' E~IJ coriclu~ão q~o1' sa aceitem todas as 
.· (j_~:ihpre-nos pónde-r;l.r que todas as s~cções nüllidades- procedentes, ou não, allegadas . 
eleitq.1'ae8 do in,unicipio de,Itapecerio~ for;i.m 1 t t t · <>fldi • d ih 1r 
ri_g_o_r_ os __ à_.,m_··_._- e_nte_\ .. . tisc_' alizadas· pálus __ .· repre_ se. ·_n- pe o--con es a-q. e._ :7: . cwna:n o~se- . e nu I-dades por ene· caladl!,s e ulenticas ás quo 
tan-tãs do co.ntestarrte, que.assignàram todas· invocou. quer a.pana~ -se accaitem as nul-

.. -.,_ãS··. ãCta~~ · - ·. - -· ' · ' · .· lida!~es ·realíriente .p:rOcede·ntes, despresando 
. ~)s_td ~ pb~ sii sõ: b ~stà pà.:ra ' demónstr"ar a aquellas cuja improcedencia demoilstrâmos, 
-v~Nade da derrota do contestante, na . terra é incontes~avel que o candidato Dr. Leo-
or·d~ nasceu e olld(3 reside, como allegQu. poldo Corrêa está eleito por g('an .te ma.io-
~ão _podem· portanto deixar de ser apu- ri~ e derrotado :u contestante. Limitamo~ 

radas as eleições do município ae Itapecarica. uos a .es.tas considerações .por escripto com o 
pelá mani_festa.·fq.tilidade das allegações do propo~ito ~e_ desenvolye!_-as oralmen~e pe: 
cont~tãnté. / . . _ . : r'fnto a d1~na. Co~mi~sa,o .. de _Inquerlto, a 
~ Eritrétànto tal foi a exh•aórdinaria victoria. . q_g~l s(l pedimqs a · rrg?rosa JUstrça da sagra..; 
do cpi)testado, que; 11ãp computando; no 1;8" ~ao da vontade do elettorado. 
sultàdo total do 7o districto -eleitoral de ,SaL~ 'das-Sessões, -4 de maio do 1~03.
Mlnas, f\ 'Vuttl.çio obtida_peto contéstado . no Jorio Luiz Alvi s, 

-.. _ .. 

P resicZencía dos :S1's. Oti~ei?·a FigÍteir,edo (f• Vic;e-Presidente), Julio (le Melto(2• Viçe
P1·esii:lente);e Qli'l(eir.a Figuei1·ed{J ( fq Vice-E residente). _ . 

A's 2 h n•a:;! da tàrde proce<ks·9 â cham'ada, Rebel:lo, 'fosú; Hüleao Vianna, Felix Gaspar, 
a -que respondem õ3 Srs . . QUveira. Fig~ei~ E_uganio Tourinho, S::~.tyro Dias, Vorgne de 
}'edo,- Jtllio de l\1-ello, . ·.Alencar . Guimaraes, AQreu-.- Augu to: de F1•eitas, Pinto Dantas, 
Thomaz Accioly, Wanderley . de Mendonça, Tolentiaô dos Santos, Para .hoJ Monte .agro, 
Joaq)üm Pjres,- Ho3a.nnlj.h difOlive_ira; Pas. Bei'QarJo · Horta, G<J.ldrno Lor e to, Heredia 
sus Mi\'anda, ~rthur Lemos, -Gârios de No..,. de Sá;: Correia_Du~ra, Mello Mattos, Augusto 
và.és, Rogerio da Miranda; Iridio do Brazil, de Va~corJ.Cellóil, Sá. Freire, Edco Coelho, 
José · Euzêbio;-'Urbano S~lltoJ ; Llliz Domin- Fldelis Alves, João Baptista, Ga.lvão Baptista, 
gúes; Rodrigues . Fernan,Q.és~ Gued.elha ,Mou- LoUl;ençoBapt.ist~, Bezamat,Laurindo Pitta, 
rão, :.Christino CJ,'gz; Dias Viéita, · · R~ymündo Julio_ Santos, Henrique . Borges, Cruvello Ca.-

,_ Arthlir,_ Anizioode ~bret1(J9ão Gayoso, Vir' valca.uti, Mauricio de Abt'eü, Cal' los Teixeira 
gilio Brigido_. Thomaz ()a;va(~anti, . Frederico Bran1ião, Francisco Véiga, _Viria to . Mas
Borges, JJào Lopes, EiUf!.rdo StU:dart;; Sergio carenhas, B3rná-rdo Monteiro, . João Luiz, 
Saboya;.Goi)çalv Sou~p.TavareS: deLyt'a, Eloy Gastão- oa Cunha, Rib~íro ~ Jupqueira, As: 
de Sou:z;a, Fonseca-eSilva;Pa.uh e Silva·, Wal- tolpho Dutrill, · .Penido ,Filho, David Cam
ti•edo Leal,Soa;r~ Neiv_J.; ·Abdon. Milariez, Téi- pista;. Antero Botelho, Carnéiro de Rezende, 
xeira. de Sá, Erril.irio :Coütinhp; Affonso costa, Bueno de~ Pai va., João . Luiz Alves, Leonel 
Celso de SouSÇt,Bricio Filho; Pel'eit·à de Lyrá.., Filho, . · Adalberto -· Ferraz, Berna.rJes de 
João Vieira, Esmeraldírio I~ándeira, ·Moreira -Faria, Henrique Sa!le!'l, Ca.m,i:llo Soares Filho, 
Alves, Cornelic;> da Fó!lseca, Estacio Coimbra;; Galoge~'as, Carlos· Ottoni; · Sabino -Barroso, 
Pedro Pernambuco, Elpidio FI·.w'elrodó; An- Carvalho de Brito, 4-rthqr rurros, Lindolpho 
gelo Neto; Bpaminondas 'G1•acindo, Eusebio Gaétano·, Olegario · Ma.ciei, Wencesláo B1·az, 
de Andrad J, Arroitella.s , Galvão, Rodi'isuea Rodolpho Paixão, Pa;d,ua Rezende, 'Galeão 
Doria., Joviniapo de Carvalho, · Oliveir<~.- Vt~L Carva,1hal, Moreira da Sitva, Bernardo de 
ladão, .Domingos Guimarã.es, Neiva, Castro Campos,Dómingues de Castro, Francisco Ro-

. . ·Yol."I . .. . . ' · ,.'- ' · . ·' . . 59 
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meteo V<tloi s do C<tstro, Rebouças de Car- O Sr. Paula Ra1.nos (pela ordem( 
valho,' A!'Dolplw Azcvollo, Fernando Prest,cs, -( ·) S. Ex., Sr. Prc.>icl.ente, h a de permit
Amaral Cesar, Ferl'eira Braga, Eloy Chaves, tir que cu cxtranho a convocação desta 
José Lobo, Paulino C:wJos, Alvaro Botelho, sessão. . 
·candHo Rodrigues, Rodolpho Miranda, Joa- A ultima vez que aqui estfyemos reünidos 
quim Teixeira Brandão, Candido de Al:Jreu, em sessão, a Mesa deClarou· que a · camara se 
Carlos Cavalcanti Lamenha Lins, Francisco achava constituída e que eUa .ia oill.ciae ao 
Tolenttno, Paula' Ramos, Abdori Baptista, Senado para que, reunida áquelle outro ràmo. 
EliseU: Guilherme, Soares dos Santos, Juvenal do Poder Legisla.tivo, ~e constituisse em · 
ÍVIüler, Marçal Escobar, Barbosa _Lima, Xa- Congresso, afim de desompenhM· uma das .. · .. 

· viee do Valle, Victorino Monteiro , James attribuições que lhe é dada pelá Constituição -c. 

Darcy, Domingos Mascarenhas, C:1ssiano do da RepubJica; . . ...• 
Nascimento, VespaSÍétilo de Albuquerque, .Esta attributção, de carac~or urgen.te, é . 

· Piogo 'Fortuna e H~mem de Carvalho· a de apurai· a eleição do Vfco-P.resi:dente da 
Deixam .de comparecer com causa parti- Republica. . · · 

cipada os Srs . . Paula . Guimarães, An ton~o Sr. Presidé~te, . à mim que Iião sou' . espi-
Bastos, Bezerril Fontenelle, H:aymundo de rito afeito aos conhecimentos jurídicos, se . 
'Miranda, Adalber.to · Guimarães .• Silva Ca,s·' me afigura exquisita,. · ano:mal mesrho, esta·. 
tro, Eduardo Pimentel e Alfredo Vàrella; · reunião· da camara, qu(!.nlo· o Congresso Na
e sem causa os. Srs. Franéisco Sá, . Pere.ra ciomi.l se acha reunido, exercendo um.a dáS 
H eis, Trindade, Malaquias Gonçalves; Arthur suas àttribuições. · 
Órlando, Felisbello Freire, Leovigildo Fil-
gueiras, Rodrigues Lima, Moreira . Gom~s, ·.o SR. HENRIQUE SALLES-::-Apoiado. 
Jo.~é Monjardim, Belisario de~ou~a, Pereu:a ... ·. o SrL PAULA RAMos-Sr. Presidente, diz _ 
Lima, Estevão Lobo; JoséBomfacio, Antomo a ConstituiÇão, no art: .18, qiJO.«I1 (Jamara · 
·zacharias, Francisco Bernardino, Jesuirio dos Deputados . e o Serrtdo tL'abalhaTão· 
Cardoso, Frâucisco Malta, Azevedo Marques, St>paradamente, quando não se . resolver o·..:... 
Bemardo Monteiro, Germano Hassloc1J.er, An- contrario, por maioria de votos, em sessão 
gelo Pinheü·o e C<1mpos Cartier. ,,

1
. 

puu 1Ca». . . . 
Abre~se a sessão. Parece-me, e nisso não faço nnis <lo que 

citar a opinião de um ,_ dos nossos mais ce: 
lebres constítucionalistas, o Dt ., João Bar· . 
balho; de que parecia desnecessaria a pre·.,
occupação da nossa . Constituição, desde que 
estabelt:Jcemos .os dous ramos do Poder Le· · 
gislativo, por isso ~que· fi'col.l estabelecido 
igUalmente qw:~ ~lles .·tinham· de funccionar 
separadamente . 

E' lida e llem delJate approvada a acta da 
sessão antecedente, 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. A.lencar Guimarães 
fo secretario) procede á leitura dó seguinte : 

EXPEDIENTE 

Officio: 

Do Sr. Presidente da Camaradas Depu· 
tados.. Dr . . Francisco de Paula Oliveira 
Guimarães, commúnica.ndo qu3 por ter re
cebido a noticia do fallecimeri ';o do rscu ir
mi'to, na Bahia, não pôde compa1•eeer á ses
sáo convocada para hoje.-Officiou-se, dasa-
nojan J.o-o. · 

o Sr. Presidente ~Tmn a palavra 
o Sr. Tosta. 

O SI". Paula H:uuos- Peço ·a 
p::tlavra pela ordem. - · 

O SI". P re:sidén-te-' Tem .a pala:.. 
vr:t o noln'o Dcputaclo o Sr. Paula Ramos. 

. Ha, porém, casos eltl que rt Camara deva 
funccionar conjunctamente CJID () .'Ser:ijldO, · 
constituindo o Congresso Nacianal; e Y; ·Ex. 
sabe, melhor <!o . que eu, que estes casos 
estão especificados :na Constituição. 

A camara e o Senn.cto l'eunem-se em Con:
gresso para a apuração da eleiçáo de Presi· 
dente e Vice-presid~nte da -Re!mblica, par~ · 
sessões de abertura e-eneer~ramanto do Con
greoSQ e para dar possa alJ Presidente da 
Republica~ · . . · . · ·· ·· 

As sessões ordinarias cl,o Congi'esso Na
cional devem, pelo Regimento commum, co
meçar ao . meio di<J. . c durar 4 horas, salv:o 
algum pedido de pro rogação . · · . · 

J?elo Regipientv da, Camara as sessões 
devem comeÇar ao mei'o-dia o detram.4 ou 
5 horas, 5lioras quando hr~ na ordem <to dia 
(.\lgum projecto de lei orçamentaria,. c 4 h·oras 
nos casos em geral. (Apoiado~.) · 

{· ) E s_t e discurú~ nã ~J foi -revíst -> yelo ora.d_ur. 
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Vê-se desde.logo :\impossibilidade de reu- podia referir-se ao momento em que o Con-· 
nit·-se .á Cn.mara "dos. Deputados ao mesmo grosso não estivesse· funccionanclo. 
tempo que ostú f'unccionanllo conjunctamcnto O que é facto é que, em 1898, não houve 
com o Congresso Nacion.al. convol:ação .alguma da C:1.1m.ra dmante o · 

· .. ·sei; _Sr, Presidente; que para justificar periodó em que fúnccionou o Congi'essCJ . . 
a · o11inião contraria, citam-se pre()edeutes. Não conhGÇo nenhum outro precedente ·no 

Dei-me ao trabalho de consultar os Annaes regimen constitucional republicano. 
o na realidade oncontéoi um procedente. Não Consultando p regimenpassadu, vi que a 

:,quero. referir-me ao . precedente .de ' 1890, Constituição monarchiCa estabelecia tambem 
qqandq ainJa_ não estav.amos no- regimen alguns casos, em que se dava a fusão. dos . 
:cónstitucionàl, no tempo em qtié o COngresso dous ramos do Poder Legislativ·J, e entre · 
era um Congresso COnstituinte ; refiro-me ao elles, além das sessões de posse, da abertura 
:precedente de 1894, quando · presidia, com e encerramento, · ella, no art. 61, estab_e' 
tàntà cómpete.n,cià e com tanto brilho·, esta leéia: ·. . . . ' 
Ca!llã,ra; o Sr. Rósa. e ~ilva. · · .. «Si a Camara· dos Deputados não approvar 
. E' factO qU,e então, estando reunido 0 con-. as emêndas ou addições do Senado, ou vice-. . 

gre§so . para" a apuraç5.o d,e Pre..:idente e versa, e, todavia, aGàin<ii·a recusantejulgar · 
'Vice-Presidente dq, Republica, a camara dos que o projecto é vantajoso, poderá requerer, 
Deputado~ reuniu-se por diversas. vezes pal'a pó: uma dep~tÇtçã.o de tl'es membros, a re- · 
tóinar conhecimento de precedentes relu- união das duàs Càmaras, que se fará na Ca
ti.:vos ao reconhechnento de _poderes de seus mara do S enado.» . . • _ . · .· 
membros . Dª'va-se, p~rta~to, a fuJlao dos dous ramos 

· - . . · . . . . . · do Poder Legislativo . . 
Mas, Sr . . Presidente, .. pnsso garantir a / -Pois bem, na h isto ria pJlitica do nosso pai:.r; 

Y· Ex. que es_te J!re~~clente aberto por _esse não encontrei absoluta.merite um precedente 
lllu~tre homem . de Es ·~ a,_ct.o., .· por elle estare· de, dada. a fuSão das dilas C<~maras, reunir- s'e 
pudiad,o. . . . . . .. . . - ·· . . umà dellas separadamente. . . 
. S . Ex. ~eclarou-m~ poslttvament~ que . Fui, na falta de -exemplos da nossa historia _ 
p~nsava hoJé (ie mod~ ~DLmramente dtve~so politi9a.; ve~ si eiicontrav~ a;Igum nós povos ·. 

· dí!,quelle :por quepema!a no momento 9m que sao regidos por const1tmções semelhan- ., 
que tomou_essa resoluçao. ·.. . . .tes á nossa. · : · . · 

ú S:a;; EsTA.cro · CórM::BRA: -Ha q ue1rt pense H;a uiua disposição .na Cc~nstituição dos Es-
até que a Camara e o· Senado não se , podem tados .Unülos concebida em taes termos, da · 
renJiir em Congre!lso,ailtes do .'l'econl)ecimen;- qualnã.o SJ pôde depre,hen.der exactarriente 
-to de todós· ós respectiyos ·inembros. . . que, reunido. o. Congres3o; uma das · Casar:! · 
.·. o sit., PAú_ L. A. _RAi.ms . ....,. E' outra . questã~. : . possa ou não funcionar _separadamente. ' A . ·disposição a ql!le me refiro é a seguinte: 

·. E' o linico preceâ.eiite que conheço e este 
tnesmo .r,epudiadop,el~ seu autor. . ·, «Nenhuma .das Camaras dul'ante as sessões:-
.. Eml898, quandõ a mesá da Camal'í1, offi.- do -Congt·esso poderâ, sem o consentimento· :, 
ciou ao Senado, deClai.•ando-se .constituída e da outN, addlat' os seus trabalhos por mafs: . 
prorupta para fundir-se c0m aq uelle ramo de tres dias ou realizal·os erh outro Jogar que, 
do Podei· LegislativO; afim· de . apurar . as nã.o aquelle onde fcmccionar as duas Cri.· · 
eleições do Sr. CamtJJs Salles, o illustre Ge- mar as·» 
neral Glycerio:.. qúe· entã.\-l. faZia parte des.ta Na Constituição Suissa encontro disposiçãO· · 
Çamara; intérpellou a me;a no sentidq d~ sa~ que se aS"Se)llelha muito áquella que é COnSÍ· . . 
oer si d!lrante o.s ·séssões dO congresso a Mesa goada em·no3sa Constituição, e é a seguinte: _ · 
da C(tiriata. . córivocaria sessões espaciaes, · ' ~<Art. 92. Cada conselho) delibera separada- -., 
para tratar de'assU:mpto:3 que lh.e e~hvam mente.'Todavia, quando se tratá das elei-ções :.· 

. afi'ectos: O Sr.·Arthur Ri98, QUe-entao pre· mencionada> ho arL 8'5, n. 4. (conselho fiscal, : 
sidià áS nossas sessõ·es;.declarou que · se cingi, Tl'ibtina~ Federal, c.hanceller e general chefe · 
i'ia aOs precedéu-t.es ~ :que ·a -Ga.1úara só se re- d.o exerc~to filderal), de exercer o direito de 
uniria para . verificação de· po(ieres de seus gr aça Ou de pronuncia sobre o conflicto ·de 
membros, ·.; · : . · · • . _ . Mmpetoneia {confiictos · do competencia e ri- . 

O Sr. general GlyceriO :.(leu;se por satls::- .tre .autoridades federaes), 03 doas conselhos · 
feito, mas eu subi irjimediá tamente · á tt'i- se reuoem · p1ra deliberar em commum de- .. 
bunaLe· protestei .contra a deliberação que ·a, baixo de diee.cção do presidente do conselho 
Mesa me pa.reda querer .tomar, .de éonvocar nacional .: e é . a maioria dos membros v'O· 
se.ssões. q{làndo o Congresso func~ionasse . tu. o tês qüe decide.» · - · 

O então Priisidênte d,éclarou com muita. ha- · . Pois bem, Sr. ·Presidente, na historia pb~ 
bilidade quetÜ1hailinpregado o. ter·ino «Oi>· litica !la Suissa não encont1·ei exemplo . de, 
~ortunamente » .. e. q_ue esta · op_portu&idil.de est~ndo r(')unid~ a a:,>semblea fetl~l'l\1; funccio-

' ..... · .... -
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·narom separadamente os conselhos nacional meio-dia; segundo, que a ordem do dia da 
e os dos Estados. sessão de hoje de v la ter sidú dada p3la Mesa 

0 SR. MoREIRA ALVES-Apoiado. na sessão anterior; terceiro, que antes de 
levantar a sessio, .a Mesa tem de. de.~igoa.r a. 

. ·o Sa. PAULA • RAMos~Vê. V. Ex .. ~ue, pe· 01·detn do dü\'.d<t:séssãoseguiiíte. . .. · ...• . · "· 
rante nossa Constituição, perànte a legis- 'Airida maiS: õ Regimento .EÍstábelece' que 

.' lação -comparada. de. püv'o:S que so regem por a Mesa. sõ poderá., pbr 'si;/ convoéar ses~ões; 
·constituições iguaes á nossa, · não se en·con- .quando se tr1~tàr dp··um caso absolutamente 
tram precedentes quo possmn · justi~car . a urgen.to p éxtt•aprdin~rio : . ·.. . . . . . · . .. 
sessão da Carilara convocada para hoJe. E' ailwicahypotlíoSe em que _a Mes<t, p:n• 

Mas si v. Ex. entende que, reunido o si, tom cqmpetencia pa1~a convócar · seSSão 
Congr~sso, a Camara ~óde funccionar sep~ra- fór!J. dos dias :e horas designados. . . • . · ·. 
damente, autl'a questaa do oi'de!fi_ ?onstltu- _ E acrédito que v .. Ele, . Sr .. Pre ~de,n.,ta, 

· cümal so levan.·ta, e -ê . esta:-~I pod_e _fu_n- não poderá .. sust!)ubr.que o J'éconhécJ~J,~~n.~o 
. ceiO!J:a~' Se.J2aradaménte, __ o_ ?dO D<J.-C_ons~ttmy_~o ·~euri1 Dep!!:tado, Oll a vota(,\~~ ~à parecer r_e:· 
a 1umtaçao do exerci<ll? - de . suas attr~~ · conhecendo; um Dap~tad,oseJa caSQ: al:)s0Iut~· 
buições ~ Si p(lde, revnir~se nessas .condi- ri:wútc i:n;gente ..• e extraotdinario.. E; desde 
Çõés, porque reu~ir:~esó par::to ,reco~ll(.)· que v: . E~. não,Comiídere as~i.m; pa P':\· ·eon.., 
cimento . de poderes d_e . seus TI) C~ bgo::s e. v ir ei'il: quo . faltava cprnpcteqcta; á Mesa pa-ra . 
não p~ra, exerce~· ~o~as . a~ attr;bmçoes do convocar 'está. sés:;;ão .~ · . . .· · . . .. ·~·- .•. . 
art-. 3!1 da: C9nsti~utçao -~ · ?t V . . Ex. el}~en~e A ficar . d,e pé oc:,P!'ecadento do qpe a Mesa 
que póJe llmttar o exer :I elO dess;1s attrtbm- póde.convcocar ses~oê,;,eomq a (ie hQJC, V. ,Ex;, 

, çõe3, .o Senado não ,eo·t::m~e do mosn:m J~odo, s:-. Pt'esiderite; chegai' á á conclusão .. de quej 
: 'porque o anno, pàs3ado; günnf!,e, repmdo o quando se tpat:ir du; díscüss~o de ,orÇan1eütos 
, '.; Gongr~sso, convo<l,ava uma sessao pará_ .o re- o11 : .de .qualquer_ out!'o.próJecto LI~ nat11:r:~za. 
<:. conhecimento do Sr ; Rangill Pe~:Jtana, que urgente, ~ · r.resa pod;erâ convocar. sessoes 
.·~ .:é'rá menbro do CoJ;Jgre8so, po~que ·era m<:lm-:- nocturrrias iridép~ndcÍlt@mente dá autorizaçã() 
· · -bro da Camara, ao !)lesmõ te1npo convocava da cà'rríara, · 
<! \}ma sesSão especial -pará bccúparcse da por- . ·, o SR. Lurz_._Do~nl'i_q1m_s dçi, l.llll aparte~ . 

céntagem dos leiloeiros, e ainda ~gora, s~. ' 
-Presidente do chscurso . do nobre ·Senador o sa. PA.br"'A: -rrA.1/Ios ·> .Diz 6 ~obre Depu_~ 
pelo .Paran'á, tiro .a csmclilsão de C)lie O GOit· tado pato .Maranhão, .. cÚjó . ~aber juridico OU 
gresso pretende ·reunlr-$e para occupa,_r-?1.'1 do tanto iwato, cuja competeilcl-a estou acos~u-: 
assumpto concerJ1ente ao Supremo Trrbunal·. rnãdo a-respeitar, que sê trattt · da 'inJegl.'ação 

.. :' J'.a vê v. Ex .. quJ~, áberto Optocedent;-e, _nã_o da cama r á~ <ll1é nii9 podemos demorar isto . · 
~' vejo atti'íbuição .P~r parte da Mesa . para · lt" · poe mais alguns dias,. ·. ,· . · 

mita:r as attrtbu1_çoes .da Camara • . · o · SR , ::M:oRiraA· ALVE~ :-:- ls~o peo~a: que 
- .: Levantítda esta que.~tão, cujo estudo en- 0 congréssófqi cônvocadr:i illega.lmente; :Qãéi · 

trego á compe.tencia dos membros da . Ca- se achando ainda perfelttm'ente éün:stlt'\lido. 
inara, pas;;~o a moseear que, ,sob _o ponto de . . . · . . . . . , . 
vista regimental, menos .se JUStifica: o pre- UM. S;"t· DEP,UTAno -Apoiado; ~ o uníco 

·>cedente · ··: . · : meío de cot'r1g1r, em parte, esta falta, é 
·. · Diz o Regimento no art. 22 (Lê.) convocar S_!lssões como esta. ·.. . 

/ ' ··. Diz o ar~. 56:. .. . _ . . . . · o SR. PAuLA Rüws.~o Congresso •está 
· ·~ .. <<:~.s sessoes prwCiptarao ao n;teto~dta, d~l- .funccionn:ndo; e p~ra a• apura.ção da ()lei<;ão 

ra_raq quatro_hB_r~s, .r.eo.a.,n .. lada.s pelo. r. -~-1. 0 f.i~0. ,, pres;T_denc·_· .. ~at .•.. P .. a. 2.'a . a .. ·' . . v· o. t·(L.Ç ,ão .. . ~o ___ .. r _.a· r_ e.ce·r· . .. da ~ala e serao proced1das em todos 0"dw.~ sobre esta -~lerçao, diz ,a · Constrtu1çao .quo 
utms. - .. • . ~ · · .. · . . . · . · não ha necessidade da mai.oria absoluta;, que 

... Poçl .n'á haver ~e.>sao noc&urna quand~ aCa- · 0 congeesso funcciona com qi!alquer hm:ner.o 
. .)nar'a, . a req~er1m~nto, ~e alguns do, seus jaos pr'es_en~es; porta~to a Camara con~i~era- . 
.. 1:nembros, asstm dehberar_,» · so constltmda como o Sen~tdo se cons1dera 

Dizoart. 85: . _ . .. ·lcortstítui.do .. .' · · ·• ·· . . · •· .·.-. ,,,,_· <«.Dada a hora de findar a sessao, . o Prest-1 ·· . · . . . · .· ... 
dente tendo examinado com osseeretarios as · o Sa. -MoREiRA ALYE~..:..: Para este firn~ 
mate~iiu3-e .projectos qrte hou:r~r na Casa, n.ão ap0tado; é ,preciso que estejam recontte~ 

· d'ésignarâ o que ll~e parecer_ ma1s mterossaqte e1dos os podlJres de todos os seus membros~ , , 
· 'c para ordem. do d1a .d~_ ~essao segumte, 0 Sl a o. SR• :PAULA RAMOS .. ~E' outra qüestãõ, a 

ordem do d1a for: d1~1drda_ em duas ]l>a~tes, o respeito da qual estou OJil des:~ccorcto cor.il o . 
te~po para a :pt·tmetra nao . _podera - ~i:lr . ex, nobre Deputado por Pernambuco. · . · . · , . 
cedtdo por ma1s do um quarto dfil·l).oriJ.;» . · . . · . . . . . .· . . . 

Vê v; Ex. Sr. Presidente, .pt'imeiro que . ·o SR . MoREIRA i\.LvEs.,-0 q\le mu1to .s~n
as sessões ctà c,unar'~ devem . <;ioméçar ao tó; porqU:e estou de : perfE)ito . ac(lor4o coll1 
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y, .Éx. em r elação á sessão act.ual, que con .. união da ·Camal'a, depois que o telegrapho 
sidero illega.l e anth·egimenta.l "· nos annunciou a triste no ticia. venho, em 

O. Srt . PAULA RAMos.-Nas condições que norne da bancada ba.hiana, propor á Camara. 
. a,ca;bçqle expor, Sr. ·Pre~idepte, não pod~~ um voto de profundo pezar n::t acta. dos seus. 

~tt~ <leix,a.r de lavrar o meu, protesto :c()ntra trabalhos pelo fctllecimento do conselheiro , 
'tiéqn'Vócação da presente sessão; não acho, F_rancisco Maria Sodré Pereira.:. 
)lôrfC hO IJSpirito da Cçmsti.tuiç-~o. n.em ná u~i s'R; DEPUTADo.....:Eni nome de toda a 

· lettra • dó • Regimen t.o. ·base ~egura em que se Camara. . · · · · 
t\i.Má.,a Mesaopara fazer esta convocaÇão; . · 

- ·', Lavrado assim o: rneu .protesto;· aguardo - · O SR. To8TA.~ ... que não só no império 
.~ho v. :Ex: .• , Sr . .J?res~deõte, me. forneç;:tno- representou a Nacão ~m n_rias legislaturas, . 
vâsinformações, . mesmo porque terei enpr- como na Republica representou-a tambern· · 
í:O~ praz,er Bf!l, peló. ~ primeira vez que fuJto desde o Congres~o Cons'tituióte até a legisla- . 
pêstâ leú-islatura, d icar Qé lJ:CCOrdo· COJU a turi). passada. (Apoiados.) . , . 
tvíes·~; · · á:""_qulj.l désejo . :Pt:ésiat, · t9do ' !.Hneu . Sr. Presidente, nã9 venho fazer a biogra.-. ·~ 
àli.ofô'; '(111uitii bemi . i'iiuUo be'l!!)· · ' · ·phiado illusti'e .. morto; remem orei . apenas 

, . : '(}' S·r~ Presideúte.,-A's ·a'bservações. ~râ!r~~~\i~~idos os factos principa~s da-sua · .. 
'âó;.1lph~e bepu,tád9 por' Sao,ta Catharina;devo · ' Tendo-,-se formado e1n 'sciencias jurídicas e .· 
ponderar que odigrio Pne~identedestà CéJ,.; sociaes pela Faculdade de Direito do Recife, 
~rij, convocou a Pr~sente sessão pelo~ sa- o Dr . Fraflcü;co Maria Sodré P·ereira, que .. . 

. glri_útésfunda.~nentos:prirrieiro,o~niss,ã_~~ com- era .natural do munici.pio de . Santo Amaro, 
ple_ta · sobre~ o, assu!llpto; ,tanto. no Regunento , foi pomeado juiz municipal naquelle termo e .. 
do 'Collgi'esso, como nos . d() Senado e A~ ·exerceu .o cargo com verda.deira i:odependen~ . 

· Q~tnara; : do~ · · D~puiàdos. ; segul}do, urge~c1~ cia, crlterlo·, 'hon.estidade e imparcia~idade; · . 
. :âo. tocoiihecu'ílento · ãe aLguns ·srs. Deputados, sendo a .. sua .divisa: · Suúrn cuique tr1bum·e •. · 

~liJíi' de que as . t~sP,éctivas ; representações ··· ~Apolitic/1.; SP:~ Pr~sidente ; o seduziu tam~ . 
·~;:~ c()mJüetem;. te~cen·o, os preceden~es que bem com seus enca·ntos, ,com seus esplendo:- ; 

· l,~~b.rqu o P1'oprro. nobre. Deputn.Jo, e aos res, com. os seus sonhos de gloria, ~bem de"'- · 
quaes )la a a,ccrescentar amdé). o ·do Senado, pressa elle trocqu a toga de magistrado, a 
que ti,tnl'behdaz parte do Congresso; ü que placid.ez e a tranquiUidiJ,de da vida rfe.juiz; 
iiili sessão passada, da . ultima legtslatura, pe~as attribulações, pelas agituçõ:is da vida 
durante o tempo, ern: q~e o mesrp~Coogresso 'de pulitico. · · · . ·. . 
t~•a,ba~hava . ~a apu~açao da ele1çao . ~e Pre- ·. Filiadoao pártido liberal daquelle tempo; 
SJf},en~e e V1Cc>-Presidente da Republlca, .fez 0 s.selis chefes designaram-o para candidato · .. 
li'Qia .sessão especial, p;J.ra•trata.r cdo l' ,) COnhe~. à lima- mideira no seio da Assembléa provia- .; . 
(limént<i dos .poderes' do $enadó.r :p_elo Estado cial e -os seus . CQi'i:'eligiOnarios honraram-o, 
do;Rig ~ de J:;t~eiro,Dr. Rangel Pestana. . . \:H<êg~ndo- cí deputa~õ; e, o qu~ mais é, Sr . .. 
· )JreiO,- j)I)IS, queq nobre ~rªs1dente da 2a- Presidente, pela sua moderaçao, pelo ~eu es
p.~ra, . faze~do_a .. conyo~aç?-o ~esta sessao, pirita de jus~iça, pelo seu elevado criteriC!, 
pbe~ecell ; lJ. razoes m~lt? dign~s de .ap!'eço, méreceu::.er l10nrado com ? c!lrgo de Pre~r-... 
e que em nada preJud!~m o . bo~:n , an~IJ.-: dente da, Assel')1bléa Provmcml da Bahia, 
rti,ento ªos trabalhos · do Congresso • . (Mtt~to. insigne honra naqueUes tempos de tanta pu-

,bein; · rn~ito _bem.) . ·• . , , . jan,Çn:intellectuale civica. . · 
, .. ~· , ~ · · . ··. · .• · ... ··. .: .· Jrisigne honra era, naquellaépoca, ser pra- . 

. ,. 9 . ~r. C::::aru~,~ -0 de Rezende sidente d.a Assemb~éa Provincial da Bahia;, 
: (.P~~ll ord~!1t).-:-Sr. Pr~Sldel,lte,J!_a~~prest[l.l'(lzn colide fulguraram os l~éÜS. brilhantes talento$ · . 
. q,?ompr:.o~ms.~o uo.?~tyi~,,r,eqge~.:o t, V." Ex. dÇJ, geraçã() conternporanea ~o Dr. So_dré, . 

9,UeJaça mtr9duzu . no. reCinto o.~ ~I.> •. I?u~no onde . ·br.iihllr-arn oradores exrmios, prnno• 
· ti~ parv:a, Deputq,do. ele~to pelo 5 ,distr.wto !le . rósos como :SHva e Almeida, Pedro Brandão 
11:mCJ.~ G~raes! JosfL.elt~ de ~ouza ;: Depu- c Ayres eLe Alineida, onde. tiveram assento · 
t;t~o elm~t\ pelo 5 . distrlCto~le s .. ~a~lo •. e polemistas, discu~idores i:Q.venciveis, como 
O~sta. · Jumor, Deputarlo . elmto pelo 3 diS- João Barbosa .e Antonio Euzebio! ... 
triCto do Estado de S. Pau}o. : ô .cyclo :Ltà vida politi.ca provincial foi in- .·. 
. o Sr~ J:'àrel8id~~~e __, co~vida os · sufficierítE) par(1. conter b ·civismo, o patrio~ 
·srs. 3• ·e 4• seci·e\ados a irem ·receber eis tismo, a activ.idade .do nosso pranteado col
mesm.os Srs :, _os · quaes, S!3ndo introduzidos le'ga; os chefes do seu partido desigaaram,o· 

· t · t · · M · ~ambem intr;:t represenhr a Nação n n. c a. 
no recinto, pres a1llJUn .0 a, ·esa. 0 compro- mara dos Deputados o S. Ex. foi eleito Depu~ 
inisso regimentaL tn;dogertlil em 1866 pela pr1meira vez. 

o Sr. Tosta-Sr. Presidente, api·o:- Mudada a situação política, com a quéda . 
veitártdo a opportqriidade da primeira re- do gabinete Zacharias . e com a subida do ga-



470. ANNA'BS DA CAMARA 

binet.e Itaborahy, foi a Camara dissolvida, I O Sr. conselheiro Sodré foi ·um crente 
os conservador·es fizeram uaanimidade e o sincero o um dedicado ser1vidor da Patria. 
conselheiro Sodré nã:J voltou <L Camaril.... Venho, portanto, em nome do Estado 
corri os seus cbrrelig-ionario~; . ~ que e !lo .. representou; e que eu represento 

Durante dez armos , que tanto durou o os- · pelo mesmo dtstricto,-pedir á Camara que 
tracismo do partido libe!·al, elle. manteve-se lance na acta. de. seus tt•abalhos do hoje úm 
firme nos princípios de sua escola e fiel aos voto de profundo pezar, . pelo seu desappa
seus correligiona_rios, pleiteando, batalha-ndo recimento. (Muito bem; muito bem.) 
pela causa da h herdade, ao lado do conse- p t . t · ~ . . . . 'd ~ · ' t 
lheiro Manoel Pinto de Souza Dantas chefe os 0 -~ vo .os, e approva o. unammemen e 
prestimoso, que empunhou a b andeira do o requenmento. 

·. partido liberal~reforma ol.l revolução-na _ · ~ • • · . . · , . 
· · ~ntiga província da .:Bahia, r evelando ora a O~·-:· Br.c•Q FJlhQ-:-Sr. Pr esid~nte, 
-,intrepidez impulsionadora de Paruell, ora o 1.1~ Dtarw do Congresso, dehootem, _esta :pu· 
'q espírito org·anizador de Windhorst, ora a bl!Cad?-o parec~r ~. 6?, .. de I9q3, . . relativo 

, · in,icia,.tiva arr()jadá de Gladstone, se~pre ás ,ele1çoes do 2 . d1str1cto do Dlstricto Fe,· 
.<ltnimado do aip~r. da liberdade e animando denl. . . ·.. . . .· a.' . -
os seus correhgwnarlOs. q ,pronunciame~to up.amme . da 3 .. Com . 

Com a ascenção do partido Uboral ao poder l_Ill.~~ao ~e_ Inqu~rlto nao permitte que? :{JCJ.· 
.em 1878 voltou 0 conselheil·o .· Sodré á r~~er seJa debattdo, de ~ccordo c?m a d,1spo
.caniara temporaria, e merecendo -a confiança. s1ça? do art. 8·• do Regrmento, mterprotado 
.d.a corôa, 0 clwfe do gabinete Sinimbú, em contor:me os preced~ntesdesta Casa. 

· Hn9~ escolheu-o para s:ubstituir ·na pasta do 'v()zEs-Conforme· o Reginiento· . 
._ ~mperio o conselheiro Leoncio de Carvalho, 0 S&. Brw::w .. Fr. LHO ..::... La.· vrado ... ·. coi:no . se• · 
" o reformador do ensino superior, 
. . · E.p.t~o s. Ex.; COfl?.o ministro; prestou re- acha o pa,recer, soU ftn•çado a, apr·qveita.nd,o 
:• ~eva.iltes serviços ;1 causa da instrucção pU- .n. hora do expediente, . fazer algúmas con§i· · 
•;. blica, dandoexecuç~~ á reforma do ensino. derações; no sentido de _deixár ·a salvo a roi.; 
- Foi tambem presidente da ·província d~ nha responsabilidade de homem ·publico. 
:pernambuco depois que deixou o ministerio; ·Designado para presidir às trabalhes etei..: 

~ · e, em 1884, quando a idéa a'Qolicionista, toraes da 5a secção do 2o district<i de SantCJ. 
ala.stra,.ndo por todo o paiz, tornou7se uma Anna, procurei, ·como costumo, cumprir . a ·. 

: corrente vertigino~a, caudalosa, qtw amea- lei, agindo eom a maior séri~dade e cor..: 
, -:çª'va inundar todo 6 paiz alar1nando á pro- recção. -
. _ p~·iedade rural, foi confiado o governo do O párecer da 11llu !ida Commissão propQe . 
/ paiz ao conselheiro Manoel · Pinto de Souza que se .proceda a ·nova eleição de Deputados · 
· Oa,iitas; que canalizou .o movimento e t roux,e pelo 2" districto do.Districto Federal, «visto 

,: â questão do abolicionismo das ruas, da praça nã0 poder exprimit· ô pensamento e a vou• 
- pubUca para o parlamento. . .. tade do eleitorado a vohção. das poucas soe
. ..Nessa glorios'1 ea,mpanh-a o chefe dv ga- ções em que ellas se fiz_eram ~em disti.Irbios 
.. QÍP.tlte não dispen&ou a co !laboração do con- e com alguma· r egularidade. » · . . · · 
·, selheJro Sodré, . como ministro da justiça, . Ora, Sr. Presidente, eomo nà secçã,o que 
( .JirÜva d~ seu alto criterio, d~ ·seus 'mcritos, ·funcci0nou sob a minha direeção os trabalhos ·
- · prova de que et•a urn verdade~ro. apostolo das correram,, · não com alguma regularidade, -

idéas )iberaes dé seu paiz. _ mas com to:la a . regularidade,· com a ma- - -
Sr. Presidente, proclam:tda a Republica ·xima regularidade, com a mais . coi,D.plet<~, 

em 15 de novembro de 1889; o conselheiro regularidade... · · · 
.' .. Sodré, que era uu1 fiel apostolo das idéas 0 . ~. SÂ: FRE,·'rR:E - _Corno_· em 1~uitas· 

Iibera,.es, naturalmente, sem col)strangi- , 
:~ ~ento, adhl:lriu á Republica , foi· eleito Iriem- _outul.s . 

· brq. do Congresso Constituinte, e em quatro 0 SR. JoÃo LUI Z ALVES~ V. Ex. me ·per-. 
legislaturas successivas foi reele.ito · Depu- mitte um. apa1·te? Folgo em <ieclai'ar ao . 
tadO á e~ta. Caniara, deixando apenas de nobl'e Deputado ·que assisti a _todo o debate 

, apresentar-se capdid,ato na ultim<1 eleição, no seio da Commissão e ahi foi sàlientado o 
:~. ; de 18 de fevereiro, a conselho doB medicos, facto da regularidade da,. ~ecçã.o 'presidjda , 
~· porque o sel.I corpo já alqueb:rado pela ·mo- p(lr V. Ex. · · · 

·lestiÇt parecia já pender para a sepultura, e 0 SR. BRíoro FILHO ~ ... conforme a t-
o se\1 espírito avizinhava-se da morte ... quo t · . · · · 
é . o inicio d,e outra vida melhor, um mystBc ' estam· • · 
rio que a l'azão per.>cruta e só a. fê christã O SR. PRESlDBNTJ;]- Attenção ! Pondero · 
esclarece com a sua luz suave . e conso- a V. Ex. que está discutindo o parecer que 
~adora. · não tem discussão. 
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O SR. Bmcro FILHo-Não ê exacto. Estou 
apl;ovcitando a hora do exp3diente para tra
tar de .lll1Y assum pto a que ~si; á ligada a 
minhfli honra de. representante. da Nação. 
V. ~x. nãq aponta no Regimento disposição 
@C Ill&·impeça de assin1 proceder. 
. 0 SR. HEREDIA DE SA'~O expediente é um 
cámpo vasto. 
.. 0 Sit. BRICIO FILHO-Não venho dizer si a 

Com missão andou binn ou mal elaborando· o 
eonsiderand~lm e a conclusão que submetteu 
aqjuizó da Camara. Não venho propor que 
as eleiçõ.es sej'l.m approvtí.das ou annulladas. 

empenho de cujos mandatos dedicou-se em 
extremo <lO progresso c <is causas liboracs uo 
Bra,zil, bem como cousil.inar igualmente um 
voto de pezar pelo fallecimento do nosso an· 
tigo collega, Dr. Dioge> de Hollanda Lima, 
honrado representaúte da Nação em duas 
legislaturas e uma das mais extraordinarias 
dedicações á causa da propaganda da Repu
blica e ao seu advento . (Apoiados.) 
. Foi para este fim unicaínente qu3 tomei 

algum tempo á Cil.mam. (Muito beJJi.) 
Posto a votos, é ap].wova·.lo ci reqüerí

mento. 

Venho. simplesmente salvaguardar a minha o Sr. Luiz Dom.ingues. (*)-' 
respeitabilida.de de que até. agora .não se Devo uma explica·ão á Camara; como relator 
duvidou. · - ··· - - das eleições do 2o dstricto da Capital Federa1• 

Desde que, repito, os trab:tlhosda 5a se~ção o meu honrado amigo e distincto collega 
do 2° districto de Sal'lt'Anna· correram c0m a Deput1.do por Pernambuco não teve razão 
mais. completa regularidade, conforme attes- em melindrar-se tanto. 
tam, quer os documentos apresentados pelos ·A 3" Commissão de It1querito não diss3 da 
candidatos contestantes, quer .os fornecidos general.idade das eleiÇões. Distinguiu vícios 
pelos contestados,. quer<), declaração consub" 8 irregularidades, não desceu a detalhes. E 
staneiada no apar-te do· illustrado represou- tanto menos razão tem s. Ex. quanto pa:·
tante do Estado de Minas, o.sr, .João Luiz tiéularmente e depois no proprio seio da 
AlveS; quer ainda a afrirmação que me f0i Commissão tive a sal;isfação de dizer que, 
feita pelo nobre relator do parecer, o Sr.Luiz do estudo rilinuciosó, a que havia pPocedido 
Domingues. · • das authenticas das eleições do 2° districto, 

OSR. LUiz DOMINGt:TEs-W exacto. Tesultava a convicção do qQe na secção que 
S. Ex .. havia presidido- e tenho tão pee· 

O.SR. llRícro FrLnO- ... est~va no im- sente 0 facto, que posso aJfiemar ser essa 
perÍOS() dever de OCCupar a tribuna para, secção a 5" do 2o districto, freguezia de 
esclarecendo a situação, evitar quJ alguom Sant'Anna _havia corrido o pleito com a 
me possa julgar capaz de entrar em .fmuçle~ maxima regularidade~ · 
eleitoraes: (Apoiados. lVIuito bem.) UM SR. DEPUTADo-'- Mas, então porque 

O mEu voto será a favor do pa1•ecer da . . -
Commissãg a,nnullan'do as eleições do 2o dis- annulla essa eletçao ~ 
tricto. Assim votando, e claro que me tor- o SR. LUIZ DoMINGUES- A Cmnmissão 
nareh iHfcnso. á emenda do illustre Sr. Au• disse da generalidade das eleiçõos, cheias de' 
gusto de- Vasconcellos. e outros Srs. Depu' vícios e de fraudes, não ha que contestar, e 
tados. · · si fosE;e permittida a discussão do parecer, 

· · tenho a certeza que levar·ia, em tres tem-
O Sn .. SÁ FREIRE dâ um aparte. pos essa convicção ao espírito da Camara. 
O Sa. BR'rcro FrLT!o-Sejalh annulladas as · o SR. HEREDIA DE SÁ - Mas o parecet' 

eleiç.õcs, mas da: solução da Çamara saia o .tem discussão, segundo os precedentes. 
meu nome digno, impólluto., respeitado, sem 
disrnerecer no conceito publico; Eis' por- O SR.. LUiz DoMINGUES -Eu estou a dar 
que- <>e fa_zell1 p,recisas CXJ.2licações d_a digna uma explicação e V. Ex. a discutir os prece-. 
Commis;;;ão, ( Apoi!Xdils. MH~to bem, muito dentes e aexplicação que queria dar á Ca·-
bmn.) mara, e ao meuillustre amigo Deputado por 

Pern(!.mbuco é que,afrirmo,confirmo e repito, 
O Sr. Moreü:,_a da Silva-- :Pre:_ a eleição da secção 5a do 2° districto, fregue

va.Ieço,me · da c~rcumstaucia de achar-me zia de Sant'Anna, correU: com a maxinm re
inseripto para fa![a;r na. hol'a do- expediente gularidade, sentindo que o mesmo só se 
afim de pedir á Camara dos Deputados que possn. dizer de muito poucas secções do 2° 
cJnsigne na acta da sessão de hoje um voto. districto eleito·ral. 
de profundp pezar pelo falleeimento do Sr. 
Antonio Eliàs Pacheco Chaves, membro do 
p.lrf,ido liberàl n() imper;io, seu. representan
t;e m1 assembléa legislativa geral e membro 
~o Congresso Constituinte do· Estado de São 
Paulo, sob o regimen rop\IbliÇa,n(!!, 'Q.o dos-

c O Sr-. President.e- Nfi.o havendo 
mais oradores inscl'iptos na hora, do expe
diente, passa-se <í oedem do ditt. 

( ·) Este discurso não loi revisto pelo orado!'. 
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o Sr. Arthur Lemos (pela m·dern) Mas, · ·rtem a natureza des'>e convite ou 
-Pedi a palavra para communicar_ á Met>a designação, que não implica norneação 
que 0 Sr.Deput_ado An~onio -Ba~tos nao com- . e. não obriga á. ftal)ça; nem .o caraetel' im· 
parecerá a sessao do d1a. p~ssoal.do funéciona,mento; ~ D.eni a ihcórínia~ . 
· . -·.- . . ' _ c tíbHídade; . eleméntO niillítlca.tivO: d~ _no: 

-- . O Sr. Presidente-A Camàra fica ineaçãq, entre o éóllector e ·o a,gtmtee~, . 
.inteirada. · · · · ecutivo; nem a ·_cir:cumstancia da déw,issibi~ 

- ORD)!:M DO DIA 
lidêt.de que _ á tfecta o uomead.o, confp:çrrie ,:~ _ : 
irrefutaveldefes~ que â cbri_testãçãq oppo~ ;.:..., 
o éandldãto , dip~oJ'!lad~ pelâ pa,lavr~ e~~~: 

E' annunc1ada. a discussão · -do parecer- .quente do Sr. Joao -Lmz, uma das QlalS _for• 
n. 68 -de 1903 reconhecendo Deputado pelo mosa.S e -promissoras -esperanças · desta ., O<F 
7• districto do'Estado de· Minas Gêraes, o ci- · mara;~-•. . ·· _. .· :---:- · , 

. dadão Antonio Affonso Laniou~ie!' _ \J,o'dofredo, - . d SR. JoÃÓ Lurz:;_E; bondade dé v., E~ • . 
com -voto em separado da llliDopa. da COJ:B· . - . _- - . - ..• , . _ :. ·: .. _ _ . , .- .. - . .- _ .• . . 
missã.o, propondo o i•econhecimento do ca~dl- • . o_ SR, . • LAUR:INDO -PIT'l'A"'-,;.: ne,zp ()._íp:O~ ·. 
dato diplomado; o cidadão . L!'lopoldo ·_ Corre a. desto f~n.darnento_ . do V()to venmdo 1pfl:UII am: · 

. · · . · · _- -· no espmr.o . do nobre Deputado·; pols.:qua~s~ . . 
o Sr. L~urindõ Pltt.~ ('}-Ainda; quer considér~çõ-es que fus'sem produZidas · 

outra vez, Sr. PresiJiiflto, contra mim o teilarir de slil:ltnergii· no exeréicio da funcção , 
nobre Deputado pela Bahia, o Sr. Au-gusto -~~o~ca; on~roi_e ' qú~ o pà~:eéei· escancar9~·. 
de Freitas. q~antlo tamanho é o meu deseJo pala, ~ev01_ar ocand~~ato dtplorna~o . . . , _ 
de seguir o- C!lminho,: q~o s; . EX". : c1arelU. . . Ha destes pheno~enos· psychicos nas fun-. 

·.· atravéif dus debates da Oamara ; 'o a,Penas_ dà~ lilcubrfi,ções d<? espírito, em <i!Üi ó , 
• suppoífho ter' encontrado -urna solt,JÇâ.O que taJ!)iité! mais i>I"epara,dq e arrpado contra as . 
· ·se tornasse in:vencivel pel() apoio de ~-Ex;, siirprezas 'iri'úi.gínativas~ :desfia d ro_~ar·io das :·'"c 

lá. o diviso acastQllado cni ponto :opP,osto a -tetlexõês .. scientifica:s, sam . desconfia~ que . 
. ~ desfazer-me as preflsões, a -d~,rrota'r·me ~as tral;)~lha ·sobre. '1rria wiragém.-: E~ o abJi~riio . 
- asserções com a_ argumentaçao-·cerrada de que as vezes se abre: ao . lado ,esgu!)rdo de:. 

sua opulent'li sabedoria jurídica. :.· . _ · Pãscal. .. __ ·.· _ ·_ _ · · · _ 
. Má o grado ,a 'sorte que assim íne recebeu ' Â donstitulçaa··. Federal separqu ~ · inca.pi!,. -

os primeiros passos na .entrada d~s~a ,ca~a, cidade para rer;eb,er _:v«;~tOs .da iijcapa,cidade' . _ 
_ procurarei, no 'entretanto, · cu.mpri_E com o pàra,,ó -~xerciCio _ cilm!llativo __ das f';lnccqes. • .. 
dever de levar . até o . fim ·a m1ssao de que A Ie1 el6lteral misturou esta!l mater1a,s ditfe. 
elia rne investiu na 5a -Goínmis.são de In~ retl'tes. _ - -- _ - . . . ,: . 

. qui~~t~rei corri bréves e Ú'ÜJ.S 'pala v.ras re~ - ~: rià)nca;pacid~df_ pai-a' -receb~r +o to~ pr~:~ · . 
. compo ,• o. VO~O venCido, que ~ aCe),'a J.a pepná yem · ,a .- l!Jel~l\lbihda_cJ.fl ; !la: mcapaCIJ~de., 
', de S.Ex. esfrairgalha e golpmà onde a sua i:lé · para o ex,ercrcw ~a~,ulatl vo d<ts , fun,cço~!l , , 
_ g rà meditação ·acha difficil desttüiçar. · - pro_v:em a l_llcom~atibllrdad_e ~A con~eq_uencta~ 
. u . -· · . · · .... . · 1 • · •. _ . da melegtb1hdade é a nulhdade ·do voto ; 1!. 
.· . _Arru;nado ao ~lemen_to h!storic.O . ~aes mo7 ct>bSéquei:lcia da inc~mpátibilidade é ~a. opção;., 

· _ tw?s que determmaram a. ela~o.I:açao •Ia let opção de qtie a· con:stitti~ção não ~urou; por; 
el~Itoral, na .Parte ref.eren~e ~o .. ca13o de que qu(:) ern seu . art: 25 sómenta vedou p éxer~ ; 

· nps. occup~mo~! tomeh como ponto_ de :par·.• cicio simultaiieo das . funcções. . _ . .· · > :.· · 
t~da a leglSI~ç~o est:J.dual, co:mo determma- Assi,m, 0 inelégtvel . não pôde récel:i.ér/.~ -

.. t1va da. qual~dado_ da, : p~ssoa, q)le ~9~·ve ao voto_s;)rnas ó. incornpát_ive! pôde ser .elei:to. · ·: ; 
, ·Estado, func~10nar10 _ou .su,nples auxllur,:!la A Coiistituíção ·Federal; ern seu: art. ·. 27, :·· 
· phras~_ de Ribas: . _ · · . . -- . ·· .' _ confiou a 'urrialeiadeclàração . dos·:casos :de :
. . · .Alh, ~a Constltmçao de M1nas, é prrvat1ya incompatiBilidade, e a nenhumidefl.ncumbl:i:t _ .•.. 

do P.!:esuiente do _ l):sta~o a faculcl.a~e d_a J?O· a d-ecretação aos casos de iiielegibiltdado. E'; .. :
. ~eaçao . do_s fu~ccwn_arws e era, ·POJS, lcg1~o cet•to que isto._ é áp-ena's u.m_ p';Jntó de doü..--·
. t1rar~se a 1llaçao. de que todos q'lantos nao trina e que mesmo se devEr concluir ·que,
fq_ssem nomea,d?s pe~o p1·es1dente do Estad;o desde que a .constituição não- vedou; ao 

- nao .eram func.cwnarws .. -- · . . , ._ . poder ·ardinario ctn:npete fazer a Jei .de ine~ · 
~~. o agen~e _execu~1vo zpu~1c1pal . fun . legihilidade. . · · _ · · - . : _- . : · 

c~1o~a a c~J1Vlte do s~cr.etarw das fi~anças, São. in~l!lgiveis pe~o § 1 o dq art. 70 <~;a. 
-nao .é nm;nea~o pelo . . Pil.ll)ldeote do .Estad? e, Constltmçao os men(i1gos,os analpbabetos, .as 
p_or consegumte, escapa do caso - const1tu- praças dê prét e. os reiigwsos d_e ol'déris mo- · 
cwna[. nasticas com voto Je .obediencia privátiva da 

· ·· . · liberdade'individ11al, e, _como excepção; os 
· . (')Este di,-c"'' i• CI n'ii,~foi rcvid•> pelo ór~dor. alistaveis -ele~iveiS riOS quaes faliece O re.-· 



SESSXb • Ei\Í 23 i:>E MÁIO DE 1903 47:1 
~----~------·----------------------~----------~--

qtiisito da ida:do para Senador ou Presidente 1855, propoz o projecto, que se con rerteu na 
da Republica. _ lei de 19 de setembro d,Jsse :tnno, ·a chama ta 

J)e de osyrín1eiros tempos em q11e SJ_ tra· lei dos círculos, em qu3 instituiu a eleição 
toúJ!e !3la.bõl'ação d'e reformas eleitOl'àes -no de Um D3putado por · circulo. 
nôssêfPar!àmen~ó, as cominissões·que davam . Pois bem, nessa mesma ·lei, n.doptando·Se 

· : pa;ré~êr'_ di,vidiàm a:rn_olegibHidadeern absõlu- ·as inelegibilidades constant.es dn.s anteriores 
ti\, ,e'-J'elatiV.ai-:-:-ab~oluta-viciandó a pesso~; e .· nenhuma IÍÜi.is accrescentando, não foi 
:rf#Hi.:t:iva, affect(\ndo,a_f.llncção. -Assim, _ pará con -iderado .o.coUector, quant.lu, nesse··tempo, 

~~Q·,::éit.(l;i\_!lrn ya;oi ü ,f1Lbsolúta:- qU:Çtndo· attinge elle exercta funcç:ões n:íai· latas do que hoje· 
o 1Uérr,(hgo, pJrqu~ n11o é a:Jstavel; é rela- e tiuha maioi·es responsabilidades do q-ue 
ti '\i à; quando , attirige o Ministro, porque actualmento ·tem. Pudemos dizer .até que 
fu!]éçionâ. em tódo o 'Paiz. uma collectoria oaquelle temp ) podia abràn
·; ESt~ é o verdàd,e!r~ pt•iiicipio . ·consagt'<tdo g~r quasi que .. a · Qircutnscrfpção de um cir-

riã: QoD_stitili~ão Fadé~ãJ. _·_ . _ _ _·. _ · cu lo el~itorál. - __ 
.. A ~iicompà.tU:Hliilãde qüe ém · dotitrlna se · . . São bem conhecid()s os effeitos p_erniéiosos . 

_fl)nda;,r~petiTI.dtr a~ palavra~ d~ nobréD~pu- :desta lei na hist?ria P!1~1amenta ·, que i:m:
ta,.tl.o pela]3a.I;!Ia1 o Sr. Auguato d3 _Freitas, puzeram a sua 1mmed1ata ref~rma, conse
ei)i Séú. voto véiicàdoi', ora _na depehdencia queo•to do PI'ojecto de SHrgio de Macedo, quo: 
ei}l :que_ êst~ <:> õWadã() da àutoridale da se çonverteu na lei de 18 de ag •. sto do 1860 ·e 
·uniâó ·ou· do Estado, demissível-. iodepeti- elevou o ci.r..:ulo .· a ti-ístricto de tres De
deii)i_~ :ile)!'lntilnçá ; ora, _ hipetindo as pala- putados. Nesta sómenteforam a mais consi- · 
vlia~ de ViUey. ·no _seu livro «D(l, Le~qislaçtto . dera dos in elegi v eis . os sect'etarios · cte presi" , 

. Efeitóifif; (Jo?_nparaifa>>, na _impossibilidade d3 .dencía; os delegados e sublelegados e pela pri- · 
c~nsc~e_pció~ame~to set'_~x~rciçla .mJ?,B:_ -dupla meir'!- voz o~ c&rgos; até ontão não meneio· 

. funcçao,_fOJ cons1gna,d,a na Gonstttu1çao para . nad,ps emleulguma,dos supplentes quando 
_ ~ tiãti)!tJ:Ped:ir a elegibilidade; mas Sim o exer, .np exercício: das .l•ospeetivas fuocções . 
. cici9 ~itri!l_lt&nê_(i. ·.. - __ __ · _ · • . _ . A\1 ! M11itus dos nossos ouvidos ainda gua.r•, . 

. A lài eleit~ral coineçáó.art .. 3Q dize-ndo: 'dam p$ .clamores que eram hramadus-por 
~ n,ãQ po!J.eiri i'~ceher votos - cà.ractcristico todo :o paiz con.tra. as .. cama.ras tmanimes, 
dài:iielegibilidade'-:(l tet'tpina o mesmo ::ir- qüo.ret,ravám ,âo p_oder um partido forte e 
ti/to· dizendo:.--tod<l,s eshs incónípatí)Jili.:. organizado ei1eiJ1a.omcno.s peÍ'mittiam-1he .a 
dá.des Mim<J.rêferidci.s .•.. _ .. . ·.· .. _. . _ _ . eDtl'à.da nesta _ca~a para a fiscalização dos 
· Estabelecidas estas preliminares da nossa actos da.adlriioistração. Poi'issó, em torno 

· Constitú4ção; v:êjimias · -agora o elemento bis- dô prójecto J.oão Alfredo, em 1813_, tra vou·s.e, 
tq~i~d t?a'dí. e*I,>lis:ia.Qã.o do sent.ido·. que _prcsí~ .1): . mais rEmhida e a· Il'lais bella batalh.:l. 
diu a. formação -d-a lei eleitoral. . · · • . - parlamentar que contam os Anna11s, no ... to
._ Percórr.endo . os grándes cyclos dá.-reforma .cante á rêf<~ririi eleitoral ~' do seio da Corri· 
cihHtoràl naií'ós.sa :vma parlamentar, depara· missao, · subscripto ·_ pó.r ·:Mendes de Almeida, 
sê.o primeiro :Qos a~nos .. ci:e 1841? _a .1846 -que. Biúideiréj. de ·_· Meilo., Heoriques, . Heraclito 
produZiu. a lei de l9 d_e agosto de· 1846, con- Gràç'a _ e ,Cunha .Leitão, _surgiu o mortu· 
forme · o prój~ct!} offerecido po1~ Paulo'Bar- :meotatparecer, c_omo n:énhüni j~n:íais foi 
bosa e Odo;rico- ~Ielides, pois que: até {}ntão produ~idp · sobre essa ma~~.r'ia.,das pastas das 
as . eleições :era@ procedidas pelas íns_tr.q- no&c·a.s éommis.'iões parlamentares. · - _ . 
cçõéi:J. ~leitora.es de '1822 parã _ a~ Constituinte, 'f'óis bem, esse projecto, éreando os p:.'azos 
ae 1826 e "184;Ç, incluídas ne!;ta ultima a;g posteriores ·p:tra a inelegibilidade, e conver-

- disp.osições que-:vftih'am parcélliJ.das n t le- , tido-em lei a' 20 de outubro de 1875, accre- . 
gislâÇã;o;, Essa lei, que pretendeu âcabár com sceP,tou:aos casos de inelegibilidade que vi• -
a. anárch\éJ, da~s .mesas par_ocmaes; regular à_~ rtham _ das leis ã.nteriores, qs dos chefes P,e 
suppleii:cias li_ e Deputados, para· que ~ão mais_ estàçpes na.vaes, • ~do . Clerp;. dos capitães de -
o Piauby :fizesse · um . .Deputado' com. cinco .:[Jorto:;, dos . in~pectores - de alfanuega, do · 
votos e o Espil'ito· Santo oütro . com um voto procurador fiscal; dos desembargadores, dos 
apenas; ii;wluiu as inelegibili(iades que -vi- dírectores de tnstrucção publica, dos promo
nbarb. das insWúcç(;~;~s, . accresceptando só ~oies publico~ é cura.dore,s geraes de orphãos. 
uma, queera<J. ,-dos jnizê.i ·.nos Jogares om ·. Veiu após a lei de 9 J.e janeiro de 188~, 
que exêrciam a sua jurisdicçã,o; Foi addicio~ en:í que se addiu mais os 'seguintes casos : os 
nada esta :lís outras,: que <}raro as -do pr_esi- .de,dire.ctor geral e a_dministradores do Cor
dente da provineia, do cltefe de policia, dos ,reio,: os -· de dir-ectores dos arsljnaes; os de 
generàes em ehe'fe. ,·,dos eommandan'tes das secretarias da policiá e dosdirectores e leu
armas, do Ül~pectorda Thesouraria de Fa.,. tes de faculdades. 
zenu..a e do insn.ectorcdo Thesou!'o provtncial. . Ora, eu pergunto ao nobre Deputado, o 

Não sati!'lf1!-Z!lDdo esta lei aos . int.uitos que S~. Augusto de Freitas : Quando, nesse. 
se tinha ·em vista, a Mesa do Senado, ·em . tempo, as collectórias tinham -uma· acção 

v~.I · · · · · · - . · · · M 
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muito mais lata e os .collcctorcs t inham fun Instit uidit tt Repllbl.ic;t, íd conferida a;os 
cções mais activas em relação ás rle lwjr,pois Estitdos a exclusiva compctm·:ia de se orga
que oram lançadores o ~~~·rocadadJres das oiZ<tl'em, respeitados os pl'inc'ipbs fúncl<t-

:._ rendas publicas, pór qve motivo não foram rr)ep·tae8 da União . . Nestn,s condiÇões, cgul.t~ · 
qlles incluídos nas inelegibilidades des·,:a1ei ~ - quei· .M eleitora:J tel'iadC:cont~i: a- impre- . , 
Pois ent:l o · o éollector não iiinlü{ o . hm- . visão relativa · ao mol\o dessa. · OJ!ganhmção _- : 

· çamento e a arrecê\o(],aÇão dos -.impostos de em cada Estado., ~ poi· isso .o-regisladór teve· '~· 
_· industrüt e profissão que actual ~eote toem a sabedoria de · circumsç,.ovee a inelcgibHl- 
.p_assado quasi todos ás municipaliàades,.que dáde a um quadro que abrangesse o fuj),_~ .;_'.ii 
os percebem poi· empregados seus, e esse~ ccionalismo estadmü.que não seaTasta.sse da · '; 
impostos não interessavam a uma grande Constituiçãô - e . que tet·ia. de ser con.sidera;ào 
parto da população ~ . · · _ - . ·de accordo com o · t ra.diclona.!ismo eleitoral:. · 

..., . Hoje, nas agencia.s das çóllcctoriil,S cober: De ufu Jado, era. · a Cónstituição declara:qdo 
_. tas de pó, só se encontra al li um fndíviduo . elegíveis os· alistweis 'e igu:1ek to.dos _os ci: . 

que não exel'ce f~m·cções,. porque está quasi dadãos perante à loi; de outro la.do,estava. o l 
reduzido ao pa.pel passiyo de receb13dor do elemento historico; torr.J.all([o sóménte in,e,
imposto de traúsmíssão_ de p;ropriedade, cujo legíveis aquelles que nosloga_rcs _d·e suas·jH- · 
valor não pôde impugnar (apoiados), e quási risdicções podiam' influir, em virtude dos 
só mente ao papel de intermedi 1rio da venda c(l.rgos·, no ani~o; d.e · SQlis concidal).ãos : Po.r-
do sello estadu~tl. Ora., é o.caso de perguntar tanto, dé inelegibil-idade absotuta são .feridOs . 
_tambem ao nobrc .Deputado, em retaliação á sómente os que estão declari1d0s na Con:sti
.pergunta que . fez. S. Ex. em .seu voto veri- tuição; todos ~os mais são · de inelegHiilidil<ie 
c edor:. Em quá categoria do fuoccionalismo relativ:a, e, a;:si~ séndo, cumpre ser réspei
d,evemos coJlocar um i.nrlivlduo ql~O rião tf)m tado O prjncipio-g.oi•al- ÍJ:ilO O SÚ1,io'i'rlina a OS 
uma. paecella de póder públiéo, que não faz lagares de juri~dicção . . · - . ·. 
a arrecadaçã.o da renda·.~ Onde dévemos cot~ · As leis. 'do Impeefo declararam .desigóa-< 
·locar o collector no quarli~o ·.do funccloná" . d·•,mente os casos dest<~. relativa·; ·a .lei elei,..· .,. 
lismo, quando já n.ão dispõe dessa -par_ te tora! .n. 35 consigno'u-os, com e'xcepção dos·:- · 
act_iva, que caracteriza o funccionar io para pertmentes·. á organização adminis·.tra.~lva. 
a inelegibilidade~ . ._ · · dos Estados ; ora,, -estes eram pro.priameiité \ . 
. Quando 0 nobre Deputado, aguçado por o.s delegados, subdelegados; proúiotores e.-

. essa curiosidade que tanto lhe atormenta· 0 curadores g·eraes de orphãos;·directo-I'es do. '.· 
- - espírito, tão curioso e tã.o claro, passeiou o iJ?stru.éção, ínspectoros . do _t~es_· o.uro pr.oviri~ -: 
. olh_ar pela noss - ~ h-isto ria parlamentar, no CJal, ·commandantes <la . pollcr_a, e,por-t:into, a. , :· 
. meio desses centenares de projecto" que se estes é_ q-ue se refe~·e o <i.I't., 30, coin e_:x;cepçãq-·: , 
·. estendem desde 0 que foi lei a. g de agosto de do~ prtmeu·_os .declaradame.nte mencion.ados,·: 

1827, oriundo de Bernardo Pt>reiri de .Vas- Dá: lei. e mais áquelles q·ue, ér.p, -virtude 
· · concellos até o de 4· de abril de 1.902 Je Anisio da .. orgltni:(:aç_ão a:i_optada, exerÇam funcÇões ., 

de Abreu, pôde sómcntc pousai-o no cie 4 dt'l activn.s erb. todo o Estado. - · . · 
fevereiro de 1843, que fa:Zia inelegível 0 col; .· Afóra .os casos cons_tantes das leis · ante:.- ' 
lector, ap:resent:tdo pelo Deputádo Antonio riores·- juizes de 'direito e-municipaes; pro-· . 
Perein l~ebouças ... qua.rido ainda na madru: motores · publicas e · cueadores gêrxes· d._e·-
g;~,da das reformas eleitoraes. · - ·· orphãos, .delegados e subdelega.dos, qué ex.e.r.-: 

· · · cem funcções nas coma1'cas c nos mutli- , .. 
Institue-se a ~epubUca, çanfedera-se uma eipio.3, :a~nliuJtia , outra cíasse dé furrccional-.iôs ·, 

Nação quo era em-todos qs serltidos homo~ p_óde o_ u deve ser affectada_do_ineíegibiUdaQ:e', > ~ 
. gemia, consu'mmando~so um grande -crime b d t 1 ·t d' 1 · · · 

contrrt a Patria e .. rebellando-se contí:·a a so ·' pena e a se~ C! ~ensallien ° o· !'l_g{$.' _. 
lado~· _e tomar amplia i IVo O" qtio é por n-a:. ·_ 

tendencia gt>ral do seculo, que unifica os tureza: restrietivo -. . .... · ·· i · ·. ·. ' 

. povos. até de raças diverl'as_, ·e crnc1ua.nto os ·. Si se fôra ater-se _á interpretaçií,o· li:t;tér~ii. · 
J)Ode_rosos centros de governo a ttrah,em,har-- a lei seria iniqua,, ,ridicula 0 a])surd.a .. In te~·,:., ' 
mom~am e fortificam parll um fim commum pretae-a neste sert t ído . e não , poderá,: ser 
todas as força;s vivas de uma nacionalidade,- · ! ·t · D t d M' d 
reduz-se . q :Brf).zíl a uma colcha de' ·i,e~ _e el .o . opu a o por -_mas um stibd'élega o 
t de policia da Bahia. uem por qua!quer E;s,.. 
alhos, a quasi 20 mendigos , implot•ando as t:vlo: um juiz de direito ou mUrúcipal~,, 13-· 

portas da opulencüi federal. - · assim haveria uma classe. de cidadãos affe· 
Mas é tempo ainda .do fazer o déstino ar~ _:ctados de inelegibilidade absohita, ó que õ_ 

repiar caneira.. O -sol que elarêa esta nacic' contrario á Constituiçãq, pois o art; 30 ' da. 
nalidade é apeua.s n(l.do; · inclina.dos nrttis ·ao- lei el<:)itoral contém a esse respeito diS)?D
syl'it_ema unitario, encttminhempi-o pêti'ct -ô sição generica e não restringe á' Estado ou n. 
zemth das g1orias immortaes _qtte aos nos~os districto, como o íhz qnandó )nen_Í)iona _.gfi 
olhos apenas é dado antevereri:l. · fun_ccion~,J.rios administrat_ivos · demis~,i;vei.S. 
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inqependento de sentença, inelegiveü; no El3- Hn. de permittir o nobre Oeputado quo eu 
tado. [1rgumente com S. Ex .. por confronto. 

Qual de nós dcixarh de reconhecer como S.i legisln.r é uma funcçio publica e de ca.-
Deput~do . a autoridade policial .ou o .ma, racterpolitico, aquelle que t3xerco essa · fun
gistr;;iQ:Q· eleito por Estado ; onde não exurçn. .cção e Uni funccionario poli(;ico; si cozinhar 
jurisdi()çiio,óu .. até mesmQ por outi·o distrrcto. é uma funcção privada, de ordem domestica, 
do -mesmo Esta.do ~ · aquellc quo exerce essa funoção é um func-

o. · ···.S.ia Mo. REÍRA ALvEs _ 0 quo é certo é ,cionário domestico. E assim, c.Jm essa rmor-
.. rt - ine rede lançada sóbre o caw do considerar 

~a- ·vâ1para· nurica de.u até . hoje p.or in- o funcciona.rio por cá usa .d. a funcção, ir-se-
"'con'ip~tibiltdade àlguma. E;sta é. a p1<meira - - · 
que yaé .ser <tcceita, si for approvttdo 0 pare- ha apanhar todo c qun.lqu:'r cidadão do mun-
cer da maioria. _ · · . . do, c, por esta obsedação de agrilhoar a 

· · · · - funcção ao funccionario, v~e descendo na 
d )S,rt. Ron·oLPHo PA.rjcÃo - E ter.n havido série da.J absurdos a mais meditada · intelli-

algl,ins éa.sôs cà,bellitdos .. -. . · ·· ~ --- ·.·. - ·. gcncia :semdesconfiar da phanta~ia. -
· b S:â. LA.ui:trNnoPITn':-Ora;" senJ.wres, poréru., basta, sr,,. Depútados, para defesêlo 
si · o pens(1.mento do legislador é este que do voto, que tive a -homa de elaborar. 
venJlQ ·de externar;. si vernos pela organi- . ' SI este caso da inelegibilidade do collector : 
zação repqbHcana a causa por que elle teve ~ . ·a ó" -
de divergir 'ua linha quo ha;via seguido em . LO!' s~nccwna o, p lLe-se a.ffirmar quo a Ca-
todl!o~: as leis eleitoraes, como é que havemos. :~~~s~ca composta com um Deputado de 
do acceit;w este caso de . inelegibil:idade ~ Ü' Demrtado ê o escolhido pela soberania, 
A· ac<:(;lital,ó et:n; sua brutalidade · mteral, expressa na maioriiJ, eleitoral ; i\nnulla.do o · 
ê porque antes_ de chegar a. sei' o. fructo de 
uma indagaçã-o juridica,-_·desa,_brocha na tJ.Dr ·vo~o vor vicio do candidato qué ~e modo al
deum sentimen 1,0 político. . ;gum. affecta a _vont~de que o el~,eu, e reco-
. o Sr.. Augústo do Freitas, no . -seu voto. nhe01do outro wfer1or em_ voto~, _sem o mes-

vonced()r; .diz .aJ!1da: . . · , . ·~ · mo !lOccorro do art. n. 46 da . le1 n-, 35, se 
. « ·1):· pr0hi~ição de. ' l'eeebor _ voto!! para póde atnrmar que ,a Cam_ar

1
a dos Deputados ._ 

membro,s:dQ Gopg;resso. Nacional, :justificada ·tem Qm Deputado de .ma1s · 
pelospubHclstás e-definiWl,/.iJ.aiel n. 35; de· :Tenho concluído, '(Jlíuito bem; mtlito bem.) 
26 de. Janeiro,; . en:eontra ·sua razão, ora na · · · 
iníln.ettei<t que pód~ exercer o -funccionª'rio · O Sr. Augusto de Freitas 
sobre. OJ! s.e:us · c9nc'idadãos, fa·lseando o v:oto, começá salient'1lido a sua situ~ç:'ío nos dous 
pela.Iibei·dade' qrie tira , ao el(}itor ; ora. na ;casos em qU;o te v o oçcasiãó de oiferecer os 
depeudencla. e_iu que se ~açha, esse fúnccionà- .seus votos ein separaJdo, e ao mesmo tempo . 
ria çtii; auto:ridãct:é da, UJ:J.i&;o. ou~do. E$\ado,c.dc- .chama a attenção da .Cama1'a para, aO po
pe!ld_eiléiadl ue lhe retira· a liberdade de acção . $ição do iUJ)stre relator ;-o _· seu collega pelo 
no . ~xercicio- do ma.n.da.to, pula '];lossibHidade Estado do Rio de ·Janeiro, lamentando que 
U.e uma àemissij,o, independente d:el;leritcriça.»· seja o orallor obrigado a dizer_ mais . do quo 

N.ó . primeiro caso, n,.ão l1a dnviçl,a .alguma: ·d_evia. · 
o unico meio :Q_ue a. lei tefn para tcilner á in- . Sente-sé ·o orador 01~gulhor>o por este 
lluencia, ·que pOSl\fJ. é:->;oréer Q càndidato no seu voto agora-accei to pela má. i o ria da Com
espírito de seus -cnncidad(l,ps .é.torn·a,t-o ·in- ·.missão, c reconhece-se .mai$ convencido da 
clogivelpelOiogar emJiue tille tenha juris-::. verdade que sustentou. · . 

