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EER.AT.AS 

A' pag. 144 está a·nnunciada. a discussão t.lo parecer n. 135 ele I89i, relativo às eleições · 

do 2° districto do Estado do Rio de Janeiro, quando esse parecer foi approvaclo·na, sessão 

·anterior, à pag. 1:"2i. A pag_. 391, ou de se lê 32° sessão, etc., leia-se a.eta em 10 de 

j unho. A' pag. 405, finda a sessi1o de 21 tle .Junho, ha omissão na ordem do dia. para. <\ 

sessão seguinte das pa.lavras: traba.lhos de commissõcs . Ha. outros erros facilmente 

corrigidos. 
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e.AMARA D·ós DEPUTADOS 

Prinrnira SBS~ão da tor~~ira iB~i~latnra do GOilID'~S80 Na_cional 

A~A DE 1 l>E JUNHODE 189i 

Presidencia do Sr. Víctorino Monteiro 
(:lº 'IJice-presidente) 

.-
ges, Thoma.z Accloli, João-Lopes, Frederico · 
Borges, Coelho Lisboa, .Martins Iunio1•, Cor- . 
nelio da. Fonseca., Moreira Alves, Miguel 
Pemambuco, João de Siqueira, Neiva, Jayme 
Villas Boas, castro Rebello, Milton, Tosta-, 
Ark."iides de Queiroz, Paula. Guimarães!...; 

Ao meio-dia proceda-se ã chama.da., ã. qunl Vcrgne de Abreu, AID.philophio, Arthur Rios, 
res:pondem os Srs,: Victorlno Monteiro, Theo- ;\farcolino Moura, José Mu1·tioho.Osca.rGodoy; 
tonio de Britto. Brazilio da Luz, Urbano Sa.o- Alcin<lo Guanabara.. Irineu Machado, Timo
tos Rodri,...ues Fernandes, Eduardo de Ber- theo da Cosfa. Belisar io de Souza. EI"ico . 

. rêdo Mareos de Araujo, Torres Portugal, Coelho. Campolina , :\iayrink, Caloger-as, Car-· 
Trindade, Silva Mariz, Ermirio Coutlubo, valho Mourao, Vaz de Mello.Luiz Betsi, Gon
José Mariano. Teixeira. de Sá, João Vieira, çalves Ra.mos, Francisco Veiga, Alvai:o Bo
Rocha Cãvalcaoti, Ara.ujo Góes. Theophilo telho. Ferrei1·a Pires, Lamounier Godo!re..ro, · 
dos Santos, Sea.bra., Francisco Sodre, Ma._noel Rodolpho Abreu, Cupel'rino de Siqueira, 

·Caetano Eu n-enio Tourinho, Rodrigues Lima., Ma.tta Machado, Alfredo Ellis, Francisco Gli- · 
ParanhÓs Montenegro, Heredia .de Sã., P~- cerio. Xavier rio Valle, Lauro Mülier e Guíl-

. reil'.'a dos Santos, Fonseca Portella., Agost1- Joo •. E sem causa. ossrs.: Silverio Nery, car
nho Vida.1. Ernesto Brazilio, Julio dos San- los Marcellioo, Albuquerque Serejo, Amor im. · 
tos Barros Franco Junior, Bernardes Dias, Figueira, Guedelha Mourão, Anisio de A.breu~ 
Urbano Ma.rcondes, Paulino de Souza Juni9r, Elias Mârtins. Henrique Valladares, Bezel'l'iL · 
Ponce de Leon, Almeida Gomes, Mo!lte1ro Fontenelli, Ildefonso Lim a., Francisco de Sá~ 
de Barros, lldefonso _Alvim, :illltero .Bot~lllo. M;i.I"inho de Andra.'1e, Augu~to Sev:e~o, Ta-' 
Leonel Filho, Antonio Zacarias, Theotomo de vares de Lyra, Francisco Gurgel, Jose Pere
Maga.lllã.es, Nogueira Junior, Ma.noel Fu~gen- m•ino ApolloQfo Zenaydes, Aífonso Costa, . 
cio, Lindol_pho Caetano, Eduardo Pr.m~n.-, Hei•cula.no Bandeira., Coelho Cintra, Per-eira. · 
tel, Olegarío · Maciel, Roifolpho PDJxao, rle Lyra, MalaqlliasGonçal'"es, Ba.1.'bosa Lima, 
Domingues. de Ca.stN, Gustavo ~doy, Fer- Juiio de 1\:Iello, Juvcncio de A~uinr, Angelo 

· nando Prestes, Urbano de Gouveia. e Mello Neto. Euclides Malta, João D:tntas f itilo, ': 
Rego (51). • 1 Adalberto Guirna.1•iies. Toieutino dc-s S:i.ntc•s, : 

Deixam de comparecer com causa parlici· Edua.rdo Rá.mos, Xa.vier d;.1, Silve~a,_ Augusto __ 
pada os srs.: Augusto Montenegro, Carlos de de Vasconcellos, . Raul .B-:wro~o, rt!~1ppe f'.!X-' :: 
Novaei, · Serzedello Corrêa, Matt..'l. Bo.cellar, t doso, ~cndes Pimentel,_ Jo:i.o Luiz_, Al1!"edo( 
Luiz Dominguee, Gustavo Veras, Pedro Bor- Pinto, Augusto Olementw.o, Telles .oe ~en~-\, 

Ce.mua. VIl 
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A.NNAES DÁ. CAMARÁ 

. zes, Arthur Torres, Padua Rezende, Lºamar
tine, Ga.leãó Carva.lbal,Luiz Flaquer, Alvares 
Rubião, Casimiro da Rocha, Oli veh•a. Braga, 

· Bµ-?no de Andrada.. A<lolpho Gordo, Cesa.rio-
cle Freita.s, Lucas de ·Barros; Edmundo da 

.. Fonse()a, Paulino Carlos, Artb.ur D!eforichsen, 
· Rodolpho Miranda, Ovidio Abrantes. Herme
.neglldo de Morae5. Luiz Adolpho, Caracciolo, 
·:Afencar Guimarães, Lamenha. · Lins, Leoncio 
Corrê1. P(l.ula. Ramos, Francisco Tolentino, 
Pedro Ferreira, Plínio Casa.do, Francisco 
Alenc:\stro, Ri"'l"arla.vfa Corrêa, Pinto da B.o-

. cha, Ve.spasiano de Albuquerque, Py Crespo, 
Ca.tnpos Cartier o C3sslano do Nascimento". 

20.* SESSÃO EM:º2 DE JUNHO DE 1897 

Presideneia dos Srs. Victorino Monteiro (i0 
vice-presidente), Frederico Bo1·ges \2" 0

1'ice
presidente) e Victoi·ino Monteiro (fº 'Vice· 
1m:sidente). 

Ao meio-dia p1'ocede-se à cbam!l.d:1., á qual 
respondem os Srs. Victorino Monteiro, Tneo· 
tonio de Britto; Br:i.zilio da. Luz, Augusto 
Monte:'.legro, Carlos de Novaes, SerzecleUo·. 
COl't'ês., Urbano SantQs, Luiz Domingues • 
Rodrigues Fernandes, Guedelha Mourão,. 
Gustavo Veras, Eduardo de Bel'redo, ·Toi-res 
Portu1?al, Frederico Borges, Trindade, Appol· 

O Sr. Pre~idcn~e-Responderam Jonio .Zenaydes, Silva. Ma.riz, Ermirío Couti
â. cha.mada. a.pena.s 51 Srs. Deputados. Hoje nho. José Ma.ria.no, Teixeira d~ S..1., Hercula
não ha. sessão. · no Bandeira, Pereira. de Lyra., Malaquias 

Designo p:i.ra amanhã. a ~esma ordem do Oon~lves, Cornelio da Fonseca, Julio de 
dia. de hoje, isto é : Mello, Moreira. Alves, Miguel Perna.mbuco, 

Eleição do Presidente lfa C&mara ·, Juvencio de Aguiar, Rocha. Ca.valcanti, Eu
clides Malta. Ara.Ujo Góes, Theophilo dos 

Votação do projecto n . 24, de 1896, auto- Santos, Neiva., Jayme Villas -Boas, Sea.bra, 
riz:i.ndo o Governo a mandar pa.ga.r pela. Milton. Tosta, Francisco Sodl'é, Manoel Cae· 
verba-Exercicios fia.O.os-ao 3° e::.cripturario ta.no, Eugenio Tourinho. Pa.11la Guimarães, 
da Repartição Geral dos Correios, José Fran- Vergne de Abreu. Amphi.lopb,io, João Dantas 
cisco H.och·igues, os vencimentos que deixou Filho, Acla.lberto Guimarães. Rodrigues Lima, 
de perceber de 29 de agosto de 1894 a 28 de Tolentino dos Santos,Eduarô.oRamos, Arthur 
j unno de 1895 (3' discnssão) ; Rios,Pa.ra.nhos Montenegro,Marcolino Moura., 

3• discussão do projecto n. 13, de 1897, Heredia de Sa, Belizario de Souza., Pereira 
reda.cçã:o pa.ra 3• discussão do projecto n. 78. dos Santos, Fonseca Portella, ºAgostinho 
de 1896, regulando o serviç' de a.ssistencia. Vida.l, Emesto Bra.zilio, Julio dos. Santo!;, 
publica aos aliena.dos; Deocleci-ano de Souza, B:lrros Franco Junior, 

~: 2• discussio do projecto .n. 284 A, de 1895, Bernardes Dias, Urba.no Marr,ondes, Paulino 
autor izando o Poder Executivo a. m andar de Souza. Junior,Ponce de Leon, Mayrink, ca.
paga.r a.o carteiro de 1• classe da. Repa.!·tiçào logeras, Menlles Pimentel. Vaz de Mello, 
Get•al do3 Correios, Phllomeno Jocelyn Ri- Ildefonso Alvim, Antero Botelho. Francisco 
beiro. os vencimentos que deixou de per- Veiga, Alfredo Pinto, Antonio Zacarias, .Au.:. . 
ceber · gosto Clementino, Telles rle Menezes, Matta. 

Diseussão unica. do parecer n. 64, de 1897, Macbado, Nogueira. Junior, Manoel Fnl
nomeando para o ca.rgo de official da secre· gencio,"Líndvlpho Caeta.no, Oleg:i.rio Maciel, 
ta.i•ia. da ca.ma.ra. dos Deputados. vago pela. ·Rod:ilpho Paixão,La.ma.l'tine,Alvares Rubiii.o, 
promoção do offi.cilll Carlos Francisco Xavier Domingues de Castro, Gustavo Godoy, Adol
ao c:i.rgo de chefe de secção, e cidadão Artbur pho Gordo, 1''ernando Prestes, Cesario de 
Dias; Freitas, Lucas de Ba.r1'os, Edmundo da. Fon-

s~ discussã') elo . projecto n. 15, de 1897, seca, Arthu.r Diederichsen, Urba.no de Gouvêa, · 
redacç-;io pa.ra 3• discussii.o do projecto n. 44 A. Hei·mene,g-ildo de Moraes, Luiz Adolpho, Ca· 
de 1896, que marca o pessoal dos estados- ra.ci,•lo. MellQ Rego, Lamenha Lias e füva
rnaiores do Ministro da. Marinha e do chefe da.via Correia (98). 
do esta.do-maior general da armada. e os re· Abre-se a sessão. 
specti vos venci ment~s ; 

3• discussão do proJecto n . IG, da 1897, Deixam de c~mparecer com causa partici· 
:redacção pa.ra 3·· disctm:Io do projecto n. 191, pada. os Srs.: S1lve_r10 Nery?Carl~s M:i-rcernno, 
de 1896, que de~lnra i~enr.os da. penhora Albuque1·qu~ ~ereJo. Amorui:i Figuen~a,Matta. 
varios bens, além dos enumerados no art. 529

1

0_.lcella.c-, Anis10 de A!.Jreu,Jl:ltas Mar~111:;,Hen
clo decreto n. 737, ele 25 de novembro de r1que Valladu.res, Marcos de AraUJO, Pedro 
1850 e d;\ outras providencias. Borges, Thomaz Accicly, Be?errrl Fúntenelle, 

' lld<!tonso Lima, João Lopes, F1·a.ncisco de .Sá , 
Marinho de Andrade, Augusto Severo. T:i.vares 

· r.e Lyra, Francisco Gurgel, José P.e1·e:,rrino, 
Coelho Lisboa, Atfonso Costa, Goelbo Cintra., 
João Vieil.'&, B;i.rbosa· Lima, Martins Junior, 
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. SESSÃO EM 2 DE:··JUNI!ó DE °1897 
. ' , . 

, .3·•·Y: 

João de Siqueira,". Angelo Neto. · Arthur Pei_. .no: .Díari~ do Oo~gresso e na aéta:, '"si porven~ < 
xoto, castro Rebello, ·Ari:.tWes de Queiroz, tura. ella incol're na mesma falta . . . . 
José "Murlinl10. Xavier da -Silveira., Dscar 
Godoy, Irineu Machado, Alcindo Gua.naban>., O Sr. 1Pr~sidênte-A. rectííicaçã.o . : 
_Timotheó d•t Costa., Augusto de Va5concellos, será feita de accordo com a reclamação do 

. Raul Barroso, Felippe Cnrdoso, EPiCO Coelho, nobre Deputado·~ . · 
: ·campolinà, Almeida Gomes., João LuiZ, Car- · E!JJ. seguida. é· a"[)prôvad.a. a aéta da. ses:>ã.o· 
-valho Mourão, Monteiro de Ba.rros, Luiz do dia 29 do mez findo. · . · · 
Dets.í, Gonçalves Ramos. J\lvaro Botelho, 'E· ii~a e·po~ta; em discussão a 

0

3.Cta do dia. 
Leonel Filho, Ferreira. Pires, La.mounier Go- 3l d , 
dofredo, ·Rodolpbo Abreu; Oupertino de · Si- 0 mez li.mio· · 
queira, Theotonio de Magalhães,, Arlbur O si-. Artbur Rios vem fazer 
Tor,res, Edua.rdo Pimentel, 'Padua. Rezen.de, uma reclamação inversa dàquelln qui;; fez o 
Galeão Carvalhal, Luiz Fiaquer, Casemiro da b · 11 Rocha, Oliveira. Bfaga., Bueno de Andradá., 8eu no l'e âm1go e . co ega. representante de 
Alfredo Ellis, Paulino Carlos. FrancisêO Gli-· Al~g~~;rio do Congresso, tt-a.nscrevendo a 
cerio,. Rodolpbo Miranda., ovidlo Abrantes, a.c.,a. da s~ão. que o nobre Sr .. 2<• Secretario 
X·a;víer d·> Va.JLe; Alencar Guimarães, Leoocio s.caba de ler, <lecla.rou que o ol'O.dor não coro.-
Corrfa, ·Lauro Müller, Pa.u\a Ramos, F'ran· pareceu a essa sessão. . · · · 

·cisco Tolenlino, Per.Iro Ferreira., Plinio Ca- .. O facto não é verdatleiro: não só compare
satlo; Guillon. Francisco Aiencastro, Pinto ceu, como ainda. -reclamou. pedindo ao Sr. 
ela Roch:1, Vespasiauo de Albuquerque, .PY i•s t · 
Crespo, Campos Cartier e Cassiano d~ Na.llci· e.cre ar10 que o seu ~ome fosse incluído 
mento. na hstá dos pl'esentes. 

o Sr .. Rod~Jph~ ·da. -Paixão . _O Sr. Preslde%!-te - A. l'eclama· 
(peia .ordcni) diz que o nobre Deputado pelo çao do nobl'e .D~p_utad? ;iao ~rocede, porque 
·1 o dístricto de Minas, 0 sr. campolína, pediu o seu nome esta. !ncluulo na lista. dos prcsen
pa.ra decLara.l' â camara. .que nã.o tein podido tes, ?orno se verifica. d'.1. s.cta., que acaba de 
comparecer ·á.s sessõe3 por motivos · de mcom- ser lida. . . . 
modos de sa.ude, e qu·e, si estivesse pre~el)te . O.SR.. ARTHUR. Rros - Guiou-se pela acta. 
ó. sessão do dia 29,. vota.ria. contra a. moção do publica.da no Diario do Congresso. 
Sr. SAa:bra:· . · O S11.. 2• SEcR.ET.àlUO - cónsttl. da a.cu oue 
. Esta m~sma declaração fclz, igual!Dente, P?r V. Ex. estev.e presentà . • _, 
mter~edto do orador, o Sr. Luiz Eut.enio Em segu.tda.,são a.pprova.1.Jas ns actas do dia 
Moute1ro de Ba.rroL . 31 ilo mez findo e sem debate a do <lia. l do· 

E' lida e posta em discussão a acta da ses· cor.'.'cnte. 
são do dia 29·do mez findo. · 

O Sr. Iº Seere1:ario iirocede à. lei· 
O Sr. A.raujo Gões petle a pala· tum.do S'.eguint& . 

~apenas para pretender do. honrado S1·. 
Preslder1te uma. rectitlcaçilo no Diario do 
Congresso que publicou os trabalhos da ~es· 
são de sabbado. . · · . 

O ora.dor nã.o : esteve presentl.'I a esta. sessão; 
ne:;te dia. · acb a va.·se tóra da cídade, come· 
guindo voltar ás tres horas de. tarde • . 

EXPEDIENTE 

Officio do Ministerio da. Justi~ e Negocios 
rnteriol'es, de 31 de maio prox!mo pa.ssudo, 
mviando a. seguinte . 

MENSAGEM . Mesmo a.. esta hora dirigiu-se à.Gamara. ; 
chegando aqui exactamente na occasião em 
qne se procedia. ·ó. segunda. chamada., e, como Srs. Membros cio Congresso Nacion().1 -
fá tivesse passa.do, não tez questão de ser Tendo em consideração a. exposição feita pelo 
considerado presente, mesmo. porque já es· Ministro de ~ta.do da Justiça. e · Negocios In· 
ta.va. quasi-terminada a sessão-. · . . teriore.>, com referencia. á necessidade <l.e ·um 

O Diario do Con.(Jresso dã. o orador e 1mo credito supplemeotar de 90:000$ á .'·coosigna
presen~e. tenrlo respondido á. primeira ch!l- ção-Diligencia.s policiaes- da. verba. n. 14 do 
mada, e nã.o figurando, entretanto, na vota- a.rt. 2·; da. lei n . 429 d.e 10 de deronibro de 

. ção:nomínal, que aqui se proceiieu. · ·. 1896, submetto o .a.ssumpto ii. vosSa. e::chu·e- .: 
. Quem ler o .Dia1'io do Coii,qrcsso 1kt sup· cida a.p1:er.iação: solicitando·vos a. concc?ssã~ ,-. 

. pondo que se excn~Qu - da. votação, rug·indo á clo~lludldo ~Ted~to. _ . · .
1 

• • 

respDnsabilidade do seu abto. " · . . Capital Fedet•al, 3~ de maio de 1897 .- Pru· :: . 
. · Nt>stas condições, pede ·ao Sr:. Presidente de11ttJ J. de .Moraes Barros, Presidente da Re- . : 
q_ue se· dign~ :IJla.nda.r fazer . e~t:\ :reetifica(}ã.o pnblica..-' ·.A' Commissão de Orçament.O~ 
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.A NN AES DA CAMARA 
.. ·.· 
-~ , ---Do mesmo :l.finisterio e deigua.l data, en-

·viando a seguinte · · · . 
. ~ . . 

,. . 
:Ml.'NSAOE~ 

. O Sr. Luiz Domlugue:t!I pede .ao .. 
Sr. presidente que lhe informe si o illustre 
Deputado por Minas Geraes, Sr. Vaz de Mello, 
presidente <h\ Commissão "de Constituição, 
-Legislação e Justiça. solicitóu sua. demissão. 

'.; . Srs. Membros do Congresso Nacional- o O SR. PR'F.SIDENTE.,.-Solicitou. 
·:· :·· Código do Ensino Su~rior promulga.do . pelo o sa .. LUIZ DoM:INGUES lembra. que . nos 
. decreto n. · 1.159, de -3 de <lezembro de 1892, ultimes dias de . s~são da Semana passada; a. 

;:, · niandou, no art. 37. computar, como de ser- Gamara. rejeitou a moção · apresentada pelo 
· · viço e.ffectivo do magiste~·io,tempo de serviços hom•a.do Deputa4o pela. Ba.hia, o Sr. Seabra., 
· diversos. a. esteequipar~veis pal'a. o e:ffeito da congratulando-se com o governo pela. x·ç· 

jubilação e não para o dos accrescim-OS pe_: pressão do movimento. de insubordinação da 
riodico3 de vencimentos de que trata. o art.iw Escola Militar. . . 
do Cita.do codigo; e nesta. conformidade se · eom· il. rria.ioria. . da . Çaniàra., rejéita.ndô a 
procedia. ã a. puraç;1o do temp~ do serviço ~.os moção. diz o orador que votoµ. e assim votou 
lentes e professores iios Institutos do ensmo primeiramente, porque não lhe pareceu. nun
superior, com referencia. aos .dous menciona- ca muito compa.tive1 com o regimen .republi·, . 
dos effeitos. cano presidencial o uso, ·sinão o abuso; d!lll · 

Tendo, porém, o decreto legislativo n. 210, mocõe.S (apoiados), seja.m de felicitações, como·· 
de 7 de dezembro tk 1894. que a.pprovou com· t '.ldas teem sido a.te hoje, sejam de censura; 
ffi•)tfüicações e a.ddit:;.,1.ent.os o rererído codigo. o oradol' diz de censura., porque não se pó1e 
mandado, no §.2• dü ;irtigo uníco, conta.1' na. dcsconhec~r, ninguem desconheceu nunca, o 
fórma do citado. a.n. 37 o t·~mpo de se1•viço direito àe censurar a quem se reconhece ô 
e:trecti-vo elo magistP.rio para. o calculo de ac- ce applaudir. · .. · 
crescimos de vencirr:-eutos ou de jubíl~cs, o pre~idencia.listno, diz o orador, é de todos 
assim se tem ultimamente procedido. man- os regiruens gov~mamenta.es o que realiza o. · 
dando-se. toda.vi·a., obonar aqueUes accresci- sepa;>e;ção _mais . completa dos Podere5 PU;.. 

. mos a partir na. da.ta. da. lei que permi.ttiua hticós'; 
.. ·.Inclusão de tem:po não compt:ta.vel antes da o Poder Executivo e o Legislativo, bein 
;, -. · s~ promulgaçã:.i . . como o · Judicia.rio. teem cada· um sua.· 
: ·. Con~t·a. e~ta. pratica. tem rech.mado. entre- esphera de acçã,o perfeiW.mente delimita.da, e 

e:.:. •. tanto, com insisteu..!ia.;. alguns fatel'e!!~ªdos; dentro della cada. um age independente dos 
:·:·: ""razio pela qual julga o Governo conveniente; outros o apezar dos outros •. (Apoiados; muito 
. afim de firma.r-3e regra. definitiva sobre o b.nit:) . . . . 
·· a.ssumpto, a deliberação ·do Poder Legisla- o Congresso não pôde. demittir . gover~ 

.·• 

tivo. · nos; os governos não pod.ein dissolver o C-On-
Capita.1 Fc?dero.l , 31 de maio de 1397. - gresso. 

· Prwiente J. de Moraes Barros, Presidente O Poder Executivo ha.ure o seu pres-
da. R.epublica.-A' Commissio de Or(;a.mento. tigio da. propria Constituição de que o haure 

o Congresso. 
-tio Ministerio dos Negocios da Marinha. O. direito que se reconhecesse ao Con-

de 31 do -mez proximo paSS3.(1o,. envi;i.ndo o gl'.esso de . applaudii' ou censurar o go
requerimento em que o secreta!'.1~ da Esc~J.a verno ter-se-hiâ de reconb~er aó governo 
de 111achinistas Nanes desta capital, sol1c1- ·para applaudir ou censurar o ·· Congresso, 
ta. augmento de vencimentos.- A' mesma. bem _como ao Poder Judici3.i'io, pois que pela 
CQmmissão. .constituição qualquer delles é independente 

.do outro. e dentro da. sua esphera. de attri-
-Do mesmo mínisterio, de 1 do ·corrente, buições age; apezar. dos applausos ou dás cen~ 

enviando ci requerimento em que os empre- suras de qualquer'. delles. · · . . 
gados do Hospital de Ma.rinkl pedem au- Pela Constituição o correctivo do Poder 

_. gmento de ven.cimentos . -A' mesma. Com- Executivo está unicamente na lei de sua. re, 
missão. · sponsa.bilidade. Si o governo falta aos ·seus 

·· ~ · ·--.-- .Telegramma: 
deveres, si rc;ttenta. contra a Constituição e 
n.s leis, compe.te a.o Congresso fazer etreritiva. 
:i. rua. responsabilidade. (Apoia<los.) Si a. não 
promove.- é que o Congresso julga. o governo 
isento de culpa, no exerclci~ legal de suas . 

The1•ezina. l de ·jnnbo de 1807-Ao Sr. 
- · . Presidente da cama;rr. dos Deputados-Rio. 

. · ·cumpro grato dever de communicar-vos 
que aeaba d~ ser sclemnemente il)-stalla.d~ a 
Camara . Leg1slatlv<• <lo Estado , ·a qual lL a 

. Mensagem. Cordia.es saudações.-Raymundo 
Ar1hw: • ..;..Inteira.da .. ; 

attribuições. . . . 
No caso da Escola.. Mi).itar, :Por exemplo;.· Si. 

a ca.mara éntendesse que o governo ttilha 
exorbitá.a.o de suas a.ttribuições, teria,de cer; 
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t8;·cu'mj>r1ndoo seu dever, promovido a sua o SR. Luiz Do:.nNGUES - o mais suspeito. 
ra;ponsá.bílidade; Jli não a. promove e que de todos. 
tem .por legal e legitim.o o procedimento do o SR.. SEA.BJU. ·- Porque 1 ! 
governo; se.m, .poli rtanto, Decess1d·da.de de mo• 0 SR. BARRos FRANCO JUNIOR-Porque foi 
ções para s1gm car o seu a.ccor 0 com 0 acto combatido pelos estudan. tes da Escola Milita. r. 
administrativo. · 
· . o SB.. S~A.BRA-V. EX. eotão reconhece que· O SR. SEABRA. - Não sabia; sou amigo dos "'h- A~7' alumnos da Escola, e 'V• Ex. f!lZ. uma decla· 
a~ filO<(vc:> =""ºnos precedentes .da Ca.mara ~ ração d.e que deve tomar a responsabilidade • 
. o Sll.. tUIZ DOMINGUES diz que nã.O ha ne~ 'Ü SR. BARROS FRANCO .JUNIOR - Tomo·a ' . 

gal-o; os Ann~s ti.hi estão para o confirmar. completa. · (lia outros a.pa1·tes . ) · 

· O SR. JosÉ MARIANo dã. um a.parte. o SR. Lmz D.olUNGUES diz que o honrado 
· O SR . Lmz DOMINGUES (ao Sr. Jose Ma- Deputado · pela Bahia s::.be a. consideração 
riano) declara. mesmô a.o nobre depat:·1do que que o ora.dor lhe vota e quanto deve á sua 
. elle ol'ador votou algumas dellas, de ap:.Jio estima, e mais ainda, como seu discípulo que 
ao Marechal Floriano Peiioto, ma.s em uma. foi, qutl.nto deve à s.ua. illustração •.• 
qua.di'a. em que os po'1eres constituidos da o SR. SEABRA - Muito obrigado. 
Republica eram tOd.os ameaça.dos pór uma. 
revolta que abalou 0 paíz.inteiro e precisa- O ·SR.. Lmz DOM!.c'\GUES - • ~. mas per1e 
vam todos prestigiar por todos 05 meios e permissão p11ra. considerar que si a amnistia 
modos 0 poder a. quem ôirecta.mente competi:J. 1ez esquecer o crime da revolta. não pôde 
a. su1foca.ção da revolta. (Apoiarlos.) f.azer esquecer ainda. as pessoas que luctaram 

Parece, poréní.,que é tempo, cessarla.a.quella e os attritos que a lucta creou. 
situação anormal. de voltar ao regimen nor· O SR. BELISARIO DE SouzA - Foi por isso 
mal da. Constitui~ã.o da Republica. que votamol·a restrictiva, quando V. Ex. 