.. di"Gção ; ma,s· no·segurtílo,; ,não: .si. a· questão Passanclo a discutü' o caso, · diz o orador 
'---é da _çlepenrlencill, em que o_funccionario _o.iltá queJlíe parece ser muito. simples: é s'l.be.r si: o. 

do Gove.rno,:..ha a incompatibilidade, ou p:eJa .candidato é colléctor e como tal si in.cidc na 
perda do. Ioga( que ,exerça, ou. para não. inwmpatibiliâade legal. · . . . . 
exerçel-o· simultanoame.n te com o cargo ·de Louva,·a _bella liçãó que lhe: acaba. de dar 
Deputado. Não ' é argm;nento apjl)icavel · á OSCJU illústre cc.llega, cujo espirito, tão de
inelegibilidade. · · ..• · . . ., licado e audaz, tem o grande defeito de oü 

E-, senhores, quando : a d,ependcncia in. v o- ·voar de mais-ou ·de despreza. r o seu sabee 
cada pelo nobre Dep1,1t!i,âo. pudesse ter q.ual- parà se coUocar :J.baixo do assumpto; louva 
quer fundamep~Q., apptiear·sc;l;l~~-. quando a bella· lição que. S, Ex. ac::tba de dae sobre 
muito a um collector effectiv'o; applical-a a ·.a historia politica da incompatibilidade, 
um interino deixa de s~r razoavel. · mas nada disto oifcrece elementos <le prova; 

Diz mais adeante o ·nobre Deputado~ . nem tem applicação aoca~o .. · 
«Si a arremid~ção. da:rànda. do Estado é un:u:t Estudando os argumentos que tr,~z agora 

funcção publica o de. 'Qi'dém administrativa, o rehtor ·càmo razõed de convicção, c com
ctqueli{) que a . exércé é .. urri fulicc_ionario parando-os com os que .. S. Ex. já. mani~ 
<tdJ;Binistrati:v:o.» ... ' iestou no caso do . 5o districto de Minas, 
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chama o orador a attenção da Camara para tcst:v:iO, Ó Sr. Leopoldo Corrêa, não é in. 
o modo de ver de sec.t cullega., que agora re- compatíveL ·. . · 
voga. n,s razões. em que outr'ora se estribáva.l Preciso, p;;.rém, fl'izar preliminarmente 

l!'az . em seguida . c1•hica dó modo por qil!:l'esta co:pfissão.ô.a. 5~ . Commissão de_lnquor~toi 1 
S. Ex. ·considera .a incompatibilidade, con• osr; Dr:· Leopoldo·. Corrêa foi .eleito pé~~ . 
cluindo por estar convencido de que o c.a8o má:iorja ·dqs . sulfragiqs legitinio~;J do el!)itq,-. 
não foi estudadv . . Entretaüt::~ é muito sim~ r.udó dó 7" .. dis.trict(J .. do E::;tadci • de ·Minas .• 
ple3. Um à situação. sing,ula:r de não ei:i:con~ (Apo'iad()s; 1ziiúto beni).- .. · . .. _ . ~ 0 ·• . : .. :' 

. trar o Governo qúem a~ce.itasse (Jlogarde A Coniinjs~ão o confe§sa e rqcon.ll'ece . .PiM .... 
collector, rec?rreu ao meio. \1-e nomoai· Gt~ or~ão dó quatro âeseus ~eml)ros ,que. ~i'D'f'f 
agente e.;ecuttvq. - • .· . ·. , .··· ·.. ·.. . expt•eJsamente se enuncwram·. Quer. 1JStQ 

·. · Assim 'foi · nomeado collector. o candidatõ e dizer ·qui) o no.bra candidato, em'favc.ird.o qual · 
exerceU todas as fiincçÕeS, recebeu aS d!?VÍ- foidadq.O _voto. vencedor, não entrar~ ,aqui 
das remune~açõ,es; ~ . (u(!(}cipué,!.rio, interi,no, t:az'ic!,o )iel4 forQa de <um eleitorádo. qqé .~Ç> · 
más exerceu funcÇões; · .. · .... <. . .>·. ·, .. · •. .. . eiegessô; slt!ã~ péb. poí·ta estreita , .(!e. UllJ.a,· 

0 illustrê relatói•, !t,CCeitaria a opiniiQ do m(iQÍllp~ttpilicj,ade .qu~ ,não !3Xiste. . ·.. . : · .. . '> 
orador, si· o candiilato-;.fos~~ cpllactOi• effectivo, · . (Apôiados . e · não :etpoiados ; · prote~to~ . • . li.~ 
quando o .cop.tra,rio dever:ía ser o~ seu modo )nuí,to;;. apà!rtes li o Sr. Presidente,, {a:z'erf~CJ . 
de ver, porque desde que reconhece· a ipeom- soat .o$ tyrnp(tiips, rec/amaatteriçdo;j ... ' , · .;. 
patibilidade .por. depénd,Qncia, hi!t .deJ·oqonho~ f>eço pêr~:riH~$ãó para , nao • me a:fªstát .Q,;q 
cerque é mais facil tleinittir um interino do 1Jrôpd$íto qi.Iéti'otixo.pa~a f)sta tr.ibuqa. (L.e'rJ· · 
que um elfectivo. .· · .·.·· . . ·· · .· ,· â,o;) . . · . ·. · .· .. .. .. .· .. · " . 

· - Quanto ao argurne1;1to de S. Ex/ sobre. a pre' · .. <<Verificação· de .Poderes-'.: Reunida. a 4.~ _ 
potencia dos govei~IJOS não terâ .ó oradot•. qt,w ; Cotntuissão, o Sr. Jo;üjiün:r .Pires, . que l;i,~t 
responder siüão :que; . 'não . é ··I i cita- taLJn·e~u:(n~- . via ·pedido ,vista dos . papeis relati.vos á, el~h · 
pçã.o; . o .. principio da {l,ig[!ídade . ê o que .w . çãó.;do :7" 'distric.to de ·· M~11i18 . Gér-~'fs, <i~~ii 
deve presumir, em. todos atd que o cont:rçú·io quo, .pêló debate havidonq seta: cj,a. Qorpri\l',<f,' 
Sé possa provar. . . . • ·.· · .. , · · Sã.o, SQ Íjnlta'convenêido .de que oS.rv~eopôt,diL 

.S. Ex. fim seu' díscur.so faz~ :). Ilusão ao caso Cor.r;ê,a havia s{çld-~'e~eito por aqtlelle riist"(lct.o;. ~ 
de um magistrado de Uil;i. E$tâ1o, elelto por O Si·: · Fcánéiscó Ronieiro. :fez iuentica de-i 
por outro; não,foi mais feliz n3ste argumen- claracã:o .... -'» .· . . . . · , : : · :~; 
to; o. at•t. 30. da lei eleitor!l;l, ~ clarq, .refere- . . As~itp. é .a maioria da <'1ommiss:iô: qü~ :re~ . 
se . stmp~esmeote.aQ Estado em quese exerce cànhece>que o eleitorado dq 7~ dis.tricto , <).~, 
a i'unçção. . .· ·.. ·. . , · .·· .. • •. · . Mil)as manda ·-para aqui, com.ó. se~llegítiip.o. 
.. Termina as ligeiras .considerações que tr ropre~en .tante, o Sr: . Leopo~\io .Corrê().. : ' 
nhn. a fazer, nãci querendo impedir la, O!!tros . o s·· li A . ·. I .F - A. " ' 
colleg.as que, naturalmente;.sf) .occuparao do. R. uou~To DE · .REITAS sseou!~, 
assumpto. : ... · . . ..· . ··. ·• .· .:·. ~u~ V~ Ex.tera a resp?sta c~mpl~ta,~ .. · · .. ;., 
·· Dirá finalmeut{}, que, ~i fórvérdade o.que . 9 sn:, JoÃo Lmz ·AL:YEs ~E o •medo õ 

. lhe ac.a~a de tj.I~el' o.:illustre Qep:Utado Sl~. tanto ·qUQ -já estou ti·emendo ..• . · · . ·>s;, 
· Moreira AlveS, si o iUUstre r 3làtot• for veo- o· s· · , . . · .. F. ... · ·. - · li. . . - •·:· 
cido, lembre se beiÍl: do .dicbdO :::«um dia 'é . . . . R· tuousro DE RErrAs .7 ~a.o ~mo
d . , · outro é do caçador~.- (lllttito bem· twp para lsto. y • Ex: sabe b.em que , .esj;á 

.· ati~açb;rii ·) · · · , · · ~ .. ·· .. · · .·· ', da.n .. do a. • estn.fl palavras UJTia 1nterpret~.ÇitQ: 
rm 0 

. • . • qua e lias nã(itBeiTI. . . · ., ... . 

. () Sr. .Vôãc.) Ltdz · Alves .:..-- - 6 SR. Jo4-o LUiz ALvEs.,...- E' ·..umiJ, notidi~t 
Sr. Presidente, não tenho a pretenção de do· J)iar.io Qfficial; · •· ·' '/· 

. modifi:ça,r~ com as P,alavras que v_ou p1'ofedr, - o·. sà~ . AiJGUSTci DE FREiTAs', __,_ Não ·~ é. 
!1 convwçao de quem quer queseJ:.t q.uecten~a . y Ex . sabe qUom·rMi()'e estas noticià,s · -. .· 

. assento· msta Cam~ra. Pens?, h a. .mut~o 1. • . • .. • _ · . . o · .~ . . . . . . ~.: , , . 
tempo, como o causttco Cín~memn,que Jamais. O·· SR. ·· JoAo : LUiz : ALvEs ' - Nada.· tenho 
ouviu dizer que, depJis de uin diséurso de com isto. . , · · . . ·. . · . :'~· .· .,·:· .. ;. : 
Lamar~ine, de ·Berryer ou do Tl;liers, um Ap!nllo pa_ra o SI'. Joaquim'Pires< pa,_ra 

.d~putado ~de opinião . contraria t enha dito: dizér si fez, ou não esta \leclaração. . .· · ·. 
ms o que e conclu,dente, eu me rendo . . 

Como poderia, portanto, ulimentar eu tn.1 .. O _SR · PENIDo FILHO E oul'Ros ~ Fez • .... 
esperança~ · · · ' . . · O SR. JoÃo LUiz ALVES . .;._'A verdadà' é 

Venho apena~, cumprindo o dever que me que ne1n o nobre l'elator do voto . vendedor · 
impuz desde os trabalhos da '5• Commissãó nei:n os seus coq:~pJ.nheü;os que subscrevo
de Inquerito, dizcr .á Camara dos Deputados ram esse .yoto .ontràra.m no estudodasactas . 
quaes os elementos· decoôvicção, que tenho, eleltor11.es, limitando~se a uma .. declaração 
pctra demonstrar que o nobre .candidato con- de quo hão o fazia.n1, por ·julgal'o · de13ileces· 
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sarip, q!J.ando, entl'ehnto, pl'OVCÍ perante a reçam toda a consideração, mas porque, 
5" Cómrnissão. e esta, por quatro dos seus como disse ha dias ao nobre D:eputado pela 
membros, reconheceu que, acceHas todas as Bahia, sou algum tanto nervoso e talvez não 
nulliilades aJ'güidas pelo Sr. Lamounier Go- me possa dominar, restringindo-me ao que 
ddfi•ãdo·='-~íí1gà assi;m·oSr. Leópoldo ÇOrrêa qiieroe devo .dize.r .. - . . . . , . 
àsta'IT ' itõ' pela 'maioria lios su:ffràgios do . Narrado o f!}.éto, Sr~ Presidente, verificri-
'to.,ilts , (Ap ;iàdti:) . ~ ' . ·· · · · · .· · .. se que·. o: Dr. Leopoldo Corrêa, .tendo sido 
· F' · á ~dnsid(:lração pr~líminà.l', <:iue eleito pelo povp do.municipio de Jtapecori~o. 

r;oprià.m~nte ~o.ca,~o em . d·e.bate, presidente de sua Camara·. :Municipal, ,nessa 
. ,_ Q.Pênàe, esta · illação; que a incem- qualidade exerceu u funcção de arrecarla1· 

. . e e· a. ünicat porta, afndiz . que. séja. rendas do Estado podorça do cargo electivo 
1:iit~~q .,ai~~q;j:wr onde eiltl'ará n:1 Go.marà, que exeréia, e. não por força de acto de 
como ·rej;ll'esentante · de Minas, cantra a nomeaçãifdo gvverno, : qno ilão foi feita, mal;! . 
iriãifb1_ilii cdos· s·ui1'ràgios dos eÍeitqi.,eS ilo 'jo por tot> sidcrentl·egué á.~ Cam;:tra, como corpo
dist'HiitO{Jj_:St>.' :Liimounier ·Godofrcdo. ·. .. ·.· · ração administrativa, aqüella inissão 
,:~$~·' Pgesi'dénté~ ainda qU:eJ.:Ile tQi'ne fasti· · .. ·· .. Pel'gunto: e_3ta, c·(Jomo corpor:tçi.í,o adtninis
~iosà riô cíun:pi'imeoto ·üo .inêÜ devo!', peço ·trativ:a, pódê . Set~ dOl'D.íttida,éella porventura 
iíitêriÇ'à }1;(~f\i:ííàri1 pá r a expor-lh\3, o.caso como . o funcêionario publico que tem o nome de col
elllYe;n1x-iílilfp tis Hmites. da queStão; Ú11:e só lector ? .Entretanto, .· o nobre.· Deputado; re
de~ia ter' · ~hlô. . debatida no terl'erio da orga- •Ia tordo voto veric~dor, corri· a h~bilidade de 
n~à~ã'Ç;'*q,Wln~s~r~tiya de.Míuas? c·uj J. ,estudp :Úm grÍJ,nde general; · paraye~Cer _a força dos 
na_q · ·fPt· · f~lt() peJo .• autor do voto, vencedor. quatro .rgumentos que apresentO!; força que 

. N:o . Està.do_de'M~nas,ou diss~ · e s ... Ex re- só .podia· subü,tip, · tomand.o-se .esses.argu
petHli~ tJ:iial)do éri). üm IIJ.Unic(p~q O , gOVE\l~no mcntosem globo, dividiu•091l procurou com. 
IiãoJlncoÍlt.r:a g_uêm acceite o .CJtrgô d.e~ col- bé.l,t.er um :ror . um. como quem dil'ide .as 
li:ich~f; c'o;ríflix a. fun_cção da. a,rre()adação d'!>s . -forças initnigaspiriCb:J.tel-as uma por uma. 
N~Iíd.á:S ·~ !ti <Câíhat:(J. MiJnicfp;tl; :qo:rporaçãQ. Gyro\1, poréin, o nobre Deputado, retator' 

·a.ãrp,ii;H,i!fpri;i;tiva o~eita; e esta;-tand.ó uo.1 I'e~. do voto _ vericedoi'. eíri ufu circulo vicioso, 
Pl;(i$~'1it,~il teJéga[;innato, que é O. seu presi: porqlle partiu do um principJo :que Estal:le
de4~e . ~ ··.· ã.geptb .. execu.ttvo; tambeni· eleito •. le(.:ea,' o que ~eri.t. aqul:)ne _.que .estava. em .clis
esta;;,..·por iütei•medid. delle, exQI'Ce. a; com" · cuss~o. is.to é,· que p Dr: Leopoldo Corrêa 
IllÍSSâ(j que 1.11.6 confia. O govei•no; lilas :não Oi'l!ofliUÇêionario pilplico dé!llÍSSivel ad nutum; 
só o- ~t·gente 'exequtivo pessoalmer!le· nJi,cí. re- e, firmado est3 ponto, que é justamente o 
ce~an()inêa·ção dó gc)vo~·no ; não~ tira titulo e que se discute, S. ,Ex: . . combateu os meus 
não -~ presta córr)promísso, condições indis: , quatr~ argumentos. · .·· · .· · · · ·· · 
peils&veis pat·â e~ercor aqti:elle, c~rgo-;' nã-o ' Qonstttuira, porMn; o officio. do governo 
só :PãQpl;éstã; fianÇa para exercm~ o cargo.de dn Estad'o a ·u;nit .Garnêl.rít :M:unicipal, solicF 
arrecadâdól' 9-ereládas, cómo não é demis- tando dellá; o . <luxilio dos seus serviços. 
siyel.(AR.art~s.). .. ··. . .. . . . pa ·a a,rrecadar ·as renqaL do Estado; uni 

Aqui esta ·a prova. ~o · quQ · affir~úo. ·. (Lê ·titulo -de .·nomeação de. collector ? Não, sem 
tpmi cei·t:idão .· da 'Secretaria .d.e Fi11anÇas do dHvida; porq~Je nortmja-so· par decreto do. 
Estad.o déM,inas.) : . . . . .. . · ~PóJer Executi vó,_ . . e~ rião . p()r um offi,cio .da 

o Sit; BA:Rilbs~LiM:A--"QuerrÍ f.edebé ~eom" Sem•e tar~a de F~n~nç:J.s! có_nfiando _a. uma 
missãó a câmara du ;elle? , . .. ·. • · - col'poraçao _ adonnr:;ti:ativiJ: o exerciCw de. 

. ' . , · · · .· . . · · . . c Utni!- funcçao ll;dmmistrativa estadoal. 
tJM:_ SR..~_QEFUtA?Ó..,.E' a Ctunàrd: . O .01' •. Leopolçlo Oorrêa, portanto, não foi 

. 6 .SR. JóXo tuii ,ÁtYEs~Chogareflá. nornead'o · collector, do munlcipio deltapecc-
. · . , · · . . · · rica.. : não o fôi porqúe n:ãotove titulo; nãó o 
. o Sj.t. BAR~OSA l;IMA."":":Di.Stribue .:podec).qs f()i í:Jorque 'não prestou c:orii'promisso;nãoo foi 

os · inêli'lhros? ( · Trôcain-se· 'l,'ario·-; · outros. po1•que n·ão .dou fiánça •. nãó o foi porque ·o go- · 
apartes.) . ·· · · ve.rnonão se)heod,il'iglu, .niássim á corporação 

o· S:R •. RIBEIRO JuNQOEr'RA-ISso . não s.e . ~oarnara .M:uniéfpll,1, E a prova está em que, . 
usa em Minaf:l. . · . · ·. ·. · . . e:inqiianto o Sr . . Dr, Leopoldo .Corrêa aqui 

está pleiteando ~seU$ dii.•-íitos, como candidato 
o SR . .JoÃ.o>tulz ALVES~É~ responderei. contestado, não· teve o governo de Minas de 
o SR.. hnuA. R~ZENDÉ-'-E;· pâra ri. àalíiâr~. ·rd.zer i:toya designação, ' nova. nomeação de . 

e não para 0 ver.e:açlor. E' renda múnicip:~.L pessoa. encarregad~ de arrecadar as rendas : 
(Ha Q.~ttros apart~$·.) · · - a enti!];ade admiriis.tt•atíva - Camara Muni

cip..tl-:=- continuou a f<l,zer a ~trrecadação por 
O SR.. JoÃo Lmz .. ~LVEs......:sr. Presidente, in'termediq. dó 'Vice,pres~dente, que era o 

o m.eJ!prupôsito, já, d~sse, é não l!le .desviar. su:bstttuto legal do · pi:<esidente ausente ; eu
pelos apal'tes, não porqil:9 _élleanao me me- trotànto, .quando se trata de nemeação de 
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um empreg<tdo publico, ninguem· pôde sub- de uma corporação. electiva, e não destt que 
stituil-o sem ser por acto cxpro~so do go- presta este favor ao governo. 
verno que indique o substituto. Respondo agora ao aparte do nobre repre-

Si, amanhã, o Sr. Ur. Leopoldo Çorrêa sentantc. do Rio Grande do Sul. Declarei pc
resignar o cargo de agente executivo. e de rante a 5a Commissão de Inquerito, e appelló 
presidente da Camara Municipal de Itape- para a p_alavl'a honrada do nobrê relator d'o 
cerica, continm\rá a. collectoria a cargo voto vencedor, que, si a Commissão accét
daquella Camara; o que quer dizer que não tas;e Uill documento oft'erecido pelo Sr, La-
é- elle o colloctor; si, amanhã, o Sr ; Dr, Leo- mounier Godo.fredo, relativamente ásporcen· 
poldo Corrêa for reconhecido e vier para tagens, eu pediria prazo para provar <ltí~'~.: 
e3ta Camara, continuará a arrecadação. de .porcentagens não pertencem ao agente ex
rendas a cargo da Camara Municipal de Ita- ecutivo, como individuo, mas são renda da. 
p.ecerica, como corpo:·ação ad.ministrativa, Camara Municipal, o que ainda vem Mtlfir~ 
o .que quer dizer que não é o Sr. Dr. Leo- mar. que não é o Sr. L'~opoldo Corrêa o eol· _ 
poldo Corrêa () collector daquelle município. lector. . · · 
(Muito bem.) . . ' . Eatreta.nto;-não tendo a. Commissão accei-

UM s~. DEPUTADO -Isto é irrespondivel. t'ado o documento- oft'erecido pelo Sr •. La.
mounier Godofredo, suppuz que este argu-

O SR.. JoÃo Lurz A-LvEs-Preciso, porém, menta fosse de somenos importancia. 
·tocar em um ponto do parec13r do nobre Não quero, Sr. Presidénte demórar,..mé 
Deputado, ponto com o qual estou de accordo: niais na tribuna; expuz o caso, demonstrei 
é aquelle em- que S •. Ex. estuda .as cau- que o Sr .Leopoldo Co1•rêa não é funccionario 
sas logicas das incompatibilidades estatuídas ad·nünistrativo estadoal, demissível indepfjn
pela lei n. 35. .. ·. deoiemente de. sentença; trouxe certidão 

·Firma S. Ex. do1ls principlos: que a incom- da Secretaria de Finanças do meu. Estadó; 
patibilidade' existe, ·ou pela influencia que expliquei. · como- se. faz a designação da§ 
o funccionario possa exercer sobre o eleito.- camaras municipaes,mostrei como é lega-l 
rado, ou pela influencia qué o governo possa esta . pratica. administrativa que o nobre 
exercer sobre o candidato funcclona.rio. · Deputado pela Bahia.estranhou, chegando a 

Elimina s. Ex. (si não me engano), no affirmar que si :não houve fiança é porqu<:J 
seu parecer, a primeira dessas hypotheses, o govérno cotnmetteu um arbítrio é que si 
porque, de facto, no caso occurrente, 0 col- não houve nomeação é porque. o funci;\ió_ii.á"'
lector, pelo systema tributaria de meu Es· rio exerceu illegalménte o cargo, factos que 
tado e segundo sua legislação fiscal, não S. Ex. avançou por desconhecer a organiza
pôde exercer a.. miniína influencia sqbre 0 ção administrativa do Estado de Minas, Ge-
mais humilde dos eleitores: só arrecada 0 raes · (Apoi_ados .) · · · 
imposto de sello, o imposto de herança, que Vou terminar,. certo dé que a .palavra· vi
é calculado mediante avaliação judicial, e o brante do Ulustre parlamentar, que· já 
imposto territorial, cujo ia.oçamento é feito annunciou a .. refutação dos meus argumentos, 
pela espontanea declaração do contribuinte, vtrâ mais uma vez illumínar o espírito·· da 
'e, em falta desta, por avaliação judicial, Camara, deixando-nos mais uma vez reve
erri que o coHector não pôde ter sinão inter- rentes deante ·da sua grande mentalidade. 
ferehcia de par-te. · Vou terminar, í:nas não como S. Ex. term.i-

As~;im, o collector, no Estádo de Minas, nou em relação ao caso do 5°districto de 
não pó de exercer pressão sobre os eleitores. Minas Geraês. - ' ~ . 

De par.te \ilsta razão ·da lei, passémos á _ Não entoarei uma oração ful1ebre, porque 
segunda causa logica: das incompatibilidades o Sr. Leopoldo Co:rr.êa, ainda que nãóc seja 
lembradas .por S. Ex.: a dependencia em rec::mhecido pela Camara, continuará a gosar 
que fica o funccionario em -relação ao go- do mesmo prestigio perante o eleitorado 
verno, que pôde demittil-.o immédiat.a.- e perante o povo hl'ióso do nossoEstado.; 
mente. não entoarei a ol'ação funebre do· candidato 

No oaso, porém, onde está essa dependen- contestado, mas calo:..me_ porque '-tenho medo 
eia ~ Ellaé muito inversa. da que suppõe o de entoar a oração funebre da. verdade do 
honrado representante da Bahia; a depen: regimen representativo. (Muito bem; <ri?,uito 
dencia ahi é do governo do ~Est:1do que re- bem. O orador é comprimentado.) 
cel.Je um favor da Cmhara Municipal, e não 
é da Camara Municipal. que o prestn. sem O Sr . .Joaqúiln Pires__.Sr. Pro
interesse, sem solicita,ção; a dependencia é sidente, chamado. nominalmente ao debate, 
do governo que r-ecebe um serviço em falta venho responder á interpélL;,ção fe.ita pelo 
de funccionario que exerça o cargo; a depen~ illustre Deputado por JYiinas Geraés, o Sr. 
dencia. é do governo que recebe um favor Dr. João Luiz;. Alves. · 
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De fado , Sr . Pl•csi.leute, as p;~Javr,ts con- Si é que foi eloHo, digo eu, porque 
· ti•la~· ·no Diui·io dp r'on.r11·e.<so , rct'oeentes á desde que enconteei no meu estudo uma bar
mini Ht pcssJt,eomo mnmb1'0 dn, 5a Co mmi.ssiio rcil'ct intransponível, qua.l a da incompati.bi
dn I11quoe.tu, sã,o aqnclln.s quo <hlli se con- lidado do camlldato, não me era licito doscer 
teom~ . .-. .ao estudo das actas, das authenticas,. para., 

O § Jo_A.·o· r urz A·L.vEs:.:...Basta-me a ·afflr- julga~do da. ·vallidade dellas, descobrir qual -. ·::: R. . '. o ma1s vot.ado. 
muçao. de V. Ex. Este estudo, c:eio que só o fez o nobre 

O.SiL JOAQUIM PI RES .:_ ••• como. estão es.- Deputado pelo Rio de Janeiro, emquanto o 
ci'ipbs; . · · ·. . relator do p::trocer, repelli rido a incompati-

• • ~< <''E{}; ·sr. Presidente, em vistà da discussão lidade, S. Ex. desceu ao exame do processo 
· hli'vHlii. úo seio da Commissãq, me.con.venci de eleitoraL para emittir o · seU juizo sobre à 
que- o candülato ohlito era de facto o Sr.Leo- veedade da eleição, afim de saber qun,l foi o 
pold.o Corrêa; mas, tendo lido e m.editado mais votado. · · 
profundamente sobre o voto do illustra.do 0 Sa. JoA-QUIM PIREs dá um aparte. 
Deptitêi.do pela Bah(a , então presidente da 
Cominissão, o Sr. Augusto de Freitas, me con~ 
1Tenci de que de facto o Sr. Leopo'ldo Corrêa 
erii incompatível; e, como : {~O candidato in: 
ctnppàtiyel ·não são· contados os votos, pro
nuncloi·me pelo voto dado po1· S. · Ex·. 

Era o qiiê tinha a dizer~ · · · 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-Eu disse que 
este estudo só foi feito pelo nobre relator e 
só o foi por S. · Ex. Eu e os demais membros 
da Commissão nos limitámos a ouvir S. Ex. 
ler o seu brilhante t.raba,Iho. · 

O_SR. JoAQUIM PIRES-V. Ex. p~diuvl.s
ta por 24 horas. · <H~r. Augus.to de_ Freitas(') 

'":'" ComjusLa razão, Sr. Presidente, eu ante· O SR. AUGUSTO DE FREITAS-V. Ex. 11ão 
via que o honrada repreientaute de caudi· antecipe uma resp_osta ás minhàs palavras. 
vato conte;tadb não abandonaria a tribuna, · Eu e os . demais membros da Commissão 

· -.. elle, que, Mm tanto· vigor, com tanh ancie- Ouvimos a leitura. do brilhante trabalho do 
dado, det'éhdei.I os direitos de-seu constituinte nobre Deputado. S. Ex. ·o nobre Deputado 
per::uite ;i Corrimissiio ; S. :Ex., não podia pelo ~_iauhy, meu illustre amigo, pediu vis
desertar nes·te momento, sob pena: de con- ta deste trabalho por 24 . horas. . _ 
fessar-se " um yenc!do, posição que certa- · Sirri., Sr. Presidente, peJiu vista de um 
mente não ·lhe se.rin, éQmmoda ante .seu relatorio apresentado pelo ·nobre Deputado 
constituinte. · . . pelo Rio de Janeiro, mas S. Ex. não teve as 

·Mas o que não podia antever, Sr~. Presi• áctas em seu poder •. 
dente, é ~que· · ú bobre Deputado, cultor -~ia . o SR. JOAQUIM . PIRES-Confiei na honora
pal.av-i'a, crttdito; cómo se· vae revelando, bilidadedó nobr13 Deputado. 
senhor da tribuna, seguro dos seus racioci- _0 s·· R. AuausT. 0,_ D. E -FRE. ITAS'-Perdo'e-m· e· 
nios, se 1·evelasse pei'i.inte a C~mara em uni 
assurn pto en} que está empenh-ada à sua V. Ex. Si nós levarmos a delicadeza dos 
honra de repre3ontn,nte de - seu candidatu, 0 nossos seritin1entos ás palavras daquelle que 
dever d_e l'\3presentante da nação, ó dever de é relator, é caso de reduii L·mos a Commissão 
amparar uma b~ncada, inteira, que -S. Ex, a um só Deputado, pois cada qual não faz 
tal}. to hol1r·a; não podia antevei• que s. '6x, mais do que acompan_har o voto de relator. 
reduzjssé tudo _qu::.ilto tinha a dizer a dous 
unicos -argtimentos, qual mais fraco, qual 
riieri:os valioso. · . · ... ' 

Mas, podia ea imaginar, , Sr. Presid!)nte, 
que ô nobre Deputado viesse buscai\ .á seme
lhança de quem .busca -uma mortálh:t_ pa;ra 
~nvolver o,çadaver de tim ente querido que 
se separa,, fosse buscar a eleição do Sr; Leo~ 

Ninguem :respeita· mn,is as convicções do 
nobre Deputado .pelo Rio· de Janeiro, e os 
principios que o guiaram e a certeza de suas 
affl emações . Mas eu mesmo, que bem alto 
faço esta declaração.; eu. mesmo divergi no 
caso do ·5o distric to, cJmo. no do 7° de Minas, 
quando, resolveu in-valida;r os diplomas dus 
candidatos ele i tos. . . . 

poldo Conêa como uma·· consolação para Modos de apreciação; modos de jÚlgar. 
aqilelle que . terri- de ser de§Jpedido como in-: Tudo.isso domina as nossas · consciencias, de
comp:J.tiveU . · . . · · · . , ter!pinando o voto~ S. Ex. declarou que 

Acompanhando · o . Sentimento ·de ·· S ·. Ex.' .tinh~ feito . a sua opinião sobre 0 processo 
taml)em eu dii'jjp ao~Sr. Leopoldo Corrêa as 1 it 1 · 
minhas. · feHcitaÇões, si é que S. Ex; foi e e· oeatpe a srmples leitura do relatorio do 

nobre Deputado J)l:)lo Rio de Janeiro ! 
ele i to· E~s porque s. Ex. não teve sobre o parecer 
--· -- - .do nbbra-DeputaP,o· o ·mesroo juizo resultante 
. {_") E•t~ ,Ú,·cul'so nüó c~i~ revi; to jJOlo orador, ·. do e~ame das actas. 
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Eu e os d::Jmai.> mernb;•os da cómmigsão Sr. P,·esidente, eu os ;imaria- que o ·nobre 
não vimos mais do que o dohat ::J 't !iás pouco Deputa,do pJr Minas nãD tlves"c tocalo neste 
pt·ovcitoso par,1nós. Sirv·a 1sto d-3 rospG~têt ponto, tão dolic:tdo é elle. Tão JelicaJo é 
ao honr·auo represcnttnte ·de Minas, qmwdo clle p0ranto o meu espirito,que eu peço pet~· 
declarou que quatro l'éprcsoqtantes haviam dão Ú; honrada bancacii1 .mineir_a . si !)QJJ ol:> -:i; 
dito que o Sr. Léopóldo Corrê:1 fô.ra c1e fado gado a ct,~ .idai' des_~o as3nrnp to tão exquisito,: 
eleito . . Não é verdade. ,Néin eu .disse, nem ern r esposta' ·ao a;rguiÚe!lb ·do nobre. Depu. 
o illustrado . represen talj te . pol' S. ' l?àúlo,_ o tad;) . - . ·_ · · · · · - · · · · - . . . 
Sr. Mat•condes Romeiro, ó disse . _ - Antes ,_de; tudo; ea de_p~rei, no· 'ast:udo qiie 

·O nobre beput;i,do pelo Pi~uhy.que lu pouco · fiz na C.Jm_~is>~o , ccnn -~rii livro. que se ~n ~!l' .• 
fez est<1 dec:ar<J.ção da t :· ibuna. fel-o par 1logo tu la. Çonso~~daf1W da:s Le~~-do Es_ta,da de l'ri~na$~~--:_ 
decla -ando - qile, teve , v i~ ta. d~ tmb01U10 tlo, producto da mtell1genma. do lllUstra.dô :Sr . . · 
nobre Deputa.<! o .do Rio de Janeieo c ' O voto Dr . . Oa vid ··campisti1, .um dos_ ma[s dign\Js 
de S. Ex. pqdó-se . tracluzir. ~m votJ de apoiJ représen &antes · u:t b:mc:J.da de_ Mirias: . De.~ · . 

·ao :qolu'e D<JputQ.do; mas não. u~pa <;Qn vk_.ão 'p!iil'ei · iH~s~e . ·li.vN·: dons ~rtigos,. • os. quàes: 
adquirida pelo exame das . ~Ct[l,S Clcibl'J,es, forarn'lldas IÚ• selo da. CommisSão pelo éa."ri· . 

Pondo de pal·.t3, Sr. Presidente, esteargu- didCJ,to éoqtest<J,il.te1 os qúaes d~zem.. (L~;) .·. -·''. 
mertto do .nobNJ -Deput(ldO pel·J Est3.dO de '· :Vê~~), sr.; Pres idénte, qi.l(J . na Qo11;$oUdaçãO,,: 
Minas, que QID nada aproveita á.. qut:st~o · da dà.s Leis F'iscaes do Estado de Min_as nã.o. sà ' 
incompatibilidade, .p:isso ao argürtiónt:J unico .diz ·_que · a.s ··C1nf:l. r<i.s Ml!ilicipae3 pi)detu ser, 
apresentarlo pqr S. Ex: em dufesa de seu con- im-:estülas ·.- da _ i:drii.inl;Jtl'a.ç'io ·· ioteHna -das · 
stituinte ·.. -. . · - · · · - - collectoriú.s ; -mas sim q'u~ os :agentes rtiuni~ 

Quando eu esperavQ. .que S .. Ex: . visso no· cip:J.es pQ_dérri ser ·itlve.>tidos d,essaá fuh.cções, 
. meu pracediq1ento (,la ailalJ:~Cl, li!ll por , um qqando -nontotl.dos ótí. cl.esignados .pelo secre• , 

. ,, dos' ái•guríwntJs· a_pre3ep.tados po1· .s .. : Ex. t:1t'i\.> das firia.nçàs . - . . ·_ . c · _ , ;_ · 

' .. uma. homen. gém prestada ao seu ';i,lto inere~ I , . Alrida .. mais,· ilGSh C'o_1J-SOlidqção-· das' Leii;r.: . 
. . . cimento, viu uni'niotivo de .:critica j:>a.'r<J. mini ·- ha.-um,a co.nsúlta . de: -tn.l _· vàlor, qile · S~ Ex. : ·' 

e dec\arou qliesoj:Jhisrriei os seus argurrieútos,. én.tendeu. c·cli•porlsal-a, ·juntandQ·a a e$tf)s,';;· 
estudando-o~ um põ'r um; ali_ás quando devi~ preceitos qüà reg,!llàm a . ad.qtii;l.is~raÇão' do .. > 
fazer um estudo de conjuncto. . . . Et~tacl.o; de -Mi rias ;. (Dê.) · .· · ,. , ·· 
. S .. Ex. apresentou q(latro. o.rde.Q_s lle·consi-- Vô ,v.· EL, Sr. PL'esident(:', e vê a Camàra: 
derações, cat.la q uitlili:;tis _póderósp,' pa"a o seil que na Co~tsoliq.o.çao.das Leis n~ .se encontrá 
espírito, tendentes a demonstrar a verd.ade as Camtt.ro;s Munie[paes encarregâdas de :. ge" 
·do assertJ. Basta-va mostrar a itnproc.3denci;t rirem intet'inaniente .as' coUector_ias e que o, 
de .cada um deUes, pàr:.t $. -· Ex. se.ConfessM .qiro se encontea são os i).gmíteii éxecúti'V'o~ 
vencido. . · . - · . : _ · . , ··· ... · .. encarr'egadosinter.in}men~e dessas fu,ncções 

·Mas, · 8. ·Ex ·•, convencido; _declarav<i,, ·. dei, por designação -ou . nqmen.Çã:o do sec;:reta.i;lo-· :..:: 
. xando ver por entrelinhas que a afflrmâçãa das fi_nanclJis . . A!li est.á .ó acto d_(l, investi4ura · 
do autor do voto,que merecera · o a_ppio da esi - é _ GClrto · q.]J(~ _o ~ Sr; LeopoJdo Cqrr!3n. , foi · 
maioria da Commissãci; não· era ·uma : affil'· inv'e':ltido das funcçõ.es de collector intel;inó, '.- , 
rnação verdadeira; . havia talvo~ um.t subti;, .porque or~ ageli6e rí:nu:iicip<i.l, -não é .menos ··_· 
l ezade. a1•gutnentaçãó, imf arguméil to 'espe- cert·rque S. E c . exerceu e~sas fu'nc.ções o--
. cioso; com o_ intuito, si não de illudir as con- arrecttdou as rendas da col1ectorla . ' --

:., _ scie~cias, pelo me? os de_perturb'!-l:as . _ . - . -o Sa~ n~vín ;GÚrPISTA - -Peçb a ·p· ála;· ·r ·:· :··· 
Naoé o agente execu-tiVo muntclpal quem - ' · . . .. · · · . · ·, ···. _·.. ._· , 'V_ a~ J .. 

, exerce as funcçõe_s dCl col)eotôr, é a C:tmara. . O ,Sa. 'A.l)G'uSi'ó nEFREITAs,:.cOriobi'e _De:Pu· -. ; ; 
Municip~J;l, diz S. Ex. ·. ·.·. · ·. . . . · ta,'io pelo ~st~do deMinas,o Sr; J()ão _LU:iz ;, 

EI'i1 resposta a . umà at,guiçãó, feitapeló Alves, 'ilssever,wa perante a Cama1:a; quê '0·. T 
nobre Deputado 'pelo _Rio· Gt'ande ·d,ó Sul; o Dr. -Lé!>poldo porrêl;ageiite e!ec:utivó 'dorhÚ~ · 

. Sr. Barbosa Limt, · referiü s; Ex . . um nicipió de ltapocerica, nãó reêebia/a~·. rendás' . 
· :.facto occ0rrido no -seio lla Oóinmissão, · qual _pro:venü3ntes ,da collectorh\, _que. fo .:arn arré~ ; 
· o de não acceitar ella um d.octunento apre- cadadas e q11e· pertencia(Il. - ~ - Mti.rifcip1J,!i~ :. 
·sentado pelo Sr ; Lamounier , Godo'freaó, g_ue -dade .--.. - · .. · · · , _ ·- . · · : · ·, · .- , : ·. :: 

. : .. prova v~ rec.eber . o. 'éollec to r a l renqas do Mas.:. Sr. Presidente; -h a e litro Ói;! dciclimen'~ . 
· ca.rgq e entãç, disse S. Ex., não cui~ei m;1i~ tos. que, tenho .em niãos.é que YOJ!. l'>_xhíb_ii· ;!)e{ . 

__ do caso; ffill,S.Seme fos3edado bu~car aind::tum .rante a Camara, um qu,eJ(l-vará a . deq1ons- · 
documento para provar perante a Camara t ração ~loquente •de que o nobre Deputado 
que o collector exe1•ce _esse cargo por ser- .asseverou um -facto que ·não era :verda<l.~iro . 
agente exeCLltivo e . não reéebe· porcentagem, . ou ainda, o que é muito peíor c pari todos''
eu o traria: a porcentagem advinda da renda nó3 e p:1ra o candidato conte,stante,_ vem 

·da c.;llectória é r ecQlllida. como re_ceita. da e:5se documento (l.emonstrar o desvio qúe exis 
Cam.ara." . t () nas r.éndas· dâ'l,üelle mUnicípio. ; · · ·· · · · · 
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. Foi por isso que eu disse a S. Ex. que não que eu diga que concorJo que .no trlmestre 
trouxes~e á Camara esse ponto, porquanto imme'diato viesse essa receita desse trimes• 
olle era um ponto delicado. . tre fechado a 30 de março · ; mas me per~ 

_· E_is . ~aquj, - ~r·: ~~e~idente, uma· . .cer~idão mittirá que pergunte porque não está nesta 
pa. . ~.Pela s~qa.tar1a do .Estado · de ;Mmas, · trimestre a receita do trimestre anteriol'; · 
a . ,c~rt1da.o · que _f01 ;J,presen~d ·~ pe-: o s R J · E 
r· •· á •. CominiSsão, . ·da . qual · consta·, no R. IBEIRo UNQUEI~ - 'porqúe a 
tiltidio ·bala.ncete dQ- mez de março do cor-- ' IiquiJ.ação do .anno ' encerra-se infalüvé.I
~e'n(e'··iiiihó . da collootoria do.:municipio 'de menté em janeiro. ·· As ·camaras municipaes 
· . · · feéhitm os seus exercícios annualmente. · 

.. Ji~pii~El'r!ca, . a. ,rérlda . que . foi . od'brà.da p~lo 
ceH~t.Õi'; dedilzl~a a-: porcentagem ~ gratlfi· o SR. AUGUSTO DE FREiT-AS_ .. DeiXo este 
ca~.ifu · ã; que. tiiJ..ha direito. . . ' .. ; . ' p nto delicado por demais, . para que não de-. 
. · O· oorl_eç •br, Sr . . j:>residente, que ded11Ziu morem9s sobre elle a nossa a.ttenção, tantO 
~s~ póril13íitag~m e gratificação a- que tinha mais quando ao c3.so não vem elle, pois que; 
âir'éitõ f4io Dr. Leopoldo Corrêa . ... ·· .' • :fosse mesmo grataitá .a . funcção, nem por 

Mas .· eiie retiro\1 . essa po·rcentagerh, rece- isso. deixava de' ser uma funcção. . . ·. 
~Q :e~il. k.ril.titl.c~~ã~ ·e·:Jel;o ~Cimo .agente ·· .-M~s, nesse jlie.smo Jo;rrial que tenho em 
e~~~u~~vô ~o mumq1p10 ~Mero e.ngano .• , . .. mão~, depa~o um ~di tal nos . seguintes ter
..• Q oii(lailcete.da Ca.mat•a .. Mu_ni_cipa.l do. exer~· ·m~~ . «0 Dr. Leopolilo Corrêa, presidente 
ctçi(j d_id002, foi publicado DO jornal :da lo-.. e :agente execoutivo, .servindo de cpllector 
cii.Ud:®~, !1 -Reacção •. ' . . · . . . · · es~adu:~t .des~e münicipio_:,. » . 

J!iii~-a,:.c8rtidão: Ó colle'ctor r.écebeu a pór~ ; ·Vê V. :Ex:. que ·o Sí•_. Di'. Leopoldo Corrêa 
ci:!~tMe,m e·grátificação e, rio·, ent~~t.à.O.tó, _ría- está servindo· .de agente ex~cilti '!Tó .·• . _ 
colúmtia:id;ij.·eceita, nãO se encontra absolu.. . Pa~~ce que_ ali duas umcas cons1deraçoes 
ta.mertte .n~hh«rila ·provÇt di~SQ. -, . , ~dd:uz1~as J:>elo !lObr.~_ Depu.tado. de M na.~ fo-
. .. . .. . . ..... . , · . · · - ·· .. · . ·. . ·ram toqradas pqr mtm na dev1da attençao e _ ... o:~~-~- (}ALOGER~~Só em. ma-rç? fol qu~ respotldidas. ]3USC!)Il s: Ex. _na Ca$ara Mu
se: y:arJtiC.J.~ a _PQ~centag~~ quQ_. Qab1.a e, por.- niCipa1 . um antepa1•o . á.. iticompatibilidada 
t~J).tó;yó em abrll ~que se -podta dar. a. gra,- . quê va.e d!recta~nente .ft3rir ·o .funccionario 
t1~qa,ça?: . . . , . . ·ageQte executiv<> municipaL. 
· O_ sR..:.Ri:BEi::ào JuNQUEIRÁ,~Amlios· são de . Efi.tretantó, . S .. Ex:'· _si. ~editar sobre ó · 

matço. ·. ·- - - .' --. ;' '· .. :.· . • . . ' ca.~o, y~rá que a r~eleglbliidade .decor~·e do 
... . . .· ·. :. - . · .:· _ ' - · .·· . · .· .ex.erqm_wda·. funcçao . e. nao da mveat1dura 

o ~lt. B~RBQSA LIMA~~ntao nq,o recebei]; 1· ·pqr s ~mple> ' nomeaÇão. {M~ttilo be7i~; muito 
.o . ,s~-· --:-ÍU~~IR? - Jq!X_~ttt\:ia~l...._roi ·ie':ado a bem . O·oradm·é· _ct';rtP~:imen~ado .) 1 

cred1tQ da. Çam. ara • .-... ... .. .. .- · · ... ·' .. _ . .. · · .. · () ··sí• .. David dampista (')--: · 
" <f sít:"aú<>usTo DE FaÉiTÚ....,:.Y. Ex.-com•· sr. Presidonte, correspondo, -com. a simples · 
preiiénd'~; e ni~j.is dóque;v-. ElÇ. aCamara, e:xplicaçã.ci,. que .vou d.tr, · á invocação que 
qüe ·eu devia .\1-CCE)ita;r: a _expli:eaçlo._dada .pelo nominalmente me forá feita, da tl'ibuna., pdo 
nohre _ _Qeputã.d-o, si, porventura, ella _Ruzesse 'honrado· relator do voto da -maioria da Com-
por têrra toda a. ·argumentação por mim. pro- ·8 ·-a· 'o- · · · 
duzida eín ·ben'eficio do candidato contes- m~ ~ · - . 
tanta é 'mesnio im não hesi'tarei, deante da · . Alerp. ;~esse dever de leald_ad?, que só por 
gravidadá- ãJ .caso, e:m a~ceitar . i!- resposta de ~} bª'star1apara to~her-me? dJrer.to de emm~-, . 
s. Ex,; pl'efe'd.rid!> sacriticár.a ,causl!-. do Qim- ~ece~. nesttJ. _quesho, occor ~e _a Clrcums_tancia, 

-.dHlãtô' ~ontestant~. a .deix!J.r .. pa,i.r(t:tia susp;Jita · _d~ f?H h~v~rem b:tseado _ambos os ca!ldtdatos, 
de üiü ~desvio de . dinheiro, publico por · ·parte .n.a :P.tehml:Dar estabelectda! f!Obre a mcompa.
de'üm carídidato·que ·plelteiá. um-lo<>ar nésta t~b~ltdf!od(), em _um des.~alr.o~o trabalho, que 
casa. · . _ · · . · · . • . .. . . ·. , 0

. ·. • · ~Cl'~Vl a respetto ~e. legisJaçao _de fazenda~ 
PeÇo Íiç~nça; poré!D, . para pon~erar qu~ prat1c~~ fisca.e!! .do ~stado d~ Mma~2 como ~1 

essé·jôrnal,quo tenho em mãos, tem a.fl.at'1 a_ do:utnna, _qu~ a.lh exP;endJ, que na.o é malS 
de 20 de abril e esta renda dó inei de ina.rç.o; do. que a .dou~l'lOa_ da ler, ~wiesso a.ccommo· 
si aqui nãQ estfvess.e cm;i.tel)lpladà-; ,bem po· da:·se · ~ ~lCtOrta .. ~OS . JO~el'OSSOS contra-
daria -vir como uni addiéUv-o ·á receítà. postos e, amda . maiS!.. verosando amb:Js . os 

· · · · · · · · · · pJ.rec3res em d1scussao, sobre um caso pe· 
o SR. RlBEIRO.JUNQUEIRA- Nas cama.ras culia-r da~ 'pi·atica',l · ail.ministrativas minei- . 

municipaes do E:>tado de Mina,s -não. se. usam .ras, práticas que aliás não destoam <las · 
est~s .addicionaes. ~TJ·ocam..:.s-e apa1·tcs.) _. . • similares da administração da. Fazenda Na· 

o SR. Atmúsi'o PE EREITAS-:- (Dirigindo-se cional e quo nãó podem ser reputadas con-
ao S1· • .Ribeiro Juriqueira.) Pernitttlrá V. Ex., - . 
já que me está . ·respondendo por-_ fórffi(J, tal, . {') Es\o. ditCUI'SO -~iio foi revisto pelo orador. 

Vol. ·l üt 
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teari"as á lei vigente, mesmo recahindo a.mbos fazendo, a bancada a que tenho a 1 onra da 
os pareceres da Com missão em funda.mentos, pertencer. 
por assim dizer, lançados sobr~ o _vacuo, V. Ex. comprehende que não trato de pro
sobre o indeterminado em geral, ·a. esta ferir· um discur;so ou.d(} eilgrinald·ar phrases 
-que.Stão suséitada quando não· se tem o par- para uma oração que nos protocollos parla:
feito e completo conhecimento da organi- mentares se denomin·a estréa . . E' · possível 
zação admipistrativa particular e da legis- _que seja um ensaio gà1·al; e asfliin isto bàsta 
lação especial a applicar, · no. caso occur- . pará merecer a oene:volen:cia dos 1neus col- . 
rente. · · · ~ · . · legas. Ma<J, , Sr. Presidente, a tjlie&tão é ju7. 

Tanto isto é v:erdade que o honrado re- 'ridica, como not01f o .nobrJ relator, .poréill""" 
l:t tor do voto da minoria da Commissão diz .não . é t r ivial, de. mOdo que se possa. decidir 
o seguinte: · · · com·os -<ionhecimentos· communs. · 

«Parec~ni-me qué seria essencüü,: para Definamos ou ponhariws a questão iw ver-
a soluÇão pr~liminar deste caso, um es-. dadeiro pé. ·· · .. · ·.. ' · . · 
tudó ·da organização administrativa _ de- .creio que o caso unicó que se disca.te pódà 
Minas-, para se ter a certeia ou se in- ser formu.ladó por esta. mari·ei.ta: qua;l a si· .· 
ferir de ser ou não o: collector uni · fun- tuação jurídica. do governo municipal qli-and;ó 
ccionario administrativo. Mes1il0 na .au- encarr~gado pelo estadoal da arrecadagão 

· seili:lia ·de uma lei o:i'ganizadora da ad,Liii- de rendas ?· .· . . 
. nistração se poderia obter· este conheci. o eX:árcicio das funêÇões artécãdadoras por 
. mento apreciando as le_is parci:l.es, qtie parte da C<trilara importa em colloéar esta 

estabelecem attribuições, faculdades ou corporação em posição de fu·uccionario, de-
funcÇões; qlJ.e regulam montepiO.; .apo- pendendo do govern·o a quem pertelYce a 
seritadoria e 'vitaliciedade; _que cream e renda que arrecada? · . - . 
definei!l ·empregos; erilfim,todo esse con· E'· esta a questãoc, · : : . · .· ' 
juncto· que vae do servente de uma re~ O. honrado relator. conclue·· àffirm!J.tiva-:;. 
partição, sem nome no quatlro· do pes- mente e ,applica ao caso. um.criterío longa-
soai, até ·o Chefe do Executivo.» . · mente -am'pliativo. que não. .é admissivel én:i · 

E mais ad.eante : interpretação. - . 
· Diz S. Ex .. : é funccio!lario publiM· todo:· 

« não lhe 4 dado (azer/ philosopliia sobre a.quelle q_ue exerce funcções ·publicas;. sendo. · 
o caso, desde que ·possa hàve?·, como· é que a natureza da funcção determina a qua- . 
pi·esttmivel, · lei. est_adoal sob?·e · esse as- ·!idade do funcc~oilario. · 

. ·sumpto .» · · · -- Haverià~ not~r-desde' (ogo,, em primeiro 
Isto quantó ao voto em separado. - logar, que S; Ex. -.applico.u um processo de·. 
Quan_to ao voto da .maioriá da. Con:imissão, interpretação anipliativa não admissivel; e 

o nobre relator, a cujo .tal!~nto e a cuja com- :em segundo logar, permit.tü~Í)].é qli.é balbucie 
petencia eu presto sinceramente as- honiena, a .divergencia em que estou da aricep~o erll 
gens dó ·meu respeito, tainbem .·declarou que S. Ex. toma a palavra funêcionario, in• 
ignorar a orgMização administrativa do Es~ terj:JretáÇão que _nãó- .me parece !!deqtlfieti; . 
tado de Minas, porque se refere a erros ·pro- no sentido do direito públicó. . · · · _ 
va.veis da .administração do . Estado, .quando Mas tratemos do caso d·e Minas . . . 
pouco adeante S. Ex. confessa que é pos- A. arrecad~o · Ja:s rendas nai'J.uelle- ,Est;lod:<f 
sivel, que é mesmo prqv'avel que taes erros só- póde se1; -f _ita pelá Thesouro, peias co!J:a-; 
nã.o existam. . . • . ctorias • . pelas 'rec.ebedorias e postos fi.scaes 

01·a, Sr. Presidente, foi paea corresponder nas fronteirãS e pet-a· recebedor ia triàntiãa' 
ao .app1;1llo, ou pelo menos á invocação de . nésta. ()apitai para a arrecadáçàp dás réll!ta:s 
opinião, feita pelo honrado .relator !;la. Com- de determimtdosproductos. · · - . ·. 

· missão e não com o intuito de afastar a SãÓ. essas as Únicas re.particões fiscàe~ do 
· vacilação de espirito ;que reflectem ambos os _Minas cujos fi.mc<iiollê1rtos de t'azéiida .estão 

p_areceres em toda o sua contextura, fei, nu quadro do funccionali.sm~ publico -~ m1· 
repito, para dar a explicação, que se segue, neiro ; · m<,\s, senhores, na casos eÍfi . que é 
que subi á tribuJ;Ja. · · preciso modifica;_· q ·rriecanlsmo ârrecadaâ.or 

V. · t:<;x. comprohende, Sr . Presidente, que ou em virtud:e da natureza das ran~dás ·a 
SOU, na questão, Ui:n Siínples informante e- árrecadar; _ou seja pOrque a ren_da ·de. _qma 
informante que depõe, nesta· causa, _com localidade dada não ba >te· par(), ser ·arreca
toda a sinceridade, .desprandido . completa- dada. por um funceiouaho áquelh~ tl..ri:J. espe
mente deq uaesq uer interesses par~idarios,que cialmente destinado, porqu(l elle não térià. 
aliás nunc~ foram os inspiradores dos meus vantagem alg)lm:n; desde <1ue . é de uma.. de
actos, como homem publico .( apoiados da ban- terminada ·porcentagem que tira · os.:·. seus 

-carla mineira), como póde atte_star, e, o está vencimentos . · 
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Nó primeiro caso estão ,as companhias de mari municipal; oil uma companhia de · 
viação e estrauas ue ferro, que arrecadam viação ou o governo de outro Estado. 
certos impostos, os governos de outros Est<t- Senhores, o que lle dá, na. hypothese, é 
do!;, as repartições publicn,s e n,té o proprio uma . relaç~o de governo a . governo· : é ·O 
Gov_er~o Nacional; no:ségtt_ndo caso estãQ as governo dp Estado de Minas que . contracta 

~catn,i\;l;'as municipaes, quando enc·arregadas, .com o . govt?rno municipal, naturalmente 
nuidi~nte prévio accordo, pelo-secretario das· representado, como · todas· as . corpo1•ações, 
finanças do · Estado da a~'reêadação da; ren- . pelo seU: pres~dente. - -
d~~ - ~té' que seja po_ssivel'ao Go:vm~I).O fazer . Dão-se destas relações- de governo a go-

., () .. arrecadação por· funccionario seu. · . verno :. são verdadeirvs contractos de Di~ 
,. b _qu.é se fa_z ent'ij:o ~ .- Entregá.: se o serviÇo rei to. PubÜco interno ; ·e estes · convenios ~e 

óa -arrecádação de retidas ·aos governos locaes, dão nas:relações do Direito Publico interno, 
COIUO ig.u_almente se· podel'ia.·fa_zer, si as con- como óe dão os tratados nas relações do Direi- · 
véniepci.as assim o aconselhassem,· com os to)?ublico Ip.ternacioll'éJ.l. (Muito bem) Quando 
serV'iÇÓs de hygiene, policia é' iliü,iios otitrJS. dois paizes ·como pO~DQiiJ.s, contractam, fir-
. o que se dá: entã.q". é 'um verdadeiro .qon- ·mam um tratado, elles o- fazem exactamente 

.traé.to P.ã.r~ a r!J1tlização de :um. seryiço . pu~ pela circu1nstancia de. serem sobt?ranos,isto é, 
blico çom ·ti.rriá cor,poraÇão ou governo local, . pes3oasjuridicas dêQireito Internacionl;quan
:rnas·q)ié "Dão colloca . co rpóragãO e governo do ·DO Direito Publico .. interno um governo 
na ·-situação de ·fuilccionf1.rios dependentes; contraota com outro governo, ell~s o fazem 
Il!.as d(:} simples: partes vi:hculadas por obriga- .~xMtamente porque são autonomos, isto é, 
ções:êQ!;It'ràctuaes. · . · . . pessoas jurídicas do Direito Comtitucional. 

E' esta, óeúhores. a-.verdadêira tlgurà.jurl- .. Pnr cons.equencia; . Sr. Presidente, a si-
dica -ep'olitiêa das 'ca;maras mu:nicipae;q e do. ,tuação jurídica é a mesma. . -
proprió Gov.erno da Uriião;·noidJasos _em que · .' E, não fosse este· o verdâdeiro caracter 
sãpJi[lcarregados da_ al·reciida_ção das rendas juridico, nã.o fosse é3ta _o. verdadeira no
publi~!).~ PJ:lrteriçéntes ao governo mineiro. ção na espt;~cie e. ~eriamos de _ chegar a um 

.E·esta noção. aJuda çórtJ, maior . niti!lez se .atropC:illi:J ·de abs\irdos, si a;dmitíiss13mos as 
4estac_a si torp.arnjos em aualysé o conjuncto ·premissas que estabelece o . voto da maioria 
das . qualidades .. êssenciaes do funccionario da Comm.tssão. (Apoiados). . 
pú'bliç_ó; qpalidades tão -·subi)tanêiaes que Citarei os exemplos, Br. ·Presidente : 
ellàs fórrnain .apropria substancLt da perso- A Companhia L_eopoZdina Railway, que _é 
nalidaié · admi.t;JistrattV.a .,- funccionario pu- até Jima c0rn.panhia estrangeira, arre.cada 
blico. _ · ·. . ' . .. · . . . . . . . ·. anflüalménte para o Estado de Minas cen-

Eff~ctiyamént(l, errt ~iiias, como em pa.rte :terias de c.óntos de réis. · . . 
alguma; nã_o· se I)óde ser furi~ionàrio ericar- E ninguem dirá .. que o exercício dest:.i . 
re_gad_o _da .l:l.rt:ecp.dação e · da guat;da. dos di- · fànçção .colloque · a COmpanhia Leopoldina. 
nheíros puplici:Js - .primeir.o, sem titulo de · na posição-de fu.nccioii.ario demissível em re
nomeaçãõ, decreto o_u IJorta._rià. : ·o_ nobre _re- lação ao governo de :Mioas. .. · 
lator dã · Commi.ssão não ·de!l impol'tancia -A Companhia· Estrcida dé Ferro Oéste d(} 
alg1,1n1a a essa cil•cumstariciií,' depat·ando que · Minaõ; ,administrada_, por um lado pelos: 
desigriação ou nomeação seria a - .mesm<1 credores allemães por seu represent~nte, e 
cousn,, mas a verdáde .. é que o_ facto tem por outro. lado pel~ ·Fá.zénda N . .cional, arre-

··mui4a. im:Pqr tancia, porque. P. -nomeaÇão en- .cáda tamoem somrrias importantes por con-
volve . idéa de,hierarchia a<lministrativa, ta do EstaM de Minas.. · . 
isto é, de · superioridade de . quem nomeia ; E ninguei:J;J. dirá qUe os crédores allemães: 
segúíi:do; ·se in: r0gistro . do ~ltuW no li v.ro o_u á Faze.õdà Nacional fiqlÍem por isso na;. 
coinp·eteriié da. s:ecretaria · a _qge per.tence o situação de fuii<:lcionari:o do :Estado de Minas, 
funceionai'lo , pára; ahl se · lançarem: tpaas as dependentes do Goy.erno desse Estado. (Jllluito; 
occurren<l_ias da vida administrativa. ; ter• be-m..) ·· 
ceiro, seri;t pagamento do)mpostó devido pelo UM . SR. DEPUTADO- E 0 -Estado de Sfí,o. 
titulo d~ nonie.ação, imposto · quasi sempre- PaÚio:; que tambem arrecadá· impostos para. 
proporcional á importáncia do.s venci.ineiitos _o de Minas ! . . . 
de um a:rino ; q,uarto, . sew.· íiança ptira ga-
ran.tia do Thesouro; quinto, · sem compro- . O SR:· DA VII> CAÍiiPiSTA....:.:Lá chegarei. 
misso, posse· ê eX:erclcio. · . ~ . · Poderia, Sr. Presidente, .coni o conheci~ 

Pois,. b ,fu·, . ·tomando este cónjuncto ile mentó_.prat'ico que tenho desta questão, por
condiÇões, ~em-f!.s" quaes não ha um só ··fun- haver éxei·cido o cargo .de Secret ;rio das Fi
ccional'ifi de f~zenda ·exn Mina..s; nem o ha, nanças, alongar-me -áitJdà muito, citar todas .. 
que me cón.Ste; erii pàrte .alguma deste. paiz, as estradas de ferro que· percorrem o ter ri
vemos que neri:hüma .,destas condiçõe·s se ve- torfo mi.neiró ~ mesino à,q,!léllas que delle. 
riftca q,uan.do -() arteç·~dador ét . ou uilia. .éà- ap_eria::rsa approximám~ m,~s ~:!.Qda, na mais:(), 
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governador de S Paulo arrecada, por conta hieral'chico dos governos municipaes: -:-são 
do governo de Minas, uma somma de cerca ambos autonomos e independentes na sua. . 
de mil contos anriuaes; entretanto, ning'uem orbita de funcções . . · · .· 
dirá que o governa.dor de . S./ Paulo, por si Não existe tambem nenhuma notaÇão de 
ou P?r. seus_prepostos, seja um· f~ccional'i_c> · tlt~o. ·n.ém :fiança;_ , 'ex<t9bm~nt~ po_:•qjw :~. : R 
admm1stratlvo do governo de Mmas e ·dr- goYerno-.que -enGa.rrega o·_óutl'{) e nao,·tel)l.-.Q 

· míssivel por .l)ste governo; . . ,_ . < .:· . •direito -_dé diivjQar .desse·. outro. Nãó,:e#s~~ · 
. Ha. na digna ·banca.iápauUsta. :um- illustre _impo.sto, 'nem, ril~o j:>ag_amen'to ,de d,il'~i~q . · 
Deputado que exerceu .. o cargo de l:)ecretario 9e .c·oottactó, j:>éla ~trcilin!l~ancia .. !l,e . , que)~: · 
das Finança~ il? Governo . do S1·. Rod~igues gqver.rio nãO yag~_ iínjJOsto -spbr~ Q,S. qp~ 
Alves, em S. Paulo, quando eu exercra em trac.tos el1l.J] Ue é pêJ.rte, ~: .. ··' ,. .- .-.:: .. ~--
Minas igual Clj,rgo ;_ sf s-: Ex:·. estivesse pr~:- . Agora,. ~enh()res, ' não ~xisto 'mé~rtiO ao:::. 
sente, poderia dar testemunho da verdade -do missão. •. , · · . · · . ·· · · . · · _, . .. , .. ·;: 
que afi?,rmo. : ... · ' ' . . . :· o· n_obre :relator do v?tci. !encedor &~ . 

. Hà amda ma1s, senhores l . ·o }>rupno , Go-. ·clara:· que -~cham_e~se âest1t:gwao, c.hame-:'se . 
verno Federal arrecada annual)Xiente cerca .d(lsignaÇãçi1 ·~!> ídêit : eiji.tivale sempre _a· dE( 
de mil e duzentos contos d,o: Tliesou.ro :do Es' demissãô»:: · :- ': , . ' · - . . . : . . · · · 

. tado de Minas; e' ninguem dirá qve já . te·· Mas~ ~erihore~; . si s~' ~x .. . tiveSÉJ~ partidO:. 
, nhamoschegatlo áp~rfeição ~e c~nsidera~_ o .. d~ .vera:\ideira · ~ratúrez<J; ~Q ),cto ·'9,i:i_ê j~~ê' ·· 

Governo Federal.como .funccwnarw ·publico di_sse. sei' ·contra.cto, chegaria : a conel.usao; 
do Estado d~ Minas !: . .. (RisQs.) . . . mais: b_oriseÍitllcl1éa. com o.s bons princip!Ô~.'/ .:.-
. Além· disso, Sr. Presidente, o nóbre rela- Eft'ecti.v:a~edte, esse::; , .. contractos · se · dãô 

· tordo parecer declara que o Agente Executi: ,óxaqHtmente pórque_.o g'()verhÓ não encontra_ 
. vo é o collector,, porque elle ~ . o 'responsÇLvel, n~ _ir!omento, com:ojá <fiss.e, funcciall~rio' s~u . 
pela restituição do~ _diriheirospublfcos:. Po}s pf11'a. àr~recàdar •. (Ap.?iã(ios.) . . .. · · ; · ::-: ' .. 

-- bem, quandose verifica ...1.cotno .se verifiCa. ' {lãt>,JlOI~ consequencia, <i{)rrtr~cto~ . PJ'OV.t~ · · 
corref.ltemente ein ma teria :fisca~ . e . se }em- soi'JQs, . ,e. por clitüS~ll;S E\Xpl~citl,ls (lu iniplh · 

· verificado no ·Estadõ ·'de' Estado tie Minas- citas, sempre·. éste!l cont:rl!.ctos só per~àne~ 
que a 'Est_rada de Ferro O.êntl'çi.l"ou o Gqver~ cetp: e:triquaqto q_u~reiri as parte$. " · · , ;:, ·";;:: 
rio Federaf. .visto que a Estrada·. de. Ferro ;·ora:, .si q góvêrno _nomeia um CGJlli:íctP.í.'< 
Centralnão éni.ais do que urp departamen,to J!àra o inunicipiq .de_ Itãp~cérica e a ca:rn~fa; 
adniinistràtivo' daUnião, fet mal a _· arr,éca- deixa de · exe_rcer a fui:l()Ção, o, gqver):Út_ 
dação; de modo que ha sõmmas_-a restitu,ir ao ·n~o. tlewfttiu --·a. _: ~aJ'i1.ara ·. dé. ·.~lt~péceri'()a/· 
Estado de Minas; quem . restitue estas· som- ·apenas vêri:ficou. interctírréiléia.·s·, ·c:oíidições: 
más é ci' Thêsôurô Federal, que; ·como já tt:lsoLutoricis. do coritracto que, pelQ; ií"eu é~p.; · 

· disse, ninguem affirmarâ·qué seja um · fun- ;paréGirt;te~ta,:resolverarn 'c:imé::;i,rw -contràêtQ.;. 
ccionario do Estado de Minas. . · . . · . !(Apoiadl>s-.) · . ·.·· ·· · ·:::; 

A inversa é verdadeil;<ú ó · Governo ·Fe• • · N,ão · é. , demissão, mas . ip.ter,eul;rei).'ciâ;; v:a:· 
deral eucaryéga os:goverJ?OS_ do R to Grande :I'i~c~çii;o de · . UJila :. coU:diç}lÇ>:. · jurídica·. qu~, 
do Sul, de Matto Grosso e mesmo de Minas, .elimina o con.t1;acto ' por·: st·. .A. càn'lâril. . nãõ~ 
da arrecadação de impostos; e 'ningue)Il dira arrêqada i:nãis, não. porque ·· tenha· siMAe;, 

,._ que esses governos sejam funcciõnarios ad- mittida, mas . poi·que E! Plloi'te córitráctatite. 
ministràtivosdo Governo_ Federal. Q o. qile ·.fu'ltá ' expresso ,é· <<que exerc(lrá. ·.a .. 

Por ·conseq11:encia _está .. mais _:.que .. clar.o funcção até_set . :o.ome.ado outro Çollectcir~>:"i, 
que o · exermew de uma funcçao arreca- (ApO!.a/tos·.) .· - : . . . , .. ·." 

.. dadora, que ê adm_ini~trativ~, não basta pa_ra <'.Portanto, Ilão. só , Jião é f~ncciqn11i'io· , IiJ.J,~ , 
que. quem a exerc~ seJ.a conslder,t<\9 funccw- bltco . o Sr~ · Leopoldo : Q~>rrêa,. com,p .. nl!.,o"é, . 
nai'io administrativo daqm~lle a querri per- nenhum outro e :assirri como não é fiiÍ:lCci:ô:'·· 
tencem as 1:en~as. E esta idéa de contractos riario demissível ~d nu!uin pelo _gtiv:àriio:'d.e 
completa-se a tê rio seu ·aspecto exterior, Minas . Geraes. ·: ·· ~- ·. · · ,·- ·.·· · • · : · ·• ·' - .I.' 

porque o instrumento desses contractos ent'1'0 E àccresce .q;ue, tl·at~ndo-so .de pratica fiscal 
gov~rno e camara_s municipaes .-exi~e e . crys- da legi~la ção .M ~iip:s',- .b unico, ,- iri:t~:I.'Pf~":· 
talhza.-se m troca de commumcaçoes '--'- pre- tador authentwo era o Coi)gres~o Mhieiro . 
postos do . governo, acceitaÇão por .parte da ··de que fa.zia pa~te o St·. Leopóldo éorr.êi.' 
C~~omara, cOJ:nn;runicl!'ções que estão arch.i- e, sendo yara, ~ptar-se qu_e ~ I~gisll!.'Ç~Ó · 
vados nas secretarias . . das cama r as .. mu!Jl- estadual nao é J!esta mater1a differànte .da. 
qipaes e n~ de _Fin~~,9ll8 do _Estado. E' por ll)i federa.l,nã? podia S 1Ex. te'r~sido Députq.d().: 
consequenc1a verdadeiro o contraGto, mesmo estadual .. (Apa,·le$ .) . . . . . - · ,., _ _, 
rias s\Ias fórmas_ externas. · · · Dev'o notar ainda u~a circumstancia. · · 

.Não ex}ste;.por ccip:~equ~Qcia, ~omeação, ~ste par~~er, estaqúestão perde completa-
porque nao ·. ha · superwr hwrarcluco, . VIsto .mente de rmportancia, é, ·Gomo virall). . _0 , 
<).ue o . Gçverno de Minas ' não ~ s~rperior ·ca~9 de in.~ompatibilida\fe _ntenos obscdri?~-: · 
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fu!moSéolnplexo que outros que teem aqui O Sr. João Luiz Alves (pela 
sidojtilga;dos. (Apoiàdos.) E at 6 parece que o ordem)-Requeiro votação nomina l para a 
horiradô- Pr~sidente desta Ga :a uplp.a no segunda conclusão .do pa1·ecer n •. 68, de 
ffi~i{--. j).~iªb;porqué S . . Ex., tendo.resol- 1903. 
··. · ·" â:' <J.amara se odnvia reunir -· sej:ilirâ- · · 

. p_ã~ii.l'esol ver esta i:naterlá de .v e ri" o Sr. Presiden té-'- o nobre Depu:.. 
;.jiã'ô · 4eu nenhuma itnpJrtá:ncia a tàdci devia tér rorrilúlado' o seu rõquerimento 

~p~fôee*, a9tehdimdo _qlie; assignado ha antês de iniciar-se a vot<tçã.() .. (Apartes e pro- · 
Qità diª-~; Sõ húje poderia :ser ~discutido e v o~ . testas prolongados.) . 
:bMõ, ~jí-u:r ~íltão .entendendo qúe ti!n p:t.recer .. 0 ~r. ·;C~ssiano do N~!l!~i
:ií(t:t'bastfl:va, e ' neste caso e~ta consideração m.ento (pel.a ordem)~A caniara cvncedeu 
j;é' . :xai~r.nó ponto de vista . arilihnietico·. a prefe.!'encia requer idà- pelo hànrado re
i~ tes ~L . .. - . · -- · . · . . _ > .. . · · . · - presentante de Minas _ para o votq_ em ~opa

'· . .. .. l:lllté Mso é o menos coinple;->:o, 0· n rildo.. E5te voto t3m uma conclusao umca e 
bM~~b :· -v~~ - juiga.r, e nunca., ' . .ca~ qúe mo versa sóbré o r zconhecimerito do Sr.~Leopoldo 
c<:i.ti:~te; sê .dê.jJ _entrada_ a. Dcj:Jütaâos nesta Currêa. 
ô · · · · · · á .ailntill'ação de d-iplomas; .· . · .. • - · . , . . . .• · 

; · senl}ores, . as t,rád .çõss desta • A Cam.arase pronunciou em sua .marou(). 
, ->< ~-, .. - ~ a_· .e8~,a_sas< triJ,diçõe~ q ü~- te~m si~ o' contra o :voto. em s~P.é\o!ado. ft.esta: ~gora 
sempramanttdas -em uma lmha de mfioxr- votar 9 pa.recer da m\loiOri.a da Co_mm~s~ao , e 
1}1íf.:íli;tl~ ;fJ~~~QSá,' !).as repulsas :de âgegaÇões .p~ratsto requeiro que a . v.otaçao seJa. no-
. -· _ .. - : ---~·a;ti-hiJid~des - qt~e ~ aq~.i- teeril .sido ~ rruoaL - · · · ·. 