Em segundo logar. o ora.dor votóu contra. a votou ampla. 
moção do honrado Deputado pela Bahia, por· o SR. Jo~É .MARIANO - V. Ex. é injusto: 
que no éa.soda. Escola. Militar o governo cum- o SR. Lurz DOMINGUES - Respondendo a.o 
prira. não ha duvlda; o seu dever constítu- a'parte do nobre Deputado pelo Rio de Ja-
ciooal de reprimir um movimento da insub- 1 b · · t' 1 
orllinação, ma.s não precisa. ser generoso com neiro, em ra. que v?tou a. .amms ia ci:mp a. 
0 governo pa.ra. acreditar que cumprimenfo pelo modo por qne ro1 celabr-ada a. po.z. 
de dever nenhum lhe fôra mais peooso ainda, O Sa. BELtSARIO DE Souu. E ountos dão 
tra.tando·se ile moços qné podem esquecer em a.partes. · 
um momento. como esqueceram, o q:ue Lle- o SR. Lmz DOMINGUES-Não faz muito . 
vem á disciplina., mas não esquecem nunca o tempo que o honrndo Deputa.do :pela Ba.hia 
que devem á Republica.. esteve em lucta armada contra o Governo do 

Reprimindo o movimento. punida a insub· Marechal Flor iano PeixclO. Na esta.cada, ao 
ordinaçã.o, doía a. alma repnblica.na. ir alem; la1o do Marechal, diz o ora.dor, estivemos 
cumpria.·lhe nã.o ex~ndiNe em felicitações. nós., os d.o Partido Rept:blicano Federal, a . 
ma.s, 3.o contra.rio,. recolher-se á dor da. puc combater o nobre ·Deputado e seus compa
·niçã.o necessaria. . . nheíros dG lucta. (Trocam.·se diversos apartes. 

O SR. BARROS FRANCO Jo~n.on.-0 momento O Sr . pYesidente:reGl<twa a.ttenç~.) 
era antes de pezar do que de risos. A amnistia. não p,ódea.paga.r a. hi;;toria., que é 

o SR. PAULINO Í>E SoozÁ. JUNIOR .....: Qua.ndq de hontem. N'essa occasião uós,que apoia.vamos 
o . governo constituído, tinha.mos ao nosso 

· votámos outras moç~, dava-se a mesµia la.do, e t ivemos sempre, a Escola Militar , Não 
cousa.; 3. época. era. t<Lmbem de ·i~~steza.s. era, pois, correcto que o nobre Deputa.do pela · 
· O SR. ·BARROS FRANCO Jmnoa - Era. antes Bahia, prev:i.lecentio-se de um movimento de 
de tudo de apoio. (Trocam·se muitos.,o.partes; ·insubordinação dessa escola, subscrevesse 
O Sr. pYesideme reclama aitenção . ) uma. m~ã.o de felicita.çiío a.o governo peh 

· O SR. : Luiz D;>M!i'íGUE:i - As cil'cumstan. manutenção da or1lem p1;blica e pl'estigio da 
cia.s eram o.utras, como já. fez sentir; 03 ?o. Constituiç-lo, que elle;; alumnos lia.viam ha 
deres Publicas se confundiam na repulsa de bem pouco tempo feito valer, com o seu con"." 
um movimento armado eontra todos elles t ingente de der\ica~ã.o a.o governo constitu:do 
(trocam.se muitos apartes.; sussurYos; · o Sr. contra a. revolta. 
presidente r(clama <;tttençao), e por . . mais que o SR. SE.>..BRA..-V. Ex. estã. :i.])usando das . 
lhe dôa. a. r!eclaraçã,o, a. moçã.o era. subscripta imrnunida.de3 da. tribuna, referinilo·se assim. .. 
pelo borira.do deputado pela Bahia. •. : a p~ssoa. de um humilde Deputado. · · 
:o Sa. JoSÉ MAn.t·A.!lfo.-0 mais in5uspeito o SR. JosE: :1\!A.RI~o-Ell~ nâQ quizre-o . 

de to9.9~· · . . : avivai· odios. 
. ,' ,• 



Câ'nara dos Dept.tados - lm!l"esso em 21/0512015 09:56- Página 5 de 65 

ANN AES_ DA. CA.o\1ARA 

O SR. SE.à.BRA.-V. E.:t. entende que somo.s 
' iocompativeis. porque combatia.mos o Ma

_recbal Floria.no ? Eu sustento o governo do 
Sr. Prudente . . (Ha oiitros -nmitos o.partes. O 
Sr. presidente redcúna atJençao.) 

O SR • . Lurz Do.r.rrNf.TUES diz · qu~ o nobre 
Deputado póde perfeitamente apoiar o go

. ~· ~ verno do Dr. Prudente . de Moraes e o lou·va 
'· . ·a.te por isso, mas o que não }56cle· ou pelo 
·. · menos o que não deve é aproveitai• a occasião 
· para censurar. e taxar. de revoltosos âquelles 

··- que o combateram na revolta. .. 
O SR. · °SEABRA.-~ão tenho n~nbuma ·má 

vontade á Escola Milital'. 
O SR.. Luxz DOMINGUES, continu3Jl.do; .diz 

que o governo, reprimindo o movimento de 
insubordinação na Escola Militar. cumpriu o 
seu devei• e pelo que já disse não havia ne· 
cessidade àe moções parn. mostrar a confor
midade da Camara. com o governo na. repres
são do movimento, e não havia, tanto mais 
quanto o honrado leader da. maioria declarou 

. desta tl'ibun:i. que o governo não autorizara. 
a apresentação de moção alguma, não a soli
citara e qu~ a. dispem;:wa. 

· O SR.. JAnm VrLLAS Boas - Mas o leader 
:': > de~la,rou que não ei-a leadet· do governo: 

·~. O SR. JosÊ MARIAi'iO-Este'regilµen não per
,,... mitte leader do governo na Camara.(A.poiado.) 
, . ·O Sa. Luiz Do:\n"'GuEs-Tudoisso éexacto; 

~porém é p1oeciso não esquecer que o leader 
·· ·é o chefe do psrtido e to:fa a. fé tinha para 

· os partidal'ios a sua asserção. por natural 
. que é a. sua rel:lção com o Presidente da 
Republica, eleito pelo partido, 

O SR.. J OÃO DANTAS Fnmo- Com este re· 
gimen o verdadeiro c!iere .! o Presidente da. 
fü:J?ublica. Nos E,;ta·los Uruoss o chefe que 
es~"t no gover-no e o rlo partido. Isso é 
qae é do regímen presidencial. (lla m uitos 

· apartes e interrt'}Jçiics .) 

O SR. Ll.iIZ DomI~GUEs:_o chefe do partido 
decla.rára aos seus amigos que o governo 
d.ispeDsa.va aqt!ella mcçfio e nenhuma. razão 
bavia. para du 'l"idar de sua. rl!!clar•1çáo, tal o 
seu caracter, tal a sua. responsabilid:i.de de 
cbefe. 

Rejeitando toda.via a moção o · orador con
junctamente com seus n.mizos tia banca.da, 
Srs. Urbano Santos e Guedelha .l\lou . iio, de

· ~. clara1>am que :votavam coõtra a moção, 
-· · apresentada. a. t itulo de requerimento, em-
1;: bora. co~id~l'~sem correcto o acto elo go-

. verno. rt?P!'irnindo o mo•i:nento <le insubor
: dinacão·na. Escc!a Militar. 

·' · : Rejeitada a mocão, não faltou qnetn enten
. ·· ' desse que a recusa de appla usos. nella 

propostos; importava em affirmaçüo de repro· 
:Vii\l'"io 110 ~c~o P.o ~overno1 r~~rimindo o m~· 

. . 
vimento na Escola Milit.i.r . A' vistà ·disso, no 
ctia. seguinte. o nobre Deputado pel:l. .Ua.hia, 
Presidente da Camara., p:1r<\_ rJissip:tr 'toda. 
duvidt~ a respeito, põis 'lUe a re.cusa. da. 
moÇào podi~. etrectivamente pl'estar·se 
áqnella interpretaç.ã.o. declarou que era so
lidario .com a. banca.da de seu Estado no 
apoio ao acto do . Dr .. Prudente de :l.'Ioraes e 
si fôra. aquelle o intuito da Camara, rejei· 
tando a. moção. solicitava a sua exoneração 
do ca.rgo de presidente ·por ser t-ste da. in
teira. confiança da. m:i.ioria, e .que só póde ser 
exercido de perfeita conformidade com .os 
sentimentos della,. ( Trol'Am·se apartes.) · 

O. SR. Jos:é MA.RIANo-E' chega.da a occas'ião 
de fazerem as pazes. (Riso.) 

o SR. Pn.ESIDEN1'E-Atteoção ! 
O SR. FREDERICO BoRGEs-:\las o nobn De· 

putado esquece-se de que o ex-Presidente da 
Camara não · coUocou a questilo ne.iSes ter
mos. 

Uu.A. Voz-Collocou·a nos termo; da moção • 
O SR. ARTHUR. Rxos (rcferi'lldo ·se ao orador) 

-V. Ex. traduziu perfeitamente o men pen
samento. 

O SR. Luii . DoMI1\GUES dedo.ra que foi 
nesse pensamento que· lhr,i recusou . n. de
missã.o. { lía muitos c~partes.) 

0 SR. l>REsIDE:\TE-Attend\o ! Quem tem 
a pa.la:vra. é o Sr. Luiz Domingues.. 

UM SR. DEPUTADO-O Sr. Arthur Rios 3.11· 
dott mal propoouo a contra.·mo~ito ... 

O Sa. Luiz DoMJNGUES-Quem :i.nc\ou mal 
foi o nobre Deputado pela Bahia, propondo-a.; 
Quem andou. mal füi o honrado ex-Presidente 
da Ca.mara., submettendo-a. ã. votacão; quem 
andou mal füi n. Camara.. vot:i.ndo·a. O que 
cumpria. á. Ca.m:i.ra. era, como fez o Senado, 
votar a. .Preliminar. que podia ser Jevuntn.d:L · 
por qua.1quer Deputa.do. de sua. inoom~ten
çia. para votar moções daquclla. naturna. (Ba 
muitos apartes • . O Sr. presidente 1·eclam.a. àe 
novo attençao.) . · . 

O orador oaquelle pensa.menta, isto é, re
jeitando li .moção pelos moti•os expendidos e 
nunca pela. reprovação. ao acto · do ç;overno, 
negou o. seu voto á demissão rlo Presidente 
da Camara.. Rejeita·!a a moção e rej~itada a 
demissão, pareceu a elle orado1• qu~ o inci
dente seria. perfeitamente fechado, sem dezar · 
para. a Camara e sem dezar pal"<l. o governo: 

O orador está ao lado ·do governo do Dr. 
I;>ru:iente de Moraes. mantendo. o principio 
de autoridade. fazendo ·respeitar o i;-overno 
constituído pela i'fa~:no; ç·sta.rá :io lado d0 toJ.o 
o governo contra t odo mcvimcnto ele dco.p1'.es
tígío da a utorlda.lle, como cs.teve a,o !aco de 
Ma-recb.al Floria.no Peixoto na. reforma dos 
13 genera,es, coµio estev~ D!!> ~epr~s~Q ª~ iQ 
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de abril e como esteve na. sufl'oca.ção da. re
volta de 6 de setembro. (&muitos apartes. 
O Sr_. presidente reclama attenção.) 

O Ma1-echa.l Floriano Peixoto pa.ssa ã :pos
teridade com esse supremo titulo de gloria, 
de haver feito $em:pre valer, contra todas a.s 
revoltas, o principio Cle autoridade; não serei, 
portanto.o orador que censure o· Sr. Dr. Pru
dente de Mora.es por tP.r feitq respeitn.t• e~se 
:Principio no ca:::o da Escola Milit':l.r . seria. 
~le indigno da cadeira de seu :i.ntec~ssor. si 
pactuasse com o.espirito de insubordina~.ão, a 
que seu antcc~sor nunca dera treguas. 

o SR: IRu'\EU MACHADO-A c:uleilr.J, que füi 
occupada pelo Marechal FloL·iano Peixoto é 
muito grande pa.ra. o ser pelo Sr. Pl'u<!ente 
de Moraes. . 

O SR. SEctZEDELLO CoRREll. - Sublevação, 
núo apoindo ; ncr.o de intl isciplina. . 

O Sa. Lmz DoMI~GUEs-Não disse subleva
•a.ção. dis ;e iosubordinac'Íi.O, e já a.ntes <1ua
liticou assim o movimento o illus~re l-eadcr 
da. m3.iorla.. (Aparte~.) 

Acceitando a Gamara, diz o orador, t). demis
são solicitada. na.que!les termos pelo lu;mra<!o 
Sr. Arthur Rios, manifestou, ao que parece.a 
sua divergencia. com S. Ex. quanto a.o modo 
de enrora.r o acto do governo. O orador 
occupa na. Commi:!!:ií.O de Constituição, Legis
lação e Justiço. tambem um cargo de confia.nç.1. 
da. maioria. da ca.mara. (T1·oca1n-se o.parte.~.) 

Responde qúe se tem sempre entendi<lo 
assim . 

o SR . CASSIANO DO NASCDIENTO-Apoia.do. 
o SR.. VERGNE DE ABREU - Tanto ma.is se 

tendo feito a eleição por iodicaçíb do leader 
tla maioria. 

O SR. Lut~ Do:mNGUES - Pe~feita.mente. 
Tanto mais quanto as eleições foram feitas, 
indicando o nobre leadcr O:> candicla.tos por 
determinação do partido, pa"t'a. a. qua.l con
correu o orador. 

O SR. SERZEDE!.LO CoRRÊA. - Era. melhor 
aguardar a eleiç;1.o pai-a. Presidente da ca
mara. Quem s1be si VV - Ex:s. não teem 
maioria~ · 

O SR. Lurz D~MI:-<GUES-A maioria. da Ca.· 
mara, na. uemlssiio do Presidente da Camol1'a., 
já m:rnifestou sua. di vergencia,e quá.nto basta 
para o orador não se con:>ervar um instante 
em um cargo d~ sua. - confiança, apoiando, 
como o ora.fo1• apoia., o acto do P1·esidente da 
Republica, sobL-e que ver~u a. demissão. 
Oor-a.dor.portanto,em que pese a.o nobre Depu
tado pelo Pi1r-.i., a quem pe.ie permissão para 
decla.rar que n~-sas qneswes, não pede con
selhÕ sinão á sua propria. c:insciencta.. solicita 
do Sr. Presidente da Ca.ma.ra que submetta a 
votos o seu-requerimento dedtiIJJissã.o. (Muito 
bem, muito bem.) · 

O Sr. Presidente- Oppot'tuna.
mente toma.rei em ~nsideracã.o o pedido do 
nobre Deputado. · 

ORDEM DO DIA 

O Sr. President.e- Está finda a 
hora.do expediente. Não havendo ·numel'o 
legal para se proceder á eleição do Presidente 
da Camar:i. e a. votação do projecto indicado 
na ortlem do dia, passa-se ii. materia em dis· 
cussõ.o. 

E' annunciatla. a 31 discussão do. projecto 
n. 13, de 1897, redacção p9.ra 3' discussão do 
projecto n. 78, de 1896, regula.ouo o · serviço 
de assistencia. publica. a.os alienados. 

Ning-uem pedindo a. p1lavra, é encerra.da. 
a. di>cussi1o e adiada. o. voUl.ção. 

E' annunciada a. 2' discussão do projecto 
n- 28.t A, de 1895, a.utoriz'l.ndo o Poder Ex· 
tcutivo a. maodar p-agar ao cartelro de 
t• cl(l.Sse da Repartição Ger~l dos Correios, 
Philomeno Jocelyn Ribeiro, os vencimentos 
que deixou _de perceber. 

O Sr. Mello Rego (pela or-dem)
Desde que V. Ex. declara a ma.teria encer
ra.da, tem de procederá votação, e si não ha. 
numero nó recinto, tem que mauda.l' pro~c
der á chamada. 

O Sr. Pre~ldent.e-A Mesa sabe 
que pela. lista ela porta. ha. a.pen~ preseo~ 
!IS Srs. Deputados, e. port:i.nto, nao se po·le 
proceder ª· v~taçã.o alguma .. Não ten~o outrG 
interesse sm1.10 o de cumprir o Regimento. 
(.Apoiados. ) 

O Sr. l\fello l.~ego (.pala ordem)
Diz o art. 150 do Regimento : «Sempre 
que se deixar '1e füzor qunlquer vota
ção por não se achar presente_ o nul:J:!eN 
le;;a.L de D.eputa.dos e qua.ndo na.o esteJa.m 
preenchidas us horas dos tra.balbo;i, proce· 
der-se·ba ó. nova chama.da, menciona.ndo-se 
na. acta. os nomes dosquese houverem retira.do 
com causa particip3da. ou sem eUii:o.. 

Isto é o Regimento e nã.o h~ pra.tica. ·que 
poss:i. prevalecer ao Regimento. 

O Si~. Artbui- Rios (pela ordem) 
- V. Ex., S t•. presidente, a.caba. de proceder 
correctamente.(~4poiodcs e nao apoiados.) 

o SR. Ovinxo AB&ANTES-E' o ex-presi
dente quem falia. 

O Sa. Jo.;:Ê M.A.ro.rno-Siio todos os prin
cipio; inca1•nados. 

O SR~ ARTHUR Rros-E' disposição clara 
do Regimento, são todos os exemplos traça.
dos qesde o inicio !tos tial:!alhos do Oon~ressQ 

· .. 
. \ 
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Na.ciom.l.t1ue quan'~.o a s~ssio f, iniciada ape
nas co:;~ o numero de 1:1 Deout:1.1los. lê-se n. 

- ac1a., p;·ocede-se á leitura dÕ expediente e 
segue-se a discussão que o Regimento per· 
mitte q:ie haja loga1• na hora chamada do 
expe,lit?nte. 

Si de_:iois compare~ numero superior, s i 
· ha uma. votação e 11epoi$ della se verifica 

... · nã.o h~~:..er numero para outra, pro~ede-se 
então a clla.mada.(Apoiat.los.) 

1fas. no easo vertente, V. Ex. interpretou 
o R!lgiiaento e seguiu as normas traçcidas não 

·mandando proceder á chamada.. 
o SR. ALCI!\'DO GU.\.'\AB.\.R:\.-V. Ex:. fullou 

como um livro aberto. 

O Sr. Pereira de Lyra (iJela. 
ordem)-Requeiro a V. Ex., si acaso o Re· 
gimemo nilo se oppõe a. isso, que mande ler 
os nomes dos Deputados que figuram na 
lista. da porta. . 

O Sr. President;e - Não posso 
acceitar o requerimento do nobre Deputado 
que é contra o Regimento. Continua a dis
cussão do projecto~ n. 284 A, de l 895. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer· 
rada e;n '.?:• discus:;iio o artigo unico do pro
jecto n. 2.84 A,de 1'805, e adíad;i a. votação. 

E' :rnnunciada a di:>cu!>são unica elo pa· 
recer · n. 64, de 1897, nomeando pa:ra o 
C'.l.l'go de ollicial da. Secretaria da Gamara 

. dos Deputados, vago pel:>. promoção •lo offi
clal Ca.1'10~ Fr,mcisco Xa. vier ao cargo de 
chefe de secçã-0, o cidadão Arthm• Dias. 

Vem à. MeEa., e lida. e posta. conjuncta.mente 
. em õiscussão a. seguinte 

Substitutiva. ao parecer n. 64, de 1897: 
Em vez de:-E' a Commissão de Pollcia, 

etc. :- 11íga·se:-Fica E:xtincto o loga:r. 
Sa.lo. das sesi'uos, 2 de junho de 1897. -Ri

'!JadatJit.t Con·éa.-Aici>ido Gtianabara.-Tho
'ma: Accioli.-Oscar Godoy.-PauZa Ramos. 

Ninguem petlindo a palavra, é encerrada. a 
· discussão e adiada a votação. 

E'_annunciacla a 3"._ discussão do projecto 
.. n . lo, de 1897, redacçao para :J·• discussão do 

:pro.iecto n . 44 A, d~ 1896, que marca. o pes
soal dos estados·m:i.1ores do :Ministro da Ma
rinha e do chefe do estado-maior ..... eneral da. 
Armada e os respectivos vencimentos. 

. Ning:1em pe~indo a palavra,_é encerra.da a 
discUSS<•O e adiada a votação. 

da uenliora vaiios bens, atém dos enumera.dos 
no ãrt . 529, do decreto n. 737. de 25 de no
vemb1·ç_ de 1850, e dá. outras providencias. 

O Sr. ·~.raz de Melio - Sr. pre
sidente, trat:i.ndn o projecto, cujã discussão 
V. Ex. acaha. de annunciar, de assumpto. 
ímport.inte e não se acliando presente um. dos 
Srs. Deputaclos que offereceu emendas á me· 
di•la. nelie contida., enviarei á Mesa. um reque· 
rir.aento. 

Vem á Mesa, é lido e apoiado o seguinte 

REQ.UERillEN'TO 

Requeiro o adiamento da discussão do pro- · 
jecto a. 16, da.1897, pc•r 48 horas. 

&ila. rias sessões, 2 de junho de 1897. -
V a: de 11lel!o. 

O Sr. Presiden.t:e - Não havendo 
numero, o requerimento do noure Deputado 
ficará prejudicado. 

o SR. VAZ DE MELLO - Mas, eu pediria 3. 
V. Ex.. que acceitasse o requerimento, afim 
de ser tomado em consideração o_pportuna
mente. 

o SR. PRESIDENTE -Sim, senhor. 
Ninguem ma.1s pedindo a palavra, é encer-

1•a.rla a discussão e ::>.diada. a votação. 
Vem a Mesa a seguinte 

DECLA.RA.ÇÃO 

Declaro que, si estivesse presente ás vota
ções nas sessões dos dias 28 e 29, teria votado 
a fa>or <lo requerimento do Sr. Se3.br:i. e 
contra a renuncia. do Presidente da Camara:, 
c Sr • .A.1•thur Rios. · 

Sala das sessões, 2 de junho de 1897 .
locio Vieira. 

Vae a imprimir o seguinta 

PARECER 

N. 65-de 1897 

Reconhece IJ eputados pelo 2° districto do Es
tado do Rio de Janeiro os Srs. Lui.:: da SílM 
Castro, Eit.::ebio de Quei?·o~. Carneiro .ilfat
toso, Pedro Augusto Tavares Jttnior e Nilo 
Peçanlia.~ com votos em separado dos Si·s. 
Thoma~· '.Accioli , Jorto de Siqueira e 001-
neZio da Fonseca, e uma emenda offerecida 
poi· varias Srs. Deputados. 

E' itU~Unciàda ~ ~'.. disi:nssão \~O r1ro_Jeeto Ex~min_a.ndo_ a.ttentamente tr.dos os papeis 
n. !6, ca 1897. rec.a~ao p~m 3·• d1S<.:tL.s_sa.o do relativos a tle1ç.i.o a que se procedeu em 30 
proJecto n. 191, de 1896, que decla.1·a isentos . de dezembro proximo passa.do no 2" distl'lcto 
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do Estado do Rio . do Janeiro, e depoi~ d;i 
acurado estu.do de iorhs 3.S a.lle;.,racões e do
cumcn tos dos íntercssa1lo$, tendÔ tambem 
em co_ns~deraçã.o o voto do l1.igno l'elator da 
Comm1ssao, verifica-se o seguinte : 

_Que a apuração geral dos votos do districto 
n~o operleeeu aos preceitos da lei, polo que 
nao pode preYa-lecer ; 

Que, q_ua.nto ao merecimento das eleições 
das diversas secções, impoem-se as seguintes 
considerações : 

llfo~icipio de ltapanma 

ri:?~ª"~º"· como porque est:.í. provado por jus
~1!1e:~~:oL~S d~ a1nha.s a5 -p·ct.rtt:!S qllc não hoU'l~ 
apUl'-&.(;Ü.D <lu, elwi<;ào ne~ta. · secr'..io ern consa .. 
quencia do tumulto ~ dc~ordei{s nella occor
r•i.J_os quaado comecav:1 a apuração. • 

ue,'e ser· app1vvada. a e!eiç:fí.o da 3" sec
ç5..o do 2·• dístricto, em face da. acta,, que se 
:i.cha r·evestida. de todos os rcrimsitos legaes e 
da qual con~ta que os trabalhos se e.ffectua
ram com toda a regularidade, nifo· sendo a 
p1•oya. offerecida p;i,rn. invalidai-a bastante 
para destruir a que resulta da. ac~ uas 
refüridas condições. ' . 

Não deve sel.' apurado o boletim <la secção 
unica, do 4°· district.o porque, além de eotar 

As a.cfu.s da. 7 ." e 9.• secções· nito foram ;:i,ssignado por dous cidadãos Que não for,tm 
trans~~iptas!.. con~oridas e concertadas por eleitos mesarlos, como se vc dos editaes pu
tabelhao e nu.o estão assi<>nada;; pelo numero blica.dos no jornal official tla municipalidade 
de mes~t'ios q_ue a lei req"'uer, sendo que na e de não conter a declaração do numero d~ 
7.• secçao votaram cidadãos não afü:tudos. eleitores qae compa.1·ecerarn, esLá. provarlo 

Centra. a. valirla.de da 19"' secção aUcgaram que não houve eleiçfüi nesta secr.;ão. Quanto 
os contestantes terem votado mais de cem ao boletim eomplemeuta.r oiferecido, é elle 
inrlividuos ql!e 1;1ão sü.oeleitores,e p~ra prova f.1Jso, ci.Jmo se verifica confrontando as ~ssi
uesta alle~açao Junta1~ctro duas certidões, sob gna.tura.s rle~te boletim complementar com 
l.lS. 11 e 12, do ex-secretitrio da Camat•a. Mu- a~ do primei'.º· o.ccrcscendo mals que, niio 
nicipa.l, extl'ahida,; do ali~tamento r1o muni- so pel'ante a .1 unta apl1radora, como perante 
cipio e referentes à clit<L secção. De,~as esta Cominissií.o. quando apresentaram a. sua 
~esmas certidões, µorem. se verillcn, que defesa os c;rndidatos diploma<1os, nã.o fizeram 
sao fülsas. Com cffeito, na de n. 11 certi- rel'ere11cí;i alguma ª"' uoletim complementar, 
fica o ex-secretario da. cri.ma.r·a. niio e5tarem qLic só ultimamente e~ltíbil·am, a 15 de maio 
alistados cidadã.os que d<t act:i.consta h:~verem com a sun. tréplica. ' 
vota~o. ~omo, por _exemplo, Vicente Lopes N':i:o devem ser apura.das as duplicata.s da. 
de S1que1ra, Antonio de Ai-ellar Prurl.encío l'· ~ :.!' s2~1;(Se~ do 5° r\istric:to, porquanto não 
Jose da Silva, Francisco Brandi: H.omualdo existe cr1tel'10 lega.l paro. a prefercncia. de 
Brandi, Antonio ltud1·\gtleS '.\:eto e 0\11 ros, q Uàlqmll' de!l:is. AS rfrovas pt·oduzidas de 
ao p:i.sso que é o me~mo l'u11ccionario que, parto u..p;l'te para. a sus::enta;;ão de q_ualquer 
sob o n. 12, certitlc1~ que c~tcs ci<l:ulii.os estão d.a~ elel(,ue,; 1;,~em a me~ma li.lrca. e nulliti
ali$ta.dos eleitores. cn.m-se, flizcndo t•·1·ent a.s •fleiç0es ~ido foi tas 

Cumpre ninfa not.:1r r/U<', por parte rle na rnesma hoi-.t e euifü:io legalmente de~i«na
um dos Cl\nüidatos contcistn.dos, assisti'' it, r\os e perante inesMios elett.os pelo mesmo 
eleição, proscnt.e em m"sa, 0 fiscal .M~nor nor1er competente. 
José Gomes que, assigm1.ndo o. :i.cta, lavro A acta da :3·' ~ecçiio do refêrido 5° districto 
em.seguida o sem protesto contra as irregu- deve :-or apurada, porque se acha revestida 
laridades que a.pontou, a lilll>r.r : não constar rle todas as solemnidac.!es exígiclas pela lei e 
da. mes1oa aeta o numer() rle e1eitol'~S que delta consta q_ue _o processo ele!tor;i.l C:ºn~.u 
deixaram de votar e nem a expedição de 1eguiar:n:ente, nao se podend0_ considHa.r 
·boletins. Si tivessem tomado p:.trte na elei- como vtc10 que affecte a sua v:ll1tlade a reti
cão mais de cem cidadü<>s não a.listados, ou Ira~~ de tres mesn.rlos, q_ue foram substi· 
me~mo un,i, e claro. que aQuelle fiscal l L~1uos nas termos e .Pela forro&. ordenada na 
ter1a. arguido essa nu Ilida.de no protesto le! · . . . 
que lavrou em seguida á acta; tanto mais J Qulrrto ::,o bolettm ap1·esent;>.do •. relatlYo 
quanto da mesma acta consta que os elei-. a. esr.tL secçao. deve elle _ser• ell'ect1vamente 
tores que votaram tora.m chamar.los pr!a.1 rlesprew.do .por e~i;a1· a;,s1gnado :1pen::.s por 
côpla do alistamento respectivo, a qual se tres mesartos, r~u.o conte:· a declarat;ãr) do 
acllava na mesa., com os livros da eleiçilo, numero. _do elettores que !:Ompa~eceram, 
na occa.sião em que o mesmo fiscal tomou sendo vmvelmente falsa a. decr,1r11ç~o expli-
assento. cat\v,t da falta fÍ(l.n.ssignatura. ele clous me· 

. . . . ~arío;;, porq:ie e.>tes nü:r; se ause11taram tanto 
Mnmcipto de Ca.mpo::.~O boletim da. 4" que concluii·:im a elr'icão t.omo c:onsta 11., 

S':_cçã~ do 1° ~,biricto nrw Jr;\·e sor ::..purr:.d,). :\(~ 1 ::1. O b:1l~·tim r:irnpk•mei;t:<r fJUC ultima~ 
nao ~o J20r nao .coute~· •. se:tll «·a.W.o aiieg::i.da., i' :~t•:".';:(\ l'o,i j 'u1w, 11~dJe uas m1.:~:;~1s c1.:11.su1.,is 
como exige a lei, a. assignutura de todos os .Ja. foitas em relaçuo <10 du. secr;ao unica do 

Ca.m;).ra v.n :: 
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4° districto. sernlo ·completamente ditl'erentes 
as assignatnras qu(j figuram em um e outro. 

Em relação :í. secção unica do Gº rlistricto, 
na. qua.l houve tamtoem duplicata, . prevule

. cem as razões offerecidas para o. não apura.
• çã.o da l" e 2" secções do 5° districto. 

· ·Não podem ser apurada.s o.s d<:ela.r~ões 

:i.ccrescentlo que o termo de comparecimento ·· 
foi assignado üpenas por quatro mesa.rios e 
não foi encerrado. como manda. a. lei, sendo 
certo que, á. vista. dest.1.s irregularidades, não 
deve ser apurada. 

.ilfünicipio de Santa Maria Magdalena 
. . .de votos.:i.prei:sentadils na secçü.o unica do 8° 

districto .e na. l • e 2• sc~ções do 13° districlo, Fttlla a á.cta da .6' secção õesLe município 
porquan~o não foram cita;; teit·is de acco1·11

0 no termo de encerramento d.i.s assignatur-as 
com<_: lei ~- 426'.de _ 7_ u•~ d<?Zcmbro de 1896, .ios cleitot·e:;, e, entretanto. Ui). relâçã,o ou 
art. 1"; sao l~eclaraçoe.;; f~1t.a:> em uvulso •. c?pia de;sas "-SSiguaim·as não consta o dito 
.sem reconhec:mcnto da:; ll rmas do.s decla- t ermo de encerramento. que a lei exige para. 
rantcs e assun. t~'3.nsc 1·1 ptas . nos livros de a. validade de uma el~iÇ<1u, :;e n•1o para. notar 
notas dos escriv<J.es r.espectivos,. c~mo se que 05 nomes d.:s eleit.orcs ctess.i cópia.. ern 
P.rova. com as duas cert1cl~~ ex~11ll1das, con- numero de 154, ''eem escdptos em ordem al
stando p~Ias m751m1s cort:does que os_decla- phe.betica. Contra. ti regularidade dest:i. elei
r~ntes nu.o_ assr;;naram sua.s dccI~raçlles nos çiio foi a.presentado p!'ot~sto por va.rios cll.'.i
hvros dus escr ivães. Cumpre ameia. _uota.t· tores e feito contra-protesto pel:t mesa. Diz a 
que os. documentos m. S e 0, dri.; canúirla.tos a~ta que tacs documentos foram a ella anne
contesta.dos, couf:ont:i.dos com cs de ns. 7 e 9 xos. e. entretanto, •leltas n:ío ha noticia, 
dos contestante!', pe:·dem touo vnlor que pu sendo licito de~s~ talt-i. infern• a procedencia 
dessem pretender. porquanto si!..o aq uell<i.s das arcuiçf'J€s do prot~ sto. 
certillões extrahidns <los livros de notas dos º 
respectivos escrivães de -pnz. sem a devida 
fide.i i<lacle, e, pa.rec.-endo, pt:lo erro que ambas 
contecm. da citacão de uma lei elcitor:i.l que 
não existe. que tiveram .-, mçsma. origem os 
a.baixo assigua.dos tL que se reterem. Sobre
leva que não conferem tae~ declai-açÕEs de 
votos com as ccrt iúões ver/lo ad 'l)Crbum, 
extrahida:s dcs mesmos li;·!·os e relnti\·:l.-; a.os 
mesmos il.ctos, quaes sc·jam os documentos 
citados ns. 7 o 9 dos contestaotcs. Accrcsce 
que a. declara..;ão ce voto para. ser ac~itu. 
prociso. de funda;r.sc cm •\lgum dos motivos 
taxados no suot·acita1!0 art. 7" ria. lei n. 426; 
ora, nas eleições do S0 e 13·• districtos. mio 
só não fic<l.raro p1'0\':l.d11s as a!lego.~õi!S dos 
~ndida.tos contestar.los, como, ao coutt·ario, 
provado está que não tccm tnes :i.111:),(ações 
funrlamcnto, como o reconheceu o roto do 
illustre relator. que opinou pela. V'1lidadc 
das mesmas clei~ões. 

Não deve ser apux;vla :i. acta da. l" secçd.o 
do 12" districto, por uã.·:i vir assigno.da pelos 
mesarios. nem conferida e concertada. µelo 
escrivã.o <1e paz ou ~$<:r· ivi!.o ((fl /zoe e sim pelo 
ta.bellião Manoel Leopohlino Almimnte Porto. 
que não podia estar pres~nte á mesa eleito-. 
ral para fazer a conrm·encia e o concerto. 
v isto romo foi esse o tab::lliiio desig u::i,.10 

. para. fazer, como fez, '1 transcripção das 
actas, conferencia e con~rto das autllenticas 
da 2" s~cçIT.o O.o 2" districto de Campos, como 
se vê do etiit:.i.I tl•t C.m1ara :\Iunícipal. de 20 
tie rlezembro t!c 18g6, pnbl i c:1do ri:.i j LJrna! otfi
cial da mesm:~ Cam:~ra. 

A 1.1utheutica e a cóp i<L 1!a:; as3ign:.i.turas 
do$ eleitore~ cl'.I. ~c~ç;io unka <lo 15'' tiistricto 
não estilo ct>uferiuas e concerta.das, e nem 
conSÍ'.1 que a. acta tenlla. sido tr?-nscripta.; 

.Mimicipio de Macalie 

Houve solução de continuiclalle nos traba
lhos eleitora.es Úilo !•secção 110 3° districto de 
Mu.ca.he. d~ onde se retirou tempom.riamente 
11m uos mesa.rios. A acta.. entretanto, nem 
ju::;títlc:i. e nem menciona. tal irregul:i:ridade 
ri ue. alias, <i confe1·ida no coutra·protesto 
que '1. mesu. fez a.1) }>rote:;to do fiscal de um 
do~ candidatos . Nii.o c·•nst:i. que a. acta tenha. 
tildo tr:ws.~ri pta. e o. cúpíiL úns a.ssigna.turas 
dos eleitora:> não foi •~ssign3.da pelos mesa.
rios, tra:..f'nr!o quatro assigoa.turas ovi !en
temente <lil!ercntes das dos mesa.rim, pare
cando feitas pelo mesmo punho e nii.o tendo 
~ido, atum 1le r.udo. a mesmo. cópia conferida 
e conce1•tn.rln. Pur t111ls fondamentos não deve 
i;er a.ptn·adu. esta f:leiçii.a. 

MtmiGiJJiO de S. Jorzo da Bai·ra 

A authentic:t>. que, bem como a. cópia. das 
:i.ssignaturas dúS eleitores da l• seci:ã.o do 
2" di~tricto deste município, não estil conf~
ricla nem concer;;;~da o nem demonstra ter 
sido a acta. tr.insr.riptn, denuneí::i. o seguinte 
vicio flll!da.mental-foram t·ecebMas e e-0nta
das 185 cednlas com o rotulo Para de)nltados 
e 2pcMS IOS com o. rotulo Para .,enador; da. 
apuração foita p:\ra deputados o numero dos 
votos apum.do3 não confe-re com o das ce-lu
las recebidas e a.ccusa a. falt1i de a.pu l'aç.ã.o do 
so ccllul:.1s-irregulurida'le esta que u. act<t 
não ex['lica. 

Despeez;;.<lo.; os votos constantes dos bole
tins e declarações pelo3 fundamentos expos
tos, assim cooio os constantes da.s du~lica.ta.s 
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e dn s seccões indicadas, verifica-se 11elas au
thentica.s que deduz-se dos diversos cn.ndi

- dato8 as votações seguintes: 

Pelas duplicatas 

Votos 

Ah·es de Brito..... . . . . . . . 53!l 
Silva C<J.stro.............. 380 
Pedro Tavai·es .Junlor ..... 380 
Nilo Pecanha..... . . . . . . . • . 315 
Leonel Loretti ... ........ ~ 325 
Euzebio .de Queiroz....... lü7 

P~las secçiies cuja nulUda(le se propõe 

Alves de Brito............ 490 
Silva. Castro ........•.. :.. 3!)0 
Eu2ebio rle Queiroz ........ 315 
Pedro Ta.vares Junior..... 259 
Nilo Peç1nha.............. 251 
Leonel Loretti. . • . . . . . . . . . 243 

Aunullados esses votos e deduzirlos dos re
spectivos candidato~, a ordem da. votacão é a 
seguinte: · 

silva. castro. . . . . . • . . . . . 3. 097 
Euzebio de Queiroz..... 3.645 
Pedro Ta.vares Junior... 3.:335 
Nilo Peçanha..... • . . . . • 3 .2 l ·1 
Alves ele Brito .....••... 3.191 
Leonel Loretti. . . . . . . . . . 2. 713 

Em vista. elo exposto, offerece as seguinte;-, 
conclusões : 

I.' Que seja.m approvadas as eleições a que 
se procedeu no 2° dtstricto do Estu.<lo <lo Rio 
oe Janeiro, em 30 de ;Jezembro do anno pl'O· 
ximo ftodo. exceptuadns aqaella~ cuja null1-
<lade se propõe; 

2. a Que sej11.m i·econ heci<lcs e proclamados 
Deputados pelo referido 2·' districto eleitoml 
do Rio üe Ja.ueiro os cidadãos Luii da Silva 
Castro, Euzebio d~ Queiroz Carneiro ~Iattoso, 
Pedro Augusto Ta.vares Junior e Nilo Pe
ça.nha. 

·Sala. das Commissões, ~ de Junho de 18[)7. 
-Edua1·do de Berrêdo. - Guedelha 1lfow·ao. 

VOTOS E~I SEPARADO 

cional, verificou que a referida eleição corren 
ma.is ou menos regul<:lrmente em toJo~ os 
collegios c',o dito cI1striclo, menos nos pontos . 
a que em seguida se allude. 

Assim, nas secções/" e 19'' r'o ruunicipio de 
ltaperuna, -:i.lem de outras irregularidades 
que nellas se notam, votaram cento e tantos 
individuas nãó alistados, como se prova con
frontando se os termos de comparecimento de 
elêitores com a certidão exhibicli.t do alist<• 
mento legal desse municipio. 

A Commissão propüe,pJrta.nto,a annullaçiio 
do resultado dessas sec{'ões, que é maui{esta.
mente falsa. 

A Commissão enten,~e aincfa que, quanto U. 
3~ secção do 5° districto de Campos. elevem 
ser desprezados niio só o l:J(>letim offcr·ecido 
pelo candidato Dr. Nilo Pf'çanha, ermo tam
bem a ricta aure~etlt.ad:i. pelo:; candidatos con· 
testantes Dr. Sil»a Castro e outros, visto 
como em '1muos estes documerrtos eucon· 
tmm·se senõe.;; e \·íciDs que constitu~m justa. 
base para sua nuUitlado. 

A Commíssii.o enteude mais que não póde 
ser n.pprovacla a eleição <la 3ª secção do 
2:' districto de Campos, onde a prova. o!fere· , 
cída em favor da su:i. valid;Lde é ína.ue e nada 
con-vincente. 

Quauto á.s duplh;utas (~.li. l• e ;2,; secções 110 

5 ' tiis!ricto e scc<;ilo nnica do 6" districto, 
t111nbem de Carn1Jos,enl.ende a Corn111issií.o quo 
deve ter pro:ciiment.1.1 ii.lcntico ao da ,iuata 
apu1•adora,, e approv~r ns acta.s das eleiç:õe.; 
fo:tas perante a m;:i.inria dos membro~ di~ 
mesa,nomeados pelo Poder competente. u.ctas 
que Vicmm a.compan hadas do li Vl'O · ue aS$i~ 
gnatura.s elos eleitores. 

A Commissão entende, finalmentCl, que, 
Quanto :í.~ cleiçiir.::; do munlcipio de C:~ffiIJO,, 
devem ser apprO\":J1.fo~ os IJolctins da 4" sec
ção rlo l" districto <J ~eeç~ão unica elo 4" 1lis· 
tricto, cuj;:i.,s u.ctn.s lomn1 inutilizadas. 1mh1 
de onde l;a boletins extraJii,!03 na coa!'orm1-
dade do § lG" elo are. 43 da lei n. 35, rle 
26 de ja.neiro de l S<J:?.. os q ua.e~, revestidos de 
totlas a::; fürmalida'.!es leg-aes, su pprem a~ 
actn;,; e, igualmente!. as acta;; do s·• e !3 1 

1fütrictos do i·eferido munici.pi.o (sobro as 
qua.es, aliá~. não se pôde aplmtr perleita· 
mente a ver·ilo.de) e tarubem o vo to a desco
b,rto. clocument~do e dYerec:ido por um dos 
candidatos diplom:i.do:;. 

Dacluziclos cs voto3 t!as secções cuja aonul
fai,0.o se propõe, dia apuração final o seguinte 
result(tdo : 

A tel'reira Commissão de Verifica.~·ii.o (le Po· Nilo Pcç&nlia (eleil~1) ..•.... 
deres,tem!o ex:.trnin<\dO cuid:td•)!;:llnt'ntç, todt\s Alves r!e Hr-l<o (i<le!t!) •.....• 
as netas e documentos r efiitivos <t eleição ~!lva Castro (i1l.·m) ..•.....• 
l'ealizada a 3~ de. rle7.~rnh·r·o d.o <~nno .Pr;i:xí;no 1 Euzebio de Q_uei1·oz (uJem) ... 
findo, no :2.u d1~tncto e.o Esta.do do H.10 c,e Ja- Leonel Lorc:ti1 .... , ..•..••.. 
nejro,~iara quatro Deputados ao Congresso Na- . Pedro T1i;varea ••. ~ .• ~ •.••.• 

4.17:3 
4.15l 
:~.rí,7-9 
:·U),ti 
:~.610 
2.s1çi 

voto~ 
» 
» 
» 
.!" 

>r 
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:. A Commis~ão ~. pú1·ta.nto, de purecer ·: j Cvmputndo o resultado de Campos (actas, 
; l G. que sejam ;tppwv<1,das as eleições que bõl~t!n3, duplicatas e a~a.ixo-a~sig.nados), 

se efi'ectu:i.ram no 2·• .. di~tricto do E"ta.rlo do ver1flca.-se que em todo o ~d1str1ct51 obL1ve~a.m 
_ Rio de Janeiro. :i. 3 , de dcr.emLro de is.16, à votos, na ~rdem em q~~ vao coll~bados, e ISto 

excepç.1o das d;i. í " e 19' sect,'õeS do municioio sem apreciar de mcrit~s as ele1~s: 
de l~a_p~runa._, 3" secçfo do 5" d.istr;ctoº do 
mumc1p10 de G:i.mpos e 3" do 2° districto do 
me;;wo municioio : 

2". que sej~iti1 I."econ'hcci·ios e prochmados 
Deputados pelo 2" di5trh:to do mesmo . Estado 

·. os Srs. Dr. Nilo Peçanli:i, co1'onel João An
tonio Alves de Br•ito. Drs. Luiz da Silva Cas
tro e t:uzehio de Queiroz Carneiro :\lattoso. 

Sala das Commissões, em 25 de maio de 
1807.- Th. Accioli, relator.-Joifo de Siqueira 
(com r estricções quanfo il. exclu>ão do candi
dato diplomado Leonel Loretti). 

VOTO El\I SEPARADO 

· Pe1o exame das a u then ticas nresen tes á 
Commissão, excluindo o municir,io-deCampos, 

'" o n•sul t :i.clo da deiçã.o federal a que. se r>ro
cedeu a :30 de <leze111bt00 de LS96, no 2" districto 

.. do Estado do Rio de Janeil'o, é o seguinte : 

Silva Cast ro .. .. ... • ... . 
Eu1..ebio de Queiroz ..... 
Pedro Ta vares ...•. . . . .. 
Alves de Brito ......... . 
N'i lo Peça.nha . . ........ . 
Leonel Lorett i. ........ . 

Vot~s 

2. fi7G 
~.G39 · 
2.063 
2.033 
1.68.'5 
1.309 

O resultado do municipio ele Campos ê o 
seguinte : 

P.lo.s o.ctu 

Alve;; de B1•ito ..... . .. . 
Pe<1ro Tavares . . . • . .•.•. 
Nilo Pe('a.nha . . .. . ... . .• 
Silva. Castro ... . ... , .• . . 
Leonel Loretti. .. ... . ..• 
Eu.zebio de Queiroz ...•• 

Yo\03 

1.936 
l .S8i 
1.794 
1.77·1 
1.672 
I.458 

Addicionados, i101•em, os resultados con
stantes de bolei i os, duplicatas e ab:~ixo-assi
gnado~. toma<los em co n~idi:rar_,ão p~la junta 
apur;•dom. temos qne o r·es1.1lta•lo total da 
eleição no referido munici tiio de Ca.mpos füi: 

Alves de Brito .... ..... . 
Nilo P c-canha. . ... ...•.. . 
Pc·lro T;.1. ,-.-i.res •..•. . .. •• 
Si! rn C:1 StJ'O •• • ..•..•. . • 
Eu:;~bio llc QueiN1z .. • . . . 
Leonel Loretti . . .. . ... . . 

Yoios 

~.702 
2.c,:35 
1.07U 
] .ri·i'1 
l .5~!:1 
1.511 

Alves Blito •••..• . . • ; •. • 
Silva Ca;;tro • ........... 
Nilo Peçanha •..• . .• • .•. 
Euzebio de Queiroz . .. .• 
Pedto Tavares ...... .. •. 
Leonel Loretti •. . ...... 

Vetos 

4 .735 
4.541 . 
4.380 
4.188 
4.042 
2 .S-20 

T0mando em consideração as nullidades 
p1•opostà$ pelos contestantes e contestados, e 
apm'a.llos os votos de divel'::;as secções de 
Campos, na conformidade do pedido dos con
testantes, chega-se ao seguinte resultado : 

Yotos 

Silva Castro .•....• : .... 4 .934 
Pedro Ta.va.res .. . . . . . . . 4 .477 
Euzebio de Queiroz..... 4.282 
Alves tle Bl'ito •.. •• .•.• • 3.728 
Nilo Peçanha •.•... _ • • . • 3 . 039 

· Leonel Loret ti . .. •• . • • .. l.504 

·E' esta. a :.i.puraçã.o feih em face da.s .au
theutica.s, boletins, duplica.t as e a baixó-a.s
s igwulo.s, e tomadas na devida consideração a.s 
exposições e documentos otrerecidos por uma 
e outr;• .. parte. 

Contra. 115 eleições do município de campos 
arguem os contestantes : 

l", que é nulla :i. da 4• secção do l• dis
tricto, porque, tintes de ultima.do o trabalho 
da apuração, roí a mes>na secção invadida, 
inuti!i2ada. a. urna e dilacerados os livros e 
papeis, sendo, po1·tunto, falso o boletim apre
sentado ; 

2°, que na. 2• secção do 2° <listricto. a acta 
não foi l a>rada. em mesa., ret'rando-se os 
mesa.rios antes de u ltimados os trabalhos ; 

3°, que na. 3 • secção do zu distr icto, a. maio-
ria da mesa, reconhecendo que a apuração 
ser·lhe·bia, desfa;voravel, no intuito de iauti
lizar a eleição retirou-se com o:; livro3 e 
papeis ; 

4•·, que na secção u nica do 4° districto, não 
houve eleic-<io; um gr·upo arma.do invadiu a 
secção. destruindo os livros e papeis antes de 
concluidos os trabalhos, sendo, portanto,falso 
o boletim t1.presentado ; . 

5", que na l" e zrsecçêíes do 5° districto,. a. 
maioria da mesa não se reuniu nas secções, 
indo fazer as actas a bico <1e penna em local 
ext.I."anho; 

0", que na. ~ecçfi.o unica do 6• districto, ve
rilico11-se a nH:s1w1. occurrencia que nas duas 
primeiras sec<;.ões do 1°>" districto ; 
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7°, que na secção unica. do 8° districto, a. çn.nha. João Antonio Alves de Brito, Leonel 
op_posição absteve-se do pleito 'e po;;terio~- Loretti •1a Silva Lima e Lt:.iz d<.~ Sil vi~ Castro. 
mente o.rranjou-se umo.. decla.ra.ção com os 
nomes de diversos eleitores, para se:rvlr de 
decla,1•a.ção de votos perante o juiz de paz ; 

8°. que na \a. secção do 10° districto, sendo 
' insignidcante o numero dos eleitores que 

compareceram, a. mesa. u.nanime fez a. acta. a. 
bel-prazer, não tendo sido acceito o trsca.l 
do candidato Pedro Ta.vares. 

Os candidatos éontestados arguem de fa.lsi
da.de os seguintes netos ; 

a) da l~" secçíio de Ita.peruna,onde votaram 
mais de 100 indivíduos que não são eleit.ores 
e na sua maioria turcos ; · 

Sala. (!as Commissões, 2 r1e junho de 1S9í. 
Ali:aro .Botclho.-Matia Jí u.chado. -Theotonio. 
rle J.fügaUiries . -Luiz Arlolpho. -.Toüo Lui:;. -
Telles de láene::e.-. - La.mo.rtinc.-:- Ilde(onso 
Alvim. 

Contestaçíio da eleição do 2° districto da 
Rio de Janeiro, e docum..entos que a 
acompanham 

QUESTÃ.O PR.ELUIL.'1AR. 

l'i) da 12• secção do mesmo municipi.o, onde Não liouve :i:puraoão geral dos •otos da. 
os títulos eram escriptos á face dos eleitores ; eleição a. que se procedeu am 30 rle rlezembro 

e) da. i• secção do mesmo município, onde proximo passarlo, no 2º distrícto do Estado do 
votaram cída<lãos não alistados ; Rio rle Jaueii·o. 

d) da 2" secção do mesmo municipio,a qual A :ipuração, conforme pr.:ceitúa. t\ lei, é a. 
so foi transcripta no livro de notas no dia. se· funcção stricta. que cabe á. junta anuradora 
guinte 3.'! da eieição; . . de somm;,1r apenas os votós cons~otes das 

e) da 3' secçao do 2° d1str1cto de C:i.mpos, authenticas e. na falta. destu.s llos boletins 
porque, dizem os contesta.dos, a. polícia., que 1 revestidos d~s · solemnidades pre'scripta.s ou de 
a~b3.va de massacrar os mesa.rios da 4• sec- certidões de actas, que não 0ife1-eçam duvida 
çao, de varar a. urna. a. bala. e de rasga.r actas (lei n . 35, tle 26 de janeiro de 1892, art. 43 
e livros,s~ d_irigia ent~o para. a3" secção,~n~el' § 16 e art. 44 §~ 2° e 6•; decreto n. l.542: 
a a.pnraçao 1a em meio e onde a oppos1çao de 1 de setembro de 180:~. a.rt. 12 § 16 e 20 
contava ja viva maiorit1.; haveo.do derrama- e§ ôº; decret-0 n. l .GGS. de 7 de fevereiro 
me~to de sangue, º·que deu lagar a que se de 1894. :i.rt;;. 7" § lô e 18 § 6°). 
retirassem os mesa.rios, ser:do, portanto, fülsa Ta.! niio foi, pol'ém, a func Jão que exerci· 
a acta que a.ppareceu depois. tou a juntn. apurtJJlora do 2'• districto. 

Devidamente apreciadas as a.llega.ções de Arro~ando-se comp~tcncia. q~e não lhe 
uma e outra parte e examinat1os 11s do- pert~u.cia, apurou boletins a que faltavam · os . 

. cumentos em que ellas se fundam, e fóni. de requisito_? Jeg-aes; c9n.tou votos constante~ de 
duvida. que as eleições arguidas resentem-se decl;1raçues yranscriptos em nom~ de ele1to
de vicios que a!Iectam a, su:i. l igitimüla.tle. in· re~. ~em ass1gnatura. destes. nos livros de es· 
fluindo no resultado da eleição. CI'l\'aes. de paz, desprezando us.respectivas 

Accresce que no municipío de campos o.11t:bant1cas ; ~ e1~1 ca.sos de 1\uylicata.s; pre
hou ve intervenção de força fetlera.l e estadual , fer1n sem o cr1tcr10 Leg:i.I (§ .-· dos cltt~dos 
o que não póde deíxar de.inquini:u· ele nulli- a.~ts. -!4, 20 e 18 das leis de 1802, !893 e 1894 
ditcle as eleições procE>didas nas secções em c1tadas)_ns a•1th,int1ca.~ que bem lhe aprouve; 
que taes occorrencfa.s se deram, e, coroo do dcsrobriu em o~t~::i.s, })cn'a ~er pretexto d~ 
julgamento dessas eleições depende .1 rcsul- d~satte'.1i:lel-as, v1c1os ou ~efeito~ de que a 1~1 
tado final do pleito, tornando-se assim impas- n;;1.? <'._0~1tou; en2' suz:una, 111vcs_t1u:se de attr1· 
sivel apurar-se a vontade do eleitorado do 2• lJuL90es que na~ tu~lla., const1tum-se ]JOd~r 
districto do Estado du Rio de Janeiro: ver1ncador e arb1trar10, entrou no conheci· 

Sou de parecer que sejam annulladas as mento de: m_eritis_ ch\S eleições. apreciou o 
eleições procedidas no referido districto a 30 valor _de JUstificai;oes e docume~t~5 present~s 
de dezembro de 1896 e que se mande prooo- p_elos mtere~s:idos de sua pa.reinhda.de poh-
der a nova. eleição tlca,-tudo isto para. chegar ao resultado que 

· lhe convinha e préviamente fôra annunciado: · 
Sala da 3• Commissíio, 2 de junho do 1897. expedir diplomas ao~ cand~da.tos da oppo-

-Cor11eUo da Fonseca. sição, que fo1·am proclamados eleitos pefa 
acta. gel'".ll da apuração que l::i.vrou, da qual 

EMENDA. 

Que sejam reconhecidos, de accordo com a. 
apuração da. junta., os ca.ndida tos diplomados 
:Pelo 2° districto do Rio de Janeiro Nilo Pe-

constam, embor:.; em resumo, as m ,,galidades 
arguidas, que foram des1mvolvitla.s no pro· 
testo em tempo 11.pr·esen1ado (doe. n. 2). 

Afim C.e colo!'iT o seu arbitric., a .junta OC· 
culton varias rel:\c;õ~s ou cópias autllenticas 
das assignnturas dos eleitores, as qu:ies, con· 
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juncfamente com as autl~enticas das nct<lS, 
i!Je .foram remetticlas, p;w:i. tle~oa falta con
cluir, corno fez »m 1·elaçã.o aíl 5• districto. l' 

. e 2• secções, S' e 13' riue ü.e:> authen;ic:is 
nli.o est'.1v,1m re·.-;!sfülas das solemnidade~ le

•. gil.r-s. Eüb:ebnto, :i.:~s boletins que ihe apre
sentou o can lid;lto de >Ua. P"-rcialida,.le attrí
buíu v::tlor jurírlico que não podia ter, pois 

. : ~léin de lbe;; faltarem ns requisitos legaes, 
· . foram exhibidos em 1n1blica."·fórma.s nii.o cCln· 
· · feridas a concertadas com os ol'igmaes, em 

.presença. dos inte?·cssados, o que em dil•eito, 

.é sabido e corrente. - tir<~ a taes ín:;trumentos 
todo o merito probante_ 

S1·s. Deputo.dos pelo candidato Dr. Nilo Pe
ç,a.alla .• 

Attribuindo a 'lei effeitos importantes ã. 
apuraçiio. pois e esta quem determina. e io
dica a ordem ou coUocação dos candidatos e 
legítima a expedição do~ respectivos di
plomas aos eleitos. cumpre, e por isso se 
requet', que o primelro trabalho da. 3• Com
missão de inquerito em relação ao 2° dis
tricto eleit<Jra.l elo Estado do Rio de Janeiro, 
seja.: - supprir a fültG. commettida pel::i 
junta, procedendo á apuração geral, som
ma.ndo os votos constantes das authenticas, 
como prescreve a. lei.. 

Sô assim ter-se-hão, na· ordem numerica 
dos votos recebidos, os nomes dos cidadãos 
votados: só assim poder-se-ha. saber quaes 
os ca.ndidatos que, por direito, tinham de 
ser diplomados. 