· l);S ; ~ ~pézaf d;e .sl.iair i!nrriens<:!.s ya- . · o sa. joÃo Lmz ALv.);;s~Foi ~sto - mesn1o 

~~~p ::~stâ:ftr~~\<;~é; 'gu~ . ~ê;bpecerp . q~~_: requm:~- - . 
1 

._ -_ .· . ___ .- • _ 

_ ~~qe-'!.!as _ tradtçoçs q_ue. de~apparecem . O S•·-· P.resident.e_.__A decrsao da 
~t{ jfioirie11t9; provii.Yélrp.Qrite .para: que_ Mes~:~ er[l; mai~ collsenta.nea .~om o Regtmento, 
-r· "' JI~? :se. diga· qu~ es.ta. :_lei ·eleitoral, pob j jáostava em votação O p:J.recerda Com~ 

1111-~n.te. dei!ll.pparecQ, condemnada missão mas como eu não quero t.om.ar a re- · 
_ ".: ·c ;. , __ . gt~e~x~_i:l _ de s~~ ~pplicà,da em. : .il:ma spônsabillJ.ade de de-9iúh\ . :vou consu~tar a . 
tl,àl~. sU~s'd!~PJSLÇoes mars mora!Izél.uoras. · .. · casa sobre o · requerimento de votaçao no- · 
- !JYj.iiliií.•b.ómenageiP éu':'iosa. que·prcstamqs -mimiJ. -e . , · · . · . · _ · 

ã-;;ff :'ifj:i_l)}Íesfa[!éc~, ' IÍJ.~S liOil;lenc{gé"in ·. q~~ ·. _ ÔS-$00hQre8__ quo appriivá.m Q requerimep. to-. >~c_ar. ,griwa:da. !lOS At.rna!l,s ~ parlarncn- de .yotação nomili.Çtr queirám leva.ntar se. 
_ . ,;~~!p,q_ttn:ta mamfestaçao tard~11, de nosso (Pausa.) · 

~\í-le~-~'!~;· ~eferlnilo -Íne -à ~stq. ·tJ;adiçã6, - I?oia~pr~v.ado. · - . . . .· 
irã(Ll~riho oiit1;o :ip.tuífó :sehão avivar.a . ·o SR. PJiEsri>EN'rE:..:o-nobre Dopiltado re-

te __ -~--g-~_:â:•-~_·· __ . __ :P_'~t_._ ~-_ -·_.~-~_-_,a:_- -_·-_f~'j_·:_r ___ c. i"_;t.part.id_e· g~-----~~~-- - -- ~-:~~id_c~ __ t:i_1 _- -~-~- ~~- ;b_I:_· 8o·ã. t.0ü~- ~l>~.:~_~_~. - ~~-}l_?·a· r.·a .. a 1 a ou· _p-ara a 
que, se c:íf;l~ílega; : l!-oje, para este criterio q~e . . o SR . . c-~SSIÃ~O : DO NASCIMENTO- Para a 
se 1!-hátndona P.pJe,, d.e que uma. _eorporaça? _Ia conclusão, Sr. 'Presrdente; porqne; conhe
~o.mo ~ . I!> C!!o1lla.ra dos Jlepu.tados, .q_u~- est.a cidó 6 i·esúltado dessa. :votação, . -~pso facto 

{t~- O ___ fa ___ -_ aJ_f ~~ .. ~_tl_ .a,_I_ som_ .. no_, rt~,. ___ .na_. ~up. er_ ti.·.CIC da~ ~ está- CO·n· h_ ecido o_ da 2_ a c_ Jllclusã._ ·o '• q_nd~ ~J~J?h,tw.as. _, ., _(Appl,attsos •· O' orad01: , e : . . . . · ._ . 
muUoJetiêitado.,) · · · . •... -_ · , , : .. f>roc.edendo·se: ._á,. votação nominal respon
. Nlri.gliemj>é~itiÜo. a p"áíav:m - (~ncérl·,O:da . a detrr stm! i$tO é, approva!ll . à }8. 5oncl usão 

discussão e a_nuu'Ueiada élo .v.o_tação . .•. _ : · · · .. d,o _.pa.~ecer n ~ 68,de L~03, es S~·s. Ho:sannah de . 
_ • , - . , : _· .. ··_. . · . ··•· . . . . .. · .Ç)llYQll',L,. Passos J111rand~, Arthur Lemos, 

. 9 - :~~· :Weq~es-lfl:o.· .:ar~z (pela ·càrlos de Novaes, Rogerio de Miranda; . Ray
orc(em)requer .Prefe.rencla par'a ·o :vote, em mund(} de Miranda_, A _riizioc de Abreu, João 
separado, à.b ,que -à · C<!.IIJ,é\1'(!,, co.nsultttda, Gayu'so, Jon;quim Pires, Thomaz Accioly, 
accede• .. . .. . ·.· · .. _ Virgilio Brigido, ThólliáZ Cavalcanti, Frede-
Po~ta -à..v.Qtos 'i). conclusão do.- 'Vqto . em se· y-ico. Bo:rgcs,_Jo:io ~Lopes, Eduardo. Stu ~art, 

para,dó :da mÍ:!J.QI'ia diJ, GomrilissãÔ; i·econhe: s·e~·g~o .Saboya, Gonçalo. Souto, Soares Noiva, 
cendo Deputado o sr; Leopoldo. Corrêa, é re-' Angolô Neto, Wanderley de Mendonça; · Epa
jeitada por $0 votos contra. 6Ç. ' > .. • · irii.horidas Graclníio, . Euzebio ,de Andrade, 

E' annuiiclada em · seguida 'llo votaÇão· do ·.A.tifol!:ellas - Galvão, , Rodrigues Do ria , Jovi
parecer li. 68; _de 1903,rél!onhecendo Depu'- niailO de Qar'valho,, -Oliveira Valladão, Do
tad,o pelo 7°(iistricto dg Estado de Minas mingus Guimarãe3, Castro Rebello, Tosta, 
(leraes o cidadão :Antonfo: · i\;ffonso 'Lamou- Balcão Vianna, l!'elh: Gaspar, Eugenio Tou-
nier Godofreci(), • rinho, Satyro DiaS, Vergue de Abi.•eu, Au· · 
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O Sll~. Pres.ident.e - Proclamo 
Deputado pelo 7° districto do Estado de Minas 
Geeaes o Sr. Antonio Alfonso Lamounier 
Godofredo. 

O ; S~. Dezaina_t. (pélà o1:dem) .~ Sr: . 
Presidente, .achando-se na ante~sala.o De}Ju
tado que acaba. de ser reconhecido, peço 
que V. Ex. se digne úomear a commissão 
que o deverá acompanhar a este recín:to:r~ 
afim de prestar junto á Mesa a: affil'mação · 
regimental. · · · 

gasto de Freitas, Pinto Détntas, Tolentino 
dos Santos, Paranhos Montenegro, Galrlino 
Lm·eto, Mello Mattos, Bezamat, Julio Santos, 
Mauricio de Abl'eu, João Luiz, I~Ieririque Sal
les, Galeão Cárvalha.l, ~ Moreira da Silv~a; 
~ernardo de Campos, Domirrgues de Castro, 
Costa Junior, Francisco Romeiro, Valois de 
Castro, Rebouças de Carvalho, Arnolphq A~e
~vedo, Fernando Prestes, Amaral Cesar, 
Ferreira. Braga, Eloy Chave;:;, ~ Leite de 
Souza, José Lobo, Paufioà Carlos, Alvaro de 
Carvalho, Candido Ro,drigues, Rddolpho Mi· 
randa,Joaquim Teixeira Brandão, Candido de (O Sr. Presidente nomeia os Srs. 3• e.4° 
Abreu,. Carlo·s Cavalcanti, Lamenba. Lins, sec1·etarios parq, ·1·eceberem o D.epo,tado: reco
Francisco T()lentino,. Paula Ramos,- Abdon nheeido; 0 Sr. Lamounier Godoj'r-erlo, <> qual . 
Baptista, Eli~eu Guilherme, Soares dosSan- · jJrestq junto á M:esa 0 cml~prd1j?,is8o regi-
tos, Juvenal M~ller, MarÇal Escobar, Barbosa menta<.) · · · · · 
LimÇJ., Xavier do Valle, Victcirino Mont0iro, 
Domingos Masc<J,rénhas, Cassiano do Nasci. 0 ~r . . Ças~iano do .l"'iasc_i_-. 
mento, Vespasianà de Albuquerque, mogo mentó (pela Mdem) ~.sr:. Presidente, 

· - Fortuna e Homem àe Carvalho (83). · já foi :public,tdo o p<~recer da 311 Com missão 
Respondem niio os srs. Indio do .Brazil, .de Inquerito annullaudo a · eleição que se 

José Euzebio, ]Jrbano Santos; Luiz Domin- peocedeu no 2"districto desta C:3,pita.L . _ .· 
gli.e?",Rodrirues Fer.i:Ja.ndes, G.iíerlelua Mourão, :.. Sen~o Gerto que. ess~ _parecer é uua?inia e 
·-Cl:iristino cruz, Dias Vieira,Ta.varés de Lyra;, n~o pode sotfrer d1scu~sao, peço. a V. Ex_.· se 
Eloy de Souza, Fonseca e SUva, Pa~Ia· e Silva, . d1gn~ eonsultar a_ Cas(L sobre. ~l concede u~
.Walfredo L(lal, Abdon . Milanei, Teixeira. de gencm, . afim_ de que elle SeJa vota.do . na.
.Sá Ermirio• Coutinho .A:ffõnso Cósta Celso de presente ~esS,ao. · 
So~za,- Brtcio Filho, 'Pereirà de Lv. 'ra, .João · · . · ·.· · .. · · · · · 

~ ~ ~ O .Sr. President-e'- Vou consultar 
. IV i eira,_ Esmeraldino Bandeira, Moreira_ Al- 11• casa~ · · · ·· · < · 

YBS, .. Julio de. Mello, Cornelio da Fonseca, · 
o $:~~ .. A.ug.m;jt;o d.e Vas~on.

~eHos ,--' Peç.J a 'pa.lavra pel.a ordem. " 
• Estf!.Cio Coiinbi;a, P!3dro .·Pernambuco, El
pidio Figueiredo., Neiva, Bernardo I:Iorta, 

. Heredia de ·sá, · Cór'):'êa . Dutrà; Augus;o. 
de Vasconcellos, Sá Freire, EriCo Coelho, O Sr. Presidenté-7-Tem a. palavra 

- Fidelis Alves, João Baptista,Galvão Baptista; pela ordem. .· .. . · .·· · . 
Lourenço Baptista, Laurindo Pitta, Een:
rique Borges, Cruvello Ca.va.lc!).nti, Carlos 

.~ Teixeira Bra~dão, Franéisco Veig 1, Viria to 
:Ma~carenhas, Bernardo Monteiro, Gastão da 

. Cunha, Ribeiro JunqueÍ!'a, AstiJIQho Dutra; 

. Penido Filhp, Davrd Campista, AI\t.hero Bo-
tellJ.O, Carneiro de Rezende, Bueno· de Pai v a, 
Jo.ão Luiz Alyes, Leonel Filho, Aãalberto 
Ferraz,·Bernardes. de FÇJ.ria, Camillo Soares 
Filho, Calogeras, Car:lq~ Ottoni, Sabino. Ba.r. 

. roso, . Carválho d13 Britto, ·.Arthur · Toi,·res, 

·. o Sr. · Àugustq dê. . Va~;Jcôn:
cellol§ (péZa ordem)~Sr. Pr:esid~nte, p~di 
a ·palavré\ para perguntar .. li, v. Ex. o ·qué 
é. que se vae vot :ir : ' -,. ·· .· ~· - · ·~ 

VozES~O requerimentp d~ u~gencia . .. · 
0 _SR. AUG:USTo· DE~ VAsCONcELLOS ...:'..Eil 

desejaria: s ·~ber si sti trata de requeritn~nj;o 
de .urgencia para · a votação ou para á. dis-
cussão do parecer·. · · _ . 

VQzEs:...:.o pal;ecer não tein qlscussií.Q. ~ Lindolpho Qal3tano, Olegario Maciel,. Wen
cesláo Braz, Rodolpho Paixão, Padua Re-: 
zende e Alencar Guimarães (70), o S'R. -AUGUST~ DE V.4-SCONdELLOF)~Si é 

para votar simplesmente, tomo ali:berdadl;) 
. - o SI·." Presidente·.,..., Votaram a de• chamar a àttencão da Mêsa.para º art; 8° 

favor da> 1"'. conclusão do parecer n. · 6S, de do Reghnento,queestabelec_equeospareceres 
_ 1903, -83 Srs. Deputados. e contra ?0; total que .concluem por nu~lidadc de eléição ·o~ di:. 

153. · · · · · plomas serão sern·pre submettidas á ·dis-
cus:;:ão, independentemente de serem o'\1 i:!ão 

Em seguida é posta a votos e .aPPtovadá a unauimes. 
s()guif!te 2"- col)c1usão do parec~1; n. ôl:l, 
de 'J903: · · - .. · .·· · Eis o que lemos11o art. 8•do Regime9to: 

«Seja reconhecido - e procfamado. Depu- «As e;posiçõea, as contestaçõés 'e o 
tado o Dr. Antonio Affonso Lamounier Go· l'elatorio serão logo impressos D.ojornal 
dofredo ;» . . . - . q~e publicar: os -debates da, Camaril e 



SESSÃO EM 23 DE MAIO DE 1903 4s7 

distribuídos em avulso com o voto em 
separado, si houver, de qualquer mem
bro da Commissão. 
. .Qos c~ocumt:lntos apresentados pelas 

• ;par~es só serão t:rnpressós aqüelles cuja 
publicação for julgada necessttria pelá 
Cpmmissã,o.- ·· · . 

Vinte e quatrg horas depois dessa pu-
. ·• blicação, o Presidente da C amara dará 

para ordem do d~a Slz)guinte a votação; 
sém mais debate algum, dos pareceres 
de cada inquerito; havendo, porém, 
votos em separado ou emendas, se abrirá 
discussão.» 

. yê V. Ex. que nesta disposição está regu-... 
lãdo o Mminho que dev~ t<:imar a Mesa cgm 
~elação ao.. parecér. . · · ·. 

O SR. CMiSIANo Do NASCIMENTo_:_Este é 
unaniine, não tem discussão. 

0 SR. PRESIDENTE - Vamos apenas 
conhecer da urgen.cilt pedida para tratar-se 
do parecer, e só depois é que tem cabimento 
tratar-se do assumpto de que V. Ex. está 
s.e occupando. 

0 SR.. AtJGUSTO DE VASCONCELLOS-Como 
o requerimento foi para votação, era cabí
vel qUe eu rne occupasse agora disto. (Tro~ 
cam-se muitos apartes. Soam os tynipanos .) 

VozEs-Votos! Votos! 
Consnltada· a Camara, é concedida a ur..:. 

gencia pedida pelo ·.Sr. Cassiano do Nasci~ 
mento. · 

O Sr. Sá Freir~ (pela ordem) te• 
quer verificação .. da yotação .. 

Proce!ilendo·.se âverific3-ção, reconheée-se 
ter sido approvada a. uegencia pedida. 

o~ .Slt. AUGUS1'd DEVAt'lCONCELLOS-Pela o Sr. Presidente- Queiram le
dispcisição está estabelecido que, tendo voto vantar-se os Srs. Deputados que vótaràm 
em separado, tem diseiissão ;'e, sendo una· pelo :requerimento. (Pausa.) 
nime~ não tem; :raas seguem-se os§§ 1° e 29, Votaràrú a favól;' dorequerimento 109 Sr.s. 
que dizem: · Deputados. Queiram levantar-se os senhores 

. "'« §.r. o Nas. eleiçõei duvidosas, are- q:ueyotai'am . contra~ (Pausa.) 
. querime_nto dé .qualquer Deputado e· si Votaram contra s_eis Ses. Deputados; foi 
'assim delíberar a maioria .dospresentes, approvado o requerüne11to. . 

_ ficará adiada. à votação dos pareceres Creio que é desnecessario propor a segun-
..ria ·parte respectiva,, a.tê quB" haja. na da condição da urgencia, põrque não h;;L or- · 
Casa metade~e 'mais üm dos membros dem do-dia a interromper, c"LSO unieo em 
de. que a Ca;mara.se.eompõe. · que t(3m cabimento ·taleondição. (Apoiados, 
·. § 2.o Quando a maioria de.qualqüer muito. bem.) · . 
d;>s commissões co~cluir. 0 .seu parecer, A Mesa, seguindo os precedentes, não pôde 
aunullando ou não reconhecendo a vali- consentir em" que se abra discussão, .salvo 

· d!Ldc de ·qualquer diplCJma, ficará 0 de.cisão em contrario por parte da Camara, 
mesmo parecer adiado par.a ser 'âiscutido porque nesta mesma sessão legislativa já sê 
depois .. da abertura do Oo_ngresso, prece~ decidiu. que pareceres unanimes não teem 
dendo discussão igtial á de qualquer pa· discussão, ainda quando .annullem diplomãs. 
recer da Ggmmíssão ». · (Muito bem.)- . · . .. / 

, ·· • ·. . . ·. > . . . . . Assim foi decidido, por exemplo, quant() 
yé, por.tanto, V· Ex· que -~ _Regimento. ás eleições lfo 4° districto do Estado do RiQ de 

cuidou de e~tab~lecer as cond1çoes em que Janeiro. (Não apoiados; muito bem, muito 
devemser_d1~cutrdo1>e.v:ota<tos os pa_receres bem.) · -
das commhsoes, segundo sao ·ou nao una
nimes. (.Apoiados, não apoiádos, t!partes). · 

o Srt. BÀuLA li.&Mos-Não apoiado, Peço 
a palavra. c c . · · · - . · 

o &a •. Q.I\.ssr4;NQ Do N.A.sorMEN'ro~v. Ex. 
não leu o ·RI'lgi:ruento. · · 

O S'rt. AuçrusTo' DE VAscóNCEL"Los-0 § ~6 
do. art. 8°··cogita do easc; .. _de .· nullidáde .. de 
dip.lm:na e J),lab.da. qae nessascondições se 
dê o parecer ; e nem o. § 2° do art .. 8° pre
cisava tratae _mais do nu.mero de assigna
tur.as do. pal;'eéer, porqqanto já tratou· e es-
ta·beleceu no. proprfo art. 8°, · . 
. O § 2° K uma disp.ósiçãó especial para ~ 
caso ele nullidad~ dé eleição ou diploma. 

O Sr. Sá I<'reire (pela ordem)
Sr. Presidente, chatmo a, attepção de v. Ex. 
para. o facto. Sêgu.inte: à. Camara, na pl~e
sente .sessão, ainda· não resolveu hypotheses 
identiCas (não apoiados), não houve parecer 
pedindo annullação. O Regimento eshbeleca. 
disposições· especiaes píi,ra o caso das nulli
dadés, e é nessas cóndições que o art. 8° 
trata da questã.o. 
. V. Ex. eomprehende que um caso desta 

ordem deve ser . conhecido pela Camara in· 
teira, deve .se:r discutido nitidamente. (P1·o .. 
testas.) · · · . . 

. UM Su;. DEPUTADO- A Camara já conhece 
perfeitamente o caso. · . _ 
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------------------~------~--------------------------~--------~-~ 
o Sa ~Á FREIRE-A Camara nãJ conhece. diffel'entes para caso de nullidade bu para 

E_11 pr~Cisaya pJrante ella estudara ques- · caso de annull<J,ção de diplomas. 
tao, dis~;l!tir, mostrar q_ue etfectivamente Port 1nto, dwo applicar ·os precedentes da 

. a cooclusao d_~ Jj(l.rec~r P!l-9 deve ser _appro-: (J!J.sa a.:ambas;.as hypothes~s,-' porque a~b~s ._ 
vadt~; eu preoisa.:y.a ,dtdcu~!r, .demonstrar J,sto estã;.,comprehendiilas na ·mésni" ·disposiçao 
a .Camara; é ~qui d~mtro· · do · ü~intoqué; se .do § 2 •. • ' : ... · · _: ·._, •. · ·· ..... ' ·' .· · ·. " ... < .. ·. · 
demonstraf!l · e~;~tes faé :,éJs; , ·: . · >. , < . Si,-porém; , ãlgum _:a_os J;lobres Deputados 

Sr . Pres1dente, a disposição do Reg~inento_ entende qrie Jevé recorrer da · minha decisão 
· · é clara e tax~tiva .e a ella. não P?de v. ~x: ._para a ·Oarria.raeu aec~ito o re.cürso. (l'4if:l!l,:·) . . 

dar ~u CaS? lDterpl'et_aça~ .restriCta e Sim. • Não'-ha"Velldo recú.rso,.niantênho . a mínm;-"" 
- d~v~ dar wte.rpr~taçao lil>~eral . . · . . . decisão- e . vou proceder a: vot~ção. (Muito 

. E nest~ senttdp quy,appe.~lando paray.Ex., bem:) . · ·· · ·· ·· .· ~ . . · . ·. , . 
. Sr. Presidente, cor:Qo .Q.istlncto m<J,giS~rado _: .· ·· ·. ; -· · · . . ' .· · · · .. · · · · -

. . que _é, . espero ql.!e a sulução _seja .· pela ~ ,dís- ._ E,m s~uid_~ ~ P?$~ a V()tO,IJ .. e_ appr.o_v:ada .. 
·, cussao do caso do 2• ·Distrtcto desta Capi'tál por 106 .voto~ a ~egumte co11clusao d() par~- -

' · . · ': .· .· . : · . _· · · · . _·· • :o(}r ·n, 6~, .de1903: · _-.. .·... . . . · • · ... -~ 
. O S~.-]?I•esiden~t;-::"'0 nobre'Depri:;- Que, pfilo motivcr expostO; se proceda a 
tado na:o t(}rn razão. eri:J. fazer P.istineção nov~. eleiÇão de·oéptiiados ?:pelo ·2" . distric.to 
entre eleições. ttnnulladas e diplomruLnãó do bistdicto FederaL ., ·· ·· 
reconhec;dos, porque -o§ 2• ilo · art.· 8° com.;, . . . . ,, . .. 
prehende amllOs os casos: · · ~ · · o Sr. p:f:.esident.e- Nio havendo 

.·· « § ~;:•_ Quândo-a..mfi.ioria ,de qÚalqrierdas ma\s' nada ·_a tratStr, opportunamente darei 
comm1ssoes . conclu~r o :se_u · parecer annul· · a ordem do dia. ·. · " 

.. -lapdo . pu não . r«;~conhecendo .á validado. de- · · 
· qn~lquer diplorr.].a, 'ficará {) ínesin.6 p:irecer · :DEci:.AR.AÇÃó. • ! ~- • · ' 

. · adiado para ser .discutid.o depois da ab'értura 
. ·. do Congresso, precedendo. :discussão iaual á . Decla~amos .. ter vota'Ío · cón-tra ·o parecer • 

. :de qualquer p<l.i·ecer dá· cominlssão.'~ o ' il .. 69, de l!;IQ3~ . -~- : . .· .. . -- <:> 

o .SR. SA' FREiRE~ Os . c~sos não são Saía das sessõ~s. 23 de maio de .1903.,- ' 
iguaes. Augusto_ de Vaspor~c~Uós.- S.á llreire . .;_ (J~r: · 

VozEs-Votos t Vutos! rêa D~tra~ JI,er~dia d,e sa;:-'" João Gayos,o • 

. · O Sli. -PRESIDENTE:cEstou apenas justifi~ Levanta-se ·a sessão' ·ás ·5 horás e 30 mí;;,; · 
_ cando meu procedimento. Não J:la hy~9theses n,titos da tarde. . '.· 

-.' . .. 

.-_ -__ , __ 
: ·:·· 

. . ·~ 

Ifresidencia do Sr •. P.a1.1,la Gui?nardes 
_,. -·'· 

·.• ·-,:'.-··· 

A'~ 2Jwràs:da iard~/:P~ocede·se ~á , éll.ama> Walfridb 'Le~l. Trindade. · .Soares N~i-i~~ ·· 
da a que respondem os Srs. P-aula Guima- Teixeira l;le Sá,_ Ermirio Cou_titlho, •.. Affo-li~o . · 

. r~e~, . Alencar Quimarães, Thomaz Acciol)', Costa, · Celso de Souza. Pereira de -LyrlJ,, . 
. · Wanderley de Mendonça, Joaquim · Plreo, .jóao Vieira; Esme~aidirió I!àndelra, Morei.~a. 

Hosannah de Oliveira, .Passos Mir~nda, Ar- ·Alves, Julio de ·:MeUo; ;COrneUO .da Fons_e• 
· thur Lemos, Carlos de. Novaes; Rogerio de ca, Estacio · Coiml;lra; .Pedrõ Pêrrtambücb, ,' 
MirandÇL, 'Indio. do B.razil, Antonio . Bastos, Arthúr Orlando, · Angelo · Neto, Epaini·. · 

. José ~!Jzebio, . U.r,bap,o . Santos, Luiz Domin- rlondas · Gracindo, · Eútebío . ·de Andrade; -Ro- · 
gu~_s, R()drigues f!lrnandes, ,Gúedelha Móu~ drigues Do ria, . Jóviíiiario :~de . Carv(\lh(), · ~~~.· 

· ·. rãio. Christino Cru;z;; Dias Vieira, . Raymundo ·usbeUo Freire, Oliveira Válladj.o, D(>xp:ingos 
·Al·tpm·, AIIizio tle Apreu;João Gayo3o; ._ Tho· Gui.marães,. _Neivà; Ca,stro .Rébe,Uo,·.-,Tosta,
maz.Cavalcanti; Virgüio. Erigido, .Frederico Balcão Vianna, Felix Gaspar,. Eugemo Toti• 
Borges, João Lopes, Elduardo Studart, Gon- rinho, Adf\lberto G11iinarães, Satyro. Dias,-· 
calo Souto, Tavares !le Lyra,_Eloy de Souzà., Vergue de Abreu, Augusto d,e Fr~itas; · Pint_o ,, 
l<'onseca e Si.lva, Pel'eira Reis,jPa,ula .ó Silva., D~ntas, l{.of).dgties Lima,,Tolent_ino dos Sân · 
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a V. Ex. que nomeie uma .com missão afim 
de introduzil-os no recinto p:1rn. prestarem o 
compromisso regirucnbl, 

O Sr; Bezamat (pela o1·dem) -
Si•. PresMentJ, faço identico pedido relati
vamente ao Sr, · P.tulino . de i:louza, que se 
acha na ante-sala. · 

tos, P(\ranhos Montenegro, Bernardo Horta, 
José Mônjardim, GaldinJ Lorota, Heredia de 
Sá, Corrêa Dutra, Mello rvrattos, Sá Freire, 
Erico Coelho, Fidclis Alvas, Galvão Baptista; 
Sily~.o.Castr.o!~ L;m.rinclo Pitta, LO!Jrenço 
B~p~i.Eit~,.Bezamat,_Pereil·;), . Lim), Crluvcllo 
Ça.v-a.Icçtnti, Maqricio qc.Abrêu, Oliveira Fi· 
$1Jeiredd, .Carlos Teixeira Brandão, Viria to 
1\i.a.Eicarenhas, ií'lcwmtrdo Monteiro; João Luiz, 
'ltilieir(),Jiil1queir!l; Peniúo Filho,· ánhro Bo• O §r. P.-·esi lente·- Conviú.o os 
t.~I.hO.i J3ueno d0 .Paiva, LeoiiolFUho, Antonio Srs. 3° Je 4° SecretáriOs a irem receber os 
~~\l.a,fJas, . ~amounier. (Jôdof,·cdo; Henrique me~mos senhores, os quae:> seado introdu-

. Sàllé~, Callogeras,. ~àl)ino BarrosJ, Arthur zidos no recinto, pre3tam junto á' Mesa ô 
'l'ÇJfr€J.~.i Lindolplía Caetano, ·olegario Maéiel, compromisso regimental. 
)iV;~D,C€J'SJ.áo. Braz, RodolphQ Paixão, Padua P_ a_ssa-se a_õ.expedionte. 
R.~~end:e, (J;aleão Garvalhà~, Jesllino Cardoso, 
R~bóúças_ lje Carvalbo, .. Costa. J·unior, Fer- . .. o. Sr .. A ~h;near G_uim_ árães •(f• 

')íandg Prestes, Amaral César, Fel'l'eilia 8 ) 
J?:ra;g~, José Lobó' Paulino Carlos, Alvaro ec.retm·io. _pr0cede á leitura do seguinte 
4e . Carvalho, Gandldo Rodl•igues, ·Ródolpho EXPEDIENTE 
.M:Irãi!l<Ia, Joáq!lirn J'ei~eira Brandão, Bernar-
(!Q:Ar!~onioHJaitdiüo 'de Abre--u, Carlos Cav:al- oincios (. 
cà:nti; La.menha_ Lins, Ft~an}iseo Tolentino, 

J'esdos· ~aiJto!!; JqrenaLMtller, Márçal Oo Sr. Deputado R-ayruundo Pontes de Mi
. ar, Germano .Hasslqch~r; Xaviar .:do randa,. comrnunicando' que, a.chando-se en· 

., . " _A,ngt){O Pinherro, Vict01;inó Monteiro, f.rmo e prec:sando subrrietter-se a trata
~pt:rl;ingq~ Ma.sGàrenhas, . Cassiano do Nasci·. me&to medico, · sóliciGw uma licença por t.res 
Jf1M1io; . .YespàsiMO:de 'A!buquerqué, Dívgo mezes.-A' Coi11missã:a de Petições e Po~ 
Fôl'tttna. e #úmêrn de Carvallío. · ·. de:os~ - · · 

. -~-JJ~ix~ÍJl ge ~91'Pl>4f.eDer·n?tp causa.Pa~tici~ Do Ministerio da Justiça e Negocias Into- -
pa!t;:~.,~s Srs. Bezerrll Fontenelle; Rayn1Undo riores, de 18 do corrente; enviando á se• 
dê Miranda, João I.,iliz Alves, Eúliardo Pi- guintJ · · 
~~~t6)l, MoreiJ'a da Silva, Paula Ramos e MENSAGÉIIf 
Alfredo varellã; · ·. ·• · · · · 

-s~~o~~~:tfJ~·-~!f:fJtizr~;~it~r:t.·.:~~f~~ re~&~~l~~~~J~~t~~nc3ontftff~i~a~1~c~6~~~~~. 
g;jiíit§,GóíiÇãl've~, ElpitlJô Fi'gúejj:'edú,~rr0xe.l- cÇJrrente 1nez, solicitam. . .as cla~ses opora
~a~ Galvã.a, Leovigildo, ·FHguejras, Moreil•a rias de.3ta cid~de que . Ee fixo om oito 
UõtiJ.ês, Aügustó de. Vascóncellos, joão -Ba.- horas p.im os adultoJ. e em seispara os 
]lti~ta,. BeliS!li;'io de Souza, Julio _ San•os, 1nenores o tempo de 'trabalho diario em 

"Heílriqtie Boí•ges, FranciscJ .Véiga; Estevão todasl.l.S officinas J)làntidas pela União. 
Ldbo, José Botiifacio, Gastão da Cunha, As- Pal'ecêndo-me que 0 pedido ·merece a at
tolpi:lO Dutra, David Campistà, Francisco tenção dos Podeí·es Publiood, submetto-o ao 
Berua.rdiz:(o, Oa1·neiro dé Re~énde, AdaJberto Congresso N:acional, 
:f~rraz, Bernardês. de Faria, DaJilíll() .. Soares 
Filho; Càrlos Ottoni, !Jàrvalho Britto, Ber· . Rio dé Janeiro; ern ·rs~de maio· de 1903.
:itãrdo de ,pri.J])pos, Domingúe,s .de . Castro, ·F'ranci$co de Paula Rodrigues Alves.-A' Com
Francisco Rolfiêll'ó, Val.ois·de ·oastro, ArnoJ- m~ssão d.e Constitúição, Legislação e Justiça. 
plio "Azeve4o, Eloy Chaves; Le~tê dé Souza, · • .··. ·. 
FranciscoMatta,Aze:vedo Marqu'es, Abú.on 'Domesmo.Ministerip,.-.de 19 do cor?ente, . 
. Baptista, EliseúGuilhoi·nie;, Baebósa Lima, enviando a seguinte 
Jarríes Da1:cy e.qampos .Gartier. / · · 

. . . . • · 1\IENSÁG EJ\I · 
Abre-se •as~ssão. . . 
E' lida e setu ·debate approvad\1 

sessão antecedente. . . ' . ~.. . - . .. ... ; . . . - : '· -. - -· . . 

c:) Sr. ,~rthur .. Tor,res (#.la 
ordmn)-Si'. Presidente, achando_-sc nn; ante
sala os Sl's.::Mano.el Fulgencio, Vaz de M.ello 
e ~osé Bento; DopuLados reconhecidos; peço 

.-Vol, I ._, :· .,_ , - - ·;_ _;·_· ... -~- _-" -· . 

_... 

.· STs.· Membros do Congresso Nacional
Temi o em. consideração o que ponderou o Mi
nistro da Justiça e .Neg<içios Interiores, sobre 
a necessidade do ss s0licita1·em do Congresso 
Nacional diversos craditós extraordinarios 
,pal'a occorrer ás despezas constantes da ex
posição junta, cabe-h1e a honra de submetter 

62 
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o assumpto á vossa apreciação, allm de que 
vos digneis resolver como for acert<.tdo. 

Rio de Janeiro, 19 de maio de 1903.
Fra17-cisco de Paula Roddgues Alves. - N 
Commissão de Orçamento; 

Do. mesmo .Ministerio, de 26 do cori'ente, 
enviando a seguinte · · 

~ENSAGEllf 

ao engenheiro chefe de districto, aposentado, 
da Repartição Geral dos TelegJ•aphos, Emílio 
Qdelereckt, no perio :lo decorrido de 29 de 
março de 1897 a 28 d3 janeiro de 1901. 

Capital Federal, 29 de mai.o . de 1903.~ · 
Francisco. de · Paula . Rl)dJ'igues Alves.- A' 
Commissão de Orçamento; 

. ' 

Do Mínisterio da Marinhn;· de .22 dó cor~ 
re~te, ~nviando a snJSuints ,., ..... .,:.:. 

Srs. Memb'ros do Congresso :Nacional- · . f;ROPosú,: 
Tenho a honra .de submetter-v:os a indusa 

. exposição que ~e dirigiu o Ministro dá Ju~- Srs. Me:nilJ!'os do Cong:i~sso Nacioil.al •.,.... 
· tiça e Negocias Interiores; sobre .a necess1- Tenho·a honra de submette1· á vossa apre- . 

· · . dade de se solicitar do Congresso Nacional o ciação as seguintea bases para· a lei de fixa
credito extraor:dinario de 33:988$393, para· ção da força naval para· o anno de 190{: 
pagamento do .vencimentos e in4emnizações . Art. 1. • A força naYa,l nô· exo':fcié;io · d;ê, 
das .custas de processo ao alfei·es :da brigada .I9Q4 constará~ 
policial Ernesto Pinto Machado. . § 1:0 Dos officiaos do _corpo diÍ, armada e 

Rio de Janeiro, 25 .de maio de 1903. -~ das classes annexas, con>tantes dos r.j3spe- · 
Francisco de Paula Rodrigues Alves.- A' ctivos quaüros; 
Comrnissão de Orçamento. . _ · § 2; 0 De 90, n(j mttximo, aspirantes a 

- · · . Do· Min~st~rio da F~z~hd~,>~e 23 do cor- · g~1~~s~~pbggsp~àcas . dÔ co;po d.e i;nari,.. 
rente1 satlsfaz~ndo a reqmsiça_o. dea_ta Ca- nheiros nacionae~.\ inclusive 118 pa.ra a com~. 
mar~, no offic10 n. 333, de 15 . de . dez~mb~o panhia de Ma.tto-Grosso_ :~ .. _. . _.• , -
~_r~x1mo pas;;ado:-: A 9u~m fez .a reqm- . § 4.• :De 900 foguistn.s contract.ados ; 
s1çao · (A Comm1ssao de Orçamento·) . § 5. o De 950 aprend-izes · mat'inheiros ;. . ... 

po Miriisterio da Indust:ria, Viação e Obras § 6.o De 500 praças do corpo de-i.nfantaria 
Publicàs; de.26 do. corrente, e·nviando a se· de marinha. · · ' · · · 

· guinte · · . · Art. 2._• Em tempo· de g~err~a, a : força· 
naval se comporá do pessoál ·qJie , for ne~s-

l~IENSAGEM sario. . . . · . . · ·. • . - .. 
· Ar' h. 3 ~o Fica o Governo .autorizado: 

Srs. Membros ·do Congresso Nacional.,.;.. § V Areduzi1: âsJ]jscàlas . de fiprendl.zes 
·. Tenho a honra de submetter á vossa consi- Marinheirpsa cinco, · dissoLvendo-se o ensino 

deraçã0 a exposição Junta qne faz à Ministro· . elementar {:) ;pyofissional, de .. nmdQ qu{:) {:lUa!! 
çla Industria, Viação e Obras Publicas,. sobre pos~arrLabástecer ·. as compp.Iiliias de:e$pe~ 
a necessidade. da aberturi de um credito es- _c~alidac!es do. corpo d{l inarinhe!i'os np.;. 

· pecial' de 8:719$139, para occorrer ao paga- cwnaes ;< . . . · . · · .. 
monto de ordenados dévidos ao. finado Fran· ·. § 2.õ: Araver o.3 regtilamêMos do ·. Oorpo · 
cisco Aureliano. Baraúna, 2• official da Ad- de Marinheiros ,Nacionaes, d11s FJscolas~ d.e 
ministração dos Col'Peios de Alagoàs. · ; · Aprendiz{ls Marinheiros e- do Corpo de.· li:J.fe,. .· 

Rio de Janeiro 26 de maio de • 1903. ~- riores _da Armad(;t; .. · · .· · .. .. 
Friznciscà _de Pdula R'odrigues Alves .. -A' . § 3.o . ~ creare, regulamen·t :.w as. seg11iJ?:-
Çommissã,o de Orçamento.. · tes escolas profisswnaes, c0rr{lnd9 a · ct.es};le~':\ 

· · · .por cJnta. das competentes-V{lrbas. orçan,rep.~ 
Do mesmo Ministerio, de 29 do cor~ente, ·.tarias; .. . · · .. ·. _ .· . . . . . · . .. 

enviando a seguinte 1.". Escola Prat-ica de ArtiJha.Í'If1 ··.P.ara 
os .segundos.:tenentes que já .teilh\1-rn CO!lclui.::.. 

MENSAGEM .do ,o te1p.po de embarque, .. e para as pr.a;;Çall 
que estiverem habilitadas. li, matricul.a;-·:, _ :· · 

S1;s. Membros do Congresso NacionnJ- 2 .0 • . Escola de Foguistas, para · s~p.pri-
Tenho a honra de submetter á- vos~a elev'ada monto das respectivas companhias; · · , 
consi<leração a · inclusa exposição de motivos . 3 . o ·Escola (!e Timoneiros, Sondadores· e 
na qual o Ministro dá lildustria, Viação e Signaleiros; ·. · . .. · · · ~ · 
Oba~ Publicas ,ju.,;tifica a .necessidade-de ser § .4.0 • A rever o .r{:)gulamento da Escola 
concelidt;~ ao~respectivo Ministério o credit9 Pratica de Torpedos, tornando-a obrigatoría 
ex~raordmarw de 22:983$840, para ser ap-, para os segundos-teneptesquejâtivere1U'S<1.· 
phcado ao pagamento de ordenados devidó ~ tisfeito o requisito do embarque.. · · · · 
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l'vlENSAGEM Art.4. o. As praças e ex-praças que se enga-1 
Ja~em_p~r 3 annos, pelo menos, terão di
rmto a unportancia em dinheiro das peças Srs. Membros do Congr~sso Nacional-
de fardamento gratuitament!) distribuídas Submetto á vossa consideração a inclusa ex
aos recrutas. _ __ · _ _ · }Josição que me_foi apr2sentada pelo Minis-
- Art. ,5°. Revogam-se as disposições. 'em tro da G-uerra, sobre gs motivos pelos quaes· 
contrariO. - . :._ · não se applicou,_ no actual exerci cio, o dis. 

Rio de~Janetro,22 de maio de l903.:.:_Fran- posto no art. 16 § 9, da; lei n. 957, de 30 de 
c!_sçode Paula Rodrigues Alves .-A' éommis- dezembro de 1902, relativamente á sup_; 
sao de Marinhas Guerri1. - pressão da officina de ferreiros do arsenal de 

Guerra do Estado do Rio Grande do Sul, sub
stituída esta_pela de-alfaiates e a creação, no._ 
no dito arsenàl, das secções de latoeiros e 
fun!Jeii'os, correeiros e sellolros, sem aug
mento do pessoal e despesa. 

. D? Ministerio da Guerra, de 27 do corrente 
énvrando a seguinte - · . ·· · 

MENSAGEJVI 

Rio de Janeiro, :27 de maio de 1903.-----=. 
· Srs. Membrà:; do Congresso Nacional- F1~anc.fsao de Patda Rodrig?kes Alves.- A' 
TrapJ~p:Iittin'do-vos a indiusa,. expostçao q_u13 Gommissão de Orça_ mento.· 
me ,foi apresentada pelo Ministro d.e Estado 
da Guerra , sobre a n()cessidad·e de se .,.-Da Assocl.ação Commercial do Rio de Ja
~brir ào :respectivo. rúinisterío o credl-- neiro, de 28 do corrente, pedindo que a Com
to de 54:546$784, jlara--'o0correr a, despe- ~issão que está.tr.atando das tarifas, presi- .· 
za.s SóJE- á .r·econstrucção da ala esquerda do drda pelo Sr. Serzedello Corrêa, seja acom-. 
pavlll1ao- Deodol'O-:- f).o Hospital Central do pan1lada_ de uma delegação tirada do seio
Ex~rçit_o,d~s~r-uida peioinc()ndío que ém 6 .desta Camara . ..o: A' ComUiissão de Tarifas. 
deJanmroultrmo SE:J manifestou .nó mesmo 
hOspital, rogo que Vos dig-neis hábilitar o O Sr;- Preside.nte:-'-Deélara que . 
governo com o referido credi-to. · _ será enviado á Commissão de Tarifas o offi- · -

Rio de Jan-éiro, 27 de maio de 1903__,_Eran- cio. da Directoria da Associctção Commercial, 
ciscô.d(3 Paula, Rodrigues_ Alves--A' Commis- estando a Mesa certa deque essa-Comrilissão 
são_de OI'çamerito; . · _.·. -. · ·- torrlitl'o-â na devida consideração e acompa

nhará com .interésse os trabalhos da Com-
_Do·mesino · ~inisterio, -dé ig11al ·data, t)n- missão presidida pelo Sr. Serzedello Corrêa •. 

vrall_l).o a ~ogúm te ·· · · - .(). s_.. _'Í'homa~ ÇavalcanH_(•f 
-Sr. Presidente, -pedra palavra para man- · 
dar á Mesatnn p1•ojecto delei, que transfere· 

·. Srs. _ Membros _do. Congr()sso Nacionàl __:. ·a Escola Militar da. cidade do Rio Pardo paPa 
Trans!llittindo,vqs _a inçlqs11, expostção que. a de Porto Alegre. 
me for apresenhda pelo Mmistro d-aG-uerra, Esta transferencia, Sr. Presidente, está 
~ol)r.e a J?ecessida~e de se .. abrir ao respectivo il!lpondo-se á administração da . Guerra p!3la. 

MENSAGEM 

. mmrst.errq o cr_edrto especialde 25:0~!0$165; drfficuldade que o governo encontra, na,_ 
para ~ttepder ao pa~ament? _9-e 21:500$ aos quella localidade, eni dar o conveniente en
herdeu·osdo fallemdp capÜÇLo do exercito sino aos mílitares quese matriculam na es-
Ailli.ibalEloy Cardoso, lente d<t extinctaEs- cola. · · · 
cola Mi~it\Lr' doRiÓ Grandé ,:? Sul; 2:672$040, A Escola Mílitar, cyoje no IÚo Pardo, teve. ~ .. 
a 1\_ntomp Semean() das Merces Preto, mestre a sua sêde na cidadá de Porto Alegre desde a 
apose,ntado d;1 officiria. ~de s'err'alhei-r'os do sua fui?dação; pela leJ n,- 463, de 1897, po~ 
extincto arsenal de guerra do EstadO do Per- rê~n. for transferida para aquella cidade sern - '· 
:qambuco; 516$)25,_a Candido Gomes de Sá, que·se.attendesseá falta..de accommodações< 
ex-gu:;tpda fiel, e 402$, a Cesario Manoel d,o e á couveniencia para o e.nsino que um esta-_ 
Bomfim, ex-sorv.en,te do-deposito de Polvora bf}lacimento de tal ordentexio'ia. 
da Matatü, np ·Estado da 13ahla, do venci~ Deixarei, Sr. Picsidente, d~ parte a incon
mentos que estes deixaram de receber roo·o veniencia. d_a mudanÇa da escola para a ei
que vos digneis habilitar 0 · governo c~m "' 0 dade. do R;w; Pardo, q1;1e farei opportuna
credito,Aa.·re!erida qua.ntia. -•·. • · · __ !llen;te, ~ lumtar_::m!3·her sómente a fazer a 

Ri-o .. de Janeiro, 27 de_ Tnâio de 1903__:.- ~~~~~caçao do proJecto que vou manda,r á 
F;ran_p~sco:. de Pa,ulfl. JJ,od·hgues Alves.~ A' 0 .· d'fi · t-~ , · --
Commissãade Orçamento. -· ·. · - . _e I c10 em que es "' a e~cola e acanha-_ 
. • _ - _ · .•. _ d1ssrmo ; apenas comp_orta o pessoal de 
.. Do iUesmq ~tnistor:io9; df:l· igual da~a, en~ 

VIa,ndo a. segumte:: ·· · _·. · · (•) Esto discu1·so ri fio ro.i reyisto pelo orador. 
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alumnos e tão estreitas são as suas accom- cidade do Rio Pa1•do, reduzindo-a n. uma es
modações que os lcitosestão uns juntos dos cola preparatoria ~de tactica. 
out1•os. · Deixando de parte os inconvenientes resul-

Por. esta simples razão, comprel}en1e".se o ta.ntes. de tal modificação, .sob o ponto de 
quanto isto é· inconveniente . ;1 sa~1dc. dos vist:1. d() ens:Jlo,- ttátareq:ios .dos. f!lle -dizem 
alúmnos, que ainda é prejudicaQ.a por uma r.espejtú á parte adniinistrat1va da rriOsm~ 
ilhilllinação â. kerozene. . . . · · escola; ·. _··· ... · .· ·· .. .. .. . . . . · • ·· .·· . . ·.··•· 

ComprehenQ.e--'êe quó, durante a n·oitc;_.em · Q odiflcioque ssrvedealoja.mentoé depe~ 
quartos a:canhad()s, com os Ieitós agar J'ados que nas. .dl.me.ilsões, ... t.om . apertas poquerr·is 
uns aos outros, a illmninação a kerozenc é compartimentos, onde- se.· aloj:tgrande nd:.' '"' 
prejudicial á Slude. - .. , . . . .· m.Jro de á.lumho:S, .ficando, por I:JSS:t. rl].zão os. 

Este estabelecimento; Sr. Pl'Osidonb,.JJão ldtoà unido.; uns aos outl'os; trazerrdo esta 
tem gabinete de scienctas ph~siSJaS, exigido agglonieração grandes p'rejúizos á saude dos· 

1 .pelo regulamento, porque este departamento aturrüfos, quo ainda mais so a.ggravam cóín a 
'• da escola funccioiia em um q~J,::tr&o feito dil- illuminação . .a Rerozene. ·· . ···, · • ... · 

·· gr~des, em rima das salas de alojamentO dos Nãoho; ~tüà de estudol, _não ha -tarp.Mm 
.ahtlllnos. · ·. . · - . , , .- . sa~a Ilara m):lSou, Ílo/.fi tão ·pouco p<l.rà, es~ 
:. O material da .antiga escola está todo g):rm~, conforiJie exige o art. 230 dJ .r~gu, 
amontoado Qm uma parte do estabelecü:p.ento, Lamento. em vtgor:.: . . _ . . .. . . . 
astrágárido-se por tal til. de accommodações. O gabmete .de . smenc~as physiCll,IS. esta. . em 

_ · · . . ... ·. . . . .·· .. · .. ·• . . um apertado compartrmento de grades do 
, Naoha. allr umalmha de-trro quE) satts:t'aça ferro; feito,em'uma das salas das aulas, que 
á~ n~cessrdades da escola,, porq?o o lo15ar es- são todn;s el(cessivamente. peq:uenas 0 em 
colhrdo éuma. va~zaa que dm.apt13 o Jempo numm•o.de tres. 4 , . _..... . • .. _· ... 
(l~UV.OSO. fica_~~ntey'P,J.l)ente alagada.. Mêw . o material da . antiO'a. E:{cola de ''Porto 
diSS8, ha gran~e dJ,ffi~uldade de transportes, · Alegt'e es.t,á, urna paÍ"te :a.P:.()n toada· n.Ó eqili(}iO 
denda aos maos cammhos. onde habitam osalumnos. e a outra distr'i~ 

Ém ~esumo, Sr; Presidente, a quéstfio de buida. pelós 'divêrsos predToa ah.igaJQs pêlo 
. ·. e~onomia. vem ainda em. :t'ayor da • mudoa,óça governo, que formam;, erri seu c(mjímti>, · ó -

da es~ola para a eldadé de Porto Alegre. acantonámen.to dá Escola do Rio Pardo._ •·- · 
, Assim é quo, cbril a J>ermariencia daq:Uelle - Não existo. pr()ximq a esta cidade JJ.m , 
estabelecimento em Rio Pardo;' se. gasta;m campo para óierc;eios"principi.tlmj:lnte pa:ra 
1:707$200 por fuez com àlugueis, ill)lmina" manobras. E' verdade que ha.,.ama va.rzéa 
ção, conducção de a,gu.a; para _á ~scola; pqrque álêm do rio Pardo, porém, segundo informa~ 

·.··. I<i,· ríã;o,ha aguá ericJ.nadá, manútcnção _de ções fidedignas, alaga colll a_s chuvas; ficxndo _ 
. •· aniniaes pa,ra esse traba,lho, etc.; ao passO complcta!Ilenteinutiliza.tda na estação chtF • 

.que,estando ella h a cilad.J de Porto Alegre, -vasa· · / . · · .·. . · 
a·despeza se-reduzirá a 827$, havendo uma Ha ~d.uas li)1llas de ti-ro, uma pp.ra. ;trmas 
dífferença para menos, em favor dos cofres por~ateis o cutrà para artilharia. A priPJeira 
pub!icos, do, metade qa despeza que sé faz presta·se · perfeltà.1:p.eiíto ao fl.m pa,ra que ê 

. lllensalmente com a óscola do &io Pardo. ílestiriada ; a ou:trà, porêm, localizada.na dis-
Em -vista disto, deHbérei aproveitar este tancia d~ .seis kil()mJtros, .O!ll terreiiOf:l. qll e .. 

projeéto, que envió li Mesa, para que seja alágam com as chuyas, é por isso ina.provoi~. 
tomado na ,devida consideração. · tavel por muito. te)llpo durante o anno._-> A 

grande distancia om:que se acha !:JSta linha, 
as más condiçõ.ffs dos caminhos na. estaçãl) 
chu,vosa torriamin:rpr~tieruyel autHi~ação d,.a 
mesma, . salvo. com o, sacrificio do graJ:).(l.es 

, Em seguida' vem á-MeSa.; ê lido, julgado 
objecGo de delibei'a~ão e enviado a Cc)mínfs, 
são dé Marinha e Guerra o ~eguinte 

PROJECTO 

N. 4-1903 

Transfere da cidade do. Rio Pardo para a de 
Port,? Alegí·e a Esc.ola P1·eparator·ia e . de 
Tacttca daquella ctdade, ficando para tsso 
autorizado o Governo a abrir o necessat'io 
á·edito · 

A antiga Escola Militar do RL:~ Grand.e do 
Sul teve sua sêde na cidade de Po.rto Alegre 
desde sua creação atê que a lei n. 463,. de '25 
de novembro de 1897, a transferiu para a 

ucspezas. . . . ' . . . . 
E' certo que a linhade tiro d!:J arti

lharía e.st_á 'ligada. á Estr:ada de Ferro de: 
Port?·Alogro .a. Uruguayana; Ilorém, não 
tendo o · governo de então, quando se ar
rendou aos belgas, -essa e~trada, estalí(:llecido . 
uma .·clausula quo permittisse .. o. tra9s
porte gr:atuito, ou por. preço reduzido, ao 
pesso:>l da escola. a despcz ~ quo é • pre
ciso fazel' com tal . tl'J.nsporte está acima 
dos resülta,dos ·colhidos·. com a utilizaçãÓ da 
referida linha. Assi1n é que cád 1 nma, pes-. 
soa pagando tres mU réis, a despeza .a fazer 
corri uma turma de 20 alumnos e um íbstru-
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c~or, só em passagem, eleva-se a sessenh e Assim, pois, tendo em vista o interesso 
tresmil réis para cada um exercício de tiro. publico e o ensino dado na dita escola, apre
Ãlém (lesta. grande despeza de transporte, sentamos o seguinte projecto de lei. 
a.cc;res~o at!lda. não coincidir a hora de par- 0 Congress~ Nacional. decreta: 

· ~~~â:AQ'tr!i!rl!!Cl.i;ri a do~ .exerbtcios. I>oor c.â-usá .·. · A·r.t. · ·1.l'. E' ·li··a.'·ns''ori·d· a· da c1'dade do R. r·o· ilà. tM.es diffiéuldades .ó oomina,ndante da e:~~ 1 ' 

~o!!'Cvê:.sê. na neéQisidad.e .de mii'ndri.r• aS"tur- Parao para ·a; <,hY' .Pórto Alegre a E~cola 
mâ§'1t eii.yi,íllp ;., .1rias . dahi ~result~m . qutrvs Preparatoria . ;e de ·Tactica daq uella _cidad,é. 
Jã.l\1.-to~Hhêorivqi)i~ntts,' pois, alérir:Aa- ct:~spêza . A_rt. 2. q _FlCa - o Go!'ernq autorrzado a 
.ilom:)Folis%àiddeste.s ·animaes,f\c<l aosinstru- abl'J.r o credrto uecessarw para ~ifectuar tal 

-~!)t9fhiri ül.wtnútc< t{\inpo :pará o respectivo ,transftlrencia. . .. .· . . _ . 
0iie~.Giblo, em vist.a do tempo .que tel'll elO . 4rt. , _3 •. 0 _ Revogam-se as diSpOSJÇOes em . 
6iíii.Siiriíir :cóm a ida e voltá das turmàs. ·. . contrario. . · . . . , .. . ·. 

- ~ ~ .lífter~~tiâ da. esí)Óla está. ~~ll um pro· - . sa.'la das seasõ·~s. 30 de niaiQ de 1903.-
. llt'J~ I!-~9IOnal. ·, · , . • . · . ' : : ,; '· Thoirt'az Cávalcanti, 

" :,Edi~êiôJB.QI\Ghapa,do; ,ém:rtando mai$dé um . . · · o' . . . .··. . . . .· 
~~-ctilo ~,íi,~cé,*iStepci~, sem ne~h4in'il. ~OJídicÇâ(l QUADRO DEMÓNSTRAT~VO DÀS DESPEZAS FEITAS 

. ítfl,.b e e; t~I.v.~z, o foco de .tuberculose e .. . .. ·. · . . . ·. · . · . . . 
-~ · b. $ .·mol~stiaS Ijão J!lllBÓ.S perigOSaS,~ ·. COM AES~OLA PREPARATORIA E DE TACTICA 

.!r~ge; 'j3sê.r·, ti)}lll. ~nferm.arltJ;, . é. úqi perigo · Em· Rio ;Pardo 

·.l!~. ~-}.1. .. · Jlilp .. u0il:a,nç~a0o·., ,:o.óv:r~s0t9o-<J,aluc.· hma0r·?s8e .. s~J.otmua.d0. ota~. lJ.,.,... .,....,. : ca:sa. para tJ; sMretaria, .•.. · ...• 
V:ma. inclpaes praças da ci'dade. Casa:: :para o contingente. •· .... 
: ·~: . . açãq g!lraJ1 éasa dSJ; orJ(;)ni, gabi• Casa para ·a. phá:rmacia.; .: •.... 
n:eté : tr.cl)tljfiiándo . e secretaria 'f~tncQionam Linha do Cabra.L .• ; .•... • ••... 
tifu . iitl:í ·pí'édió pàrtichiar. e sepáradó do é di-'- Unha da 13.oà Vista ....•• • .... 
fi:ôjõ ~)?sêõlá"': ê pó r jssíl 'd.ãõ-se griinQ:es ili~ ;Sustento d,os muares ·das pipas .. 
cõn:veitl'eíltés qtiá facillimosê toraa·prevel•õs; CoUCf)rto de eai'roças_, arreios, 
pBI~ <tt!'Er.:.f~il4clónatrdó e·s~s rêpártições em .. etc·. ~ ...•... '" .. ~ .-........... · 
tiro fir.e!!IU isola;d.o,, Jõiige dos· offi,cl~e!3 .d.o sê r~. Oesp~za céHil pe~soaldas pipas .• 
vWo e.{l~ .·guarda;, ficam· .. depois do éxpedieõte, Ao~ - Belgas po;ra r~tiràr aguado 
ei:poslios a, uni incidente qualquer. . .. · .. ·. ' deposito ..... ' ........ ' .... ; 
: ,.Aiiid.a fuii:Is. bevtdo á. granaé extem~ão M nítiininação .da ·escola e cóntin-

. Jfi,~ró~ .:q:u~ ,:Ç~rc~t_iü, o : .P.é~irpétroAo esta}!ele· .· gente.·.~ ..•..... , •..• , .•. , •• 
Ç,iffi~Ií~ojSj.;t!-Ja(i?s)ó~·:trM dos edifi:çios q.ue fo:r: lliJ.imiil(!;ção da pharn,:iailia ..• ; . 
i!\~JP... Õ::Q~~p'O da eê~9.l,~, . torllJLjO . ,djfi!.cil ~(o.~ . Alh_guel da:ii.Qvi\ enf~rm~i·'ia .•. 
l:jo~ ~ · J'llglllaç,il.sc~j.hZaçao, ~fío necessarra a ·VIagem do_quartel:-mestre á ca-
di.s,cW}itl:t .\3 bqa : g~dém :que dt;JVem: e~istü' em . J)it~l •.• ~ ..... :L;\._. .... ~ ..... . 
taes est~bolecuu.en tos. . , •. . · . · .... · .. ··. 1,'rausp9rte do material, .•..... 

· Alêúl, d.e'tlíifo que ácabamos .de I'elatar,h\1: · · · · · ' · ·. · " 
~.wa.· .p:o.q.siª~fitQãp PciJ?d.~rosJt . a fli,zer. !>-· ;· 
ctdade d(J .,R1o " Pardo _nao es.t~ em condt,- . 
ções ·. d(i ,o.ffel·ec.ér com v,1ntágei:n os p:r'edi• 
cãdôàJridisper)sav(Í~S á inanut(lD~ãq , de um 
estabelrcimeúto de ·enSil)O da ordem de ·Úill.a 
ê!lbblà, militar . . Realni~n,te, além . da .. falta 
d_elútb(taçõês para. oaomcJae.>, 'a}Jlrnií.os, çaso 
sêJà.Iil ' -'m~triculacj,oS .. ôs qli~ < desejam, ,não 
possue_ : esgotos,~agua capalizada .~ · illumina-. 
çã,p a gaz, acárrt)ta.ndó, por illSOí ,sérias diffi; 
~ülda.qe~. para o ~p1n anâamento dê .todos os 
seniços. - . . ·... .. . • .. ·.. . . . . . .'.. : 

ErJi Porto A~egre 

Desp.ezas c()m illmninMão da . . 
.escola,enférrrjarfa, phàrmacia 

· e.:.Contingente .. , . , •. ·;.; •.... 
Despezas de agua. .....•....... . 
AluguoJ.para .a linha . e campo 

· pJ.ra animaes, ... ~ ......•..• 

Mais ainda. Afi despezas coúr a escola .na 
cidade do Rio Pardo montam·. a i:i707$200, .. 
ao passo qrte _com a dé Porto-Alegre fiéa 
reduziqa .a 880$, q.uasi metade daquella, coÍl;IÇ 
tu.cl.ovê-se do quadro junto. · .· .· . . . 

·~ .. · Difi'MenÇa: ,: ..•. ~ .... 

. ORDEM DO DIA 
·Em .vista de taes ·· considerações torna-se 

350$()00 . 
l00$000 
100$000 
100$000<' 
E'0$000 

416$700 

15$000 
100$000 -

30$900, . 

.· 200$0:00' . 
. 50$0® 
150~00:0' 

. . 30$0()0 
15$()00_. 

600$000 
80$900 

200$000 

.880$000. 

.827$200 

urgentemente ~eceséaria a transferericia da E' annunciada a, votação do parecer n. 70, 
r~ferida escola d.a cid.(tdc:J do. ·Rio Pardu de 1903, reconhecendo Deputados pelo 7°. dis· 
pa1~a á de :ro1·to Alegre, de onde nunca de- tricto do Estado da Bahia os , $rs. José Joa
vera sa.Jlir. · , . ;quiii1 Rodrigues Saldanha e .Marcollino. dQ' 
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Moura e Albuquerque, com emenda do Sr. 
Fro,ncisco Vicente Bulcão Vio,nna, propondo 
o reconl1ecimento dos Srs. José Joaquim Ro
drigues Saldanha e Dionysio E:vangeliSLa de 
Castro Cel'queira. · 

O Sr. Buleão Vi~rl.na · (pela or
dem) requer preferenc!a para votàção da 
emenda que óffercceu ao '-'parecer n, 70. de 
1903. -

Consultada. a Camara, _é negada a prefe-
rencia pedida. · · · 

Em seguida são süccessivamente postas a 
votos e approvadas as seguintes conclusões 
do 11arecer n. 70, dé 1903: _ · 

}a, que sejam approvadas as eleiçÕE)S rea
lizadas no 7° districto do Estado di!- Bahia ; 

· · 2a, que seja declarâdoinelegivel .o Sl'.Dio
'·· nysio Evangelista de Castro Cerquetra ; 

3~, que sejam reconhecidos e . proclall!-a.dos 
Deputados os Sr. José Joaqmrn Rodrigues 
·Saldanha e Marcolíno de Moura. · 

Vae 11 imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 71-1903 
, r·. 

Reconhece Deputado pelo 3° distdctÓ eleitoral 
do Districto Federal o Sr. · Americo de Alliu-

. querque, com vâto ·em separado do Sr. João- . 
Luiz · Alves, reconhecendo ;o Sr. Horiorio
Gurgel · · ·· ··· 

A J~nta Apurad~ra das eleições para Depu· 
tados, realisadas no 3° districto do ·mstr-icto
Federal, no . dia 18 ·de fevereiro do . corrente 
an:ilo, chegoú, quanto 'aos can-didatos João 
Gruv.ei!o Cavalcanti, Americo de Albuq11er-_ 
que e Honorio Gurgel, ao Seguinte resultado: · 
João CruveLto Cavalcanti, 2.533 votos; ?..rile
rico di Albuquerque, 1.036 à Honoi'io Gurgel, 
782 votos. · . . .. 

Péla Secretaria da óaíUara dos.DeputadÔs 
o. resultado da contag-em dos votos foi 0: 
seg1.1inte: João · GrqvéJ!'o.Cavalcanti, 2.577 
votos, Arnerico 'de .A!Imquerqu:e, l ;082 e Jlo--
·norjo Gurgél, 923. · 

o Sr. Presldeóte~Proclanio Depu- -. ó vôto do illustre relator, porém;' propõe. 
tados. -• pelo 7o districto d() Estàdo· da Bahia a nullidade de diver~as seéções e chega assim'

.· os Srs. José Joaquim Rodrigues Saldanha e ao seguinte resultado: Honorio Gurgel, 756 
·Y · Marcolino de Moura. - · votos, · João ·cruvello . Cavalcanti, 537 ~- Ame~ 

rico d.e Alouquerque, 265. · -,. ·. · . · . . 
O Sr. Eúgenio Toúrinho (pela · 

ordem)-Ach~J,ndo-se na ante-sala os Srs. José As secções cuja ;;tnnilllâção o relator pro-
. R d · · s ld h M 1· põe em seu pareéer ·são as 2a 6a- 7r;, ga 10a . 

. . Joaqmm Q rlgl)es a an a e ., arcotmo do · lo districto' l"' 2"' 3& 5a . 6a 9a- ha.' 14a'. 
Mc~Ura, requeiro a V. Ex. qué . óS .a_ça in r.o- ·' • • • ' • • , · , 
duzir no recinto, afhu de prestfl.i"em o com: 16"',· dó 2o districto d~ Engerihó Novà; 11 "• · 

de Inhaúma.; 1"', 2"', 6a, 7~. e 8"' de Irajá,, ao 
·. " )lromisso regimental. todo 20 secções-, ~ sob os fundamentos .se> 

O Sr. President,e convidá' os guiiites : . não identidade de eleitores com 
:;,·, si•s. 3o e 4° Secretarias a irem receber, os os qlie de facto votaram; figurar grande nu.--
1:, . mesmos senhores, os quaes, ·sendo introcl.u- mero de .eleitores votando ao mesrrio tempo -
:;;.: zidos no recinto, prestam junto á Mesa .0 em varias sécçõe:;, inclusivé mesarios qué 
c . _:compromisso r_ egimental. · apparecem funcciona,ndo como tl!-eS eiu umas 

secções e votando eni outras e, firiallilente, 
. . __ O sr. Presideilte _ Não· havencl.o outras irregularidades cuja natura~ não 

mais pareceres na ordem. do dia, vou levan, especificá. . . . . . . 
tara sessão.- Antes de assim proceder, peço Entretanto, do estU:cl.o das -actas e mai::í 
á~ respectivas Colllim,issões de lnquerito -~oda _documentos )"ela ti vos ·âquéllas :.eleições, se 
presteza na conclusão do. tra h alho de r eco- verifica q üe não procedem as a:rguições dá' 
nhecimento de poderes; Já foram _ ultrapa,s- nullidade quanto ~s que sa realizaram nas 
sados os prazos estabelecidos pelo Regimen- 4à;5a,6a,9a e 14a secções do _2° districto do En
-to sem que fossem apresentados todos os pa- genho Novo, onde apenas se errcontranf irre~· 
rece:res.· Não podem ficar diversos Estados, gularidades. · . _, · · . 
como Matto-Grosso e . Amazonas, sem re_,. A apuração destas quatro secÇões, ·cujas · 

· preséntantes nesta Casa. Solicito,pois,á Mesa actas estão . incontestavelmente isentas de 
das mesmas Gommissões nrgencia na apresen~ viciQS insanaveis dá o seguinte resultado.: . 
taçã.o de taes pareceres, o que nada mais é Americo de Albuquerqu~,85l votos, João 
do qu·e o cumprimento de lim- devei'. '(Pqu- C1·uvello· Cavalcanti, 693 e Honorio Gur

i -· sÇt.) Opportunamente .ser~.convocada outra gel, 648. 
sessão,sendo, então, dada a ordem do db. A :1a secÇãO do, lo districto do Engenho 

Levanta-se a sessão ás :2 l/2 . horas ·da Novo não póde sei' apurada pelos motivo& 
tarde. seguintes, co~stantes da a.cta res:pectiva; . _ 
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lo, ter começado a chamada dos eleitores dades que cJncorrem para convicção de que 
ás 9 horn,~ Lla manhã, <'llmndo, pela lei, esta -em divers1s secções não houve eleiçlio, não 
chamada deve começar ás lO horas; obstante o appa.recimento das respectivas 
. 2°, n_ão. cons_tar da acta, o numero de eleito- actas. 
res da secção que deixaram de votar.; · Nesta.s condições, quer sé tome como deti-

_so, consliar da mesma acta terem votado .oitiva a .apuração feita pela junta <iesta Ca
flleitores de outras secções, não se declaraMo pital; quer _ se cceite a resultante das au
os nomes nem o· numero cie taes .eleitores; thenticas. existentes na secretaria, a ordem 
- 4•, não se constatar o numero de ceduias dos votados é a seguinte : Honorio GU~'gel, 

·-J.>ecebidas; __ . - Cruvello Cavalcanti,_ Americo de Albuquer-
50, encontrar-se nó livro de inscripção que. 

graude numero de nomes de cidadãos não in- . Assim que, tomanâo por base a apuração 
cluidos no alistamento respectivo. · · das actas existentes na secretaria, cúnsoailte 

'Í'aml:)e:r:ilnão: pódem ser apuradas as sec- .Os precedentes adóptados e ~esconta.ndo d(t 
ções 1a e2" de Jacn,répaguá, por se acharem s?mma geral _os votosdas secçoes supra m(ln
eiv(tdas dEl vícios, ta~s como : ter começado cwnadas, ver1fica-..se o segumte result<1do: 
a chamada dos eleitores ás 9 heras da ma- votos niía· e não existir acta de ióstalla;ção da mesa, 
·qua,nto á I.._secção,e não se acharem concer
táda!;! as authenticas .da segunda. 
- De4uzirido,pois, oresultado destas quatro 

ê_ec.ções, cujas ,nullidatles são manifestas, te
;J>emos que a apuração definitiva ·será a se-
'gúinte : ... · · · 

· > Anierlco <le _Albuquerque .• 
-João Crnvello Cavalcanti •. ·· 
Horinrio Gurgel. ........•. 

· ~elo que .somos de parecer: , · 

Votos 
- 834 

666 
507 

Honorio Gurgel.. . . . . . . . . 756 
Cruvello Cavalcanti.: ...•. ·. 537 
Americo de Albuquerq)lc.. 265 

Pelo que, é a Commissão de parecer que: 
· ·1 o, sejam annulladas as eleições das se
cções referidas neste parecer ; . 
. 2°, seja reconhcido e proclamado Depu

ta;do o·Sr. Honorio Gurgel. 
. S<j.la das sessões, 27 de ma,io de 1903.-João . 
Lv--:z Al11es, relator. _ 

. . 1•; que sejam approvadas as eleições para Contestação do Sr. Americo de Albuquerque 
'·Dej:Juta_do. realisada,s no 3• districto do Dis- · ao diploma' expédido pela Junta Apura-
t;ricto_ Federal no: dia 18 de. fevereiro do cor- dora ao s~. João Cruvello Cavalcanti, 
l'ênte 11rtno, COÜ1 .as restricçõesindicadas ; .< pelq 3o districto do Districto Federal, 
, 2°, que seja reconhecido e proclamado De· mandáda publica::r êm virtude do art. 8° 
putado o cidadi!,o Americo de Albuquerque. do B,egimento Interno 

Rio de Ja,neiro,.. 30 de maio d~ '1903.-'-'--J. EXms. Srs. Membros da 3a Commissão de 
Soares Nei'fia, réhitor.~Lüii lJom_ingues. ~ Verificação de Poderes-Co_nscio de haver 
Christino C1~uz. · · sido eleito, em 3• logar, pelo 3• districto 

desta Capital, vós peÇo v.enia para apresentar 
. . vó'To EM SEPARADO . as razões que adduzíreí, robustecidas por 

A' 3à Cbmmissão dê Inquertto fqram pre- documentos de ·cuja analyse se deprehenderá 
sentQs os pa}Jéisrelat!_vos á eleiçãó do 18 de e direito q~e me assiste .. 
fevereiro- deste _ ·arino, -fio 3° districto do Dis- De certo triumpha1'á a verdade eleitoral 
trictô FederaL __ - __ . . _. . que fortalece e concretiza a legitimidn,de dé 

Tendo exá.minado as contestações óppostas minha eleiÇão, muito embora ó Sr. Dr. Joãó 
pJlos.Srs. Am~rico de Albuquerque e·Honorio Cruvello . Cavalcan_. i estej ~ . de posse do . di
Gurgel. verificou que são de facto nullas, por ploma que, jul:go, !l1e devia ser conferido. 
manifesta frâUde, bem d:emonstrada pelos __ . Algo ae constrangimento fará empallide
contestantes, as ·eleições das secções . 2", 6", cer, talvez, esta exposição por ter de advo-
7&, 9"·e 10• do l• .distriCto, la., 2", s·a., _ _pa, 6", gar uma causa já vencedora e que, por isso 
9"', Il"', 14" e 16" do 2" districto do Engenho que o é, não carecéi·ia dEJ defeza. 
Novo, uadeinhaüma, lá, 2", _6a, 7a :e 8., d_ê Nascida das urnas a victoria de minha 
Irajá-já pela ·não identida.dé de eleitores can·didatura, e proclamada pela imprensa, 
com os que de fn,cto votaram, já pelo facto logo após a .eleiçã!), não · devel'ia, parece, a 
de figurar granqe numero de eleitores vo · investidtirà do encargo depender de mais 
tando·ao mesmo .tempo em diversassecÇões, provas:, _ · · 
inclusive mesaribs que se _dizem haver fun- Forçado, entretanto, a propugnar 9 -meu 
ccionado 'erb. umas ·o, entr'et;J.nto, apparecerri direito, esta minha contestaç,'ió serrá breve, 
votando cmolltras, j;l p:ot· oútr.as irregulari- conci!la, di:Jcu.mentada, firme. 
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. . 
Impetrando, de jli, a vossa cava.Ibeiro:>a mais sulft•ag~do e 221 mais que o immediÇt.to 

benevolencia para qua.esquer defeitos . on :.ws trcs dailo.> como eleitos. · 
falt:1s, devidos a imp :ricia · m1 pratica deste o c01nio da ll:lanh(t, que, no dia. seguinte 
acommettimentu; _ ou similares -vicips 9 aócda. eleição, dá• u:n ·resultàdo incompleto. 
lacunas, alméjo J:Q.orécer a· justiça que não do pleito, poi• isso qué nada -noticia com ré~ .. 
me será negada·. . · . . . . . : .. fere!Jcia ao l!ldistric~o do ·Engenho ·Novó e 

Convicto, ·coino estol.l do alt.o e reéto t>i'ite~ a iUgumas seêÇões.de outrasfreguezjas( não~ 
rio ' côrrfque váe ser juigado este pleito; .côi.. .pubHcanesttfdia o total .das · vq..tações; 'feitoi
fio, dignamente esperanÇado, no yeredictúm por sua illustrada redacção. · . - • , .' · ~: , 
qúe result<.~.rá do cünspictio julg<unent<>. ·•· : -No dia .seguinte. ·2o de fovereiro; porém· 

Penitenciando-me de . quaeaquCJ':asserÇões ratifica u 1\)SUltado d'O Paiz: .. . .. 
que pussàm pàreéer de leve, .i-nsinuativas de · · · ·_. · · 
u.mil. ::intenção. menos ·élev.áda, diV.ido esta Par:-~ Dcpu'tadJS: 

. c:ontestação em duas ·partes: . . . .. .. ' . : .. . vótoa 
_I~. bré~e a.U.alyse ·4ôs: r~~u~tados cta ;ºiHi~ Sá Freire.:. ; .~.'.", ...... ,., ... ~ . .. 2.4t9 
ç~o- pelos .Jo.rnae;, eõllocando ~meu J?-ume,em · A.vgusto V.asconcelL.os• .••.. ··~.... .•.. ·. 2.,090 
3 Jogar naordem do_s suifl,'~giO;; obtrdos , , Americo de .Albuquerque •.. ,..... 1.090' 
~. ~rjtlcé). da apuração · re~t(); pela junta e, ~on9.da G~r!}eL ·:· ·. ·•· · ·:. ·• · .... ·.. -. .- 98.0~}\ exhrbrcao d.e ·. documentos; provand:o que me c;ruvello Ga:v:alcantt '·, ....• • . .••.. . • . 

. -.cabe o ·s• lugar' na classificlção dos el-eitos. A. Goldschmrd~, .. · ........ , .. .. . . . 473 . 

PRIMEiRA PARTE 

Todos. os jorfia'ês ri:i~ dÚs .' $rgúirito e im
mediatos á êlciçai:i'lne classitlc.am emso lagar 
no :pllt~ .. ero. ~~" etrlit?s. __ ,·, : , · . :. · ·. · · 
. o .Pa.iz de 'i 9 . de. fevereiro publ ica o ·· se~ 

· -o iornàl do Co~merêio de 2bde féverei~~:~ 
(J~ 2)in~ere 'orosuitaio quo' segu:é: , "· : ' 

.Pa~\1 Ócputa~os: · .. 

guinte reJutado : · 

Para I)eputl.l,dos 

Sã. F·reirc ...• , .... ; ...•. · ... 
Atigús}o· Vascopccllos ..•... 
Honorio Gurgcl. ...•...... . 
Americo d'e . Albuque:çgue .. · 

Votos Cruvello Cavalcanti..; ....• 
Sá FI' · · · · . · · . 2•4!H Alves Barbosa .. ;.: : ... ~~ .. 
. ' .erred'''· ···.•· ··:.· .;

1
.,.·.,·:•····· ··. · 

2
. 

090 
A. Goldschinidt ........... . • 

Augusto ã Vàsconce los. • .. •.... .. . e,outrosmenos votados; ' .. 
Ameriéo1de Ãlbnqüerqué......... 1.090 · . · · . . ·. . 

,Vot~:~s : ·, f, ,- "" 
2A63 . .;;:....164 
2.187:. ~! . 24 -
. 1.072 ....,... - 31 

785 .:._ ,2 
7n5 ~ . . 2) 

.72i .,....,: ' ,82'!: 
'6()1 ·~ , -·+~ ' 

.:d 
Honorio GtirgeL: · ·. ·: · · · : · ;:. • :; · 977 . _- Este' rc~ultado q~te . aHéra 'U:s . v~tà'Çpes 4\.i.< 
Cruveilo Ca vàlo::t.nti.. · · · ·. · · · · · · · 8

4
0
7
7
3
. .torJos ôs. ·candidatos dá o '2° lagar ao Si'. H o~ c 

Augusto Goldschmidt .... : .. , . . . . . norio Gurgel ·cum . l.07~3lvotos 'eni. sepai{ 
~Uva ' Goii;les, .. · · · · ·, ... · :. ·: ·: · ·. • 42ó rado i,; _ a~n,.Ja~. as~hn · nãÓ.' ~ltrap.as.siJ:!@h )4 ', 
,Alves Bat•bosa ... ·--: · · '' · · • ", .... ·. · . · .322 v o. taç!J,o ·.J•1 con. ta_ d.a. · ao· ·h.u . . m1l<lfl_.. cont .. esta,nte.~ .• , 

· e outros menos .votados; 
. . . . . , si forem tOmados ós vbtos . dó sr·. Honorio• . 

-Goirió vos po-dereis .certificar, · por c ir· Gm;géll .. 072\ ~ coÍnpárados aos · que~me dãO 
cumstancia, de certo advinda de (l'tropello ·de outi'o.:LjorriMs, LO~O; f:lSSã illus~re Sr. can·~ · 
serviço ou de causa,. s.emelhàri~e, · O Pa.iz dldato.fica com menos 18 votos;; si se lhét'
nes$e reaultado omittiu a ·parcella do 108 a;juntarOI}) os V!)tosem sepáradp, se Il;lo eíey.~ 
votos que obtive na 5a secÇão do 2° di~trjcto_ a votação a 1.1()3'; Sêl)lpfe menos qu~ LI.9i3. .
do Engenho l'{ovó> ·. ~ ." . : .. . . . . vo.tos; salva a omissão d'OPaiz'' (dg~umeqt<;J · · 

Addicionando essa parcella ao toJ.al de J.· 'L); cresce)ldo:a .. differeoc~ a 95.votqs .• :o;. 
1.090, ascende .a minha · votação· a l.-í98 que cpnfirma a mlnh<J. co_Uocaçao CIJ?. terce~r,o; . 
vo.tqs. , · legar.. · · · " 

Pela cópia da acta; assignada por toda a ·o Jornal do B1·azÚ · · da 19 d~ fever,ei.rcJ.:~, 
mesa, . com as ~I:initS, devidamente· reconhe- insere, este. ro&liltado ;' , ; , ,., 
cidas, documente\ D,. 9_; q' Ué a estaJ'unt,o., p . 0 . . t d . ara epu a QS: . , r · ·; · 
verificareis ,a vo~ação esquecida, como pelo 
O P(J.iz, que· enuniero · com prova (J. I) 
vereis a lacuna commettida. - · · ' Sá .Fi·eíre. ~, .... ' .. , ...... · •.•. ; ... 