Passando a tratar do merecimento elas 
eleições dos diversos municípios que com
põem o 2° districto, fozem-no os corustestantes 
pela. fórma seguinte: 

Mw1icipio de Campos 

Os boletins. com tis firmas uos mes:trio;; re· 
conhecidn.s pôr notnrio publ:co. poderãr\ em 
face.do preceito termin;intc dos arts. 43 § l6 
ali11ca l' dtt lei u. 35, de 18'12; ~rt. 27 § 16 
alinea l" do decreto <lt! 1 de ~ctembro de 1893 
e art. 7° § 16 a&in~a l' do decreto n. 1 .1368. de 
1894, ser apr0senta.dos na apuração geral 
para sub,•titi,írem a actu, isto e, pa.ra sci·em 
vpurados na. falta da.s actas respectivas: e 
claro, porem, que o legisla.dor se referiu aos 
inslnrnumtcs originarias, jámais as pu'blicas
f6rma.s, que, de per si, não trazem o menor 
cunho rle authentieidatl.e do documento que 
reproduzem. 

A junta, não pr.dia , poi~, consequente e !e- Na 4." seccã.o do 1,. distl'icto, antes de ulti· 
ga.!mente, admittir taeo; pv.Mfras-(órmas para maflo 0 trabalho (la. l)pura.ção, foi a secção in· 
aplcra.r-lhEs a votação attribuida aos candi· vadida, inutilizada. a urna e dilacerado:;; o.s 
datos, e o que mais é, desprezando as authen- livros e -napeis. 
ticns recebidas. r o plano da junta apuradora., ssu proposito O que se prova: com a. justificação o.rre-

., deliberado de attiugir, por todos os meios e recida sob n. l - com a noticia do 1\lonitot 
d Campista de 31 de dezembro de !896 (doe. 

mo. os, o remitado a que chegou, além de n_ 41 e com 0 at•tigo redactoriaI do o Prii:; 
ter sido préviamente annunciado comj:1.ctan- de 2:3 de janeil'O do corrente a.uno, sob a epi· 
eia e ularde pela imprensa de sua P'\rciali- .,"'ra·iilm-o c3.So de cam.pos (doe. n. 5): 

' dade, ficou visível e desnudado na consulta 
que, irregu\a.rrrn::nte, foi feita ao Ministro E', portanto, falso o boletim apresentado, 
dos Negocios da Justiça e do Interior, da em que se da, como real, resultado que 
União, c:n 8 de janeiro l{o corrente anno não toí verificado, porque não houve a.pura· 
(1loc. n. 3). c~nsulta. que não teve solução, ~ão. 
pois o Ministro declarou em despacl10, tran.s- Accresce que este b~lctim não I'eveste os 
mittido ao Presii~ente do Estado do Rio de requisitus dallli, nem ~raz a. as;:;ignatura. elo 
.Janeiro. para ser communicado á. Camara fiscal do candida.to D1•. Pedro Tavares, que 
Munícipal de Campos, que o Governo Fe- a.~sistia. ao process:i eleitoral na.quella secção, 
deral era. inc01np~te11te pa1a resolvei-a. uem menciona r-azão alguma da falta. dessa 

A parc'ia.lidade àn. mesma. jtluta., consta, assignatura. 
por rnodo patente, da propria :i.cta. da apu- Para, poderem, ã, vontade, farnr o que 
:ração que ella fez. -lhes conviesse, os mesa.rios da opposição, em 

Do exposto S3 ovir~encia que o tl"abalho maioria da 4" secção, e:irnluiram os dous me
.a que, do dia 29 füi janeiro a. 4 de fe- saríos da p:i:rcialiclade adversa e constituíram 
vercu·o proximo passado. procedeu a junta mesit unanimc; contra o que houve protesto 
apurauoto. elo 2" uístricto da cidade (le que devia ser transcripto na acta e que, 
Campos, 1Liio foi a apuração que manda a a.presentado á mesa, foi inutilisado com os 
lei; e c1ue, portante. n~o exi~t3 apumção outros papeis na occasião _em·que a. secçi.i.o foi 
legn.1 da eleição do 2 11 <listr·ictc, carecentlo assaltnda. · 
consequentemente ele prestimo .iaridico o re- Na 2• secç-ão do 2" districto, a act(I. não foi 
sultado. que, sob o nome de apura1<5.o, consta lavrada em mesa.. A pretexto de receio de 
-&la acta da conclusão ~os t1'a.b:l.ll1os ila mesma t víotencias, a maioria.. da m:~sa retirou-;<e 
Junta, apresentada a M~sa da Camara dos antes de ultimados .. os trabalhos, carregando 
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os livros e papeis, indo lavrar o. acta. em 
loga.r di.ITerente ; contra o que pr otestou o 
mesa.rio Dr. Augusto Octaviano Besl!a., que 
por ess~ motivo niio assignou ti acta.. 

Prova-se com a justificação sob n . l e citaco 
numerv do Monitor Oampisra de 31 de cl ezem
bro de 1896 . 

Semelhante ü•re,,.ll'U.l.aridade inquina. de vicio 
insanavel a. a.cta., uã.o podendo se1· acceito e 
apurado o resultado que a mesma. apre
senta. 

!'ia. 3• seC:ção do 2° districto a maioria da 
mesa, depois do recebimento .das cedulas, re
conhecendo que a. ap~ 1ra.ç.ão ser-lbe-hia desfü
vc1ravel e no int uito de iuutilisar a. eleic.ilo, 
retirou-se com os livros e p:lpeis; pelo que os 
mesa.rios em minoria, "Presentes n(I. mP.sa. pro
rnguiram nos trab.i.lltos:, reot"gani:zando a 
me.:;a. e ultimando a eleiç-ão. como tudo con~ta 
rlo.s a.ctas respectivas e se demonstra. com a 
justificação sob n. L -

Devem ser opnra<los os votos co11.3tanles da 
authent ica, não podendo aquelle procedimento 
irregular aos mei;a.rios, que se retir o.raro, ar
fect:i.r, e menos ainda prejudic."l.l' a ver:' ade d~ 
cleiçã~ . 

Na sec~ílo unica. do 4° dhtricto niio llou•e 
eleição. 

Um grupo n.rm<i.do invn.diu a. secç.iio, (\es
truir.do os livros e papeis, antes ele serpm 
concluidos os tmbalhos ; o que rtcou provado 
com a justificação (doe. n. l). 

E' falso o lioletim apresentarlo, simulando o 
r e:sult:ldo da eleiç5.o que não se realizou 
na. secçfi.o em que o partido da. opposicão ~e 
neh;i. em minoria consideravel e geralmente 

pelos a.rts. 14, 18 e 20 § í~ das leis citadas 
1le 1892., 1893 e 1894, na. especie, não se 
poderia uveriguar em favo: desfas ultimas. 

Na 3" scccãõ deste mesmo 5° districto a. 
eleição fez-se com toda a legaUdade, como se 
v~ da respectiva acta. Entretanto, :i. opposi· 
(;;.10 aprt>.sentou uma clecfaraçã.o ue YOiOS, ca
recedora de met'ecimento jurídico, na qual 
figu!am Mmes de eleltort's que votarnm na.· 
SCC:(.'aO • 
. Tal documento de sua natureza. sem pres· 

timo. meoo5 pMe pretender excluir a acta e 
nii.o deve ~er apurado. 

N;i. secção unica. do ô• districto verificou·se 
a mesma occnrrc.ncia e pr:i.ticou-se a mesma. 
tric:.i . que nas duas pri.lllei:-as secções do 
5• districto. 
. A. maioria . r1a_ me~, não comparecendo 
a hora. no edtflc10 de.;1gnado para funccionar 
a ~ecçiio, foi . p~los mesa.rios presentes e nos 
termos da lei, crgaoisa'13. a. rnEl!'a e procedeu
~e 3 eleiçiío. terminando os trabalhos :i.s 4 ho
ras da tarde, confor me consta <la o.cta. respec· 
tiv:;,. Entretanto, apparece uma acta., simu
lando elei.;ão feita, á mesma liora. e no mesmo 
togar, perante a. m3.ioria. da. mesa., que não 
esteve, durante o te~po consagrado pelo. lei 
para. os tra.balbos ele1to1·aes, oo edifício desi
gna.do Jl:i:ro. a ~ecção. 

Da justificação (d•Jcumeoto n. J) est<i. pro· 
vada a falsidade da acta. forjafa pela maioria: 
da m~sa. 

Não póde, portanto ser apura.o.la essa au
thentica.. No caso. porem, de não se a.pu1·or a 
primeira, o que não é justo, claro é que n5:o 
se póde dar va.101· ú. segunda. 

Nn. sec~ão unic:i. do s• districto a opposiç-Jo 
al.Jsteve-~c do pleito e uii.o compareceu à 
sccçilo. ~~teriorru~nie, nos ci.ias subscquen-

Nas 1• a 2• se~ç.°'.íE's do 5• districto a m:>.ioria tesa cte1çao, m-1·:!.n;ou-i;c uma.rleclaração com 
(]a. me.e:..'!.. de pm:>e r.os livros e p:ipcis remetr os nomes de riiver~<'S eleitorPs para. ~Cl"\'ir do 
tidos pela Camo.r.t '.\tunicipal de ~u:i. pa.1·cia- rlecl:l.ra<·ii.o de votos llCrD.!:t.e o c;;crivri.o uti 
H•l.iide politic:i.. nlo se rt·.uniu a. horn. lr::;:il, pt1::; ~c:udo tra.n:;~ript:i. 111, Jil'ro üu nol<LS <lo 
n~s srcç6~. i:i<to fo.1.er a. c!eidi.o ou melhvr me-;mo, de unde a.liás uã.o eoui:;t:uu ::i.s l'CSpo
:1s act11s. rL birode penna. em I·1cal c~t1·a.nlt0, ct ivu:; :tssígn:i.turas. 
f,, l~amentc uednrumlo. po1· m, nas respectl- A r.s:e lmprestavel <locumento, que a. oppo
v:is n.ct ; i ; . que os t1':1.balho> el ~itoroes lmviam si~ão (~a junta. ch-.1mam 'l:o&os '~ descoberto, é 
sido fcito; 110;; Jogares legalmente CC$igo:i.dos. que se pretondeu · e se p1·e<ende tl:ir m:i.is 
Prova-se com " ju:>titir.:ação, documento turça ju1•idica. do que :."i u.cta dn. eleii;iio ta.
n. 1. · vr-1Hln. em fórm:~ !ega!, sem defeitl.13 nem vro-

A minoria. elos mes.'l.rios, compareceuclo, or~ testos . . 
l!anisou as mesas na f-.)rma da lei, e procedeu cuinpl'e nor~r que ~i. propri:i. opposiçfio nã.o 
1·egularment r. ú. eleiçiict; <lv que tudo .se la- •!con c_estou. que tiv~ss~ ha ~id~ eleição na. 
n·ar:i.cn as respectivas actas, como igual- Si!Ceao umcz do 8• distrw·o: l:rmtou-se, phan
mente se prov:l. curu :quelle ·..!.ocumento tnsír.ndo vii :lenc!~s ela. po:icb. contr:l seu :; i>'-'l'· . n. 1. . lcio.es, a Jizer que <:St<:~, nilo podenc:!o vota.r 

Qaanclo. por"entur;i.. não ~e apnrassem n:i ~cc<;ii.::.. onde l'ó ~1,.._m :i-(Imii.tidos e~ que 
e$t·1s aul.hcatic~. em CM!> :\lgum poder-se- votavam cem a 9a.rc•al1ila11~ adversa., 1ot"am 
hi:im apura.1'- :iquella~. que coMfüuiram a ,·orar perante o t:i.beJlião e .iniz de paz (Ga· 
1l u_plicata.. porque o criterio da prefereocia. ;etn do_ l'owi. de 1 de jnneiro do 1897, uo
lcgu.l o.poutadl.l taxatith e cxclusivameote et11:1ento n. 6). 
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Dessa declara.ç;io de votos que app'.1.1'cnta. · eleiç{io àe;;te cltstricto, e quando po1•ventura. 
ter sido foi ta no 1ni<smo dia da deiçáo, 30 de se :ipure o q11e não e .iusto, a declaração de 
àezemln·o. por 51 ~leitores, que na maioria ~ó yoto, etvada do :i.pontado vicio de falsa e ille
muitos di:t~ riepoi~ e que for:i.m rogados e g:il, devem ser deduzidos os v-otos dos eleito
ameaçados para, a.nnuirem <l. que seus :Jomes res que votaram na ;?.' secção onde compa.· 
:figurassem na fraudulenta tran~cripc,ão no receram, espontanea e livremente, no dia. e 
livro de notas do escrivi.i.o de plz,-.-peo.3.s hól'a que 3. lei ma1'cou para a eleição. 
const.1. que ao PA'lndida.to Dr. l'lilo Peç:J.niiil. 
seriam dados 51 votüs; os outros can<liL~:üo~ Ns. sessão unica do 14° clistricto a mesa 
nii.o tiveram os suffragios de.s$.eS 51 eleito. rcs ! 1 un:i.nltl<() rc•uuiu-se a.nte.s da hora legal sur-

Quando taes voto:i dev.isscm ser i~·pumdos, ~1·ci.ktllleo.do assim o eleitora.do ; e além 
nen\tmna l'azf\o Je ,justiça irnpcm. para que de muitas irregularidades que praticou, 
não sej<>m apurados os votos constantas da como a de recusar os :fiscaes e os votos 
authcutic.'\ respe~tiva.. O allegaoo contra a dos eleitores que s~ apresentaram com diplo
•er1lade d:t dec!ara~ão do.;; 51 votos. e outros mas anterior.?s a. 1896, Javrou a acta da elei
pontos se prova com a. justificaçJ.o documento ção como ihe a:;1prouve, tendo deixado de in· 
u. 1. serir o protesto que lhe foi apresenta.do, 

assiguado por 47 eleitores ; protesto (do-
Na 1° secção do W' districto foi insignifi· cumento n. 8) que não foi tra.nscripto no li

cante o 110.m~ro de eleito!'es que comparece- vro de notas, porque o escrivã.o de p[i,z: oo
ram. A me.~a unanime. pela exclu-i'i.o de úou~ cultou-se ptwa não fazel-o. 
mesarios eleitos, emenc'cou ::i. ?r.ão, tez a acta Alein das irregul:u·idades na eleição com
a bel-prnzêl' n~o ten•lo sido ac~eito o fiscal mettlô.as, a opposiç:Lo, que havia reunido 
nomeado [)elo candidato Dr. Petlro .1.ugusto gente arma.da, ameaçou o eleitorado adverso, 
Ta:vares Junior; o que tudo se e~·illenci<t com que, em grande numero, ~e retirou coa.cto, 
a justificação sob n. 1. . ·chegando a correr risco de vida. o subdelegado 
N~o den ser :ipnrado <: resultxtdo dP.sta 1 de polici::., que vi~-se obrigado a requisitar 

secçuo J.!Oi' ser u frucco mauifos~o de proYada foi·ça p<tra gara.ntil-a. 
fraude. Da justiticai;iio sob n. l constam as :provas 

· de todas essas allcgações. 
No 13º L\istrlcto, 115.0 tendo se reunido ªI Eivn.da de taes vicios, não p6'le ser apurada 

!nC'sa da I" secçiío e c0mp:trnecntlo dou, me- a authencica da secçã.o unica deste districto. 
S<trios il<t 2:, 01·ga:ds;tr:1in n. mo~ .l Lle ;.i.cco:·do. 
com ,, art. l", .~, l", da lei i i. .J.~G. <lc 7 Llcj Nada tem a oppor quanto ás demais elei
dezam\Jro Llc l:::iJ(j. P~rant•~ . ütl;1 c~wreu '11 ções de todo o districto. 
(llei<_-;"(o c,·,m to1..h :i. re;;ul:tr11l.t,\e. ap1'l'"cn· 1 
t;:i.0110-se p1r:1 \'?1at' nessa secc;:i.o •:1rios . elei-f 
tol'es 1la. l • e o !bcal tle mn tl1J~ c::ndiuatu~ 1 Em resumo: 
lfa ap111Jsi~·ii.u.<1 ~[Ué tudü con~w. <la. r~,;p?.Ctilra i Kão devem ger armrados: Na 4° secção do 
acta. A op1••.>~:.;•1•.1 i!lJ:,ndonou o pleuo ci;rta !' 1, cti~n• cto: 
de •tuc m1 1 lh'Jm c'Hn .-; uccesSú disputar n. "' ' 
Yict.ori:J .. Ma.is t;uJc lG\'1.lU ao <.!>:d'ivii.o <te p,iz Aos ca.udidatos: 
uma tlecl:il'a~'ão í.k voto com º" 110111e~ de 123 
~leiture;, p:m• s<:r t.ransc~ipt:t, como foi , no 
rcspect\vo liY1"!. Ko.; di3.:l ;,ub,equenms (~n
dar:im enit;;sa1·io5 an;:al'i:rnr1o, por meio de' 
rogos, prome.>S3.S e '1mcaç'ls, :c esignntu-:.'a~ e l 
diplomas · ~e d ei tores, que h;J,vüun si•lo d;1dos 1 
como pt•,;sontcs na rcteridu 1lüclamçii.o de vo- i 
tos e :.1l" uns 1\os qn"ee tiuh•~m votado 11(). 2·' i 
secçiio. no meuc:oual!o 1it:t 3o u.e Li.ezemka · I 

O que dá releYo a essa 1.leclat•J.ção do voto 1 
perante o e~crivii.o.de pa,z, é que, no respe-1 
ctivo livl'o, não exist e um~ M:;ign:i.tura. si-. 
quer dos declal':i.ntes ! 1 
· Da ,.justifü:aç;J.o s_ob _ n . l fico~ pr ovadtc n. I 
mano;1r·a fr:rndulen,;i. .~J. opp ·s1~:;),u ; o que ~!l l 

· corrobora C•J m <J. C'~t~ r o.110 sob o !L 7, c;i;L~·,•· í 
biria do li n•o (l~ notas <lo e.sct ~ rJ.o üe paz do l 
13" tfütricto. ) 

Com fuo.u::.mento lega.l. uão pule ser impu-, 
f!W.ÜU: e dcixu.r de ;;e aplu"tt1· a :mthentica d;•. i 

Nilo Peçanha. •• , ..•• · ••.. 
Alves de B1·iw •..•••••..• 
Lcon""l Loretti., ••••....• 
Pedro Tav<wes .......... . 
I<:uzebio de Queiroz, .... . 
Siiv:.i. Castro ............ . 

Na 2'· secçií.o. do 2° districto: 

Aos e<\ndidatoa: 

Nilo Peça.ni1a ...•..•..... 
,i'.ves de Brito •.......... 
Leonel Loretti. ...•.•.••• 
l,•edro Ta. vares •••.•••..• 
Silva. Cu.stro ...•.....••.• 
Ew-:elJio do Queiroz ....•• 

Yo!t).S 

158 
150 
150 
. 14 

10 
10 

106 
97 
97 
51 
4-1 
43 
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Na. secção unica. do 4° districto.: 

Aos candidatos: . 
Nilo Peçanha ..... . ... . . . 
Alves d.13 Brito ... . ......•. 
Leonel Loretti. ....• ... .. 
Pedro Tav:i.res ..•..• •.•• 
Silva. castro ..... . .. . ... . 
Euzebio de Q<1eíroz . ..• .. 

Na .P secção do 5° cUstricto: 

.Aos candidatos: 

Nilo Peçanha .... ..•... 
Alves de Brito . . •... , .•• 
Leonel Loretti .. . . .... . 
Pedro Ta vares . . .. ... . . 
Silva C~stro ......... . . 
Euzebio de Queiroz .... . 

Na. 2• secção_ do 5° disti'icio: 

Aos candidatos: 

Nilo Peçanba . . ... •••... 
Alves de Brito . ...... : . 
Leonel Loretti. .•..••.. . 
Pedro Ta vares ........• 
Silva Co.stro ..•. . •. .. ... 
Euzebio de Queiroz ..... 

Na 3• secÇ1io do 5° districto: 

Aos candidatos : 

Nilo Peça.nha .. .. .... . . · 
Alves Brito ........ . .. . 

rLconel Loretti. ....•.• . . 
Pedro Tavares .. . . ... . . 
Silva Castr o ....... . . .• 
Euzebio Queiroz ••.•.•.• 

Votos 

165 
160 
160 
32. 
32, 
S2 

Votos 

i O 
i 9 
70 

7 
í 
7 

votos 

102 
102 
102 

19 
19 
19 

VoLos 

N3. secção unica do 5° districto: 

Aos candidatos: 

Nilo Peçanha • .. . ....• ., 130 
Alves de Brito... . ...... 139 
Leonel Lcm~tti . .• .... .. ·, no 
Pe1h-o Tavares.... ... .. l 
Silva Castro. . ..... .. . .. l 
Euz.ebio de Queiroz.~... l 

c ... w ... r~ vn 

1 
j 

l 
i 

' ' i 
\ 

\ 

N3._ secção l" do ~<J<> füsfücto : 
Aos candidatos ; · 

Nilo Peçanha ......• , . • 
Alves de Brito .. .•.• . •• 
Leonel Loretti. .•.•.•... 
Pffll'o Ta -;-a.res •••. , ••.•• 
Silva.· Castro ...... .•. • . 
Euzebio de .Queíwz ...•• 

220 
220 
22.0 

2 
2 
2 

Nas secções 111 e 3:: do 13> dístricfo : 
Aos candidatos : 

Nilo Peçanha ..•. •• .•. • . 
Alves de Brito . . . .• ... . . 
Leonel Loretti. . . •.. •. .. 

Voto.~ 

1~ 
J.:23 
123 

Xa se<.~.ão unic:?. do l-:t• cish'íct.o : . 
Aos candidatos: 

Yc\o~ 

Nilo Peça.:oha.... • • . • . . . . 123 
A.l'l'es de Brito. . . ....... 1~5 
Leon~l Loretti.. . .. .. .. .. .. .. .. l~ 
Pedro Tavares... .... . . :~6 
Euzebio de Queiroz ...... .- ;d) 
Silva Castro . . _ . . _ . . . .. _.. 24 

Devem ser apurados : Na 3° secção do 
2··· districto : 

1 
1 
! 

l 
1 
1 
i 

Aos cancliclatos : 

Pedro Ta:va.res ... . ••. . .. 
Euzebio de Queiroz .•.•• 
Silva Castro ... . .•.. . .. . 
Al -;es de Brito . . ....•.• 
Nilo Peça.uha . . ... . ...•• 
Leonel J,.oretti . ••...•.. . 

Na. 1° secção do 5° districto ; 
Aos ca.ndida tos : 

Alves de Brito, . ...... . . 
Pedro Ta vares •..• . •.. . • 
Silva Ca.stro .• . •.. .•. , •. 
NHo Pe~a.ohs. •. . ..•. . ... 
Leonel Loretti. .. ...... . 

Na 2~ secção do 5º districto : 
Aos •::andi::latos : 

Alves de Brito .......... 
Feü.:·o TCi."'tr .. res .....•. ... 
Sil l-a Cast?'O ...... . ...... 
l'füo Pe.;:i:mha .• ....• ••. . 
Leo!lel Lo:i;tti. .. . .....• 

Votos 

V ui. o~ 

l•)6 
100 
100 

6 
6 

Vo\os 

-~1 
! :i 
.:.; 

::> 
~ 

':! 
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Na 3° seeção do 5° districto! 
Aos candidatos: 

Alves de Brito .......... , ll5 
Pedro Ti;.vaTes........... 105 
Sil"a Castro............. líl5 
Nilo Peça.nh<J............. 10 
Leonel Lore:itti... . . . . . . 10 

Na secç:ão unica do G" districto: 
Aos candidatos: 

Vo!os 

Pe!ro Tn.varc;....... .•. . 140 
Euzebio de Queit·oz...... 1·10 
SilvaC<J.sko. .. . . . . . . . . . . 140 
NHo Peçanha............ ~o 

Na secçü0 unica co 8° llbtricto: 
Ao~ r.a11dida to.:;: 

Vo• .. •s 

Pedro Ta>are;... .. .. . .. . 2:?.9 
E'-lzebio de Queiroz...... 229 
Sil;va Castro............. 229 

Nas l• e 2ª secçõe.;; do 13° districto: 
Aos e i.ndida.tos: 

Vo!os 

Pedro Tavares .. ,....... 22.S 
Si! va Castro . . . . • . . • • . . . 228 
Euzehio de Qt!Biroz .••. :: 224 
Nilo Peçan!Ja .•.•.• ·.• •• . . 4 

Os contesfantes prütestam produzir oppor· 
tunamente toi.los os esclarecimentos necessa· 
rios e bem a.soim dccurnentos que a, impu
gnação determina~·. 

Rio de Janeiro, ~4 t1e abril de IBll7.
Dr. Lili:; da Silrn C1Jstro.-Eil::eúio de Queira:; 
Cameii"o Ilíauo.so. - Pedro A.ugusto Tai:áres 
Jwúor. 

Acompanham olto d?cumentos: 
N. 1, justificaç:ão perante ojuizo da. 2' ~'ara 

da. r:idade de Campos ; 
N. 2, prote..-;to public.'ldo no Jonwl do Com· 

mercio de 14 tlo f~vereil'o ; 
N. 3, consulta da Câ.mara Municipal de 

Campos; 
N. 4, llfonito;· Campista, de 31 de dezembro 

de 1896; 
N. 5, O Pai.~. 1~e 2.1 de janeiro de l8'J7; 
,N. 6, Ga::elt'.! do JJo~o, de 1 ue j3.neiro de 

1897; 
N. 7, certidão do. <leclars~·ã.o de voto de 

eleitores do 13• distrio::t·J ; 
N· 8, protesto de 47 eleitores <l.o l4" dis

tricto. 

DOCUMEi\'N N. 

Primeiro- c.-11·to1·io, :J.897-Jui::;o Nimidpal da. 
2" 1'ara-Cidode de Campos de Go.r1iaco..~es 
- Ju.stificaçfto - ])r -A/fonsa Peixoto de 

- Abnm Li>1w, jv.st;fi.cante-E6r.ri'Vcio av.101:i-
:;a,d o. Oor1Ja.llw, 

,h1foaç11o - Anno do nascimento de Nosso 
Senbor Jcs11s Christo de 1897, aos 15 dios do 

, mez de janeiro, nesta. cidade de càmpos dos 
Goyta11azes, em meu co.r-torio, autúo a petição 
por me haver sido distribui.-la. elo que pal'a. 
c"nstar faço esta. auton.~iio. Eu, Antonio José 
rle Carvalho, escrevente, autorisado no impe· 
dimcnto do c;crivii.o respectivo, escrevi. 

lllm. S1·. D\'. juiz municipal da ~,,. vu,ra
Diz o l>iidl~i1·cJ Affonso Peixoto de Abreu 
Lima. que. a l!em d~ seu direito o pa1·a fins 
cl~itor1es, necessita jnstificar os irens seguü1-
tes : 

l ", que $pezar do Dr. Nilo Peçnnha ter 
· ameaçado o eleitorado com a força de linha, 
o pleito eMtoral correu com tor1a a· calm;L 
na 4~ se0ção do 1° districto (Co~as d'Areia), 
ate o momento em que começou a apuração 
que não pôde se-r temüna.d a por ter eu tm • 
do um grup:> de desordeiros que destruiu 
todas as cedulas, livros e ma.is p1pei5 refe· 
rentes à eieição ; 

2.". que o barulho, que se fer., sômeute ces
sou quando chegou a força polici.'l.l que foi 
chamada do quartel, podendo assim conter
se os desordeiros ; 

3 • que não foi entregue boletim a nenhum 
interessa.do contendo o resultado da eieição, 
porg ue elle niio foi. conhecido visto não se ter 
cot~cluido a apuração ; 

4". que na 2" secçiio do 2" _districto, depois 
de feiva a apuração, os mesa.rio;; opposicionis
tas carregaram com os livros e demais ll::rpeis, 
e furam füzer a acta em casa ; 

5°. que na 3' secção do 2• districto o r.·ida
rlil0 .To~Ci Cardoso, fiscal do Dr. Nilo Pecanha, 
fei com q't1c os mesarios de sua parcialidade 
se retlrassem <la mesa. eleitoral antes ce 
principiada. a apuração, levando os liv1•os 
por julgarem a ~foição perdida, continuando, 
porém, o .vroces;;o eleitol'aI atê final os ou
tros rnesarios que completaram a mesa. elei
toral; 

6•. que no 4° distrícto os Uvros e as cedn
las foram destruidas por um grupo de exal· 
tados n::i. occas;ão em que se apurava. a elci· 
çã.o para. Deputado; 

7", que do 5° dlstricto, no dia 29 de c~c· 
zembro 1lo :mno passat~o. vesper:t da eleição, 
li, noite, o c6roucl Miguel Ri beiro do Rosa.rio 
\:llchcu ela ca.pa.ngas as kes secções eleitoraes, 
e col!ocou ua janella de uma das casas desti· 
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nadas á eleição tl'eS praças de linha do 38''. ! pela Ca_man1 Municipal pa~ ~ eleição.. ~ fo._ 
que <X,nst!j.11temant,e provoca.vnm a fol'ça. po-1;ram fazer duplie;,ta na fa.zi>nch 1!aqv.e::n ci- · 
lícial que o subdelegado tinha requisitado dadão. a co: .s:~tho do Dr, Nilo, que as;;ei;urou 
pm':l. a. man-utenção da. ordem. ameaçada µor contar com a Cama.ra dos Deputados ,pal-a a 

· capangas ai·ma;los e ébrios as ordens daquelle sua appro'>raçiio; 
êorónel, useiro e veseiro em fazer eleições 14, que no 8° dístricto nã.o tendo a mesa 
apoiado em desor11eiros e força publica, desde eleitoral.composta. de Antonio Nunes Car•doso, 
o tempo :1o finado barão de S. Fidelis ; como presidente, e mesa.rios Manoel Frai:icisco 

S·>, que ás .8 hora.s <la. m;i.u\üi., rnals ou me· de Almeid;\ Areias, José Joaq_uiin de Carvalho 
11os, do r1ia da eleição, vendo o coronel Mi· Siqueira Filho e outros. recebido os livros e 
guel elo Rosario que não podia. intimidai· o mais papeis destinados ã eleição de conlot'xni· 
eleitoi:<v.lo, retirou-se em um ca.rro com as dade com a. lei, foram abertos outros livro;;, 
tres ptaças de linba, leva.ntlo comsigo os e procedeu-se á eleição na. casa. onde _fu~
livros e ma.is papeis destinados i~ eleição, dei - ccioná a escola. publica, no arra.fa.l, echíl.c10 
xando apenas os da. 3• secção, tendo de:sap- designado pelo Ca.mara Municipal; 
p:ireciclo os m1:pa.ngas; 15, que consta. que Chico de Mello, que 

9°, que da.s 9 para 10 horas rlaqueUe clia esteve na cidade no dia. ela. eleição, aconse
r1estimic~o ã eleição, 30 de dezembro do a.noo lha.do pelo Dr. Nilo, andou neste districto, de 
"Passado. tendo-se retira.no a força. ·-policial, casa em casa, obrigando o eleitor.ado a. fa.zer 
organis"ram-se a.s mesas que ficaram com·. decla:r:a1;ões nos seus diplomas · a. favor elo 
postas elo seguinte modo: a l" secção, como nome de Nilo Peça.nha, dizendo outros, :po· 
presidente, .João Ribeiro Monteiro e mesC\l'ios rem, que arranjou-se uma duplicata na. ci
Antonio Telxeira de Sou1.a, Firmino Baptista. dade; 
Sobrinho e outros; a 2" secção, como pre::."'i· 16, que no 13• dístricto o coronel Sebastião 
dente Jt'sé Pinto Netto e como mesa.rios, Joa· Peçanha. pai do Dr. Nilo, qniz intiJnida.r o 
quim·de Souza Gomes, José Pereira Gomes e eleitora.tio, mandandoi estação da. ViUa "Nova 
outros; e a 3° sec(.'.ão, como presidente Do· conducçilo para. iransportar força de Unha, 
mingos Ví:>.nna àe Va.scoocellos. e mes •rios mas que esta não póde 'l'ir, p')t se ter 1Jspa.
Sebastiã.o 1ie Sonz:t Taviwes, Pelll'o Monteiro lhado por diversos districtoo a força chegada 
ele Azevedo e outros. funccionando a. l " sec- do Rio d~ Janeiro . A eleição correu co1fl toda 
ção em c1isa do escrivão de paz Amei•ico Go· a calma. tendo sido organizada a mes,, da 
mes Ly1·i.o; a 2.d, em casa. tlo majol' J oã.o Cor- 2" secção eleitoral pelo modo seguintP.; presi· 
rêa. de Brito; e a :)•. em casa de D. Ma.ria. dente, José Duarte Leite, Eloy Cabral Or· 
Pereira dos Santos Filho, edificios designados nellas, Manoel Crespo Guima.1·ã<ôs e o~tros, 
pela. Ca.m<i.1'a. Municipal; funcciouando na escola. publica. do sexo fümi-

100, que sa.be-se qn.e o coronel Miguel Ri· nino, na . séde do di:;tricto. Que. o coronel 
beiro do Rosa.rio dL1s depois arranjou du- SebaStião Pe<;a.nha, aproveitando-se dos li
plicatas em sua. casa., obriga.nrlo os eleitores vros da Camara Munioípal, fez uma dupli
a assígnarem, ele novo, liv1•os abertos pelaCa· cata. ; 
mar :i. Municipal pJ.ra dar votação ao Dr. Nilo 17, que na J• secção, que tinha de funecio-
e aos seus companheiros: nar na escola publica do sexo masculino, na 

ll •, que no 6° 1füL1.'icto a. C3S3. do cid.vJão 1 séde do di.strlcto, a. mesa. eleitpra.l não se 
Joaquim Pinto Pec;.anha, designada pefa Ca- reuniu até ã. noite, pelo que ·não llouve 
mara. Municitia.l para. a eleição, amanheceu eleição; · 
J10 füa 30 ôe dezembro do anno passado 18, que no 14° clistricto a. maioria da. mesa 
occupadv. por bomens a.rma.tlos e -po1· duas eleitoral da. :p..'U'cia.lida.de politica do Dr. -Nilo 
p1•aças de linha. do 38•, que continu.ula.mente nú.o consentiu que diversos eleito~ votas· 
faziam fogo. mas que, chegando o subd.ele· sem, pelo que protestaram. 
go.do a.com1_lanuacló por "?-me. _força po~icia.l, o Nestes termos, espera o SU'[lplicante deferi· 
ex·subdelegado .Juca Qumtantlba. fugm pelos mento, ~endo esta. distribuído. ao escriviio Cor· 
functos c1a refür1rfa casa.. a.compa.n~ido P€los rêa,sendo intimadas a.s testemuolia.s arroladas 
ca.pa.n.ga.s e pda.s dua.s p,:raç~s c1e linha i e 0 Dr. pl'Omotor publico, para. o dia e bot'a 

12, qu~ pel~ 9 horas, ma.is ou ~~nos, da- clesigna.dos, sendo esta. entregue aQ suppli· 
quelle drn. designado para a ~~e1çao estava cante depois de julgada., independente do 
tu~o serenado, fic<:-1100 ot·gamzada. a mes_a traslado.-Affonso Peixoto de Abrei1 Lima. 
eleitoral pelo segumte modo: como presi-
dente, José Custodio de Almeida e mesa.rios, 
João Joaquim das Neves e Agostinho Fra.n· 
cisco de Barros e outros, que occuparam a 
mencionada. casa até ãs 5 horas d:i. t.'Lrde . 

13, que Juca Quintanifüa e outros seus 
companheiros leva1>a.l_Il os livros envia.dos 

Rol de testemiml~as 

Dr. Augusto O. Bessa. 
José Joaquim dos Santos . 
Leopoldino P. das Cb.aga.s. 
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Fede li~ '.\fori•) fiu i :·;,. 
_. Autvnio Cre~J•O F:11ma.rães. 

Antonio Dut1·a. s;·L. 
Igna.cio Ribeiro G1Jmes Sardính::.. 
Manoel Maria de Az:eve1:to. 
José Ani~eto Ro:oa.. 
Antonio de Almei<la Nunes. 
Edulcardo Duque de F1·eltas. 
.ManoGl .Antc•:iio d~ Lbm. 

· João BapLista de f;ouza. 
Leandro· de Alberuaz Leit;lu. 
Antonio de Sou~a Lima. 
Francisco Jos& Pinto. 
Arthur Pinto. 
Thomaz Henriques Hevons. 
José da Silva Taxares. 
FranciscJ Mêiul1ãe-s de Azevedo. 

. Camillo fe11:eira da. Silva. 
Jc;io Daptísta. Som'es de Lemos. 

D. A. Como requer.-Cam:pos, 14 de ja.
neiro de 1897 .-Octw~io Goste:. 

N. :3. D. :w plimciro vfficio.-Carnpos, 15 
de janeírode !8~7 .-C. Paiila. 

Illm. Sr.-Infotmo pMa ter logar a inqui
rição nas testemunhas os dias lô do corré•nte, 
ás 11 horas do füt•,, e os dias 19, 21 e 22, ás 9 
horas d:.i manhã.. tambem elo corrente em 
carto1·io. · 

Campos, 15 de janeiro de 1897.-0 escre
vente autoriza:lo no impedimento do escl'ivão 
resnectivo o escravi.-.4.ntoriio José de Car
valho. 

'urnas e feibs :.is apur:i.•:õcs respccttms, com
pn.receu o D1·. Nilo Peçanha e J.Jediu o ·bo
letim da. eleiçil:o de Deputados, maadando o 
presidente João Jorge Leite da Silva que o 
~ecret;i,rio da mesa. Francisco Tertuliano da 
Costa o la:vra.sse, fazendo então elle, testemu
nha, ptis::;ai· outro boletim que foi entregue 
ao fiscal do candidato Dr. Pedro Augusto 
Tavares Junior, Aniceto Rosa, sendo ambos 
.os boletins assignados por toda a mesa, in
clusive e1le testemunha ; que acto continuo, 
sem que fosse la vr<1-do boletim para cada um 
dos mesal'ios, como determina. a. lei, o se
cretario de accordo com o presidente e os 
outros mesa.rios, apanhou os livros e mais 
papei$, e declararam que não lavravam a 
acta alli, o que iam til.zei:- fóra, e depois ellc 
testemunha a a.ssigna.l'ia, o que elle respon
dente recusou -se decla1•ando que só assigna.ria 
si fosse la. vrada. alli; por ser o q 11e se rire
tendia fazei· contrario a lei; que ouviu dizer .. 
que s. acta. foi la.vl'aúa em uma ca.:ia ã. rua · 
Dr. Porciuncula, mas que ella não esta assi
gnada. por elle testemunha; que a. eleiçilo 
cm•reu calma., sem a menor alteração, igno
rando o ffi')ti\"o que levaram os. demais me
s;irios a tomarem a deliberação de não lavra
rem a acta. no local da eleição. Nada. mais 
disse, nem lhe foi perguntado, pelo que, 
tendo ouvido ler o seu depoimento e o achar 
conforme. o assignou com o juiz, promotor e 
justificante. E eu. Antonio Jose tie Ca.rva1ho, 
escrevente autorizado, o escrevi.-Octcniio 
Costa.- Augusto Octaviano Bessa.- Affonso 
Peixoto de Alweu Lima.- Joao Anto,iio de 
Oliueira Guimarães . .Assentt;da-Aos <lezeseis dias do mez (:e ja-

neiro de mil oitoc1'atos e noventa. e sete. nest.a. 2" testemunha. - Antonio de Almeida Nu
cirladc de Ca.mpúS 1.!os Goytacazes, em meu car· nes brazileiro, casado, com 37 a.nnos ele 
torio, ús onze hor1s úo rlia, :pl'esentes o juiz ídade,residente nesta cidade, pl'ometteu dizer 
municipal da seg<:nua vara, Dr. Octo.vío Au- a. verdade do que soube~se e lhe fosse per
tonio Cost;i, Dr .. João Antonio de Oliveira guntndo. Sendo inquerido pela. petição de 
Guimarães, promr1tor publico <ln. comarca, o íls. 2, l·espondeu quanto ao 5° item, que 
justificante Dr .. Mfonso Peixoto de Abreu <lepois de ter votado foi á passeio á 3• secção 
Lima, o juiz depois de 1lefe1'ir a alfirmação do 2'' distr\cto, e entã.o viu o cidadão José 
legal paJ·ri. se inqt:it·h- as testemunhas abaixo Cardoso sahir as pressas ,Jessa secção com 
pelo modo que se segue. Eu. Antonio José de os papeis e livros, acompanhado por diversos 
Car>alho, escre...-ente autorizado no impedi· mesa.rios, ficando outros que continua1"am o 
mento do respectivo escrivão, o escl'evi. processo eleitoral até final. Nacla mais disse, 

1" testcnwnlia-TJi·.Augusto Octa.viano Bes~a nem lhe foi perguntado, _pelo que, tenilo ou
escrivãó de orphàil.s e proprieta.l•io,brazileiro, vido ler o seu depoimento e o achar conforme, 
cas~~·lo. de idade d~ 49 annos. 1·esideute nest:t d assignou com o jiüz,promotor e justíftcante 
cidade; aos co5tmnes disse nadn., prometteu E eu, Antonio José rle Carvalho, escrevente 
dizer a ver<fade do aue soubesse e lhe fosse autoriza.do no impedimento do escrivão re· 
perguntado. Sendo iÜquerido sobre a peti- spectivo, o escrevi.- Octavio Costa. - An-

tl t . tonio de Almeida .Nunes.-Affonso Peixoto de 
ção de s. 2, respondeu quan O a.o quarto Abreu Lima.-Joãa Antonio de Oliveira Gui· 
item, que como uoico mesarlo por parte ~narúes. 
da mi: ol'ia d<J.. ~" sec~:ão eleitoral do 2" 
districto 1lei;ta. cid:-.de, sabe qne na eleição 3" iesiemuniui-Jusé Aniceto Rosa,brazileiro, 
para Se11arlor o Deputa<los Fe1forM~ o. que solteiro, guar·du.-livros, de 23 annos de idade, 
s~ procedeu em ;.,'() de dezembro elo· arrno j restdente uesca. ci<lad1~. aos costumes disse 
p.udo, depois de recolhidas as cedulas âs nada; prometteu di:ler a verdade _do que 
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soubesse .e lhe fosse perguntado; senc',o inqui-1 com o juiz, promotor publi.::o e o justiti~nte. 
rido sobre a petiçii.o de tis. 2. ;esponucn a.o do que' dou fé. Eu, Antonio Joi'é de Canalho, 
4" item, que no dia 30 de .-lezembro elo :inno escrevente aut01•izarlo, no impedimento do 
pas~rJo, senrlo elle. testemunhn., fiscal <la 2' respectivo cscl'ivão, o escrevi._;Oc:avioCosta. 
secçao do 2° districto eleitoral. llOl' parto do -Antonio de Sou:;a Lima.-Affonso Peixoto 
candidato Dr. Peílro-Aua;ustoTavares Junior, de Ab~·eu Lima.-Joúo Antonio de Oliveira 
:ficou su1·prehendido pela entrada brusca do Guimarv.es. _ 
tenente-co1•onel Manoel Leopolclino AlmiraBtc : - . . . 
Porto, dentro do recinto onde estava a. m~sa AssentaJ~-Ao_s 19 dias do mez de Ja.ne1ro 
eleitoral, e fez com que os mesa.rios apanbas· do 1897, nesta crdad~ d~ Campos de Goyt0-
sem os livres 0 mais :papeis d~ eieiçã.o, e fos- ca.zes, em Jl!C? cn:rto;1_0, as_:) horas da manha. 
sem Ja.vrar a acta. fóra., em _caso. do escrivão I P'.esente O.JUlZ municipal U3. 2" vara. Dr. Octa- . 
de paz, tenente Pereira Lobo, á rua Dr . . Por- v10 Antomo ~ta. o pr!Jm&tor .Pu?lico d~ .co
ciuncula. como e corrente. apez:i.r _dos pro- 11!_3.rca D~-_ J~ao Anto~10 de Ohvell'a_ Guima.· 
testos <lelle -testemunha. e do mesa.rio Dr. r-aes. e O.JU~t!fic:a~te Dr. _A.lfonso P;ixoto _de 
Bessa, que não havia. moti•o pat~l tal . proce- Abr~u Lima, O_JWZ. d~pors. ~e defeur a affir· 
di~ento. porque a eleiç:ã.o correu mansa e maçao lt~gal. passou a mqi:mr as testemunb~ 
p;i.c1fica.mente; que deste procedimento ille"al abau:o '[leio modo que se ,,egue .. Eu •. Antonio 
elle testemunha não quiz assi:!nar 0 bolet\in; Josó d~ Carvalho. ~cr;_ev;n,te a._utol'!Zado, n_o 
que este facto se deu depois rle realiza.•la a impe!'11mento do escrrvao .espect1>0, o escrevi .. 
apura_ção. Naifa. ma.is clis..:;e nem lbe foi per- 5" tcstemmiha-Manoel Maria de Azevedo, · 
guntado, pelo que, tendo ouvido ler o seu brazilei.ro, casado, de 40 an.nos de idade resi
depoimento e o achar conformft, assi o-nou ciente no 5° districto deste llltmicipio,la.vrador' 
com ~juiz, promo!-Or e _justitlcante; do"' que a.os costumes disse nada; prometteu dizer· a 
dou fe. Eu, Antonio Jose de Carvalho, escre- ve1:dade do que soubesse e lhe fosse pergun
vente no impedimento do respec·ti vo escri· tado; Inquirido sobre a. peti<;U.o de Os.2, respon
vão, o esc.revi.-Octavio Costa.:...Josd Aniceto deu ao 7" item qmi, tendo noticia que desde a 
Rosa.- Affonso Peixoto de Abrcit Lima.- vespera da ·eleição do dia. 30 de dezembro do 
Joao. Antonio de Oliveira Guimarães. anno passado, o coronel Miguel Ribeiro do 

Rosario tinha enchido de capangas tres casas 
4" tenemunha-Antonio de Souza Lima, bra- destinadas ás secções eleitoraes, foi ver o. que 

zileiro. solteiro. de 26 anno~ de ida.de,n.:r.tista.. bn.via e. de 1acto tendo chegado á noute. viu 
r esidente nesta. cidade, aos costumes disse as referidas casas cheias do homens n.rmados, 
na.da; prometteu tlizer a verdad.edo que sou- e ma.is tres praças de lin1ia. do 38°, que pro
bés<.;e e. lhe fosse perguntado ; inquirido ,<:.obre curavam pr<Wocar a força <le policia que o 
a petição de fls. 2,respondeu ao primeir.oitem s ubdelegado 'tinha requisitado para manu
que sabe que o Dr. Nilo Pecanha.. tres dias tenção da ordem. apontando as espingardas. 
antes da. eleição. tratou de 1'.Sl)a!har que cou- Que aquelle coronel tem por costume fazer 
tav:i. com uma força. de linha ~ que, de facto, eleição apoia.rio em ca.pa.nga.s e força., isto 
chegou um contingente do 38° no dia 29 de desde o tempo rlo finado Barão de s. Fidelis. 
dezembro do anno passado, vespera. da elei- Qua.nto a.o 8", que antes das 9 hora.~Hlo dia 30 
çii.o, que. apezar de ter havido certo terror ji referido, o coronel Migael do Ros:i.rio, acom
entre a. população. :i. eleição correu calma- panba.do pPlas praças de linha, retirou-se em 
mente na 3• s~ção do 2" distrieto. Qu.i.nto um carro para a sua fazenda.levando comsigo 
a.o quinto item, respondeu qoe o ciclo.dão José os livros e pa.peis para o :processo elei.toral, 
ca.rdoso, fiscal do Dr. Nilo. Peçanha, aconse· deixando apenas o da 3• ~ecçã.o. Quanto ao 
lbou aos mesarios ele sua parcialidade que 9>, qua :i. força. policial reiirou·se p.1ra logo.r 
a.baudonassem a. mesa ele\to1·a1, e de facto o disttmte do destinado ti. secções eleitoraes e 
fizeram antes da. apuração, levando os livros entoo roram org;rnizarfas as mesas, procedeu
e mais papeis desr;inados ao processo eleito· se íi eleiçã.o debaixo ele tod:i. ordem, ficando 
ral. Que os outros dous me~ario~ . que fica- nn. l" seeç.ão. como presidente, João Ribefro 
ram, de nome Firmino da Cruz Sobrinho o Monteiro, os mesarios .'\ ntonio TeLxeira de 
João Ferreira de Sour.a, reorganiz11ra.m a Souza.,Firmino Baptísta SolJrinho e outros; na 
mesa, fizeram a apuração, e o mais que foi 2" secção, como presidente fase Pinto Netto e 
necessario para a conclusão do p1·ocesso elei· como mag,1.rios .Joaquim de Souza Gomes, José 
tora!. Que sabe de tudo ist0 que referiu por Pereira Gomes o outros; na 3'• sec~ito como 
se achar presente. Que attríbue o procedi· presidente, Domingos Vianna Vasconcellos e 
mcoto il·regtilar do cidadã.o Jose Cardoso e mesari.os, Sebastião de Souza. Ta.vares. Pedro 
dP. seus amigos por saber~m que a. victoria Monteiro de Azevedo e outros ; funccionan
era. do Governo. Na.da mais disse nem lhe foi do a. ! " secção em c.ru;a do eszrivfío de paz 

. porg11nta.do i>eio que, tendo ouvido ler o seu Americo Gomes Lyl'io que, por ser mui to 
depoimeoto e achando-o confnrme. nssignou partida.rio, não quiz tr-.mscrever n. acta ; a. 

.. -::: 
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: · 2" sacção Am cas.'\ do ma.jor João Col'rêa. 
' ·."de Brit.o · e a 31 em C.'l.Sa. de D. Ma.1•ia. 

·· Pereira dos Santos Filho, todas as c.1sas de· 
·- signadas psla. Cama.ra Municipal. Qua.oto ao 

decimo, que o coronel Miguel do Rosa.rio- es
' ·teve ar1•anjando duplica.tas. obrigando dias 
· . : cep•IÍS da eleição, OS . eleitç.res :J< aSSi!\narem 
. · livros fornE:Ci<l.os pela camar:i., para. a.ssimda.r 

. ·votação M Dr . Nilo· Peçanha. e a seus com
.. pa.nh.~iros . Nu.da mais di..~e, nem lbe foi per

gunt::>.do e, llle sendo lido o seu depoimento e 
·, · ;i.ch~r conforme, assignou com o juiz, pro

motor publico e justificante, do que dou fé. 
· Eu, Antonio .Jo;:ê de Carvalho, escrevente 

autoriza.do, no impedimento do escrivão re
SJJ0Ctivo, o e:crevi.-Octa-vio Costa.-Manoel 
Ma-ria de A::evedo.-AffQiisti P ci:.c1;to de A.breu 
Lima.-lo•7o J.1.ntonio de Oliveira GtiimanTes. 

mesnrios, Sebastião de Souza. Tavares, Pêdro 
Monteiro tle Azevedo e out1·os. Todos os e:li
ficios foram os designados pela Cam:Lra.. 
Quanto .ao 100, sa.be gue ·o coronel Miguel 
Ribeiro do R.osal'lo andou em div~l'sos -dias . 
depois da eleição obrigando os eleitoreii a 
:i.ssigoarem no livro, d<mdo votai;ão ao Dr. 
Nilo e seus companheiros e fu.zentlo duplicata. • 
Nana ma.is clis$e e nem ihe foi -pergu_otaclo e, 
~eodo·lhe dito o.seu depo\rneuto e acbnndo 
conforme o assignou com o juiz, promotor e 
just\ficante,clo que dou fé. E eu, Antonio 
Jo~e de Ca.rva.lho, escrevente aut.orlzado, no 
Impedimento do escrivão respectivo,o escrevi. 
- Octavio Costa. - Igrw.cio Ribeiro Gomes 
Sardittlta .-Atfonso Peixoto "de 4.breu L ima.. 
-Jouq Àfitonio de Oli'17eira Gv.i>iuiri-Us . 

6' testenwnli.a - Ignacio Ribeiro Gomes 
&'l.rdiolia, brazileiro. casa.do, lav1·a.\lor e 
ne~odante, como 29 annos de idade, morador 
no 5° distrícto deste município, aos cos
tumes tl.isse nada, prometteu <lizer a ver
da<i e do que souliesse ei lhe fosse per
guntado, sendo inquirido sobre a. petiç-d:o 
de fü: . 2. respondeu ao í" i tem, que na. vespera 
da eleição do dia. 30 de clezembro do anno 
:passado, achando-se elle testemunha. no ar
rai:>.t de S. Sebastião, 5• districto, Viu que as 
C3.$as destinadas pa.l"a. eleição esta-çam cbelas 

· ' clecapnng:.i.-; armados o ebrios, ás ordens do 
coronel MigUel Ribeiro lÃo Rozario e ma.is 
trel' pra.cM•-de linha do 38", que estavam em 
uma. janella ayontando as cspinga.rclas pa.ra. a. 
forca policial que tinha sido requisilada_pelo 
subd.elegru!o para conter aq uelles desorG.e1ros. 
Que desde o tempo doba.rê.o de S. Fidelis, o 
coronel refel'ido não faz el~ição sem ser :por 
meio de cal)ang-as e forç\. Quanto ao 8". 
que antes das 9 horas do dia 30 referido, o 
coronel Ribeiro do Roz:>.rio foz disp.:rsar os 
capangas, tomou um ca.rrCI com as praças ele 
linha e foi para a sua fazenda, levando os 
livros e mais papeis yara a eleição. deiXando 
ape'1a.s os da :3• s.e ção. Qua.nto ao 9\ que as 
me~a.s eleitoraes foram organizadas das 9 
par:i. 6.S 10 b.ora.s do dia 30 de dezembro do 
anno passado. proce<leu-se á eleição sem al
terr.çã.o da ordem publica. fica ado a l ª secção 
em casa do escrivão de paz Americo Gomes 
Lnio, apaixonado em politica, não quiz füzer 
a trans~ripçâo da a.cta., tendo como presidente 
:Toão Ribeiro Monteiro, e mesa.rios Antonio Tei
xeil'n ile Souza, Firmino Baptista Sobrinho e 
out··o~; a 2-• seccão funccioHou em casa do 

-majo!' Jl)âo Corrêa de Brito, se1•vindo como 
. :Pte::idente Jose Pint.o Netto e romo mesa.rios 
Joaqu!m de Souza Gom"ls,.Jc~ê PC:l'eira Gomes 
e outros e :i 3- seccão fo)1cionnu ' ·em casa. õe 
D. Ma.ria. Pt:reira. dos Santos Filh::i, sendo seu 
presidente Domingos Vianna. de Vn-c:concellos; 

7° tcstcmv.nli.a-Edulcaruo Duque t!e Freitas 
brazileiro, casado, ida.•1e ?.7 a.unos •. empre
gado no Correio, residente nesta cidade, aos 
costumes disse na.da; prometteu dizer a ver
dnde que soube:;se e lhe fosse peguntado, 
sendo ioquerido sobre petição de fls. 2, re
spondeu ao 5° item. que depois de ter votado; 
na 4• secção do 1° districto foi de passeio a 3° 
secção do 2.0 distrlcto e viu o cida.d.ão .Tosé car
doso fazel' os mesarios se retirarem lcnndo 
comsigo os livros e mais papeis eleitoraes, 
continuanc1o, po1•em, os dous mesi:.tios que 
ficatam, Domingos Cruz Sobrinho e João Fer
l'eirn de Souza, o proce:>5o eleiwral até final 
tendo para isso convidado outros cidadãos 
que completaram a mesa eleitoral.Na.da. mais 
disse e nem lhe foi perguntado e sendo lido 
seu tlepoirnento, e o achar conforme assignou 
com o juiz promotor e ju,;tiiicante, do que 
dou fé. Eu. Antonio José de Carvalho, escre
vente autorizado, no impedimento do re;;pe
ctivo escriYâo, o escriVi.-Octa,,io Costa. 
Edulcardo Duque de Frt:ita.s.-~1fToriso Pei3:oto 
de Abreu Lima.-JoiTo ~t.Honio de Oliveira 
G1tima;-c1es. 