Sendo assim, attinge corri. segurapçéJ. o total Augusto d.e Ya.sconoellos ..•..•• ·~ •• 
da. vuGação á c):tàda somma de 1 .. 198 'votos, Honorio Gu~'gel. ....•.... ; .•.••••• · 
ou .sejam menos 8.9.2 votqs do . q o.e o segu:qdo ·Ame rico <J.e ~AI buqu~rque. , ...••• ;· .· 

vo~ós : : 
. I. 97L' 

L47H 
'Ltl$ 

: 61.lQ· 
··· ·'' ·: 
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Esta votação incompleta. como se vê,desde relro, diz : «O J•esultaJo d:1s eleições publi
. as sommas de su1fragios aos Sr''· Só. Frei l'.:J e cado pelo O Pai:; foi o mais completo de 
Augusto de Vasconcellos, cresce p:1ra o Sr. toua tt i:11prens1. rh Ca.pitnl. Publicâmos a 
Honorio Gurgel. votação do Dis~rJCto l<'cdee:-d inteiro, sem 

Ent1·etanto, mesmo assim; es::>e Sr. candi' attendCl' a amisarlcs c· sympathias, e ex
dato fica com menos 83 votos do quo 0 con- cluindo, por >ystoma, qualquer result:J.do 
testante, que continua a se suppor eleito em eskanho ao nos::>o Sel·viço.» 
3• logar. · AinJa diz O Paiz dB 2) dB fúí·crciro, wb a 

· - · · mesma rubrica: Defeituoso parece_o result'l.do doJ01·nal do 
Bl·a.i:il,.,publicado em mappa, porquanto, « Revendo cuid:tdosamente os resultados 

- ·íltém de deficiente, como facilmente se ve- 1ué inserimos noplei~o. cuja ·exacLidi'í.o foi a 
rifica, não-insere entre os mais votados o mais completa, tal o escrupulo que tivemos 
nome do Sr. candidato Dr. Ct'uvello Cavai- ém só apurar os votosrealmente dados aos 
canti, ·sempre conservado em 5° logar. differentes candidatàs, not:imos apenas um-

O m. esmo Jornal do Bt·a~il elll sua. s edições engano na I• secção do 1 o district o_ do Enge
nho ~ovo, n::t qual o Sr .. Honorio Guegel ob· 

da tarde e da manhã, Sl\bsequerites, nada teve 230 votos e não 150 e 0 se. Amorico de 
mais adeanta sobre o assumpto, do que se Albuquerque lOe não 55, como sahiu publi
póde inferir q11e a votaQão do Sr · Honorio cado. Fazenao a nécessaria rectificação, da
Gurgel não vae a mais de. r.Il5 votos. mos m!liS um testemunho dct imparcialidade 

A-Tribtma de I9~de févereiro, sem publicar e maximo empenho que mosteamos em for
a suqnna das votações, es.tima éomo eleitos nec!}r,ao publico a apuração genuinct dos suf. 
os Srs. Sâ Freire, Augusto de Vasconcellos e f1·a~ios que foram legal erogul1J.rmente apu-
Ihmorio Gurgel. rado~_.)> • • · 

Não sé pôde avaliar dessa noticia,· por fsso. Esta deçla1'a,ção d'O Paiz mais vem firmar 
que não apparece a somma dos votos distri- a certeza (!e quo inconcussa e real ê a clei
buidos aos caí1didatos. ção do contestante, que (ira vos occupa a at

. A· Noticia limita-se a dar uma compara
ção dos resultados dos demais jornaes,. som 
emittir opinião pr.•pria sobre os resultados 
da eleição. ._ ' · 

..... '\-,. -f3i a Il_lustre-Commissão, a que-m~;J cabe a 
honra de dirigir o .presente t1·abalho, quiz~;Jr 

tenção, em terceiro loga.r, por est~ districto, 
Pel1,1. votação' que conta o contestante, 

L 198; (ilôc;· n. 9, e J l) se vê, comparando, 
quo ainda com .o augm~;Jn to de vot1.ção do 
candidato Honorio, não muda de collocação 
na o.rdem dos mais votados ou eleitos. 

se occupar .com analyse mais detalhada -~sshh é que 8 i· dos 1. 198 votos se tirar 45, 
do~ jornaes, verá, percorrendo. as noticias differença entre 55 .. e 10, o contestante ficará 
da. eleiÇão, nas diversas secções ·-das 10. reduzido a 1.163 votos ; reciprocamente, si 
fregueZias de que se compõe este districto, ao candidat.o Hono_rio Gurgel, cuja vottção é 
camo é sempre uniforme; accorde 0 resul- de 977, se accrescentar a di1ferença entre 
tad-o dos suffragios que me· foram concedidos, 30 50 t · 

, o que nã. o succed. e com outros candidatos. 2 e l , erâ. elle a mais 80 vo&os ou SeJam 
1.057, a.ddicionados estes, ainda menos 106 

será isso prova de que a ihteh•eza dos que o contéstante. 
meus votos não permitte a faculdade de 
a.ugmento ou diminuição·1 · Convélll notar que os 230 votos do Sr. Ho-

- · , · · b d Iiorio Gurgel são dados na acta. da alludida 
Para fil:lallzar • amd!l- nos asean °• sem secção,- cujo resultado tem sido publicado 

prefe~on,Cla men_os drgna, . nos resultado~_ por inteiro pela imprensa, mas foi apurado 
OP~t.z, parece.JuSLo o .no~so pro?eder, e e pela junta bi-partüio em votos e votos em 
por ~ss~ que pedrmos ve~ra ~ sua rllustrada separado, 62-l68. 
redacçao para as transcrrpçoes que seguem Além disso, que póde fazer germinar a. 
~<<A apuração das eleições de hontem, no presumpção do irrogulnr·idade entre a aota IJ 
Districto' Federal, foi feita pelo O _Paiz com os bolqtins, supponho não se cscoima d!J 
a !llaior imparcialidade. Não recebemos re· outros vicios a alludida oleiÇ'ão. 
sultados de pessoas interessadas no pleito ; · Da analyse perfunctoria que vem de fazer, 
todas as votàções que damos foram trazida~ julga o contestante se pôde aferir a verdade 

_pelos. nossos reporters e não contamos n~- de s~a eleição. . . . 
nhuml\ das seqçoes em que, apezar de nao Mmto ·em hora fosse d1plomado pel::t Junta 
ter havido eleição, foram affixados boletins». o Sr. Dr. cr·uvello Cavalc:;mti, e <1lgures 
( 19 de fevereiro.) dado como eleito o Sr. Hono1•io Gnrge!, o 

Sob a rubrica Eleições Fede1·aes, no pri- contestante se presume o eleito om :Ju logar 
meiro pBriodo do seu artigo de 20 de feve· pelo 3° di8tricto. 

Y9l •. I 
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SEGUNDA PARTE 1° DISTRICTO 

Acompanlt · ndo a apuração, feita pela ta secção 
junta de juizes, presidida pelo Exm. Sr. Dr. ,{í 

.· Godofredo Cunha, dia a dia, tomando os . Devia ter fuucciunailo no edíâóio da eScola '! 
apontall_lent~s, que se: me tornou . possível · p_ublica, rua D. Anna Nery n. 20. ·. _·· ·· . 
consegUlr, v1, CJHl real_ surpresa, crescerem · . . . "- . . . . · . : .· 
as votações, . de modo que perdi logo a espe ~ -. ~ 1~sultn;do _d:J. e1mçao qu?. se_ d1z realizada 
rança de me se1· cüncedido o diploma, que a lu nao _ comc1dP. ~?m .o ÇJ_Ue ach.ou a Junta-.de 

. 'julguei me p:lrtenceria., attento o rcsut- Apu~çao, como Jit fol_Clt~o. _ 
i tado da e1éição. _ A som ma dos · votos distribuídos aos -di ver~~ 
~ - E foi, já resignadõ1 confiando ria j11~tiça sos candidatos, · como abai:~o se':~· é de 1~..;.4"' 
. : Q.os que, futuramentJ, teriam de analysal-a =---244, em separa~io, parcellas Ja bem a,-~u;· 
~;": que assisti [á . àpura::ão até ao ·seu acaba- tadas JJar~ pro(j_uz1r o espantos() total de ~-· 

8 ~/:.mentopara. chegar a · ésLe resultado: votos I • ._ ·. _ . _ _ ,_l>'tq 

~~ -rir. Sá F~ei;e.• ...•..... ; ... , .. _ 3 .628_ 128 _ Esse t6taldi~idido por dous, quantós -sã~g 
L Dr . . Augusto de vasconc_ellos. . . 3 .1.90..,:; 52 o~ nomes a compor uma chapa, dará o-qu()j0, 

.Dr.. Crúvello cavalcantl....... 2 .326_:_ 93 mente ,de 197 e U2 voto_s, tendo obt~do s~!; 
~~:·. Americo de Albuquerque....... l.035- 7 o cand1d<1:to Honor10 Ourgel _230 votos I _. i/ 
r-·· Honorio.Gurgel.. .......... ' .. ; 782-192 Pela junta avotaçãofoi: . ;±73 

Dr. Silva Gomes............... 808- 31 '--
·:;.'; . Çorori_el August.ci Goldschmidt... 591- 35 Honorio Gürgel . ... · ...... · .. ~ .-.... 62 - 168 > 
e<,c~.. E pOUCQS menos vót~dos. Augu__stó Goldschmidt; •.•.•. / .; . . •' . 21 3(}.~ 
~::-.;.: - _ . Mnericó de Albuquerque ... ;..... 8 2 '' 
~..-. . . -Esta apura;ção, porépi, é de presumir fi- Silva Gom.es ••. ,, ....•.•• , . , .... ; i 12 ·. 
,.,. >cará reduzid,a pela possive1 e prova,ve1 nulli- . Cruv:ello ....••.. ~............... 4 i)..-

. dade de eleições que não foram ·réiüizadas, Augu~to Vasconcellos .•..•. : ..• .-. ·4 • ' 4~ 
~- · ou . que, pelã. prenhez de algumas actas, ~á Freire .•..•• ; . . . • . • . . • .. • • .. • 9 · -~~ 
~- ··. cujos ventre~ fecundados pela fraude, produ- João G1.rcia' ... ; ..• :. . . . . . . . • . • . • L Al 

ziram urrià.. geração de votos. , __ Duque Estrada, ; .......... : , . • .. 3 y· 
t: : : Actas falseadas que mereceram apuração, Pio Ramos.··· • · · · · · · · ... ; • ·.... 14 8 1 

~::, actas que não foram apreciadas pela Junta; Genesio Iguatémy • .. ·" · ........ • . 14 8 
~:>: q11e às acoiri:lOu -. de irregulai·es, , por_ au- Théodoi·o Alvo.: ..... . .... ; .. ' ... 4 
ti''_:, gmanto ou po_r diminuição de votos <~ cont;.•r -5~ - _,...., 
-- . d dil. d ' t d'fi - ll · 1 1 244.· ~:·:· · ou e z1r, e cer o mo 1 carao aquc e 
~ - resultado. .. 
~~·:.:: , .- Em falta de. outí·os recui•sos, . por agorri. ao . Não me parece escoimada de . outras írre- . 
Sf'' me:nos, serve-se o contestante dos documen- gu1arldades qu3 au;tili.em a nulli~ade ; d'é.- ' 
~\ -tos . d,e que está munido-,cópias de actas e pende rido emboí'a. de melhor. estudo o j,utga--:
fi~0-~::'boletins--'e da critica dos jornaes sobre a mento dà. e1eir:ão que_ se diz ahi :Procedida, 
it -·~: eleição pa:ra . . o effeito de·conseguirdemon - nãoaenumero no ,rnappa qíre ·acompanhá 
:;:7\- strar a legitimidade de sua ~leição~ . .os documentos. (M. 2). . . 

2à secçdo_· ~:~ . · Sém outros !llementos. -para ajuizar. do as~ · 
:;:.. su'mpto, · o contestante . se . aguarda para · ine-
ij:'' lhor demonstrar o direito que p1.rece lhe E' .voz cor,·,~n:to o geral que . não bouve 
t< ' 11.8Sistir, quando lhe for dado tér sob os olhos .Oleição nesta secção. . 
~~- -as occtas e mais documentos, archivadós ·na 
::;,-; ::--, Secretaria desta ca"mara, - - · 

[2', . Su:Ppondo de mais vantagem detalhar a 
Í;:· critic.a de freguozia, ·de secção a secção, . irá 
~:. - ~~~~teando o que lhe paréce:r de neçessi· 

t;- A exemplo do que se tem feito, começa 
~ p~ . . - . 
:r_;.~~· 

Fcguezia· do Engenho . Novo 

-Divide-se es_t[l. ft:eguezia em dous districtos, 
o 1° com lO e-: o 2°com 16 secÇões , · 

· Q Paiz, o Correio da ManÚí, a . Ga~età -de, . 
·Noticias, jornaes que junto, sob as discriiíJ.iC: 
n<• ções J. 1, J. 3, J. 4 são accord.es em 
nól içiar qtJe não houve eleição. · 

Como rne faite documento; à útéluo DO 
rriappJ _(i\1. 2). · · - · · 

tJo. secção 

Esta; s )cçiio nã-o foi apm·~da pela junta· por 
varias irrcguh•ridades. encontradas na ·· au~. 
thentica; os jornaes J. I. J. 2, J. '4. dizem 
q.ue não lutvc clúção. · - - _ · 

· · ·· · ·. :. 
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rnaiorüt dos mosarios; os que licaParn e al
guns eloítores do boa fé prl•tonderam fazer. 

Não foi apurada pela junta; apozar disso ·a eleição, m;ts não pudr~ram, pela simples 
.juntamos o documento n. I, assignado pelos razi'Lo do não encontrarem na urna os livros 
eleitores desta secção Arthur Marque~ Ga~;- destinados áquollo trabalho. Lavraram pro
par, Oscar do Nascimento Guedes o Leopoldo testo o foi assignado pelos mesarios An
Viriato de Freitas, todos com as firmas do- tonio do Oliveira Rodrigues, major Alves 
vidamente reconhecidas, para comp1•ovar Nevos, por eleitores e pela prore . .,;sora D. Al
IJUe não houve eleição. mcrinda Machado da Silveira, para dar 

sa secçii'o 

Apurada pela junta inclusa no M 2. 

@a secção 

Apul'ada rola Junta; osj01naes (J. l, J. 2, 
J. 3, J. 4) afflrmam quo não houve eleição. 

Junto documento n. 2, firmado pelos elei
tores Arthur Americano Siqueira, Angelo 
Barbosa Bettamio o Jo;'í,o Ribeiro Maltez. 
Assignaturas legalmente reconhecidas e por 
isso a excluo do M. 2. 

7a secção 

Apurada pela Junta; não houve eleição. 
«A apuração foi suspensa, tendo êt mesa 

se dissolvido com receio dos turbulentos» 
•{V. J. 4) excluída doM. 2. 

sa secçiio 

Nã:o foi apurada pela Junta, que allegou 
<conter a act<1 irregularidades. 

ga secçcio 

Nào houve oleiçào, atiirmam os jornaes 
'(J. l, ,J. 2. J. 3, J. 4);a Junta fez apuraç·ão de 
Mrto falsa por authentica falsa. 

toa secção 

Não houve eleição ; os jornaes ( J. l, J. 2, 
J. 3, J. 4) o. noticiam. 

Junto documento legal firmado pelos elei
tores José de C<tstro Caminha, Joaquim de 
Oliveira Lima e João Antonio de Miranda, 
exclusa doM 2. (doc. n. 3) 

2° âistricto 

l" secção 

Não houve eleição. 
(V. J. l, J. 2) Sobre ella diz O Paiz 

(J. l) : 

« Na la secção do 2° districto do Engenho 
Novo não compareceram o p1·ositlente e a 

cunho de maior authenticidado ao do
cumento. » 

Diz O Correio da Manhã (J. 3) : 

« Os mesarios Antonio do O !ivoira Rodri 
guc;; c major Gregorio Alves Neves pratos 
taram na la secção do 2° districto do En
genho Novo por não se ter reunido a mesa, 
não tendo comparecido o p!'esidente nem 
terem sido encontrados os livros que deviam 
servir nessa eleição. O protesto, legaiment6' 
feito, vae ser entregue ao Dr. juiz sec
cional. » 

Junto documento n. 4, assignado pelo me
S<It·io Antonio de Oliveira RodrigLieS e peloS' 
eleitores Jllbnoel José Pereira Guimarães e 
Victor M<J.noel Nune&, com as firmas legal
monto reconhecidas, par<J. demonstrar a 
nullidccde do resultctdo que foi apLtrado pela 
Junta e a excluiu do M. 2. 

Não houve eleição. ( V.J.l, J. ;z, J. 3,J.4.) 
O Paiz ( J .I ) diz : Não h ou vc eleição, nem 
podia ter havido porque üs 9 horas da 
manhã já estava a casa fechada. (Agencia 
da Prefeitura- rtta Martins Lage n. 2. ) 
Acompanha documento n. 5, assignado pelos 
eleitores Adolplw Nobre da Silva, Antonio 
José da Silva e Bembo Onofre Breves, com 
as firmas reconhecidas (excluída de M 2.) 

3a, secção 

Não houve eleição; (V. J. l, J. 2, J. 4 ); 
diz O Paiz : O logar indicado para esta 
secção esta v<t errado. 

Junto documento n. 6, firmê\do pelos me
sarios Luiz Ccsario Paes Leme e Alfredo 
Augusto R<tvermar de Almeida e eleitor co
ronel Luiz Ferreira MMiel, assignaturas 
legalmente reconhecidas; por isso excluo o 
resultado de M. 2. 

4a. secção 

,Esta secção foi apurada pela Junta, tendo 
a votação attingido <t 374 votos dividido~:~ 
entre os candiLlatos a Senador, sendo que, 
par<t Deput<tdos, já o candidato Sr. Dr. Cru
vello C<walca,nt.i estava com ,20G - G votos 
em 'sepan\do. 
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Havendo reclamado, consegui que .a junta a. rios Augusto Domingues Bastos, Luciano Al
··considerasse nullapwa o eifeito de sommar ves da Silva Netto, Julio Pinto Duarte, Can• 
os votos, por isso quedava 202 eleitor0s para tidiano Gomes da. Rosn., tenente.,coronél 
374 votos ! _ José Luiz dsot•ió. fiscal do inndidato coro,nel 

Faço incluil-a, porquanto a verdadeira olei- Augusto Goldschmidt, c pelos eleitores alferes 
ção estâ confirmada pelo bJletim que junto Alfredo Nunes de Andrade e Antonio Rodri-
(doc .. 7.) (M. 2). · gues Fontes. -

5• secção 

Junto cópia dà. acta e' a ce~·tidão da Estra
da de Ferro Centr..~l do Brazil. 

6• seCção 

Apurada pela. junta. 

7"' seéção 

Apurada pela junta. 

.8' s~cção 

'Não houve oleiç~o. _· 

9a·secçtío 

. , .Apurada . pola, juata .; junto doe. n. 10-
. 'boletim assignado pela nies~1. .com ,as firmas 
· devidamente legaliz-adas, , 

10,• .secçcro -

.·_ .. .. :Não foi apurada pela junta por ser ju1ga
, da·a. respectiva acta ()om diversas ii•rcgula-

;, • rH\açles ~ . · 

· 1'1"' seCção -, 

Não . houve eleição, affl,rmam os jorn\),es 
(J .. ·t, J. 2, J .. 4);contlrmandpjunto os does. 
n. li, firmado pelos mesarios major Norberto 
Augusto Freire do Amar.al, em 19 de feve
reiro, e Jl. 12 tam_bem firma.do pelo mesario 

- Lazaro Ramos. e eleitores Augusto .Rapnael 
:Moreira, Antonio Leal da Silva e Souza, Ale
xandre-Eugenio doAndrade Cainisão e Ruy 
Eduardo da -Costa e Cunha. . . . 

Igualmente junto outro protesto firmado 
por tres mosarios o pelo clei.toy Pedro Ce~ 
Lestino Leal. Todas as fir!nas estão. reconhe
cidas e por isso excluo a v6tação do M. 2. 

13a secçiio 

Nãó foi apuFada pela Junta, mas incluo a 
votação no_ M 2, porque está documentada 
a eleição pelo boletim as5ignado por toda a 
ÍDOSa 0 COm .aS firmas reco!)hecidàS (doq: 
n. 15) • 

14' secçao 

Apm•ada pela Junta, votaÇão comprovada 
pela imp!'ensa. Junto documento n.I6. Bo
Letim, assignado por to la a mesa e por tres 
tiscacs com to las as tlrmas. reconhecidas, e . 
17-cópia da acta assignada por mesarios e 
tiscaes tambem com as firmas. reconhecidas 
e 18, 19 c 20~titutos dos fi Jeaes. · 

15a e 16a secções 

Apurada:s pela Junta. 

ENGE:-!HO VELHO 

Està frcguczia tem d.ous districtos, o ''1 o tem 
oito.. secções e o 2° nove. 

1° DISTRICTO 

. A Junta. ~pu rem as I a, 2a; 3a e 8• secções, 
deixando de apurar por vícios e h•regula.ri
dades as actas da!'l4a, 5"', 6"'_o7 .. _secções. 

2° DISTJÜCTO 

ENGENHO :VELHO-Além destes, ·foi feito outro protesto pelos 
· mesa rios cit~J,dos Lazar9 Ramos e major Nór-

. heJ:>to Augusto Freire do Amaral e assignadó 2o DISTRICTo 
por diversos eleitores 'no· dia c'a ·eleiÇ,ão, o, A ;unta apurou as 2a, 3a, 4a, 5~, 6ae 7a se-
nesse mesmQ dia, entregue no Tdbunal á cções, deixando dé o fa_7;êr. com relação ás 
junta apuradora, presididà pelo Exm. Sr. 1a e 9•, por .irregularidades, e quanto á 8•, 
Dr · Godofredo Cunha. · . 

1 
órqué não foi eifectilada no lpcal designado 

Tenho ainda outro protesto llltS mesmas e por outros vi cios. !)e pois . do exame das 
condições, firmado pelo inesario Augusto actas, entrarei em deta.llíes sobre esta fre. 
Azeredo, que entregarei ao Exms. Srs; Mem· gue_ zia. 
J;lros da 3a Com missão. 

12• secçc"ío 
-'} 

Todo.s os iornae8 aftirmam oue náu houve 
eleição (J, l; J. :2, J. ::J e .r.- 4). c 

Para comprovar, junto o protesk, rloc. 
n. 13, firmado no dia da eleiçãop"los mesa-

INHAUMA 

Edu, fl'egueziu. tem um districto e 12 
:;;ocçôc;:, o re;;u!l,a.Jo r] a elei•;ão foi : 

Deixat•am de s.;;c> ar•tu•ac!LtS as l "', 4a, 5a, 8a, 
wa e l2a secções. 
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Foram apuradas as 2a, 3a, 6a, 7a, 9"' e ll•·, 
secções. 

Sobl.·e as apuradas impugno, por ora,a ua, 
cujo resultado é falso, como se comprova 
p~losdocumentos n. 21, protestolançado em 
notas do tabellião e escr1vão ela 14 .. pretoria, 
Lino Alves da Fonseca, assignado pelo meu 
fiscal nessa' secção S~:. Candido Mendes, eJ;l
tão reporte1:. d'A Tribuna, o pelos Srs. Toribio 
Freire de Lima e SH va, Rufino Sodré Pe
çanha Junior, Antonio Florido de Souza, José 
Ferreira Machado· e Paulino Felix Barbosa; 
Íl. '22, declaração do.· mesario Alfredo Çosta 

- Pereira, affirmando nãô ter havido eleiÇão e 
respondendo a cinco quesitos formulados pelo 

Impugno tambem a eleição dada como ha
vida na 2•secção,por ser maior o numero de 
votos do que o ·de eleitores, e por outros vi
cios de qúe, me consta., estâ cheia a acta. 

Quàndo me fôr permittido, verificarei as 
citadas irregularidades. · 

Considero falsa a acta da eleição simulada 
da 6" secção desta freguezia, como se com
prova pelos documentos n: 33, protesto a.s
signado pelos mésarios Francisco Fernandes 
Barata, Rodolpho Boyde c Proces~o Martinia· 
no de Andrade Rosa. 

8" seççi'íQ 

Sr. Candido Mendes; n. ,23, declaração· do Pelo docu1nento. que. junto, n. 34; julgo 
mesario José Candido da Rocha, tambem falso o résultado desta secção . e apre
affirmando não ter• havido eleição. sento á cl'itica.- da digna Comrilissão o pro-
, Todos estes p~otestos teem as firmas re- testo assignado pelo:; mesarios Srs. Leopoldo 

conhecidas, sendo que 0 lavrado no tabellião do Nascimento( Bemvindo Pinto dó Lago, 
foi em 18 ele fclvereiro, dia da eleição. Dr. Accacio de Araujo, fiscal; Mario Luiz de 

Souza, Pio. Alves de Oliveira, João· Ema
Sobre as secções não apuradas incluo no nuel da Silva e Polycarpo Thomaz de Aquino, 

ma. ppa M 2. ··. a. s seguintes.: 4a, 8 ..... 101\ ... e. 12~'-d · ·t · ·d · b 11·- · · -passa o no car> orw.- o ta e Iao c escrrvao 
secções; juntanqo os dçmument0s ns. 24, 25, dà 1411 protoria, Lino Alves da Fonseca.; 
26, 27; 28, 29 e 30 (quatvo boletins e, outros Com relação. ás seis freguezias: Jacare
titu!os de pr·ova, todos a&signadospelas ré- paguá, C.tmpo Gran.ie,Guaratib:t,Santa. Cruz
spectivas mesas e com as firmas recon]).e- e ilha,s de Paquetá.e do o-overnaçl.or, me. m~;t-
cidas) • . nifestar.ei, quando m,a·.conceder a Corp.missão . 

Junto. tambem documento ~ú (boletim da examinar os papeis referentes ao pleitp. 
7a secção). ·· Por esta exposição. verificará a illustrada 

IRAJÁ 

12 secções .. 
Destl!. freguezia a junta deixou de apurar 

as 3• ·e 4" secções por não ter re~ebido as 
respeç'tivas authenticas. ' . · 
· A 7" .secção não foií1pura.da, porqúó o nu

. mero de votos era superior ao de eleitores,o 
que ajunGa verificou, .pois se fazendo votar 
2!0 eleitores, os suffrag~os para Senador .a.t
tmgiam a 310 vutos,dados ao Dr. Lopes Tro
vão 165 e 145 ao Dr~ Andrade Figueira.: 

Impugno .a eleição dada como havida na 1• 
secção, por ser falso o r'esultadó; corp.o prova 
o protesto lavrado no tallel!ião, escrivã& da 
14• pretoria, Lino Alves da).?ons,eca; assignà
do pelos Srs. SamuelCarvalho de Olivefra, 
Carlos Guilhe.rme Cesàr da Cós ta, Luiz Ama
do Machado; Ayres Pinto · Reymão, e João 
Carvalho de Oliveira; mesarios,e pelas teste· 
munhas Manoel Alves de Azevedo Braga e 
Amancio da Silva Amaral. (V1de documento 
:3~.) 

Nota- O documento n. 28 pertence â 
l~a secção do Engenho Novo (2° districto) e 
não â freguezia de Inhaúma, c •mo, por' en
gano, se enumera aci~a. 

3a Commissão do Verificação de Poderes que 
cabe ao con.testmte o terceiro logar na or
derr dos eleitos por· este· districto, cujas vo
tações verificará pelo mappa n. 2, a esta 
appenso. · . 

Tal vez exteD.:;;o, o contestante foi forçado a 
alol)gar a presente expo§.ição, Illuito embora 
· tive~s3 em mira . o objectivo dá mais abso-
lúta conCisão. · 

Consci() de mere13er.a benevolencia da Com· 
missão pela preciosa e occupada attenção 
que anhela. lhe· seja concedida, espera 
perdão. 

. . 

Para melhor e mais facil juizo, o contes
tante exara abaixo o resultado total das vo
tações a cada c .. mdida.to, extrahÚlo .do mappa 
M 2,onde se de~onstrà que)he ctbe o 3° lo
gar na representação do 3° .districto eleitoral. 

Dr. Sá Fr.eire., .. , ............ 2.367 - 25 
Dr. Augusto Vasconcellos .. , •.. 2.056 - 30 
Capitão Aniàrico de Albuquer---

que ... ; ....... ; ............. . 
Dr. Cruvello Cavalcanti .. , ... . 
Honorio Gurgel. ... , .......... . 
Coronel Augusto Goldschmidt ..• 
Dr. Silva Gomes ............. . 

978 - 4 
783- 6 
665- 19 
571- 3 
359- 8 

Capital da Republica, 25 de abril de 1903. 
- 4meriço de Albuquerque, 
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SESSÃO EM 30 DI\ :t-.·fAIO DE 1903 50::1 

ENGENHO !'{OVO 

1. 0 districto 

. Srs~ Membros da 3& Commissão de Inque
ri~o -... Não fôra ó dev_er . de pugnar por um 
direít.o ·que não lhe pertence sómente, não 

·fôra _a Íli.'l(}essidade da .Repub!~ca de esme• la secção ...,. Funceionou á rua D. , Anna 
r~~a:(é analysar os pleltos ' eleltor~es afil!l Nery ri. _20. Votaram duzentos cincoenta 
de; sómen~~! - reconhecer os -verdadmros elei- e uni _eleitores (251), sendo: setenta e oito 
t~~· o~ le~I~unos _ re.present_antes do suff~a-, '(78) da la secção, centq_ e qu.inze (ll5) ~a 

:giO,; O(l,O vm~ o .a~auo ass~gnado occupar a fia, onde não houve eleiç,ao,e mncoenta._ e mto 
. V.ossa att~nçao,d1gna, por . certo_, de assumpt~ (58) da IQa,, onde t~mbem rião se inSta~lou a 
~menos ar1do, · mesa. Duzentos e cmcoenta e um · eleitores 
·+:_-Pói -. devér;~s intE;iressante: 0 . pleito .. elei-: eX:pr'imem quin~entos e dous votos, -~ pór7 

:tôraJdo cdiâ 18 (!e fevereiro no .3° districto quanto cada ele1~or vota em dons nomes._.. 
JiéStl\ Capital; houv(L üina. eleição nntoria- . Ora, descontados de 502, 64 votos corres- · 
mente _conhecida-, di:vulgadà. :pela, üpprensa pondentes a 64 cedulas com um só nome cada 
n.esta cidiúle, divütg:üla pelo te.Iefrapho para uma; cheg<t-se ao resultado de só terem sido 
~odos o~ ,)Tist~dos, . e J]eSs~ ·ele19ao, mcont~s- expressos 438 votos; como d&I!lons~I'a a vo- . 
tada foiconsideradooabaixo a,ss1gnado eleJto taçJo constante da acta e em segmda tran· · 
pelo · 3° dis_tricto,_ ao· :cargo ~e Deputado fe- scripta: · 
deral. Outra, apenas- conhecida pela apura, · ·-- _ 
çãO .feita pela junta 'eleitoral, vl')iu, comes- · Para Deputados: · 

'tup_efacoo.o ê Iilti~,preí;a para O eleitorado deste 
ilistricto;;<!.JÍpa)'erita.r que .havi~ 'si~o eJei to· o 
cand,i(i1;1;to ;João Crúveno ·ca_valcantL · · . 

O ~ estudo das 1\ctls e o. .éxame minucioso Honoi'io Gurgel. · .. · · ·: · · · · 
dos'doéú.nil:mtos que tenho a honra de apre- Augusto Goldschmidt ..... . 
Serrli"Í' ' á; il_lustre Càmmissão pro_ vam que a Dr ... Sá Freir.e · · · · · · · · • • • · · : 

"' · · · 'Americo de Albuquerque.,. 
verdà.dé. estav:a na. p1'imeira eleição, send:O ' Pr. ·Augusto VasconéelloíL. 
ff!.lsá -. .a.segunda e que, porhnt6,trnão. cabe 0 s·' G 
ao.·candldato CJruvello -Cavalcan · a wves- · 1' • hva ornes.· ·· · " · .. · 
·ti· dura .· de' Dep-utado federal_ '~'~elo 3° distrí" João cGarcia. · · · · · ·-· · · ~ · • ··· · 

· · · · i' -· - 01'~. João Cruvello Caval-eto,. ~muito embora ·se apresente com di- t · 
l · - · · - . . ·-can i ...... -............. . 

:i> ?m~. · · · -:. -· Dr. Duquo Estrada.; ..... , 
Pi'e'terde ôutro: cand1dato 'tambem ser J)r. Mesquita Junior . .. , ... . 

D"epútáio 1íelo 3" districto, julgando jalvez .J~ . A~ Br~Zil. ...••.•. · ....•• 
grie _pomias ac,tit~ (e. :tódós dó . ~o distrl--· Paul,.'\:Ramos. • . ~ ..... ~ .... 
cto do Engenho Novo- 5a, 6 .. , 9~ e J4a _~ Gen~s10 I;5uatei?Y.·· •...... 
preparadas e agettadás o farão conseguir :Theo~l?ro Almeida .•. ; ...•. 
uina _cadeira de Deputado que o eleitorado Dr, VICente de Souza ..... . 

, rec~;~sóu. Pedro·· Barbosa .. . ........ ,: 
>. - . . . . . Manoel Garcia: · ....... .... . 

A~ suc_t'Cóntestáçao, ~hoje publicada, demons- Silva Telles ..... . .. ~ ... , ..• 
tra que, a imp'rensª- desta Capità.l considerou N. M. Florião ...........• 
o abaixo àssig'nado o elei'to;sen<lo que o O Pai.r., Nelson .. : ..............•.. 
no mitnero de 30 ç!e ~arço ultim9, que junto ' J_oão Baptista O!ivelr<!< .... . 
-afih•ma,>wesmo depois de term~pada a a pu- Manoel Narciso CalJas .... : 
ração, que o signatari-J: ç!estas linhas esta v~ úi·.Joaquim Gomes da Silva 
eleito Depnt;:tdo. . . . . . . Josephino Felicio dos Santos 

Na suà,: contestaçã~, .o Sr. Ame.riCo·de AI,- José P~dro Martins.····;·· 
buquerque.; depois de ·q~erer, _ contra aver- José PI~to Mor~o. · · · · ·· · · 
dade dos. factos e contra os· algarismos que: Tbeop~tlo Moreira da _Dost.a 
apresenta; fazei' '·acredi.tar .· qu~ · tinha sido Dr · · L! no Romualdo Tet-
suffragado, de'.rriodo afazer erér .~ue ·houvera xel;·a.· ................... ; : 

· · "' Antonio de Souza CabraL .. sido eleito, passá ·.-a· anàly~âr _ parceHada- Jocelin dos - Santos Fragoso 
mente o .pleft9, ·.adeantando affi'rmações aüs- . 

· tadàs · da verdade âos .factos o dos doeu- Luiz Barbosa.········· ·.··· 
men-tbs que j untos .:serão ·ao- presente' tra-
balho. ·. · 

Em se
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Aeõmpanlietncis o Sr ,. Ame;rico, nenhUres· · -1'9tal .l56+282=438, numero de votos ex-
ado corria eleitq. . _ . presssos. 

- ~ . -. - . 



A~NAES DA CAi\fARA 

A primeira secção .foi fiscf).iiz.ada por di- .·. 5• secção-Houve_ eleição. Todª' a imprensa. 
versos, inClusive ~Edua.rilo . Loba. to . VillaJba publicou o resuita<Io .• · ·. ~ · · · .· · • ·_-.: ,., 

. AI vim, · por parte do candidato I) r, Mileiades ' · · · ·· · · · · · ' ·' · 
. Mario de Sá Freire. · . . . · · . . . 6a se~~ô-Não houve e1elÇ~o .• ' O -docuiJi.ellt9· ·_. 

n: s; ce~tidão'passada· pela -Dii;_e<êtóri'!io Geral 
2a secçao . Não houve eleicãó. Devia de InStrucÇão F_>ubli.ca,, e .n: 4, . protes~o 

funccionar na escola ·PU·blica ·'á rua p .. Anna dos·mesarios eleitóres · e ftscà.es, registrado 
Nery .n. 65; da professora qll,e rege a escola, á folha 53 . do iivro·· n. · 125 dõ ' l" i>ffiêio 
Exma.- Sra . D. Francisca Vieira Paim Paro- de notas em ·· 19 - de .' f'ev'·ireiro~ isto : :--é, 
plona existe junto -umdocumento; ·certidão dent~;o das · 24 .hOras · d(i ·· que trâta .. :ª- · 
paSsada pela Direct01;ia Geral de lJlstrl.lcção lei; · provam . qüe , não llouye ~ eleiÇãO:. DQ " 
Publiéa que . prôvâ. : não . ter· ~havido éleição; exam~ 4oil ·p~peisva::r~ficct~sif qúe ~qlycarí& , · 

... · ~lém. ~o prote~to .assigna?-o' li9I' · 42 -ele L to res; Carnetro;. ~il~al ~o .c!\ud.tda t~ I-fp,norio q~rs-eJ .. 
:-- ·· Ipclusive fiscaes ;e rnesar10s;o que . ;emonstra . na 5a:·_secçao·_ de TraJá, ·onde·: votou e assigrlQ.~ .-

. tambem não tei· .ba,Vidir ·eleição .. ' Da -aeta · a. i,tct·a;; ·-tigui'il>"-éon:io vptaute· nfL l' é{eridá -
. consta que A:ntonlo de Mira·ndâ Evora ·e Ale· 5'! : s~cção.; O elaTto1· -L li i?: Ribeiro· d:qs~· s.antos 
. ·xandr.e Alves Ribei.rq Cirrí~ 'toír!arall'l · parté ·está. inscripto ~m duplicata, sob o.s 11\IJD.eros 

. na mesa; entretairto ·esseil '· do.Us . ell:ütores as7 · 105. e 157;.o· ele i to r Luiz;· Mâi'celfiiio: Ferr()ira 
·,·c signarám o protesto é votaram, n&. .4"se6çãe: _ CoellJ:Q ·-'t1mbem -tr está, sob. ós nutiléro~ . n~ .-
. -Ainda mn.is, 'para· p1•ovar a falsiuad~. d.a e 1:?3. · · · ' · ~ · · ' ... · 

eleição ou ·que eUa :é nUllii e Insu~teiitav.el_ · · · ··- -
- basta exam,inàr o i•espectivo livro .:d~ Jfi ; . -~.· 7a' ~_cÇã.ó · ~ Fb-(presidtd~ p~lo s~. - JoSé 
scrip.ção. Os fãlsiticadori;ls .assignarani dlia$ Lúiz da. CUP.ha· Ji:!:Uiol',que· n'ã\1 :ê etei tor,corào 
vezes o .~tome de- -J--is.-5 Fernandes M1uques; . prova o doqumerito .b:Umél.'o 34 e en:trêta)i{o 
inscripto em üuplic~ta, sob Çls nunteros 12() é ·votou·- e -,as~igtwu .·-o livro ·de : _inscrlpç~-~ 
l2g; egualniente o fizeram cotp. Bérnardo Além ~disso 'figura as$ign;:t-do no' r()Speêtivo: 
Augusto da Veiga;i.p.scripto seguida,meiite nós l~vi•cf o . el~ttót· Tórq~Iató . \"iaira ·de Me.Sf!uit&.; 

· numeros 15~ e 156. ·.:Atém · diss.o :figura 1 vo- . que Joi cmesario; : ~uiiccióuoú e ·vqtoii na; 8~ . 
. .tando: a inscripto · ].<!rancísco Martins l:oi'res 1ecção ·ão :2• districto do Engenho V~lli~.·· Q .· 
Braga. que t.ambem v:ot0u na !Ja: seêção do . 2" . eleitor Augusto ~osé Téixeir~-.- que . figura; iii~ . -

. ilistric+-o do Engenho. No-vo.: <;Nada ·mais é scr-ipto sob .- o, numero . '\:12i foi mesa.rli> da; '9" · 
necessa.rio . accrescental' . (does._ ns. ·1, 2 e· secÇãq do, 1• districto üP . EngenJio Novo;j) · 

· .1 a )·. · · -· · - eleitor Carlos ; Jõsé~ dá Cruz; insériptp. sôb:od . 
n • • lll· . .ê .cujo: , UOlÍl~ - àstá,· ·VJsiveltnéijte: Yf~ .. 

3• secção-Hüilve éleiçãO~ .. Livros ·e; autben~ ciadõ;,'tp,Dibêm voto.ii ~a · l6a ~ tlo . 2• . dlstriêti) 
ticas estão recolhidos ·á CC~omara. A. :imprensa. do ,Eng,en]io Nóv.o, onde figura;' sob o n; ils: 
Gazeta de Notié.ias, .Jorna·x .do c o·rnmercío ·e 
o Paiz) publicolliq resultadO. que confere com .• ga ,seação' - Apénaíl ''existe ó4ivro de i-ti- '· . 
~da authentica e da actlj. . . 1 . . . . · scri~çãó; Oir~e tiro. ter:!po d~clarado, , yelo 

presidente. dli *eram si.do . sonegados· os·livfus . 
. . · 4• secção-Houve eleição . . O Q Paii, a Ga- de ac.tas é üe tran~cripção. ·pó l!vro e;x:J.~,.-
- :uita de Noticias, t.J . .Jornal âo Comme1·cio e o t6nte-.. consta que · yotari).in na · ga · seqçã{)' 

·: Jornal do BraÍil , publtearam · o I'eSultado in- l9 13leitoi·es da 9á, ond~ nãó .houve. eleiçãõ;':·. 
ser~o · no edital fixado á porta dq ediftcio, sendo. quà .u~ diJlles·, o · májor José, de_ ,~li: .· 

· 4 .. escola publicada meninos á rua D. Anna ,Earp· votqu, â .descober.to (dôcuinentó n,·, ~F 
Nery n . 7.~. cujo professor <iec~ara ter havido ·. · . · . . . · . · _ · · · · ·, :' 
eleição. Existe um ·bolétim em poder do · ga sec~ão-Não houve eleição. · Na .certidãct -
abaixo assig!lado, revestido . de todas as .fo:·;.. juntá- (dbc.- n. · 5) . o -pi;'ofe.isor:deÇl~ra pos1ti::·_ -~ 

. malid~des legaes assignado por toda a mesa, .vamente.não sª'ber o qtie_.sé passoti'nâ eséol~ 
, : com as firmas 'directatnente reconhecidas sob a · sua- direcçãô. . - ~- · . , ·· · , ··) · 

_por. notario_ publico, ,cuja ~pu,ráção· requer o _ O· protesto 1junto. (doc." n·. 7); ,r.egi~t~á~Ô f : 
·': · aba1xo asstgnado que o a,presenta. Nessa ·.folhas52 ·verso4o -livron . l25doJ?runeirQ .. ·. 

secção, depois de f!3ita a apuraçãq a· ~ffi:xalo cartorio de notas, prova que não houve 'ele.i- - . 
o edital,houve rim confticto, do qual r~sultou çãó, sendo que dos · eteitore$ que.a:ssígn;:tm o~ : 
extraviarem-se os livros, salvando-se apenas prQtes.to mtütos se acharn.insériptos 'no 'livrô · . 
o~ diplomas de .eleitores da 2a secção, que ela eleição falsificada, · entre outros os Srs~.: 

, .. nalla votaram, os quàes se achato em poJ.er Astrogildo Va1énte · Estrella, · Jaymé Mudiz -
· do secretaJio da mesa. Erii tempo a certidão .Cordeiro, Jo1o Lourenço Seíiras e: A)'mâííilit •· 
que pr...;va istô será apresentada, logo que Vieira Fontes, cujos nomes consta~ - do lfifró" 

. seja obtida do. Juizo Federal, onde .se acha o deinscripção da sa, tendó sido, 'pOI,'' . coÍlStl• . .• 
- inqri.erito que prova ter havido eleição e ter g'uj.nte, a,s suas' firmas falsificadas na 9:i;·"o::· 

sido apurada. . . · -· · - eleitor Ad0lpho Joaquim· da Costa figura vó-' 
- : - . . 
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tàtid.o dupiica.damente na. 2"' . secção e n'l. 9" toa. do 1° districto do Engenho Novo,de onde 
d_c.i ·l ô aistr~_çto ,do En_genh() Nov(). O. eleitor foi mesario e c~jo prospecto assignou (doc. 
EeJija:.rf:iiil ~amos dos 8antos. figura il}.scr~pto n;. 8) e que ·a,final sómente votou na l"' do 1° 
$01i .Q n:.: 'Z), e .tambem ,figura na 16"' do ·2° dis· districto onde ficou retido o respecti 'l'O di:· 
tti~~to'!t()}!:'HgerihQ_ Npvo ::;oh o n_, 17~. O ~lei- plom:a. 
to.r ·Ãiiglí'áú;i.kenrtque. Telles figura mscnpto 

.(Q~~j;í _ -tt 128. e ao inésmo :ten;1po. serviu de . 3" secção-Não houve eleição. Os documen·
, jjiêsi,íi'1o·íui. mesma l6"'·secçãd. Ap.gusto José tos ri~. 14 e 15 r.rovam que a acta apresen-
Tet.iei_ra,-qíi.e fig1]r.a como mesa rio., V'Ütou na tada é falSa: .E' deveras intel'essante a acta·: · 
'~!CWc"Qãd ·do. ro · dis~ricto do Engenho· NÇ>vo, della .consta que, f.altàndô doas mesarios, o 

-·~JiMiirbb:_,como .tendo .- feito, inscripto sob o presidente çonvidara os .eleitores Joaquim e . 
··· jfiJlt',Q~~ ~leitores Augústo C1e!Den;tin;))3as: Fra!}cisc<>' Costa e, port(!.nto,:Joaquim-Costa e 
: ' ídsi n.~J26i Benjamin-.RaPJ,os do.s ~anto3, .n..27, Franci-sco Costa. Joaquim Costa ao chegar . 
~ - .In·à#tto: ·Jayme Muqiz .-.Cordeit·o teem os: aptlm.da acta é ,chrismado' e :passa <J. cha-

, S~u}i)i,oí:UEis . cs"çr\p~os .pela · me:~mápessoa e ID~l':s~JoaquJin Pereira·. O" escrivão aâ-hoc 
ife.lõ ,~Q~iilo p~nho. . , . . . ~ :. ·· .. . · Antoo.i.o .Alves que não é o; eleitor e votou 

- ~ -- . · . · :;;~·, ::. ~- . - ·, - ·. :· '· .: · · - . :. ·_. · ·. inscripto soh.·:o .n : :-17/ tanibeni soffreu miL· . 
. :.:JQ' secçjto~~ãó·· houy.é eleic~o.:· .A:. certidão · dança.te·m uma a_ssignatura··no livro da · ins~ .. 
- 4a .mr®~qi'jiJ. ·"Verá! d!'l.: Instruccão Publléa crip;;ão, tem out~. 1 cómpletàmente differente 

.(~.o~~- n ::9). e. o .protesto dos.:mesarios, iiscaes ·no livro de transcrição·. Dea:ta sec::ção foram · · 
.. ~- ~!ê:i~~rêSo(dó~ -. ."· n :8), registra.do _a falhá~ 52 votar ::rt!J.)qa os eleitorés : Alfredo Coutinho; ' 
Y:~~ ,f\?J.iv:ro ~-· 1.25 ~o priineir?. offl<?io ~e. -~flBçr!pto.sob D· -~ da.3a., .P.edro José. da Cr~z., 
-~oJI!s-,tl.fA . J~tde -feyer_m~o. p:r,.av(!.m _.quE' - n.ao u:)scnpto.sob . . n •. t40; Fenelon da Sllv.a :FI:;t•. 
ng-~ve:~l~,~~ãl:!_, Q. .tnesari<:J .. Man~el Narci~o "lho,inscrip~ó SQb Di 66,córrilit.os dons _primei-. 
p~_W;~~J;: ~l~niJ.~!lr~o - do pr,ot~s.tq_, :· fig1,1ra. ~0 ros, na ~a. ·tambem. · • · .: ;:. · · · ·. 

_ JIJJ~.~!l:íi! · I-f.l_S_cripç~,(>:, ~~ême~1!r.rq·.~a ~"'· ·secçao . 
. ' ~~r~()~. l"!.~J)C!SCO d1t ~rl_va.Tâ va_r.esr q~e _V:Qtou .. 4.. se~çãa . ...:... Nãô . f~ram. ;ecolhidos: ·livros . 
. !l'!J. !"' $~Qa9_, por nao . .ter ::. h;~.y~qo. elerçao- na nem autb,ent~ç:as, Ne~ta secção,seg.undô a ·aú-
~~. :e:<àiª~ngoou o protesto, tem:-tambem a,. su11o then:tjca eifviada á Junta.·Ap,uradora, .haven• · 
.nr~a · [IJ)tiliticàd.a,. O !:lleito.r João. 'Pi:nh~iro. : de lio 241 eleitores qualifi.cados; conforme o ul- .. ·. 
Albu!i.!l~.rq\ie Maraphãó esq~ece ·ó próprio timo a.lii:ltél.mento,votaram 374 eleitores, apu
·liÕ'tri(! ~ .·a~igna-se .. Joãp .Pin.heiro·· de .. Albu-: randoose .. p~ra Senaqor Lauro Sodré 202 :vo
~:J.!l3_l?qü~;: .. P:Or .úJtim9 o: pr!3'sidertte •. da in,&itu- :tos,·Lopes- Trovão 89 e Andrade Figueira 83. · . 
fliQlÇ:eleiç&o vota .; ~ assigna< .o - 1iy~o .de in- ·· · 
llbriJieM; nãô sendo . éleito~ ~ do. Dis~ricterFiF ;pa s~~çã9 ~ O esci'ivão·. ad~lwc Ant~nio .. . 
. U~Nil, chri:ío.'j:iro\'a , o~ documerito.n .• 35·, . .oomes Mendes não é. eleitOr; as8ignando, en-- s 

/.:,:_·_: · •.::· .··.. . 1 ' - • · · · ·. ; tretantq, o livro de ·inscripçãô :Sob o n. 29~ 
2° tfistrtç_t.q · - com o:npme d~ :Antonio -~endes ·Gomes; ·. -

·. · · · · ·· · · · · · · · ·Antonio· Narcizo Caldas . fÓi mesarlo ·da. 
' .. t- seéQão-N:ão houvé tiléiçã;o: ó documento . ' 
i}. 19; ce_rtidão pa~sada peia-f>ire<?to(·ia :Geral 2"' do 1° districto do EngenhQ Novo tendo vo- . 
d)j Jn~ttíicção. Publiéá, 6 , a .publica . f.órma. do tado qa 4a_ <;lo mesmo 1° districto por não . · 

. :P~ót~sto tdoc;·.n:" 11)· .p.rovain não ter havido. ter ·havido" eleição . na .. . 2."' . onde prot~stou . 
eleiÇão: Nestá. secção os elei-tores tambem es- (dqc • . _u. 2) e fig~ra com sua firl,lla falsi-

. qpjl;~~- o{seul) ·nomàs .' ·Exemplo~ Leopold:l fiéada nesta 5a. secção áO"b o p. $0. ·. · ·. · 
EUplir;iii!io_de ·Souza s~ntos, _que .cqi:J.sta do ·· o eleitov Ant()nio ~into dá S~lva V~llà S.ó~ 
~Ust11omento sob o n. 172, está assigna,do no brinho :figura. nesta s_ecção ~Jnscr~pto sob t>· 
lJvr~ ile i_nscripção~o~ o -n~ ·135com 9 nome n. ,34 ~ .vo.to,u: n~- 1~!". . ·· 
lle Leopoldo J!l_pipJ,lan!o de. Souza. Sap.tos .. _Os· .. . a • • _ · : . . · · • -~. ·. :· ... . _ . 
nomes de LUiz Rodrl"'nes de .Ollveira· e Luiz . · .6 . secçao :- R!la D. Adela1de .I!. 24...,... Nao 
shnõea qaspar s~o 'viSivelmente~ :feitos pela hourSJ ~l13iÇã<_>. Na. a~ta f11lsifi:cad~ figqra 
me;Smà p:ãS.soa_. O mesario . Gregorio .· Alves ç?J.no m~sarro ~JE._erwo · dJ> Gar.mo Froes 
Néves, .$i_gnatar!o . do .. protesto, (doc. n. ·11) que nq d1a d._'/' eleLçao esta.va,~m. Guarará;. no 
V;Q~ou, n;t lO~ seccã.o, onde está-i.nscripto sob E~tado de .M~nas. . . 
o· n .. 137. . · O. documento ·n. 16, deinollStra essa affir.-
..... .- . . .. < . . . ... · ·maçí;io. O documento n.l7,-· certidão pass-ad.a 
. 2". · seçÇã~ _,- Não· houve eleiÇão. · .Os .do- pela Oirectoria Ger&l. da Instrucção Publicaj - . 

cumeotos 'juntos (12 e 13),· provam a falsi- .prova 'que não. houve cleiçãe . ·No li-vro_, da · 
da,4e ·!l.;L actà . . · . ·. : . ·. inscripç~ está viciadã- a assignatura de 

O ele~tóf.. Manoel Narcizci Cald11·s foi assi- Adão Pereira· Gaspar e nesse li'!'ro não se 'la-
g!lado sob ·n._.; lqO ao m.esmQ tempo que ti- · vrou o.:t ermo do enaerramento .·como' deter~ 
nha a. suá assigpaW_ra_. ~am,bem falsitl.cad~!- . na . ~iila a lei. · . : , · 

V o!. I 
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Além disso, Carlos Ribeit·o de AsS:is; in- Novo . O eleitor Tbeophi~o das Neves Leão 
scripto sob o n. 34, votou na · 16":, José estii. inscdpto na IOa ónde votou sob o· nu
Francisco Gomes, inscripto sob n. 85, votou mero ·21 e ·figura tambem na 2à_ do .. rricsmo 
na l6a, Áugusto RaJJhael j\1oreií•a, inscripto districto .soh o num~ró 170. O eleito!" J:?r . · 
sob n . 29, ·Eugenio Nunes Pires, n. 42, Ma;toel Pacheco Leao figura tambem ~n~ 
Augusto Caaal de Lima, n._ 28 e Raul Eusebio- :scr~pto e por sua vez tem. o· _seu uomc m- . 
Martins, n. i 16, votàram ta!Ilbcm ua l6a. scr1pto na 1 .. do mesmo 2° thstr10to . · · · . · · 
Ccimo se poderá alfirma1; que Americo. de: . a · ·- . . . .-. _ • · · · . ·· 

· . Carmo-Fróes, a quem·sJ refere a afllrmat1va . 11 secçao_--o- A certtilap.Junta ·(dop. 11 .24) 
de não ter estado presente á eleiçli.o e figurar prova que_:·nao houve ~le1çao ._ A asstgna4!I,ra , 
como mesa rio nesta secção, estando no dia da· do escrnrao ad-h~c ,Amaro dO. Bom fim . Df-LO 

, eleição e·m Minas, ·é outro eleitor d~ igual co~fer_e com a ass1gnat'-'ra do_l!vro de.· t.ra~: 
. nome, junta 0 abaixo.·~~sig-nado 0 documento s~rrpçao .de 3:ctas, esta;.rdo V)Stvelm.e[olte ~ VI· . 
' n. 39 que prova ·. que .no mstritito Fedei'ctl SÓ Clailas . .(} olertor Sevel lad.O _de . A,bre~l qu.J fi~ 
. :ha. um unico eleitor com 0 nofue de AmeriCo gura :como fi scal, segundo diz a acta,. está 
· de Carmo Fróes . . . · · inscripto como votando: na 4a soh o n. 217. 

7 .. secça-o- Livro .. s e authent. fc~s estão reco . i-2~ secção .,-- .Segundo diz ai ~Ct!L funccio- . 
nou na escola publica d.a rua . ·Fortunato de . 

1hfdos á Camara. · · Brito n. 4. O documento junto, n. 22, prova 
ga. secção- Não houv~ eleição. 0 JH'esid~nte que os Signatarios t.l!!sta acta .fantastica .nem· 

-0 _ illustre Dr. Manoel.Cfementinó do Monte. foraüt'ao edifício, .porquanto não ha escola 
pu blíca á rua Fi:> ;·tnnato de .Brito. ii. · 4, · 

. 'recolheu os livros á Cama.ra, de.élaralldo por a.ifirma a Direc'toria G~ral ·d~ Instrucção Pu- . 
. . otnci<'! não ter hél.vido eleição. . bli!Ja . N~ e~cola publica: que-é sita no o .. 3, . 

ga seç!/ão- Figura inscripto sob 0 n. 49 0 não houve eteição . c~nio, prova · com o do-
eleitor Emílio de Araujo que foi assassinado cnnientojunto 0 · 21. · · · . · · .. 

, . em C~!-mp9~ o anno passado e cuja morte é tão _ 13"" secção~ ós li'h-os o' atithenticas estão 
._notor1a,p01s que della,longamente se occupou recolhidos ··á Camara . . ~ - · · . 

. . a imprensa, que não ha necessidade · de · 
. provas.. . . . . . 141!- secção- Na acl.á: de installação COU".' 

· A mesà foi üista.llada·com quatro mesarios · stam sei~ mesa rios a sàber:· · Antonio . Au·-
com infraccão do .art. 16 e paragraphos .da. _.gusto: Riõàiro, presidente;: Etelvino -rgnn.cio . 
lei 426, de 7·de-de.zembr9 de. 1896. · de Andrade Silva, -!\. l_berto Carlos de Éspirit~> -

A acta da eleição está tampem assignada 'santo, t enente ·Eduardo Pedroso Alvà~ de 
.por 6enjamin Gonçalves Braga não constando. -Magalhiies, tenentt1-cororiel José Ricardo do 
na referida acta .que este senhor tivesse sido Albuquerque e · Augusto lVliranda e ·todos 
eleito ou convidado para mesa1•io. O numero a assignara.m. O mesario Eduardo Maga
de .votos · do ca.ndütato HQnorio Gurgel está lhães foi designado paraf-,zer a chaQlada. 

·-·visivelmente viciada na acta origina~ . Na-ac_ta de ·eleição consta ainda o nome .-do . 
· ija.·- nesta secção um facto gr'avissimo: a mesa:rio Eluarlio Magalhães que não a as~ . 
·~onegação do veto á descoberto dos eleitores' signou sem .que haJ-• declaração do mo.Uvo . 

1 Eliseu de Azevedo_ ·,Coutinho · de Aguiar e qu motivos da falta da sua assignatura. Es.ta · 
Joaquim de Aievedo Coutinho de Aguiar. Na mesa foi organizad11 com infracçã;o .do al't-;40 
a;cta não ha a menor r eferencia ao voto §. 1 • da lei n. · 35, de 26 de janeiro de 1892. No 
desses eleitores cujas assignwturas · foram livro da in~cripção !}gura. como tando · vá- . · 
tomadas.em papel sepílorado, como affirmao tado o eleito!' Alvaro da Silvá Porto Junior ·· · 
eleitor Alvaro da Silva Porto, :flscal_do-can- que vo tou · na 9a por não tet• ·havido elei ~ã,o . 

. -didato- Augusto Goldschmidt, -na ll"· secção na ll a onde devia ser fiscal' do càndUato 
deste mesmo 2° districto e que votou na Augusto Gold~chinidt. (Doc. n . . 20 A) 
ga por não ter havido :eleição · naque11a. Severiano de Abreu . figura ter vot:ldo i·gs:, · 
;Secção. Era preciso evitar a ·assignatur-a dos ci•ipto sob o n. 217. Da aét.a da, . ll~ seccã·o ·. 
eleitores da 11"'-afim de facilitar a fraude :na consta que Severiano de Abreu aili serv.iltdo . 
ga. e na referida ll"' . Junta os documentos fiscal o não votou por ·não ter :t itulo. 
1~, 19 é ·20 para ·provar a sonegação dos 
votos. . · · 15a secç..'io-Os· livros e authenticas c ltão 

recolhidos á. Gamara. 
10a secção- "Não -havendo autlienticas re..:: 

quer a apuração pelo livro das a~tas . Pede· 1 6~ secção-O mesario . A,ugusto Henriq_ue. 
exame no livro de inscripção, .exame que Telles está inscripto como tendo. votado lia 
fortalecerá o alegado éo~Jtra a fraude da ga secção do 1 o districto do Engenho Novo 
J"' e 2•. secções do · 2ô districto ·do · Engenho sob o n. 128 . ·O eleitor Benjamim _Ramos 
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_dos Santos figura no livro de inscripção sob gnaturas feitas por um só punho. Antonio 
o n. 174 e ao mesmo · tempo na-9" secção José Ferreirà yotou na. 2" e na ta, sendo 
êitada sob o n. 27; Carlos José da Cruz n". 13 desta. e 3 da inscripção dos eleitores. da 

_ tambern figura nesta e_ na 7a secções sob os la que votaram na 2a. Ha duplicata de Car
. . ns. 118 e .lll. Votaram.na-16" tendo votado los ·Ferreir;J. Veiga, ns. 33 e 34, terido sido 
- iambein na 3,. -os eleÜo1'es Alfredo -Coltinho, accrescentadO no segundo um L -que visi, 
::Pedro José daGruz., Fenclon da Silva FütlhQ1 velmente.se verifica ter sido feito depois de 
inscrí.I)tos na -3" sob os ns. 6, 1.40 e _66; An- oscripto o n_omo. Este nome e o de Claudio 
t"otrio Pinto da Silva Valle que figura votar José d,e _Queiroz parecem _do mesmo -punho. 

<~a 5a· sobo n. iH; Carlos Ríbéirode Assis, . 
:·'~José Francisco 'Gomes, Aug~sto Raphael Mo- . ·2;, secção- Votaram . 9Q eleitores da I" .. e ., . 

·reira.. :E;ugeriio Nunes Pires, Augusto Casal da$" e _sete da 8a, diz a acta que não declara. 
.d!'J Lima e Raul Eu.zel;Jio,Matto,so que.figu,ram si · 'exhibii'am os ti tu los como manda a lei 
':ter votado na 5a S(}b OS TIS. 34; 85, 29, 42, ne!J:l qti'e OS diglomas\ ficassem retidos até a 

· ;28 e 116. · · . apú.ração como exige o§ 4° do art. }o da 
lei .o • .421; de 7 de dezembro de 1!396. _ 

INHAUM:A O tenente Celso Romero;eleitor da 5", con~ 
.1" secção:-=-os livros ·e auth.eriticas- estão forrrie consta do alistamento,_· votou na 2.: · -

reéb1hiQ.os á Camara. · tendo havido elejção na, 5&. O numero de 
2~ ~ecção. ~Ide~.p, 
31!. séc.ção.-ldeín; 
4" S.ecçãó.~Idem. 
5" secção . .,.,..Idem. 
6"' secção .•. -:-Idem. 

·· 7" secção."""""'ldem: 
8" secção. ~.Idem. · 
ga secção.-;:-Idein • 

votos não coincide .com · o numero de elei
tores : votaram ~ nesta secÇão 228 eleitores --
ó.u menos 9 votos · ou menos 4 eleitores · e ._.
meio: Votaram tambem 43 eleitores sem . 
qu~ os nomes constassem do aliStamento. 

. 3" secção~ Não hóuve --:- Os livros 'foJ;"am 
apresentiJ,dos em brancÇJ. _ · 

. Joa. secção.-Idem. . · · . · 
12..-· secÇão::~rdem- . . ·· 4" secção--: O número de votos não coin

cide com o de eleitores, visto como appare-
-11,., S(OCÇãO. • ~ l'!ãõ fiouve eleição. 0 cetl 97 votos para D_eputados quando no 

:·docúniento ·n_. -26 próva que não houve livl'o _da inscripçãó consta terem votado 51, 
.eleição . .Nolivro de -inscripçãq consta !)Dome. o que dá 102 yotos. Djalmà de Oliveira Bar
de Arthur da Silveira Monteiro; inscripto sup reto; rnesario, serviu: de escrivão ad-hoc, re
on,-50 e_noda lQasecção !lo 10°-di.Stricto do .duzindo a .mesa .a quatró membros e concer
·Engenho - Novo con-stá. o :mesmo nome sob. o tando a acta que · elle tinha _ assignado e 
:n. 21. Servillo Alves .Moreira'está insc:ripto furiccionadó. = · · 
:sob- o n. 177 e votou na 1 a -secção do 1° dis-
·trtcta do Engenho-Nova onde ficou retido o 5.: seeçli.o ~Não houve eleição. o nies~" · 
respectivo _titulo. Sob o-n. 113 existe o nome rio Processo Martiniano de Andrade Rosa . 

. de Godofredo Esleves de Oliveira: o alista- votou ·na 2"; deélarando ser mesario da 6 ... 
merifo autli.entico sob o n. 122 declara que 6 Os docume.ntos 27 .e 28 provam que não 
o eieitor chama•se Godofredo Esteves de houve eleição, pois que só ha uma escola no 
.Gouvêa. José .Baptista Pereira figura sob o local designado «Fontinha» e nessa não 
u. 1~0 e ·onomeque . const~ do. alistamentO" houve eleição. o nom·e do eleitor, i'nscripto 
authentico ·é José Perei:ra Baptis~a, nP 15? . . no numero 126, está visivelmente vieüido. 

- No :q, 165 da 4JscripÇão está Paulo Antonio . . - . · · . . . : 
de Faria e 9 nome queccipsta do alistamentQj - 7"' secçãô -'- Figura sob · o n. 4 iriscripto, 

. u. l78, ~é Paulq_ Affonso de F_ari~. _ porque votou Benelíto Tornigo da Sotas que -
. No nnmero 94 lé-s_e Eugenio José Pinto de não era eie-itor, nem.- mesario, nem fiscal. _. 
Cerquefra Junior quando o verdadeiro nome Da cópia a.uthentfca. do alistamento constá, 
é Eugenio José Pinto de Siqueira, n. 101 do so]:l o .n. 74, o nome do eleitor Edwiges A1· 
alistamento aúthenti.c·o. Os · inscl'iptos 154, berto de Oliveira e no Itvro. de inscl'ipção, · 
155, :156,11-3 e -114, Mauricio- Antonio Xa- sob o n . . 36, lê-se Odisberto l:_o . Oliveira que 
vjer, Minelio Alves de Andrade, NarcízoJmt- nãO é eleí.tor. Da cópia do alistamento cons
quim Martins, Go_qofredo Esteves de Oliv-eira tà.,sob o n. I38,José P(nto .de Oliveira Telles 
e Gonçalo de Souza ;Barbosa- parecem - traba- que esquecendo o nome assignou rio livr.>_ de 
lho dõ mesmo punho. · ins.eripção,sob o n. 83,José P i.nto de Oliveira. 

· · No alistamento; sob o n. 146, está -o eleitor 
- I1tAJÁ Leandro Soares de Moura e na inscripção, 

· . 1" seaçãq.:.,.,..pm siniples .exame do livro de sob o.n. 88, está escripto Leandro do Ama- · 
j,iJ.scripçilO' d~rnonstr(!. .q'Qe há diversas ãssi- ral Moura que não é eleitor. l)a, cópia do. 
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'alistamepto, n. 164, . consta Manoel A.Iv:es da 
Conceição do livro.de inscripção,so.b o n. 99, 
Miuíoel Alves Pereirà que não é eleitor. No 
n; 208 do alistamento .está mencionado Pedro 
Ma mede de~OJi veü;a.. :rio Úvro. de tnseripçã(); 
sob o n. 141, esM. assignàdo Pedro Manoel de 
Oliveiea. Da cópia .r:Io aHsta1)1ento éonsta 

- Ludgero Lucrecio Borges,u; 153, no livro da 
inscripção está assign~do Ludgero I.ucrecio 
Gomes que não é eleitor. 

mais quatro mesal'ios, inciuidos neste nunie· 
ro utn fiscal;. Sobram portaQ.to quatro eleit_O.\' 
res aos q uaes a. acta nlto faz a menor réfe•· 
rencià ,nem diz sé ao votar exhibiram o& ·ré· 
spec ti vos títulos-. . . . : " . i i :: r : 

Ha. ~ambem . eleitores que e~qirec'e'1i_ . ó$ : 
nomes: ou trocal)l, oti aüg-mentan;r ou dimi~ 
nuem . .. No alistamento; sob o n~ 136, constli. 
o nomé. de Jqsé Dias de Miranda Fialho e' iid· , 
livro .de. ii).scr.ipção, soli o numero 31;.: coristâ~~ 

· · · ·· · · • · · · · Q. nomé M Jos~ Dias _:de Mirainda •. Do alista~ ;· 
8": ·secção--'-0 docllll):en to ju rito ( n ;· 29 ); ó.er- · ~eqtQ; soh .o)1u Qlei'i>. ~o,; êonsta .. Crisptniaile'.' 

tidão da Directori-a Geral de . lristrl1cçã.o . Pu- José custôdia, do . Uvró de inscripçã.o.r sob, O'!• 
. . blica, prova qtú3 não ·!Íouvé eleiçã.:i. Aléai o,ui:n:ero s'i,cbnsta.cll,rispiniano José Custd.di'cx.J 

disso a àctà. l)rigioal é3tá viCiada rio numero Guhrüirães. pa, cópia do -alisÇanient-á1 :'so.b:.•o i. 
de elei~ores'que votàram, no dos que deixa., n.u!'nero 143, Coiísta, o nome qe José Aí vês Çáé'ii . 
ram de votar ·e na votaçào do candidato H o· .lho,· do livro de ínsci•ipção;sob .o. D·]lmoro l5~N 

· norio Gurge~: . · ·· ·.. Çoilstâ..José de _Abreu Coel~o;, Da,. c.Q.pi.a .<l<V 
· · · .· · . . . · · · · · ·· . .· a.lista'f!lento, sob o numépol28,consta o nóm~ •. 

. · . 51\ se.cção-Os livro~!. e · a)J thentiéas · forani de Jo.sé NiCo1áb di.!o Silva •. l,oúz.àdà;, · dó li'vro 
tUi'lgidos á Cit\nar>a onde es.tão· guardados·. <f.à. insD~'ipçãó, .l !:n, é_onstã. ;.José . N'Jcóláo da: 

·cunha Louza.da;., ,Os 'nomes ii;ism•iptos nos nu-
CAMPO GRANDE . d . . ·.· .. :: matos 94 e 9(), Alexandre Pereira : a Hora e · · 

.· 6àse.c,.ão - .H. an_.· o .fim.·~.··.da; il.ct. a. ·'u:m. à_ ... decl_ .. a.: AntOiii.o PJnto Barbosa, .parecem (;lScriptos 
v d .pelo mesmo ;punb.oc, assim como os' ·.de Tho~ 

• . raçã.o·ein·additamentC! dizen ,o que dei~arilm inaz José dos Santos e João, :M;uniz· Navarro; . 
· de "Vótar74 eleitore"s ; ·essá · deelar!içã.o Jem nume:ros 166 e 167. ·.· , · · 

uma-entrelinha corrigindo para 9~ . o numeró D·0 . . · "xpo· . . sto .. : ._se ·v.·e· ·r·l'.·fi·c·. ít .. ·.···.que· ·.· ··n· -a·· .o·. ·h .. ou". e·. 74; a esse· ad(iita;meato ha urii novo addita· " .• 
monto assignadó a penas pelo . secretar,io~ . éleiÇlâÓ nas seg_uin t~ . S,éeções: . 2:i.;· 6•.; ~à e l Qa; 

d.J? l0.: di:&tt·k~o do.En,g.enho Novo; 1a; 28 , 3t~,
-' . 7"' . secção '-'--. FhnccioJ:lou ha '"' escola Jo (3a, .na e l~a do,-2° dist~·i:ctti do Engenho Nóvo; 
sexo fdminino (nãó diz o local}, >· . ... · ... . . v~: de Inha.úma; lq;1. ~,..-. ~~ . e 8" -de ,Ir31já; Sã.ó 

A-certidão .junta próya que' ,ir o Ioga.:r dep.<).-: . nul~as ' por . te['em }ld~ · evJdent.(}mente falsl
minado Campo Gránde _ap(:)nas existem quás: fi,?ad~s; :;~,. 7a do ·lo tlij!t\Ictq)~o EIIgen·ho NOY()i . 
escolas publicas. En tretahto foram de~ijSnti.· · ·P· ,,9a, :.I4ae:l~•,do ~0· dt~~r1cto do mesmoó J!!n
.dastressecções para as . escol~ de . campo ~en]lo N~vo .; • 7" de Ira.Ja, .que coQtém VlC_IOS 
· (jran<J;e, doritl(;) se vê que .uma das secções fi: , msanav~ns, a ~a .e . 7"' d~ G11>mpo Grnud.e. e a 
cou sem locaL A ().c ta refere-se a um. fiscal · 2" de •. Sa.IJta Cruz, cUJO. r.esulta.do fo1 ai-
do ca,ndidat.o Antonio Benedicto Pires da teeado.. · 

· Silva mas não menciona. o nóme des~e fiscal. ·• · Eni r~Iação· á: 14"-do:-2~ districto do E o.~ 
: Na actà dá JnstalláQão .·não consta que Sé ~~~ho.Novo iiíindacha uma .gr.ave _Íí'r(:)gulari-

.• · bouv(:)~se. apri?Sentado . fiscal àigum, ·•:dtz.eh4o dade ·que é a f)og:úinte: .·o )ooal" designàdo 
que os ,J,llesar10s Albmo Antunes . SLIZilono •é para. fu.occiona.r esaa ·secçã;o foi a 'escola pu~ ·· 
eleitor dá 5" socção do ní.ElSl1iO Cà.mpJ GriJ,nde, · blicá,·Collegio Santarérri,: a .secção · funccioJl.ÓU 
e Wiro de Oliveira, secretario; é o leitor da â rua' (3-oyaz n. 64, escola publica. . . ·. ·.· · 

. 4"',- não:declára de que secÇgão é eleitor o fis- · . 
caL do ca.ndida. to Pires da Silv. a. D. o livro .de.· · OPa, 0 documento júnto (n, 25) prova que . 

- - n~o ha nenhuma escola publica n.o Districto 
. . inscl'ipção consta ter votado Joaquim José Federal .. fleno!Dinada COlleg,io Sa.nta.r•ém. Por~ .. 

. . Alves o assigna a acta com o nome de . Ma~ d · · 
· .. noel Joaquim . Atves. Joaquim.' José Alves tanto, func~ionan o â rua Goyaz .n. _(i4 f!lgc• 

. não é eleitor. Oeleitot' Victor Manoel Nun~s · cionou . fóra do .local . designado pela. -:Juntae 
' figura votaudô da 1"· secção do 2° dtstricto i;lo c(impetente. ' .. ·.·... . . . . .. ····· .· ·: 
Engenho Novo· ·e na 7" secção de campo .J,usta é, poi'tanto, a contestação que faz ó 
Grande. · · a~aix,:o assignado ao diploma do D~·· .JQão 

· Cruvello Cavalcanti~ q'l,le não . foi. e~~~tQ pelo 
SANTA CRUZ 3° districto eleitoral: . · , . . ·. . 

· · -A imprensa toda; no. dia : 19 de fe'Vé'reiro . 
2a. seéQlj:o - Do . livro . de inséripções con- próximo. findo, deu o aba.i~o ·assignado ·como 

· stam 21 asignaturas, conforme . alista junta. eleito e ning11em protestou, nenhuma voz 
rlc eleitores dos . qua.es, segundo · atfirma. a · veiu .a publico declar•ar que não .era verda-~ 
a0ta, 13 pertenciam a divet·sa~ secÇões. tia deir~a essa atfirmação. ·· . ., · 
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, Q. O }'a 'z aio da no. dia. 30 de ·março insistia tal .o esc1·upulo que tivemos em só apúm~· os • 
êifí Aizet q11e o ~leito h:n'itt sido o contos- votos realmentedados aos'dt(ferentes caclida · 
ia,.!I.te Honorió Gurgel. . · .. . . .. ··· . . . .. , tos, notamos apenas um engano ~~a 1a seoçao 
,:Aà, eri.éett1r-se . à , a, pura ç-.ão : ap1•esentei o do 1° :aistricto do E'ngenho Novo, na qual o 

~.meiü l'll!ótesno• O Sr. CruveUo Cavalcanti Sr, flónoi·io Gurgel obteve 230 votos · e nao 
~ ~t\~ràtJt'otéstou. . · · . · . . 1!50, e o Sr. · Americo de Albuquerque 10 e nao · 
·':Ni'l (drn4~ .d,o . Comnie1·úo. do .30 do março 55; domo .saMtl publicado»: 
rg~N~íH detàlh~ménte . ào seu contrapro· ' Rectificá.do portanto\íêcsc.que o resulta~ó 

. " llo O PaiZ foi o seguinte~ :- : 
'r. · d~ lQgtei resposta: o .mért mustre éom~ 

. . Ul'Jlão achou il,rgUll)eo to. a ·oppor, fá.ct-0 Sá Fi•eire · • • ... ~ ; ..... ; .. ; .. 
· ftlfe . · 'J,ot:a em ceintrario: A sua. alll'gn.Ção. A·;: Vasconcéllos ....••. ; .... . 

2.454 
2.090 
J .057 
1.045 ~

~ ~lil éj. ' dli mlO o J'rlrnrj. l.do CoinrJ~(irCÍO o·. : ' H: GurgeL. •.•. ; •... ; ..... . 
, rl;. ·.·y..· éi .. a.,d.O.··.d·o···· .. .,.·c.on.lo el.·eito .ca···h.Oi .. t.J..c.oin a, · ~.x.hi.·· A. •. Albuquerque; ••.• '·· .... : ~ .. ·. :çãc.tdUI.ií.'ópl·io riUtnero do Joriu\l; qúe áffir: c .. 'O:tvàlcantl.;: ;· ...• , •..•.. 807 . 
ni}i.và.-ó bQntt;<\l'Io~ isto é;. quo o-eleito tinha 
sido .o úbaix:o asi!i ·:Bdo. · · .··· · 

·.' o '.f'osdlt:ttl0 · .·p~bÜÓ<J,d\> pela .imprensa 
!\ia 1~ do fCVWÇJiro f?i o seguinte: . · 

no 

Jo }· d do . Co1imuÚ·ci9 • 
·-_. ;- ~ - ,.:-, __ __ , _. . -: . . . . i ·. . . 
Si!'}rmrc; .·, .. , .. ... ·,, 1. 765'":"'104_ 
4:1J'g.uslló Va:;cóncellos .. :-.1.400'- 24 > 
ijônorio ou: gel. .. ; . . :, . J.04l-:-. 3!' · 
;Á$~i'ico Albuquerque':.· _· 785.:_ 2 

<ii!.4i'11Sto Goldschniidt' .. · .. 601~ 4 .· 
QJ~íivello. Ca va.rcan ti . . . · .· 608 ""'- . '2 
;A !Vês B!,rbosa .. , • , •• ; . 608- 82 

. . ' . - . 

Gazeta de Notic.i((s 

· Sá: ·Fi·eire ..• •. ; ...• · ... . 
. · · 4':; ·; .Yª'~concellos •.•.• , .. . 
· :fftil:í:(n'io . GurgéL., •... 

c-. Cavalcanti. ...•... : 

2.146- 5 
1'.900~ 5 
l .284--... 5 

· A •. Góld:sehmidt_; , ;· . .-;·. ·. 
s . . Gomes ..••. ~ .••••.• ·• 

889- 2 
835-- .· 3 
446..,.; •.2 

• Ai\ies Barbosa. ~ , ... ~ .. . ;. ' 364- 2 . 

Jórnai do Brq,$il 

• ·sa)<'rlilire~ .. . : .... : ;. . ~ ~ .... • 
·· A. V,asconc(:)llos . . · .••... , .. . 
H. Gurgel. .... :.~ ..... ;,,;; 
A .. Albuqilrque .•. , . .....•.. 
A . . Goldschimidt~; ......... . 