8" tcstcmw1lta - Francisco Jo;;ê Pinto, 
brazi.leiro, solteiro, 30 annos de ida.de, pbar
maceutico, residente nesta. cidade, aos cos
tumes disse nada., prornetteu dizer a vei·
dade rlo que soubesse e lhe fo:>se perguntado; 
inquerido sobre a peticão de fls. 2 respon
deu ao 6• item, que no dia :fü de dezembro 
do anno proximo passado achand0-:e elle 
testemunha no 4" districto eleítoro.l deste 
município corria pacificamente o pleito elei
toral quando se a.presentaram duas pra.ça.s do 
38" de linha, dentro de edificio onde se pro
cedia a eleição, ás ordem; do Dr. Sebastião de 
Moura, fiscal do candidato Dr_ Nilo Peçanbs., 
procedimento este que causou terror no elei
tora.do. dando loga.r :> que os ~nimo$ ee exa.1-
t!\..~em e llt}l grupo a.provt'.itando-se desta. 
cil'cumstancia assaltou a. mesa eleitora.\, in
utilizando t odoifos 1iv:ros e as cedulas, pelo 
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que não pôde haver a apuração, não poden_do 1 10· testemu~Jia-ManoeI Anionio de Lima, 
pois haver boletim porque ignorava-se qual brazileiro, casado, lavrador, com 54 annos de 
seria a votação dos candid.i.tos.Que a. m;Jioria ida.tle, resídente no 8" distt·icto deste muni· 
da mesa assim como diversos eleitores foram cípio; aos costumes disse na."da, prometteu 
ao cartorio do escrivão de paz, lavrn1·am seu dizer a verdade do que soube~se -e llle 
prot~sto pela. intervenção da. força federal no fosse perg11ntado ; inquirido sobre a pe
Jlleito elel.toi•al. _Natle. mais -disse, hem lhe foi tí~ão de fü. 2, resp:rndeu ao 14" ilem: 
pet·guntado e lhe sendo lido o seu depoimento que, tendo ido vota.1• no dia. 30 de dezembro 
~ ach~ndo-0 conto:i:meiissignou com o juiz pro- do anno passado no S<> districto, secção 
mntor e ju5tificante,do que dou fé.Eu,Antoaio unica, que fuaccionou na escola publica do 
José de Carvalho, escrevente autorizado, no Arraial, Iogar de.sig-na.do pela camara Muni-

_ ioipedimento do escrivão respectivo, escrevi. cipal, viu que a mesa eleitoral ftcou com·_ 
-Octa-vio Costa.- Fi·ancisco Josd Pinto.- posta <los cí•h!dãos Antonio Nunes Cardoso, 
Aff onw Pei~:oto de Abreu Lima.-Joao An- c0mo presidente, e dos mesarios .José Joaquim 
ionia d~ Otfoeira GuimanTes. de Carvalho Siqueira Filho,Manoel Francisco 

ele Almeida Areias e outros. ; nã.o tendo ellcs 
9·1 testemimlia-At'thur Pinto, brazíleiro, recebido lh-ros e mais :papeis destinados U. 

casado, com 25 annos de idade, negocinnte, eleição,a.brit>am outroslívros,dec.onformidade 
residente nesta. cidade, prometteu dizer a. ver:· com n. lei e fez-se a. eleição debaixo de toda a 
l!:1de do que soubes.;e e lbe fos>e perguntado; ordem, 
inqui~ido sobre a petição ?-e fü. 2, res~on~eu Ao 15". que Francisco Rodr-igue;; de Mello, 
<to 9° iteni que send? _.e~ .. 1tor no 4" d1stricto conhecido por Chico de Melio e João da. 
el~ito_ral deste munrn1~10,_ est~v_:i. prc:se_!lte ~o Silrnira- Areias. chefes da opposição, aban
ed1fio10 onde ~e procedia a, ele1çao e entao vrn) danaram completamente as urnas eleib
q.ua.ndo cbegaran:~ as duas praças do 38 '.~e raes e estiveram na cidade no dia da. eleição 
lmba e :ficaram as ordens do Dr. ~ebastiao 1 e nos dias :31 do mezpas~;i.do e 1 do corrente. 
Moura.; fücal do candida~o Dr. Nilo Peç<\t:ha., comõ a. população é testemunha deste fü.cto ; 
o q.ual, para causar mais ten•or no eleito- que não só Chico de Mello como Jofio Silveira 
r:ico, declar?u, a elle testemu1_1ha, e?l voz andaram pe Undo, depois dos tres dias de· 
alta que, a!em destas praças. tmba as suas corridos a.o dia d.a eleição assiaoatura::; 
ord.:ns mais oi to praças do mesmo batalhão. do eleitorado do 8 • dislricu; díz~ndo no 
Que na occasiifo em que começava a. apuração mfsmo para illudíl-o que a 'eleição do dia 
prira Deputados, u:n grupo de ~xaltados ns-, 30 nada. valia e que a ql1eia serfeita:por elles 
~alto:u a mesa elettoral, destr~indo ~oi:fos os e que fica.va válida, da11do votaçiío ao canài
pi>.pe:s e as cedulas. J?el? que nao se pode dar dato Dr. Nílo Peçauha e seus comp.i.nheiros. 
oole~im. Q~e a rna10~1a. da r:-i~sa., acompa- Nada mo.is disse nem lhe foi Jlerguntado e lhe 
nl~:i.c~a por diversos ~lmtoies. foi a casa do cs- sendo lido seu clepo:mento e o achando con
cr1vao de. pai: e a~1 .lavr,,_u-s" um protesto forme assigaou com 0 juiz :?romoto;r e ji;:sti· 
contra a rntervcn~.ao rndebit;t <la fo1·ça fede· cante do que dou fé. Eu, Antonio Jose de 
r:.:.l n~ "Pleito eleitm•:i.L Narla. ma.is disse, nem C:i.rv~Lho, e6Crevcnte ;i.utorizado no impedi· 
Ih~ foi perguntado e semlo-Jhe hdo o se.u de- mento tlo respectivo r.scri';ão, o esm·evi .
po1meuLo e achando-o confo1•11:e, as~1gnou Octo.-võo Costa. -2llanGcl Antonio dll Lima.
com ? j 11lz prom~tor e .justific:i.nte, do que :lf{o;u;0 Peixoto de Abrei: Lima.-Joría ..-1nlo
don fo. Eu, Antonio JOS'd de Cilrvu!ho, es- nio de Oliveira Guimani:~s. 
cr-eveute autorisado. no imperlímeoto do es
crivão l·espectivo, o escrcvi.-Octa'!)io Co~ta. 
-.A•-t/1.u·,. Pinto.-.:1ffonso Pefrí;oio de .'Hn·eu 
Lima.-Jolfo .1nlonio de· Oliveiia Guimar@s. 

.1sssentado..-AC·S 21 dias do mez iJe ja
neiro do :i.rino de JS9i, nesta. cidade de 
Cam])Os rlos: Goyt:icazes. em meu ca.rt.orio, 
:'15 9 hora:;; 1la. manhã, perante o juiz mu
nicipal da. 2" va1'<t, D1'. Octit~·io Antonio 
Costa., promntor publico da comarca, Dr .. João 
Antonio de Oliveira Guimarles, o justifi.eante 
Di•. AITonso Peixoto rle· Abreu Lima. o juiz 
depois de rleftirír a. affirm:<çâo legfll passou a 
inquiril• M testemunha~ (lba.íxo pelo modo 
se~uinte. Eu Antonio Jose de Carrnlho, es
crevente autorizado, no impedimento do es
crivão respectivo, o escrevi. 

it" testenw1dw - Thom:tz Henrique Evans, 
inglez, artista. solteiro. idade 47 annos. resi· 
<lenta no S·• distrrnto deste município, aos 
costumes clis:>e nada, prometteu dizer a ver· 
rlacle do que soube~se e lhe füsse perguntado; 
inquh·idn so bi>e a Detíçuo de tis. 2, re8pondeu 
ao 14·1 i!e>n que no dia 30 de dezembro do 
i;nno passa.no, ás 9 horas ela manhã. estaudo 
na ca.sa onde funcciona a. escola publica dEsi
gnada. -peh Ca.m:i,ra Municipal para o processo 
eleitoral_ deste distrícto, viu que com toda. a 
or1lem foi formada n. me$(). eleitoral, tendo sido 
eleito pre,iden te Antonio Nunes Cardoso, 
sendo seus mesa.rios :lvfonoel Francisco de Al· 
mcida. Areias e Jose Joaquim de Carvalho Si
'lueiP:l. Filiio e outros; que a mesa estranhou 
não ter recebido li~ros e mais papeis para a 
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eleic;âo. "l de conforroida.dc com ~ 1ei forn,m \Henrique de Souza Sobrin'ho, designada pela 
. elles suppridos. J.JrOc€<lendo-se_. :i. . efojç.ão de-1' c~ma.ra.: 11_un!cipal pam. a eleiç.ã-0. '9"iU-a. 
. bab:o dP t.od:t :< ordem, como J~ disse. O<-"CUp:'.M por ca pa.ngns e duas praças ele 
: Ao 15". qne C!1ico ·~e M~il~) e Jo?-o Sil'<eil•a. 1

1 
linha do 38'. 9ue, faziam fogo, inrlo eUe tes· 

: Al'i>ia8 • ;\b:i.utlona.ra.m a ete1~~lLO e '\T"\~ram para temunl1n quas1 sendo victimn. por ter pa.s· 
•. • ~cidade on•1e esti,~ram desde o dia 3~ do\ sado uma ba.la -perto de si; que chegundo o 

mez :pas!\:ido e l do corrente; que- dopols disto {sub-delegado acom:pa.nb:i.do de um.'l. fo:rça po· 
elles an6.a.ram pe1o districto·i"lludindo o elei- licia.l, que tinha. sido req_uisita. pela certeza 

·_·torado a. quem pediam 1;1ssigoatura.s a. fa.vorlque llaYia de homens-armados e desordeiros 
· .do nome. r1o Dt. Nilo Pr;canlm e seus compa· no log-ar da eleição, o ex-suhdelegailo Juca 

nheiros. ;Jizendu qoe a, eleição do dia. 30 não Quintanilha com seus amigos retiram.m-se as 
.. · tinha vs lor. praças ·pelos fundos da referida. ciasa.,acompa.-

Nada mais disse nem me foi perguntado\ nhadas pelas pra.ç8.sde linhaese·asca.pa.nga.s; 
. e, sendo· lhe IiJo o seu cli.?poimento e por Ao 12•, que ãs 9 horas do füt1. 30 menciona.do, · 

· achal-o 1.:onfOrme assignou com o juiz p1'0- esfando tudo serenado e tendo-se retirado a 
motor C! Jm:tificante, do que dou fé. Eu força. policial. oriranizou se a mesa eleitoral e 
Antonio .1osé de Clar-rnlho, escrevente a·uto- procedeu-se á. eleiç;.l.o até fin:i.l, ficando como 
xizado no impedimento do e>crivão o escrevi. presidente da mesa eleitoral José Custodiei de 
-Oct(,a>fl}_ Costa..-Tl;,amo.:; Henrig't~C Eua7\S.- Almeida.. mesarios João Joaquim das Neves, 
Atfonso l'ei:;;oto de Ab•·cti Limrr .• - JMío A11tonio Agostinho Frimcísco de Barros e outros. 
d!i Oli-ct<ita Guim.J·i·aes. Ao 13\ que Juca. Quinta.nilha e outros le~ 

Ú o te,..!em•mha-Jo>:é da Silva Ta.vares, bra· -va.ram os li'V!'osfornecidos :pela Ca.mara.Muni· 
zileiro, solteiro. lavrador, com 41 aunos de cipa.l pa.ra ª eleicão, toram f11.2eJ' duplica.tas Da. 
idade, re:,.id.ente no Sº rlistricto deste munici- fazenda daquelle cidadão a fa.vor do Dr. Nilo 

d d · ,, b Peça.!lba. e seus comIJ9.nheiros, que diZem 
:pio, aos costumes iss~ na ª; mqueri .... o so. re contar elle ser Deputado com a sua a.pura.-
a petiçãc. de folbas 2. respondeu ao 15'' item - ,. d 
qne, senil.O eleitor 1lo Sº ·list r icto, foi M dia çao; que a.nuara.m aqµelles cidadã.os pedin o 

d d assignatura..ç a.o eleitorado dias depois do dia. 
30 do ID•5Z passado ~otar no e iticio a escol:i. do. eleição. Que o escrivã.o e1·a. bomem de máos 
publica do at·ratal destinado pela Gamara. t ã · ti h 
Municipal p:l.l':t a eleiçio; qU•' a mes:i. eleito- cos umes etanton omerec1acon ançaque a 
ral foi organiza.eh tendo como :pr(l;Ji•leute An- pouco foi exonera.do pelo juiz de paz em exer· 
tonio N\mes Cardoso e pa...-a mesarios Manoel cicio. Nada. mais disse nem lhe foi :pergun· 
Fra.acisoo de Almeida Areias e Jo~é Joaquim tado e, ouvindo ler o seu depoimento. e depoiS 
de can~.lb.o Siqueira. Fil1rn e outros. Ao 15• de acha.l-o conforme, a.ssignou com o juiz pro· 

U - 1 motor e justrtlca.nte. do quo dou fé. Eu, AD-
que Chii·o 1le ~le o e .Joao da Si veira Areias tonio José de ca.rva.llw. escrevente autori
abrindon;,i.ram a eleic:ão e Yieram para a ci-
dade. oncle estivera.m desde 0 dia. :::o do mcz zado. no impedimento do respecti•o escri'vão, 

o escrevi.-F;·a-»cisco M<mhaes de A::e-oedo. 
pas~ado =Lté o dia. 1 do c,'Orrcnte ; que decor- rr. p cl L T - A 
ridos ahm1s <lias :indarnm pedindo :i.ssiima- -.A,, o.iso ei:>:oto e Abreu ima.-... mo n· 

- ~ tonio de Oliveira Guimarães. 
turas a tiwo1· do nnme do Dr. Nílo Pei;:anha. 
e seus ,~ornpanhciros, i!~udindo o eleitora.do 
que :\ oteiç;io no dia. :30 n5o era v:i.li cla: que o 
P.scriv;11'.1 que ~er-ril: tanto não era pessoa de 
confia.n:;:. ql!e j;"L foi e:s:onera.·lo. ~fada. mais 
disse nem. lhe f·)i per·guntaüo e, ou:vinU.o ler o 
o s<>u depoimento; assignou com o Juiz promo
tor e jusl.ifi~mte, do {iu.e dou fê. Eu Antonio 
Jose de e 1rvalh0, escreveu te <l.Uto1•iz.a.do noim
pedimen •.o do respectivo escrivão o escrevi. 
-Oct<i"Oiô Costo..-José da. Siioo Tavares.
./s.(Jon.so f'eixoio de .11'.mnr Li?nlJ,.-Joilo .Anto· 
'71-W de o:i'llei'ro. G1.1-i1;1.Jt'!UC~ . 

13° testemMn!1a - Fi· ancíoco :Ma.nhã:es rle 
J\,zevedo, brazileiro, casado, füz.enrleil'O. 4.8 
a.nnos de id.i.de, rei;iden.te no 6° districto deste 
munfoipio. aos costumes disse na.da., promet
teu. dizer a verde.de do que soubesse e lhe 
fosse perguntado; inquel'ido sobre a petição 
:fls.2, respondeu a.o decimo primeiro -item, 
que tendo ido votar oo dia. 30 de dt!1.embro 
~? anno passado na. casa do cidadão Antonio 

i4• tcstemunha-Camillo Ferreira da Silva, 
bra.?.ileiro, lavrador. solteii:-o, com 35 aunos 
de i•1Rde, resident,e no 6" districto desta. mu
nicipio, aos costUlllês disse nada; promet
teu dizer a. verdade do que soubesse e lhe 
fo~e pcrguntaào ; inquerido sobre a. petição 
de fts. 2. respondeu oo 11° que, como elei· 
tor do 6° districto. foi votar no dia 30 de 
dezembro do ar>no passado e viu. que a 
casa de Antonio Henrique de Souza Sobrinho, 
destinada :pela Camara. Municipal Jl<t:t'a a. 
eleição, no logar conhecido por «Ba.ixo. Gran
de:», estava. clleía. de llomens arma.dos e com 
duas pra.ça.s de linha. do 33•, que fai1~m fogo 
para o llQ'fO. Que esta casllo pertenceu a J oa.
quim Pinto . Peçanha. Que o subdel~i.ado, 
tendo noticia da.quelle facto, acompanhado 
por uma força. policial que tinha. requisita.do, 
por noticia d& grandes desordens que i;jnha 
de hn.ver, dirigiu-se à referida casa e então 
o ex-subdelegado Juca' Quiutauillla eom seus 
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a:1_nigos, ca.pa.nga.s e praças de lin1ia fu- ! de dezembro do a.nno passa.do. J>Or teTem fu
g~ra.m p~los fundos por uma pic:i.da. que 1 gi.do o.~ c:>.p<ingas. <: tendo-se retirado a. fol'ça 
tmh:i.m aberto. Quanto ao 12". que, d::s ! policial, 01·ganizaram-sc 1\S mesas eleitowi.es e 
oito pa1•a. as nove .horas do dia, estando fez-sea eleição até o fin:\l sem maiol' ioci
_tudo em paz, ot>ga.nizou-se a mesa eleitoral dente; que a 1" mesa da l• secção ficou :i.ssim 
. que ficou ~omposta. do se,,,"llinte modo; pre- organizada: Presicl.ent.e, João Ribeiro Mon
sídente José Custodio de Almeida, e me- teiro ; mesa.rios. Antonio Teixeira de Souza· 
sa.rios Joã.o Joaquim das Neves. Agostinho e outros, fancciona.ndo em casa do escrí
F~ncisco de Barros c outros; procedeu·~e ã •ão de paz Americo Gomes Lyrio, ciue, sendo 
eleição até :final sem o menor incidente. Ao muit_o partida.rio, não quiz t ranscrever a acta 
l9'' que Juca. Quintanllha. e seus amigos por ser cont raria. a.o candidato Nilo Peçanha 
levaram comsigo os livros fornecidos pela. e se!ls a.migQS. Da. 2• secção foi presidente 
Gamara. Mllnícipal e for:i.m fazer duplicata. .José Pinto Netto e mesariosJoo.quim de Souza. 
na. fazenda daquelle cidadão a favor do ca.n- Gomes, Jose Pereira. Gomes e outl'05, funccio
didato Dr. Nilo Peçanha e seus companheiros. na.ndo em casa do ms.jor João Corrêa de 
Que elles. dias depois da eleição, and:l.ram Brito, e a :30. secção teve como presidente Do· 
peclindo assignaturas ao eleitorado. Que o mingas Vianna Yasconce!los e mesarios Se- · 
escrivão Sobroza a tudo se prest.ou e tal tem bastião de Souza Tavares, que se retirou 
sido o seu comportamento que ha pouco ficando Pedro Monteiro de Azevedo e outros, 
tempo foi exonera.tio peta juiz de paz em funccíonando na. casa. de D.Ma.ria. Pereh•a. dos 
exercício. Nada mais disse nem lhe tbi per- Santos Filho, edificios designa.dos pela. Ca.
guntado e sendo-lhe lido o seu depoimen:o, mara Municipal. Ao 10°.que sabe que o coro
depois de o achar conforme', assignou com o na.l Ribeiro do Rosa.rio, illudindo o eleitorado, 
juiz, p1•orootor. e just ifiC.').nte do que dou fé.- a.ndou a.rra.njanrlo. a.ssigua.turas dia.s depois 

·Eu •. ADtonio José de Carvalho, escrevente au- da eleição para arranjar duplica.to.s a fa'1'or 
torízado. no impedimento do escrivão respe- do candida.tt' Dl'. Nilo Peçanha e seus com
ctivo. o escrevi.-Ocia1rio da (J()sta. - Camillo panheiros. Na.da m:i.i.s rli:sse nem lhe foi per- ·
Ferreira da. Sil't'a.-A(frmso Peizoto de A.breu guntado e tendo ou vído ler o seu depoimento 
Lima.-Jo«o Antonio de Ol(vefra GuimariZes e o achando conforme,assignou com o juiz pro-

• motor e justificante, do que dou fé.-Eu, .'\.nto- · 
15~ :estemimlia-João Baptista de SOu1,a, nio José de Carvalho, esc1•evente, a.utori:iarto, 

bra.z1le1ro, casado, com 56 annos r1e idade, no impedimento do escrivão respectivo, o 
lavranor, residente no i'.i" districto deste mu- escrevi.-Octa1Jio Costa..- Joao Baptista de 
nicipio, aos costumes disse na.<la; inquirido $1)1.i:;a.-Affonso Peia!oto de Aú1·eic L ima.
sobre a. petição de fls. 2, respondeu ao se- l oao Antonio ck Oliveira Gv;im•.wães. 
timo item. que. sendo qualificado eleitor no 
5° diStrieto e esta.m1o no a.rraial, séde de São 
Sebastião. no di:i. 29 do m~z p.~sa.do, vespera 
da eleição, viu as tres c:i.sa.s destinadas pa;ra. 
as secções eleitora.as occu pa.d:ls por homens 
ar mados por ordem do coronel Miguel Ribeiro 
<lo Rosario e que á noute fomru collocadas 
tres praças de linha <.lo 38" na.s janella.~ de 
uma dessas c.1.Sas, a.s quaes provocaram a. 
fürça polici8.l, 3ponta.ndo as ospiogartl:i.s 
para ella que foi . requisit..1.da pelo sub-
delegado Jlara. manutenção da. 01·dem que 
devia ser a.Iterada. pelos desordeiros e ebríos 
que esta.varo ás ol'dens do refet"ido coronel, 
costnmado a fazer eleições apoiado nesta 
gente e na forç.'lo publica desde o tempo do 
l3ar-J.o· de S. Fidelis. Quanto a.o S0 item, que 
às 8 horas ma.is ou. menos da manhã do di<l 
30 destina.do ã. eleir;ão, vendo o co1·onel Miguel 
Ribeiro do Rosa.rio que não podia. intimidar o 
eleitorado, retirou-se em um ca.l'ro com a.s 
trQs praQa.S de linha, levando comsigo os li
vros e mais papeis r eferentes ·ã eieiçü.o e fo
r:i.m fa.zer duplica.ta..igno:·ando a testemunha. 
em que Joga.r, deixando a.pen::\S os livros da. 
3" secção. Quanto a.o 9° item, que das 9 pa.1':1. 
as 10 horas, estando tudo serena.do no dia. 30 

Cam.:u•• V. ll 

16'- testemunAa-Jooé Joaquim dos Sa.ntos, 
bra:zileiro. solteiro. artista., com 46 annos da 
ida.de, residente nesta cidade, aos costumes 
disse nada; r-rometteu <lizer a. verdade do 
que soubesse e lhe f~se perguntado ; inqui
r ido sobre a. peticão de tls. 2. respondeu ao 1° 
item, que todos S(l.bem que o proprio Dr. Nilo 
Peçanha. nil.o gu:i.rdou reserva dizendo a to
dos que contava. com a. força federal no dia 
du. eleição. Que de facto no dia 29 chegou um 
contigente de 37" de liul1a, ás ordens do juiz 
federal , que espalhou por diversas secções 
eleitoraes, deste município e de S. JoãO da 
Barra, I>J'aç(l.S daqueue contingente de linha 
ás ordens dos cllcfüs locaes em opposiçilo ao 
Governo. Que, apeza.1· no terror que a força 
de linha. la.nçou sobt-e o eleitor<ido. a. 4 .. secção 
do 1° distr icto, de onde elle testemunha é 
eleitor. nãc sofüeu a. minima alteração, até · 
que um grupo de exaltados, entrando n:i. sala. · · 
onde se pl'Ocedia ;'.~ eleição. destruiu cedulas, 
livros e mais papeis no dia 30 de dezemb1•0 
do anno passado. Quanto ao segundo, que o 
banllho que se fez sómente ce~sou quando se . 
a.presentou a torça policia l que foi chamada. · . · 
~ quartel. Quanto ao tei·ceiro, si existe a.1- -'. 

~ 
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f::gutn boletim dando ;-esult:J.do desf..'l. 4• seei:1io 
;>. é f'!.lso. pOl''l ua mo)1ãa se porl in conhecer a vo
~, ·taca.o que teve cada um c3ndidato, porque ri 
~ - _o.p1uaç.ão tinha corneçu.do quando o'grupo de 
\ :, ex.tilta(l.os (>nt1'0U e t.!.e~t:·niu tu no . Narlu. ma.is 
:·:· -., disse nem llle fui 1Jel'guut:.J.11o e seiido-lbe Údo 
-\ : o.~eu depoimento e n.chanr!o-o conforme :lS$i. 
v . gnou com o juiz, pt•omotm> e justificante. do 
!. ". que dou fe.-E e11, Antonio J0sé dc{'.a.r· vo.lho, 
;~ escrevente autorizado. no irnpe<lltnento '~º 
;: respectivo e;,cc·iYàO, o e-$êl'eVi. -Ôctli'(;iO Co~ta. 
' .: -Josê Jor:rt]_i<im dos Sa,1tos. - A/fo11so Peixoto . 
: : ,Je A b1·eu Lima. - Joao Antonio de Olfoefra 
=. GuimartJes. · 

Jí• !cstemtrnha - Leopoldina Pech'o d;i.s 
Chagas, brazileiro. ca.~:i.do, ~h~rmaceutico 
p1·a.tico, com 20 a11ncs ,?e idade. r~sidente 

_ · ·nesta cidade. aos costume.; disse nadti.; pro
... · metteu dizer a verdade do que soubesse e ll!e 

fosse per.guntado ; inquerido sob1·e a :pet.içio 
de fü. 2 respondeu ao i~ item que. como elei
tor da. 4• ~ecç-.Z.o eleit~ral do l" district.o, es
tanrlo na. sala. onde ee ach:i.va a mesa eleltornl 
v iu quando euti·ou uru grnpo de exaltados (j 

: destruiu os livros e ma is papeis na occasião em 
· · . qlie Si) procedia...;, apuniç:ão. f'nr.-indo toJo.s o::; 
·, .. ,_ mesariO$.Que attribue isto ao facto de, ::i.gente 
-~ em opposião ao GoYerno, ter int1·odu~ido 
:- · m-11:Hos bhosphoros. ~wes<J.r dos p~·otestos do 
:.' ele1torl'r.lo.Quanto ao eegundo, que :l. ues
-~-- . · or~c~ S:ó cessou qu<tndo u.1.po.1·e~u it fot·çi.r. 
;· Policial que foi chamado. :i.o Quartel. Qua.nto 
~ .. :ªº ~r.::eiro. que não podfa i:cr ent:-egL: e ho
., let1m a nenuuw dos mter~sa<~o:; 110 u!eito 
f eleitoral de 30 de dezembro <lo anno pa\s:vlo 

porque as cedu!a.s tlob~m sido dest1•uidas O:\ 
occasião em que começ-.on a allur;i~ão. como 

,,. ó pub:icC' e noun·io. Nar'la. mais disse iiem 
lhe foi ver:rnntado e lhe seudo lido o seu de
P<>imento, <lcpoi~ de o 3char conforme. assi
goou com o j11íz, p1·01i:otor e jusitficanr.e. do 

'.: que dou f'é.-E eu, Antonio Jo.s.i dc C;.:.t>v:Ílho. 
, oscr~\·~nte o.u torizado no impedimento do 

escr1v~o l'cspeclivo. o escrevi. - O:tavio 
Casta . - L eopof.dino Pedro - !IÚ.~ Chaga.~.

., - A.ffon.so Peí:i:oio de Abreu Li1i1a. - Jocro .·1n-
:-;·: .... tonio de OliceiYa Guima.1·cies . 

fo.zentleiro. mor.11lor no JS• districto, aos cos
tume-s di$SC nada; lJrvmetteu dizer ;1 ve~·da.de 
do que souLesse e lhe fosse per~untado; in
queriria .sobre a. :petição de íl5 . 2. respondeu 
:io 10•' item , que no dia 30 de dei.em bro do 
anr.o p:i.;,sado. ~sta.nrlo elle testemunha na 
2• secçã.o eleitoral onde votou , viu . o coronel 
Sel1a~r.ião Pecv.nba, pae do Dr. Nilo, 11ro
cnra.ndo in timidar o eleitorado mnndnndo 
con<lucção :i estaç.ão da Vílfa. Nova buscar 
t'ol·~ de linha e como ella não viesse elle 
com seus amigos se ~etinram apezal' de não 
havet' motivo p;.~r:;. isso, porque a. eleição 
col'I'eu pacificamente. Que a rr.e>o. da 2" sec
cão eleitoral ficou org-.rnizada. da. maoein se
guinte: c0mo -presidente. ca.pitã.o Jose Duarte 
Lei te, meS(l.rios. Elov Cü.bral Orncll:i.~. Manoel 
Crespo Guimarãe:; ·o outros, fuuc:cionan<Jo 
na escola r,nblí~a rlo sexo feminino, Ioga.r in
<liCDdo pela. caraaro. Municipal. Que e cor
rente que o coronel Sebastião Peç.a,nha. 
aproveiiando-se dos livros fornecidos pelo. 
Cama.ra ;\I\lnicipal os quaes estavam em seu 
poder, fez uma dupJiea.ta em .c:i.i:a.de Agos
~in ho de tal. Que e f'acto que audou o mesmo 
coronel arrecadando diplomas <lt's eleitores 
que já tinliam votado; que outros dizem 
que esses eleitores e outros vota.ram pe-
1•0.nt.e o esc!'i ''ão de paz cl.este districto que 
é pessoa. inteira.mente dêd·cadii. o.o r·e'for ido 
coronel t.:i.nto assim que não qulz transcl'ever 
n. acto. rl:; c:leiç-.:io a. queo legalmente se proce
deu. Que a mesa organizada. como j<í. aclma 
dis~ :presidida pelo capitã.o Duarte Leite não 
teDdo recebirlo a lista de cbamaõ:i. :i.dmittiu 
que todos os E-leitores votí).ssem í).,presentaudo 
seus diplomas. Qu:i.nto ao lí0 , que a. !• serção 
que t inha de runccionar n:i. escola publica ll C. 
se~o femin ino nã." teve logllr po1·que n mesn. 
eleitoral' nã.o se rennin ai.é ;i, noute pe!o que 
não houçe ahi cleiçfi.o. N:uh mais db 9!\ nem 
lhfl Joi pergunt..-vJo; dcpoi;; de ouvir ler o seu 
depoimento e ;i.chn.l-o conforme, assignou com 
o juí7.. pl'Omotoi· e justifica.nte . do quo dou 
fé.-Eu, Antonio Jo:é de enrvalho, escre
vente aut orizado, no impedimento do e3cri
vão respectiY.:>, o e~crevi. - Octa-vio Costa. -
An:onio Gomes Crr.spo Guimal'iie~. - .4{fonso 
Pei:co!n de .Abreu Lima,- Joffo Antonio de OU- . 
t•cira Gitiinm·c<e$. 

; : .. : . .. ~:>umtad(L - Aos 22 tli::.s do mez c1e ja.
>~.:,.-: ne1ro do anno de lS97, nesta c:idarlc de 
:::·.·: ·. Campos d.os Coytacaze$, em meu ca.r·torlo 
~'> : perante o ,juiz muni<:ipal d2. scg.unda va1'1\ í9• testcnnmlut.-.Toã.o B~qit.ist a. Soal'cs de 
~- .: fJr. Octa.,•io Antonio .::ostn., o promotor Queir07.. brazilei1•0, cn.sado, com 41 annos de 
~'. .. ~~~~: e~r: J;rw AntOI~!º i1e Oiiveil'll. .~Ui· i~ad2, artista. e proprie~rio, residente ne>ta 
~:" de Abreu· 1us__ dica~t? D,· õ -~1Yonso Perxü}o cidade. dos costumes d1ose nada; prometteu 
i . · . · L.m .. ? Jmz. defr.r iu a a.ffirmaça.o di1er 3. ''erdarle do que soubes..<:e e 11.le rosse 
:,\· 1~113.l e foram mquer1das c:.s t~temunh:>..s 1 ,, · d ., , .1 • : 'd b ~ · abaixo do nuc <loa tê - E ,\ , . 1 ,. d pcr,.,~nrn. o . . e ,.(:nvo rnqu.r1 o so. re. a 
~: . 

1 
"\ . '. · º·' -. n .onio : os,, _e ~tlçao de tis. 2, rcspoooeu ao p1·1me1ro 

i':·.> Carva bo. e-Cl G\~nte a.~tor:1_zaco, no 1i~ped1- item. que ucp.')i:s de t~r vot.ado na sun. 
~· mento do respe:t1vo taoelliao. o escrevi. scc--<-;io eleitoral 113 casa da Cil.mar:i.. no •lia 
t · :l!J• 1~temu111~-:- Antonio Gomes Ctcspo 30, llo anno pa.i:sa'lo. e tendo ouvido dizer que · 

Gu1roaraes, bras1JeU'o, casa.do, com 4l annos, tinham quebra.do a urna da quarta secção 
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do i• districto nas Covas.d'Areia.. para abi se o escriv-ã-0 de paz, J:lei;soa inteiramenie dedi~ · 
dirigiu e de f~_cto encontrou a urna.-· aberta cada á. opposição, aper.a.r de ter sido ofilcia.do, 
atirada .ao cbão e diversas cedulas ainda te- não veiu fazer a t ranscrinção da. acta pelo · 
ch-adê1 S e espalhadas, que aind3. não se tinha que a. mesa nomeou u m -cidadão e~crivão 
concluído. a eleição para Deputados; qu e en· ad hoc. Que dias d~uofs da eleiç.\i.o. os amigos 
controu j á tudo calmo e algumas pessoas do do coronel SebiistiãÕ - Peçanha andaram pe
JIOVO fazendo commenta.rio a. respeito. Qua.nto dindo assign~turas 110 eleitorac~o. mesmo da~ 

. ao segundo que sabe por ter ouvido dlziil' que ·quelles que jú. tinham votado . Quanto ao 
a força. ~6 cbegou ·depois que tinham dispa- decimo setimo que a p1•iroeira secção não func: 
raôo al1?uns tiros. Qnai,to so te1 cein> nlio c:onou, não sabendo elte testemu nha por qt1e · 
podia ser entr~ue boletim do rel'u ltado rla isto se deu. Quando ao decim.o ofta vo que é 
elelção, porque não era con~ecido e que correu corrente que a maioria. da. mesa. eleitoral 
tambem noticia. de que o coronelDrummond, composta.nos amigos do candidato do Dr. Nilo 
-l1oras depois, ·convirlara alguns amigos e com- Pei;a.nila. não consentiu que diversos eleitores 
r•anheiros da parcialidade elo candírlato Dr. votassem com diplomas velho~, pelo que 
Nilo Peçanha e estivel'am na casa onde fane- houve protestos e tambem pela facto de te1• a. 
ciona ~ secção referida com portas fecharlas eleição começado antes da hora. marcada por 
arranJando actas. Que, depois de ter sido lido lei. Natla maís di~se nem lhe füi perguntado, 
o presente depoimento, a testemunha pediu e, ouvindo ler o seu depoimento e o achar 
qne r ectificasse a. redaeção do segundo item, conforme, :i.ss!gnou com o juiz promotor e 
dizendo que a força. de -policia chegou i~ secção justitiça.11te do que dou fé. Eu, Antonio José 
referid~ depois q!le soube q_ue dlversos_popu- de Ca.rv:!.lho, escrevente autorizado, JlO impe
lare:;_ t1oham <hsparo.do tll'Os. Nada mai_s ilimento do escrivão respecti-vo, o escrevi.
disse e nem lhe foi perguntai!o e, lhe sendo Octm;io Costa.-Li~and1·0 Albenui; Leitao,
Jiilo o seu depoimento e :por achai-o conforme. Peixoto de Abrell Lima.-Joar> A111onio de 
a~signou com o juiz promotor cj ustifican te, do OZíveira Gu imarcres . 
que dou fé. Eu. Antonio José de Carvalho, 
esc1•evente autorizado, no impedimento do 21" te~temimha-Ficlelis' Mn.rio Dut.ra. b~':\· 
escrivão respecti vo, o escrevi.-Octa"Vio Costa. zileiro, casado. com 36 aonos de !dacle. 
-Jorto Baptúta Soares ele Queiró:: . - Affonso capitalista e fazendeiro, morador no 13° 
J?ei:coto ile .Ai'Ji·cie L irna .-Jo,ro Antonio de Oli- dlstrioto deste município, aos costumes disse 
~efra Guima1·cres . narla, p1•ometteu dizer a verdade do que sou-

bes.5e e l he fosse perguntado, inquirido sobre 
a. petic;lio de fis. 2, respondeu ao 16° Jtem, 
que no dia 30 de dezembro do anno -passado, 
"'stando presento na 2" secção eleitoral do 
J3·• dist ricto, assistiu á organiznção da mesa. 
e ficou · a$~im composta: l)resldente, copiti!o 
José Dual'te Leite, mesarios.Eloy Cabral Or
nellas, Mo.noel Cre~po Guimarlí.es e outros, 
que esta. secção runccionou na. escola publica 
do sexo feminino, na. sede daquelle districto, 
contbr me foi designado pela. Gamara Muni
cipal; que a opposição não t en1lo a.pparecido. 
a. conselho do coronel Sebastiüo Peç.:inba, pae 
do candidato Dr. Nilo Peçanha, po1 não.ter 
vindo a forca ne linl1a ficou com o:s livros e 
a lista de chamada. e envia.dos pela. Co.mara. 
pelo que el!e testemunha assim como oatros 
eleitores tiveram de vo!ar opl'esentando os 
seus titulas.· Quanto ao 17" na l" secção 
"esignada pnra funccionnr n3. escola publica 
do sexo t~minino, OP.. sêde do distrícto. niio 
houve elel<)ão por nã.0 ter sido organ}zada a 
mesa eleitoral. Quanto ao lS", que os mem
bros rfa mrsa, amigos do candidat.i, o Dr. 
Ni lo Peçanba, nüo permitt iram que diversos 
e!eit0res votassem cvm diplom:i.s velhos, do 
que resultou prot~stos . que ab?'nngeram 
i.arnbr.m o facto por ter· a elei~ão comPçMlo 
fóra da hora legal. Na.da rna.i:; <lisse nem lhe 
foi perguntado e, sendo-lhe lido o seu de· 

2<>' testemunha.-Liza.ndro de Albernaz Lei
tão, br:l.7..ileiro, casado, com 61 annos ele ida.de. 
fazendeiro. residente no 18• districto. aos 
costumes flísse nada ; inquerido, -prometteu 
dizer o. verdade do que soube~se e 1he fosse 
perguntado, inquerido sobre <'- petição de f,i. 
lhas 2 respondeu o.o Hl" item, que senrlo elei~ 
torno 13° districto votou na 2·' ~ecçã.o. que 
funccionou .na escola . publica 110 sexo femi
nino na. séde deste distTicto, Jogar indica.do 
pela. Camara Municipal. Que a. eleição te\·e 
logar no dia. 30 de dPzembro do :inoo passado, 
tendo sido pre;:idente fia mesa eleitoral o ca
pitão JGsé Duarte Leite e como· mesa;·ios 
Eloy Cabral <JrneUas. Manoel Crespo Gui
marães e outros, correndo o pleito eleitoral 
pacifica.mente. Que a. mesa não recebeu os 
livros da Cama.ra Municipal nem a lista ile 
chamada, que ficaram em poa~1· dos amigos 
do coronel Sebastião Peçanha, pae do can
didato Dr. Nilo Peçanha, pelo que· foram 
aceitos os votos dos eleitores que se apresen
taram com os seus .diplomas . Que a opposiçã.o 
não se a.presentou pol'que n~o veio a. torça. 
fede1'3.l com que aqucUe coronel. contava 
amedrontar o eleitorado, vol t~ndo a con
ducção que foi buS<"a.l-a. á estação da. V!ilo. 
Nova por ordem do referido coronel Peçanht>,, 
que f'oi assistir â eLeiçilo deste districto; que 
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poimento e acha.1-o conforme. assignou com o j pronunciou-se, invariavelmente, em suas de-:. 
juiz promotor e .iustlficante, o que dou fü. cisões, exl10rbitnntes e incompetentes, . de 
Eu, Antonio José de Ca.r,·a.lho, escrevente au- modo incongruente contradizendo. conforme· 
torizado, no impediment.o do respectivo es- o interesse do caso sujeito ás normas ou prin
ct'ivão, o escre\i .- Octa~io Costa.- FideUs cipios que antes ha:v:ia est:i.belecido como fun-

,J11aria JJutra.- Affonso Peixoto de Aln·eu dameoto de outras deliberacües . 
· Liina.7 Joao AntoMo de Olfoeira Ouimarl7es. Assim, que, por exemplo: tendo deixado 
• . Pa.go o sello de 29 folbas de-papel, ~~razão dê apurar authent!cas por não. virem acom-

de 300 i•éis a folha. pa.alla.das das. eó1)1as das ass1gnatu~ dos 
eleitores, coni;tderando essa. falta· como sub., 

· Ca.mpos, 26 de janeiro de 1897 .-O. escrivão sta.ncial, apurou, no entretantO, boletins dos 
· José Francisco Coi·rêa. · · · quaes não constava; como exige a lei, a decla

rae<10 do numerei dos eleitores que compa.i·e
ceram á eleiçã o. . 

.Jã. contavam os abai-xo assigna.dos com par
-· E logo os 1iz conclt?sos ao Juiz Municipal cialidacle e injust iça da. maioria da junta, já 
da 2• vara, Dr. Octa>io Antonio Costa_. do préviamente sabiam que os diplomas seriam 

. que fiz este termo. Eu, Jo$é Francisco Corrôa, . expedidos não aos escolhidos legítimos pele; 

Co~clnsélo 

escrivão, o escrevi. Conclusos com 4$000 . 1 sufi'ragio do 2° districto, porem aos candidatos 
Julgo por sentença. a presente justificação\ da opposi<;iio, correligionarios dos membros 

p:i.m qne produza seus legaes e dlvidos d<\ maioria. da junta, pois esse resultado fõra 
e!feitOs e mando se entreguem os autos e.\. com nntececlencia. annunciado pela. Ga;;eta do 
:parte, independent.e de traslado, pagas as Po-co, seu orgão director me11tal. e outt•os 
custas pelo requerente. jornaes da mesma feição pa.rtidaria e de 

campos. 26 de ja.neiro de 1897.-0cta'Vio ~orlo a n~ ~rmittir. duvida. ou 3;rrepen-
A.ntonio Costa dimento; Jama1s; porem, suppuzera.m os 

• abaixo a.ssignados que a ma.leria da junta. 
Data ~:ffrontasse com tamanha coragem e intole- · 

Aos vinte e seis de janeiro do ano o supra. 
<leclarado, em meu cartorio me foram en
tregues estes autos com o despacho retro e 
supra., do que fiz este termo . Eu, .Tosê Fran·· 
cisco Corrêa, escrivão, o escrevi. 

DOCUMEl\""TO ~. 2 

P;·otcsto apre.~eiitado á junla apurador~ de 
Campos. na c/ciç,ro de 30 de dc:;embro 
de 1896. 

Os auaixo n....~ign::inos. membros da. junta 
o.pura.dora das eleições do 2" di.stricto eleito
. r:ü do Estado do Rio de Janeiro, candidato e 
:fiscaes de candi•la.tns. protestam na fór ma. da. 
lei contra o procediment.o da. maioria. da. 
mesma junta, que, afastando-se dos princi
pias do-direito. arrogou-se attribuições que 
não lhe competem; entrou na apreciação do 
merecimento de eleições fei tas em varias 
secções 1le dist1'icto para declar-al·as falsas e 
nullas, deixando de apurar os votos constan
tes da.s respectivas authentica.s, consentindo 
na. leitura de j ust.ifiêações e papeis referen
tes ú. validade e nullidade das eleições, o.ceei· 
tou e apurou autbenticas, certidões e bole· 
t ios carecedores do~ requisitos da lei e offere
cidos, não em origina!, mas em publica-fórma.; 
desprezou em e-tsos de duplicai.as, o criterio 
legal e taxativo, preferindo parcia.lmente 
actas e boletins que não podiam ser apurados, 

rancia. e decóro publico, o direito dos ·eleitos 
do 2·1 districto. 

Si a junta não obedecesse ás determinações 
previas do grupo partida.rio que se condecora. 
com a pomposa denominação de republica.no 
campista., determinações que a sua. guia na 
imprensa lóeal não se pejou de fazer conhe
cidos do publico, tel-a sacrificado menos á 
;;anha do corrilho e ã. apuração teria. o se
guinte resultado; 

Dr. Luiz da Silva Castro, 4.282; Dr. Eu
zebio de Queiroz Carneiro Mattoso, 3.837; 
Dr. Pedro Augusto Tavares · Junior, 3. 722; 
coronel Joã.o Antonio Alves de Brito. 3.558; 
Dr. Nilo Pec:i.nha.. 3.140 e Dr. Leonel Loretti 
da Silva Lima, 2.719 votos • 

Não poclendo conformar-se com :i.s arbitra
riedades e violações . da lei pratica.das pela 
ma.iori;i. da. junte~ a.pura.rlora, contr-a. as quaes 
clamaram desde logo, á medidà que toram 
se dundo e repr·oduzindo, os o.baixo assigoa
do~, reservando-se para desenvolver ante o 
poder competente suas allegações e pl'ovas 
sobre mater ia. cujf.l. decisão escapa. á compe
tencia da junta.. consubstanciam do se..,"Uinte 
modo o protesto que apresentaram cont ra 
as deliberações illegaes e injustas da. mesma. 

1.• districto - 4• secç.ão-A junta apurou o 
boletim, em publica fórma, apresentado pelo 
c~1n<lid;1 to Dr. Ni !o Peçau ha., quando é notorfo 
o publica.mente sabido que nü.o se concluiu 
á apuração (1os votos nest."l. secção. invadi.da.' 
po1· um grupo de desordeiros que inutilizou 
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os livros, papeis e a urna, quando se procedia 1 edificio designado, sen-do àpw·ada. a. declara-
á apuração. ha.venilo a maiol."ia da mesa. ex- cão de votos. por pa.blica.-ll'óma.· extrahida 
cluido o~ mesa.rio~ da minoria; não constand.o do .Jivro de notas do escrivã.orle paz em que ·' 
do boletim a asingna.-tura. do fi3cal do candt· apena.s . constam . os votos dados ao Dr. Nilo 
.dato Dr. Pedl•o Ta.vares Junior: · . Pecanha. 

2° ·. di~trícto-Z' secção-Foi a.purar1a· acta A junta. ·assim pro~ede:u po~que, entrando 
falsa., lavra.da fóra do edificio da secção -pela no conhecimento. daJust1fiCl!-çao aprenstada 
maioria. da mesD., -que rétirou-se .antes de Pº1: aquell~ c:andtda.to e offic10 de alguna _m~

. ulti~a.r os tra.ba.lhos; protestando c ontra sarios, de<:_1dm sel: fa;lsa e. nulla a. ~1~1çao 
· isso a: minoria, que por motivo deixou de desta. se.e~, quando e pu~llco e .n_otor10 que 

assigna.l·a. _ · a. oppos1ça.o absteve-se e nao compareceu. . . 
·:A junta julgou-se· incompetente para co- f(}O districto- I• secção-Apurou-se acta. . 

nhecer da falsido.de alle.,oada.. fa.lsa. , nã.o sendo real a votação eonsignatla 
s~ secção-Não foi- apura.da a authentica, tendo sido r ecusados os .mesaríos e o fiscal 

porque a junta attrHmiu-se competencia. para da parcialidade a.diversa á. opposição, para. 
Julgar falsa. a. mesma. authentica.,em vista do que a.mesa unanime pudesse, sem contraste, 
otHcio da maioria da mesa que, antes daaJJU· lavrar a neta. a seu sabOr. 
raçã_o, se retirou, carregando J~vros e p~peís. f3• districto- lª e 2" secções_ A junta 
Entre~nto, consta. d~ authentica. desp1ezalla desprezou a authentica. recebida, e apurou 
pe.Ia. ~anta, que: apos aq_uelle a.ball;dono, a uma. publica.-íórma da acta de eleição feita 
lll!nor10., re?rgan~sada ª mesa. na forma da na. essa do juiz de paz, que diz ser p1·o:xima. 
lei, proseguiu nos trabalhos. das secções eleit.oraes, tendo considerado nulla 

4• districto-Secção unica.-Foi apurado a eleição, em vista das accusações contidas 
boletim, em putilíc:i. fórma, não contendo naquella publica.-fórma e das que verbal
ª declaração do numero dos eleitores que mente fez o candidato Dr. Nilo Peça.nha. 
votaram; boletim fa.Jso, pois não houve elei- apoia.ndo·se em depoimentos que leu, entre os 
ção nesta. secção, tendo a mesma sido in-va- quaes o do seu primo Sebastião Lea.l Pe· 
dlda por de;ordeiros que arrebataram li'Vl'OS çanha. 
e papeis, dilacerando-os e dispersando os :U,• diser icto - Secção unica.- Foi apurada. 

·eleitores, la.vrando·se protesto perante o es- a authentica, da qual consta;protesto por ba.· 
crivã_o de paz. . verem começa.do os ti-aba.lhos antes da hora 

5• districto - t• e 2• secções- Foram legal, recUS3.dos eleitores que se a.presenta
J'lresentes á junta d a plica.tas de o.cta.s, todas ram com títulos que não eram da distribuição 
rezando eleiçõeS feitas nos edificlos designados de 1896, não tendo a mesa admitticlo fiscaes 
pelo governo municipal ã. mesma hora legal. dos ca.ndida.tos da· pareia.J.idade contra.ria á 

A junta preferiu e apurou as autbenticas opposiçã.o. · 
d.a opp9si9ão, quando não tinha criterio legal Deix:i.m os :i.ba.íxo a~signados de referir-se 
para fa.zel·o, sendo certo, publico e notorio, á intervenção iocoostitucional da. força fe
que a opposição, desde a. vespera, occupava 11er:i.l, manobrada pela. opposição como meio 
a:quellas · SP.cções guardadas por duas praças compressor do eleitorado, em varios pontos 
do 38" ba.ialhii.o de linha; desertou das mes- do distrícto, por não ter a junta. competencia 
mas, no dia 30 pela mauhã., carreg~ndo a para conhecer da espeeíe; l'eservanrlo-se par-d. 
maioria das mesa.s os livros e papeis, concor· fazei-o ante a Ca.ma.1•a. dos Depumdos, n:i. oc
rendo ao pleito numero insignificante de casião da verificação dos poderes. 
eleit.ores da. opposiçii.o na lª secção, em mais Sala. da. juota a.pura.dora, em Campos, 4 de 
avultado na. 2~. como consta da. acta. respe- fevereiro de IS9í.-Antonio Josri Pinto, mem
ctiva, que foi despresada. bro da junta.. - Clemente da Silva. Santos, 

3" secçã.o-Dei:x:andô de apui-a.r a. authen- membro da junta.-Dr. · Eu:.:ebio de Queiro:: 
tica, a junta. apurou a declaração de votos de am .. eiro M()tt()so.-Affonso Pefo;oto de A.breu 
eleitores perante o escrivão de paz; dP/~Ia.ra- Lima, fiscal do candidato Dr. L. da. Silva 
ção apresentada em publica-fôrrua · e na Castrv. -Jose A.lves de So1t:;a Barreto Ma
qual figuram nomes de eleitores que haviam chad(), fiscal do candidato Dr. Pedro Augusto · 
vota.do na secção. Tavares Junior. · . 

6° districto-Secção unica.-Foram· presen
tes authenti:cas em duplicata. A junta, contra 
a expressa disposiç-:i.o da. lei, apurou a eleição 
que a opposi~.ão r1iz ter feito; eatreta.oto, des
prezou a authentica. 

8• 1Ust)•ic10 ...:.. Secção unica - Não foi a.pu· 
ra.da :i. authentica eh eleição re3.lizada. no 

DOCUMENTO N . 3 

· Cõpia - Camam Municipal da. Cidade de 
Campos dos Goytarozes, s de janeiro <le 1897 ... · 

Exrn. Sr. - l. º Feita a coo vocação dos 
cinco membros mais votados do governo 

";· . 
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.". municip:i.l e dos cinco immediatos ao roeno~ ' Ntr, 2·• secção do 2" clistricto, após a apura· 
' - ~ votado para, no ,J . .i:J. legal, :proc~der-se á <1pg- çV.o, os me$1uios abrmdona1·am a mesa sem i?i.ie 
' . .. ração geral dM eleições, conforme pree:eltua hou11e•·sem l<ivmdo a acta, porem forneceram 
. · o capitulo 5'1 da Lei n _ 35. ele 26 de janeiro boletins com o ·i·esultado da eleição.. · 
.· · ~le JS9Z, e comparecendo· apenas os cinco Na 3• . .<ec::ao do 2' distric_to, antes da. apii-
.· .. · lriemoros do governo municipal, OU1lic~-i;ersa, ·i·aç1.10, o 1n-esidente e dous mesario.s a/Ja•uion·a· 
· pode1•á. procede~-se á. apuração· geral. ou ,.am a meia. Os que fi.cr:uam constituiram Mi>a 

· dever-se-ba fazer nova. convocação ate obter- mesa e co;ictuiram os trnbalhos: · 
se o comparecimento de todos os membros da 
junh ~-2. 0 Si os cinco meinbros mais votados 
.do go·verno mueicip:1l ou os cinco immedia.tos 
·em votos perseverarem em não comparecer 
para. fazer parte da junta, como devel'•Íi pro
ceder o presidente do governo mun:cipal 1-
3. • .A junta ~pura.dora só se cons1dera.rá 
con5titnida com a totalidade de seus ruem· 
oros ou com a maioria. delles ~ - 4.'· Uma. 
yez constituída. ajunta a.pura.dora., si se re
tirar algum dos membro.;, deverá sus
pender-se o tr:i.ba.Lho da. apu1·a.ção, ou con· 
tinuarâ. com a. maioria. do5 membro~ res
t.1.otes? - 5." Apresenta.da. ·por> qualquer 
candidato a rleclaração de voto füito perante 
tabellfüo ou a.utoridatles ju-1iciarlas, nu Córma 
do art. 7' ela Lei n. 426, de 7 de dezembro 
de 1896, devera a junta apural-os, tomal·os 
em separado ou simplesmente fazer menção 
do facto na acW.?-6. 0 Em falta da. auth!in
ti~a de qualquer· secção, si fôr apresentado 
boletim por qualquer candidato, nos termos 
do ~rt. 9° r1a. Lei n. 426, .rle 7 de dezembro 

., de 1896, deverá a. junta. apurar os votos 
constantes do mesmo 1 - 7.0 Quando a. a'\l
thentica accusar um numero tle votos su
perior ao do numero de eleitores consta:n te 
do · lh--ro de assignaturas, deverá a junta. 
sommar taes votos, ou, reputaudo falsa. a. 
authent ica, tomar em separado os votos e 
chamar para o facto a attenção do Corpo 
Leg:slat ivo1-8.• Compuecendo cinco ve
readores gerae;; mais votados par~ fazer 
parte da. junta apuradol'a, deverão ser ad
mittidos· cinco immediatos em Yotcs a estes, 
ou poder:.i. fa.1.er pa.t:t~ qualquer ímmediato 
em votos a vereadores dístt·ictaes ? 

S:-iude e fra.terniuade.-mm.' Exm. Sr. Mi· 
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da 

·Justiça e do lnte1·io::.> .-O presi<lente em exer
cício, Hcnrigy.e Ma,·tins rle Oliuefra.-Con
fere, Pi11io L inffes .-E~tá conforme, A.rav.jo 

· Siloo. 

DOCD'l\l'ENTO N • 4 

. Realizou-se hontem neste municipio a eleL· 
çüo de quatro Deputa.dos e um Senador. 

O pleito correu om paz em qunsi todas as 
!e<;Ções da cidade, porê•ri na 4.• secção das 
Co'tias de A1-eia, info1·mam-nos q11e ao fr se: 
preceder á apuração ho~we rlesordem que deH 
em resv-lta.do o quebramento da iir11a. 

DOCUME!'iTO IS'. 5 

n.e~ebemo? mais de um distincto republi-
cano o seguinte artigo : . . 

« Oe~de que chegou a força. federal a Cam
pos, O<\ ta.r.te de 29 de dezembro, percebeu o 
tfoleg-t~tlo com seus amigos que era. iodispen
s i•vel remover o inesperado obst'.lcnlo que 
surgii•a diante de sens tenebrosos pl'anos dG 
compressão do voto. 

A justiça apoia!la na espada. a presença 
do ma.gistra.do com a lei em punho desmon
taram a sua tert•ivel conjUl'ação côntra. a 
liberdade eleit.oraL Ainda assim não vacillou, 
:recorreu ao ex-ministro, pedindo-lhe a prom· 
pta retil·<\da do contingente 11 0 exercito. 

A's 4 h••ra~ da.· tarde, o juiz enviou seis 
praç·as para S. João ela Barra e às 5 requisitou . 
ao commnndante ma;s 10 para prevenir qual
quer desacato ás ordens de li.aheas-corpus, que 
tinb.a. man lado para S. Sebastião. Duas horas 
tlepois o delegado procurou o juiz e mostrou· 
lhe um telegra.mma tio Dr. Albetto Torres, 
dil'ig ldo ao proprio delegado, participando
lhe que o Sr. Vice-Presidente di~ Repuhlie& 
expedira. ordem p<U'a. que a força. regressasse 
a. Nítheroy. 

A este telegramma, assim como ao endere· 
çado a.o delegado pelo · presidente do Esta.do e 
a. out.\•o do ex-ministro dirigido a.o mesmo 
Dr. Bet.a.mat, que só foi v isto pelo juiz ás
S l/2 ·la noute, depois de terem seguido seis 
praças para S. JQão da Barra e 10 para 
s. Sebastião, rospon.Jeu o Dr. Godotredo 
Cunha que aguardava a deliberação· do Go
verno l:<'edera.l, que naturalmente lb.e seria 
communic:1da direct•\mente, pal'a resolver. 