· ·S.-GOJnos.: ••. ; .. ·.: ...... ; .·,, 
' · O.Paiz · 

L9il 
1.471 
1.115 

650 
-598 
579 

, ~á ~"teire.· .•... ~ - · ...•. ;;; .: · 2A54 
A . .Yliséoncellos, ;,. .. ......... 2.090 
A. Albuquerque.: .... ·: ..... .' 1.090 
H. ;Gnrgel. ;, ........ ; . ..• . .• 977 · 

. C; Cavalcanti..:.; .... :..... 807 
: :Augusto Góldsqhimidt ..... ~. 473-

Ainda.pot+tnto, pel~ resultado publicado . . 
peló Q Paíz. fui considerado o eleito •. 

o :Jorrial) do Oommercio do 20 de- fev.ereiro . 
e o Jo1 .. nal do· Brazil .d;darde do mesmo dia 
confirmam e ratificam a vot~ção. 
.. A Tl'ibttna tambeni ·ei:n 19 de fevereiro. 
confirma esso resultado ·c a.ffil'ma-o· verda-
deü•o. · • . · · . . · 

. P<)is bem,Jl\nguem con.testou· a veracidd.de 
uo qu~. foi .. publicado, ni.ri2:uem reclamou, . 
todos acceital'àm e accottarão, . porque, como 
.a justiç\,. ha tamhem urna. verdadt:} imma· 
nente.qUe-seimpõe e que domina, . 

f>oí§ bem. a imp1'ensa (O Paiz, cie 20 de.fe
vereiro e A .Tr·ibuna) denunciou que-acta-s se 
proP..al·àvam, .. uni trabalho_ feito repentina- . 

. meiüó pa;{'a ,. iterar o rcsu~tado legal da .. 
eleiçij,o•; c a~si.m foi! : . ··.. . . ..., . 
. A apuração· feita_ Mia Junta Apuradora, . 
.jocluidas todas as--eleições simula·las .e falá- · 
fi'ca<la$, fó~ : · · 

Sá .Frei I' e .. ~ .. ; .• : .....• : ~ . 
A. -Vasconcellos .......... . 
C. Cavalcanti .... ;,.; ...•. 
4. Albuquerque ...... , ... . 

.. H. · Gu.rgeL .................•• 
s. Goltles ...... ;., ......• ; .. 
A •. Goldschimidt ..•.......• 
Duque Estrada, .•• ·~ ....... . 

Votos 
3.776 
3.236 
2.446 
1.037 

973 
681 
641 
363 

Deduzindo, po~iún, os votos constantes ·da 
relação junta, votos oriundos de actas de 
.eleiçõ(:)s falsificadas, -o re3ultad J real é o se· 
guinte ; 

~á Freire ....... . ... .. .... . 

o o Paíi C01ll toda · a lealdade no dia se· 
guinta. (20) rectificou esse resliltado e .de, l 
clarou que «revendo, cuidadpsamente os resul
tados, que inserimos . hontem, do . pleito da · 
vespe1·q e ct(jr. eo;act-idlío f6 Y- a mcdvcomJ5l.et(1, . · 

A. ·Vasconceli J3 .... . . , .. , .. 
H. Gurgei . . . ........... . 
A . Goldsclu a :,lf. ........... : 
.G. Ca valk!au éL . . ..•• : .•..• 
s~ Gotnes..... . . . . ...... . 
A~. Alburpmtn0 ... ,. 

Vvtus 
1.3213 
I .2 ~5 

664 
.4 l.Z 

70 
91 

119 
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Donde, portanto, se vê qu!l os Deputados Mílitão Tavares dos Sa~tos. 
legitimamente eleifos pelo 3° districto elei- . 'Manoel Domingos Soares . 
tora! sãó : José Joaquim Ripeiro. 

Milciades Mario S.á. Freire. Bazilio da Sllva_ Maia,. 
Augusto Vasconcellos . Antonio Augusto do Amaral. 
Honorio Gurgel. Aléxandre José Alves. -

E' o que espera-o contes~ante da JUStü;.a da Soterio José de Azevedo. _ 
3" Commissão de Poderes c da Camara dos 
Deputados. Francisco Cancio Pontes Netto -

Districto Federal, 27 de abril de 1903:- Luiz França. _ _ -
H. Gurge.l . Thootonio Pereira- Gomes da Silva_ • 

.A.companham esta conte-stação 45 documen- Albino José -do NasCimento. 
tos, _sendo: de ns . 1 a 43 .e n. 20 A n. c 1 A. Joãp' Raldo; 
-H. GurgeL- José Cust.odio ·cte Souza. 

SANTA CRUZ Alf1•edo Jrerreil'a ,Leal. 

2a. secção 
João Franci~co de Souza . 
João Afro das_ Chagas . _ 

Não consta do alistamento da 2" secr:.ão : , Leopoldo Antonio Do mingues. 
Glarindo Nunes da Fonseca.. Anto-nio Alves Antunes. _ 

·--~a.noel Heleno Junior. Lodo~ioo da Silva Valente . 
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- ... Secções falsas 

.... "' ~ 
.-,:;:! <l> 

o o ..s: o '§ ~ '@ +" ..... - ·.~ ... UJ ... a:> ;:.., ~ C!:l 
J';t.. :::! · o p. a:> <:) bJJ ~ :::: s . •c;l :::: o ... ~ c;l . 
r/1 ~ ~ o ~ - ..:; . . . -· o 

U3 /~ C!:l 

· EngenhÇJ Novo 

lO distl'ictp 

2"' secção , •.••.. ~ •..•.•. . . 105 83 .1 13 124 42 o l 
6a .» ..... ·• ... ~ ... .... 98 101 51 180 3 o 2 
7 .. . ,)) ·· ··· .. . ········ 80 81 7 120· 40 lO o ga )) ················ 101 ' 1Q7 2 - 198 14 o 4 wa. >> 

·- ~- 85 - 90 12 i61 o 2 o ,.. , .. . ····· -··· ··· 
2° districto 

l asecção . •. : ..... . ..... . . 125 109 2 156 4 2 
2 .. » ... ......... ... 104 80 2 118 1 43 2 

... --3"'· )) ' .. , ..... ' ...... 194 89 · o 113 2 4 o 5a » • ~ ~ i , • •• ••• , .••• llO 118 4 47 108 o 19 
6& )) ....... ........ 12 o o 102 146 o o ga ({ ' 

· -· ••• j • •• , . , • • •• 107 103 2 4 210 8 21 
la )) ............... .. 111 89 I 118 o 2 1 
2 .. )) .......... ... ,., 58 64 I 121 L 3 o 
4& » .......... .. . ,_ , 116 48 5 1 217 42 32 
6"' » •• .11: _ .. _ •••• • •••• • • 13 21 85 107 87 89 o 

Inhauma 

\1"' secção .. ... •• :;-•••• .•• 125 113 2 l3Q 2 o 
.. 

Irajá -

1 a secção.' -· . .... ..•....... 53 71 2 o 3 8 177 
2"' }) 150 41 '21 110 21 5 -· 93 .... _._ ...... -.. · .... 
4&. )) ... ... ..... .... 32 14 4 36 5 1 5 
6a » .-......... _ .. . _ .... 140 79 5 124 5 o 8 
7 .. )) .... ......... ... 105 85 60 120 o lO 30 

'-·~s .. . » .. 72 83 4 o 7 o 180 ,. ...... ..... ... . 
Campo· Grande 

6a secção . . . . .. · •.. ...... 160 101 l 60 o o lO 
7a » .. .. ··· ········ · 94 100 3 54 o o 5 

San:ta Cruz· 
I 
I -

2"' secção ; . ·. · .... · .. . .-•... ·· 100, ll9 ··20· 72 o o .o 
~ 

Totaes· .. .. -.. : . . . ; •. ~ 2.450 1.989 -309 2.376 918 229 91 

Honorio GUrgel. 
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· . Exms. Srs. membros da 3a Com missão do · rintho erl1 que se perdem os seus. 239 vlrÍios: 
Verificaçao de Poderes ~ De novo e- res- da .1" secção. , . · · · _ .__ ._ 
peitosamente,. anhelo merecer as -vossas Estão dados cowo votando nes~a secção 
attenções generosas parl~ o que orn. vos 78 eleitores a ella pertencentes; . rendo Ó- úl-
apresento. _ _ _ _ . . , - timo o :iJ.. 78 do livi'o de inscripção; Antoníó 

Additivo á contestação que tive a honra TeixeÍI·à_ de Carvalho ; emtanto, as;ign\1 o 
de vos dirigir, começarei por ·me occupàr !J,tludido livro doj_p.scripção -o eleitor n; .17 r 
éom uma ligei ·a ànalyse da contestação do da 6a secçã.o José ;da Silva Brandão (livro do 
Sr.l!onorio Gurgel._ . · · ali~ta~ento da ultima revisão em vig~ 
- Confesso que · da~ le~turª', ~eh1b0ra_ )'àpida 1.899) ~ , · _·· . --.. -.. _ - ___ -- ·.· · . 

· dos docuwe:ntos apl'<)sentados pelo pt~est i- No n. 'i3, ,na oi·dem dolivro de insc:dpç;ãü;. 
_ gioso canditlato só encontrei üiri r o rúl!dcado habilment(;l fàlsificada a firmá ,. figura dOmei 

,_ spb o n. _ 41 qúe at.testasse a pa1·cella. de 63 votando HOnorio Leoncio de Mwedo qúe não 
: votos. que, parece; _· obte.ve na 4" ,secção 'olei- é eleito r ·· !}em Q.a 1 "',- nem _ da __ :6";<nem d,à. .. 

toral do lo distdcto do Engenho_ Nov:o. · _· - toa secções e -antes .. do. il. 78 do citado livro 
Os demais documentoS'; éertüÍ:õe~,, cartas~ d_é ÚISCi'.ipção! Junto documento-. n.; 1;- -na • 

declarações, protestos •. · chapas, jornaés, •_ .pa- serie !i os que .acompan)lam -o presen,té àd:dí' · 
recem fazer prova de _·um libello _· contra ·ti v o. e 35, ·contados o~ _Si .entcegues com a• 
todOs os infelizes quenão accorreram a auto· contestaÇãp de: 2!5 do ço~rente, : - : . ·. ·· " - · 
proclamação que o cruel contestante a todos No n ;_ 5,1 (sempre antes dp, 7.8, ultürio -clôi· 

.. faz; da propria eleição; ··· por 644 votos, con- tor;da_l a secção} 'tigura Basilio Teiieira_-Gn.r"' ' 

. forwe se vêd_ a .pagi __ na 2'4 de s.ua -contes __ t_ação. cia; que- no alistamento de -1131}0 _n_ãó .se en~ : 
· contra como el ;itor de nenhuma das t:res _ 

P_ <tr11 se éle_ger, a h_ â.te ._a· 'vótaçã.o, . dos Si·s •.. · - ~ . _ secçoes, . 

P~45A~g~s\o.~~v;~~~~.ce~~0Juitn~~ ~~ei~~f: : No n . 5:5;-liyr q de insprípQã~; assign~_- se< 
fl•agios ao Dr, Gruvello Cavalcanti à 70 para votaç Manoel de - Albuquerque. }'orto 
apen·as ! · . · _ _ · , . . -: -. ·. . , Car:rero, que está nas mesmas , condiçoes do 

. Quanto a mim; g~:Uerosam~~:~te, -conce<!.e antecogente. ~ - -·• __ . . _ ·· · • _ . , _ _ 
119 votos · ainda assim collocatldo_ o meu-Jui.., · · Nq n. 57 (sempre do _hvro ·de ·mscppç;to): 
mÜdo norhe em ulthrio· iogàr (:fls~ 24 doei- Se :Ve ();SSign ,do,< logçi aJ?óS "Jiill sign_a~, : que 

·tadolibello.) _ · _ -·_ .. •·· _ .. · , · -. ·. P!l-rec~ ·um T ou o :q,lga:Ism? : ~.· :Baz1ho A; 
,. ·. Deu'me o .sr:. Honorio Gurgel u:m enorme Siqueira Barhed:o, que u.o' ahst-amento de 

. trabalhe) para procurai nrs SBUSc.d~cumel).tOS 1?9~nao !?.ODSta Como" eiertor ·das 'tres_ allu-
' as prova~ _de sua ele1çao. '--- ~< _ dtdas secçoes. .. _ . , _ • _ 

. Baldado foi o intento; ac!)eito; poré~ •. a · · Os ns . 58, 59, 60, 61, 62, 63; 64; 65, 66, 67, ' 
· 'sua votação de .664 votos; e a que .me.:Con- 68 e 69· dó1iv:rod~ - iàscripção são . tamoem · 

cede, por Sentença, l Wdi) votos. · -- ' ( . · assigl1aturas de àl(3itores; cujos._ riomés.:iJ.ão se 
· Procurarei provar como e-porque a niiítha acham ilo alist~mento de 1899, sendo· que.o · 
votação crescerá e como,-razoavelmentei di-· i:l.ssignadu, sob .n.· 62,tem o nome d-e João 

:- _- - mil;mirá a de)le, .pela Q,nalyse . do algumas e Pedro de_ GiJ,rva;lhó ·e qualquer __ c(msa após; 
:, . poucas actas. . ' . . . .. - que se não -eu, tende. . . . ,, - '• ' ·_ .. ·._. 
,_. - Começo pela e_IE)ição~ que, .~iz . o ~estre, _ Depo1s ve-m-o ri.-'iOnp livro de }ns~'ripçãó, · 
•: :~ · se procodeu na l•secç\).o do.l d1str1Cto do n. 103 .no . altstatnento da ,Ia ~e!lc~o João · 

Engenho Novo. . .· ; . _ _ Duarte Silva 'ó, • i mmedia.tamonte, Dionysio . 
Antes, porép1,- me _ :gemtenc1? _do o.erro de de óHvei ,•a A;maralo o1.1ko ripwe que pareêe 

?a.lc_ulo que se nota na. expos19~0 fmta no. Raul B<úbosa Guim1i.rães (71 e 72 dolivro·.de 
1mcw da analy~e- do pletto e}e1toral- ?o En-. inscripção) que não éstão tncluidos .erri quae!!
genho Nov:o, apresentado em 25 d~ abriL __ --._ quer das tres, secções,· segundo 0 alistameilt(;l · 

O Sr. Honorio Gurgel cont::Llogo na; 1". sec- de·l899. · · - ·. _ _ . _ 
., Ção dol 0

• districto do Engenho Novo 230vo~ _. Sob os n.i . 74, 75, 76,77 a,ssjg~à.Jl.l , comO . 
. tos ,pela somma que faz .de 62 o 168 votos mesarios os senho ·es, que, como . tàl, diz~ 

.·; . _:em. ~~parãflo ., mais de ·u1n .terço do total 664,. .a.Gt.a, serv.irani,o? .&scaLEdu~rdo. · Loba to . de 
-que vae ficar Já reduzido a 434· votos. , Villalba Alyirn, fechando' as assignaturas o . 

. Diz ellê, no fi_p.al de sua brilhante pr,oto- allúdid,o eleitor n. 78, Antonio Te~xeir(1 d_o 
phonia: << acompanhemos o Sr. Americo, Carvalho. _ ' - _ ... · - - . __ · .. 
nenhures dado como eloito.~> - . • __ Si não é istp bastante para. .proval' a g~'os~· 

Podia, com altruis~o. gmal-o, cego corno aeira falbifieação c.:esta atrapulhad:1 actà, 
se confes_sa,, á leitura 1f!S me.smosjornaes um verdadeiro · monstrengo, os illustres Srs. 
que addita ás pcovas do seu citaáo libello ; ·membros da 3a Cornmissãó que percórrám 

. não o faço, quasi a paródial~o • . não .o acom" o livro de inscripção -desta secção e o com·' 
vanho, mas me presto a mostrar"lhe o . la:by~ parem com o alistamento de 1899. . 
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. Para mais aacentuar a.s inverdades de que Eis ahi o que se póde chamar um novo · 
e~t.a. peja.P.S: esJ;ã actl!., confrol).te-: a . ~gni~;;ii~a homem.dos sete instrumentos! 
dõm:misàão, nõ- :m~smo llvro de mscr!pçaq .t\inda sobre a. 5"' diz ·.elle 'que o eleitor An
o-Mine !lõ eleitor ~o):l'o n. 56 ,e 142. e ver~ tonio Pinto da Silva Valle Sobrinho · figura 
(itié UJ:nà' ·so. i:Ilãô e a.· mesl!Ússima penna.a_ ss1- votante- nesta eleição sob ·o n. ·34 e votou _ 
.,:néil Jo~é 'dà. SilvÍl. Brând-ão ! . n.a 16• _ · · · . . ' · 
"'· · ' ~:: . : · .. : · .' 1 · -2 1 ,. .: •· . • Elle é _ o eleitor n. l da 5• secção (livro 
-· Et P~~-q~o mas .. ·· ·. :,_ . . . ·. - _ do alistamento ile 1899) onde votou, mas que 

PoiS: leHJ; a. Comrrussaa;· !De obseqruand<;>._ 0 · fosse votar ta.mbem na 16"' é uma in verdade~ 
il'~~úín~nt<;>;:sob'O ·n. _ 2, as~Jgnado P.t::lo eleitor_ o que ' se póde verificar recorrendo ao ·livro 

, .. Joao,RJ}>eiro. Malt~z, n. 13~ do _ahs.tamento de. ~ripção da 16 .. _secção; -
"' -~~-~ :1899_. 6.. .~eççao do 1 districto do_ Com .rel~o a 6• seCção_ exhibe uma cartã 
~g~íih~·: :, No.vo que ' ta:mbeT? firma . ~utro <lo : Sr. Americo _Fróes, que, neSsa mesma. · 
d(fmunento., e, por coin_cide-?Cia,tem.o 1~: 2 n~ carta dá. duas firmas facultando a um 
otdtSh:l: d.o~ ã;presantados na. contes~ · de am.ig~ do ·sr. Ho~orio 'recónhecer qualqúer 
2oA~._çpr~ente. .. _ . . . · . . . - del1ás . . ' :. . . · . · ·: 

: ·A1~dlf. sobr~ _esta ee~çao, é -notavel quf!. aos · Será. alg~a dellas a . ;firma do mesarw 
cán~hda.tos : ·p10· : Ma_ria · Q.e·- Paula . Ran;1.0s, ,Americo· .do Carmo Fróes ~ · . · 
'l'lleophil<_> . ~()I!etr.~ da " Co~. ·e ' FrllJICJSCO Serão '·dous eleitores coni ó mesmo nome 'I· 
O.o{:i.~lv!l~ L1~eral, -repre_sentados por · seus . :Oiz inais que Gárloll I:Ubeiro · de Assis, ia.
~~es, SI_ ·é !SSO o q_ue ~e pó~e entender _d~ sõrip.'to sop :n.--. 34~-· José · ~rapcisco Gomes 
~~ta;1 -.~?-esse . _pon~o awda ma:1s ~mb~u!hada, . n. 85, 1\,ugust<;>. Ril.phael · ~Qr~ir11. n.. 29, Eu
senil~:- um., dos t~es, Theophll~. Jtiormr!J.da._ genio NJin.es:Pires IÍ. ·4~, Augusto Casal de 
Cos~a, o, secretª'riO _da m9l!a, nao tivesse,~ . Liifia··n. 28'e ·:Raul· Euzebio Máetins n. 116,- -
~ob1iid.o1 . stq,uer, u;m voto.! ·· · c< ·H : todos, i~~pjto, iiíscriptps .no- livro· respec-tivo 

E' ·este _o ma1s forte reducto do'?~'· . . 0 da;5" votaram na 16&. · . . · · 
hoi'io Gurgel; · par.ece . qúe elle proP~10 0· es- Iss~ é absoluta inverdade,que se póde con~. 

----OO.!oou.!. _tál _a.· .b_arafunda. de sua_ exotí~ co_n·: .stata.r, recorrendo a jústiceira Commi.,ssão, 
stJ?UCÇé!.O·. . . . . . . . · como_ o fiz, ao livro de inscripção da .16&. · · 
. · Estê Sr. ca;ndidato, . para o effe~_to de .se_ , E si não bastaslle essa "\'ei'ificaÇ<'io, ahi e~ 
eieger,- ·preten(le dest;ruir -25· secçoes deste :tavam; como ·ficam, juntos a esta os do. 
distr1cto onde não tem votação; ·.vou pro- -cumentos ris: 4 e 5. · · ' · 
cli!_il,r,· .prov~J' _que s~men:te em cinco se- . Sobre a 9a seêção' a~egaq~e o eleitor n. 49, 
cçõe_s,· a.. minha vo~~çao .• _768 votos,-asce~de. E)llillo de Araujo; já. fal).eceu, não junta a. 
ao!) .6ô4 .coi:n _~u~· se diz elelto. · . . ~ertidão d.e óbito e . de~rmina que seja ess~r 

Na ~a secção do. 2'? d.istficto ~o ·Eilgenho 'eleitor um ~sassinado··~~m :campos. ·. ·; 
Noyo,: e)ll·_·que··. o meu __ no~e f~ I -sufl,'raga.do : ~peg~-se, ~esta se~o·:. 3: u~a . m,lg!lo !I~ : 
por .iG8 eleitores1.o .prunel~o-~viCw ·que _elle chiCaJ?eiro, d~endo quB Ben~aJ?ill Gon~v:el? . 
encontra ê serVJr .de escr.1vao ad-hoc .Ant()-. ~raga, que nao COJ!Sta ~el:' _.sido conviiJ,ado 
nio- }.ireiid~s Gomes · que elJe, .. Sr-. · Honorio, pa.ra mesario entrou na composição da. J;IIeBíl-
dÍz, :a: pa-gina .10 de sua contestação, · -ter v.o- . -!'\,inda 'd:i..z SQbi:e ·esta acta que_ della ·não 
tado,~eiA ser eleitqr .. · . - ~~nstam vo.~s. a., d~oberio dos ~leitores E~y- . 

Para provar 0 cqntrario, iilipetro_á. -digná ~eo deAzeredo C?utinho<j.~ Ag!l1ar e Joa~Im 
Gónímissao tnandar vir um alista;men·tà de dt e. Azder~o Coutmlho d~ adAgmar . qu~ {01 _am .· 
1898 a-, .·ahr ve:rá., na 5• ·secçãô' da- 2• dia- - o~a ps _ em pape separ o, e JUDoll., . ~l!-r~ 
tri'cto·do ·Engenho ·Novo, .sob o·ri . · 22, o eJ ~i · proyar ~so, <>s. documentos ns. ~9 e 20._ 
t A t · ·. M des· oõmes cuJ·o titulojczno Com_?_ poderJan;t constar, estes voto~ da. 
or n .omo en "" . " • . . . _. acta, SI ·o proprto 'conw$tante :affirma qu.e .. 

(document(}. n .. 3) . . ·.· · · ·. ; .. -· · elles foram toinádos em papel separado~ ' : 
Diz ·e_ste· Sr. candtdato á. pllog· . . 4 d_e ~:na · Além disso, os recibos, p<íssados pela mesa, 

co'nt-està;ç?;o qu~ na 2" secçt!d -~~ t• : (iutn:cto de taes votos são aSSignados· éom os nomes in
do Engenho N_ovo não ho~"e ele1çao; a.'f!<"9· 1.0 completos de m.e~-a:rios; sendo que do livro de 
(da me_sma c_o_nte_staç~o) âiztfu_e Antom_o !!ar- inscripQã:o não cons~ ·que tenham _votado · 
c~)P CaT,d;as {o' mes<:'no ~ 2"; secção do .mesmo e;;tes eleitores, que nao constam do livro de 
dfstr~ctg . (1.• ifo Engeif:ho__]!{~'!'o) . e. q~e _..votou alistamento da respeétiva. 'secção. · · 
na 4• do mesmo f.• d1stncto. ; . . . . , Pôde ser.que atteste isso apenas uma.'trans-

'F'oi inesii:rio ·da. 2"; · votou na 4• e iotou i~ericia generosa da mésa,que, P?r cavalh~i-
na .. 5•.L . ,. · . .. ,. ;-; . : _ , · . . .. ~lSIIIO ou por temor de_ ~turblo, para: nao 

· I~to · tam .,uma · explicaçao fac.Il, que v1ra mterromper· os trabalhes-, tivesse accedido a 
dépqis-, ·. · :' ·: _c ,- , .'. . . · · , . · tgma~ .estes. votos . em pa:pe~ separado, ·oo~o. 
·o '.D:uismo:eioitOr.; ruz .mais abaixo .(pa,.g. tQ) d1z o illustre candrdato em sua contestaçao 

protesioiuia .?-·'onde .f.õi 'mesario ! a ti.- 12, 
Vpl. l 
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.' Sobre a 14,. secção diz o citado Sr. Honorio Nada, porém, lucrou o illustre contestante 
que a· mesa _foi composta de seis m~sario~; porque os suffragios que me foram conferi
que o mcsarw Eduardo U.o Magalh?-es . nao dos nct 5"', 6"', 9"', 14"' e 16• secções do 2° distri
assignou a a,cta sem declarar o motivo. . cto do Engenho Novo ficaram inabaJaveís, 

Que o eleitor Alvaro da Silva Porto Ju- perfazendo ó. total de '768 votos só em um 
nior, que votou na ga, é dado como vot·ando districto de uma fr.eguezia,mais _que a somma 
na 14"'. _ de 664 votos com que quer piLrecer eleitopor . 

Effectivamente, poderá ver a Commissão um districto inteiro ! · · 
que elle é o eleitor n._89 na li_sta de inseri- Para robustecer ainda, si preciso é, o 
pçãó da 14•, e que nao consta ter votado resultado de uma das secções em que tenho, 
na 9". . . . maior vo tação, a 6• do 2° .districto do Enge-

. . Si elle é, realmente, Gleitor dã J4a_ na.da nho Novo, sob os ns. 7, 8 e g; provando o pri- . 
•. mais natural que votar ahi, porque ell(l meiro daquellesque .o Sr. Honorio Gurgel 

·ia votar na 1'1", como fiscal, segundo afiirma teve provas por seu representante da cer-
. o nobre contestante a tis. 14. · teza daq uella votação. · . 

Sobre a 16", menciona o mesnio cont~s- Com relação ao candidato, indevidamente 
tanteque o mesario Augusto Henríque Tel- diplomado, Sr. Dr . .João Cruvello Cavalcanti, 

. les éstá inscripto como tendo vo.tado na .si não fosse a reverencia que presto ao d!l-' 
li• secção do 1 o districto; é, porém, elle pro coro da Republica, si quizesse descer .a dQ•. 
prio quem, a tis. 7. <!_e SJJ:a contést~çã·~· diz lorosas miserias poderia, absorvido pôr_ um 

· que não houve elelçreo na gado 1° distrwto. interesse que me não céga, trazer ao domi
Claro é que qualquer resultado dessa nio publico documentos que, sem valor ju

.. 9"' secção é falso, co:uio falsa ha de ser, p_or ridico, seriam prova de uin estt•atagema, 
fsso inesmo, a assignatura., · na inscripção bem pouco nobre para se me concúlcar unL. 

· · dessa ga., do alladido .rri.esario. · . . .direh·o que me·foi consagrado pelo su.ffragío 
. Insere ·nàsua contestação a :t.is. _- 14 ore- pop~tlar. . _ 
fi3rido contestante que o eleitor Benjamin Reportando-me á contestação já iJ.presen" 
Ramos dos Santos . figura n_o liyro de) n- tada,eonti.nuo a affirmar que me cabe o 36 

. scripção (desta l6a) e ao mesmo tempo no da loga.r entre os eleitos no 3° districto. 
· g· .. sob o n. 27. . . · · Tenho ainda elementos para robustecer a.s 

Mas uma vez enganou-se e a Commissão razões de nullldades; já. apresentad~s, de ai,.. . 
póde confirmar essa inverdade. · ' gumas das secções de que se com:põe este 

Carlos José da Cruz, diz o contestante, in- distriéto e, para melhor ordem, . vou deta
screveu~se nesta (16"') sob o rr. 118-e tam- lhar a critica da eleição, freguezia a fregue·. ·. 
bem na 7"'sobo n. lll. · zia, secção a secção; · 

Ainda., _ ja me dóe repetir, enganou-se, Eil,-a : -
_ por absoluto!.. pois no livro de i!lscripção da 
. -7 .. apenas estao exarados 28 eleitores. ENGENHO NOVO 

PRIMEIRO DISTR.IOTO 

t a secção 

Creio já ter ·tràtado, convenientemente . . 
desta secção . 

Enumera mais, como tendo votado nesta 
. -secção (16•), os eleitores Alfredo Coutinho, 
' Pedro José da Cruz_e Fenelon da Silva. Fi_a.lho, 

iiiscriptos nà 3a sob os ns. 6, 140. e 66;· cruel 
persegui2._ão attes~a rnais essa .irreverencia á 
pobre verdade, tao duramente maltratada 
pelo Sr. Honorio, o que se patenteia. exami-
nando-_sé o livro de inscripções da 16... . . 2 __ a SBG._n_ .. ,ão Continuada e. dolorosa foi a preoccupação · ...., 
a que me obrigou esse pouco generoso con- Firmo o meu juizo sobre a nullidade desta 
testante. secção reiterando o qué alleguei e ficou com-

A indisposição que ·me despertou e o can- provado . pelo documento n. 3, com que 
saço, que se fez quasi torpor, me despertam a instrui a contestação de 25 do ·corrente. 
lembrança de que o contestante se houvesse 

· servido disso como um recm•so per tido. . Sobre ·esta secção verifiquei das respectivas. 
Si assim foi, não logrou 0 resultado que actas que ella. não fU:nccíon:ou no local des
esperava. · · . · .. ignado - Rua D. An.na Nery Ii. 20 ~e sim 

Si fossem verdadeiras as duplicatas de no n. 65 da mesma rua. 
nome e mais. as· allegações que· venho de Nesta secção votou o eleitor josé· Antonio 
contestar, eu poderia;, em vindicta razoavel, Fragoso, sob n. 165 do livro de inscripção, 
lembrar que quem mandou .imprimir livros que é dado corno mesario na 1"' secçij.o do: 
-em duplicatas, quem podia fazer eleitores, 2° districto, sendo que as firmas do mesa.rio 
a. seu talante, era capaz de artimanhas âe uma e do eleitor de outra não são as 

)_>eiores, · mesmas. 
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-------------~-------
311 s.ecçCío Sommados os votos dos eleitores da secção 

que compareceram, 213, COIJ?. o numero _ de 
Do mesmo modo que a antecedento julgo eleitores que é dado como deixando de vota.r 

esta, reportando-me aos documentosjá apre- -33-produz 246, inferior ao numero deelel-
sentados. . . tores da secção 250. . 

Si não fosse bastante oallegado-, sufficientes E' ex.tranhavel que, · com uma conc~rreucm 
seriam·para annullal-a os vicias que encontra tão elevada de eleitores, tenha termmado -a 
examinando a authentica, e são : secção ás 2 horaso 55 minutos da tarde. 

-a) -ser lavrada a aéta da eleiÇão antes dà 
•;:,: .installação; . . - - - . . toa secção 

. b) contàr numero ··dé votos infE!rior aos Esta acta é nulla por muitos vicias, salien-
distrtbuidos aos diverso_s c tndidatos~ sem de- taridci...,se que, tendo 202 eleitores, deu 252 vo
clarar ter havido cedulas em ,branco, ou tos para Deputados, 0 qt;te corresponde a 176 
eleitores que votass~m em um só nome ; · eleitores; déixaram de votar, 32 que, SOIJ?.· 

-c) assignar ·as actas como mesario o eleitor madoff aos 176 procluz 208,- dos quaes,_ se ~l
Satyrõ de Almeida Marinho, quando figura. rando os 5 mesarios que votaram e nao sao 
como escrivão ad-hoc -na .acta da eleição que eleitores da secção, dá um resto. de 203 
niio fói cóncertada. · eleitores _numero maior ao de elmtores da - ' . . . . secçao.· · 4a secção _ 

A 'acta de instalhição não éstâ assignada 
Continúo a julgai-a nulla, de accordo como pelos mesarios, nem concerj;ada_pelo escri~ . 

dócumento n; i, appenso á contestação já on- vão ad hoc, cuja nomeJ.çao nao consta da 
tregue, e porque não se fez nomeação de ·es~ acta. - · · 
cri vão ad-hoc. -

:N·a cópia de inscripção de eleitore~.~ muito 
5a seeção 

Regular. 

6" secção 

Nã~ p6de deixar de se1; núlla, taes são . as 
irregularidades qu~. captem, e porq uc, eon~ 
forme documento n. 2 a esta · ióherente, 
não houve eleição, · dando-se como .vota,:nte 
nella "o mesmo -João Ribeiro Maltez, que 
assigna o citado documento, e que sob o il. 60 
se p aponta votando na. 6~>, e sob o n: 86 
na 1"'. 

7a secçãq 

seinelhante a assignatura de Antomo Bar
bosa Gusmão, fiscal com a de Benedicto An-
tonio Alves; escrivão-ad hoc .: · _ 

Esta eleição, diz a acta, terminou ás 2 
horas e 30 minutos da tarde, tendo votado 
crescido numero de eleitores. 

. ·· . 
SEGUNDO DISTRICTO_ DO ENGENHO NOVO 

ta secção 

Além do documento já. apresentado (n. 4) , 
da acta se deprChende que foram nomeados 
dous escrivães ad-hoc João Augusto A. Ramos 
e Edmundo Lima, sendo que no final da acta 
se rectific:t, depois das assignatm'as- dos me
sarios, que o e>cri vão é Edmundo Lima e não 
João Augusto de A. Ramos, jà um novo es
crivão, sendo que a acta por nenhum foi 
transcripta. · 

Na acta.se diz tambem que votaram 206 · 
·eleitores pa.1·a Sena,dor e a som ma dos suffra- · 
gios pwa aquelle cargo é de 202 ; não se de

Não -houve el~içã,o; 0 presidente G. de Quei- clarando que houvesse cedulas em branco. 
roz fâz uma ·de(llaração de que deixou de la-

li d t . . - _ 2" secçiio. 

Não hollve eleição; app,arece uma authen
tica q:ué é falsa e que, entre outras -irregula
ridades, nãq exara a uomeaçao . do escl'ivão 
ad;hoc e.~ não tem as asslgnaturas respe:
ctivas na acta. de installação, não tendo sido 
transcripta por escrivão ad·hoc. 

8"' secção 

vrar acta; no _ ~ro __ e · rans(:rtp?ao. 
_ga seci;a_o Além dó documento n. 5, que declara não 

ter havido eleição, a acta não menciona a 
Es_ta e1eiçã) contem irregularidades; entre nomeação de escrivão ad-hoc. 

·ellas a de dar um mesario com um nome, as- Consta da acta da. eleição terem compare
signando a ácta com outro nóme; não consta cido 178 eleitores que votaram, deixando de 
a nomeação de escrivão ad hoc e a act\ E;Jstá votar 51, o que çlá um total de 2~9 eleitores, 
concertada, -não téndo elle .feito a transcri- numero superioí· aos que compõem a secção, 
pção da ada. - - · 224 . . 
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3~ secção . : AÚm disso, um ori,tro morto foi arrancà,- . 
· · · · · • . . do ao turriuló ~ara cor:roli?~àr nestá farça . 

· ~ E' notava~ qué' nesta ' secção, cuja elt.ição dE! máó gosto, mal archrtectada ;-"-é elle 
. não , se procedeu, con1o consta · ·do do- ·Raul .de Aguiar, ex:émpi·eg<J.dp "da. .c entral, 
etimento n. 6; o presi<:lente, na hora do inicio~ cuja. ceri.idã:o de obi to não ~p:i'ésênto porque, . 
passasse a presidencia a Sebastião Loba.to de poje Jl!esmô, acabó de te1' sciencia .d~ mà.is . 
'Villalba Alvim, que, por falta dosoútros ·me- .estçfaÇanha. . · - · · · : . · · 
sarios, nomeou a Joaquiin (~)e a ·Francisco· Ha ainda iin1 terceiro mes·ario .. o Sr. Alber- · 
Costa ; apparece, por~m. depois um Joaquim to ;Nunes Pires · .c.uja declliraÇão 'juntô, ·d~. 
Pereira Vet•iflcandq t ítulos, . . ·· ·· · cume,nto n. 12, pelo qua~ se v:ê que· houve . 

. Esta acta tJ.ão est~ assignã.da ''petos · mésa- apenas çious mesai'ios, que tudo fizeram.· para· 
r1os nem concertadl!- 'pelo eserivã~ · ad .. hoc, dar 121 · votos • ao candidato .Dr. · Cruvello 

. Refiro~ me a acta .de in~.tallaÇão, onde. tam"t>em· O;~.valcl!ontí. ! · . . . 
. o local não está indicado. . · · . . · . · · 

12a.·• ~e_cÇão : 
· ;-· .· 4a. secção .. · 

. . Para pi·ovar mais a já' provada f aÍstficaÇão • · 
.Reporto-me aÓ· que já consta da minhá.pri. desta eleição,j-qnto·mais aqs docum~nto.s n.l3 . 

·meira contestação;·· · .: · . · . . · e l4, já annexos .á .miriha primeira.' contesta-
Ção, p seguhi. tt~ sob . o n. 12, assig.11ado p_or . 
mais qqatro ~leitores da seei;ãó, pate*te<).ndo · 

Está corr10 a 4:_; e a 6• ·e a 7a, julgo reglrla..;.l a, fraude que sé fez na acta. ·da 12'> secção· do· ' 
. res • . 1 20:districto do Eiigeiiho Novo · · . . · . 

. Aléíri disso,. que já-não_é pó:ucp, serviu na 

_5"secÇão 

.~ sa secção, . . · mesa ,Jdsê Maria Batalha. d·ile não é-eleitor · 
. Na-o .}. !OU. v_.·e ·e·l·e· 

1
.ça-o· , . da Secção . . neÜj foi' designa o· pela junta, e·. 

_. . · que, entr.etantó, -votou, como cpnsta da re·· 
tfa._. secçúo" . - . :speétiva acta. . . . 

. . . · , A cópia da.ins(l~.:ipção não tem termo· de 
. , . Sobre esta, comosobre .' as,demi,!Js; l3",)4a, encerramen.to. . . ... . · .. . · , . .. . .· 

lp• e 16 .. , reporto~me .. á minha. .pr imeir:a.coU:-: _"\ntes ~e term_mar a. .. crlt1ca. sobr.e a elm-.: 
téatação e á. parte ini<iJa1 : d.a · pres~nte pàra çao n<1c freguez1a- d? .Engenno Novo, · .. em 
julgai-as .perfeitas: . . . . .. . tempo declaro que. J~nto ma1s ~>.~ocum~nto 

· · · · - · - ·· '· n; 14, firmado por um Ill{!stre chmco·, elelLor· 
Joa secÇã~ . da }& secçãó, que vem cooperar as prova.s ·da 

Deve ser apurada, julgo. 
fraüde .naqilella secção. · · . · _ · - · .·. 

. A,ppenso a esta contestação o documento 
n 15 firnüi.do. por tr.es eleitores que· ve$. · 
·patentear . . o · que affirllio-não ter ha.'vido . 

Não houve .eiêição; além dos docu.m~mtos .à êição na gase~ção · do_Io' d,istricto do En-
sob os ns.I2 e li, já âpresenta(los, junto m~s gei:J.ho Novo. -
os 'seguintes.: . · _ . ··. · · ·: · . - : · 

' ENGE!'Ú:ió VELHO 
. N: 10:-Declãração _- do riÍesario AÜgu~to ·· ·. · · · · - ·. · ,·_ : · · · 

: Azevedo, firma devidaniênt~ reconbedda, Sobre esta fre g-uezia noto apeP:a.s oa .'8 .. . 1ie-
protestando _conkti. .. a f.alsa. · eleição' nesta . c_ção do 2° districto que não se effecttrou a · 
secção. . . · · ~ eleição no laca!. designado ·pela junta, á rua,.;: . 

. : .· N.éstà se~ça-o· a desfaçatez do. s forgicadores.· Boulevap~ Vinte Oi.to de : Setembro h 76 
e sim na -casa 102 da mesn,;ta rua; conforme 

· de act as ·cl:legou até ao indigiió.saccilegio de. con!ltà da, acta da. eleição. · · 
. fàzer votar o fallecido chefe de secêão da ' c'&stá,· :vlsivelménte., raspada a votação no 

·secretaria · da ·Guerra Patl'icio ·da Gcimara - "' 
iArna, mas o attestado, que junto, n. li, candidato Qr: Sá F·rejre~ · : , -· 0: ~ ·. 
mandaiJ..o pa.Ssar pelo Exm. Sr. Marechal · 'A cópia d~ inScripçií.o não tem o· respectivo 

.. Ministro da querm, prova a quanto descem termo de encerramento: · 
· aquelJes que, esquecendo-sé da ·p:i'op;ria hon-. ·. O nunieró de votos, não . cumblna com o 
. r a, vão até a irréVElrencia de:Jhui,naiia; e sem .nume~'O ,dé ele.itoreS que votaram. _ · ·. 

qualifiçativo qué os estigmatize pela affrontà" 
á sociédade ! . . . . INHA:UMA . . . 

. · Subiu de mais o. vilipendio,· falsffi~a~do-se ·· Sobre esta .fregüezia, com· r elação·.ás '3", 5a, 
:a firma de morto. conhecido; dando-lhe a fun- 6", 7 .. , go. o ll .. , da leitura . Q.as actas formei 
· cção de secretario, nesta mes:1 eleitórai ·da seguro juizo de que ri.ao merecem: apuração, 
fraude ! . . . maximê a ll a e a ga. . . . 
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. A 11"' já.está incapaz .de nnrecer slquer a Na 6"' . secção. · de que· ora, nos occupa
<:HJençª'o honesta çlos bem intenciohádo, por- mos, Carlos Evaristo de Carvalho, ftsc_al do 

. q,u.e,_ àlém doi'! documentos jáadquzidos, pro- Dr. ,CruveUo Cavalcanti na 2"' secção, e aqui, 
;v:,~hl;i9 a suafals~ficação, a ac.ta es .á eivada conforme já é refe:J;'ido quando se trata da · 
.çl~ ~vicios, como Séjllo constar qilé a.votaçã> 2"' secção, á que succede com Manoel Mendes 

. para., ytce-Presidente da Repu blica foi de W5 da Silva. . 
el!'Jitores, sendJ . que apenas apparecerh , yo- · Bento Martinho de Moraes e o Dr. Fi·an
~ando 143eleitores, n~o se-dando applicação éisco Le0poldirio Bueno (!e Fària, já falle
·a-os. 52 votos restantes. • · • · · . cidos, aquelle sób o n. 28 e este sob o n-. 65, -
-~ ·. ,No:tât•iílo' de encerramento. dQ -livro de- estão 'votando a_q ui. . . . . .. ' . . 
· ínscripção não cóÍ!sta 0 rionie do eleitor .que· . JeronyJUJ :José de · Frettas vota sob o n. 97 
vototrpdr ulthno: · · · · · e, telegraphtsta. d~J: Central;_ na Barra~ ~steve . 

·· · :. . ·. . . • . . . · ·.. _ : . . . ·· .au.sente desta Cap1tat no d1a da .ele1çao, .. o . 
N'() mesmo livro ~e mscr1pca:ospli o. n.J87 qJleé facil de prova . . · . . 

~s~á. ~~ssi~nado Çann!Jo de. Lelhs, pres1~ent~, Joaquim Gonçalv~s Moreira, outro morto, 1· 
!lU~ _depOIS aSSlgna . Camtllo dé Lelhs Tel~ votou soo ' o n. 106, .. 
X,.ei~a.. · > , · ·. A. adá daelêiÇão não está con~ertada.' 

· · r:RÀ.JA' · : -. . :" C.om relação ás demais fl·eguez1as, se1 que 
· · · · · ·· a junta apuragora receb'eu protestos legaes ._. 

·· , : .. Qotri. relaQão a esta freguezia •continuo . a e . doc.~mentadds, no di~!> da eleição, das se- · 
impugnar à 1"' 2" 4" 5à . 6a 7 .. é 8" . · t - ·. · · · · , .: · .· • • .. • . • •., .. -... '. . . gum esecçoes:· . ., .. . 
· .. Sobre a 2 .. secção vi que o 'huniero· de : 'Vo~ 11"· do Jo dist-rtcto do Engenho Novo . as~n- · · 
t_qs iiãb combina com · o ·numero de eleito- gnado pelos I~e.sarios La.zaro Ramos e major · . 

. res, . e que não está. concertáda. · . N:orberto Augusto Freire - do Amaral, J?Or -. ' 
: · · · · · · · · ·· · ·• ·· · não se ter reilnido· a. mesa, nem apparectdo · 
' ÇarJos Evàristb .de Garvàlht>, fiscal do can- os ·Jivrós, 0 ·q· Ue de_u., to_gàr_. a não .. haver: 

didato Or; Cruvelio Gavaicánti, votou . in- · · ·- ' 
sor:iptosob n. 121, tendo tambem vota(j.o-;' eleição •. · · · · · ·· · · ·· . · 
in~crjpto sob o n. 91? da .6• secção; 0 que é · 6" secção do IÍ>distl'icto do Engenho Velho; · 
inOtiYQ paré;l. annullaçãõ de amba,s. ·· O meu :fl·éal; ·alferes Domingos de Gusmã? 
: .Ainda., nesta secção; ·Manoel Mendes da Gil, l~V:rqu protesto .por llão ter havido elel

. §lgva, .fl.i.'mldO sob n; 113; na; ii1$"(lr-!Jiçã.o; aihi ção ahi e O. levou á junta apurad~ra •; . . .. 
totando, conseguiu levar o seu. suffragio . á Eleitores dà 7" secção do 1 o d1strwto do 

. 6". •J:lecção, oride, so:'Q o 'n. 139, tambem -Engenho Velho tatilbem lavraram protesto; 
votou. · . , · que enviaram á.. citada junta. 
-. · )'la , ~" seçção Í)jaima d~ Oliveirã • · Ba'r!'eto, · As 5a. e 7a. secções de campo Grande estão · 

· nnil!ll,I'lO ·l)omeã.du :pela Junta, ássigna a acta ·prótestadas por iirri. mesario, um flsc~~:l e 
e ~yaédep()is servir -de escrivão ad-hoc~ con- eleitores, protesto que foi tambem envtado · · 

· cet\t~-tHio a __ acta. ._ ~ :- ·. ·, . · · _ · á junt~ . . . : ' · ·. · ~. _ _ · . = ~~-
0 num,m•o .desuffra.gros não combina. com. A.. dignissiO;il\ COml)iissão poderá, . para 

o iilimér() de eleitores que os concederam. m!llhor m,H).lyse, requisitar taes documentos;_ 
· ,No termo do livro do encei·ramento 'não si i:to seu alto criterio .assim o entender. . -

foi declaratib. o nome . dó eleitor que assi- Certo de qÜe éresc~rá. a minha vota_2ão, .é -
gnou_pqr uJt1mo. -· . . . .· . .. . não me poderá . ser negada a collocaçao em . 

. Q mesarfo Djalril:a. de Oll.vêira Barreto; me~ 3o logar, na ordeni dos eleitos, ca_ba-me irri· 
sario e éscrivão ad~hoc, fez a ·transcripção petra:r a justiça que afíriajo e .creio me s~;~rá 
das acta~. ·· ·. · . . . -·~ . feita. . . . · . 
· A i!,cta da eleição da 5a' secção está lavra- ·· Deixo de apresentar um novo rn:appa; 

da n,olivro .da trancripção, . e~taó.do tran- acompanhando esta, . por me ser deficiente i 
· scr!pta:~ neste livro, ~ acta da install!lção. ·. o .teritpo; ,e_porqúa julgo .que o . nümer? de · .. 
. . ·No hv!:o de actas eStá. ·ex~rada a acta da suffragios que faço exarar. gaquelle c1tado 
: ID$tallaQa4 e tambem ·a " actà 'da !llêição, mappii- foi augmentado, ou o será agora, · 
-pela oogunda ·vez, por escrivão·ad•hóc, p::tre- depois da expla~açã<>'que . vos é pre;ente • 

. . cendo -~ão sei' verdádeirà, ·pela . differença ~e . . Si ·algup:la viol~Qcià décritica ou aggressãó, 
· lettra de arr.tbas, sendo . que as ~CtiJ>s · uao por phrases m~s severas, appare~e nesta - ~ 
estava~ · ass1guadas e ambas nao· foram inipha.contestaçao é que, as vezes nao é pos· .. 
tram;cr1ptas. . . · . · . · . .siVel manter a . necessaria calma. deante de-
.. Nas votações hil. differenças para menos, -.factos ou commettimentos que revoltam. 
de umvoto na de Senador é . de tres v: o tos . Per:(loem aacrhnonia que ·explode ás ve• 
para menos na de Dep-utados. . . . zes; eu salvo a intenÇão que jámais me · 
.. Não IJ1arca. a hora. em . qú~ terminar;\m .os induzirá, de Deus o · espero, a acto menós · 
trabalhos. · · ·. . · . .. .. digno, 
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Com rJiccção á acta d<t l" secção do 1° Não merece, poi.s , que com tal con·testação 
distl'icto do Engenho Novo, chamo a attenção nos occupemos; entretanto,de passage~; c na- . 

. J•àrit a grande il'ragularidade do não toreln maremos a- attenção da digna Comm~ssão 
· sirlo tomados pela mesa os diplomas de e lei- p<1ra as actas das secções ga e 14" do. 2o di, 
· 1lo]'(•s estranhos á secção. strict.o e unicas em que teve 9 Sr. Ame:-

Em. 29 de abrl'l de .1903.-Arnerico de Albu~ rico votoção elevada, 2lb e 2L7; na. prí
meira a -authentiea não· . está de accordo 

querqtte. com ·o Hvro de onde foi extrahida, pois 
neste apparecem apenas quatro· rriesarios e ·. 

Resposh ás contest!l.çÕes dos . Srs. América naquella cinco, ou mais am; é, pois, uma olei- _,, .. 
. de Albuquerqúe e Honorio Gurgel ção nulla e. a fraude con.sta do proprio livro; 

é fraud~ ·confessa;da; na segunôa_ (14a) d.á-se ·.· 
TE~'WEIRO DlSTRIOTO ·J1)A .CAPITAL .FJEDERAL O inverso; ha U}ll mesario .de mai·S e basta a 

~ssignatura de um seu irmão, o Sr. José Ri~· . 
. Os. Srs. Americo de Albuquerque e Ho- cardo de Albuquerque paratornal-a suspei.ta. 

· norio Gurgel são os- illustres · cidadãos qu e · Em ~)arts mai$ algup;ta d:e tão extenso dis· · 
contestam o diploma que me foi conferido -tricto teve o Sr. Ame rico votação que pu-;-
pela junta apuradora composta dos Exms. desse Ncommendal-o. · · · ·· . 
Srs. Drs.. Juiz Federal, Juiz Substituto e . Assim é que : no Engenb.o Velho, } em 
·Procurarlor da Reptiblica. · !6 .secções;o cándidato mais v:otado -obteve 

Ü' pi,ime~ro doUes, 0 sr. A. ·d.e Albuquer- 413 vo~os e o Sr. Ameriço 19; Inhaúma, · 
que apresentou, em dias. diversos, duas con- 12 secções, o mais votado 235 v.o.tos e . o Sr~ 

... testações, limitando-se na primeira a dizer- Americo · (:i4; Irajá, · 8 . seoçõ3s, o mais vo
se eleito pelo O Paiz do dia subsequente ao ~ado ~26 votos,_o Sr. A~erico 35; Jacare
da-e!eiçã,e que, entretanto, não.deu, nem po- pagua, 4. secço~s, · O .mais vot~do 100 vo
deria dar o resultado total d&. eleição ; assim t~s, o Sr~ .AmerJCo ~· Campo Grande, 7 sec
e. que incúmpleta oú. quasi -nulla foi a noticia ·çoos, o ma1s ~otado · /?4 vo.tos, !! Sr-: Ame- : 

- ~e ,se rGsultado . nas freguàzias de.· lfajá:, lH?O ap~ua~ l' G·l~ar~tl~a, .? secç~es, 269 vo .. 
Campo Grande, Santa Cruz, Guaratiba e Ja- t~s, o SL AmerJ.eo ~4, Santa .. Cruz, 4 sec-
carépaO'uá. ç?es, o ma .s vota~·o ..,80 v~tos, o Sr .. Ame-
. · "' . . . l'lCo 2 ; Paqueta, 2 sccçoes, .. o . ma1s v _o-

Na ve11dade, basear o resultado de uma tado 90 votos o Sr. Amerieo 16• ilha 
eleiÇão e firmar o seu direito ~m noticias de : d·o GovernaJin:, 4 secçoes, . o tnais ~citado 
Jornaes, -em desaccorúo entre SJ-, é cou3:1 nova :8 vo.tos o Sr. Ame rico . 3. , 

. e de admirar em assumpto eleitoral. · · Em 9 'das lO fi•eguezias de qtie· se ··com-
Mais avisado, eü1 sua.segunda contestação, . põe o 3° districto, em um movimento de 

(itlsceu a uma analyse do processo eleitoral 2 . 625 votos para o candidato mais votado, 
~s dou.s dist rictos do Engenho Novo e, es- logrou o Sr. Americo de Albuquerqae ape

' _quecendo-se de que contestava o meu di- nas 153 votos; já é ser conhecido no · dis• 
'ploma, esmerilhou de preferencia. as secções trjcto ! 

, ·em.que maior :votação t eve o outro contes- - Pt·ovado que o Sr. Americo, contestando o 
~;:;. tante H. &urge!, o pede a nullidade de todas· · mew diploma, occupou-se, entrretanto;de pre
:-·· · as .secÇ0es em .que não foi o seu nome swtfra- -ferencia com o St· .. Honorio Gurgel, que não 
.: '· gado:. · ·· · é diplomado e, provado mais, que nem. ao . 
. · ~ · E' · um modo eommodo e expedito de se menos foi votado no 3° districto, pois em ~0. 

fuzer eleger ; . eliminil.das as votações dos s.ecções apenas teve em duas dellas (9" e .l'i" 
eompetiJores, não ha. duvida qlle certa será ; do~" distric-to.do Enhenho Novo), em uma 
a victoria de q ual 1 uer candid:tto,. por mes- :210 votos e em outra 217; passeú1os -arieaii.te 
q.u>inl<a que·seja sua vvhção. e .occupemo-nos-do segundo contestante: 

~· . Qu'.l.nto ao 1° distric Lo do Engenho Novo, Sr. Honori'o Gurgel-Refutandõ a contes-
,~ o, Sr·. Americo de Albuquerque é ~ntes um tação do S1~ . Honorio G-urgel, que tanto 

·meu alli-ado que um compe tido!'. · · fal!a . em moralidade eleitoral e àtaca 
- ~, .En;tretanto, os dJcumentos que apresenta fraudes por si ··phantasiadas, não posso 

são. jomaes exhibindo resultados diversos, esquecer · a· passad·a eleição em que esse 
deelaraçõ.es graeiósas assignad11s· pol' indivi- mesmo Sr . _Honorió Gurgel foi candidàto 
rluos qtttl nem firmas teem nos livros dos ta- :quandó ém exercício do cargo de -pre• 
belliães, pois foram ellas. reconh.ecirlas por: stdente do Const>lho Municipal e muniu-se de 

· attestaçõe~, e até um doéument:D assignado duplicatas de li:vro3 de todas as,secções e 
por eleitores e que, diz o Sr. Amel'.ico, fez com ellas contava para gal'an.tlr sua apre
assignar pela Sra;. D. Almerinda Machado dü. goada inüuencü1 no 3° districto ; .houve, po
S~lveira para da1· cunho de maior authenti- l'ém; quem reclamasse e, os livros, que em 
ctdade ao documento. · sua casa teriam de recel)er os milhares de 



. SESSÃO El\f 30 DE :t>IAIO DE 1903 519 

suffraglus que o tra.rln.m _á Camn.ra, foram Os livros e authenticas destas secções ahi 
condtízidos para. o Conselho ·Municipal; _os estão provando o contrario. 
jormv~s da 'épocn. regi~trai·am o facto e o Mi- Em seg.undo logar a _propria acta d'.t 1"- se
nistro do Interior d~ então recusou o po.ga- cção é prova da sua .falsidade. Cotn effeito, 
menl.o a:eilsa çluplicata de livros. . . . jámais se viu, não havendo eleição em uma 

E' c-om tal trJ.dição de ~m!]1oralidade _eleic secção, iram ·115 eleitores della votar em 
t:>ral. .que o illustre -candi lato vem contestar outra. . 
o diploma que me foi expedilo pCla Junta E' sabido que em tal caso poucos são os 
Ajmr::tdora com_pos~a de elevadqs _e_ dignos eleitores que tomam a delibe1•ação de pro-

. rn ~;g istrados. . · . _ . ·curar outra secção para votar. 
't, - NQ-inicio de· sua <;Q.ntestação mostra: se con- Essa -exhuberancia cl,e eleitores de un;1a 
·t1:_ad·ltorio o Sr. Honorio ·Gurgel, . affirman- secção_votando em oUtra basta para provar 
do qüe o resultad.o da eleição do 3° districto, .a falsidade da acta de que se trata . 
consrá.tádo pela-. imprensa e pelo· telegrapho Acçresce ainda que nessa acta fig;:~.ram .vo-
pâ1'a os-Estados, o proclamava eleito . ~e que tando tambe;m 58_ eleito"t"es da 10a • . 
só pelá a;puráção dá junta viu-1ne, com sur~ Quereis outra prova da falsidâde dessa 
pr~út~ diplomado. · ·_ _ ·- acta ~ -. Diz ella: 64 e1eitores_votaram em um 

ESqueceu-sé o illustre coJ?,testante que logo só J;!Ome; e, fóra. os votos .dados ao candidato 
ao cGJheçar a apuração do 3o districto re- · Gurgel; todos os outros são distribuídos por 
meth~li -~junta um protesto ~contra o di}Jlo- 25 nomes de C'a;B,(iidatos íma.ginal'ios ! Quem 
ma :que, _previu, me seria conferido ; foi, não vê ilisso a acta falsa c-qmnlando de vo
portanto,o não-conpar nessa ~e:leiçií,o féitapela tos um ca.ndidato e evitandà que o outro lo
imp;·cnsa e pelo trflegrapho pam os Estadios. gar da cedula ·seja aprov-eitado ·pelos outros 

Contestando o meu diploma, é eriterio do caíldidMos-~ · · 
Sr. Otirge1 .julgá-r nullas toda!l .as secções - Pois é crivei que, em uma eleição dispu~ 
onde não obteve-maioria de suife-;tgios, collo- tada por diversos candidatos, 64 eleitores de 
cando~se assim em terceiro Iogar· com 664, uma secçiio não teuhan:i um candidato para 

··reduzindo a '71 os·2.373 que me foram confe- completar a sua .cedula, e que 106 nessa 
ridos. ·. · _ mesma secção sejam distribuidos -por nomes 

Par[l. chegar a tal resultad·o não· articula. diversos, dos qudes nenhum .se tenha apresen-
neDjbum vicio ·substancial de org'aniz1ção de tado candidato ? · . .,--- - ·· 
mesas,' de c~ o fecção de actas, n~nhum vici?, · o contestante affi.rtna que essa secção 
e!Dfifll,-pass1vel ~e pena de nulltdade-; fut8l.s foi fiscalizada por Eduardo · Lobato de Vil
sao E_nas allegaçoes. _ _ .· _ lalba Alvim, fiscal do can_didato Dr . Sá 
_ Oa_tt_ocumentos em que basera sua preten- ·F1•eire, porém da- acta não consta a assigna'-

çao, t ao-=. _ . _ _ . . "" _ t11ra do fiscal nem o motivo ·por que aeilr.ou 
a) cert1dao da Dtrectona da- Instrucçao-· de ãssicruar. 

Publica de infurma.çõe.,; requisitadas pelo ·di- _ · o . · -- - . • 
rector das proféssurall de ·escolas onde se A acta da. mstallaçao -~o~ lavrada _as~ ~o· 
reali . aram eleições ; · _ ras, t,endo tambem a ele1çao_ começado as 9 

b) declarações ou · abaixo assigilados de· h_ora:s,_ se~do que <).os mesarws apenas do1;1s 
eleitores -e mesa-rios filltosos ; . sao e~ect1vos, e~tando a. .mesma acta assi-

c)_ c:trtas graciosas de ·amigos intimas de gnada por quatro mesarws. 
accorJo com- o seu interesse. ·-

São de ~ai natureza os documentõs com 
que o illu3tre Sr. H. Gurgel pretende inva

--..Mar actas originaes e. authenticas reves
tidas. de todas as forma.Iid:tdes legae3. · · 

_ Exammemos a eleiç_ão começando pela pa-
rochLt. do' Eogenlio Novo. · 

l_o DISTRICTO \ 

. 1•·- secção - -- -. 

Pretend.e o· contestante invalidar a ·eleição 
desta secção exhibindo umas das certidões 
que mJlhor se appellidariam a-ttestadoS . da 
professora publica,- · · · 

Quem conhece o E'Sforçc:> _ applicado pelo 
director da-Instrucção Publica em favor do 
candidato contesLante e a influencia por elle 
exercida sobre funccionarias, avalia o valol' 
de tal documento, me8mo que elle fosse de 

Nesh secção foram' apurados para 0 can- -riatureza a contrapol'-Se ·a_ uma acta que 
didato H. Gurger 230 .. votos, ·seodo 168 em vale ta-nto quanto uma escriptura publica e 
separ_~do, que se -d-i-z seTem:· .78 da 1a secção, que está firmada por cinco fuuccionario_s de 
I l5 d:L- (3a . e 58 da 10", onde· não houve nomeação do .Í!lÍZ fedeeal. . 
eleição. · . _ A fal!a de prova -ele identidade de dous 

Em primeiro logàr nã-e é v,e:-dade··que não eleitore~ que votaram riesta secção conjura · 
t.i.ves; e havido eleição- na 6" e ~0" _secções: _a allegação de ter~m votado· em duplicata. 
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4ó secção portas da secÇão, do ·que ~·esultou · o · feri.::. ' . 
· · menta de ll!I). eleit.or p.ót•. b:~.la de' rewolver, 
E~bora tendo hávido eleição nesta sécção, . acudiU em sua · defesa pelo Jornat de 21 de - . 

. não pôde' ser apurada, porquanto· .não foram feve1'eiro o ' Sr. I:Ionorio· Gurgél, ·e ·pas3an1o 
remettidos á Junt.a Apuradora e á Ca.mara ·ao ·desordeiro attestado . de 'cidadão morige-
nem as authenticas nem. os livros. . . ' rádo, nesse mesmo dia. as folíias da. tarde : 

O boletim. que o contestante apresenta · é (Notic·ia. e T1·i'Quna} e. a Gazeta de Notic ·os do· 
um acto menos serio. Os li vrQs foram propo- do dia 22; annunciara,m a prisãõ de Borges; · 
·sitalmente sonegados pelo secretario .da vulgo Pe Ifspathad.o; co.moimplicado em;,Q.l'i:;..,.':.. 
mesa,que é um f.ac·totum do candidato cons- mes anteriores e ter ameaçada attephv con-~· . 
tanta, afim· de se.r. apresentado boletim con- tr-a.'a :v!da .. do.·:DÍ•·;: Ljno Te~xeíra, ·mustre:;e ·· 

. tendo resultado diífei!ente ~aquelle que se 8$tirriado eliniéo Q.aquélla paroç4ia.:. . . , · . 
. acha nos livros; . . '· :· · ... ·. : . · . · . . Mâis .. til.~de, · o .81'• HonOrio Gur.gel,11equ!l..o . 

·. ComeffeitO, o(!Ocü)lielfto -n.·l, fitma.do i>Ello ·.rel.q>e~aiite a -1"' dele!laci;ii; .. auxiliar u_IU)n•: ' 
presidente da . PJ,esa;. Mclár'à que QS ,livros ·q)ierito policial, PfOCUriJ.ndo exhimtr~se : dai . .. 

. com as respecltias âctas · assig·oaaas : pe~os respÇ>nsâ.bili~ade de. sua co-particip~ção coi:ri_ó· . 
. mesarios foraip. ·entregues ao s·e,creiiãri,,o. · ; .. o I;'ê' EspaJiiadó, . a: qUem ant~riori;li.'ente pas- .. 
. Por .que, pois, 'riii o app!!>recem esses}i'vros? lia~· !I.. ç attestadó .. a. qu~~'nos refei-Irrios; . · ·. : . 
. Não colhe, o argumento de ter ~avtdo tU" · . . Esse il]querito deu'rPsilltado. negatjvo, :foi 

:_ multoe os lin~!I .SB ~erem extraviado~ . . . . . Jim perfeito dispàro pela c'ula.tra, poi~ .no re• 
Essa allegaçao <!-o contes_ta:nte,. está .em. lator-Io (eito . p!:llo lo delegàdo ·a.u~Hiai'. tra:• 

. .cQntradicção. com . a :do pres)dente. da ?lesa tarido da pai·te .. em qu~ se procnrava. rnrp1}; . 
· porquanto . d1zen!J,o .. aquelle ·que, depo1s Q.e tãr ao ·i:l ustre Dr, . Lino Teixeira a autoria 

· .feita a !J:PUraÇão e ;affixqidó () edital, :~e d~il .de11~e distilrbio, disse aquéHa autoridade:. «E~ . 
~In confi~eto d~ ~l!al-.~esultou ~ extraviO dos qerto . que '. tae~ attriblJ.içõos ao Dr: LiiH~.: 

. l~Yros, nao ;podia_m, . ~~o · di~ . este, .estar: Tàixeii'_a·:se f~;~ndaljl em . ·meras·cOiljecturas; _a~' 
· :a,s ·~c tas escr1ptas e assigçaJ.as.;_ , .· . . · -..: : .~e~te:çqutih,~s 9uitida.a: no: ii:iqilel'i:to Eequerino · 
. · E cett?qlle bou~'e ele1çao na 4a se~~o : e ·pel!'l pft'endtdo ,Alfredo Mtranda depoem· co.n• 
q?-e os livros estao oc~ultos PO,! _convelllen~ tra·Hónóvio G.urgel, affirinandõ: . - · · · ·, 

.: . cta do ca~d tdol.t~ ~ontestan=te, . nao :coJ:!sta_n~o a). ·Que os indivíduos desordeires estay:am 
dos refer~dos hviOs vot~ al~u;n .de eleitor assalariados pelo candidato Honorio Gm·gel, 
da2• secça~, na qtJ.al houve ~letçao_, conforme ·de qú3m haviam rêcelíido armamento para 

.. se vê do~ liVJ,'OS e authentJ~s extstentes na gáràntir a eleição- do dito candidato ;· . ,. 
Çamara. , _ , b) Que ·José Vieira Borges, vulgo «·Pé Es"-
. Compare . a comr~nssao o. result~do apr_~- p\].lhado_», estava assà.la<·iado :por'- ·Honorio 

-sentado nesse bolettm, relativo á 2 s~cçao Gurgel para· presbr serviços d-e capanaa. no 
· . _co~ o resultado da ~c ta. ~il.lsa da la sec~o; e dia. da eleição ; · · · .. · o _ 

, ve~rfipará o mesmo facto. grande numero de c) Que 'pouco ante.s do conflic~o. ein frel]~iJ 
.e~eitores vut~ndo só em um nome-o do can-. á 4:.. secção; «Pé Espalh'ado » tinb,a sido chá· 
di~a~o c?nte~tante, ~ gra!!de pumer9 ·~e votos ina:do pelo ex-inspeétor :1\~breira, . a mando 
d:str1burd?s a nomes div.ersos, nao ~e ean- . de HonoriQ. Gurge1,_ afim de prestar s_eus se1• • 
. dtdatos. . . . . . . . a . viços na. 4"' s_ecção ; : . . . . .· . . . -

_O conte .tant~, ~ara provar que DI!> j se~: . d) .Que divers.o~ io.dividuos epvolvidos cciqt 
.. cao. votar~~ ~leitores da 2" -por nao ter <<Pé Espalhado» nó' co:rifiicto, diziam estarem 
. havido ele1ça~: .Junta C'l.Jl).o docum~nto,. sob o p\)r .contá. de Honorlo .Gui•gel; pernoitando 
. n. 42! uma ca:J. ta. ~o _Erof~sor da escola onde , té d)a' antes da eleição em casa do referimr--

func!Jronol!- a 4" _:l•lcçao dizendo, que ás 8 lj2 Gurgel~ etc .. ' · · · ·· · · ·· ·· 
· horas d~ manha. entr~g~m. a s!).la da esc?la ·. A . ínóra:Iidarle pu b~ica. exige que sem~
ae. pre~rdente da .mesa el~ttoral ~ que. vrra Ih .n'te el!lição. não -seja approvada · e que 0 
a~I eleitores da ~, que. ~1nham votar Por · fraudulento boletün apresantado pe.lo c.o. n-
nao ter nesta havrdo elmçao. · · · · · • · l'd · · 
, Ao cri~erio da honrada Commissão entre;, testan_to SeJa repeli o • . 

· • galllOS.O julgamento desse .docmnento. . ,tJ9. se~çã:J .. 
. A . historiá desta secção . depõe con.tra. o 

· caill~da,:tQ contes~ante ·e o que a i.mprénsa· Ó contestante ~ffir~a ·não ter h~ v ido ·el:el
. relatou .e que ora!se ex}libe .parà que a Com- ção e pretende pro'vll-r 90Ín uma. certia~ ~a 
. mis~São leia; certitic!j; de quanto é ·capaz um 'informação da protessora !la . escol;L, onde 
. candidato que á viva fo:rçaJ~;spira a entrada se realizou a eleição, requisitada p~lo dire· 

para o seio da representação nacional (does. ctor, e com um prote8~o de· eleitores da se· 1 
ns ... ). . ·. . . · ·. . cção registrai:lo no livro de notás do tà;bellião. 

Accusado José Vieira·. Borges; réo de poli- · ' Quanto á informaçoãu ·da · professora, basta 
cia, conhecido como autdr do dísturbio ás a !liinples leitura; para .que a bonr!J.da 
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. ~_I?lm.is~ão se convença que essa professora 
, -t,em ,ta-l ~nteresse n:a eleiçij,o, q LH3 não li,m:i-

2• DISTRICTO DO ENG:ENHO NOVO 

. to-ª~sea.1nformar o que ·lhe t.:>i ordenàdo.: · · · 1& secçao 

. - - ~i~r~~~ot~:~!t~~~e~~~~ Pt;t::;a~ J~i~ ~- Ai?da as_ InesnÍas _ allegações, 
Jl~<:i~~lria, ~que protest~ram e que tres delles· 1mpr esta ve1s documentos~ 

.·.eram mesarios!! · · .. -. . - · . . · 

os mesmos 

2"' secçclo 
· -i;"; - ~uatiiti aó outro d0cumerit; que o êontes
_.tãfit'eenfoita; coliro registro -em tabâllião; é · Pretende o contestante com os documen- · 
CJ~t.~J~~p-~1 sem _va\l.or1 que o tabelllão. regis- tos_seb os ns •. _l2_ e 13 p1•ovar que não houve 
· ,'tJtp~,cpip.o regiStraria q ualqúer _· ou~ró. W elerç(l,o. · · 
. Jip. ~~!í~txo ass.~-mtdo, .que nem s1qner tem·(l,s · 0 · ·· d · · ·· · .. · 
_. ,_fl:l'")jlasr_ecoJ!hecrdas. Não é o_ prote_sto de q_u_e · · · ra, o ocu~ento n. 12 é um requerimento 
. i'ãll~ · á 101, deq.trodo 24 ·horas, perante ta- <lo contéstll.nte ao Prefeito -o o de n. 1::! uma 
: ·bêlliãÕ' : · - · · · ·· . . • . . .·. _ . decl~ração do ~3rvente do agente da Prefei-

. ' • . . . . . . ·. ' . ' ·. ' . tu;r~ ·queahi não hOuve. eléiÇão. . . ' 
·=_)~Jta~a .tambem·o ~ontestante ter· vot~Úló . . . . . 
~ - ~l~i,~?r Pàlyc().rpO ~ C~i·neirp, qüe ftmoêió- · 3ulgué • a honrada Góirrmissãs do .· valor 

_ ~?1f · c~1llo seu. ftscal nll' 5& secção .de · Irajá; e desse.s documentos. A de<rli\ração de um ser
··· t~.~BJI1 votado Eous eleitores em duplicata. _ 0 '::ente de agencia com força de invalidàr uma 
. •_-e~_o1·,·e·~~-_,_t~0 •. sr.te_~s-n·,·t_e nao prova a i_dentida.de desses ?'e.t_a• formada por mesa.rios nomeados por " JUlzes competentes ! ! ~,. .. - ·.-

, . · _7"' · $Bcçáo · · 3á. secç;zõ · 

. : ,,iJ';c~ritestiuit~ a.~legater · sidO presidida a .·. Allega o. cop.testarite -~ão ter havido eleiçãO 
:. lB_~sa. p"(>I'los~ Lmz ~a Cunha Junior, _ que ~ . pretende p1•ovar com os_ document?s 
"- nªo· é_eleltor .eporlsso ,· deve ser ·nulla . . ns. 14 . e -15 f!Ua. a.filrm:.~.trva. Apree1e 

:~uQ.,t~ unui. certldã~ (drc. :ri. 34)1 onâe · se a illustre Commissão, es~es -.._docum~nto~: 
~mrill~ que do alistamento de 1899 não Um . é - ;.'qma cal'ta de c1dadao (mesar1o 

. tl9n~1à qnonie dess~ eléltor, Mas, pólo facto que não CO!ppéJ,i'eç~(I)! dizendo que não 
.fi:~ íi~? -C9_I!Star d~l alist~ttlento de 1899; póde CO~parrçeu jl.O : ; edlll~?Iq· .. da . . .escola, onde . 

. s.e ;;.~onclurr . qúe esse cidadão não seja eH:li,;, se )a . etfe~ttlar . a ele!_çao, ahl esteye até -
· tor t·~-~ . . · · , · : 10 1/2 · horas e .que nao houve eleição . . O 

:.A~Iêg~ W,~is que votat·~m _ eleitor~s ·cujos outro é .rimá ca1;ta de um cidadão que se diz 
-11.2D.;l~ ftgut·am tamb :m· em - outras secçõé!( enc<:~ort'Mado. pelo Jornal _· do Cammercio de . 
P,f;!.P .P,no.vando, : porém, .à. id.entidade désses toma1· o res~:rlta.do da_ éleição e que affi.r:ma 
eleiwres; -além do que esquece 0 cóotesta.nte que no Ioca.ldesigoa.rio para eleição, não en
!k dülj;losfção . dá lej, q (le priva . a mesa Ôe ·conti'ou casa de escola e ·SÜll unia casa velha 

: l~~CI).~ar· o voto do . eleitor . que exfiibir Séu çom uma tabpletá.~A~t!gq-se-A CommLssão 
il!:Ploma.. . qlle aprecie . à prova fol'necidà pelo contes-
~ . ta.nte, ant~ d.ocumentps da ordem do que 

8a · secçào . acabo de examina-r • 

. ' iia,õ hoüvé eléiçãd. A existencit1 . desse ' 4a s~cção ~ 
lívro_ g.~~ !n~cripçã~ coma. deçlai'11~ção de qJié~ ~ _ .. -_ _ : '"' . - _. . . 
· yo~aram nesta secçao 19 ele1tores da go., de · Nao houve elel.Cf!.O t;~ o co.ntestante· fantaz1a 

:' qtiê dá; noticia O cdrttesfrante; é'UÍll artifte-io uma historia eni SU(). contestação; quanto ··á, 
!)!ira·, preparar contestaÇão á ga. secção, cujo 5& · sec,ão são tão futeis as· allegações que 
~ésuítado não lhe foi ag~ada"Ç-~1. _ . - dispensam commentarios. . 

ga _Jecção · 

· O doélmnento ~ .5, a que se rofei.;e ~· c~ ates~ o documento n,. 17 é _uniª carta de amigo 
t~Iit_e, 'não suffraga a.:·sua allegação é contra- intimo do contestante, conforme se depre
prodll(l.epte. O (ie n _. 9 é.urn abaixo <:~ossigna~ hende de seus termos, o que bastaria pàra. 
().(} SE)ill . firmas reconhecidas, que foi re- -~nutilizal-aroomo depoimento contra a eleição, 

. gistrado em ta.bellião como um · pa.pel Jiom- si porveli.tura. uma .carta firmada por me--
!llum. . sario, dépois da e_leição, vel'ificando a der:.. 
.. .- fót~ do ~seu ·· can_ êlidato ·pudesse servir _de 

.10"' secção ·· prova. · · · 

.Sã.o as mesmas ~s_ allegaçÕes :já. oombati- E' preciso notar que talmesario não com-
das. · · · - · . . · : · · pareceuao comício. · 

·voi.l 66 
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uma das secções ficou sem local. Pretend_e 
astabélecér confusão para o . que requereu 

- Allegações sem, valor e já reb!1.tidas, bem certidão de quanta.s escolas publicas existem 
como as da 16"'. no lógar del'}-omin,ado---"' Cam_po . Grande. A 

12a secção 

INHAÚMA 

Identica.s · :lllegações. 

IRAJÁ 

Esta secção foi presidida pelo Dr. João 
Buarque de Lima, pretor da 14"' pretori!!- a 

certidão foi que no .loga,· denominado Campoc 
Grande .existem duas escolas publicas. Si o 
Sr. Honorio Gurgel .tivesse boa fé, em vez 
de pedir certidão de quantàs escolas existem: 
no lagar denominado Ca!llpo Grande, ter~a , 
pedido certidão de quanhs e)lcolas existem·" 
na fl:eguezi.a de Campo Grande e . então a 
certidão mencionaria não duas, mas sim o 
numero total dali escolas da frég"uezia de 
Campo-Grande, entre as quaes está a 7a es-· 
cola do sexo . feminino, onde se realizou a 

,- , quê e.lla pertence. · _ eleição. . . 
A prova tle que o contestante pretend.:m i[~ 

ludir a honrada Comlilissão torna-se ainda 
mais clara ante outra certidão, tambem ex
hibida pelo contestan.te sob o n. 44 • 

:-~- ., 

Não é exacto, como allega o Sr .. GUrgel, 
. que tenham votaclo quarenh e tres eleitores 

.- sem que constasse doalistaménto-seusnomes; 
..::__ Da propria acta consta. quo esses alei

. toros apresentaram seus titulas de eleitores 
· da secção e por isso votaram, por ser tn.l 
, procedimento legaL . . 

Com effei.to, da a.eta se .v.ê que a l" secção -
eleitor . ~! - funccionoú na 7a escola âo sexo fe. 
mirtino; o que cumill'ia·provar pa1•a annUllat• 
essa eleição, era que nito ha no QampoGrande 

. 6" secção 7a escola do sexo femioino. O que fez S. S .. ~ 
· _. Requereu certidão si noperiodo decorrido de · 

· Il~' facil declarar-se não ter havido eleiçao 16 <ie janeiro de 1902 a 28 de fevereiro da 
Jlm qualquer .secção desde -que o.resultado ~.903 «existira emacti'Vidade-alguma escola ca~ 
não .convenha.- A acta, porém, declara que thedratica ou elementar no logar denominado 
est?- eleição s_e etructuou no e~ificio para tal Guandú do Sapé, em _Oampo Grande.» 
des1gnado · Dtz o Sr · Ho~orw que ~ó ha - Si a Directoria da Instrucção não ·estivesse 

, um~ escola. no l~gar denommado «Fontmha~; empenhada em eleger o Sr. Honorio Gurgel; 
enao h!l' nec~SsJdade do ~uas ·escolas para -teria posta duvida em _att9nder a tal reque- :. 
uma so secçao e o candida~o ~on~estante; r,mento, porquanto na Municipalidade não 
que t~m ás . suas ordens a Dtrectorm de In- existem escolas cathedraticas. 
strucçao para fot>necer-lhe fartamente do- · , · __ _ . . . 
cumentos de defesa,não junta documento que r E. uma creaçao noya d~ Sr. H. Gurgel • 
. prove essa affirmativa. Professor~s ca t~edrat1eos _snn,, mas escolas 
' · cathedratiCas, nao.- _ 

7"' secção A Directoria de Instrucção, porém, queria 
A analyse do · Sr . . Gurgel limitou-se a . dar ao Sr. Gur.;el um documento qualquer.e 

· d por isso passou a cet•tidão, que se vê . sob 
__ ,.chamar a attenção. para o mo o de assignar n. 44, ·declarando que no logar cltadó Junc-

o seu nome diversos eleitores', homens rus· cionou durante todo 0 rnez d,e março do anno 
ticos,. dados á pequena lavoura, e que diffi·-. .passado a ea. escola J.te meninos do tOo dis-
cilmente firmam 13uas assignaturas; assim é · · t d · 
que Pedro Mourâl de Oltve_lra. '. Clljo . nome tr-:cto, não con.; an o que a alludida ,escola, 

ou outra qualquer fuuccionasse .desde abril 
por erro de impressãO está como Pedro Ma- de 1902 a~é 28_ de fevereitio de 1903 . · . ., 
mede de O li v eira, é motivo para suspeitar-se Mas a. que vem essa certidão 1 A honradà.-
da eleição, porque ahi foi o Sr · · Gurgel Commissão não precisa saber si a escola · 

... pouco votado· · funccionou . ou não e de~de quando e sim si · 
CAMPO GRANDE existe . ou não a 7a escola do sexo · femi-

nino. 
Sobre essa freguezia o contestante limita- Referindo-se ao fiscal do candidato Antonio 

sé a notar que na 6a secção a acta contém Benedicto Pires da Silva, nota não. constar 
, um addendu11i para salvar uma .entrelinha. sua apresentação da acta de installação; es· . 

Ainda bem, que está salva a entrelinha, quecendo-se de que o fiscal póde se apresentar 
· Quanto á 7a secção o contestante nada a ·qualquer hora durante o ·processo de . 
aqsohitamente encontrando para aJl<:lgar diz: eleição. ·· · 

l. o Que em Campo Grande havendo ape_nas Diz niais o contestante que do livro de in~. 
duas escolas publicJ.s e tendo_ funccionado scripção consta ter votado Joaquim José 
tres secções em escólé!>s publicas~ conclue que Alves, que assigna a acta com o nome de _ 
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Manoel Joaquim Alves, e mai> que Joaquim chega ao resultado final de dar-me apenas· 
Jo:Sé Alves nãó é eleitor. · setenta votos em todo o districto, quando, 

. sorrimados os resultados por si mesino apre
. Engano do contestante. Joaquim José Alves goados como legítimos, -elevaram· essa vo
assigna :o livro dé inscripção . ~em ~er eleitor tação a mU e tantos votos. 
Ii.a · secção·, porque era fiscal do candidato 0 Sr. Gurgel, em sua teimo~;da, chega a 
Pires da Silva e Manoel Joaquim Alves é um êsquecer-se de que a imprensa desta CapitaL 
mesario e eleitor da secção, e, como tal, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro não podia 

· assignou 11. acta e o livro de inscripção: ter, como de f3tcto . não teve, 0 resultado de . 
,.J)iz ainda o contestante que o eleitor.Victor todas as secções de. freguezias longínquas, . 

:M;anoel N.uiles fig1:1ra votando ne$sa .. secção e _cmno são as sub).lrbanas do 3° districto. 
ria 1 a do 2° districto ·do Engenho Novo; Ma,s, - Para dar uma mostra dó que possa ser 
onde. a prova de que Victor ManóelNunes, do ·essé resultado e como elle é muitas vezes 
Engenho Novo., é o meSUJ.O que Victor Manoel parcial, basta· dizer que, em um quadro pu
Nuiles, de Campo Grande 1 · blicado pêlo Jornal do Brazil e que é um dos 

documentos ·em que se apoia o Sr. .Honorio 
- .SANTA cRuz Gurgel. o meil nome não appàrece, nem .mes

mo os-70 votos qué s. S. aprouve conceder-
2a secção 'me. E' ·com documentos de tal ordem que 

. ;.. contestação: é -tão-falha, que nos dispen- pretende o Sr. Gurgel obter uma cadeira de 
saDios de analysal-a~ Deputado, de ·que é por certo muito digno 

por seus mel'itos pessoaes, mas a que não fez 
· Depois de ter detalhadamente analysadÓ o direito pela estima do eleitorado, que quer 

Sr. Honorio Gurge1 todo o processo eleftoral . conquistar e que com injustiça ainda uma 
do 3o ·districto para contAstar: 9 meu diplo::na, . vez· 0 repelliu. · 
esquecendo-se de que entre mim e elle havia A' .illustrada Coi:nmissão entregamos 0 jul- · 
um outro cand,idato mais votado e mais prr- gamento de nossa C~\!Sa e em sua justiça con-
·pular no distriçto, qua.1 o Sr. ·Americo_ de fiamos. · ... : 
Albuquerque, volta-s~ de novo para a ün-
prensa, a quem pede o soccorro com ·avo- Rio, 1 de maio de 1903.-João Cru'IJello 
ta9ão que não logrou o~ter : nas urnas e .Ca'IJalcanti • 

.. 
': .. 

1"1 z ' o o ~ o"' ... o H H o o ... o 
~ 1"1 1"1 H 

~ <11 ... ~ ·o 
' I'< ~..- . ~- J;il · z I>~ 

- ~ - ~ o -< . ..j o ~ 
<l.l -

. . 
Apuração das secções do 3° distri- -

cto feita pela junta apuradora. 2,629 3. 180 2.353 1.036 782 

Apuração feita _pela secretaria da -
Camara dos Dep.~tados ....•.• • 3.849 3.435 3.473 1.08.2 923 

Apuração dedu~ida a da 1" secção 
3.431 1.074 do fo .districto do Engenho N·ovo. 3.840 2.469 861 

Rio, 1 de maio de 1903.-João CruvelZo Ca'IJalcari.ti, 
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Di~ctrrzo.s -pr_onunci_ado.s sm diversaz ze~.sãs.z -
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DISCURSO PRONUNCIADO NA. SESSÃO DE 23 DE MAIO DE 1903 

Bem-e critedosàmente o disse o honradÓ 
relator dq voto em separa~ó : 

. O $r. David · Ca:m.pi!!!t.a - Cpr
;r<:Jspondo, ~r. Presidente, com a simples ex
plicação que vou dar, á invocação que no.:. 

· · · ·1 t fi · f' ·t d tr'b 1 «Pareceu-me _qtie seria essencial, para 
;tniQ(L men .e me 01 61 a a 1 una pe 0 -a solu,õ·o preliminar deste caso, .um es- · 
honrado relator do voto da maiória da ""' commissão . · ' · · tudo da organizaÇão administl'ativa. de 

Min_as para se ter ·a certeza ou se infe- -
· Além desse- dever de lealdade, que só de rir de . ser ou não o collector um func. 

si bastavà pal'a tolher-me o direito de em:~ cional'iO administrativo. Mesmo na au-
mudecer neste debate, occorre a- circum- sencia de uma lei organi;~:adora da ad, 
sta.nCia de f e haverem: baseado ambos os ministração se poderia obter este co- · 
candidatos ·na eluddação d:1 preliminar nhecimento, apreciando as leis parciaes 
quanto . á inelegibilidade de um d.elles, em · que estabelecem attrlbuições, falculdades .. 
um _d(lsvalioso trabalt10 que escrevi sobre a ou -·funcções ;_ que regulam muntepip, 
lcgisla·ção da fazenda e praticas. fiscaes do aposentadoria e vitaliciedade; que criam 
Estado de Minas, ·urgumentando-se_ com a e definem einpregos ; eirr!im, todo esse 
doutrina_ ahi ·expendtda.c..que . é_<tl~ás a dou- conjuucto que vae _do servente de mna -
trina da lei-corno si e.lla fosse igualmente repartição, sem nome no quadr() do pes-
accommodavel ao preparo da vietoria dos -· soai,. até o chefe do- Executivo.» · 
interesses contraposto~ Isto quanto ao voto em separado. Quanto 

E !).inda mais, versándo ·ambos os parece· ao da maioria. da Commissão, o nobre re
res da ·commissão sobre uni caso particular lator, a cujo talento e competencia rendo 

·dás praticas administ-~·ativas- mineiras, que sinceramente as home~agens do meu res· 
6ncontram na especie abmidantes similares peito., tambem declarou ignorar a organi· 
na administração da Fazenda Nacional, e 2;ação. administrativa. _do Estado de Minas_, 
que não · são nem pocj.ei:n ser "violadoras da referindo-se a ert·os provaveis da admi
lei 1-igente, repousam os votos da Commis- nistração do Estado, quando pouco adeante 
são em -fundamentos lançados sobre o va· confessa d,uvidar da existencia de táes erros. 
cuo,.:sobi'e o indeterminado natural a estas Ora,·sr. Presidente, foi, não sómente para 
discussões levantadas sobre detalhes da ad- corresponder ao appello que_ me foi dir·igi~ · 
minis'trração.puhlica, quando as não inspira do, como ainda p:1.ra afastar a vacillação de 

' o ·perfeito -~ ~ompletó conhecimento da or-1 espírito que ambos o. s .pareceres refiectem 
ganização administrativa particular, nem da em toda a sua contextura, que tive a homa 
legisláção-local a· a.pplicar~se ao caso~ · de subir á tribuna, •- . 

·, . . .. ... , 
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S, n, port:J.nto1 tim simples · informante p(l.rá n.rL·eca~J.ção de ti :na pa1~te dos iffi.puslos 
que depõ ::J nest,n. .c1us::t e que o fa.'< com IruL· uo expOt'taçaq. . · ; . -
xima sincel'ldade, inteir~mente ~esprendtdo · São casn.s n.S unicas rep:~.rtições ·fi3ráes di: 
de quacsquor preocc,upaço::Js p:~.rttda.r,as, __ que rccta.men te subot•,lina .as ao <>'o v orno de Mi-

· nunca foram as principac3 i~Jspil·n.dorás ~Oil nas, cujos funcebnariqs est : oo inscrlptos I!o 
meus actos qe homem publico, ~ol!lo · p,ode qun.dro do funccionalismo púl:l lico mineiro;. 
n.ttesti1t' (apou!dos da bancwta: mm~!m), 0 ° Casos ha, p ::>r<~rri, cm:.q~e é nocessario al
e>tá fazendo, a nobre b:mcada a que tenho _a terar -se o. mecà;nismo arreca.dadol' normal, 

:·.: hom:a de _pertencer. . .. . _ _ · ou em vil~ tudé da, natureza das ·rendas, · cujá:'-... 
(, . . Asai.m s()ndó, cómpl•ehm1de V. Ex. que ·nã;o' oxacta _percepção aconselha. nm· processo 
:,_ co o-ito de - profel'lr unic ·ctis(!LlÍ'So e menos pÇl. ílticUlàr, oU. po~que o proàucto dás ·con'· 

·:. -·· ai~da ·de epgi'lnaldai• a 'pfirásÓ p:i.rà esta deli- tribuiQÕas -a cobrar, e:iil cada, localidade não 
:_:·cada ·cerimouia, qtio a -gentileza dos ·proto- permitta, -- des]e logo, a creação - de · uma 
> collos parlanientares-denomina·· uma oraÇão c9llectoria ~- No prii;aeir:.J cas.:> estão os ~m~ 

-de e3trén.. . - . . . . postos . l!;rr'ecadados - por cont_a do - .Est:tdo . 
· · -., ·. ,· 1 · - -, · d -d . - - _.- ·- d -~to p:J:las einpi•e_zas de v: i ação ferrea, pelos ~ go- · 

E yos, I ve 'lUe mo exc!'l 3. - ~ um mo _e;o . . · ver. nos de ·ôutros Esta·los ,e ·_ até; sen!:tores, 
e:1~a1~ _ger~l sem. o devtuo P-~?J.ro, 0 que pelf?.. :Prop·riô áovérnó NacionaL No segundo 
b 1st:11a ~ sJ.n duvrd::t, P_'l.ra merece_r ~od-a_ a caso, quando as rendas locues são Lle : tal 
genarusida.~a e SY:mp .\thicfl ~enevolenCla dos modõ dimi.'huta.S que não ·encontra o.· gover:no 
meus hom ados coll~gas · . ·. . . pes~oa. idonea que as arre~ade como fuil.Çcio· 

SenhereJ, definamos os term.os da questão ·nal'io do E$ta1o, porq_11e a remu.n3raçã6 se· 
e pJphainol-a rp s~u -vé,•dadeit;o pé: Creio ría q\fri.:sFri_uHa e . os on~~ I'elativa,mente 

_· que assim ;;e pó~o f~!lll~lc1~' - ? ponto em . ~e- ·'Jlesados; : as camára:s __ mmctpaes, em . -des
'bate: qual a. ~1tuaçao · JUl'tdlCQ; do governo empe!ll1Q de um pateH~ttco dever:, acceltam, 

_ n1unicipàl em fa_c:l do· govet•no, do Estado, pol' acçordo; a propost~~; que lhe~ faz o- g:o.~ 
quando _e:H'arregadO U.1_U8ll\3 ·por éste da , fí~'· Vel'!l!'i; ,12,0 sentido de .~'ffectuarem ellas a ay• 
recadaçao de rendas estaduaes. ?· O excrcww racÇ~.daçaoaté que seJJ. . ceeada. a. cqHectorta., · 

· de3h funQção .art!eó.a.dâ.doi:'a por ._parte das loç<ll. · • · _ 
camara3 mun~êip.ae3 . ir~?iJ~Jrt â. em C?lloc;~r· : -Q~ qiie' Se fàz entã(r ~- anné~ar ·jn•tivisoria•, .· 
est_as curpora.çoes u:t J?OStçao ~e funccwn:1r10 meri t!L o- .seryiço . de arrecadação de I'endas 
d{3pcmdante do gJverçto, a:l q\laLcompete'In ás_.eh.tp.í},I,'<l$ mu!}tcjpaes, _com() se lhe~ p~de· . · 
a<>- r endas que -arrec::tda.? -- · · ria anncxa:r qsde palici<L, .hygif) ~e e hntos . 
. · _Ei~ a, ques ~ão. Q (!Otil',~do '. rol:Í.tor do voto ?ütros, , S~ ÍS.30 · ~C~USJ3l!l~.Ssem O~ logitim_ós . . 
vanceior conclue pera. affirrhn.tiv,\, appl:can· . mter(lSSes da admlm~tFaçao. - Y~rlt\C~·SO ' n,a 
do á solução da h.ypo theae um criterló lar· hypothes~ - u,m _verd~den·o contracto _ para. 

. :- gamerite ampliativo. :- · · . ,- -· _ .. ·. _ : etfect~açao , _de ·1l.rn. servtço; _ contracto ~oro, _ 
, . . _ . . _ _, .. . .... : . . go_v_erno$, · em prezas, cama:ras, .etç., .mas 

_:: .E~te!fde S. Ex_. qua é funcciO~i\rlO P?-bh-- q11e: não colloca·. estas na 'pósiçãó çlé func:,. 
co_t odQ_aguelle q ueexerce funcç.oes _publtcas, cion~rio d_ependent~ -do: gôv_erno contra-

·-- s_end~ que a quabdadedo funccw_garHYé de-_ .. cta'!it-e,- ma~ - siii:fplesmente _na ·situação de .. 
· t~rmu~ada pel!!- ~atur~za da fu11cca(). E' func· partep, vinculadas .pelas . obi•igaÇõas contra,. 

cwn.arw admtntstra.t1vo -quem exerce func---:-- ctuaes; - .. · -. · · _ · · · · 
ções administrativas. . -- Ei esta, senhores, a .verd~deira figura ju- . 
: Haveria a notar-se desde 'logo; e d .) pas- ·ridicll[:das_ cama~as- ~u~icipaes no caso em _ -~ 

_-S.agem-em·priméirologàr, que a ínterp!'e- q~esta~, e que na? fot ?-lllda lemb_radap.a~ta. _ 
'tação extensiva de S. Ex. não é ádmissivel em d~scussao, .como . Jdeptwa é a sttuaçao :JU~ 

. mater ia de inc:JmpiJ,tibl.Hdaqel:l ~m segundo ridica _dás_ em prezas de· via(,'.ãó e de gover~-
logar, permitta S.' Ex. que cu hlbuci.e uma no3 .e~t-r.anhos a~_ do Esta.do, nas mes~os 
·tímida divergencia do seu modo 'de ver- cond1çoes. · · _ , . .. , ': · . 

· eilteniondo, comO' entendo, que · a accepÇão Re.aliza~se !Jm converiio entte·os gove1;;rtos 
. -em que S. Ex._ toma- a • palavra - funccio· do Estadi:l e . ·do município, ·mas não se .dá 

· nario~não ·é rigorosiunerite ·sciéntiflca no relação de dependencia administrativa deste 
sentido do direíto publico. Restrinjamo:.nos, par11o com aquelle; E esta i:ú)Çãqcom maior 
·porém,.·-ao caso c·oncl'ehde Minai!. - nitidez se destacará ainda si tomariíws ,ein : 
· 'Senhores, í1 arreca.àação das rendas pu· · analys~ o conju:qcto dos caract~i·eslegaes qtie 
blicas mineü'M é normalmente teita-: pelo v_estem a qu·alidade de ·rnncci0uario da ,Fa~ 
t hesoUl'o do Esha.dó, direct:a.meute,· pelas col- zenda. S' as condições; inteir-amente outras, 
lcctoriCLs municipaes, pe~as recebedorias e em .qUe govel'nos; ·ca.rriaras e ·eml)rezas e ff'e
pou_tos flseacs dn.s , front()u•as o· pel(). recebe· ctuam serviços de n atureza identica aos que 
dona que o Estado mantém nesta· Capital cotr)petem ·a-os funccionarios fiscaes. 
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Effectivamente, .em Minas , como em pa1:te annualmente para o Est ado de Minas cente
algurila; ·não se póile ser . funccionario encar- nas de contos de rêis. · 
ré-gado da arrecadação e dl guarda dos di• 'Ê. niuguem diri que Q êxercicio dest.a furte·· 
nhei.r.os·. publieos; . primeiro, . sem . titulo de ção collcique .a Companhia Leopoldina na 
'nomeação, decreto ou portaria ; , o nobre · · · d · 1 · , 

. relator · dà ·Oommissão não ·deu itnportancil:!, posição de fupccionll,rio em1ssive em re,a-
àlguoía a essa circui:nstancia, entend.endo Ção ao govériio :de Mina~; . · · ·. 
q'Ua d,esigJ:!açã,o ou .nomeação seria a mesma A Companllia Estra.da de Ferro Oeste de 
cotis:J. .; ·nias a .verdade é que o faCto tem Minas, ·administrada, por um lado pelos. cre-

-:ronita importancía, porque a nomeação en- 'dores allemães por seu representante, e por 
vol-ve . .idéa de hierarcbia alministrativa, O!lt.ro lado pela Fazenda Nacional, arrecada . 
is.to e; :d:e.superlo,tliçlade.tle quem nomei~; -sEi- tambem somr:p.as ü:nportahtes por conta do · · 
gu.ndo, .sem registrõ do titl;ilo rio lLv:ro .com:- Estado . . de Minas. · ·· 
pe:ten:te .. da secretaria a. qüe .pcr;t ence o f':JDC· . . E ~ nÚigq.ém dirá que . os credores ~tllemãos .. 

. cionario, ,para .élihi se l~n9arem .todas . a,s ,oc· . ou. a Fazmda . . Nacional fiquem .por isso na · · 
Gtwreii.cic;ts da v'idaadriiinistr~J,ti.va ; ·.tel'Qeir9, situação de í'uiiCE<ioriario . do Estad() . de Mj.
seiii ·P(l;gainento do impí:>stq .deyido p.elq ti,t\,Uó nas; dependentes do governo desse Estado • . 
dQ ·noJÍleaÇã(;), imposto qua3i s~mpre . pi·opór- · · 
ctdnal áimportancia, dos vencimentos de um (M~ito berYI::) · . · · . · 

· a.p.no.; quarto,= sem fiança; para gara11tia cJ.-o , UM Sa;:DEPunno-E o Estado de s .. Paulo, · 
1'lie~quro; quinto, setn coiílpromi~so, 'poss~ e ! ·que ... tambem âirrecMa i:níppstos para . o de · 
exercicib. - . . . . . . ; Minas ! . · . 

· .. <i>!;)ls--bein, · t01;n:ando-se esse · rionjUiicto de> ·O ·SR.: DAYID QAMPtsTA~- Lá. chegai·ei . . 
cõlJJilções essenciaes, ·e·. tão . esseneia!)S que; :: Poderia; Sr. Presidente, com . o conheci· 
ellasfgrmam .a prop1•ia· substa~cia âa· .. per:.: : merito pratico·_que tenho desta questão, .pol' · 

. sQ.nâlidáde ·. itdJilinistrativ&., · filriêelonã.rio da; haver .exercido .o ·.cargo ·de Secretario. dàS 
Fazenda; .em: Minas, .cómq em tód;t a · ·parte, ; .FinanÇas';' alongal",me 'airida muito, citar 
veri·~ca;-se que :nenhUIJ:Ia fiellas existt;i quando i iodas as estradas de ferro que . percórrem o , . 
o arre.cadador é ur:p.a companhia de viação; terrliorio rn:1neil'o ·e mesmo aquellas que· . 

. urn oútro governo. como o góverno muilici-: delie apenas se app1;oximam, mas ainda lia · · 
pal1.naturalrnenue representado, tomo todos· Iiiais; o :governàdor· - de~S.· Paulo arrecada, · 

:os cor.pos conectivo~. pelo seu presidente •. . . : por contá do govérnq. de. Minas, uma somma 
. . . são 'relações de goyérn~ a governo ' e ós; · d~ cerca d~ mil contos e.nnuaes ; .entretanto, 

gõvernós estadual e. muniCi-pal são ·· autond-: mngl!-em dirá que o gove~nador ~e S. Paulg, 
tiros sem :contráste ná orbitá. detl.ri:id<i dai;: P?r.Sl?U pO.l'. s~u.~. P~.õJJOStos, SeJa um fJH1C

-silas: · ãttripuições ''rionstitúcionaes' . . .. Dã~sel .cJpnar,lO ;adnn~Js,tratl v o d.o governo de }dmas 
d.ést~s · :éoi:rvenios nas'r'elações de d'ireitó pu-: e.demiesryelJ)or es.te go.vm:no. . . • . . 

. blico fnterno, cor:p.o dão-se . os tratados n·as; Ha n;i. digna bancada paulista um illustre · · 
r~lações . de direito . publico· internacionaL: _peputado ·que ~xerceu .Q é::).rgo de Secretario 
(11!füito bem;) · · : -d.IJ.S Finança,s ·no g.ov~rno do Sr. Rodrigues . 

·'. Quáodo dÕus pa,izes . cortio potencia,s con-; Alves, .em S. Pàulo, ·qua,ndo eu exercia em 
tractatn, firmam um tratado,.elles o. fazem: Minas fguàl'cargo; . Si S. Ex. e3tivesse pre: 
e-*actanientl') pe}a circtimstancia de serem• s~n~e pdderiri. . dar testemunho da verdade 
sõbsrànds; isto ·é, _ :pe~soas jurídicas de ' . di~ do que affirmo. 

-~·êjtó ~nturnacioila1; quando no . direito ... pl,J.- - : Ha aim;la, . mais,, -senhores : o proprio Go
blwo Interno um governo contracta ·com o verno FederaL árrecàd.à aimualmente cerca 
.outro governo, eUe3 . O· fazém exacta,me,nte· !1:8 riiii ~ dtlterili.ós ÇOntos do Thesouro do Es- . 
· pQrque são autonomos, isto é, pessoas juri- t~o. de-Min~; e iliilguii~ dirá. que já tenha~ · 
"ti:icas ·do direito constitucional. ·· . · . . - · mós chegado á perfeição de considerar o Go-

: Por consequeii.cia, $r. Presidente; a situa- -verno Federal como flinéciona'rio publico do 
.çã~jurídica é a mesma.. . . . .. ·. Estadó de Minas ! .. . ··(;Risos:) · 
" E; ·-não fQsse este o verdadeiro .. cáiracter 
ju~·iàico, . Jiãó fosse esta a verdádeir1(rioção
na especie; teríamos de chegar a lim atró
Jiello .d~ absuidos si admittiSl!imos as premis
sas qutl estabelece o , votq da maioria âa 
Comrnissão. (Apoiado~.) . · 

Citarei os exemplo$, Sr. Presideúte: .. . 
A Companhia Leopoldina Railioay, ·que ·é 

Mé umª' comp~Iihia,'.estrangeira, .arrecada 

:.Alêm dis;o, S1' . Presidente, o nobre rola
tor.do<piJ.recer declara que ·o agente executivo · 
é·, o· cellector·, ' porq.Ue· · elle ·é o responsa vel . 
pela restituição dos dinheiros publicas. Pois · · 
bem, quando se. verifica, corno sé verifiCa. 
correntemen-te em. materia fiscal e se tem 
verificado no caso do Estado de Minas, que 
a. Estrada de Ferro Central ou o Govet·no 
Féd:ei,ai,· visto que .a Estrada de Ferro Cen· 
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. tral não é mais do que um departamento ad- suJa implicita, porque exactamente si taes · 
ministrativo da União, fez mal a arrec:1da- contractos se fazem com as camaras munici- . 
ção, de modo que ha. sommas a restituir ao paes, é isso devido a não encontrar o ·go
Estado de Minas, que in r estitue estas sotn- verno p esso~ idonea, no momento, para .ser _ 
roas é o Thesouro Federal,qué, coinojá disse, nomeada collector. São,pois,con:tractos essen-

. ningrrem affirmarâ quo seja um funccionarlo cialmente provisorioS. (Apoiados.) 
do Estado de Minas. . Ora, si o goyerno encontra. pessoa a no-
. Á inversa ê tambem verdadeira: o Go- mear a a nomeia parao cargo da co1lector, 

ve-cno Federal encarrega os governos -do Rio a camara municipal deixa de exercer a func.,_ 
Grande do Sul, de Matto Grosso· e mesl)lo de ção arrecadadora, não por haver sido de
Minas, da arrecadação de impostos; · e ni:o- ·mittida pelo governo, mas :por se haver dado 
guem dir~ que 'esses .govern.os sejam -func- a in:tercurrenci~_de uma cori:dição que re_sol1J8 
cionarios administrativos do Governo Fec o contracto. E' urna. verdadeira condição ._ 
'deral. resolutol'ia, cuja existencià determina o .des- . 

Por consequenci_a, está p:tais que claro que appal·eeimento do contracto. (Apoiado$.) 
o exercício de uma funcção. arrecadadora, Portanto, o Sr. Leopoldo Corrêa n~o é 

.. · que é administrativa, não basta pára qúe funccionario administrativo. : do Estado. nem 
. qu(3m a exerce seja _considerado funccio.nal'io demissível ad_ nutu-ni. 
· administrativo daquelle a quem pertencem -E aoCr.esce que tratando-se: de pratica fispal 

as rendas. derivada da · legislação .de Minas, o.. unico 
E essa idéa de contractos completa-se até interpretado.r autheútico era o Congresso. Mi~ · 

-•. no ,seu aspecto exterior, - pcH·que· o. instru- neiro.,- de que . fazb -parte o. . Sr. L.eopo.ldo. 
·· mento desses · contractos entr_e governo e_ Corrêa; e, sendo para . notar-se que a .1egis

camaras municipaes existe e crysta1iza-se lação estadual não. é-nest.a ma teria dHferent_e 
-nl!< tro.ca de cómmunicações; prepostos · do .qa lei federal, .hão po.dia S. Ex. ter.sido depu-
·go.verno, acceitação po.r pa1•te de camara, tado .estadual. (Apartes.) . · 
co.mmunicações que estão archivadas nas . ·· Devo. notar ainda uma .circuiristancia. 
secretarias das camaras municipaas e na de Este parecer, esta questão perde comple~ 

. Finanças d-o Estado.. E',_ por consequencia, tamente - de· importa Mia, é_, ·como. viram, 
ver(ladeiro o. contracto, mesmo nas suas ~m caso de incomp· atibilidade· meú_ o.s·obscuro, 
fôrma~ externas, . · · meno.a-complexo que outro.s que· teém aqui 

Não · existe, evidentemente, nomeação, sido. julgados. (Ap·oiados,) E até parece que o. 
po1·que não ha superior hierarchico.;· visto .-ho.nrado. Pi·esidente desta . Casa opina no . 
que o gove1•n_o. de Minas não. é superiOr mes:mo sentido, porque S. Ex., tendo resol
. hierarchico. dos· governos municipaes: são. vido que a Camara se devia reunir. separa· 
ambos autonomos e .independentes na sua damente para resôlvj3resta niate_ria de - ve· 
órbita de funcções. · rificação., não deLl nen]].uma importancia a 

· este parecer, entendendo. que,assignado · ha 
. Não existe · tàmbem nenhuma notação de oito dias, só hoje poderia ser discutido. e 'v o

- titulo, neni fiança, exa~tri.ménte porque é O tado, ou erítendéndo . que UUJ- ·parecer não 
governo que encarrega outro e não tem .o· bastava e neste caso esta co.nsideração t9rá 

. direito de duvidar dessé outro. Não. existe t d · t ·tli t' ( · ) . imposto, nem mésmo pagamento de uil•éito v~lor no po.n p e VlS- a ari - me lCO. Apa1·tes~ . 
de contracto, pela eircumstancia de que 0 Creio. haver dissipado quaesq_ue-r duvidas 
governo não paga imposto. so.bre os contra- sobre ést:J. incompatibilidade de pura. phan-
t · t · tasia. · c_os em que é pare. · 

· Ainda, senhores, não existe ·mesmo. demis- E devo. nOtar que to.das as tradições desta · 
- Casa foram mantidas até aqu,i em uma linha 
são· · . - · de inflexibilidade rigoro.sa na repulsa de to.das 
. O nobre reiator do. voto vericedo.r deClara as allegações de incompatibilidade tend<:mtes 
que «chame-se destituição., chame-se desi- · a animllar diplomas. · -~- -
gnação, a idéa eq_uivalle sempre á de demis- Pois bem, são essas velhas tradiÇões que 
são». desfallecem ago.ra, provavelmente para qu<:l 

Mas, senhores, ·si S. Ex. tivesse partido de futuro não se diga quea lei eleito.ral, que 
dJL verdadeira natureza do acto que já se v ae desapa.recer cóndemnada -.pela · naçã;o., 
disse ser . contrato, chegaria a conclusão já mais fóra a.pplicada em uma das suas 
-mais consentanea coú1 os bons priric1pios disposições mais mo.raHzadora.s. (.Muito 
· Taes cuntractos por clausula e)l.:plicita oU:_ bem.) 
imp~cita só permanecem emquanto nisso. E' uma homenagem curiosa que vamos 
conv~er a vontade das partes. E digo clau~· :prestar, lhe, -mas que ha. de fic1.r nos :an-
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naes parlamentares como a explosão ta1'- recentemente confirmado n:t instabilidade 
dia .• dos nossos t~Scrupulosos eleHora~s, desta jurisprudencia caprichosa _que se das
ador-mecidos ha. lO annoS--sob a tutela dalPL pedaça hoje para recompor-se amanhã, 
(llfuito berrí.) . nes&e criterio ag9ra abandonadJ e que flucLúa 

Nem me refiro ás nossas iira;dições, senão sem no1•te mt superficie vacillante da onda 
'para avivar a consciencia da Carila,ra neste política. (ilfuito bem. Palmas no rec;into. O 
repudio formal de todo o seq p<~,ss::tdo ainda qrador e vivamente fe~icitu,do.) 

PAREÓER 

N. 69-1903 

. . Annulla as eleições procedidas .no dia, 18 de fevereiro do corrente anno, no 2° districto 
eleitoral do/ Districto Ji'ederal, e manda procede1· a nova eleiçtío· no .mesmo districto; com_ 

· em:enda do _Sr. Augusto de Vasconcellos é out1·os 

Emenda ao paree~~ n. 691 de 1903 

. Considerando que a {ej Ji. 35; de 2B de· Çonsiderando, que não tendo a Corrimisaão : 
·janeiro de 1892; não autorizá a deéretàção da element6s para iQ.validar to .as as secÇõés, · .. 
nullidade geral de uma . eleição, . decorrendo não deve, seni infringir a lei, crear prece- · 
dos seus dispmütivos que somente podem ser dente ~erigoso _e tripu~ia.r .~or sobr•e ·~ vo~- . 
declaradàs nullas as secções eléitoraes onde tade.-d'-' um elet~orado mteno,_ concluno P~la ·• 
não forem observadas as .prescripções da lei; _n~llrdade.do,plerto que. se reallz,ou.no 2 dts- - .: 
salva a unica -hypothese do art. 46 da citada tuc_to elmtoral da Cap1tal Federal , . . .. 
lei n. 35 ; · Considerando que -a Carnara dos Depu- ~-: 

considerando que riem a leí n. g39, de 29 tados já mais procedeu como opina a Com- .'' 
- de dezembro de 1902, ou outro qualqueracto missão, titnto assim que tem appt'.ovado elei: . 
. legislativo reformou nesoa parte a lei n. 35, ções .ficanrlo õ candidato com um numero .. 

sendo para notar que o processo eleitoral da limitadlssimo de votos ; 
Capital Federal f'oLrealizado de· confor- · . Çonsiderando; finalmente, que estão eleitos 
mldade com a)ei citada n. \139, que; pwa Deputados os candidatos diplomadús pelo · 



8 APPENDWE 

2° r.Ji::;tl'icto da Capital Federal, 1)ropomos 
~ejam substituídas as conclusões do parecer 
pela. seguiu ttJ: 

Que sejam approvadas as eleições do 2° di· 
stricto que s'e realizaram ·a 18 de fevereiro 
_dó an_no corrente, ~endo reconhecidos D.epu-

tados os Dt'S. Il'inBu do Mello Machauo, Hen
rique Tavares Lagden, Nelson de -Vascon·. _ 
cellos e Almeidá e João Bulhões Mattos Mar~ · 
cial • .....,.Auqusto de- Vasconcellos.-nr. Fran
cisco <J01·rêa -Dutra.-,-Heredia ' de. Sâ . .....:.S~ 
Freire. 

. ~-.. 
Contestação do sr , Fonseca Hermes ás eleiÇões do 2° dütricto cío ·nistricto . 

Federal, realizadas no dia 18 de f~vere'iro do corrente anno, mandada publicar em 
virtude do a_rt. 8° do Regimento _ interno- __ ~-

--(Vide pag •. 37 do p1•esen~e volume) -

. Contestação do $r. Fonseca :Hermes e outros aos diplomas conferidos aos $_rs. _ 
Irineu Machado, Nelson -de Vasconcellos, Henrique L ag-den, BulhõJs Marcial, pela 

· Junta Apuradora · do Dil;;tricto Federal, mandada publicar em virtude do dispQstQ 
no art . .go do- ~egime~:o Interno__ --

ADDITAMENTO A' CONTESTAÇ~O . _ 

( Vide pag. 20) do pre·s-entc volame\ 

~ - . 

Resposta do Sr. IrineU: Machado-e outros às contestações dos - s~s. Fqnseca Hermes, _ 
- -Valentim Magalhães, Oscar Godoy: e Julio do Ca'rriló, rela:!;ivas ás éléições do 2° districtq. 

doDistricto Federal, mandada públicar em virt-uae do art. Sºdo Regim~nto Interno • . 

(Vid6- pag. 219 do pre&ente -volÍlll)e) 

PAREQER 

N• 72~ 1903 -. 

R econhece Deputados pelo Estado do Amazonas os Srs. Antonio GonÇalves Pei·éira · 
if,e Sá Peixoto, · Carlos MarceUno da Silva, Enéas Martins, (/ Gregorio Thaumaturgo de -

· · Azevedo com· o voto em separado da minoria _a-a Comm issão propondo o reconhecimen,to -
dos Srs. Antonio Gonçalves Pereira de Sá Peixoto, Raym~tndo, Agostinho Nery, 
· · 4urel~ano Amorim e Enéas_ Ma1·tins _ - , 

Accurado e minucioso exame das authen
ticas e de mais documentos referentes ás 
eleições procedidas no Estado do Amazonas, 
em 18 de fevereiro u.ltinio, levoú-nos a di
vergir~ bsm a nosso p'ezar, do p ,r.ecér ela..:. 
borado pelo digno relator das mesmas elei-
ções. · 

Isso não quer dizer que · deixemos de 
acceitar todas às suas opiniões : em -muitos 
pontos nos encontramos de perfeito accordo, 
como adeante se verá. -· · 

In-numeras e graves são as irre~ularidades 
-que se notam no processo .eleitoral de grande 
numero de municípios. _ 

Na proprla capital, as eleições não são 
isen~as do faltas, algumas substanciaes, 
como as que levaram o illu stl'~ relat~r a de-

-chtrar Iiullas, em seu parecer, as eleições, 
de rluas . dessâs secções. 

De muitos municípios foram enviadas par~ 
a Secretaria da Can'lara duplicatas e "até 
triplicatas de authenticâs eleitoraes. 

Em outras não seaffixaràm editaes públi- : 
can!lo a divisão em secções, a designaÇão dos '
edificios em . que as mesmas . secções deyiani 
fmiccionar, a eleição das niesas e o convite · 
aos eleitores,- qúer dizer, não foram·ctimpl'i,·-' , 
das as exigencias dos- arts. · 39 e 40 da lei.~ .· 
n. 35, de 26 de janeiro do 1892. · . · ' · · 

Coní o subsidio dos documentos sujeitos ao. .. 
estudo da . Commissão, apu~ar :Jmos as aq.,. 
th~nti:as relativ:as ás eleições regulare-s 
e wdtcarcmos aq_ueUas que devem S8l' an· 
nulladas por fraudulentas, 
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Untr;nrituba Quanto ás duplicatas, não acceitamos o 
cr~terio ql!e nos p4rece fa.lho, dB apurar só-
iüéhté- a.s . a:uthentíca.s quo favorecem aos· Sílverio Nery 
caridit!atoa de uma parcialidade política.; A. Camar·a Munlcip<:tl do Urucurituba foi 
estildé\1-as-hemos, uma por uma, e depois dissolvida illegalmente e 0 goveri)ú do Estad.o 
nos pronunciaremo.s por aqueHas ·que nqs nomeou intendentes. para , esse município, 
pa:recorem corresponder a eleições regular- os quaE>'s resolveram mudar a séde do pode_r:. · 
mêrite ,procedidas. · · · · municipal. para a povoaçio Tabocal, denomt· . 
N~Jm sempre nos será possível descobrir .a na~a depois Silverio Nery. · 

. vordáde; uma vez que do alguns municípios · Os ·intendentes .eleitos protestaram contra' 
. sê encontram authenticas com resultados 
' illi\ituojjt;a.lmante oppostós; · fii•mà"dM;, · entile- . o acto do governador e permaneceram ll0 
tanto, cinn .os nomes do.s lJ.lesmos tnesarios, exercício de -seu cargo {documentos ns. lO e_ 
conferidas e_ concertadas pelos mosmos s~r- l~). Dahi a duplic~ta de .eleições. . 
ve_ntuatios publicas. · .· · .. · · A. a~tiga ca1nara -de Uructwituba e a novlb 
c ~~sse~ ·ca~os:, for:ça. é despr~zar tol:l,as a,s .de Silverió Nery, cada uma, por seu lado, or- , 
serres de authen,trcas, aprove1teJ.n a quem . ga.n1zou mesas eléitciraes que procederam a 
àpi'Gveit(tr os resultados !;las votações_; _, eleiÇõeS. . . . . . . . , 

E' iri.;egular tudo -que se tem feito nesse 
Is~o posto, eoinecernos o nosso· estudo. m.uni~üpio- e por. isso nãu podei? ser .apuradas 

aml:>as as serias . de- authentwas que do lá 
· llfandos · . v1eram, 

·ô . editM inserto ~o iJiario official d,~- Es
tado; prr~Ucanda o r.esu!tado da; eleiçao das 

· úies1i,s . oleitoraes que l;lf)viam servir _nas 25 
secções·. da capitál, éontein a · declaração de 

__ qiie foi escripto por Thaumaturgo . Vaz, 
s.eci'eta-rio da I~tendencia, quando .é certo 
qv9 quem servi.u de secretario na organiz3.
çll,o , õti .. eleição ô.as referidas mesas foi o 

. chefe • de s1cção. A velino Rodrigues (do-
ctiinentos ns; 1, 2 e 3) . · . - . 

·E' isso .umaü•regularidade que; entretanto; 
·não· póde invalidar , as eleiçõe13 d,a capital, 
po_is· o ml:lsmo edital foi assignado . pelo 
süperintenderíte Martiuho de Luna. Alencar 
e pli_blicado no Diário- Official, torqarido:.se 
assi11;1 publica e legat-a eleição dos mesarios 
o supplentes que d'evia1i1 servir has ·25 secçõ3s 
desse município. . 

Hoüve d.uplicátas em algumas dessas 
secções; apurâmos às autheoticas que nos 
pareceram regula-res; àchando-nos neste 
ponto-de inteiro accordo como relator, _qu.e 
opiilóu pela .annullação das 2a e 15a. se~ções 
sómente. · 

IeacoJ.tia1·a 

Des.te muniéipi'> ha tres serios de authen
ticas coin rei!J,Iltados diversos. Todas teem 
i\ dectaração . de que foram Conferidas e COD· 
co_rtadaspelo tabellião Joàquim Francisce Pe-
reira Lemos. · . · . · . 

Os nomes dos mesarfos do uma serié co
incidem cóm bs das ou tras,' em sua maiorin.,
diverglliúo majs ou menos as lettras das as:;;i-

Silves 
T.-_ . 

Houve dupliêata . nesse ~unicipio. A pu- .. 
rámQs as autl;lenticas cujas assignaturas ·estão · 
reconhecidas pelo tabellião, desprezando as 
duplicatas visivelmente falsificadas. 

· Gànútarna 
· ' ' 

Ap.uránios as l" e 4a seéções, desprezo.ndo 
as 2 .. e 38 , que devem ser annulladas, de ac
cordo coü1 o párecer do relator, bem como -
-e 5"', porque não menciona o edificio em que 
funccionou:· · 

Laqrea 

Neste município não se cumpriram as ter- · 
minantes disposiçõC!l dos arts. 39 e 40 da : 
citada l ei n. 35; pelo que, nas vesperas da 
eleição, ·ainda, 'o-eleitorado ignorava si o· dito 
mu·oicipio havía sido dividido em secções, 
qual o numero de eleitores de cada. uma, 
qua{l;S os edificios eí:n que detiam funccioriar· 
as mesas, quaes os mesarios e 8upp~entes; 
etc., (documento n. ·I3). · 
· E' facil .. de . concluir que, absolutamante, 

não se podem . tomar em coiisi(ieração as 
autheriticas relátivas ás eleições ahi feitas. 
Assim procedeu o .Senado, approvando opa
·recer n. l7Cleste anno • . 

Manicoré e -B~·r·reil·inhas 

Nestes dous mui:ücipios derám-so as faltas, 
substanciaes mencionadas acima, quando tra· 
támos de Labrea. · · · gnat_ur•as: · 

Não h a nieio· ·de descolirir qual a seria 
verdadeira. ' . . · . 

Não houve pleitt>', nem podia haver, uma 
vez que o eleitorado ignor,ava completa

.. -mente em que logar devia votar, quaes as Desprezitmos por isso ~<idas tres _~ 
·ra l, I ~ 
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mesas que tinham de rec3ber sous .votos, Teffe 

etc., (documentos ns. 14 8 18)· Houve du~licutas nas ta e 2"' secçõo3. Ore-
As authenticas envi<Hlas não podem ser' lat_or, aprecrando as ttuthentica.s que apro-

apuradas, como já o proclamou o Senado· vertam aos cund~ tatos diplomaJ.os, relativos 
a estas duas S3cçoes, é de .parecer quo elia'l. 

S. Galn;iel devem ser ann ulladas. - · 
d t . De. accor;do com elle nesse ponto, nós dos-

As eleições das ta e 3"' secções cs e mum- prezamos es3as uuthentica e apurâmos as 
cipio são nulllts., de accordo com 0 par.~cer -duas outras, corresp_ondent_es a estas secç?i_AS __ , 
do relator. Nas 5• e 6• figuram ·nomes ddfe- - """-
rentes, firmados pelo me __ smo punho. que nos parec~m ISentas de fraudo, por-~~ 

quanto dons sao os funccionarios que ae 
A acta da 4a secção foi transoripta, con-- transcreveram, concertaram e conferiram; 

certada e conferida pelo mesmo individuo _ · Estão, porém.!. no ca~? de ser annullada~ as 
que transérev-eu, concer•tou e · conferiu as da 3"', 4"': e 5" secçoes, cuJaS au thenticas teem 
1" c 3"'~ ·- em Sl a prova da fraudEi. · · · 

As cópiasdê actas de secções que deviam Em uma secç.ão . quesa compõe deoitenta 
ter lagar em- pontos muito çfistantes uns dos e . tantos .oieitores só um deúou de. compa
outi•os são feitas pelo mesmo individuo. rec~r, ~m -outra, os eleitores que não 

votar~m fnram apenas cinc_o; em quasi todas_ 
A Camara deve, pois, como O Senado, an- ·as assrgnaturas dos mesal'ios são v.isivcl-

nuUar essas eleições. mentesimuladas. As fil'mas destes nfb estão 
l'BCOnhecid<tS. 

· S. Felippe 

Apurámos deste munÍcipio as authentica:s 
que estão regulares, desprezando as dupll
catas em que · se notam fndicios vehementes 
de falsiJa.de, como sejam Q excesso de nu
mero de eleitbres que votaram; simulações 
das firmas do mesarios, etc. 

Coary 

.Ha duplicatas nas la e 2a secções, não se 
podendo verificar quaas as authenticas re
lativas áB eleições não f1:audulentas. 

Todas estão con()ertado.s e conferidas pelo 
me::;mo serventuario. · 

. Desprezãmos, por isso, essas authenticas c· 
apurãmos as eleições procedidas nas 3a · e 
4" secções, onde não se verifica,mm os vicias 
apontados. 

Moura 

Do mumc1pio de Moura não se pód.e ap
provar uma só secção. O exame das cópias . 
cte. actas quede lá vieram basta para demons-. 
trar que·elLts são o producto da fraude. Na 
P secção, por exemplo, votaram 177 eleito 
res, faltaram 73 e, como o nuinero de elei
tores desta -secção é apenas de 200, houve um 
excesso de 50. · · 

Humaytá 

,Apurãmos a -2• secção, desprezando as de
mais, que de v .em ser annúlladas por. mo ti voa 
identicos ·aos mencionados com relação -ao 
município anterior,como se vê do parecer do
Senado, ele inteiro accordo, aliás, com o que 
consta d~ts actas. . ·. 

_ ilianacapurú 

Deste município apurttmos a serJc 4e au
tbenticas correspondentes ás eleições regular
mente feitas c desprezámos as duplicatas, 
entt•e as quaes o relator achou que a · da 3"' 
secção era nu !la, o as outras o devem ser por 
fraudulentas c .viciadas, como o seu simples 
exame o demonstra~ -

S. Paul-o de Glivença 

O numero de eleitores de.:; te municip:o é de 
sei~centos c tantos, dos qu.:tes só figuram 
como tendo deixudo do votar 95. 

Isto no interior do Amazonas, OI}Je as dls=
tancias são gt•ancles c os meios de transport::J 
escassos e dispendiosos , basta para demonstrar 
a fraude das actas deste mtinicipio. Accresce 
que as assigmiturJ.s das cópias remettid,as 
como authentícas são visivelmento simula·· 
das, tEndo algumas os nomes "dos mesarios 
errados. · · · 

Opinamos pela annullação de todas essas 
authenticas. 

Em algumas nem se declara o edificio onde 
funccionou a secção. As assignaturas dos me
sarios são simuladas, pois erram até a ol'tbo· 
graphia do proprio nome. Fonte-Boa 

Opinamos pela annullação de . todas as au- Neste municipio os situCJ,c ionistas si mui.(}.· 
thentwas deste município, co.m o que não se ram eleições, tendo. para, chegar a efõsé fim, 
faz mais do q11e imitar o pt•oc-edtmento do inventado a 1•enuncia do intendente ciLladão 

Senado, · · Amaro Jo~é i\.J'aotcs. 
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De par com . essas· eleições, porém, fize
ram-se outras, com a devida regularidatle, 
cujàs ailthenticas apurámos . . 
Jl{.aués, Pat·i"ntin~, Urttcara, Barcellos, Codajdz 

Destes municípios apurá,mos as cópias· de 
actas cuja 'éi.uihenticidade nos pareceu real, 
e d9spi:'êzámos as .. duplicatas com a,ssigna
turas sil:i:rilladas e outros vícios. · 
. .Entre estas ultimas estão as 1 a e2a secções 

,.... ;:l:e Codajâz, c uja nullidado foi accei t·:~. pelo 
·.., relator . · . _ · · · . . 

Bóa• Vista do :i?,io Branc'o e Borba · 
. - . . 

Coronel Carlos Marcellino da Silva. 

Dr . Enêas Martins ... .. ~ ..... .. . . . 
Dr . Grego r io Tllaumaturgo de · Aze-

vedo ..••.•. .• . . . . •... • . -: ... . .. . . 
Agrimensor Raymundo Agostinho 

N€)ry . ~ - . . ··~ .... , ;_ •.. . .. . .....•. • 
Tenento Aurelio Amo rim . ..•.....• 
: E-outr os menos votados . 

2 . 173 
1. 972 

1. 930 

1.836 

1. 665 

· Tendo em vista esse r esultado, somos de 
parecer .: 

.As. eleiçÕes que se realizaram nestes mu
nicipios n ão pOdem ser approvadas. Q~anto I o que sejam approvadas as eleições j)ro
á: do ~io Branco e ás duas primeiras se- cedidas em 18 de. fevereiro ultimo no Est ado 
cçõês. de Borba o r elator tambetn opina pela,· do Amazonas, exceptuadas as das secções e 
siv:t~ a nnullação . · · riiúnicipios acima referidos ; 

Nós en-tendemos que nada se :póde apro-
veitar , taes e tantas são a fraudes q~e ahi 2°, qu.e sejam reconheCido>: e proclamados . 
sé deràm . . · . . . .. DAeptut~doGs pelo

1
Estadpo d~ Amdazo8n_aspo~ Srt's . 

Cort cJ.uida a analyse das ·.eleições . de todos n omo onça ves .ere1ra e · a- erxo o, 
os municípios do Estado, apresentamos em Càrlos Marcellino da Silva, Enêas Martins o . 
seguida o resultado das authent ioas apura- Gr egorió Thaumaturgo de Azevedo. · 
das, _de accordo co7n o qua,dro a este annexO .. Sala das Commissões, 16 de maio de 1903_ 

Votos. - ·Esmeraldino Bandei1·a, . presíden t~. .-
nr: Antonio Gonçalves Pereirà de Dr. JoSé Mo1·eiraGomes ,- Ante1·o de Andl"ade 
· Sá:Peixoto .. .. ....... ... .. .. . . .. .. 4.691 Botelho . 

·Vot<ições · ·por municipiós 

. MUNICI PIOS 
sa Pei· Carlos · EnêabMar- Thau-: R. Nery Amo r im Observa-

xoto Marcelliito tins ma.turgo ções 

Capital , 23. secções .. 1.235 73 1. 137 154 1.265 1.186 ~ ~ rnm 
Silves, .4 ditas ... . .. 171 4 54; 198 54 54 '::I 

S ::~ 
Coary, 2 ditas . . . ... 153 .. 189 - 208 18.2 c:> c:> 

~o.. 
U1mcará , 4 ditas . .. 61 _ , - 137 ...... ....... óJl · 

Barcellos, 4 ditas . . . 144 3 160 4 7 
<:> • • - . U1 ~ª 

Humaytá, 1 d~ta . . .. 13 - l 21 I 1 mUJo; 

Te:f:fé; 2 ditas .. .... 24 - - 188 - - OooóJl 
~o~ 

Manacapur:ú , 5 ditas . 285 61 61 272 29 29 ~ CZl 

Fonte-Roa , ·4 ditàs .. · 260 119 53 154 20 20 
·~o .-o 1ro c:> 

São Felippe, 7 .ditas '1-.0'78 I 991 130 140 59 35 :::~<>o oõci!.-o 
Maués, 5 ditas .. ... 568. 532 163 145. 12 12 Ob ct: 

Parintins, 4 ditas ... 405 248 90 172 17 30 rn?-{5 
"'se<$ 

Codajaz, 5 ditas .. .. 224 135 33 -189 99 42 "';j'; . :g 
c:><l:l 

Canuta.ma, 2 ditas .• 70 ·- lO 58 - 6g 67 
- ..,q ---- ----- ----- ..:...-- ___;_ __ ---- - - --

Resultado finà.l. - ~ .. 4!691 2.173 l. 9i 2 1.930 1.836 1. 665 

Vot o em separ ado CONTESTA ÇÃO DO SR. CAPITÃO ·TC NENTE 

A l"' Commissão de Inquerito, a _ que foram JOAQUIM DI~ ALBUQUERQUE SEREJO 

presentes-os dpcumentm relativos ás eleições . Diz Q. Sr. Sercjo que á sessão de l7 de fe
procedidas no Estado do Amazonas, a 18 de vereiro, dmJ~inada á. eleição de niesarios o 
fever eil'J deste anno, tendo-os examinado supplentes que presidiram ás eleições de '8 
a.ttentamente, aprosenta o seguinte parecer. de fevei'eiro; foi secretariada , pelo então 

Tres contestações escriptas foram entr e- secretario uá superintflndencia municipal da 
gues á Conimissão; respondendo verbalmente cu.pital Dr . Thaumaturgo Va-z e que, no em
a ellas o Dr . En~as Martins. · tanto, a acta da sessão está assignada pelo 
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Sr .. Aveiino Rodrigues, como prova pelo que o governo do Estado, pJr interméfl:io"'jló~t 
documento n. 1, quesito' C, em resposta a saus auxiliares, · cóagiu ós e~préga4ós":e~7{ • 
dive1•sos quesito$ que faz. . · blicos a receberem, na occasmo da v1rtàçao,· 
. A' vista disto perguntJ. ~i outro furicciona- ·as ceJ.ulas que contiohaem os nomes 'dós can
nal'io que não o secretario da superinten- didatos do g~lVerno; cedulas estas_ ·que foi'ai)í 
dencia, de accorcl,o com o regu1a.mento dessa preparadas com papel de cores distiribtàis: 5 · 1 

- ràpartição,_pode lavrar qualq.uer acta, · uma Por todo~ estes motivos pe:ie o contesta:n·..-
voz ,ausente o secret::trio. . · · _ te a annullação das 25 ·secções da capital. 
, A uma igual r:ergunta do procurador .d:1 Antonio _Clemente Ribeiro Bithencourt~~-

Republicarespondem os .peritos: <<Sim. Podia quoreu ao supel'iiltendente mun~cipal ~~:ca\;t 
outro qualquer funccionario, que não o sec pi.tal que lhe fosse passada,po1' . cept~dap, ;~
ce~tar~o . di]. lntend-UI_lQia:lavi·ar .a acta dD q-ue .actà. da Intondenyia MuniCipal ,~m. ql),~ fOj . 
S(rtt•ata em VÍL'~lld,e do:.art.. do .regulamonto -~·am' elettas OS mesas para <t eleição que l'c<t-
da s3cretaria· da Inten~encia. . ·_ i Jisol.i-se a'l8 de · 'f_ev:ereiro no i.'riuJ:licipio 'J.l,e -

:Manias, 5 de Iílàt;ç~ de l903.2Jlf. Sotoit R. Ma11áos. · .- - .· _ . _·. . .· . .. · ,-:;:. 
Pinheiro-Agostinho Cesal· ele Olf·~ei1:a-Ant0 , . Por ·esse ~àcuri;J.ento -..;ê-se, a__-,fp,liias ~;~;; 
nio da. Gama Bentes» · ,qug os rn.esar.1os. foram eleit_os e nao · :nQmea~, 
.· · _ . _ · ; . : · .· . . ·doS. Demais o contestante plei te i pu as eJ!l.k. 
-~ao es_tando completa a resposta, o ,É'r\ ções da capital, nomeando nscaes;o que lev~ 

· · Ju1z 8eccwnal devolve . os au~os aos peritos a ci.'er quê, néssa occsião; . n}io consijlera~i!.::. 
para ·declararem . qual o arttgo; do regula- ill&&aés as. mesas. · ·. · · · 
menta da secreta.r1a aa Intendenc1a que per- · o . · · ..., 
mitt.e a outro funccionario,. qiie•não_ O 'secré- CONTESTAÇÃO DOS SRS. CARLOS MA:&éELLrNO_ ;t] 
tlrio, ltwt•ar a acta. . · GABRIEL SAL0-ADQ 'Dos SANTOs · · 
· A resposta é que esses artigos são· os de 
ns, 61 e 110, · · . . .· . ' . . Os contestantes não apresentà.ni documen- · 

Diz ocôn~estante que com· está exposiÇão, tos, á.· não ser dois · boletil:ls que não,- trazem
e pelo 'documento n. 1·, ·pode a Co in missão ve- as·-firmas reconhecidas , i3 apontam •as se,. 
rHicar a fraude havida no .livro das _áctas guintes·irregularidades. · · 
d:J.s secções da Intendencia da Capital; Canuténa. As U:ctas das -installáções da 2,~ Q' 

Haequivocó,porquanto od.oéutnento aprê- sa secções não estão conferidas, sendo por~ -
sentado, excep.ção do quesito C, é contra pro" tanto nullas. · · 
ducente como s:e pode verificar; · · · · -

•O contestante p3rgunta.si'a C$pa e o dorso Fonte Boa. Ã acta da . la : secção não· te~· 
e bem assim as margens das folhas do livro assignatum dos· mesarios no termo do ence:r"" 
foram recentemente preparadas e osperit,os ramento e nem a :conferencia ; é tarilbom 
respondem: «Não; · a capa e o dorso e bem.as-. nuUa. · · · 
sim as margens das folhas do livro não fo- . Liinitam:se ,depois a simplGs comparação 
ram recentemente ··preparados. . · - . de lettrâ.s. Pe(lem a nnulla.ção das dupli-

Pergunta, ainc!B., o contestante si a ru.brica ca.tas encontradas em algumas .. secções d.os 
e a numeraÇão da~ ·rolhas do i'éferido livro mun-icípios de S. 'FeUppe, Maués,Barreirinho; 
são · recente!! e di.lferentos ·e os ·perítos re~· Coarjr, Fonte Boa, Itacoatiara, Codaja.z, Ma· 
ponden'i: ilão; a· rubrica e a· numeração da~:~ nacapurú, · Silves ·. e P<!orentins sem diz~r, 
1qlhas dó livro em questão apresentam um porém, a razão porque. . ,•' . -
caracter uniforme d.e calligraphiu. é tinta, · Termina In apresentando um qm.dro côn:i 
uma ·e outra de aspecto uín ·pouco enve·' · t ~ · · 
Ihecido. a seguintevo açao : , . ·. -:::-.. -

Diz ó contestante que mezes a.ntes da re- Votos 
união · dos intendentes · tnunicipaes, o·secre· Ail.tonio Gonçalves Pei·eira do $á. 
tàrio · interino. do governo do Estadc;>, dirigiu· Peixoto ....• -•........ , . • • . . • . • . • . 4 .Í4i 
uma carta .circular (doc. n. 2) a todos os c 1 M Hino d s·r a: · · ' 3.186 
chefes dasrepartiçõeJ publicas, pedindo .que ar os arce a. 1 v .... ·' .... ·2·· .. 3· -3·5 
fi 

. . GabrieiSalgado dosSantos ..... _ •• , .• · 
ornecessem ao coronel Raymundo Affonso E é M t' s· · 1 58" 

de Carvalh_o, chefe do partido governista, 'n a~ · ar 10 
• ' • '·· • • • • • • ·: • • • • • ' ~ ' •· ,.Y 

uma lista de empregados publicas que tíves- CONTESTAÇXe. DOS SRS; D:Rs. THAUMATU~Gó :6~ 
sem boij, lettra; afim do serem aproveitados . A. ZEVEOO :E MANOEL FRANCISCO MACHAI.)ó ,._ 
~a organiz1ção das ln?S.as eleit'braes e que os 
la tendentes jnunicipaes, de posse destas Iis- Os Srs. intendentes 'Boaventura·_ de Pauta 
tas,_ norneaeam mesarios d11s 25 _secções da Avelino, supplente Joaquim Carva~ho, JÓa~ 
cap1bl empregados publicas, com alD"umas Braz Ribeiro e Francisco da Cunha Araujo, 
excepções,como se verifica pela relação

0

j1.mta perante a. commissao protestaram, por tele· . 
a.o documento n. 2 . . Diz mais o contestante gra.min~s de Manáos, pela inclusão de seus 



1., 
-') 

I;lornes ·no!l diplomas dos coule3tante~. Esses dídn. em ~902, _fem 9 municipio _de Silvorio 
d'iglórnàs, . si éxistem, niio foram - presen'tes á Ncry. c nao de Urucuri tuba; · 
cofu.m issão. · · · · · . . - · . f'o n_!e Boa. -Dizem os contes~antes qne o 
-A11d.lysain. bs-conteshntes, detidamente, a e~dadao Amaro José Arantes foi eleito inten- , 

elei.ção._ ~-~doll mes1.rios.· e · supp!Õntes quJ ti- dente e como não convic-sw a sua. continua, 
li.lh-rn.· de presidir ás eleições do 18 do fo· ç~o naqnelle ca,rgo, inventaram h.3.ver elle 
v~i'ili!'Ô ·. · - ·- · . . · · . - . · · . p()rdido. o mandato, par:a. terem occasião de 
~:zL~coln't:nis8ão já diSS\3 sobre est~ ponto. substituil-o em nome da lei. cõmo uao accei· 
.) Vi·:U;turituqa ~Protestam ~s contestantes tai:lse a destituição foi espancado a bordo de 

~~:g~~E~ ; ~ muq1lnça da 'sêde dost~. municipio UII), va,p?l:.em que preténdi<). fúgir a insolitas 
ll~.ra.•· !!- pov{)açao .do 'Tabocal, que passou. a pérsegurçocs. 
é~g;~ar:~~..:Si.J_v~rio_Nery, _. · . ... · · . •- Por este'· fa!}to: pedem a nullidade das elei
,,;,Nós .. ,.dócuni.entos . apreserrtados pelo canO.~, çõe~ ·nest~ munici:e_io, ·nullldade que não tent 
dn:~o . : dil)loillà.do Dr . . -En~il;s Martins veem razao do SOl' por nao competir á Commissã~ 
!f!t.ii;S ,h,i:im_cf.ci& qq DlariO Offici-al, .que esclá.re- de InqU:úrito -indagar das razões desta dcsti-
<!~i\1A: ~~s_u~pto . . N~ _de 28 de .i~llío · de 1901 tuição. -
a;:,-JJJ,tpn.dencJa.. mumcip<!-1 .da v11la de . Uru- -Rio Branco . --:- .Allegam· os éontestn.utei 
êUj'itub:l; dgp_óis de varias consfder~ndos, que, ,pelo art. 20, ·. 1? das - instrucções de 
rosqlvó_· .tran.oforjr p:í,r.a a povoação do Tabo- 11 . de _:dezembro. do anno pa,ssado., foi im· 
cal a, :Sé.dé do. mi.\nicipio,autorizando o sup.:J:r; pqs ta ·aos presidentes ou gpvernadores. dos 
illté.mle.nté munici.pal a tornar etfectiva a Estados. ,a ·ob.rigaçij:o de org~nizarern um 
~titl.ansa 1 ·.~brin~o um cr:edito fi'XGra(}rdii!ar.io quadro . coJ,ltendo todos 0s municípios do Es
pnra &ttendcr tts dcspezas de :transferencia tado, e. guardada a ordeni nuínerica o úu
e_:ntMainctlto da nova sê,:e. ' , · · ._ merq de. séc·çpes d~ cadl). rnunicipio e' o nu-
· .. ~o M· 23 de ágosto.do ~esmo anilo, 0 g~- mero de ·eleitores de cada sGJ cção, devendo 

.---$eu.lréi~:iór - ~aúêcim:wu o decreto ·du Congres~o d~ss~ .qu~dro.-remetter cópia. n.uthentica ao 
djlS -J~.épi'ese~t_antes elevando á cathegciri<~o v1ce-prasJdento do Senado. · · . 
~e Yil!a _ti. povoação <~Silverio Nery», · para, J!:ssé dqvér foi cumprido pelo governa.dor 
tiil:~ê :fó,i t).'~I!..~_ferido o t,~z:mo .. jtidiciario de do Amazon~s: re.rnêtteildo o . q U!J.dro, datado · 
nr,~.q~rltu]')a. . , . . , __ . · . _ d~ _16 de . ~!'lvermro, mide se . v~ qui) o muni· 
: ~ . .PJ~ém os contestaJiites que ·este município Clplü do Rw-Branco .tem . 67 kelei tores~ . 
tirtlitt:tntendei:lCia eleita, como se verifi!}a Ma!S t~rde_o gf>Vernà.dor ~d!rigju um offi.cio 
pol~.Jei.·orQament,iloria para o annó de . 1901, ao VIce•pr.esúiente . do Sena1o rectificando 
.a·'quat ·juntam, • () qúe essa interidencia. foi 'a.1q~el~é muppa e 4~ndo -~o- _ i:nuiúcipio . 741. 
dàstittiida;_: o 'subStituída por -uma de · nn-'- e eu ores.; . · - . · · 
m~ação_ do governo com o tini de etfecttiar ; De uin do.cumento contendo o alistamento 
a -tránsferencià.. _· . . . el~ttm;al,de~CCOl'dô_ c_on:i a, revisão procedida. 
· Argumentam.os ··con:testantes que a ·desti-. ·em 190~, nao . coi;Ista o llllfnicipio do Rio 

·tuição irnportou .erri · :di~solução \ló conselho, Branco • . : · .. · - . · ·. - . , . 
e es:fie não ' pódes(j1' dissolvido em vistà da . . ~~o ' devem, : portanto, 'ser apuradas as 
consti~uição de 17 de ·àgosto de 1895, qlie diz .s,eeçoes deste município. . . : . . . . ,. 
em:-~:éu· art. 117:: «Ü governo municipal não. . os· cont!itStantés _r eclain3.m pêlo facto de· 
pod~rá ·set dissolvh~o>). · _ · _ . - · . _ um tabel!tao transcrever mais d:e uma acta. 
·. 'At>Pli~iud.eril, portanto, a . at~itud~ da in- A lei elei~óral ~andariào <lue a transcripção · 
iendêilCia funcciortando no -processa-.eleito- se faça nnrnedratamonte e concedendo á 
ral; ... hà.véndo por isso , dtias dupliCÇJ,.tas unia: me·sa a faculdade de ncimear escrivães acl hoc · 
em · l)ric~rituba e outr~ em· Stlvei'io Nery. não_ prohibiu ao·s tabelliães tL transcripção de. 

· Quando tratam do município d~ Fonte Boa,, ~ats .-(le ' urna · acta, estando · a$ ~ecções pro
dize_m õs contestailtes .. que Arnàró José Aran- xt~as UII),~ ~a outra e desde que a mesa es7 

t · f1 • 1 ·to·· ·t d · t · d · t ?.Ja. _consttturda. . .. · · · es ~I e ~~ m en en e este município pl r·a : . . 
o triénmo. de 1902 a 1904: .. , . , .· · .E;m todo caso pn.re?e que a JUrlsprndencút 
· :As · eleições municipaes' ·realizam-se em da Carnara ê no sentido de um tabeUião só 

êpóca determin~da, ~m todo_o Ji:stado e;' por: · pod~r tran~crever .urna· act~ e assi~ devem 
tanto; tendo-se elfectuado ·a transferencia ser nullas a 1", 2.,_ e 3a de;:;. Gabt•Jel ; l"'. c 
por lei de 23 de agosto.4o· 1901 _para. Silve- :2" do_ Borba ; ~-" e 2"' Ao Teffé c P _c 2" de. 
rio Ne~y.· n~o· podiá· h~!-ver !3l~i~c.> municipaL CodaJás, . _ .· .·· . . . . . . 
em Urucuntuba_uo ~uno . . ~~. : 1902. ·: . . ~Cfn.ac.a.pw.:ú .....:. sa sccoão - Esta. ada foi · 
· Ef!1 um requerJrne:qto ~u·rg1do a? Dr. JULZ primeiro conee.r·tiidJ. e depois ·assignada ; é, . 
s~~cr~nal d? A~a.zonas por ~utomo_clemente p~r~anto, nulla . A cJntcstação 6 longa, refc
h.I~erro B1tten~ourt_, -~ pedu;ui?.' .a~rstamento rmdo-se s~rnpre os co nte;; tan tesa ducumcn--
clertoral, !-Ie accordo_ com .a revrsao .procc-: 'tos que estão nJ Sr- tLula . · . . · . . . . . . . . 
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Alguns desses documentos são validos, 
como os que annullam a 2a e l5a secções da 
capibl por não ter a mesa acceitado protes· 

-- to contra as irregularidades havidas na 
eleição ; outros, como por exemplo, ~e?l~-
rações de votos de eleitores, sem exh1b1çao 
de títulos, em diversos municípios, não teem 
valor jurídico. 

Raymundo Agostinho Nery, 1° tenente Au· 
reli o Amorim e Dr. Enéas Martins. 

Sala das Commis3ões,8 de maio de 1903.-' 
Lir1dolpho Sen·a, rélator • ..:.. Campos Cartier. 

Contestação á validade da eleição do Estado 
do Amazonas · 

·. . c••---i, 
Exms. Srs. Prêsidente e Membros da éom~Y 

missãode Veri:ficaÇ~o de Poderes: -
Os contestantes pretendém ficat•superiores 

em votos aos .candidatos diplomados, e apre· 
sentam o resultado seguinte : Si existisse ainda alguem no Brazil, sobre 

Votos cujo animo pairassem duvidas a respeito dó, 
4. '757 desgarre que sa tem dado e continúa, ··a, Gregori_o Thaumat1lrgo de Azevedo. 

Henrique Ferreira Penna de Aze· dar-se na administração do Amazonas, e qui.:. 
4.408 zessemos levar-lhe ao espírito a convicção 
4.204 de tudo quanto poi' lá se passa fóra dasraias 
4.066 da moralidade e da decencia, não teríamos 

vedo .....•.••••.•..••..........• 

prova mais inconcussa e inequívoca do que 
. A Commissão não póde acceita"r esta vota- a exposição documentada e ü·refutavel do 
ção pelas razões que passa a expor-; o ar· modo por que naquelle infeliz Estad_o se pró..; 
tigo 43 do decreto u. 4. 694, de 11 de dezem· cede por párte . do, governo e de seus agentos 
bro de 1902, diz: «Terminada a eleição, a em materia eleitol'al. · 
mesa eleitoral fará extrahir seis copias da Não se olha aos meios para vencer: desde 
acta reapectiva. e das assignaturas dos ele~- a fraude e o arbítrio-até á prevaricação, 
tores no livro de presença, as quaes, depo1s não ~a mãos a medir,- quando de qualquer 
de assignadas pelos mesarios e concertadas desses meios e mesmo de todos elles se faz 
por tabellião ou qualquer seryentuario. de mistér paraehegar aos fins desejados; 
justiça ou escrivão ad-hoe, serão enviados: Certos, como se acham alguns governado~ 
ao. Vice• Presidente do Senado; aos presid!'ln· res., de que, no-regirnen Jlolitico eín que vi.:; 
tes das juntas apuradoras; ao Juiz seccional vemos, ninguem existe que possa ir-lhes.ás 
no Estado, ou ao Supremo Tribunal Fe-_ - b t 1 d 
de_ ralnct eleição qüe tiver lagar no·Districto. mãos para crear 0 ~ a.cüos·aos seus es,;. 

mandos e obrigai-os a arripiar carreira, vão 
Federal; e aos secretarias da Camara dos elles, encorajados com a impunidade, em 
Deputados e do Senado. crescendo de desmandos, aft'rontando a mo.,. 

§ 2°. As cópias que tiverem de ser envia- raL-pubUca, deixando de resto.o .haverem-se 
das ao Vice-Presidente do Senado, aos pre- locupletado com a fortuna e ha.veres do Es-
sidentes das juntas apuradoras nas eapitaes tado. . _ · 
dos Estados e no Districto Federal, e ao Neste caminho teem ido até hoj3 e, não 

·juiz seccional no Estado ou ao Supremo Tri- o.bstante a indignação que vão despertand,o, 
bUnal Federal, acompanhará. cópia da. acta conseguem sempre que, mesmo fó1·a dos 
da formação da mesa, devendo a remessa de Estados que administram, o_s seus desejos 
todas eft'ectuar-se pelo correio,· medütnte re~ sejam satisfeito!) até ·no seio dos._ Poderes 
g-istro, e no praso maxilno de tres dias.».: Federaes, onde os seus representantes,. filhos 

Manoel Francisco Machado ..••..•• 
Antonio G. Pereira de Sá Peixoto .. 

As actas dos contestantes não obedeceram directos. da fraude, são acceitos por vezes--
a este preceito legal; não foram presentes á sem a necessaria critica. · 
Junta Apuradora, nem consta que, mediante Os factos melhor fallarão por nós e pàrl.!l 
protesto legal, fossem recusadas pela mesma elles pedimos á illustl'ada Commissão se dignEI 
Junta. · · inclinat' a sua preciosa attenção, certa· de 

_Foram entreg-ues aqui na Cama1'a, trazendo que só dizemos a verdade. 
todas ellas o nome de quem as entregou e, Comecemos pelo que se deuem relação á 
em vista da. lei, são consideradas inexis- eleição no 111wnicipio da Capital. 
tentes. No dia lO de fevereiro, O Diar·io Officia~ 

A Commissão é de parecer que com as do Amazonas publicou o edital em que o su· 
rcstricções indicadas: , . perintendenta faz f\abér quo no dia 7 proce• 

1 o, sejam appi'ovadas as eleições para de.u-so á eleição do,3 mesil,rios e supplentes 
Deputados Federaes, procedidas, a 18-do·cor· que tinham de presidie ás eleições a reali· 
rente anuo, no Estado do Aniazonas ; zar-se no dia 18 nas 25 secções em que foi 

2°, sejam reconhecidos e proclamadoS Depu- dividido o municipio. . 
tados pelo mesmo Estado ·os Srs. Dr. Antonio Esse edital, segundo se vê do documentá 
Gonçalves Pereira de Sá Peixoto, agrimensor ad~uzido, foi escripto e assignado por Thau• 
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ma.tu~·go Vàz, secretario da IntenJencia.- çõcs a que no·dia 18 de fe-vel'ei~·o sc _p~oce· 
UOCUffi 't ll to Jl . I. . deu naS (25) sec~ÕeS em quafot dlVl~ldO O 

No -di a 20 foi: esse empregado demittido, município de Ma.náos, porte rem sul o presuhdas 
confol'mo se lê no Amazonas' de 21-docu- p 01• m esas -::/leg ws;pois são _estes os casos_cm 
mo.htn n. 2 . que àS nullidades irremesstvelmento Se Hll· 

s.o~bc-:::e, então, por esse empregado que a .põem. (Art. 15, §§ lo c 2° das instrucções que 
clmçao de qus trata aqtiellc edi tal nunca se b;üxaram · com o decreto n. 4. 695, de ll de 
deu e _a_ prova, d·isse elle, está em que a acta dezembro do ~902). E' isso o que· prescreve o 
da; ·scssao, em que t al eleição se figma reali· art . 40 daleJ n. 85, de 26 de Jane1ro de 1992,-

- ~~~;r~ª'· · não existiu devendo,. como ~ra de di-. no §2°, oi).de é feita _referencia ao art . 6_0 e . 
' retto, ser por elle lavrada, como -secretario, e seus paragraphos, citados por aquellas u:• 
e .elle nunc::t a-lavrou,.! _ . . sLrucções·, dos qu_aes se -vê que as mesas sao 

A-~ .. vista . de tal de!llaração, requereu-se -eleitas· e não nomeadas. 
o:xa_me n_o_llvro resp~ctivo e o juiz; recebeu- Dissemos que no município da capital fa.l
d~ ,t peLiçao a 21, somente a despacho_u/no sificou-se a eleição, nõmeando as mesas das 
d~a, 23, marcand() pura o exanre r equer1do o ·· secções em vez de elegei-as, como prescreve 
dt~ 2_?• á.s 2 horn.s da tarde-;-documento n. 3 . a . lei (lei n. 35, citadà., art. 40, § to e art. 5o 
. ~vrdentemente o proc3dimento rporoso do e seus para<>'raphos) com o fim de fazer com 
JUIZ' .só t~ve por thn con~u~ta.r ? g()vernador ·que as mesa"s fossem· toda,s organizadas com 
e ,d(l.r. l~oar . a que tudo_ se ar ~anJasse para . empregados publiõos e dissemos. a verdade, 
fll11S11~~ O ~X?-me , ~llCJ ~l'lnqo ~ .verd~de. ·que vae ser C5.Jnfirmada. pelo dOCU;tnento 

. , ~ 'ts'_Jm fOJ , po.qu,c o ltv~o. que ~pr(Osen- junto sob n .-3 A, D() qual o srgna.t~~·w, que · 
- ~ ·tl '!-111 a e~a.me mostrava ter,.s1do prep~rado era; e cremos que amda é, secretar10 do go· 
..• dr~de: deiXando v:er nn. escupta a frescura v orno. do Estado, dirigindo-se ao director de 
.dn. tr~.ta: . . . - . . . . . ' . ' terras e colonizaÇão, pede-lhe que fo1;neça ao ' 

_ .. Ma~. como ern, . impos~Iv~l tu?o oncobr:rr, cOJ:onel Raymundo Affonso de Ccwvalho (chefo 
--111ve?~7armu UI~ s_eCl:et?.l'10 _rnterrno, Avell_no do partido çl.a situação no -~:~tá.do) wma liste' 
Ro~n,uos , p111a la.vr ar ~ctas. d~ In tendencta. , dos empregados da -Repa·rt1ç!'ío a sett cargo 

_ mo.~mo aquellas que w podermm ~el-o por que-tenham · õoa lettra, afi?ri de seren~ apt·o~ 
Tha_!lmatui_'~o Vaz, _antes ~e dem!Ltldo- do- veitados na organizaçao das mesas elettoraes, 
curuento .n·::. 3 {Ama.zona., .de 6 de Il!arço)·. em dezembro . 

Na cert1dao do exame, a qual: se Je nesse . . · · _ . 
periodic·o, prccura-se illudint verdade, aillr- Ma1s claro nao podt_a ficar o plano eml!re-
maiiclo que outro que ·não .· O secretario podia ga~O e parn. 9-ue SOl'GlSSe O eff01t0 i!_eSeJ<l.dO 
t~r lavrado a ·act~ ·de 7 de feve.reil'o. ;\<as, fazw.-se proc1so nom~_ar as m~sas e nao ele: 
qu.a!fdO mesmo as§ül). fosse, não Se explicO. gel-as, COIJlQ determ1na a le1 . . !i• de fact~, 
deçontemente co.nio ·é que, -tmido·a outrem as mesas fora_m todas de nom~açao e orgam
l:.wra,ao, no editn,l, ·que a publicou, se vê · zad_as com empregados . pubhcos em su~ to
que quem a lCJ.vrou foi 'fhaumaturgo Vaz talJdado, salvo, talvez, pequenas excepçoes e 
p01~tanto , não pódia ·ser Avclinn Rodrigues estas niesmo em favor de amigos do go_verno'' 
sinao --POr mystifi caçãu . Ahi, ·por canse· -doc. 3 B. 
g\}inte, a vei·d,~de ·sobrenadoü a todo·s ós om- E' p1;eciso ai.Eida que accresdef!temos que a 
lmstes. e_ ardis da infrene politicagem. cartn. :a que nos estamos referindo não foi so-

Oru.,. sondo n,ssim desvendadas a mentira e -mente dirigida ao dir"OC Cor da Rep<i.r tiçã.o de 
má fé qué· a tudo isso presidiram, pórlc,por- Te1·r as e-Coloniz'lção;mas tmnbem aos chcf~s 
y:eotür J. , ter . algun:i valor ·esse ·acto li ngido, da\l demais l'epa,tições do Es.tado, tegdo, por.:. 
onde, ·em vez de eleição, se proce.deu á. no: -tan.t.o , ·sido, com·~ foi, expedida eni. caracter, 
me a:-ção dos membros elas mesn.s com o fim de circular. · _ 
uoicanwntc d·o fazer com que todas ellas Além d..o defeito de origem que acabamos 
üJssem, ·como fDl\tm', .o_rgantza.cla.s por em- de apontar e que, por · isso mesmo. affecta 
pregados _ publicas ~ · ·: · tod~ts <ts secções,. temos mais os seguintes ro-

Ha.ni~so .a.lguma cousa do serlo? E' l icito !ativos á 1!-lgumas dellas. · 
acceit<d-as como reaos ~ · · . 

Não se voem abi a inversão de todos os 
lJóns princlpios e o de~respei_to aos direitos 
alheios-? Não é desacreditar-se a Republica? 

- 2a secção-Nesta secÇão a mesn. recusou 
acceitar e rubricar o protesto apresentado 
contra o modo por que foi feita a apuração
doc. n . 4 . Não se póde, · pois.~ dar -valor ao prodncto 

dessa asql.)erosa immoralidade sern quo se . s• secção,...,- Nest<~ secção . compareceram 
pactuo .com e !la. . 87 eleitores-cujos votos sommaclos para tres 

E como .acredit11màs no elevado . oriter.io D_eputados .dão 261; entretanto, da cerG~dã9 
ela illustrada ·commissão não à.uvidamos em pass;tdn, pelo tabellião Lessa, -verifica-se que .· 
propôr que sejam .cQnsideradas n.ullás ·as elei- _foraro 266, isto é, mais cinco alem do real..:·: 
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ua secção~ Nesta secção,on compareceram pção quo o domina estava a mwlanç:~.-da sóJe 
65 eledtores, segundo a - votação para Se- desse município, tl:.t villa Ot11 que se aeha, 
nadar ou 64,sagundo a votação para Vice- para. a povoaç{io do Tu,l)Ocal que. en tãJ, pas
Presidente; no primeiro caso, a somma de -sou a cham:w-so Sllvçrio Nery. Uma baixeza 
votos para Deputados seria !95 e no segundo á· custa do sacritlcio do roacs interesses de 
192;entretanto, verifica-se da mesma cêriidc7o uma f!oresci:lTite v.illa ! E· dabi. vem que entre. 
que o resultado é 203 v:otos, isto é, .oito v o- .as au thenticas que vieram á Camara se eu
tos a mais n:.> primeiro caso e ll no se- contrem algumas com a denominação de 
gundo. .<<Silverio Nery». 

12" secção -,- Nesta secção compareceram . Essas aúthentip<J:s. pJr~m, não devem . se,r 
49 eleitores, cuja somtnl;l. de votos para Depu- • tomadas. m:n c9ns1deraçao porq?<.> o. crun.1· 
tados é 147; entret.anto ,~J; certidão dá. ape· nos~ arbrtrro nao dev:e nem po_de p_ro~uz1r 
nas 125. Dift'erença para menos 22 votos. eif(3Ito a_lg':]m aprovmtavel. E e er1~moso 

· . _ . ~· . esse arbttrw da mudança d:1 séde daquelle 
l3a sec9ao _,_ Nest~ comparec.eram SI elet: município, porque fere fundo a lei constitue 

toros, CUJ~ sotnma para Depu~ados é de· 26],. cional e os· valiosos interesses do Estado. 
a authentiCada mesa e o boletim annexo dao 
260 ; entretanto a certidão . dá 211, votos ;· A transferencia foi determinada pela lei 
Jogo, os tres docurúentos não combinam "en- municipl!-1 n. 38, de 18 de julho de 1901 e, sa
tre si. gundo refere. o, offiéio com que foi transmit-

tidã .ao governador,a intendencia fel-a attert· 
15"' secção_:_ Nesta secção .compareceram; dendo ás conveniencias do·mornento-doc.u.lO 

ou 55 eleitores para Vice-Presidente, confor- Ess:1s convenicncias, no momento, tradu- ' 
me o mesmo boletim, ou 59 para. Senador· zem. -se pela necessi.dade de prepn..rar ter. ren .. o 
Contra as irregularidades havidas nes~a,. 1 · ·- d t f - d · 5 6 1 · para, á e mçao e que se rata e para as u-
secçao - ocs. ns. · · ;, e, • turas. 

JOa secção~ Nesta secção, compareceram Eis o quo se podo chJ,mar o grito da cqn- ". 
68 .eleitores, cuja sonim<t de votos é 204 ; en- scitmcia. · · 

. trétanto, a certidão .annexa do tabellião Bar- ·O ineio, porém, de quela:nç11'am mãopara 
. rosa. dá 203 e uma cedula em branco que chegm' a. esse fim, foi tortuoso e íllegal, 

corcesponde a ti•és votos ; isto é, 206 voto8, como passamósa provar. . 
mais dous do que devia- doc. n. 8. .. O inunicipio tinha intendencia eleita, comõ 

1.4a se. cção _ Nesta. .. secçio c~mparecer.am. se veritlea pela lei orçàmôntarla para 0 anno 
de 1901, a qual vae junta, sob n. lL · ' 

58 eleitores ou 174 votos para Deputados; en- Essa intendencia eleita que não satisfazia 
tretanto, a mesma certidãó dá 172 votos; 
m.:1ls duas cetlulas em branco ou seis votos aos intuitos da situação dômihante, foi desti-
isto é, 0 total de 17.8 o .. u Cluatro.votos a mais tuidae SUbStituída por uma dfl nomeação do 

governádo1;, (Jom, o fim de eifectuar a trans• 
do que. devia ser; processo analogo aQ que fi~ ferencia. . 
zeram os mesarios na JOa sec(,lã?-'-doc. n. 8· E' bem de' ver qu3 n:• intendencia eleita. 

ia s.ecção,- Nesta secção compareceram não se sujeitou, submissa, ao. acto que justa ... 
55 eleitores ou. 165 yotos para Deputados; mente .estygmatisou de illegal o violento, 
entretanto, da certidão l.o tahellião .loao c.omo bem o faz sentirno PI'otc:>to que contra 
Reis vê-so o totar de 169, istoé, 4 a mais· elle lavrou.-doc. n. 12. - . · 
-doc. n. 9. - ·• Aó que, então~ disseram nesseprotésto,de· 

3a secção.-Nesta .secção cornparecera:ql vemos :1qui accrescent:H:. . . . ·• ..... 
53, que votar;tm no Vice-Presidente; entre- Essa destituição importou c em dissolução 
tanto que para Senador votaram 5t-doc.ri,g, do conselho e este não péde ser dissolvido. 

E' o preceito consignado na Constituição (le 
4a secção- Nesta secção comparecerani 50 17 de agosto de !895; que assim.. se ex

eleitores,que correspondem a 150 votos para pl"ime ; ·. . .· . .. . , · 
Deputados ; entretanto, a mesmi\. .certidão dá · «Al'L ll7. O Governo Municipal não po• 
apenas 121-doc.n. 9. derá se.r dissolvido». .· · ··· · 

. · Urucurít~tba · 

E' este um dos municípios .do: Estado, cnja 
sêde sempre foi na villa que traz o nome da 

. ilha em que se acha, a qual 'é denominada 
Urucurituba. A politicagem, porém, auxi.
Jiad:1 pelo governo do Estado c seus agentes, 
entendeu que nos altos interesses d<t corru-

Portanto, bem·· procedeu · a intendencia 
eleita não cedendo á· violencia. e coritinúandô 
a considerar-se no legitimo goso de suas 
funcções. íl , assim pensando, não, podia deixa1; 
de fuucc1onar, como de facto funccionou, no 
processo eleitoral para a eleição .de .que se 
·trata, provindo dahi a duplicata que app:,trc
ce na eleição do municipio, da qmü forarn 
presentes dous grupos üe authenticas; so.ndo 



17 
_·:· ~· _ :::_: _____ .:__...:....._:.:-~---'----------'----------
un1 com a d cnomin~ção-«Silverio Nei'y» e no~1 · na Inte~encía , que se acha muito dis
outt'o com a de << Ui·ucui'ituba» . tante da Bm'reim das Araras, onde funccio · 

Mas;·á·vist\t do quo acabamos de Ol'pender, nou a 2a. , 

llea Vista do Rio B1·anco 
parâ .. pôr em evidtHicia o plano fraudulento 
qu~ consistiu nn. t1·ansferencia da séde do 
muó.icipio,feita pJr intendencià de nomoação, 
quando existia a do eleição, nenhuma duvida Nada maü; é preciso,para chegar-se â con• 
e~iste sobre a validade -das authénticas ·de vicção de qúe as authenticas referentes áe 

rUi·ucu:rHuba c sobt•e a falsificação das de eleições deste município são falsas, do que 
"!,Silyer.io Nery. · · let• as actas e tomar em consideração o nu• . 
·· .Só aqmllla~-, portanto, ·devem ser apuradas mero de ele~tore.;· que votaram e o dos qus· 
coma verdaueü•<tS. · · · deixaram de votar . Assim , verificaremos 

que na Psecçãovotaram l64,deixando devotar 
Fonte Boa qua1'enta. e um (41); na. 2a votaram cento 

. . . . ·e trinta e nove (139) deix·ando de votar ape-
Nost ::nmmTci})io f)eu~e um facto que, mais nas . dl)z(}seis {16); na 3a. votaram cento e 

tJní-. vez, voíu revcl<1"r o pl~no traçado pela cincoenta e seis (156) deixando de votar so• · 
gJntc dn. si tnação no Estado, o qual teve por mente oito (8); n;t 4a.vot!J,raín cento e quarentCJJ· 
fi ni n fu.st<H'. elas urn~s os men;tbros da opp.o- e cinco (145) e só deixaram de votar setenta. e 
f;ição· o hTipedir toda a fiscalização no pro- seis (7_6). Portanto,em um eleitorado da sete
ctlsso clei.tor~l. · · entos e quarenta e cinco e.leitores.(745) dci-

DS outra maneil'a não se éxplica o que se xaramdevotar unicamente conto e ·quarcütn: 
pii;s<?ú o .:varil_os narrar. · : . · ... · · .. : . 'eu~ (141) . . . : . · . . 

Fot ciéJ :o Jntontlcnte daque}le muolcip10, Si, a tudo 1sso accrescentarmos que ess\l 
p';tra o tdcoilio llc 1902 a. 1904 o cidadã~ município comprehende a região das nc.Ss<ts· 

·--Annro·,José Arantes~ Como, porém, não con- fronteiras com a Guyana Inglez.a." o· com V c· 
viossc a sua c:>n Li·nuação naquelle cargo; · in: nezuela, onde· a população vlv.e dissemi- · 
i•ontaram haYer elleperdido o mandato pa,ra nada desde o rio· Tacutü, Uraricuera; , Sn
teeem -6o:casião de, assim , o · substituir em .í·umú até á foz do Rio Branco, maior será 
non'íc i:lalci.. O exemplo· naquelle ilifeliz Es- a admiraÇ<"í.o de quem ler com áttenÇik> · as 
hdo:páetill tio · alto-; inventou-se a renuncia actas desse município e não descopllecc.· :1 
uo t'qn gvvctna,clor .. e· o·: exemplo pegou até nenhuma dedicação q~e o nosso povo, mesmo. 
che,5·a1' "á inv:ençào. de caJ!sa~ para deterroi-· a parte mais. adiantada deHe, qual ~.que 
ne~r a p-erda de mandato de mtendentcs mil· vive nas capitaes, tem por deveres olvJc.:s. 
nicipacJ. O qlle acJnteceu coin Arantes, bem quaes os quo se· referem; a riiateria eloi- _: 
o. pNva.:é fica; patente. do recurso ou protosto toral. · . · . 
que-drl'il$"iiÍ ao g0vernador do Estado; a .cuj_o Para eorrob_::>ràr as considerações ~c.'nn · · 
conhecimento levou o facto de sua destitui- temos prová· 1rrefutavel e vamos exhthil -a, 
ção violent:t (D()C. n. 13)_. E, como com - esse pedindo jlara ella toda a attenção da illus- · 
rewrso.ée.-tive~sn mostrado·-disposto a n:j_o Lrada Commi-ssão. , . 
é\cceit~r a des t.ituiçil.o,foi ·victima da violen: P .JlO art . 20 § 1° das Iristrucções de ll de 

· cia .que soífr,eu sendp espancado a bordo dezembro do anno:passado1as quaes já ionnu 
de uni' vapor em quo pretendia fugir a inso- ci~adas, foi. imposta aos presid-entes ou go-. 
lltasJJOI'ség.ulçõcs·. Dessa violencia ·d:1 . con_ta ' 'ern:1.dores ~dos l;~s~ad.Os a obrigação de orga-

- no,.artigci q!Je· no mesmo documcn~o {jornal) niza1'en~ um . qmtdro contendo tõdos os : mu
so Jê sou a epigl'aphe: «Amaro José .. Â1'3.ntes; -nicipios cio Esmdq e, guardada a. ordem nn
i!ltenclent() ele .Fo.nte Boit, ao publicJ;> . mci-ica, o numero de secções de caçla JnLL· 
. A' .visti:t, ·pois·, · do que fica . exposto, as. nicipio e o numero· do eleitores de cada se· · 
:.cctas desse n:iunicij;Jio não devem mol'ecer cção, devendo desse quadro remetter· cópia 
cL·edito, p1~ovindo, como provêm de fonte im- authentic ~t ao Vice-Presidente do Sanado . 
. purn, por não ,ter int(}rvindó na eleição das · Este dever foi cumprido pelo governador 
mes ·,s_qüem.dcvia intervir e foi impedido· do Amazonas · reme~tendo o quadro datado 
do faier . Devem, portànto, ser .. considera- de 16 de fevereiro, porque, .segundo aquellas . 
elas n.ti!las c, ainda mais, porqi.lo da verific:1- Instrucções, no logar citado, essa remessa. 
c;ão cl.a.'l a·ctas concltie-se que na l" .secç-ão :vo- devi't ser feita antes das eleições, quo se 
Cat'<\lll: 204, faltando .apenas 28; o na 2a vo. rcaliiaritlll" a 18. · . 
tara\11 150, faltando. unicamente 20; na 3a N(;lsse qua\lrq vemo:; figur<;~,r o município 
faltaJ.:aiíl 19 e na 4a. 20 L . · U.e.Boa Vista do Rio Branco, . com 671 clei· 

Accix•sce que.acópia ~a lista dos eleitores tores; _ . 
da 2n . s'ccÇã.o foi tir;ldà_ pelo mesmo cidadão Mais tarde, por.ém, ·o mosino governador 
que tii·au a copia ·da ·lista ·dos eleitores e a ~irigiu um oflicio aó Vice-P t•esidente do S_e· 
da acta. da clciç[o da P secção, que fanccio· nado -rcctificando aquelle mapp:1, em rclaçao 

V~. I H 
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ao município da BJ<t Vht:t do Riu Brap.co.1 · O tabellião, João. · Cliri~piÍlÚuio da SÜv..t: 
Essa rectificação consiste em dar a esse mJ.l· que transcreveu a acta. .da eleição dd. ·ta_ 
nicipio, não mai& 671 elcitords, mas 741, secção, foi o. iliesmo quo trJ.nscreveu as .'d;is 
se.tecentos e qtta?·enta e-um ! . · 13" o-_4a S9Cções, o q-ue· importa·.em infm·cçõ.o 

O officio de rect.ificação é datado de 12 de· . . da lei que, uo art. 43 § 20 da lei n. 35, de 
março, · isto é, · vinte" .e dous dias depois da 26 de'jaoeiro de l 892, deterinina qur:l' a tràh· 
ele.içao ! · · · scripção da acta ·seja feita immediatameritê 

Qual o fim dessa rectificação não é difficil no H.vro de nota,d do ta)J ::Jllião e, p::>rtmto, 
enxergar, desde que se saiba que nas actas não Póde legahnentà ser· feita logo ;:~,pqs 4\t'.;, 
relativas a esse ~unicipio ·figlira este· como eleição pelo ~~smo tabell.ião . eai di[fercntes ~ 

· · tendo setecentos e quarenta e um eleitoi•es:foi. ·secções; como Iio caso vertonte so d13u:.- ·' ... ·:· . 
. ' pôr de accordo o.quadro com ê)-S aritheiiticas. - E ~anto a lei quiz qúo o :Seu preceito fosae 
. Já é despejo!' . . : ' . ' . . . : respeitado. irreime~SÍVRlffi.CUte, que fechou _a 

E aind<i Jui.verá .. qu~m d,uv.iue da interven:-· port~ á todos os subterfugios, mandando pl'éV. 
çãõ indebi'ta do governador no ~'leitõ e no \Jeder qom fJ,nteceQ.en4ià á .distrib"+içao dos ter
seu resultado ~ . . · . :. beUities : e serventum·ios de jústiça pin'a ,se1;· 
· .E poderá ,ainda . h aver qrt<im t::>me à sério. vireni nà$ . cómmissões . sic_c.ionaes' e autcitiizou 

ci que· á sombrà do ·.gaverilo se faz . no Amll.- a. . riómefJ.ç~o ·pe~as. znesas· llo esériv,ãQ. ad)L~ G , 
zonas~ - . ' . . . - ' onde ·'raharani 'aquelles scevaotuar.ioi:i~ _ .... .. . 
· A fl'aude, portanto, no muniéipio do ;Ri{) Por sobretudo devemos fazer bani sei ente 
Branco, como nos dema:s, é evidtJnte e pede qiie; ·tapao·haiV:ido ·modificação na chapa go· 
o merecido castigo:· a annuUação da eleiçãó ve r-nista e _te rido-se cHa dado· depois do. diil. 
nos municípios que temos ápontado e nos 13 de ja-neiro; porqmin Lo até ésse dia o pai'· · 
qu·e ainda poderemos apontar. ··· · tido 'declarou· que m~níinh:J. a eha.pa priíni· 

ti vá , na qi:iàl foi inclnido para Senador o cq- · 
S. Gabrie~ -r.onel Raymuod,o ·A'tfonso de Carxalhq, .con-. _: 

fóJ;>me ;se lê rjo pe'ríodiéo Quo Vadi$ ~- j:u,nto 
Nas actas deste município são, como em sob o : 16 (ns. l, 2 e 3), não era po~sivetcbe~

muitos outros, rhanifEJstas .. as nullidades e gar . essá inodifica,ção ao · conhe(<imei;dio ,dos 
bem visi vais 0s vestígios da fraude~ • · · eleitores de São <iàbriel, nó Rio · Negrq, .à 

Aasiin·, a lattra ·da · àcta· da· installaÇão da · temv.õ. ?e s~r aproveitada,, de~dé qu~ -~~a .. 
mesa e a da.acta da eleição da 2a. secção é munJ.9lP10 dista de - Manaus-ma~Is da-30 dps 
identica á dàs actas da. 4~ secção, · não. oh- ' de. vmgeJn: . : . , . _ ·. ' . ~ . ,; .: · . ,: • 
· stánta e3ta ter funccionado em S. Gabriel e· · E, today1a, vemos que .nesse _mumq1p1p fq1 
. aqu<llla em s. JÓsé de llfar_abitanas~ · proximo votado, nao o Sr. corcmel.Raymlindú .J~,ifo~.s_o 

á fronteira de Yenozueta, 0 que . quer di_~er de Carvalho, mas o . Sr~ çoronelAotomo. J3r~- · 
' · que ficam llistantes 'úát'à. dâ outra mqito.s dias tencourt, entra? do, ta~be~- em q u~rtv_Ioga_~ · · 

de viagem. Este mesmo defeito Iiota:se nas q!' chapa · o _Sr~ Dr. S~ Petxo~o, tendo Ig~al-
actas da 2"' secção; em S. Gabriel, quero mente votaç~o . . · · · ·. ·· . . . . .. ,.: 
dizer~ em s. José de Marabi.tanas .e nas da · : .P.()rtan_co .sao null<~:s as actasdesse mumc1· 

· 6~ secção em Santa Isabe.l, que fica a 30 p10 e pedm~osque seJa decretado • . 
· dias em_ canôa, unico meio dé locomõção, su- . . Labrea 

bindo o.u 15 dias desce.ndo. · - · -· · . 
· De onde s~ · d.ed,uz -que 'as aétas refericlas Nes:~e muni~ipio não ·houve ptibl~caçâo· q~~ 
foram feitas pelo,mesmo ci!fadão e no mesmo .editam{ que deviam preceder · a.o p~ee&ss---
logar, o qual, e auxiliado por outt·os, com- eleitol'[l.l (Doc. n. 159). . . -.. .. . . : _; •• .-
pletou as demais do município, como bem Essa affir'mação pOde-se aoJ.nda cónfi1·mar 

---.. se deprehende da côr e qualidade' do papel, com .o estüdo das a.ctas. Si c'o:rll.pulsa~·;lÚ>s êoiri 
· que são as mesmas. · · . ~uidado .essas. actà!l,. verificaremos que :n_el~a..$ . 

A illustraqa Cómmissão, dando-se ao ti·a- o processo seguido na sua .conf~cção é ó :mes: 
balho da ·comparação das lettras entre si, mo em todas, não obstante pertencére·m~·a; : 
chegará á mesrria: conçlusão que·. nós e . mll,iS di versas secÇões . . A copia dO:S act'as: d seg:ú.id~ . 
á de que~o cidadãô qlte, na 5 .. . secção, . as· e sem iútervallo na passagem de uma. .a· o~tr~ 
sígnou as acta's cóm o nome de 1'orquato Ser- e SÓ no fim é que se lecm as as~igoatul'~S .dQS 
?:tio é o -mesmo· que, na -6a;- assiguou o nome mesarios, de sorte que por essa fórma ·não· 
de Napolec:Co TeUes. : · · · · .. .. . . se póde estttbelecer comparação de lettras 

Ainda mais,. coüJ.pulsando' as actas . que porque C:\da mesario só aSí)igna U!'Jla vez~.- A· 
desse município fo l'am remét.tidas aú Se· ~ mesma identitiacle ·de procerler. se. encontra, 
nado, verificamos . os m.esmos ~ef~itos que -se l relat~vam~nte ao ,escrivão ad hoc, éuja no:;. ' 
notam nas que foram transmltt1das a esta meaç_ao nao se dtz quem fez, nem em ·que ·· 

&mara, os quaes são os segnintos : _ · _ livro foz cllc a transcri1)ção d<\ acta. · -
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.Maues c Í1}ssas -omi~sões - dão-se ·em Cinco das seis 
-~nthên ~icn.s que feraiu presentes a· estã Ca- · -

- · Nesse município tambem a fl•aude deixou 
ID~:~r'çlsce~ que a, lottra das actas da. 1 .. e ua. seriosves•igio~. · 
~' - sacção é semelhante á da assig,ilatura -de Comecemos· a--demonstração pelos alga· · 
Francisco Antonio de Lima, que serviu de rismos : - - - -

. iitesario il:l. -la se_cção. Na ia. secção, votaram-217 eleitores, fal-
J,- Por !ttclo isso fica be.m_· patente . que Rão t ª'ndo 34. _ 

.Aihoüye qleição na. Labrea e que, portanto, a~- .Na 2~ secção, votaram 200 eleitores fal
, ·. âc,~àS . sãó fãlsas, razã~ pela quál pedimos tando 49. _ _ . -_ · -

que sejam antiulladas. · ·Na Sá. secÇão, votaram 120 eleitores fal· . . :. ~ 
Ma~:' co ti - , tando seis. _ . _ 

- 1 _ Portanto, eni um - ~;~l_e~tcirado de 626 elei-
:\ ;riido q_ü~nto sé fe~ nesse ii:ií:Ínicfpitl: -reie.-· tor(ls deixaram de vota;r a, penas -8~. A im· 

. ~iváfuch té as eleiÇões do' dia 18 de fevereiJ.•o, possibilidade )egitimamente , de obter-se esse 
~)iÜll0-, desJc _.q:Ue não tivqram Iogar, qu resultado,não i>óde d,_eixar de denotar falsi
hllbe!;l ;-pão foi·~rri publicados os edit •es _que, ficaÇão e de_ inquinar as actas den ullidade. 
-p:or' lei ; deviam pl'eceder a todo o processo . . _ A ac;:tª'. da 3" secção. cont~m rasuras sobre 
Par:tt. provas ,- adduZimos o, documento · sob as.quaes se vê esccipto em_le'ttra differente 
n, 14 · o· }iedimos a ·nullidade' das eleiçõ~ 9 --nome ~ Manoel Anthero . dos Anjos - e 
de~sê tiiún~eipio. _ · · _ · · _ . · _ • - outras- emeúd:.t.s corno a qiÜ:l se nota bem 

· · - · · . ..- visivel na palavrá. doz(Jnii.is ,ced·ulas_, emenda 
. . S~ Fei!ppe_ .. essa que versa sobre um ponto importante . 

·- : . da acta e,_poT ÜlSO mesmo inquina-a de nu!· 
__ . ·: j)ê~s~ muhicipiofõra~: remettiiias autlie'n~ lidade. ·. . - . . 

..tll}ã'S. de se-~e secçõe~, as_ qqaes foram qis.tin- · N~ -2"_ secÇão o norii_e_- __ Raymundo An_ t'o_ n __ io' 
gúidaa \}óm os numeras de ordem -!;le 116 . 

. a.·',l 22' pal'â. . 00 dilferenç:arem de OJ.ltras~ da Ferreira,-assigqado no -officio de remessa das 
jfi_esfiiãi '{lrovehiericia, as qriaes ·· t~·azerri .. .õ- actas, nã.o é o- mesmo destas ; assim. como 

· numeros:d.o .ordem de_ll6 B a 122 B. Aquellas tambem não ó é o de Francisco Paulino da. 
· rlâo\ tra:duzein · a _veruade desde q.u,e dãõ um Silva, da 5 .. secçao. -
te$u.ltad·) ém·que não e possível acr:editar-se, Jiumaytà 
p'Or@ã.iltõ-/ de 1.564- eleitores, de q~e,- . s_e-. 
@:iidó 'as ·actas; ·se compõem'as sete secçõ:?.!l, -.-oeste ·i;núnicipio foram present~s seis ari- . 
áómQnta_-238 deixãram de votar,-figürando-se tQ.enticas correspond'E}i:Jtes ás Já, 3 .. , 4", 5"', 6" 
riof!ió colúpilrecl<,los 1.326! . , · · . · . e 7" secções. . · : . 
' J\iã.o h~ qué'ro acredite que;, onde i popu~ NéÜas temos a notitr, em .relação á la : 

- l~çã~ -all~t);. dtspe,r:sa pelos -ser~ngaes, se PU· A firina do mesado Antonio Auguilt() ·Gui-
dess~in re-q_n i~ para. _ :\r(}tar. I. 326 eleitores rf .- - marães não é a. mesma nas actas e officio dê 
.:· siatt\lntlermos.ás assignaturas que firmam remessa. ; 
ás rêªpec-tiv.áS actas;ctevemos nota:r que AritQ- Na 3& ha ta.mbem diversidade no talho da 
llio Augusto -1\1('nezes, ql:lã ass1grwuas Có- lettra. dos nt~ariós -Ra.ymunQ.o de Almeida 
pias - das-du~ ac·tas da2"' s_e_cção_, na cópia do Martins e João 'Antoniõ -da Fonsecca Maca-· 
tórmo -(lo ónçerramelito das assignatu'r~s asc theos. . ', 
~i~no_it·sl) - Anton_i~ _Au_gusto· Men~~es; stip- Na .(a. _ votara.m sessenta el~itores , d~ixan; · 
prtmmdq a prepofLçao de , _.~- que na() é ~a- do-de coinperecel! apenas dous I e a firma do 
t~ra:J q~ando se txata_de assig~at_ur(l,s. Assl~ escrivão ad hoc. não é .verdadeira, como se 
col~Çl devemos nota~_q ],!e Per_H~les ~e M:ejlo -verifica_ na acta. que veio : a esta Cainara, . 
~oriJ.es, que fez a ~ópta da a~ta _ da_ 3 secçao, bem como na; que foi .remettida ao Senado, . 
é O.Jll:Sr'n.o _qtteas~lgna. na. 4 SO(lç~o 0 00Jl1d segundo _ consta do quadro organizado na 
do ~,,!l;rto A_~tomp T~omaz da $IlY~, C()ID,O., secreta-ria daqUella casa do Congresso- - - ~ 
se p:>:le verificar pela conft•ontaçao das .. - - ,_ . . - · · - ' 
let'ras . ;- _ _ ' - - _ . · - · - . · .. Na. 5 .. atl.rma de Lom·enço Tenorio,tambem -

--. ·-1 : ·a• ~ - ·t-> ·a ;d . · b 't·t -··a-- 1 · .· não é. a mesma, assim como não o é. na . 6"- a -
A, 61-p. _ tsso, -. _en o s1 o su s 1 u1 os -~ guns de Norbet•to Fm•t•eira..da. .Costa. _ · · - -· · -

mesarws-o .mudados os -logares - destmados -. - -.- . - _ · · - - ·- · · 
para -a formação das mesas, ·depois . da-de- '7.,; ai nrnia de José da Sil vã. 'Moma tambelll 
sig~aç-ão feita, :protest~:ra.-in c.ontra ~é pro- ·é legi~i~11t· p_ois parece .ter sido _ítüta pelo 
cedjm-ento por lllegal~· --como se _ vertflca. ·do: ,nesa.r1o José Be~'toda S~lva Sobrmho com o 
documentosobn.17, ·· . ~ talho d~ lettra disfarçado; · 
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--------------------------~---------------~--~_.- ~- - ·~-- ~" ~- --~-~- - --------~-----
Moura § 20) :q~e manda seja a transcripçã.o feiÚ1 i~- 

mediatanwnte· á termi_nação dJ. eleição e este 
. Deste múuicipio foram pl'esentes quatro preceito é illudido· desde que mais de uma 
ij.ctas relativas a quatro secções, a respeito transcripção possa ser feita por mais de um 

. das quaes temos: · só serventuario, cuja falta -não pode ser alle, 
Na l" a igualdade viaivel da lettra dos gn.da desde que a mesa tem attribuição de 

nomes João Antonio do Neyo e Miguel Can- nomear escrivão ad-hoc (Lei n. 35·, citado§, 
dido Ribeiro, sali~ntando-se a egua.ldalie na- 2" parte). .· · · -
lottras -o-g-e d-,; _. _ . Não terido sido a lei. cumprida, nenhum va-=''-
. Na 2"' secção votaram: .85 / :eléitores, . faL' lór devem tB:r as authenticas-, que, po~· isso, · 

-- t:uldo 15, sendo falsa a ·ftrma de Antonio devem ser annnlládas; · -
Amandula Hortã i -- , · · _ 

~ - Na 3" a firma de ·Gabriel Ribeiro -de An~ 
. :arada não é a mesma nas actas e otfició de 
. remessa destas e Caetàino Mendes Cçn'r.êa, 

. · canutama 
. . .·· 

Deste município foran:i presentes cinco 
a<ita~ relativas a cinco secções. . -

·-Temos à notar: ' . - ~ 

que assigna a1:1 actás desta secção;_ :foi o 
mesmo que escreveu as da 4", com<rse veri
fica das · letras -c e M ...:_; accrescendo q.u~ · 
nesta secção não se dete_rminou_ o edificio em 2" S<:lcção-N~sta secção verifica-se· que a 

. que fU:nccionou. . acta das assignatur•as dos• eleitores que votfl,-
0 que tudo dá a_ entender que essas a,ctas raro, -não foi conferida nem concertada. como 

.foram ~Odas feitas . pelos mesmos cidadãos, deterlDina. a lei (art: 43 § 2°}, 
como é- costume naquellas p~rageli.s. 

Jtqcoa.(idra 

. 5a secção-Nesta dá-se · o · mesmo defeito 
que já notamoll na 2"; porquanto o escrivão 
Ji~o confêriu nem concert_ou a aeta das assi~ 

· gnaturas; como manda a -lei e deixamos aci- -
Deste município ·foram prese11tes quatro mà notadO. · 

actas Qorrespondentes , a quatro seC'ções, a, -
respeito das quaes temos as seguintes re- -Àcctesce· que o cidadão Ismael Corrêa 
flexões: , , . . · _ Lima, que ·roi designado para transcrever a 

1 "'-A lista de 'eleitores não combina com acta de.sta secção,'é escrivão do juiz substituto 
. . 0 numero dos votos apurados :; - (lo 5" d1stricto do termo e fez parte da orga~ 

3"- Votaram 145; faltando apenas 5, o que nização da mesa, dando ãssim lagar a ·que 
· não é crivel. ·peia lista das assignatut:as.:ve· tudo lhe corresse pelas mãos; collaborou nà 
-rifica-se terem-se ttpresentado 146 eleitores confecçã.g das actas, assignoú-ás.como :q~esa- . 
nclusive o presidehte,'que não era da secção, rio, transcr:eveu-as ·no seu livro de notas, 

· e no emtanto appareceram- so~ente 145 conferiu-as e concertou-as. · · · .. :- · . 
chapas. • - • . Já é ~~ita c~'usa para uÍn só indhriduo e 
· 4"' . - Nesta secÇão, vê-se que dêpois de o caracter da imparcialidade, que a lei ·quiz 

~ feita a chamada dos eleitores; votou tam- fosse impressa a esses ãctos, .não p'óde deixai' 
. bem, sem: ter provado ser eleitor . o cidadão de.· desapparecer. . - . . 
·Manoel Francisco de Maia Rodrigues, que sé Portanto~ a authentica dessa 5a secção· não. 
apresentou corn.o fiscal se..~ que ? fizesse d~ve_ merecer credito e _essa, como a 2"', deve 
oonstar de quem o era, _p.ois J,J.ada drz a l'OS· ser annulla.da, assim Q pedimos, bein como:;i. 
peito a acta, que . assignou,, como já . tinha da 4"',em cuja acta não. consta o lagar onde se 
assignadoa da installação,sem todavia1 dizer fez a eleição e apenas declara que fa:Itaram 
em que qualidade o fez. . -- cinco eleitores. ' · 

Pedhuos, portanto, a annullação das nien
cioliadas acta.s por não traduzirem ellas a 
-verdade. 

1'eff"é 

Deste municipio·s foram presentes quatro 
acta.s çorre~pondentes _ a quatro secções do 
município. . . . . 

Ha a notar J'\aS actas relativas ,á 1"' e , 2n· 
secções que o mesmo tabelllão ·Francisco José 
Ribeiro, foi designado para . transcrever a~ 
actas daquellas du'as secções e, de fu.éto, .as 
transcreveu. Esta accumillação; evid·ente
mente é contraria á· l-ei (Lei n. 35, art. 43 

. · Manacapurú 

Deste -milnicipio forlim presentes cinco 
actas rela~i vasa cinco secções do mq.ntcipio 
desde a l a á 5". . . , 
· Sobre as eleições deste :uiunicipio temos a 

fazer as seguintes considerações: · . . · · . 
As actas da l", 3" e 5" secçqcs são·escriptas 

pelo mesmo cidadão, o que se evidencia 
pela confrontação da lettra com que .são todas 
escripta.s. . · · · 

Com relação ás da 3.", ha aio da ·á n()tar que, 
i.Uandando a lei (árt. 43, § .221 que as cópias 
das · actas da eleição e das · as·signaturas 
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sejam .enviadas depois de assigada~ p r>l_!!s · mente á. terminação da eleição (Lei art. 43 
1nésa1·ios e conce1·tadas, as desta secçao sao § 20 2~ parte.) . . . · 
pr:ím-eiro concertadas e sq depois assi_g:nadà,s; PL>rtanto, a impossibilidade de fazer im
E- isto féré de irregular as act1s ioquinando-. mecliatamente a transcripção do duas actas 
'as até de · nulli!lade poi•que lhes tira o iuutiliza-as. E, :tJão se sabéndo qual deva 
càracter . de authenttcEis, que lhes dá a ser anuullada, pedimos sejam ambas. 
presumpção de verdadeiras, presumpção ·que 

Borba · d.esap.parece côm o ~oncerto_ antflS d_as as
.signaturas dos mesarws_ e, a10da ma1s, ~om Deste ·município foram . presentes quatro 
o tee sido o concedo feno pelo mesmo cr<la- .actas correspondentes ás l", 2•, 3" e 5"' 
~ão que extrahiQ. as cópiaf!, como no caso secções. 
dii1f · actas dos ta 3". secção do. Manaca- . Ha a notal' que 0 mesmo tabellião, Salus
p~Irú. - . . · . · tiano Augusto ·de Yasconcellos,-foi designado 

9uanto ás !1-Cta.'f.da. 2", t~mos airr?a a no- para servir nas 1a .e 2" secções, transcreven· 
-tar que a assrgnatura de Joao dos Rers So:~.res . do as · actas relativas a ellas. 
é falsa e quanto á .4"', que no termo de en- ·· Já tc;mos, ~m iguaos ·casos, ponderado que . 

. cerramento d~s ass1gnaturas declara:se te- , essa accuniulação é contraria. á lei qne man
re~ comparecrdo e votado çento e dousp0_2) da sei& a transcripção feita -:mmediatarnente 
elmtores, ao p~sso que_ a acta d.a ~lf3.Içao á terminação da el~ição e que não ha meio 
.dec1ara terem srdo :racebrdas cento e d~z (li O) de illudir. essa. proscripção desde que a. · 
c~dulas e ::otado c.ento e 4ez ·(110) .eleitores; masma ·lei -autoriza as mesas a nemear es

7 nao confe1·mdo, p_ortanto, as assrgnaturas . crivão ad-hoc . · _ 
com os votos cons1~oad~s . · · ' . . . Portanto, a sua iufracç'io deve . induzir 
E~sas . a~tas! p01s, sao fal~as e, por 1sso; nu~Udade ao acto que ~ desrespeita. . _ 

pedim~.s seJa decretf!,da a nulhdade d~llas. Ein nome da lei, pois,ped tmos a decret~_çao 
·da a.nl).ull.a,ção das actas dessas duas secço.as •. _ _ São Paulo de Olivença 

Deste .. mnniciplo foram p~esentes quatro 
actas .corresplmdentes a quatro secções. 

·nanas verifica-s~ qu!3: • ·. 

Na 1 a ~6tara~ d~zentos e cinco (205} elei-
tores, faltandg 26; . · 
:·Na 2a :v:otaram:74, faltando 16; 
. Na 3"' votaraD;l 87, faltando 8; · · 

.Na. 4a yótaram· 136, fatta!}.do 45. 
Portanto, em um eleitorado de seisce~tas. e 

. n oventa e setll (697) sômente dell(Aram . de 

Tres socções•· Neste município as eleições 
. foram eivadas de nullidade, desde que, se

gundo ··a certidão do secretario da Inten
dencía; a qual se acha junta aos .documentqs . 
que foraJTI para o Senado, .·não foi publicado 
o edital que devia proceder a todo pro. ·. 
cesso eleitoi·al. As dilas secções deste muni~ _ 
cipio devem, portanto, ser ánnuHadas, como -
pedimos qüe ·o sejam. - · . 

. comparecer e votar. noventa -e cinço (95). · . Conclusão· 
Não é crível que isto se. dé~;~se quando ,a Anriulladas as · eleições constantes .das . 

épocá . ê caracterizada ~ pela . _abstenção dos . secções inclui das no . quadro que juntamos, 
. nomes .. O resultado, pois, figurado nas · actas d · t t t 
é ·fal,So,como falsá é a assignatura de Firmino sob n. l' desconb os; por an o, os_ v o os qu~ . 
ca. uas d_e Oliveira, ·q· 1Je .se lê na aéta da 4• ellas conteem e approvadas as que respeitãm· 

secções constant~1s do quadro que juntamos, 
secção. . - sob n . . 2, .bem como os constantes do quadro 

Pedimos, pois, s.ejaui annnllada::~ as áctas sob n. ·? e 3., não póde deixa1! a ·mustrada 
deste-rimnicipio. . · . Commissão de concluir propondo o recoal!-11 ·. 

cim~nto dos seguin.tes candidatos: ·· .Çodajaz 

Deste . municiplo foro.:p1 presentes actas 
. correspond(mtes a clnco .se.cÇõcs. , . 
· .A. primeira impressão que se tem ao. en
carar com ellàs ê que todas fõra.m feitas 
pera· mesma· mão- e não ha: meio de con· 
venc·er-se a gente ·do contrario. ·. 

Alêín disso;ha a. notar que o tabellião F.ran: 
cisco Fraga foi o designado pelas mes<1s da 
l"' .e da 2". ~ecções · p(l.~a - transcrever:lhes as 
actas. Esta acumulação é contraria á lei 
que manda seja a acta. transcriptil. i?nme.clia-
l ' •I • • • 

Grogôrio Thaumaturgo de Azevedo . 
Henrique Ferr~ira Penna .de Aze-

vedo .... . : . .. > .... ; .. .......•. . .• 
Ma.riool Francisco Machado. ·' ...... . 
Antonio Gonçalves Pereira de Sá. 

Peixoto.~ •....•.•.. : • •. .....•..• · 

Votos 
4.757 .. 

4.408 
4 .. 204 

4 .. 066 

Rio de JiJ.'n~iro, Sala das . Commissões da 
Camal'a, de 27 em abril de 1903 .-G?·egOJ·io 
Thaum1.turgo de Azevedo .-Jl1anoel Franc!-sçq 
Machádo, · ., · · 
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ContestaçãQ · E' tempo de pôr-se uma barreira á corru- · 
pção eleitoral do Afuaz,.,nas e -aps desmand:qs'. 

ESTADo no. A~AZONAS . alii pt·aticados á luz meridiana, . impohao•se 

S h P ·t t · .11. t . · um sarieamento m01•ale politico á.quella lon• 
Exm~. ~ en or~s- ~ran s es a 1. us re ginqua regiãó; e, para inicio üesta providen

. Comrmssao o aba1xo ass1gnado, por SI e yor ci<i tão necessaria per salutar e reclamad&·a. 
seus collogas ausentes DF. Manoel _Francisco bem da Rêpullicw, requeiro em nome do 
Machado e coronel. Henr1que Ferrmra.Penna brioso povo amazonense, em, nome da lei e 
de Azevedo, candidatos ao reconheCimento da justiça ·e em honra da instituição vi-
de Deputados pelo _Esta.do do .Amazonas, gente, que não sejam considerU:dos liquido~? 
v.eem~ contestar a validade ?os d1plowas dos os suppostos diploma<:: com qu.e se apresen'" ·. 
mdad,aos Dr · Enéas. Martu:).s, . agrimensor tam os êandida tos do. governo; accre~céhdo 
R:aymundo.Nery, t~11ente Aurelio d.e_ .Amo.~ : qlie dentro de dói:ts dias ter~ dq chegar '() 

. rn~ e Dr. AllJ'onto ~on.çalves . Per!=!IraSa candidárto ópposiciqnistaD.i'.Maii<iel Franci~él) . 
. P.e1.x~to, p~r nao expru~urern a.verda:de da Machado; qüe penso trazer os diplomas , dós 

élmçao realizada_ em l8de fevermrl?. · . vei'dadeiros .representantes da Nação pe!o 
Sabido é que asolygarchiaa naquelfe Estado citado Estado do Amázonas. · . ·. ~ - .. · . ' 

desde 1893, por . não. terem encontr:~odo cpr- · Confiado. pois; ·na justiça e ,indepenileuêià. 
. rectivopara os abuoo~s - do~ seus agen~es. 9-ue de yv; EEx . ,ei!pera deferimento favor a veLó 

exercem todos os mmos ':l~lentoª on Ilh?IiA?S .càrididato ,Gi·egoi·~o Tha,'J,tmaturgo de Ai''evedo; . 
para conservarem as postçoes, com sacnficiO .. ·, ... · . • . . · . . · 
dalih~rdade,do direito e da justiç'a, não tre- · Rw, 18 de abril de I 903. · 
pidam, certamente; em faJsificar as eleições , 

,, federaes, como .asestarloaes, pâl'a impedir · contestaÇãO 
que a opposição doi'! partidos colligados; que. 
são a; maioria esmagadora do. eleitorado inde- E,xms. Srs. Presidente e mn.isMembrós da 
.pendente, es.colha e faÇa vingar a eleição dé ta Gommissão de Verificação de Podera3; 
seus delegados. . . . _ Os . abaixo ássignàdos, contestantes . das 

Em todos ós pleitos alli fer-idos, desde ess~ eleições para Deputados federaes, procedidll,!l 
época i.nicia1oradas violencias e abusos do a 18 de fevereiro do corrênte anuo no Estado 
pode.-. e depredações estygmatizaaas -por do Amazonas, obsêtvàndo :v.lgorosamànte ·as 
todos quantos nellas veem o des.crédito e a di3posições contidas nõs ·§§ lP (coil.correr·pa.ra 
ruína do Estado-, sãO sempre e invariavrl, o esclarecimento da verd,ade) e .2° {offerecer 
in ente os mesm s · proêessos para' éonsegui- as sua.s · exposições a respeito do processo · 
rem illudir á boa fé das colilmissões verifi· éleitoral \lllicamente) do art. 7• do ae~ 
cadoras de poderes; ·é·, acobertados com a. gimentõ da Camara dos Deputados, veem of
impunidade,as diversas situações dominantes ferêcer . ~ó .vosso julgÇJ.mento o resultado do 
toem obtido o reconhecimento de seus re.. éstúdo que fizerà.m · de todos os documento:; 
presentantes por meio de actas e diplomas, que lties foram i>Tesentes e rflfativos ~ refe-: . 
com vicios insanáveis perante a Jei e ã mo· rida eleição, começando pelo município dá 
ral, mas com visos de verdadeiros. . capitaJ. . . . ·. ·. · ... · · · ··. _· ' 

Ainda no ultimo pleito, reconhecendo eUes Pondo de párte as consideraÇões que natti-. 
· .. que o Partidp . Nacional, em opposição ha rahnente suggere o facto da irreglilarídade · 
· mais de 10 annos; C)' commercio em Juta originaria na orgailiz:\ção . das mesas elei,. 

cóm a administração, o Partido Operaria toràes que funccionaram nas 25 secções em 
privado de trabalho e innumerós descrentes, que foi dividido este m~nicipio, ó . que so 
todos ·reunidos iam dar-lhes batalha, con- evidencia da êontesta.ção e dàcurlll;mtbs ·apre:. 
tando segura victoria; recorreram como sentados sobre a mesma. eleição; pelos Srs" 
sal vaçã.o ao processo cómmum da ·fraude; Gregorio Thaumat~rgq çle Azevedo é Maóoel 
mas, ap~zar das providencias tomadas para Francisco Machàdo, notaram a:s mesmas irra
acobertarem os escandalos praticados, estes gularidades alli- pqr elles -apontadas e que 
foram taes que . não pudel'am destruir as annullam por completo as eleições procedi
provas materiaes da . violação da . lei e do das nas seguintes . secções: . 2 .. ' 3"'' 4""' sa' '1 o .. ,. 
decoro,• conseguindo OS: noSSOS amigos fazer lla, 12 .. , 13a, 14•, O 15•, . . . ·. _ . 
valel' seus dil'éitos, _pela. .fôrma prescripta 

·na lei, em diversos m~nicipios do Estado. BQa 
Estas provas · apresentaremos opportuna

mente, quando nos for perrriittído examinar 
as actas das eleições . dos s ·ppostos diplo
mados, e, .entao, demonstraremos o ci'iterio· 
que presidiu para o r esultado da apuração 

Vista . ~lo Rio B1·ancó (ta, 2 .. ; 3.. e 

que os dá como eleitor. · 

4• s,ecções) · · 

Na 1"', o ·mesario João Capistrctno da _ 
Silva Motta varia Çle assignatura, e na acta 
da eleição está o corpo de <Jelicto na: let
tra.,...p~que . vê-se clarame~te ter sirlo. co-
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oer.tn. co.m outra. . tlntà; · na 2"', bastg, con- Campos; na. ~a, dá-se o. mesmo com o me-: 
fr0utarns l,!,SSignaturas dos ri:usarios Ray-' s::tri-o Juaquim. José Tavares Junior·, que 
rtmn .o Ferreira Cantanhedá e · Ra:yniundo serviu de secl'etario; · na 3a, basta verificar
Vi~lra .. Aceiqly Cavalcanti ·pará. .se concluir se n, , assignatura <lo ·. mesar.io Josué Gon
peJa.- falsidade da. acta .respectiva ; na 3", çal vos Vianna, ~- na 4a, as assignaturas do~ 
ide~ ,quanto Ji. . assiguatura .do . mesario niesarios Alfeedo Carneiro Ferreira da Silva. ·· 
Firmino Car,valho de' Oliveira; na 4a, os e João. Vieira, para chegar-se á conclusão 
mesmos recursos, ·. · · de que são f<1lsas.. · 

r_ .S.; Pçtttio ele_ O~ivença (1a, 2a, 3a .e 4.a secç.ões) . ' Teff6 (ta, 2","3·~ 4.a. e !Ja) 

,. · ·N-i+, : é . visivol .a fàlsificaçã.o dl!o ·ássi~ Na l'', é visiveÍ . a f:il&i:ficação da assigna · 
gl:üi.túr,a ~os me~ario"s Càrlos. âa Costa Gar: tura do mesarió F9rtunàto· S. Dray, pois a 
cià e Zozimo Aquino · da . Silva; o m~mo assign~tura. do officio :de remess::t não é á 
dâ'sa~ na 2a. Çc)fu, i:J~ meSaribs ~antiago Torres mesma dã acta d<l- eleição; na 2", ·aqui tam
R;ôs~· e Jésé FaustójJar.çia, __ parecendo ter bem di !ferem bastante as assignaturas, por 
sido fálsift<iada pelo. rne~~rio . Guil)lerme dos um sii!lples relance; cb.ega~se á conclusão 

:Sá.nt<iS; t~l a se}Iielpançl). da léttra; _na 33 , o de serem falsa$; .na 3a, aqui, além da di-f
mesmo _ pr.ºces~o .em. relação á assignatura ferença da tinta das assignatura~ dos .. mesa ... 
dos· .pj~sarios Josê de Freitas Velloso, qu13 e vi,_ rios Miguel Vieira Mattos e Elias Adolpho 
dentmneii.te éfalsâ.,basta atten<;l.er a que o mo" Garcia, não é uni,fórme; na 4a, o mesmo se 
sario é Jó[é d~ Freitas .. Vellosó o o individuo dá com -as assignaturas dos mesarios· Ste- . 
que.: assigná. esqueceu-l:;e da ·proposição-de; tiàno Gonçalves de Souza Lopes e · Luiz " Do
il.a .4.10, é facil de concluir que são falsas as mingos Lopes, parecendo ·ser assignad,o. pelo 
assigiiatlira~ ~os m~arios Vicente dos Santos mesnio individuo, e na 5"', a assignatura do 
e. Mànoel ,Ferrer . d'é Salles, . basta confron- mesa r io José Maximino -Gonçalves é eviden-·;. 
tàf·à~ com . às assígilaturas do officio,da re- temente falsificada. 
messa; . . . . . . . 

. ·, · Coa1·y (3 .. e 43 ) 

' , ' Parinliiis (1""e :2,.; secÇões) 
· · · - ·· . Na 3"', a · assigoatura do mesario Manoel "· 

Estas autheilti0as não exprimertt a. verdade, José Brándão está visivelmente .falsificada, e 
JiOlB-f()'i'IÜii falsificadaS depois de nos serfor• na 4", O mesmÕ Se dá; chegando ao ponto . de . · 
neriido o · boletim que juntamos a esta· con- parecer q~m o rnesai.•io Ignacio do Nasci- ~ 
t:istação. · mento Lima não sabe nem. assignar o seu 

nome; ·· · · 
' ... )fumayt4 .(1"',: ~ ... ·4'", 5~, r;a. ._e 7•-)-. 

· ,,, . F._ont_eBoa_•._:(1."';·3_ "' _e 4 .. )·...__·. _ 
Na 1" secção a _falsificaÇãq chegou ào ponto . 

do J;Desario Rubim Gonçalves de Castro não Na · la, ricsta si:Jcção ·faltam.as assignaturas 
saber assign_ar o sou proprio nome, coü1o se- dos 'mesarios :qo ~er_mo -do encerramento e 
vê ·da .acta dà. eleiÇão. Nas&-, 4a, 5a, 6" o .7 .. a .conferencia; . na 3", . o mesar!o R~,tymun· 
çlã_ó;s~ as mesmas irregulàridad.es; ba~ta ·um do Fonttis Pinto ª'ssigna mal. o seu nome, 

· sim:Pl.eséónfrçmto das assignaturq,s. .. e quándo chega á ultima .:acta assigna tão . 
· · · · · bern, parecendo ·ter. aprendido a assignar o: 

. . . . · M_oiwa (1'\ 2", 3a e 4 .. ) . seu nome; na 4"'; aqui d<i,-se o inverso. da . 
. .. · ~Em -tod~s ~sta's secções d<í-se 0 mesmo -vi:~ 3"' com relatão ao mesario Manoel José Ca-

. boclo, ql!.e <iomee,a. ÍJ.ssign:ando bem e . acaba · 
cio ·q,:tie · nas outras, ba.sta . o simples exame mal · ass.ignando . 0 seu nome em actas do 
d.as aut)lenti.cas. . · · · · termo ~e encerra,mento das assignatilras. 

danutama (2" 3& e-5"') .• 
, Maue$ (5"') ,· 

. :rieit1 . á ~cta de in~tanaÇã,o não se acha 
éónfàrida pelo . escrivão e· ·assim .tambem o . Nesta s~<ição apparece o mesario Ped).•o · 
termo de encerramento; na 2• dá-se o·mesmo, Borg~s de .Souza. CorageJ;D que, investido -da 
falta a confer.encia, e -na 3a, para não deixar- q11a1idade de presidente, ·é de uma coragem 
s!3 apanlia,r, o falsificador extrahiu ssguida~ inaudita, ·variando de assigQ_atura ; o me~ 
mente cópia de tudo, quanlo as instrucções sario Francisco Paulino da Silva soffre .do . 
mandam, .tirar cada uma de per si, . . . mesmo . inàl do · Sr. Coràgem. 

- - iiar~eilos (ti., 2"', 3o. e 4•) 
. ' . . 

Na 1" é visível a · falsificação · da assi
gnatura do mesario · Domingo( Gonça~ves 

-· Uodaja.; (2" , 3,3 e !5"') . 

' Na 2"' , as assignaturas dos mesarios Vi· 
Gente Patl'icio de Alenór e José de Alencar 
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do Araujo Lima .tambem Yarütm . bastante qna[]to · ~w;; m :;::nri . .~s DJmingos Ferrei r a 
n s suas assignaturas; na 3", o mc.> lllO se dá Vüt~, Francisco Salyrv Nunes e Albertino 
C<.>m os mesal'ios João Furtado de Olivcüae lVleHo fingü'am-so tão ailatphabetosq11e a1" 
J\[;~noel Moreira de Souza, e> te cfu~ga até daram errando os nomes que tinhan:i ue a·s
:t ;tssígnú-se, finalmentD, lVlanoBl Mot'eira. signar; na. 3''; o vicio é o m?smo, bu.stQ. con- · 
tl :J Lago,' 9 na. 5"', é questão de má lcttra, •os frontm' as assignatmas c!os mésarios" Enéa~ 
P1C',g~trios Peçlro de Mattos Fill10 e Hem'iqu.() Costa e Bernardo Feticio . Brazão; na. 4"', .o 

· José de VasconceHos não guardttm o mesmo mesario AllJerto Gato de Toledo. qüeaccêntuit 
c ~Lracter de lottra. · · o«à» da. palavra ga. to q1,1ando àssig.nóu o officto 

da. remessa. nas actas esqueceu-se talvó~~ · 
.llianacapuril (ta,~ 2•, 3• e 5a) o que não é admissivel; na 5", o mesario :J 

· · · Manoel Dias GJrrêa tambem varióu ds assi· 
Na ra as assignaturas dos mesC~,rio.s Ja.cob gnatura,o que prova não ser o mesmo; na 6", 

M. Es~ug e Salomãl) Zagury estão :vlsivel-:- aq)li os rriesarío[l Leonel P:lnhum Torr.es 
Jl;íente falsificadas como -se vê do officio .de e João Ramos. variam de assignaturas, pro.:.:.-
~·o mossa. . e dàs p,ctas·de elciição; - vando assim serem falsa~ -~;:;tas a.utbenticas. 

Na. 2a _dâ-se o mesmo em rel:ição àos mesa-· 
rioJ João dosReis Soares e Antonio da M'o- Siltwrio Ncry (1", 2', 3• e 1a) 
J'.ti:ls Castro Filho; na. 3", alé~ .da falta ' de 
i•ciconhecímento da:;: flrmas pelo escrivão é Na la, D mesaf io Anl;onio Cordeiro Falcão 
yisivel a falsificação da assignatura _dos me- varia de assignatm'[l, e bsm a3sim o niesa:rlo 
s:nio Anieeto Barroso Pereira.; na 5~, quer José Teixeira de San'.Anna,; na}2", os mesa
() juesario Antonio Josê ·da Costa Lima quel' o . J'ios-Raymundo PuJchei'io do& Santos e Anto-

. - wesa,l'i-o Nicolâo F:ra.nc:isco . ele Mello, ambos nioAlbCJ,po dós Sailtos as~ignaram com tínta 
· teem <!> a$signa;~ura fa1sificada,com6 é facil de diferente .o quo prov<t que . não _foi üa niesmij, 

vorificar~se nas .ànthenticas, . · occasião, o mesmo dá ,se com o mesario Je.ro· 
nymo Ramos de _Oliveira ; na 311 , 'os mesari.as 

U1·ucard (1•, 2"', 3a., e 4") Antonio Possoa. Prado não assignoj[ mco ô · 
Na. ra 0·mesario Francisco Liborio de -Ma- mesmo cat'acter_delettra; na. 4a, os moséirlos 

.c.e_ do varia no· modo de a.ssignar, que chega- Cesarlo Rodrigues éunha e Antonio José dos : 
- ·Reis não téÜ.l o me3mo typo do let ~rª' além de 
~e á conclu~ão que .é falsa- esta. assignatura ; grand.c p_· lethora. de votos em l._un lo_g-areio -q·_ ue 
Jlâ 2", .dá..:se o mesmo Gom o mésario Tal'- · · · ~ " 
q,ilinio Leborí Ramos; nn. 3", da ~teta da. üi- não tem· 100 pessoas. .· .· . -
~~alla;ção da mesa consta a. nolil.eC~,ção do in e" Sil'l)eS (1", 2a, 3a e 4"·) 
sarlo José de Barr'os . Freire, para ser.,' ír 
nesta secção e o individuo incumbido de as- Na 1", o mes(].rio Lucia Ferreil'a Neves e 
si ;~·nar este nome a.ssignou ~ l:<'reires -; .na Mánoel ~Affonso de Oliveira trahiram-se no 
4•, o mesario Pedr·o Ferreira de. Macedo disfarce das lettras : na . )2~) ó mesarlo João -
começa . assignn.ndo mal o seu nome c acaba Maria _Telles não .tem a s;ignatura uniforme; _ 
não sabendo mais assignn.r, o que demonstra na. .3", o processo é o mesmo desde o mesariá 
l);hlsificação. · que serviu de presidente Fl'ancellino Teixei• 

ra.Campos até o mesariõ Romualdo Te-ixeira 
Borba (1", 2",- 3" e 5"') Monteiro tudo . é falso; na 4",, os mesal'ios · 

Na I"', 0 mésarlo Antonio Soares Macha;do Elias Roza Maia o Fernando Oliveira Neves 
têm tanta dissem~Hiança da lettra que é Jull ior, hasta o simplJs 'confronto para che· 
Jacit verificw . se:r falsa; na 2a, o mesario gar-se á. conclusão do que tudo é f<üso. - . 
Fdismin. o d_e Souza. Marques esquecJu-se dó H ' (1' n ·, . 3 4 - 6) - . Juancore- ' '' • ·;;:: .. ,. a, ", oa e ". seu suppo.>to n:Jm3 e n11 acta da. ·eleição . 
n.ssigna Felismino; na. 3a; o mesa rio Fra,nciscô Nit 1 .. , ápezaJ' d<:l confcrüb por talíelliã.~ Ó 
Roiz de Queiroz vari:1 muito de a.ssignaturêt, visível a falsificação aos nomes des mesariõs · 
não combinan;lo o da acta. de installação com · 
9 da. eleição; na 5a, ne~ta. secção o individuo Francisco Antonio de Souza, ba.sta. confron· 
que assigna pelo mesar io Aurelio Marques tal-a; na 2a, omesario é Antonio José Lopes 
p ;'\chsco cc~q_ueceu se de quo IW.:luolle in· ·e quel? afsig·na li AntonioJ<J.hi Lopes;na, 3~,o_s 
t t , . p h - mesarws José Alveil Rodr1gues e Agostinho 

~ , an e cnamava-se ac ec j e assJgnou na Pereira.da·snva Duarte· não têm a rriesmã 
<t~tn, Aurelio Ma.rques r=: a tcheco· assignatur~. variando confol'IJ~e ás vez és q11e __ 

sao Gabriel (1'", 2'", 3\ 4", 5a. e 6a) tem de ass1gna.r ; na 4a os ·me.>arios José Go1< 
rêa de Oliveira não gu:1rda uniforrnidad,e,as. -

Kt I a , pendente a falsificação de assigna- sim como o :rhesario José Fernandes da Paixão · 
iura, do mesario Assumpção Branclão -da B•téury ;na 5a, aqui é visível a falsificação 
Ga.nn e Agostinho de Menezes; na. 2"', idem, feita,porquanto na pal.avea.-Costa~ha muita 
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so:nellnnç< eiltt•e os mes:1rios Joaquim Mon · relio Amorim, 2.530 c Antonio GonÇalves 
tcit•o da Costa c João Monteiro da Costa, .o Pereiru. U:e Stt Peixoto, 2.125. · 
rtiesn1ú dâ-_se coni os 01C3flrios Florencio Al· Em cot{clusão, anriulladas as eleições frau· 
_ves dos Srimtos c Julio Angelo Garcia; na. -6"'· dulentas o as duplicatas apon Ladas e adopta-
aquí tamhem nota-se qu3 -os, mesa1·io$ Ma- d · t - · d' d - d 
rioClL A lexándri-nJ de Souzl)., _ Joiio Ferreira de as, poi• Isso a v o açaó lfl wa a no qua r o 

- - junto, ·a .unic<J verdadeira, julgamos que -a 
AliJuqum;que 0 Mano()l · Antonio dos Slntos, commissão deve concluir pelo rcconllecim~nto 
não assigDal'iun as authenticas c s im alg11em dos ooguintes candidatos: 
ppr el[cs tanto que nãci ba Ulliformidade nãs 
~~ignaturãs da~ authenticas. Votos 

Ç . > Ban·édnho-,3"' secçi7o ~ Antonio Gonçalves Pereira de Sá 
· · · ...... · - Peixoto .. · .. · ..................... . 4.141 

3.186 
2.335 

Nostn. secção a coh1cÇar peló mesario Za- CarloS MarceHino da Silva .. ; ..... , 
clia:t'ia'l Ferreira da -Cr_uz,que · serl'iú de pre- ' Gabriel Sálgado dos Santos., ...... . 
side11_tc, a t 1rmirútr no mosal'io Caetano Jos~- ·Enéas Martins ..... :,.-,., ... : ...... .. 
Pereira todas as assign-o.turas sã~ falsas basta 

. 1.588 

coilfi•ontal-J.s. · · , ._ 

Racoatim:a (2"J 3• e -tJã) 

Sala das Commissões, 27 de abril de 1903· 
-Cm--los llfarcellino da Silva.-Gabl'iel Sal~ 
gadÓ dos Santos.. · 

!3QLETINS DAS 1" E 2"'. · sÉCÇÕES DE PARINTINS 
APRESENTADOS PELOS CONTESTANTES CARLOS 
MARCELLINO DA SILVA E GABRIEL SALGADO 

.Dos SANTOS EM 29nE ABRIL i:m 1903 

• N<J, · 4n o _ mesarío Augusto da Oostá 
Pihto ijóbrega varia: tanto de assignaturà .é 
b;m assim o · wesàr•io . Manó(ll, · Ignacio Fei· 
i•eira da Cruz que chega-se .a iwldencia que .. 
são fa lsas essas assigüatui·as ; na sa.; dá-se o 
tr1csüao com os mesf\.l'ios· Manoel Joaqúi'm 
Br.ticia .e Manoel I3ahiallo Bal'b:.>sa ; nà 2"', vo- Boletim da 2a se.cçüo eleitorql de P a1·intin_s 

-- t:iram :n&st-1 secção, -cónforme se vê Ji1 ao ta, 
69 ele.itor(jS c deixam de VQta,r· 186 o que pro- . Para que chegue ao conhecimentó dos in· 
ft~l o .total de 255 e!eitores.Apozar de constar ter_essádos a mesa eleitoral-da 2asr,cção de>ste ... 
da acta que depois de- termi-nada a · chamada muni-eipio' _ fáz . 0 seguinte resultado da elei•
fJram admittiuos a v:otar os - mesarios nã() . ção federal hoje aqui realiza,da: . . · · 
poi·t<~nceDÜ~-s á. sécção,não diz q naes sejam, o 
quo vaó de-encontro úi lei ele itoral e instruo- . Para Vice·Preside-rite da Republica-Dr. A f· 
ções a respeito. - · · · - fonso Mm.·eira Penna, 117 votos. 

La'Gi·ea (1'' 2•- 3• -tJa e '6a) , Parà Senfl,9,ór-Barão doLadario, 101 vo-
- · ' ' ' · - · · tós',-e Antonio Clemente Ribeiro Bittencourt, · -

·:ACJ.ri.i em todas as secções n. somollrança de 16 votos. - - · · · 
lettra e tantn. que fà.cil - é .chegar-se a con· · Par~ t)ep~tados Fed~ra~s-Carlos Marcel_· 
clusiio de que são todas fals1s; tanto quo al· · liho da Silva,92 votos; Antonio -Gonçalves Pe
gnm tncumbido deste serviço não eir-trahiu as rcira -de Sá Pelxoto,77 votos; ·Gabriel Salgàdo 
tr,os c6pias de ,que f;~!lain as.instruc~ões p::wa dosSantos, 70 votos ; Gregoi'ió Thaumaturgo 
assün ful'tar.;.sc aó confronto das assigna- de Azeve-do,-.69 votos ; Enéas MarLins, 13 yo- : 
tur~s: . , · . . - _· .. · . - · . .. tos;Raym:l1ndoNery,J3·votos;_AurelioAmo-· 

A v1sta do expo~t'tl sódevernser apuradas rim :3 votos e Manoel FranCisco Machado _ 
a1 eleições cJfoctuad:ts nas,segLlintes secções: _4 vdtõs. ' · · · · · ' 
Capita l, 1", 5", -O•, 7\ 9•, l()a, J7a,· 1-8"', 19• , · · · · 
20a. 21• 22" -2:3a 24• e 25"· Iktcoatiara. I•· E por ser est~ o resultado obtido mandóu 
P<t.t:lnti~s. 1 ~. 2", :~· e 4ã; M:anacaptirú 4• ; a mesa· distribuir divel'Sos como e~te .. Mesa 
M:J;U6s ra, 2,"_ 3a; ·codajaz ta -4";_ Bai•reiriDha da 2• seqção-eleitoral de Parintins, 18 de ' fe- -
J•c2",Coal'y, 1•2"; FonteBoa,2•; _Canutà- verei:rode l903.___:Raymundo G. Nina, P.
ma;. 1~ e 4>; Labrcá., 5'"; São Felip'pc, L•, 2a, Manoel José de Andràde Afil;hado;-Joaquím 
3n, 4•, ~a e 6"'. · - · Jose de Andrade Azedo.-ManoeZ de Seixas 

'De vêm tambem ser n.nnullad;is as duplicá._- Coelho ._-Felippe Antonio Ranws' . 
tas encontradas n ·as seguintes secções: São 
Felippe, P; 2•;: 3a, 4 .. ,_ 5" e .6"; _Manés; 1"·,_2 .. e Boletim da ta secção eleiteral de Pa1·intins 
3•; Barreirinhã;· l"-' e ~"'; Çoary, 1"' e 2"'; Fonte - .· . 
Boa, 2 .. ; Itàcoatiari:l., l a; Codajaz, 1"; Manac 1·· Para .sciencia de quem interessar possa a 
purú, 4•; Lábrea, 5"'; Parintins, ta, 2', 3' e 4a._; tneso. da · l". sC?cção .eleitoral de Parintins faz 
as quaes dão o seguinte resultado: Raymundo publico que o resultado das eleições federaes 
Ncry, . 2.688; gn~e-s ,MarGins, 2._583; Au- hoje pi'oéed.idas nesta secção foi o sogu~nte f 

V oJ .• I 
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Pi!.ra Vice-Presideute da Republic:t - 17 votos ; H:!nriqne Penna de Azc~êdo, 5 
Dr. Affonso Mo1;eira Penna, 152 votos. votos ; Joaquim de Albuquerqué Serejo, 3 

Para · Senador---' Jos~ da Costà Azevedo, 
135 votos ; e Antonio Clemente Ribeiro Bit-
tencourt, 17 votós . ' · · · 

. ' . 

Para Deputados- Tenente-coronê1 Carlos 
.. Marcellino da Silva, 98 votos. ; Dr. Antonio 

Gonçalves Pereira de Sá Peixoto, 90 votos.; 
Gabriel Salgado dos Santos, 89 votos ; Gre" 
go1•io Thaumaturgo çle Azevedo, 87 votos ; 
D1•. Enéas .Martins, 17 yotos ; _I) r. Raymu ndo 
Nery, 17-votos; tenente Aurelio Amorim, 

. / 

votos; Adriano Xt~vier Pimentel, 2 votos .. 
E foi o quq .se I.Lpurou, pelo que a mesa 

mandou tirar diversos de.>te teór quo as
signoli e mandou (}istrlbuir. 

. Primeira secçao eleitoral de Parintins, no 
Paço da. Intendencia Municipal, aos 18 dias do 
rnoz de fevereiro do 1903.- <Jayme Iam.M., 
Bur1tel, presidente.- Alb·:n.o Jóse Gonçalv.es • . ,} 
.....c-Jose · Fe1·reira GuinW1't1es.-AôJ·aht7o José '· 
8erruUta.~Aríninio JliCiJ·ettú Prestes. · · 

·Secções que devam s3I'. ~puradas confornie indica a contestação 

1\IUNICIPIOS 

Da capital 
•••• ••••••••••• o • • • . . 

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

... ... ............... 
.•• .· ........ -... -... . 
.......... ....... . 

I ta~oatiâra . 

.................. . 
Pa"'intins 

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

56 
30 
23 
31 
42 
26 
72 
P.7 
59 
72 
47 
22 

138 
1~5 

. 85 

181 

90 
77 

122 
117 . 

12 
2 
2 

12 

181 

98 
92 

122 
117 

·-

137 

89 
70 
96 
83 

.g 
= ::; 

~ 
P:: 

-·-~ 

55 39 
39 19 
26 20 
29 24 
47 39 . 
36 31 
73 73 
91 89 
61 60 
75 72 
4(\ 46 
20 i4 

1:38 13l 
126 125 
86 85 

44 

17 "17 
13 13 

26 
34 

s 
t: o s 
~ 

42 
32 
21 
25 
40 
3i 
7J 
90 
60 
72 
47 
22 

129 
125 
86 

17 
13 

11 

37 
69 

El ..... 
:;:l' 

-·~ ,..., 

.gj··. 

~ 
::; 

. il) 
·· o. o . . · :g 
~):> 

..... <l) 
<l)ISI 

t; ::O:: 
Cl) 

·l'z;. . ::.: , 

; I . 

, ~, 

·. ~ 
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Manacapuru 
611 I _4ii. ............. ~ .. ~ ... • 61 3~ 29 

·Matrés . • • . 

"la ·-··········.'! •.····· IJ6 .116 81 35 ~~ .. . ~ ... .... .. .... .... 132 13? 100 3"! . "3" .... -..... ..... ~ ..... 184 184 . 100 84 

··ç_""'). -· Codajaz 
1" ••• •. • '!. ••• ,• ••••••••• 135 135 !JO 45 -4&. ···;··· ··· ···· ···· · 3.2 . 32 3.2 30 

Barreiriuhas · · 

'i"-• .I I • I • ' . ' ' I I .' • t t ~ ' • ' I . -139 139. 82 57 2s ·········· ·········.•• 142 142 f02 40 
Coary 

}a 
! • ; •• · ••••••••••••• 158 158 122 . 36 . -211. . . . 182 Ül2 120 - 62 ................. ;, 

Fonte Boa 
2& 

~ ..... ~· ···~···· ~· 119 li9 83 - 36 
Ct\nutania 

.1•: .... • ........... 48 lO .45 35 45 ··4& .. _ .... .. ....... · ..... 22 2_3 23 22 
·Labrea 

' 5" . 
li ~ ••••••• •• · , •••••• 178 178 102 76 

S. Felippe 
: -i o, ··· ·· ··· ········· 203 203 203 7 3 2 2o. 

••• •• !' • • • •• •••. • ••• 104 )04 8(} 24 3 .. .. • ......•..... · .. · ... .. 205 205 160 45 "4a :·.: ..... _ ...... -...... 151 151 151 :· 2 
' 5& 

~ - . ; ... ·· ............ ,. 224 224 1.82 4~ ()o. ...... ········ ·· ... 104 104 70 3! 
--.- -- --. -- -·-- - ·-- -- -- --

4.1 41 · 3.186 2.335 .Ll91 1.588 1. 022 167 79 '. 3 

_. Sala . da.s CoÚimissões, 29 de abi'H de 1903,- Cárlos Marceltino da· S:.lva.- Gab1:iel 
Salgàdo tj,os Santos. 

C oniestaÇão OppOf!ta- ás eleiÇÕas fed~raes. uma circumstancia da maxima impO.'tanciá. 
rsa.;tizadas no Estado dó A'niaz.onas . _e para a qual chamo a atteoção de VV. EEx., _ 

Exms. Srs; Membros da la Coinmissão de 
Verificação . de · Pqdin;os- D - én,pitão;tenen te 
Joaquim de Albuquerque ScrPjo vem ·pe
rante estlj. illustrada Comrriissão, na quali
dade de candidato quo foi iías eleições fe
deraes i•ea'liza.das a .18 de . fevereiro. do cor
ren~e anno a um dos. lagares da · r eproi!m· 
tação do Estado do _Amazonas, na Garoara 
Fetleral; protestar contra a validade das re-
f eridas eleições. _ · . . 

Antes de ent.ra.r na analyse e provas das 
falsitlcações, seja:me parmittido a.ssignarar 

· A sessão de 7 de fevereiro, . destinada á 
eleição .do3 mesarios o ~uppleo to.> que pre-
sidiram as eleiçõés dé -18 de foverei t'o; -foi 
secretariada -pelo-então secr()tario da Super· 
i:Otendencia MuniCipaLda Capita l, Dr. Thau· 
matwr:go Vaz, o qne foi testemunhado,paio . 
contestante e pqr out1•as pessoas present@s á 
sessão acima referida; · '· · 

Tendo denuncia que houve fraude nJ livro 
das actas da Indendencia Municipal, reqU:.er•i 
perante o juizo federá!, . um ex:.~. me no re
ferido livro, o que consta do documento junto 
sob,n. , l. · 
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Desse exame, a.pezar dos peritos serem to- mesas eleitoraes, o isto depois da corajosa e 
dos da .confiança, do govérno do Estado, morallssima carta-circular do ~ecretari.o do .: 
c Justa. que o edita,l publicado no Dim:iv Offi- governo (!)aos chefes das repartições pu" 
ci'al, que vae annexo ao documenta n. I, es tá blfcas? · . 
assignaclo pelo citado Dr·. T!Htmnaturgo Vaz, Não obstante, a Úlega.I organizaçãO das. 
por~m, que a a~t_a da sessao ,de 7 d?. feve- mesas eleitoraes, como candidato dissidente 
re~ro t em a assignatura, do Sr ... Avo ,moRo- do partido Situacionista e dry _ «Centro Artis
drrgucs, cru vez da. do secretarw Dr · Tllau- tico· Opera rio Amazonense» assisti ás elci
ma~urgo VffZ! " , , · . _ ções e verifiquei que o governo do Esta.d.c), 

Como, po1s, Sr~. Membros da Commissao por intermeclio dos _seus au'xiliarés, lançôi:r...v-
cle Poderes, expl!C.~r esse ~acto ~ . . _ · . mão do recm·so esca,ndaloso da pressãofórrea;' 

Outro .~LmccwnaJ:lO que nao ·~secretariO ,da coagindo cs eleitores qu3 e .~ercem cargos 
~a, supermteude,ncl~~ ,de .a~cordo_ com 0 r e: 'publicas f,1. receberem na occasião da votação, 
oula,mento des~a re~artJçao, pod~ ,Iav~.ai afim de depositarem na urna, as cedulas que · 
qualq~er acttt, -uma vez ause_n~~ 0 SvCI etauo. continham os nomes dos candidatos do go-

Mas, o caso de ~ue se trat:1 e outro. . · verno, as quaes foram preparadas com pa-
0 _ Dr · Thaumu,tu.rgo V11;z _co!npareceu a pel de cores distincta:s (Doe . n 3) 

sessao de 7 de fevereiro, ass1stl)l até o fim, · ' · · · · · 
assigrrou o edital affixa,do á porta, do edifi- Creio qtle não pod~_m hp.ver pràvas mais 
cio munlcipaJ e publlcado nó Diario Officiiil; cabaes e irrefragavéis da intervenção . sem . 
filntrotanto, é a acta assignad:i por outr•o ! ! ! rcbtiço, affrontosa e.violenta do podin;·pu-

E' claro, é evidentíssimo que a V{)rdadeira blico em um processo -eleitoral . qualquer, •e . 
acta foi illimina.da, o· que na cogitação e que, portanto, taes eloições não podem, nem 
atropello da fraude não acúdiu aos falsifica: devem subsistir. . ' · · . 
dores que o edital tinha sido assignado pelo 
secretario da --superlnteudeucia -Municípal,. 
Dr. Thaumaturgo Vaz. ·· . .· · 

Poder-se-h:.1 oxígü• prova mais palpn.vel de 
grosseira ft'aude 1· .- · . 

Com esta 'laconica exposição e pelo do
cumento junto (n. l) a illustre Commissão 
verificará- a fraude havida no liv.i•o das 
actas -das .sessões da lntendencla d1 capital 
do Estado do Amazonas. · · 

EleiçiíO rla · cápitaZ 

· Mezcs · antes da reunião dos intenden-l;es 
municipaes, o Sr. secret·11'io . interino do 
governo do Estado dirigil;a uma carta cir
cular (Doc. n. 2) · a t.odos os chefes das re
partições publicas, pedindo qüe fornecessem 
ao Sr. corone~ Raymundo Affonso de Car

. valhQ, chefe . do partido governista, uma 
lista dos emp~·eg1dos publicas que tivessem 
boa lett~·a, afim-de serem. ap~·oveitados na . or.-
gani:mçcio das mesas eleit01'6!es. · 
· Assim aconteceu, Si.'s. Membros da Com
missão de Poderes, po1•que os intendentes 
municipaes de posse dessa lista, nomearam 
mesarios elas 25 secções eleitoraes da .capital, 
sómente, assim póde-se dizJr, empregados 
publicos, como se verifica pela relaç;ão junta 

Eleições do intericr 

. Pelas eleições da -Capital, que venho dê 
discutir, . poderá esta . i !lustre. Comn::ii~são 
ava'lia.r das realizadas no interior do Es
tado. 

Assim, p~ra não l'O~ba;r n;tais tempo, direr 
poúcas.palavras crom i'elat;ão a_elras. . 
--Existem na. SecretariJ, da Ca.mara grande 

nuinero de authenticas em triplicatas, - e 
todas ellas feitas com todos os requ,esitos 
da lei: · · · 

Si todas eÜas estão revest'das de todas 
as formalidades' legaes, como parecem estar, 
de inodo ·. que a illnstre Com missão não po
dertí distinguir as. verda(j.eiros das falsas, 
destroem-se . recfproéam~nte e são como si
não existis~em. · 
. Ainda mais. E' extranhavel e digno de , 
at.tenção da illust re Commissão que o· candF 
dato diplomado Dr. Antonio Gonçalves P. 
de Sá. Peixoto; sendo .. candida,to votado sem 
diSc1·epancia em todn,s as chapas quo· piei" . 
toaram as eleições federaes, a.ppareç[). .na 
acta. da-aputação geralêotn vota,ção inf~rior 
á dos outros candida tos ;diplomaios •• -·. 

ao documentJ n. 2 . · 
Notae , Srs. membros da Commissão, que E' curioso e original este-facto! 

o eleitorado' da capital consh de 5.264 olei- - O contestante foi um dos organizadores do 
toros, e deste3, menos de l/5, talvez l/6 actual pLtrtido situacionista, psrte!)!}B ao_seu 
apenas $Cj;t de empregados publ.icos . directorlo, occúp'ou por mais de ·uma legis-

PJis b3m, Srs. Membros· da Com missão, não latura a presidenci L do Congresso Esta.doal, 
é estupendo e prodigiosamente risível que representou o partido na -convenção que BS
da m•na só sahissem nome!l de empregados colheu o Ex:m. Sr. Dr'. Francisco de Paula Ro
publicos para constituirerp. de completo as . drigues A.l ves, para o cargo de Presidente dq 
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Republica, foi apresentn,do pelo Centro Art.ís" 
tico Operario Amazonense e viu, á ultima 
hàra, f;aúdados os votos . que .recebeu para 
Doputt\do á Camara Federal. 

pari1 todos- os effeitos, p~r fictiéias c fl'audu
lentas, as eleições procedidas no EstadO do 
Amazonas para éoustituição desta Camara. 

A illustre Commissão julgará como fol' d<i 
justiça . . · Ncs.tas 'condições, feito o estudo das elei

ções e em face dos dOCLtmentos juntos, penso Rio de Janeiro, 29 de abril de 1903.;-
qtie não podem deixar de · ser annull:.tdas, hâquini de Albuque/que ::,·erejo. 

PARECER 

N. 73 -1903 

Reconhece Dept!tado pelo 6· dislr.icto eleitoncl .do E§tado da Bahia o Sr. Eduardo Pú·,;s 
Ramos, com emenda das Srs . . Roârigues Lima e Tolent.ino dos Santos, propondo o ·reconheci-

mento do Sr: _Aristides· de_ Sottza E ;pinola - · 

A' S"' Commissão de inquerito fomm pi'e· b) A nullidade das eleições do município 
sentes todos os papeis relativos á eleição de Dampestr_e, por niío ter havido elei;;·ão -
dó 18 de fevereiro .doste anno no 6• d.is- nesse município. ·· ·· _ ; · 
tricto da Bahia. . :Esta. allegação, embora firmada pela pn. la.-
, I)elles consta a contestação "ópposta pelo vra honradago contestante, esta de.;acom- · 

Sr. Aristides . Spinola ao diploma do Sr. paríhada de qualquer ospecie de prova, pelo 
Eduardo Ramós, allegando : . ·· que não póde ser acceita, contrapondo-se-ll1(j 

a) A nulHdà.de das eleiçõ.es de }.;Unas ào as authenticas r0vestidas -de formalidades 
Rio de Conta:s, .. por dous motivos: legaes . 
. I o, _porque o- numel'O de · eleitores come · c} A nullidado das eleições de Bom Jesus 

parecidos excede de · milito .ao numero de do Rio de Contas--:-porque às respectivas au
eleitôrês córistantes . da certidão que exhibiu; thonticas -não -vieram por cópia, mas em ori-
20,-porque o .numero de secções eleitora.es, ginal lavrado em papel avulso, conkaria
qtie forâm 14, não confere com o numero mente ao quo Pl'CSci·eve à lei. 
declarado na certidão que apresentou e que A Conmiissão deixt~ de apurar os votos 
é de 12. . . . · constantes das referidas authenticas, que, 

Não procedem as argüições . ·. · . . . aliás; rião. foram acompanhadas da cópia di!. 
. A primeira, porque a cer&idão apresentada lista de eleitores quo votaram o · algumas 

pelO conte~tante refere-se ao alisKam_ento en- não foram concertaJ.as; · 
v~ado em 11'99 ao juizo federal e não provou d) a nulliclade das eleições do município de 
elle que não tivesse _havido l'!;)visão des~e Agua-Quente, por não con:>tar o registro do . 
alistamento nos a,nnus de 1900, 1901e 1902, ulümo ~lista:mento no car \o1'lo do juizü fe, 
prevalecendo em contrario a presumpção daral, não .dizm;em as· ac ias o nuwero de 
de que tal revisão foi _feita como detel'mina eleitores faltosos e não co iferirem as cedn· 
a lei, não importando em nullldade a falta lás com o numero de eleit• .rss que vo&arajii, 
de sna remessa ao· cartorio do juizo fc- São destituídas de fundamento as n.llcg:t· 
dera!. - _ · ções. A. P, porque a falta. de remes>n. do 

_À segunda, porque, não obstante a acta da alista~ento ao juiz federal não é mo t i v o suf
a.puração geral referir-se a 14 secçõos,a ver- ficionte para invalidai-o; r· \ 2", porque algu
dade .é que á .Secretaria -d_~ Camara foram mas actas diz€ím expresswllente o numero rle . 
presentes sómente_ as ·-acia.'.l de . 12 secções, eleitores faltosos (como as das secções 3•, 5•, 
de ns. 1 a 12 e só estas foram apuradas 6", 7", 9",.10'' e 12•) e outras declaram irnpli
pela Commissão .-. · · · citcúnente e.;sc numero, porque r'nencionam o 

Nem o facto poderia concorrei· para nul- numero total de eleitores tht secção c o dos 
lidado da eleição de todo o município e sim que comparccel'am (como as das secções l a, 
somente para não serem . acceitos os -votos 2a, 4":, 8"' e lia); a 3", porque cada grupo 
dados nas secções excêdentes ao numero das de cedulas-para Vice-Presidente da Rep1.tbli· 
determinadas peló poder competente na ca, lfara Senador, pm-a DepMtados- confe :·o 
época legal. · - cgm o numero de eleitores iriscripto ~ , pi'o~ 
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vindo o equivJco do contc3ttnte ~e maNde~ A apuração ge.ral ,das eleiçõ.es, pelas .authen~ 
cf0ito de rcJ:wçã.'J da àcta: . . ticas .presentes á comriltssao, dá o seguinte 

e) a ~úlllda·le d.1~ . elercÕes do município t·asultado .: · · · · · · · · · , 
de Jussiapc, por não concordar. b numero Voto~ 
de eleitores que vota'r.:~m com_o dos alista- Ednar.io R:tmo~, ..•. ; . .•.... , .•.. : 14.106 ·: 
dos, conforme a êertid.ão qúe cxhibiu. E$ta. A ' t·d· s · 1 13 396 
certidão refere-se ao · aHstamento . enviado · rls 1 es ptno a.······'···.· ··. ·. • · · ·• · 
ao juiz fe;leral em. 189~: e, pJrhnto, itnpro- Dcscontf!,ndo· aos candidatos os.. votos o:~< 
cedente é a arguição pelo que ficou dito re- .do's nas se-cções annulladas, a apuração :final J 
l:l.tivament3 ao municipio de Minas do Rio :e verdadeira ó a sog_uint~: · 
.de Contas. · · .. · · 

. -Por .sua,: voz allcgJ.·. o cóiitestado div(n;· · ·'voú;~ 
sas nulltdad,es, das quaes a Collimissãó só td.-· Ed~ardo· Ramo3 ......... ; .. , ...•...• .. :U~; 943 · 
mou erb considei•ã,çii.o as ségnint::ls': · Aristides Spinola .•...•....•....••• . 'J2.526 ' 
·1..; das ~ccções 3• e 9f do Cae:toté, por-terem • A. ·Commissão não podia deiXar do . ap.ur<\i<· . 

vindo as actn.s em . or·if~tnal avulso, <'egundo ae ·actas ajll'esentada;; pelo Sr. 'Etf:uard,it 
o cl'iterio adoptado p9,lo j:ii·oprio contestan t o; R:- JPOS, · j'á . porq li e estã.o ellas revestidas das 
' 2"', das .secções 6~ c 7" de Ca.eteté portaita formalidades qué lhes dão au.ten. .icida.de, c·jij. 
de concerta nà, (l.cta de installàção da mesa _porqu:a os ,precedente3das Comrois3ões do Iii
<i na lista de é!eitore~, de accordo com as de~ querito a isso a obrigavam, . .já porquo se!i 

· cisões da. Camara; · · prq~edimento encontra . apoio : no . · espidto 
, 3", da s~c~ão 6" .dó Umburanàs; ·porque·a .da : lei elei'(;Oral, que, auto1•izan.do a 'apu- · 

firma de uni doJ mesarios ·não c a mesmiJ, em - ~;ação ' · por ·simples . boletins ' e ·certidões · 
d . de actas apresentadas pelos candidatos, não 

· to os os . papeis, ,àccrcsÇ!endo a fa,lh de ter- póderia . pra,hibir a apuração. peras au~·--: 
. ir).o do ~ncerraineuto· das ·assigri1tilras de theriticas revestidas de formalidades legáes . 

de ,eleitores-:-:- o que induz a ·certeza de não e dás quaes· teve vista ' 0 candidato.· con-
ter elle sido lª':v1~ado, desde. q·ue o escrivão, . test:mte, · pouco iiilportando que dessa vist;~. 
que cJncertol,l a cópia, affirma . ser ella con· não. se utilisasse. · · · · 
fvrme ao original. · 
: 4 ... , Da· secção 13"' _de Condeúb~. porque 0 ' . Em cotic'iusãó, é a Commissão de parecer: · 
numero de votos dos eandidatos esta éviden,· · l •; que · sejam annulladas as . eleições do 

·temento emendado n:1 aú~Iientica, por meio municiplo d~ Bom Josus do Rio ·de Contas . e 
· d~ gl'osseira raspadúra f · · · . das secçoes 3"', 6"', 7"' e ga. de Caet~té, 6". d~ 

Finalmente~ são tamb~m nullrui as. elei~ Umbu~~na~, 13"' dé Condeúba, 1"', 2", 4• e ·5 .. 
çõos d~s secções Ia., 2a.; 4a. e 5a do múni- ·de Pqço_~S. • . . . 
cipio de Poções, conforme allega o. contes- ... 29, .. que sejá .reconhecido .. e. ·proc~ama,do 
tante ( e assim. julgou ·a Camara no caso Deputado o Sr. Ed.ua1•do Pires .Ramos. · .. ·, · 
do 11 o ~i8t_r,cto do Mina.~ pe~·ae_s ) porq de . Sala das sessões, 28 ·do maíó d.é Í903 •. ~ 
as . acta~ . vwrat-g .. crp. . o.Il~In-~l .la~çado em _João Lu i$ (vencido)._ Jo4o LuiZ . Alves, 'rg· 
papel avulso c .~ao por cop1a do hvro em que, lator .• -. ! ... Soares Nei:Va.-LttiZ D.oniingues. 
devem ser layl ;l.das . -Chrtstmo Cntz. · 

.Diante do expos to,pasla a Commiss1o a éit- ·· 
pender o seu parecer quanto ao resultado · .Emenda 

. final tia eleição, escoima.da dos vícios a.pon-
hdos. . . Consideran~o qq.e .o pa;rece11 ·não tqma. eri{ 

·. Não foram con '.e tadas as clcições.d.os mu. cons_ideração os papeis vindos de Bom Jesus, 
nicipios de .Lençóes, Andarahy, Villa Bella. do Rio de Cont,a.s e Poções, porque )lão ,sâ<i 

. de Palmeira':!, S. João do Paraguassú, Re- cópiàs L!.e :actas eloitoraes, sendo ··qua ·âS_.'de 
medias, · Maracá,, Imassü,. 13om Je&us d·JS Bom Jesus do Rio de Contas já. tinham sido 
Meiras, Riacho de Sant' Annp,, Jae:u·acy, con- · despresadas pela · Junta Apmado'ra do ·. dis- . 
quista e Jeqüié . . • . . . . - tl'icto; . ·. . . . . ' 

São vali ias, pelo qu!J ficvu dito, as eleições Considerando que, despres~das pelo mesmo. 
dos municípios do Minas do. ·Rio de Contas, motivo, como propõe o pa.recor, as actas~::·. 
Campestre, Agu3. Quente e l'l'lon to Alto ; ~ . aliás regulares, da~ sessõea 3~ e· o~ do Cae-

Sã·J nullas as eleições·do munidpio de Bom teté, nas qua~s o Dr. ·Aris'!ides de Souza ~pi- : 
Jesus do Rio das Cop.tas ;o <las sécções l "', 2~; no la obteve 244 votos, a maioria dos suft'!·a~ · 
4a e 5a.do Poções, 3~, 6 .. J, 7a e 9~ Je Caetete, gios pertence-lho; porquanto, sommad·os to:-
6.: do Umburanas e 13a de Condeúba'.· · . · . dos os votos ex_tJressos nas a.uthenticas elei• 
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. to1~ai.ls; c·d~t ~ntcs ria SJct•ct:J.rj:t ·da ·cama.ri1, Considerando que, d~d u zi.ios os-votos .das 
clcs·pt•c'3'i.'las ·as :\chs · d:t> d .w.> refeT'idas se- . eleiçõeti fraudulentas ~e nullas d.e, Minas do 
cçõ~s do C:>etotc, ~li votaç5iJ é a seguinte. Rio d.as Con~as e Jussiapc, 11 votação será. a 

:>eguinte : · · , ·,. · 
· ThÍunlClpios 

A.~Jtiirt\hy ..... ~ ..•.. : . 
E. Ramos 

92.2 Or. ArLtides ·de Sou~:t Spinola .•. 
CaetetC (20 secçõ(}~) .... · 
Oondóub:J. ..... , ....... · 

A. Spinola 

4f 
2 .. 50:1 
1.503 

633 
l. 86f . 

75 
636 

O~. Eduardo Pires Ramos . .- .•...• 
13 . 146 
\r. 788 

Jtõm :Jt>~üs tlo.J MeirJ.~ .. 
f{ lconquista ............ ; 
· ItüMsú .•... · ...... ; . ; .-

-~~~t~~~-:: .:::.'.·~·:: :~:: 
Moil.tó .. l\ltQ ....... ,.,. -
.Vilià· lhlb di1s Palmei· 

tli~_. .•.. :. ·.· ....... :' 
Lonç.o::~s.; ............ . 
Mar:téii:s , • >; ...•...... 
S ..--Jo'ão·úiJ p·fii'arru.::t~sú. 
tirrihuraír~ 1 ••• ;~ ••••• • 

RbdwJó S:1 nt'Anri 1 • • • 
. çâifi t>tú ti• .i .... .' ... _ .. .• 

.Retilo<l'lói! Jo Ri-J t.le 
Gdnhas · ..... : ... : • ... · 

Aglia: Qllent<J.; ..•. _. ... 

M!i:ia~ do tu; -de Co~tas 
~, (12 seeÇõo6).; .•.•...• 

JussiiJ,pe .. ;.' .. ; ....... . 

170 
6!(} 
.. -

2_.393 

494 . . 
219 

15 
931 

1.599 . 
132 

\ -

13.146 

~-- -.-

13.146 

. 303 

443 

640 
1.110 

659 
. 1. 4 t8 

789 

465 
2.3'.?8 

9.}88 . 

considerando que, sqmm~dos os votos das 
secçõe3 3~ e ga de Caetité, indevidamente 
deduzidos pela Coinmissão, o· resuita.d.o será 
este: · ' · ' 

or:-c:A.ristides do Souza Splnola.~. 13.390 
Dr. Edu_ardo Pires Ramos:. -.... , ' · · - 9~788 

Propomos a -subsÚtülção das coi:tcl)lsões 
do_ parecer-pela$ seguintes : . . · · 
· Que sejam declaradas·nullàs as eleições de 
~inas do. Rio de Contas e. Jus:>iape ; . · 

·Que· sej 1 r()conhecido e proclamado Depu.:. 
t~~o o Dr. Arlstide;s do Souzi Spinolà. . .. . 

Sala. ~das !lessõe3, 4. dàJunho de 1 9o3 ,-'
·A. Rodríg~ws L:ma.~ 7'olentino ·dos Sant-os . 

contest!l.çi? do Sr ;.Aristides Spinola · , 

Tlms. e- Exnis, -Srs. Deputados ao Con
. 2.436 gresso Nacional:-:-E~eito Deputido pelo '6• bi- 

. 530 st-rieto do Estad~. da Bahia, ·nas eleições de 
---- _:18 do fevereiro do ·. COl'rente anno, .. venhJ 
· 12.754 con.testar a legitimidade e a validade do 

.silpposto diploma: · expediçlo pela junta apu-
. · aón~i'd.prJ,não qiin, j(L estand·~· .appróvadas radOi•a de t4üias. dq Rio <lo Contas ao nr: 

âs eT~i~õe; do 6• di~t.l'iéto da Bahia peh. ·vo- Eduardo ·Pires Ramos. :.. :. · ... 
~-çao · âo :P~roccr . n. 50, de 1903, . não · p6de .· ... 
iiê;t.- riial~ ·proposta a nu!Hdade d9 ~leições . 'I-·'- SOBR'E). Á LEGITilli!DAI>E 
sobi'o 1ts quaes Iião houve contestação t'o~·mú- · · . 
lad;L pó.lbs .cil.ndida.tos, Drs. Aristides Sptnola ·O Regimento Interno da _ Camara dos Depu: 
e Eduardo Ramos; . ·, . tados dispõenoart. 4•: · .· . · -

_C<)ii_si'derandr}, pbroutro lati9, q~e são nullas . «Entender-sc-ba· por _diploma ll:igitiino o 
ás ·ó1oiÇ,ões do-Mina.> do Rio de Cónta!l ·.e Jus- úocum·ento que tivei' sidu. expedido pelà 
siá.pc, _porcltlC: . . .. · . :· . · .. xp:aioria da junta apuradora .. » . 

, Q!lanto li. ~Fn~ do Rio ·de Contas: .Estan- Qual é ó «documento» que deve ser ex-
do allst:idos l. 787 eleitores, _o· D1·, EdUardo_ pedido pela jl1nta apuradora para servir do 
Pite,s \{à mos fig ur;t nas actas del4 secções, (j,iploma ~ . · . · . · . · · . . _ ' 
·apnrMas pela junta, com 2:884 vO.tos, e nas A rosposta é dada ·Pela legislação elei- . 
actas .de 12 secções, apresentadas pelo mesmo toral. - . ·. 
caai.gidáW á Coriimis35.o, e po(esta apuradas, . A lei n. 3?, de 20 . de-janeiro do 1892, cúw 
com 2.~S6 votos. . · · . .estabelece o pi·oc"Ss3o para- as elei!:ões fe~ 

Quânto' a .Jtissiape : ·. Havend·o 379 eleLtores de1;aes, preceitúa: _· · · . · 
aH~tà:do$, figllr!J.m · votando no -Dr. E1uar,lo . <iA _;),pilraç&o .· 4ever<t terminar ·dentro do 
H:amos· 530 eLeitores; .. - . ·20 .dias ·da dat:l. do começo dos: trabalhos e 

Córisidei•àndó quo o numero· de clcftorés sa fará pelas ·authenticã.s recebidas e pelas
aiístadós nos dous -referidos municípios esta co~·tidões. quo forem ap1~esontadas. por quaL
p"q.vado p-Jr certidões paosaMs,- eín março e quer ~leitor, desde que nenhuma duvida 
ab1;il ·do cort·on to · ao nó, · pel(l, 1?ecretari::i. do .oifm:eco'rem ,· · lav;·ando-:-~e . d::q.riamente . wnd. 
govút'i1Õ __ da Bahia .·O · pelo esct:i.vão· do j~iiz; acta, e v ~ · que se di1·á ~rri ~-ést!mo o ko7Jálho . 
seccional do me::lmó Estado, não t :mdo sid,o feito 110 dia, des.ignando-se o total da ·votaçã.o 
aprel!entado documento algum em contrario de càda cidail('to •. • · -· . · 
ás referidas certid·ões, . que fazeín prova «Terminada a apuração, serão publicados 
"plél1i\ ;: . . . os nomes dos c.idll.dãos votOI.dos,· na ordem IJ,lt• 
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merica dos votos. rece.biJos o !curada a a ela j Dol~:1 não ~onstam os. trn:ball1o1 aLi 'or.ion~. 
em que se. menczonard, em Teswno, todo o i que. so devcrum··sJr refenlos, em rmurno, 
trabalho da apu}·áçâ'Q, as i'Jpresenlações, reclá· nJ. acta geral. 
1liações ou protestos, que fol'inn apro:,enta·ios A' vista d~s.Je docrtmgato insuillcionto, in· 
poranto a juntâ, ou pel'a,ntc às mesas seccio· devidmnonto expeCLido para. servir do diplo~ 
naes, com déclara:ção do:l motivos em que se nia, níl.o se pólo saber quaes as authcntic:ts 
fundarem.» anterim'mGnt<:l apuradas, qu<V3S as acta;s rn· 

_ (Art. 44 § § 2° e 8•') 

As disposições citadás teem sido rupt'odu: 
zidas em instrucçõJs eleHorae3 p;s;eriores, 
nomeadamente nas de I l de dezembro de 
1902, mandadas qbservar pelo decreto nu.,. 
mero 4.695: (Art. 47 pr .. e§ 2.) 

Da acta geral c?:a apumçtío sertt:o e.r;trahida$ 
as cópias necessa1·ias, que serv-·rao ele di' 
plomas. 

··(Lei, n.rt .. cit, § 9; Instr;. art. cit. § 12) 

j3itadas, quanta3 secçõas eleitoraes não en"' 
viamm cópias,. si h ou v e reclamações e p:·o· ·' 
testos, como.llJuve; por mim pessoah11ente 
formulados elanpdo.>na acta de 20. 

Bem vê a commissão que o documento con· 
teshdà é irriprestavél_para diploma. . . 

A junta não fez apurq.ção regular; sem tcr
mina.l-n., encerrou ás suas se3sões. 

A apuração será, feita· pela Commissão de 
Inquerito, con lideradó de nenhúm cífvito o 
trabalho da junta. .: · 

N1o ha Deputado; legitimamente diplo· 
ma:io, polo6° districto da Bahia. 

. . 
I[c_Sol3RE A Y AtiDADE: O documento expedlclo pola juutJ. apu· 

radora de Minas do JUo de ContaS não é 
c6pia lia ac~a geral da ttpuração, que não A com missão org::t.niz tdora dét lbta llos 
houve. Doput.:..dos, legitimamente U.íplomados, não 

hiri coinpctenciix pat'a o exame do procc~m A acta ge1·al_ que h1onclona todo o l1'a· e!eitoral. 
balho da aJ!H1'açlTo, as representações, Tecla· . 
mações ou jJrotestos, e cnja côpia serve de Entretanto, p:mnittirâ que, em pouca-s !}a-
diploma, nã'J foi lwrada pela junt:l. a-pu: Lwras, pt'ove a aillt·m.otiv~a da prlméir~l. Ji. 
rà.dora do sexto Di;tricto dtt Bah-ia. nha dost:t con'e>{ação pre!irninal'. 

A conimissão nomc::tdR, na fó1'ma do art 5 Conhecendo. de -visu toda a vasta região 
do Regimento, vcrlticarâ fc~.cllmente que a ceíü1·al que forma o 6° distrlcto el::Jit0ral.da. 

· cópia, enviada pala junta, foi cxtrn.hida da Bal1h, já pe~co_rrila por mim em variM 
acta p1rciü do:> trabal!Ds do dh 22 de êpJcas, c ainda agora, nas vesperas dts elei-' 
março; não é diploma,. nos termos lcg,tes. çõos de J8 de fcve1'0iro. a mesn1a vinculada 

Na 'sessão de 22 de mn.rço, a que assbti, pelo nascimento, pela fumilia. por-tradicções, 
a junta apm·ou as authcnticas dos muni- in terosses, soh•lÇos o relações, qllC o tempo 
cipios de Jacaracy, Condeuba, Monte Alr,o, é as vicissil.tídos pJlir.ic:ls não extir.guit'am, 
Ituassú, Umburanas, Caetitê, Riacho de nem apagar,un, tive -a. oúsJ.dia de apte.oen
S:mt'Anna, S. João do Paraguassú, Agua~ tar-me candidttto JL'!l' aquella.longiriqua cir· 

_Quente e Jussiape, v.crificando-a seguinte vo· cumscr:iltpçãó, fór" da clnptt- de pwti lo, ou 
tação, que _consta da acta: · do governo estadual, _procul'ando ·concorrei' 

D,•, Antonio Rqdrlgues Lima .... 
De.· Aristides de Souza Spinola ..• 
Dr. Nlcolâo Tolentirio doô Santos .. 
Dr. EduarJo Pires Ramos .•• . ; .• 

votos 

10.810 
9.680 

' 8.791 
4.323 

Foram rejeitadas duas authenticas de 
Caetité, . que davam-me 320 votos, duas 
actn:s de Agua-Quento, duas de Bom Jesus 
do Rio do Contas e uma de Jussiape. 

Addi4as ás somrilas supr-a as verificadas na 
sessão de 20, para que o resultado constasse 
da acta diétrb, conforme exigem as cita:das 
disposições legaes, . a junta encerroú pre· 
oipitadamente a sessão, não comprindo o 

· mamlamento legal. 
A acta de que se trata menciona os tra· 

balhos da sessão de domingo, 22 de março. 

para O melhora.mento do.l noSSOS C03tlltm~S 
políticos profundàmcn te corrompllo>. 

Sêndo a minha canJit!atma geral_mcnte 
acceitae sn.>tentacb. eom certo ci vi':mo, dos· 
conhecidos nos tempos actuaes, o govrrnarlor 
da Bahia, sinto diz;el-o, ioterveiu, com toda a 
sua autoridade, ostensiva e ostentosamente,- . 
para quo ella nãQ triurriphasse, . 

A intervencão chegou ao ponto de impôr~. 
se, i1wntt rnilitm;i, a reforma de actas que 
não agradavam ao gove!'no. 

Não obsilc1.11te n. pressão official, cxcr_cjd-a 
sob todas as fôrmas, obtive, nos mun:icipios 
de Ca.eteté, Umburanas, Monte-Ano, Riacho 
de Sa.nt'Ann:t, Condeúba, Jacaracy, Con
qu.ista, do antigo 1Jo distrlcto, 11.674 votos 
contra 75 dados a meu competidor. 

Esta somma eleva-SJ a mais de 13'. 000 
com ã votação dos collogios de Meiras, Len·-



çóes, Andarahy, S. J,oão do P~raguas>ú, Pal-
meiras, Ituassú·. ·. . . 

Ainda apurados para o candidato official 
oS votos de eleições, como ·as do Camp~stre, 
forg.icadas fóra-do municipio, dBpois· de :18 de 

. fever:eiro, as de Agua-Q.ueote, f:anduléntas, 
a sua votação será inferior á minha. - · ' 
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Posteriormente foram creados os muni
cípios de Jequié e Poções, e mu·Jados o.-> no
mes d:~ Brajo-Grande p::tl'a Huassú, de Almas . 
para." JMíl.J'acy, -de Victoria para Conquista·. 

Tendo a Commissão deliberado conceder-. 
rnE) vista dos papeis eleitoraes, pelo pt·azo de 
48 horas·, apresentou-me a Secretarü.i. da. Ca--~ ~ls a apuração : · 

r~:~r: Ai:i~çinlo · RoQ.rigu~s Llm~ ...• ' 
-·o.r. -Nicolâo_ Tolentiuo dos Santos •. 
. Dr . . úis~ides de SoQZa Spinola·, .. 
Dr F;dqardo Pires Ramqs : ......•• 

mal'll 149 acta.s, numeradas a lapis az ul, 
Votos referentes ás eleições de 20 municípios. 
15.748 Perante á "junta ·apuradora protestei -con-: 
13 .. 966 tra as -eleições falstts de . Campestre e Mi .. 
13:679 t;~aS' do Rió dê Contas, . conforme consta das 
H . 932 actas, · -

· Por causa di1 ·fraude . do Rio de . Contas, 
· Dérrotado .o· meu illuatre · competidor· no · rincipalmente, formulei a prim;:~ira contes~ 

pleito. de-18 de fevereiro, reco.rreu,-se á no~ tação, apresentada -na sessão prepará tor~a. 
toria_,' escandalosa e inepta fraude de Minas de 18 ·do co.rrente, divulgada pela imprensa 
do Rio--de Co.ntas, onde fabricaram, clandes- . e ora suje~ ta ao. conhecimento da Com missão. 
tiriam~ntes, actas simulando _a pr_esenç~ de - Em Campestre, onde estive no dia .18. de.. 
e~eito.res em numero· supe-rio.r ao duplo· dos feverer:r.o, não houve· eleição." _ 
inscriptós_ no alistameiito-federaL . · · Eni Minas do Rio de Cóntas, ha I. 787 ele i-
- O .- m_unicipio de M_ioas.do. Rio de .Contas o.:res fed~raes alista~oJ, que não podiam dar -

ao candidato contestado. 2.884 votos. 
tem.-1.:787. eleitores alistados. - Nas 149 actas existentes na Secretaria; 
. · _Ein stias ac-tas, poré"Ii:J., o mim cômpetiâor :não. sa encontram as ·de Campestre e Minas' · 
:fl:gura éOlll 2.884 votõs, sendo preciso in· do Rio do Contas. - · · 
ventar secções Oleitoraes fóra .dos._quadros. . Parece-me que, rastreàda . a fraude, CO· 

A Fazenda do · Gado; um pOuso ds tropas, ~hidas as provas, que a to.rpariam patcnto, 
elevad<:> a município, desmémbrado ·do Rio de os. falsificadores rec~laram manua.r ao Poder 
Coptas; so.b a déoo.rri.üiação de Jussiape, tem Verificador .· o.s do.cumentos comprobatorios · 
37.9 eleitores, que dão ao.mesmo candidato do crime. -
5~5 'Votos ·c - - A-vótação con~tante das '149 actas é a se-
: Mr. "o-à ta Falisse diria que não- hl1 votos guinte, _conformei o quadro organizado peJa 

sem -eleitores.--;. - ' · · Secretª'ria·: - · - · ' 
. As certidões do alistamento provam a 

frauile. · · · , · Votos 
. Ne. sses immundos papeis --f_alsos do _Rio d_e or· Anton'o· R ·ar·g· s L"m · 15·.023 . • · 1 o _ 1 ue -1 a ••••• · _ 
Contas não h11 v:otos a apur;~;r; ha delictos a Dr. Nicoláo Tolentino dos S_ailtos. 13.576 
punir, o.s quaes ·não -melhoram a situação do Dr . ,Aristides de .Souza.Spinola... l_3.2ll -
càndidato. ~overnamerital venCido. · · _ _ - Dr. EQ.uardo Pires RamQs. : .. • .. . I o. 765 

Rió, 18 de abril de 1903 • . ....: Aristides 
Spiriola; 

ExposiÇão do Sr. /I.Hstides -Spinoia á a~ 
· Comíuissão de Verificação. de Poderes ··-

- ~ 

Segundo odecret~ · legisiativo _· _n. -i53, àe 
1893, o 6°districto eleitoral da Bahia compõe
se dos seguintes rriunici_pios: )\'finas do Rio.· de 
Contas, Lençóes,. Campestre, Andarahy, Villa 
BeiJa das -Palmeiras, S, João do ·Paraguassü, 
Bom jesus do. . . Rio de .bqntas; · Remedios, 
Agua.-Quente, Ma.racás, Brejo Grande, Jússia
pc, ·· Bom ·Jesus dos ·Meiras, Caetété, V.illa 
Bella das . Umburaças, Riacho de San'tAnna, 
Monte-Alto, Condcúb:t-; Almn.s e · Victj)i:'ia. 
(Art .. 6,§ 6.) - · · 

Yol. ·r" · 

• Para o meu · recOJl.héciniento, portanto; 
basta sommar os v. o tos. 

, li 

. _Na sessão de 20 de março, da junta apm'a· 
d)ra;, fig_ura. a apresentação de actas-de 14 
secções ·eleitoraes de Mj.nas _do Rio de Contas, 
nas quaes foi simulada a presença de 2.884 
eleitores, que .dão ào Dr. Edua1·do Pires Ra· 
mos, .candidato governista; 2.884 votos. 

Embora a Commissão. não possa. tomar co~ 
_nhéclmerito da taes act:ts, · que nãci lhe foram 
apr~asentadas, juntarei a esta exposição certi- · 
dõcs.em boa e devida fórmá; ~ob · õ· numero 
de eleitores inscripto.s no alistamep.to fe~ora,l 
dB Minas do. Rio de Contas. 

O esci·ivão do juiz seccional da Bahia cm·ti· 
ficou, ~m 31 de março. de l903,cluc no ultimo 

ti 
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alistamento eleitoral archivado em cartorio E assim por dear;~te. .· . . .. 
acb,am-se inscriptos 1.787 ·nomes· de elei-· . A redacção '. Clara das actas não deixa a :tne-
tores do município do Minas . do 'Ri() de Cgp- nor diiV idà a: respeito. . . . . . . . 
tas. (Doe . . .Q.. 1). · · . · Devô chamar· à·attenção do Comrri.issão pará 

A Secretarja do Interior, Justiça é Inst•·ilc- às actas de. Bom Jesus do Rio de Contas, là~ 
ção Publica certificou, em 3 de abril -de .1903, vradas ~m .papel avulso · e . remettidas, em 
que o ultimo alistamento federal :<J.e Minas original, á Seci'etarüt da Càmara. -·- · _· 
do Rio de Contas, enviado á Sec~'etària, con-· .· São papeis sem authenticida.de~ . . . 
tém o numero de 1.787 - eleitoras.' .(Doç. Nasmesmas condições est'ío as actas :da 
n. 2). · . . . I a e 2a secções . de Poções; ;não lavradas em>-" 
.. Com o accresciriw de eleitores, .. que ex' ljvros, mas em folhas de papel, rémettidasá-;~ 

cedem ao duplo. dos alistadpf!!; fqf~.in. i!ive~-- Secretaria, como Sl fàssel)i cópias authen-
. t:J.das secçõesc eleitoraes. fóra do quadro- or.-· ticas de actas eleitoráes. .. 
ganiza~o ---para as eleiçõe·s triplices .de 18 d.e Si fossenúlópias, ás -àssigí;lél,turlls. dos .inEr-
fevererro. . . .· . . ' . . ·- sarios deviam tét' ·sido trasladadas. .. ' .. ' . 

Fraude. semelhante á: do -Rio de Contas foi São doqumentos inquinados de nullidade 
.praticada' no municlpio vis~nho de Ju~siape, ~ubstanqlal, , po:r :vícios pat~n~es á :v;ista,., __ 
sujeito á mesma influeneia política s11sten- , Para a prova basta a . s1u1ples msp~cç~.o, 
tada pelo governo do Esta, :!o . . · ~ . 

· ·Segundo asactas,compai•eceram nas quatro 
·secções de Jussiapé 530 eleitores, que deràm 
.ao mêu illustre éompetidor 530 votos, dei-

IV . . 

xando de comparece(76. · a,ndo a opinião geral,que affirmava ser. impos-
Ao todo; 606 eleitores. . -sivel vencer eleições .fóra da chapa do go-

Srs. Membros .Ú 3<' C~mmissãQ-Contrarió 

. . As certidões .annexas, sob ils. 3 e 4, pis- verno, 1:1,venturei-me á cam1hpha . elei.to.~àl, 
sadas, a primeira, · pelo escriv.ão ,dó jui:? .de fevereiro. · ~ , .· . . . -. . . · 
seccional da Bah,.ia, em 31 de . março de 1903, Ánimh~ cariilidàtúrà-l;epresent#áa 'êal.Isac---
a segunda pela._ Secretaria do Interior, ,em dá . iildepéildéilcia 'e autonomia do . dil~tr~ctó 
3. do . corrente mez, prová !fi que o último çontra indebit\loS : imposições. . · ·· . · · ·· _ . 
alistamento federal do município de JUssiàpe .: . Era préc~so iniciai'., pelo 'men.os, um m_oyi· . 
contém trQsentos e set3nta -e nov:.e (379) no- mét).to a favor <ip, regeneração eleitoral. b éi o · 
mes de eleitores. · · · • . · . · ·· ~ exemplo, qúe ~eria, fecundo. e!):! _ .re.$tiltados 
. Deve . ser decretada a: nnllidada das alei- praticas, si 'á · minhà candida,trira ttiurq.; 

ções de Jussiape, e promovida a ie3ponsã- 'pha~e a despeito da intervenção official. . 
bilidade.dos mesarios, nos termos do art.54 Perccirrio distHcto, con:w.havia féito em 
da lei do 26 dE( janeiro de 1892. . · Outras épocas. · , · , . . .· . ·. . 

. f!li de Ma.cha!lo Portella, do inuqícipió. <la 
:M:ara,cás, a . ()~étit~, pa~sando por Sincora
Jilssütpe e' Rio de Contas. ,. Depois -~pre~ ·. o escrlvâ.O do jüiz seéCiÕnal da Bahia . !!er- he.p.di a exclil'São por outros niunicijiios do 

tificou, em. 31 d~ marçoultimo~ que em seu dist_ricto, p~ssa*<lo ppr. Monte. Alto,. Bella 
ca.1:torio não consta v a cópi~ a:lgurili). de a,lis- Flor, Caculé,. Condeú bà, Tremedal, C.onquístlt; 
~arriento eleitoral do município , ,de Agua- Poções, Art;lâO, _ Ituassú, Bq.rra dá _ Estivà, 
.Quente. (Doc. n: 5.) . . . . · Cascavel, . S. João do · Paragu'assú,_ Chique"' 

Pelo ei:tme dàs.ac.hsnão é possivel veri_- Chique; Anda~~;t)jy; Lençóes, Pa~meira.S, Call1-
1bar o numero de eleitor~s alistad,os, porque pestre: - . : · . . ,,...,--. 
algumas não mencionam o numero dos que Depois das eleições·fui assistir á. apuraÇ.ão 
não acudiram á chamada. . em Mina.s do Rio de_Oonta.s, .Qnde .a. fraude 

Nas eleições de 18 defe'vereiro,cada eleitor impediU: que !fie fOsse conferido o diploin,à,,- a 
entregava tres cedulas: . . . · , que tinha direito. '( . __ . · . . · .. · 
. Em Agua Quente, porém, -salvo na 1"· se- Em toc,los os Jogares. que percorri~ .en.ten; 
.cção, ._quando S3 abria a urna, .o mime.ro . de di-me . com as influencias districtaes, 'i_ri~\ltfu· 
cedula,s encontradas era .exactamente igual ao do-lhes amor á causa publica, reaniman-
numero de eleitqres, e não obstante avota- do-as, no meio da.dé!!crença geral. · · , 
ção era completa para Deput.tdos, Senador e Encontrei os soldados do . gpvernadór' cã;r· 
Vice-Presidente da Republica. · regados !ie cartas qué pedi'àin, ~méaçij;y.<i.m, 

Abra a Commissão qualquer das.·actas de impunham, para que a !llinha Cí1ndidatura 
Agua Quente. Por exemplo: não triumphasse. _ , . . . . . · 

.4a. secção.:_ 207 ele;tores. Ná urna só ha .1\lguns chefes n;1.e mostravam as . missivas 
207 cedulas. governanienta!'JS, que constituem documentos 

7a. secÇão :.._ 218 eleitores. Só se encontram cara.cteristicos·. da época. 
'na uma 218 ce.lulas. Con8egi.livencer. 

· -; 
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.-, Tendo obtido maioria de votos sobee om~u ticüü : isb é, que si triumphasse a sua can
·côropetidor, espero que '!> • Ooromissão con7 didatura, ella:seria fecunda e'T(b ,-ewltarlos _ 
clúa o seu - parecer propondo· o meu reco- TUQO isso_ê digno de àppla:us~. _ Es~a con- . 
nhecimento.como Deputado eleito pelo 6° dis- fiança em sr mesmo, a convrcçao wtrma .do 
irictod3. Bàbia. , . . . .pro-prio valor,e a segurid~de com qu,l S.Ex. 

Protesto por pova :vista, si _forem apr·e~en- se J!Jlga ~ppai'elhado para as em preza;; ~s 
tadas actas de Minas do Rio de contas e mars arduas, em uma época em que nao 
Campestre. --, · • · · ·. .. . . fal~a quem ande _d~sfall()cido~ poe não ter a . 

. -;'( -Poro .quatro certi4ões,aliás cinco cer_tidões . . fortuna de p~ssmr es~a pr~cwsa. energJa de 
L:- . · ., ·2· . d. b 'l d 19 3 A .. ··a 8- . .que o Src- Spmola no~ datao rmdoso exem. . ~w,· 7- •.. e .a rt e O • ~ r~st~ es P2.- plo em sua contestação es.cripta ; os lncalcu-·: 

r~ota. · . . laveis beneficios q:ue o. digno aspirante at-
. . . ' tribue· á sua última e longa peramlmlaçã'o 

RefutàÇão ápfesent<td~. Pl:iio sr. llfduardo p~lo 6° districto b[!.hiano, entendendo-se,coroo 
' · Ramos · · · diz S. Ex . . :- com as ·influencias dtst1·ictaes, 

· · , ·e inÇuHndiJ-lhes o amor á causa publica, que . 
. . Srs; 'nhriibros da Oommi~são -:'-; o. illu~ti'e já se ~a :extinguindo n~,quell(!.s paragens, e . · 

aspirante ao íri~u logar na Ga:inara dos Depu: «reanünando-as no mew da descrença geral», 
tadbs, ~meu collega. e conterraneo ·o Sr . . tudo.isso é sem duvida; . muito• meritorio, 
Ari'stided3ptnola,'-implignalldo o diploma. mas tem o inconveniente de não · prestar a 
quê a honradaJímtaApuradora do 6° djstri- utilidad·e iinmediata, que se requer no 
cto da 8ahiamé conferiu, .por··unanimidade, actu.ilmornento, em que a tendencia está . . 

_r no t:)Xercic_io. de suas .attribÚiçõe& Íegà_es,. circuiriscripta á v'er·ificação de votos no Ulti- · 
·houve por bei:n dlvidir a.·sua coritést'lçao em mo pleito eleitoraJ. Questão ar ida; mas ur- . . 
dous. ~omosi .. ·. _· .. . · .• . .·· · _· . . . . . . gente· e unica;. por _emquanto. · . 
. . 'Ürif_del;ltes:loi ~:lChi_bido logo áos prürieiros . Dep0is de ter manífestltdo os meus rcspei· .-

- -~ wirvinreP,tos _das açtuaes ' sessões prepJ.i.'a.- tosos ~ testemünhos ao mustre contradictor' 
torü.is; peran~e a.Oommissão dos cinco. < ·. ei.qioderiálembi·ar que o.accesso a Üiú -lo-' 
· · O outro é o (Lue S. Ex. se dignou de.J'er; gar ria represei).tação nacional é, muito me~ 
niaiil' recentemente, à esta honrada Commis-. nos do que s .. ~x;~ parece suppo·r, um caso . 
são; Iia reunião de: ante'-hoiitem~ .: . · . . . - dependente da maior. ou menor inflil.ção das 

c Â. celeridade com que. Ó Jíieu digi10 contra.,' arob1çÕ3S, do .orgulho, da ViOl!')UCia dos que O 
dictór se J)r:eciptóu ao encontro. dos membros pretendem: . - . . . . . 
daqileU~ .. cothijiissãq· pí•e!Üriihá.r; . iilcompe- <Por T;otléo que o· Sr. Aristides Spinola. DO$ 
tente para . attendel,o, ·_de:rnonstra; . meus se- queira .coh(ledér erri . materüt de cultura po- · 
nhores' -o grão de iní.petuosid;adé, q uasi febril, litica, S.. Ex~, aritigo lidado_r e outr'ora fi~ . · 

_curo qúé o invadiu a id;êa de qué .está eleito; gurànté em mn dos ·. p~rtido.> sob a mo
d(-que eÍi .sou um usur-pador importun9, em. narchia, não deScoilhecerà, com tudo; que 

. penh~do ~ni damnificar os 'interesses nacio• para se av:entu~·ar argúem ,a, lutas elei:toraes 
naes e violar a. liberdade e à 'democracia. coni:probaôilidad;es (}e c ~ucce iso. é indispen~ · 
;bril,Bil~irâ, dê que s~ Ex: sé . i'nculda um ré- savel tét articülàdo de antemão: um plano, . 
g-enorador; pelaS ·ur.nas dos. nossos sertões; · 1,mi icféal; . um programma; e qwmdo lhe fal, 

. émstimri:ta, .iJ.ue e:Uambiciono obstruir uma léça esse prograinma, .ou lbe falte o culto dé 
.das cade-iras do· Parlamento. com a 'niinha in- uma 'àspiração qualquer -que justifique: no 
significanci~;e.m yez de a 'cte;xir iivre para pretendente a sua admissão ent~·e as classes 
-qlle s, E~. à ,occupe com o '};el;l br'ilho cos" governantes do seu paiz, .é; pelo ménos, 'for, 
tum'ado. · . .•· · . · .. · . . . çoso que. se arrime .a uni partido. Mas, si ·o 
. SenhÓi·e( eu nã_o .estou . longe de ~Õnqbr- 81•. Spin.ola não !J.Credita que tenhamos par' 

dareorrl'o meu ,illUstre conterraneo, asso- tidos, nem siquer agremiações aecid-entaes 
ciando-me calorosamente' a. todJsos conceitos que tomem essa feição, é qm~ cada quaL pôde, 
qué· S .• Ex. ~emittiu · ou . possa emi~tirn·o seu pretender uma parceua ·· da ·· - autoridade ·pu~ 
prOprioJóüvor .. ·-.·.. - · ·· · .· . · · · - biica; por sua propria ·conta, dit·-.nos-ha que 

OonfeSSOI'.riJIÜo.ingenuamenteque-0 il!'US· syinpathias, que interesse, que COJfiança 
tre aspirante foi talvez modesto, aU~gal}do· póde'inspivar tlii!a tal candidatura? . . - · 
em sua · cónt~stá.ção que era preciSo que · • F!a ninguem; sinão urp. louco ou um pr:e· 
algueirJ- :iniciasse·· pelo menos un~ ~movimento tenciosó que·; por grande que-soja o seu genio, 
em favor da 1:egeneração do eleitorado e que. possa écrqsi.rgrarnas urnas o .ssu vulto mudo 
S . .Ex. tomára ~ !l. :seus hotnbros, ·irn:pavi(la- e solitario ? ·· . · 
mente, esta.herculea'tarefa : ,Não me animo .. O meu illustre· contestante depóis de per· : 
a negar t'amberri, que, atteatos os dotes íh- di da a sua foi'tun.:1 politica no venda vai i]t'ie 
dividuaes do nobre êontestá.n.te·, acoiitéêeria . mudou a: nossa 'fórnia de .governo, recolhe· u . 
muito provavelmente o q_úê i.L Ex} prognos~ se ao · ma.is retrahido silwéio. Sua hiber- · 
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nação já · dur·a;vit 1.3 largos anrios. Pareci-a .. Senhores, eu tenho ao m_:mos o direi to de 
que- . o illtvitl'e cidadão ·se. esquecera de si articular sobra a minha candidatura factos 
prqprio. . . . notol'ir.s, por mais dosagradavel que me seja 

Desertóu do seu Estado nata.!; desinte•:os· fazer refêroncia a .qualquer valor quo se 
sou-se, como um e.spect<tdor inditferente, ou ·paosdsea.· liga._ r _· a minha._·. humilde -individuali-
al'l'Éldado de tédio, pela sorte de ~eu pa:iz; d · - . . - ·. . . 
nenhuma das manifestações da actividade a Estamo> em um paiz em quefacilmonte 
q.ue tanto sé peestavmu os seus talentos, v se acredita nos dosmanlos da, autoridàde pu
tentou a abandonar a sua attitude excen- blica, sob;-etudo no ·terreno incandescente dilr:~, 
trica, não obstante a _vocação quasi ir1'e- _lutas políticas. .. · .. _ ·.· . . . · . •:'1] 
sistivel dos amigos dit ·suapatria, Josséqu31 · MaH cmnpre ~ saher que esse 6° distriCtQ 
.fosse o seu credo politico; na melindrosa p-Jr onde, agora, pela. voz doSr. Aristides~ 
crise .de reorganização,. determinada pelá' SpinoJa·, 'minha dmdidatura só pocj.ia · trím:ib 

. mudança de llOSSaS instituições . fu,ndamen~ phar pefa Violeociá. da intervenção ,otficial, 
taes . . · . . . . , . _ cumprJl saber que esse cti~trictojáelege1Hne 

Sómente agora accordou S .• Ex. de_ seu .tres vezes no rogil)len _republicariq: a pri~ 
longo repous0. Em nome de quepriricipioso meira dando-me a quasi unanimidade ,de seu ,~ 
illústro candidato solicitou os su:tfcagios de sutfragio-para Senador e .membro da col).sti- . 
sua ter:ra.~ .De nossa gloi·iosil. t!')rra ~ · tui·nte b :~hiana ; a segunda é terceira para 

· Qual a: ag~·regaçã.o política defip.ida a . que as duas ultimas legislaturas do Congresso 
S. Ex. abrigou..::se, ao -menos, para que_pu- Federal; que· eu ·presumo )lii,o ter des1oic 
desse dispor de um me.io de collaboração in· , rado. ' . . . . · 
dispimsa vel á efficacia ;da acção que se pro- __ Consultao a-s estati~ticas de ininhas :votá
punha a exercer entre os seus compa.trio- · ções'e ·ericontra.reis maiorias formidaveis. · ~ 
tas ~ -· . · - · . · - .· · ·. _ · . . Alliado por an,tiga:s relaÇões pessoàes ,a, 

Si os não procuróu, 'si os nã;o tiilha, como·. ·p:•estimosos chefes políticos naquelle e.x-'. 
queria ser eleito~- Con'fiaya porventura tão tenso d:istricto, ~eu s3rvf sem oscillações ã 
sómente nas suas ligações de -família, na :todos os sJus legitimosiriteràsses . . · .. • .· . : 

. simples cóndição de te;·_ na~cido em uma . das DE)ntre · esse~ chefes · dev.o . destacar __ um,_ 
parocbias do vasto 6° districto ~ - .. · ·· · talvüz ·o r: .ais .estimado e b~mqliisto, . o bene-

Fiava,àvictoria política da força. de seus merJto Sr. D,r .. José de Aqiüno Tanajura, 
parentescos~ . ·. . . . · ··. ·· . .·.· . . actuaL Presidente do ·Senado Bahiano, ll-m' 

· Mas Uill semelh::mte privilegio Só -ex(ste.: medico illils.tre, a porsonifiéagão da eat•idade, ·· 
na·organização ITelvageiu das tribus núas. . ·um p()regrino -exemplár do desinteresse, da 

Não qwero dizer quo os vinculas de sangue lealdade; da conskmcia, esten.iendo na ·va&ta; · 
deixem deter um pesoconsideravel nas vi- região de s:út antiga e ÍlunQa hiterronlpida 

- - c citudes do sutfragio, como em todas as-dEl- .infiueilqia, a acção bemfasej:t de .uma b.l'an~ · 
._ ínais relaçõ :s. da vid{t social. _. · · · -. _ · · dtúa -e pur{lz-a :de sentimen~os que. se fizeram 
_ Mas a revolução bra~ileira de 1_889 seri:.t _a o distinctivo, por toda. a p:wtB veilerad'O ·do-
. :r;naiª torpe dasfarças; _em:pres{lnçia do .mün- seu ada,mautrrw . caractt>r. Não ha.· tuh só 
do que caminha para a liberdàde, si, aboli o- bâhi.ano (e algum talvez mste momento me· 

·. do · o privil!fgio dà fal)iilia nas alturas qo· estã::J ouvindo) qué•o não atteste. · ·• · . . 
. 'throno, . O' toler·ass(),- .dortünadori; ·· inculto, · Foi, : p~rém, . seohorês, . precisamente na. 
egoísta e obsecado, nas obscuridacj.es d'o cam-. zona de influencia deste illustre bráziie1ro, 
panario. . . . . · . ·· ·· . · no populosJ · distcicto de Minàs do Rio de 
. Dos tre; candidatos_ diplomados eu . sou b Conta.~ • .QL!O o Sr. Spinola andou a esgarava=

unico que não tem a honra de ser . apparen- · ta.r hullidade3 eleHoraes; · .. · . . : · 
ta:do com o no.bre cont~stanté. E dahio mo- Alli, a.Ilega, S .- Ex., o alistamElnto eleitoral 
vel que o arremessou tão sómente contra dá 1 .. 787 inscri:ptos no registro federal, no 
m1m para varrer-me daquella . soberba e emtant.o, o· Sr. Eduardo Ramos.:: alcança 

, pujante reg.ião dos sertões bahianos. 2.884.» . .. . · · . . . . 
. .:. Eoi sob o- jugo dessa acanhada · preoccupa• .· O ·meu: a:nhgonista pensi . evidenciar ~ssa 
çao olygarchica, da: mais funesta das p<'.epa- a~ser,·ão com uma certidão, c~rü ' . a qu<!>l étle 
tenciaS,-'- porque ella se funda na. iofiuench se propõe a rasgar o véo ao escandalo. · · 
irracional e perpetua da prole - foiaem:1uo . Pois bem: que1'eis s·aber· qt.wl.a da.ta,o .do 
do archaism.o .dessJ càduco hrazão . burguez,_ 11Ustaroento ·a que :;e refet·o · ess3 documento~ 
que se afigurou ao me'u contradictor i tine- E' de 2 Je outubro de 1899, .isto é, ·de .rriu-itos 
rante ver por toda a partc ,como elle ,~ negou, ao nos a. traz! · . .· .. ·. . · ' · 
cartas ame:.çadoras do . illustre governador .· A quem f0i o meu contra>iictor pedir essa 
da Bah!n.,. accusado. pelo Sr: Spinola de prova_~ Pen~areis qU3 elle se dirigiu á j,unta 
haver Imposto a mmlm candtdatura m.anu de ahstam·ento lociil de Minas do Rio de 
militari. · Cont11s, onde S. Ex. esteve, on.Je assistiu a 
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a-puração-eleitoral? Nií,o ! O Sr. A. Spfriola· O sr·. Aristídes Spinola multiplicou se no 
vae solicittl-a na Cap:tal da Bahia. - ultimo pleito; esteve presente a todJS os 
. Abandona a fonte pro){iina. a Ol'igem au:. Jogares; dispunha .do uma assi,du:.t fiscaliza

thentica, inicial, onde lhe era facillimo achar çãó, que a minha ausoriCia não mo permlttia, 
_ a raiz _da suppost1. fraude, e, serri. áttendor ou melhor, que a minh1. confiança na leal· 
--ás revisões posteriores, sem adverti r mesmo dade de meus amigos infiqentes tornara es• 

que .. a faltá -coinmettjda pelas juntas, de .cus:tda > Pois bem: são chamados pelas di-
oniit;irem a remes3a das litas eleitoraes -de _Nel'3as mesas de Cámpestre, do Rio de Contls 

_ -_ !iavisão, não 'póde corilppometter o direito de Jussiape, eleitores que _o meu contradi
l-' do ctdadão e~ectivàm~~te -alistado, e. arre- ctor accusa de intrusos, de extranumerarios, 

mette contra -uma ele-Içao, em -falta .do ou· defict:-cios, e todHia .. os seus fiscaes nãó 
iras recursos para g:mhar votos a custa dos protestam. · · _ · -

_que me tenta arrebatar. · ·- - Os livros de assignaturas mencionam seus 
E' ··a chicana _forençe·· em viÍlegiÇt tura pelas nomes, . e e'n_tretantó o: ca.ridida to oppugnador 

actas eleitoraes.. . ·· · · - · . · que .se arrogava a santa -rtlissão de sanear o 
E_· m Íus_sià:pe SOo""Undo allegaÇão,' e identica processo eleitoral,' de. tonificar as energias·· 

moribundas do districto de seus antepas
defeza. O mesmo em Agua Quente. . . sados, deixa,-os cçmparecm\ deixa-os votar ..• 
: No .· Campestre, grande -votação rio níeu Tem . á ·· sua disposiçiio os livros de alista
nome:- logo; para ·o i ilustre aspirante:, ncro_ monto, .e -não lhe acode -a · p1'ecaução ele~ 
hou~e · eleiçc(o; Neg11ti'va. pura. e simples, men_tar . de · mostrar; ein _uma uni c a . s~cção,
contra a prova d_ocuinentarh; o_illustre -ju- siquer,. um nome ao menos dos que votaraih . 
risconsulto, que· a for~úl1l, bem sabe qua1 sem estar inscriptos· nas listas districtaes do. 
o valor juridico .Q.-e: taes arguições. . - · eleitoraqo! · _- · _ -

Depois passa a outro ~ -expediente~ - desh Salvo a SUil. manobra; já desvendada, de 
. VéZ d!3séobre qu_e · em Agua Qitente as actas querei'.; provar o _alistamento -vigente em 
melicionali'lque o numerode cedulas corre- 1903 colfi as' estatlsticas de quatro anuas 
sponde aam~mero de eleitores; e não obstante passados, neste -põU;to,-com9 em quasi tudo . 
apuramcse votos pá,t'a Deput3tdos, -Senador., o mais,- as silàs, ·imputações repousam sobre 
~residente .·e Vice-PI'esidente da Republiéa, . o testemunho da sua unica pahivrà, a que 
COIÍl;P .Se cada e:leitor houyesse deposto trBS a suspeição- tira O. Valor probatorio, . - . _ . -
listas. Pois, meus senhorel, é isso mesmo que _ E' asslín que· S. Ex. assevera ter encon~ . 
se 'deduz clarissimamente do cont3xto das· trad-riniiuineras cartas Iilínazes do illustre~ 

· taes .a.ctas; C~in effeito~ s~ria materiabriept~ gÔverriadm•da Bahia, _ abrim.ÍJ por esse meio •. 
impossível àpurar eedulas em numero tres . .caminho aos· mcius . suffragios ; e c~mtudo, 
vezes maior que Q dos votantss, ~i- e.stes as 'não·log'i•ou o meu_a.ntagonista, no ninho dos . 
não ·tivessem ·recolhido ás' urnas. · l!BllS, rta in calCulada multidão:de seus amigos, 

-- E ui seguida, ã contestação e&ig~emfraude, · que lh'as communicaram, não encontrou na 
ou :em ntillíd<.Lde rádical, o facto de terem vastidão incalcula'Vfll de sua parentela, um:J _ 
sido :rpandadas as actas «eril p.ape1 ·avulso», só. pessoa que; indigmda contra esses pro
pelas juntas dé Poças é Bom Jesus do Rio de cessos .de avilta,rite tyrannia; lhe ministrasse 
Contas. O conte~tante chama«pape~ avulso» uma só dessas missivas.;. _ _ _ _ · .. · 
a authentiéa tão _authentica que lho parece Quiz talvez_com isso o .meu nobre conter~ :· 
não -ter sit.lo tirada -por- eóp~a; mas 'remet: raneo· demonstrar que .as gentes dalli -sãó dis-:
tida em ortginal. . .· _ ·. . · .. _ -~retas · niesmo sob o. flagello~ da autoridade · 
- Neste caso a nullidade provém dos escru- que. z_omba d,e sua dlgnidade e lhes afron ~a o -
pulos demasiados das mesas; da' sua desme- civismo. - .· _ ·· . . . , 
di da . exactiião ;· da _ s·ua ancia dej>olituali-_ · Neste particular o Sr. Aristiups Spinola -
da,tle ~ - . que ·as .··. feva ·a dar· as süas cópias as . se pare.ce com certos . caçadores de _ o_:pças, 
apparencias do docu!J,lento original e au· que não conseguiram ttrar a ... pelle de um_a só 
the~tico. · · · · , · - · .. - 'deUas para attestar _a sua intre,pidez: con-

São deste· teor ãs contra~ictas. · . tentam~ se de cóinprov.ar a -sua paricia mos· 
· Nas . itlíportantes e pojmtosas secções· de tranio ·apenas vazios o chumbeiro e o pol

Agtia ·Quente: e em muitas. outras ·. em que. varinho pela fraquancia dos seus dispa,ros. 
minha candidatui'n. foi Jargamente acolhido, . O que pôde ser util nos processos vena- · 
e onde!.. se preva:leeessé o intuito de d~- torios é descabido eU?- debates quasi jndi~i~_es 

· fraudaçao que o -l;Ueu contestante lhes attr1: em que está envolvida a liberdade pollt1C!l> 
bue, seria muito maior o--' numero de votos .de uma parte consideravel do povo brazr· 
que me_ suffragam; Iá está "mencionado o loiro. - · -
desfalque, . result_a.nte d~, o leitores ausentes( Pela noss1 parte teríamos, si. quizessemos 
que 'o artifiÇio -(si houvesse} poderia ter ad; . revidar, um campo ·vastissimo onde respigar 
dicionado a mo.u favor; , . · ~ . · contra -a sua apre~óada popularidade; ele-
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montas que cvidenciani. 'ns tnnis 'deséa.rnadas 'Nos districtos do jlionte Alto, Jacm•acy, e 
e flagrantes fraudes e simulações; no corpo Caetete, onde .o Sr. Spinola figura çom ·[!;
dessas uctas, <,las quaes o illustrP- -contestante enorme somma de _ 50466 votos -e a minha: 
faz os seus pergaminhos, \ .votaçã.o é representada pelo expressiy9 

Nas cópias de muitas dellas veem-se todos signal arithmetico de_ um ZERO; aht sim; a: · 
os matizes de tintâs, que não se justificam acçãtrdespotica do patronato g.overnamental 
em documentos escriptos- na mesma. asseri- do Hlustre Sr. Pr.Severino Vieirá embo
tada. tou-se. Este- governador, accusado pelo me:u 

Na 5a SJcÇão -de Caetité, por exemplo, elei- contendor de . intervenção' . :acirrada; ~:v 
.toros meus amigos, rompendo a pressão ex-. violenta,, nãó.dispunh_a, aUi, meus senhores,'~;l 
ercida contra :(Uini qua,si em todo aquene de um co:i;nmissario; de um délegadode- stia ·· 
muniCípio, alguns v:otai111 a_ descobút.o; a acta confiança, de um só dos fnnccibn'arios civis,. ou 
menciona este facto; poi~ o meio ,de annul.lái' militares. adstrictos á sua · administração l . 
este •· desusado. assomo . de indep~ndencia · ê .Aq:uillo alli, Siin, . é unÍ triangulo i in pene~ 
não mencionar · o .-nome · da llessoa votada tra veL O c!J,ticm, sertanejo é acolá. Todos. os 

- ostensivmnerite .. Naquellas paragens; -sob a ·maleficios se dissipa'f!Y dentro - .da:quella 
discipl}na cívica que o. meu· contradict.or ,especie dé signq de Salomão_ em .que os 
andoü «incutindo», o niodn de significar · o amigos do Sr. · Aristides Spinola d<'niar-:• ,
voto descoberto é encobdl-o. -· . , · · caram a sua· influenCia - inexpugnavel, cir.• · 

Na ea secção de Umburanas a firma de Jqá_. c.ums.<::revendo:a nos anguios · daquellt;s tres 
quhn de Sant'Anoa está fa lsificada, càmo se estrellas entrelaçadas. ~ -: · .·. ·· , · 
patenteia pelo cotejo dos differentes typos de . Aindi. no : anno paEsa(io o jornalismo . local 

>Jéttra daqueJla firma nos tres docuu:fentos Ja séde. daquelie l!Bcinto ~ · incombativel; ca·· 
remettidos, sa.1yo sLesse -ill!:lstre cidadão é Pe1Jnà (do caeteté) dizia ellJ. um ârtigo de . 
algum FTegoli'da calligraphia, cjúe see:ri.- redacção : .0 ·Sr. Eduardo.Ramosé, afi11al,. · 
tregue ao singular gelleiospl)rtivô demudar dosmais ardentesesoiicitos entre os rep_I'e~ _ 
de lettra na sua propria assignatura -para sentantes deste apatltlpnado districto. Eil-o 

-mostrar a sua . habilidade, comj>rometteri:io ·a defender na Garoara dosDeprttados a·.- isen- ' 
a identidade de seus escrtptos. · · · · ção -dos direitos aduaneiros sobre o material 

. , . - destiindo a matár a sêde aos -seus habitantes . . Na, lQa secção dó niunicipló de Monte Alto · · · ·. - · · · · 
.só se encontra â assignatura de dous mesarios · -«Bei')l. hajam os éoforços ·. as~ignaladbs de~t!'l 
n-a . actâ de organizaçõ,o da .m·esà, -e m~tas illustre bahiano (ãnimo-II).e a 'repetü·issopor" 

. niesmo smn concerto. _ _ _ _ _ _ . que ftii a Peiúm de Càeteté q:uéin o asse-verou), 
.. - · d t t bem_hajam -os seus serviços;- e .pr~za a . Deps• 

_·Nas cnversas secções e Cae i é.(la, 2a, 3"', que elles sejamlernbrá,dospéla gratidão im-
5a, 8"', gae lO•) os concertos de actas . se ope' I'riOl'r_ed_ ar~ deste mu,ni_eipio _,» _ . _ _ · 
rarn, .por milagres de ubiquidad~. A .o1nni- · - -
presen-ça uo Sr. escrivão de paz Reginaldo . Dita$ . estas . cousas; ·vae o Sr. Aristides 
-FerreiT'a GuerJ'a- tocoú á maravilha do se Spinola a.o·"'Gaeteté' .e mudam a'!l condiç-ões. 
acha~ . resente p(Lra trabalho longo e Jilelln- psychiéas ·dos moràdore's daquelias ruonta-
dr'oso "a autiientic.ação ou concerto das actas, nhás. : · . _ • · -- _.. _ - ·_ ·• ._, -.· 

-ao po , \'1 de ·se llçhar simuJtaneªrrien'te na .O réconhccimento de serviços alli, sob ·a 
_ll•, Da na, Jia 13"'. e -na l4a _ SI;JCÇÕeS, isto é , educação éiV:iCa, :que O meu digno contendor 
aquelle phenomiual Marconi sertânejo'achou andou incutindo, tradüz-se . em milhares· de 

· meio de dar a sua authenticidaqe a 36 yótos pa1à S-. Ex-:, que h~ I3 aniws não 
:wtas ao mesmo tempo, de um. mesmo fvlego pqz lá. os- pés, e. a corôa circular de_ um re?o--
e emlogares diversos e distanciados! . para. cingir a fronte dos s.eus apregoados 

Nas actas de Condeuba, em que _0 - .meu op"- benémeritos. · · __ 
positor figura com, I.502votos e. eJ éorp. 75, · E' âssim que se edificarrí es"povos. -' · 
ha vícios palpaveis: _na 13a secção está l'as.- Que concluir da!Ü ~ Porventura que · as 
})ada e emendada a parte e!'n que se meneio- influencias legitimas daqúellas zonas ,,~lgu- · 
nam os votos do Sr. A. Spiuola. Na.4a secção mas _ del!as meus . antigos companheiros no 

· o vicio passa a _ ser na designação do loga.r da Senado bahiano, ·n;1: época mais inemoraver 
eleição. Na lQ& a rasura se encontl'a nas as - 'do novo _ regimen, meus· amigos, a quem·· 
signaturas da acta d'1 eleição. - Na 7a a jâmais contrariei, aos_ quaes . representei,
emen!la volta a ser no numero dos votos. 1procurando alar'' l118 á altm~â do seu cara
E assim por deante. ctee e do seu civismo,_ porventura que 

Eis ahi os sol idos alicerce;, s.obre os · quaes aquellas influencias . houvessem mudado . o 
se póde fazer uma óbra . de «independencia, rumo de suas ligações pelo ,capricho dé. ex-
de autonomia do districto contra indebitas pellirem as vespas _ de sua colmeia~ ' 
imposições » na phrase ·. emphatica do meu Não ! O que se verificou foi uma cor-
illustre contestante. reria. 
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""-.r~-J que se verificou e quJ e_u. mostra,l'ia_ no c decretar proscripçõcs injustas c gl'n.tuita.s. 
,corpo de delicto que as proprüis .actas mJ n::t fileira di repre3entação bahiana, pelo 

- estão oiferecendo e qué a escassJZ do tempo uuico prazer de contentar as impaciencias 
me. impede de disseca1•, o q-ue · se verificou do nieu honrado,. contert'ané:J. · 
foi uma: regressão, impossível jamais n; A marcha dos acontecimentos pJliticos obe
Brâzil, a esse predomínio dec1stas, que faz dece a leis de ordem, de coheroncla, . deve
d~s brazileiros· estrangei1·o~ nó seu proprio neraçãa mutua entre os que votam a sua 

···t~rritorio. · · ' · vida ao serviÇó de setl paiz . J . ·o que se verificoU e as violentas objurga- . 
-· ·ias da contestação . estão patenteando aos A an:trchia promovida_ pela soifreguidão 

.. i'ó.:Os dos mP.nos perspicazes observadores, dos pretendentes, por legitima que seja a sua 
··"" foi-c o'. ;recurso· a processos de reacção_fra.u· ambi-ção, enfraquece e annutla os centros de 

duH'mta, sõh a c;tpa _ de regeneraÇão eleito- cohesão que se faz necessa.rio manter em um 
. rál;· qpposta nas vizinhanÇas da eleição, .ein ponto. de vista elevado pal'a que a acção po
que· , eu me encontrava· despre:>ccupp,do e titica .n·ão degen~re na es.terilidàde do indivi
connâb.te rii1 boa fé dos meus autigos-alliados, dualismo dissolv~rite e;arl·ogaute . 
processos que traduziram o de3 peito com As coniições de nascimento, . o poder re
qué ó meu iUustre. antagonis~a se retirou sultante das colligaçües de cons:tnguinidade 
'das. súas ·repetidas tentativas junto ao não podem ter em um regimen de liberdade 
Sí•. Di' : Severino Vieira e o pessoal dirigente e .~e cultura social ou~ro valo1· que não. seja. 
da politica bahia.na para conseguir a ado- o de simpFes adjLtvaute de outros attl'ibutos 
pção de sua. candidat'(Jra entre aquelles que mais preclaros e uteis. · · 
S; . -Ex. desenganado e mallozràdo 83tá Si elles, porém, se procurn,m con

0
rrlomerar 

agora de denigrir. · · · - . ' . b · 
, E si a unanimidade das forças . centrae3 da em. locos cegos e. arrt~açadore3 pa.ra. o desen-

. d · · volvlmento politico da nação, ll1es ha de 
política em meu caro Esta o natal preferw cahir, cedo o __ u tarJe, -pal'a . bem da causa 
manter. em . mü:n a sua confiança ·e · solida- -

-- - riedade, hão obstante o re-speito que . nos commum um martollo que os desconr.erte ll 
· prosamos em guardar reciprocamente pela pulverize. · 

t · - ·Quiz en~rar nestas considm'<wões geraes, 
ineti:'eiadas nossas opiniões; nao implicav~t q\1e a illustre Cominissão me l'Blevará, pp.ra; 
isso · (como · foi · por vezes significado ao não_d.eixar d~ prestar ao · illustre as_pira.nte 
Sr. Spinola); nao implica.va isso desconsi- d 
der.ação pel_ a sua pessoa _e-pelos seus .talento_s 8 um diploma a veneração e_ e5tima que 

c01'dialmente lhe tributo. · e virt~des, mas se explicava peln, inop-
portunidade e ímpertinencia de abril• claros Rio, 2Q de abril de 1903.-Eduardo Ramos, .. . 

·.;' 

.. 
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