N ... ssa occasião decl:trou o juiz federal que 
esli:ranhava não ter ainda recebido telegram
m<t · acerct~ füt. retira.da da forca. quaudo era. 
certo que o delegado e seus amigosjá tinham · 
tido rbversos . · 

Replicou-lhe o Dr. Bezamat que suspeitava 
dos empreg-aúos do . telegt·apho, adeptos da. 
opposição . ~ 

O juiz foi â repartição telegraphica e abi,. 
á v ista do delegado e gra.nde numero de pes
soas, resporuabilison o agente por qualquer 
<lemora qne porventura. se clesse na entl'ega. 
de qualquer telegramma. que lhe tivesse sido 
dirigido. · · 
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. Antes de receber o J.11'irneiro telegramma dq 
éx-minlstro_ou :i.ntes de comm:unical-o ao juiz, 
tentou o Dr. l:lezamat impeili1• que as praç-as 
seguissem para. S. Sebastião, o q1le o.ão con· 
seguiu; attenta a ca.lma e firme resolução do 
juiz. Preferiu então ceder. enviando em se
guida. mais 20 praças para S . . Sebastião. · 

Só ás 10 horas da. nôute, mais ou menos; 
recebeu o Dr. Gcdoft>edo Cunhà. um t.ele
gramma. do ministro do interior concebido 
nestes termos: 

«Urgeotissimo- Juiz seccional-De ordem 
do . Vice·Presi.c!ente da-República declaro-vos 
força federal deve ·apresentar hoje par•t Ni
theroy. Fazei. recolher destncamentbs, inclu· 
sive S. João da. Barra, empregando. proprios 

. e .trens especiacs . .;._Jfiniscro da Jtistiça. » . 

juiz e a forçaestavam na cidade,.··desmentida 
~•ssim a declai:a.ção, que o delegado fizera. do. · · 
,iauella do ,~.fonitor Campis!a rle que o Govel'no · 
Federal oi•denara a retirada da força, nã(!te- · 
riam,como não ti.veram,aquelles cidadãos re
ceio de sabirem i rua para .exercer os seus -
direitos. ' · · 

Outrosim, não tendo a. policia conheci- · · 
mento iJo que ~e p;i.ss.a.ra e s:i.bendo que a. 
fü1•ça da União não se tinha retirado. deL'tou 
a contragosl;o que· a eleição corresse calma. 

Cumpre-nos decla!'ar que o jui7 nada <lísse 
ao delegado, no Dobre intuito de res n-uardar 
as sua.s decisões de qualquer violencia da. 
policia., q1.1e si tivesse conhecimento do acto · 
cJo Governo Federa.!, i~olando·o da. Corça . 
perturbnría. a ordem publica, e desaca.tári~ 
os ha1iea.~·co>1ius . Da mesmo. sorte, é sabido. 

«Resposta: Exrn. Vice-President1< do. Repu- que, n.Jêm de:'ses elevados intuitos, guiava o 
blica - Recebi ot·tlem V. Ex. po1· intermedio Dr. G. Cunha a convic~-ão de que lei a.Jrrurna. 
ministro justiça. retirar daqui rorça. Cumpri ou consideração de qualquer ordem o 

0

obri
logo, dando providenefa.s. Não obstante re~io g~va a. p:i.rticipar ao delega.do a sua. cone· · 
tuclc quanto abi di~se a S. Ex. sobre des- spcoden.ci:t com o Governo da União . 
a.catos ordens lwbeas-cMpus. - O juiz federal, No dia seguinte, dia. da. eleição, ás 11 1/2 
Uoclofreclo Cunha.» · da manbã., depois de feitas as apurações, na. 

ma.ioria das secç~s. sem que houves$e a. me
. /1-'S P. ~oras da noute, mais ou meno.s, o nor perturbação da orrlem, recebeu o'juiz o 
JUlz din~1u a.o commandante o segmnte seguinte ofilcio do delegado. que não é m:i.is 
officio; _110 que o tra.nsumpto de todo o seu despeito 

«:Reset'l'ado - Sr. commandante do contin- p~la derrota. eleitoral e de toda. a sua sêde de 
gente de 30 pra.~.as do 38• de infantaria- v1_llga.nça. contra. a força fed~r~, ca~so. deter
Communico·vos que 1>0deis partir µarn. Ni- 1~ma.nte de _seu desastre. ~oht1~0 . Visou, en
theroy no mais breve prnzo ele tempo possi- ta.o, ~gred1r e d~p~t1g1ar a Co.rça de lmha., 
vel, desde que assim o exigem as cireumstan- frac~o embor~ m_m1ma. ~o exe1·c1to, que elle, 
cias. Podeis, outrosim. requisitar em meu 1~~1t1mo sebas~1a.n1st:a, nao podla. perdoar ter 
nome os trens. passe.> e tui.lo quanto seja in- fe1&o a Hepubhca u. i5 de novembro de 1S89. 
di:ipensavel para. a voosa prompta partida e A prete.xto de d~fend~r a autono~la do E~
da forçn, inclusive passar telegrammas cho.- ta.do. qne. elle so_considerou offen~1ªa depois 
mando as praças que tbram destacv.dns para. de ~or:_becidr, o,-trrnmph~ da oppos1çao, pec~m 
S. Joã.o <la. Barra e outros pontos d!!ste mu- mais oO praças a.o Pr~s1dente do Estado.alem 
nicipio. Rccommendo-vos ai oda :i. coo r;cnieh- rl'.1-s 300 que tin\Ja a~ sua~ orden~. e.forte, 
ci<l- de impedir. destle já., que sold,·dos sob d1a.nte rlc 2q pr:i.ças,po1s,to a.inda. m~o tinham. 
vosso r.omm'ando se retirem dn. c1Sa onde se c~~:pdo do _1oter1or, la.nç.ou um ~ebuço a. seu 
acham salvo para embtl.rca.rem.:1> sinistro Pl'C:Jecto no referido offic10. 

' «Cidadã.o-Ao re~ber o vosso telegramma. 
A' meia. noute, tendo o comma.ndant.e pro- de 27, que me coromuoicava. ha.verdes con

curado o juiz, reiterou-lhe o D1·. G. Cun1rn. cedido habeas-corpus preYenti yo a favor de 
tudo qna.nto constava do oflieio e ,foclarou- nove mes::i.1•ioo,respondi-vos que Dão constava. 
lhe que nenhuma. relação tinha !:'.1&1~, desde a immíueocía do constrangimento illega.l 
aquella. hora, com elle e a força . . dellcs, o que deveis ter pessoa.lmente veriti-

Sem esta. para garantir as suas uecisões, ca.do ser exactó e assegurei-vos que er:i. meu 
convencido. á vista d:i. excitação dos espiritos em-penho ma.otei: a ordem publica. e garantir 
e attitude da. polici:.i., que os ltabeas-corpi•s não a liberdade do pleito,observa.ndo e reconunen
seria.m respeita.do:;;, e \eudo que nüo havia dan<lo aos meus subdelegados não intervenção 
tempo do otncíal reunir todo o contingente nelle. Co.r:no Pl'OV3., si fússe mister, ua since
para pn.rtir de ma.<lrugada;t'aleu-se o juiz do ridade da.queUes mell$ intul.t.os, rep(?tir-vos
unico recur.;o de ordecn moral que llle re- Ilia que até. hontem não t inha envia.do força 
stav;.i. a bem dnssuasi;ent.enças, a ae nlo com- ãl~uma pa-ra C•S districtos ruraes, onde en
munie11r ao delegado a oi·Llem l'Ccebida. por tl'~taoto a opposição desde muito r eunia ele
inte1·medio do Ministro do lnterini•, elo murlo mmHos de d<>sordem e armava. capangas, como 
que no dia seguinte. :.io, sa1lendu os mee:wio;.; hu.vi~ ~ido informado pelos meus sub-delega. 
e eleitores, ga1-ant.idos pela ju:stli:a, flll0 o dus quo peclit\llMne providencias. 
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32 ANNA.ES DA CAMAR..\. 

· Surprehendeu-me hontem, como tive occa.- ao attent.ad.o contra a autonomia. do Estado e 
sião de verbal111ente díz~W-VO$, a. vossa che- <la Constítulçã.o Federai que se caraeter\iou. 
gada a esta cidade com 30 praças do 38° ba- desde o momento em que a força que trou
ta.lhão do esercito e mais ainda. quando me xestes a.qúi perma.neceu, apeza.r das ordens 

_ declã.rastes --vir essa. força. federal pa.ra man- recebirlas para regressai•; a.t tenta.do que veiu 
. tei'· a.: vossa o~de~ de ~a.oeas-corpus.: cuja. ex." perturbar o pleito, infundindo o terror no 
eauçao competia. a policia. local. CUJO auxmo eleitorado e -sobresalta.r a população pacifica 

. _-:nem· havia sido invoc.-ido e nem seria. re- do municipío pela imminencia de conf1icto.;. 
· cusado. . _ A permanencia. da força federal é, pois, 

O criterio da. surnresa. fornece-o r.om se- um facto que a lei não tolera e que a mim 
gura.n~ ó acto do Goveruo Federa.I,ordeua.ndo delegado do governo do Estado cumpre- :fazer ' 
duas horas depois de aqui se a.preseDtar, a -desa.pparecer. · · 
retirada. daqueila." fürça. Expuz-vos ~ 1ncon- AO vosso illustraclo criterio fazendo a :pre-
veníencia. e o perigo para a. ordem publica., sente ex-posição, nutro a.inda esperança. me 
que estava. a produzir a P-l'eSen_ça. da. força au~!lieis no sentido de não seremempregados 
federal, que tlesde a. expedição da ordem de os meios ene::-gicos, como .estou resolvido a 
retirada constituiu um attentado. ã. autono- fazer, para. manter illesa a. autonomia do 
mia. do Estado, uma viola.çfo da Consti· Estado na ch'cumscri:pção de minha jurlsdic· 
tuicão. ç-ão. Saude e fraternidade . - Ao · cidadão 

Deba.lde,apresentei-vosos telegrammas que Dr. Godofredo Xavier da. Cunha, M. D. juiz 
recebi -do Ministro do Interior e p1·esidente seccion:i.l do Esta.do do Rio de Ja.neiro .Campos. 
do Est:ldo,communicando-me que o Vice-Pre 30 de dezembro de 1896.- O delegado de 
siclente da Republica havia expedido ordem policia, Aluerto Be~mnat. - . 
par:i. ser irumediatamente recolhida â. capital 
a torça federal que trouxestes; não pudo si- Antes de proseguir, cónvem declamr que 
quer conse.,,<>uir que revogasseis a. ol·dem dada o officia.l e ~olda.dos elo 3S•não va..,<>a.nm ébrios, 
para .s~"'l!irem 10 pt-aças de linha para a es- dura:o.te a. noute. como affirmou o delegado, 

· tação de Mineiros. nem o alteres Castro Chaves ccnimetten acto 
Havendo promµtamente providenc::iado um algum que o deshonrasse ao menos, durante 

trem especial para reconduzir 11. forca federal o teinpo elll que a !Clrça esteve á disposição 
e disso tendo sciencia o a\fel'es Alfredo de do juiz para ser l"eCfUisitada, quando fosse 

. Castro Chaves. commanda.nte dessa. força.. preciso. O que occmTeu no qua:rt.el de _poli
recusou-se o mesnio a dar cumprimento l or- aia com. o alfere~ foi, segundo '}onsta, uma. 
dem recebida do l'rfinistro da Gnex·ro, alle· tentativa. para a.fastal·o de seus so!~dos por 
gando cansaço da viagem e jâ. e.sta?-elll. espa- me.iode .um processo que não queremos re-
lhadas as praças do contingente. feru•. 

Deante desses factos fui obrigado, pelo O que é verdade é que o juiz foi ao quartel 
dever do meu ca.rgo, a. decla.r:i.r-vos que vos da. policia. e a.bi íà.llou ao ofllcial, que nada. 
fazia. responsavel pelas c0nsequencias funes· apresentava. de a.normal. . 
tas que resultassem do não culllprimeuto da. Da. policia seguiu elle, a :Pedido do Dr. G ._ 
ordem do Vice-P1·esidente da. Republica, que Cunha, para o theatro S. Salvador, onde 
apezarue niio vos ba.-ver até então sido trans- est:1.va a sua. forca. , não occorrendo durante a 
mittida. não ;gnora."';"eis haver sido expe- noute cousa. alguma. de extrao:dina.rio, a. não 
dida. . ser e. ·chegada ao edificio da policia., onde 

Fostes testemunha, quando commiiwesta-- ainda. estava. o jui.z,de dous secretas que com 
veis no quartel do destacamento policia.!, do ares d.e alarmados vieram. dizer que cs sol
que occorreu com o alferes Castro Chaves e da.dos de linha vinha.m a.ssalta.r o quartel de 

. do imminente asso.Ito de que achou-se eni policia. Escusa.d.o é referir que es.se assalto 
risco o quartel pela força. federal, que seria. não se deu. pois o juiz deixou o delegado no 
l'epeUidu. pela<,; briosas praças de policia do mesmo qua1tel e foi lX!SSOo.lmente verificar a. 

· Estado e quiçá completamente esmagada. verdade da. noticia. -
_ T:i.mbem conheceis a. falta do disciplina Do mesmo modo, não consta. ate a.gora. que 

com que tem se portado a :(orç.a. quE> trou- as praças do 38º vagassem ebrias :pela.s ruas. 
xestes e asseguro-vos que depois de se ha.-ve:r nem promovessem desoroem. 
o seu commandant.e compromettido comvosco Ao meio-dia., mais ou menos, isto é, meia 
a. fazel-a recolher, v;1ga:vam ebrios pelas hora depois àe ha.ver sido entregue este 
Tuas, arm:i.dos e provocadores, muitos solda· officio, o Di·. G. Cunha, que julgava estar 
dos dur:i.nte a uoute. terminada a. elefção nas diversas secções da. 

Cidadão-Bem cornprebendéis, m:i.g1stra.do I cidade e conS<lq'Ueute apuração, pensou· que 
que sois, o deYer a que estou adstricto. í porlia., sem mais perigo de violação dos seus 
Esgotados ·Lodos os meios de suasoria :pru-1 despachos de habeas-cor111Ls, responder ao _ 
denc:ía, não poderei conservar-me indi.fferente o1füüo do delega.do. -
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Eis a. resposta.: 

-~-~~~ 

SBSSÃÓ EM 2 DE JUNHO DE 1897 3.'k--~~ 

«lllm. Sr. - Campos, 30 de dezembro de 
1896-Accuso recebido o vosso otli;io de hoje, 
em _ que me c.ommunicaes estardes d is posto 
a. nao conS?.n~1r que permaneça por mais 
t~rupo nesta e11ade a forca federal' que ·aqui 
amda se acha. · . 

Communico--vos, em resposta, que desde 
_bontern, ás lJ horas da noute, mais ou menos, 
o.tiiciei ªº· alfüres comma.ndante do destaca.

. mento.pa.rticipando.lhe que pie .flze.-.se.seguir 
no maIS breve espaço 9.e tempo poS$iveLpa.ra. 
Nitheroy a força. federà.l sob seu commando. 

pedia .ao juiz gar:intia pam o liabaru-co-rpus "(~"Ti 
C?ncedido a um dos mesa.rios, mns o j;1iz; não ; '\'~ 
rl~spu·oba. ma.is da. força e ai.Ilda. que q..i.l2e:;se ;_1 
nao- teria tempo de amparar a sua. éecisão, · ·:\ ·; 
por9._u~ . :i a.ggressão foi ra.pid~, baven•lo iro: . ;~, 
poss<b1Jidade absoluta. de evtt:l.l ·a. Eis -ah1 . : .;.~ 
como o .delegado cumpriu a p:lla.vra de não ->,; 
deso.utora.r as sentenças.do juiz ! Eis justifi- . '7~ 
cada plenamente a. suspeita. do juiz federal r· - -~~ 
Ei,; "s argumentos ad ·tez:r.o,·1mi ! Da. or.leril de :._X. 
haóe~s-corpus, ;-a...\..173.da a. patas de cavallo, era·· f ? 
preciso pa..~ar a affronta aos svldados do ex- ·. --: 
ercito. ~ · 

Tive ainda occasião de dizer ao mesmo offi· 
. cial p~ssoalmente, uma hora. depois, que 
cumprisse a. ordem ccnstante do ollicio a.Ilu
dido. Portanto, julgo ter cumprido o meu 
dever,.de acro1·do com as ordens que recebi 
do Governo Federal e penso poder declinar. 
como declino peremptoriamente, de toda e 
qualquer responsabilidade. de tudo qnanto 
fizel' o referido ofilcial. a conta.r do mom<mto 
em que dei-lhe a ordem de se retirar para 
Nitheroy. · 

Entretanto, peco licença para. dizel,o. não 
conco1-do com algumas ponderações rlo vosso 
offieto, prlncipalm('luúi a. de que a presença 
da força. federal constitua. uma offensa á 
autonomia do Estn.do, pois ella foi req uisítada. 
por este juízo · ao Sr. Vfoe-Presideote da 
Repu.blica. pa.ra. · execuções de sentenças rla 
justiçá. federal neste Esta.âo e posta. â. diSpo
sição deste juizo, nos termos do a.rt. 6•, n. 4" 
da Constituição da Republica. 

Desde que os jui7.es federaes, como compré
bendeis. dispõem à.e fürça fedenl para cum
prir e fuzer cumprir as suas determinações 
lega.es, é evidente que elles não precisam ín-
-vocar o auxilio da polícia local . . 

Peço-vos. tlualinente, que me ajudeis a 
empregar todos os meios necessarios pa.ru 
conse~ir quanto antes a r etirada dest1i ci
dade da força federa.1-lllm. Sr. Dr. Alberto 
Bezama.t, mu~to digno dele,.""3.do de policia. de_ 
ca.mpos.-0 JUiZ fede~!, Godo(>·edo Xa\1ier 
da Cunha. » 

De 'P~e deste officio, viu o delegado que 
Da.da tinha. a temer do juiz e da forca, pois 
estavam isola.dos. 

Por isso, terminada. a. sua. leitura., mandou 
incoutinenti urn pelotão de cava.Jls.ria assal· 

.: .. :' 
N11; s• secçüo do 2° districco, como sa.be ·o 

publico. o, capa.ngada gover.aamento.l invlldiu ·· · 
o edificio, poz em fuga. os membros du. mesa, 
inutilizou a eleicão . 

Disse, porém, o Monitor, com tod~ a sans- -:; 
façon, que os mesarics i:rovernistas se reuni· ~-~ 
ram depois, Fin:Rür NOVA MESA. e apuraram ~.1 
um resultado, dando fa.bulosa. qua.nti:lade de . -
-vot.os ú. chapa. do governo ! · .,. 
_Maioria. á chapa. do governo, em ur~:rn. sec·: 

çao em que a. opposição tinha qua.si una.oi- : : 
midade ! 1 . · · -· ~' 

E' muifa desfaça.tez! . 
N o 8" districto revestiu·se da solen::nidade 

:bellicos17 ? pleito em sua. unica secQ;lo. . . : 
. A poho1a, ~'9 ~a.yoneta. ca.lada, estacionava 
<~ porta. ~o ed.1fic10; o,; eleito1•es govemistas, . 
uma. duz1a, quando muito, recebiam. ~ cedu-
la.s do official rle polícia ; como fossem poucos . e. 
os que appa.recer-.un, Ttsolueu-se fazer a elei-
ção a. bico de perina ! 

Nessa oecasH'io os nossos amigos, proteoi- · · 
dos ~la salutarissima disposiçiio de lei que 
pei•m2tte o voto clescoberto, foram suO"l'a.g&.l' a. 
chapi\ da opposiçtlo perante o juiz de paz e o 
tabelliit<l, burlando as,;im, em pa.i·te. o, esca· 
moteaçt1o que a habilidade policia.! emt-r0!roora. 
para surrupiar-lhes os votos. "' 

Estamos, porem, de pôsse de todos os do- · ~ 
cumen:os e podcm,os garantir ao potio que não 
ha. bypotbese de lnvertel-os, nem aqui, nem 
na, >eriti~.ão de poderes da ca.mara dos 
Deputa.dos. · · · • 

··•··.· 

DOCL"MEN't'O N. 7 

tar a urna da 4" secção das Coi;as d8 Ai·eia. qv.e Acta. da eleição de 30 de dezembro de 1896, 
aind' estaoo fumcionando e esp:incar a espada em casa do l" j uiz de paz do 13" districto do -.. e, 
e couc_e de armas ?S m~los que estacam ruunlcipio de Campos, µroximo das secções .. 
trangu1llamcn !e ulh1nan:lo os tnii>al/1os da el0itor:1es do districto, onàe me a.clln.va., com-· .-:; 
apuraçüo. · pi.:.reeer.un os eleitores nbaixo assi"•1ados - -·-: 
A~sim o delega.do desforrou-se do juiz,! fJ.zeudo sun.s decla-rações de \'"Otos e rl~inud~ . -.~ 

ma.nrlamlo .aggr~dir de prefe~011cia. o cidadão pemnte mim seus titulo~ as:ii;!.'nados . e 0s -~:~· 
Tbome Gu1ma,ra.es, que trazia comslgo uma acce1to, conforme o art. 7• dll. lei n. 248, de . ~-: 
ordem de lial;eas-~~rpus. Quando se da\'a.-o 15 1le dezem~r9 de 1896, o que pa.sso :< t1"&ns-.>~_< 
ataque a essa secçao, o cr.>ron.el Drur.nmond crever em mLuha nota. Os aba.i~o·M;slgna.- · ... ·: 

Cam:ira V . ll · ~' ··· 
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~:.-_:_·?~ -. - .• '"'". -,.------------------"-------------------
~:/dos, eleitores .e mesa.rios 'nomea•los pela Antonio Rlbeiro Tiburcio - Francisco Ribeiro 
s'.;,;:Camn.ra . Muuicipa[ li~ste m.m1ieipio. da 1" e T4.ln.1rclo.-La.urantino Pe1•eíra. Moco.-João 
'.):':'2" secções. -veem jJel'il.nte r, escri-vão ela paz, Gomes RangeL.-João d'omes de Souzri..-
·'.:c c. Luiz. Baptista .. L•1zc1" su<-s declarações ele Amaro da Silva Gomes.-ManoeL Rangel de . 
;,:.;:.:Votos, (te s.ccordo com a lei n. 248, <is 15 de A1..evedo.__:Manoel Ribeiro rle Basto~.-Feli
~< ~ezembro de l89ti. conf.mue estabelece o zardo Ribeiro de Souza.-Mariano Jo~e -No-r: art': 7°1 1la referídu: lei, visto alguns· mesarios guei.ra.-Eduar<lo · ele- Siqueira Queíro.z.-
r::.: _:pertencerem "à -parcialidade do Governo e Manoel Pinto de Mn.galhã.es.-Antonio Soares 
~;>terem constituido as mesas âs 7 hm•a;rd3 de Azovedo.-Julião Peça.nba Neto.-Anton1o 
L· manhã, e privados pela foroa pnblica ar· ~la.noel Vieira.-Carfo~ •le Sá Lima.-Manoel 
;L .)narla, não consentindo qul}· o presidente, .Ribeiro üe souza.-Nilo Cabral Ra.ugel.
;;:.:roest1.t·[os e fiscaes tl::i. l'' e 2'' see~~ões tomassem Francisco Monteiro· '1e Mel!O.'-Benedicto 
~,.-~Jogar nas mesas em que tinh::i de runcionar Soares. de Aze~ec1.o.-Ga:;rpar Antonio dos 
':'.,'>a .1::leição para DepuLadu:;; e Senadores -a.o Con· Reis.-Penandro José rlo Ama.ral.-=-Fmncisco 
:~:"gresso Nacional, pelo que declaram_ que dão ele Souza A!meir1a.-José Francisco Gomes.-

, os- ~eus votos p~ra. Senudor ao Dr. Joã.o Ba- João Francisco de Azevedo.-Joaquim Henri
ytista Laper e vara D~put'1r1os a.<Js Dr1l. Nilo quesda lfüya.-Antonio Diniz Ma.ia..-Joaquim 

.'Peçanb.a. Leonel Loreto .-la Silv-a. Urna e coro- Vieira. de Souza..-José Le;il.-Benedicto da 
nel Jo1o Antonio Alves de B!'ito; declar-am Silva. Martins.-.João Gomes de Vehlsco.
wais que deixam seus títulos a:<signados .João José da. Gra.ça,.-rgoacio Rangel de Aze
em captorio do referido escrivãu, para. prova· redo.-Emrno Ribeiro de Souw .. -Luiz ·ae 

~'.· rem sua. ideu,idade. Decimo terceiro d.istr icto Souz~ Caldas. -Antonio Gomes da Silva. -
da. freguezia do Morro <lo Côco, 3·) de dezem- Angelo Rodrigues de Sa.nt'Anna.:-Gaspal' 

·-- bro de 189í:i, ás 10 horas da. m:i.nbã.-Agosti·· Con'êa das Dores.-João Martins de Ara.ujo. 
cnho Ribeiro Gome,;. mesu.l'io da l" seeçã.o.- -João Corrêa. das Dores.-Antonio Vieil'a. de 

.,. ~Vieto1• Maria Surlos,liscal r..a. mesma.-Sebas- Souza.-Amaro José Francisco.-José Roza.da 
';;''"-4ião ue Souz-i. Peça.nha.. ti:scal da 2" seccã.o.- Silva.-Sebastião Fra.nciscodaSilva.-Serafitn 
:>. Antonlo Pel'eira Dua.rte. m~al'io.-Joaquim Ribeiro dos Santos.-Maury Peçanha, mesario 
::. Pa.es da Sílva Filbo.-Jose Rodrigues de r'a. 2~ secção. -Sebastião Leal, si.lpplente da 
: -Lima.-Maximiano Rib1~iro GentiL.-Fran- me~rna.-Manocl de Brit() Rangel.-Ma.noel 

:..' cisco Paos 1ie Cam'[lí\s.-1..uiz Rodrigues r1e dos Santos Tavare5, mesa.rio da 2" secc-:io.
~- :Lima..-Fl'aucisco Pereira CQutiolJ.o.-Ben•~- Antoriio Caetano Bàrreto>-José Ribairo Lirio. -
O:-,. dicto Pêi·eira da Zlfatt:i.. -l\fano;;l Ribeiro da! -José da Silva Freitas.-Antonio Victm:·ino 
,·. :Matta.-Const11nt1no Pa.es dn. Silva.-Manoel 1 Macha.do.-Antonio Ferreira de Souza.-Ma-
. Pa.es da. Sítva.-l''I'il.ncisco Vicente Torres.- noel .Joaquim de Almei•la Rociiedo.-Luiz 
.João Paes da Silva Moço-Benedleto i!e Jesus Pires Vi;•un:i..-Manoell:Ubei:ro de Santa Rita. 
_CM·valt10.-Emi.lio da SilV'a. Freitas.-Flm·en.- -Christino Pereira. Fiuza.-Bento Jose Lo
. tino Ribeiro Dins.-João da Silva Rangel.- pes .-Amaro fle Souza Neto.-Oswaldo Soares 

, , · _Eieqiliel <h Silrn Vianmt.-.Julio cesar rle rie Azeve!lo.-Francisco ele Brito Rangel.
Faria G:i.1axe.-fü:1Chior .lusé RaogAl.-Victo- Jo~ó Ferreira de Souza.-Germa.no Monteiro 

º·' . ·rino José Rangel.-Francisco Antonio Ln,mo. Lo-pes.-A. ro~o dl: Joa.qui.m Paes da. Silva, 
nica..-Joã.o Ribeiro de Souza.-Jose ·vicente Julio Cesa.r ele Faria. Galaxe . ....,.João Manoel Pe

.. ·_do Nascimento.-Amaro Gomes Cre5po.- ~aaha.-.José Martins de Arnujo.-Trasladaclo 
Moysés Soares Guimo.ri1es.-A.ntoni.o deSouza li.o propl'io livro de escriptura, em meu poder <· Gomes.-Manoel .lo;ê c:le. Siql)eira l,JueírOY .. - e cartorlo, a, que me reporto, em sua data. :to 

~~,:·:João Francisco Soru·es .-FeUsmindo Mont<:íro prilicipio declarada, eem testemunho da ver
-; ~>de Mello.-Antonio Uno da Silvaira.-Ma1)oeL dade esb o signal publico Luiz Ba.ptista., em 
::'<lgnaci.o de Azi:i!"Eido.-Ant.onio Saturnluo L<i- riue me assigno em publico e 1'a.zo.-Em tes
:" lJ'.lOnica.-José.Mar·tins Crespo Neto.-Frn.u- tern1.mho da verdade. L. B.-7 de marco de 
:·.- cisco .José Mendes fia Costa.-Manoel Pereira 1897 .-Lui::: Bai:itista. 
:>: da. Matta.-Manoel Luiz das Chagas.-Au· · 
: - gil.sto Rotantl ~chwartz.-Vicente de Sou7.a 
':, TI•vares Moç'):-li'ranci~co Ribeiro Alves.- DOCUMH::..'TO N. 8 
~;(Eduar.Jo So:.1.res de Azevçdo Peyanba.-Ma· . . . . 
) '.·.noel Pinto dos Santos Rio;;, mesario d:i. la PJ·ote~tos-:-Os abaixo assignaclos eleitores 
t·. seco:1o.-Franci,co PaE<.S d.e Almeida Ral:>ello.- do 14". chstr1cto ele Ca:~pos, p1•ote~tnm cont~a 

·.· .Jose Pc:rei.ra Borga~.-Sebri.stlã.o Peça.nha. ca.- ! a validade da ele1cao proi::ed1dtJ. ~o d111. 
bra.t-João Bapfüüi. c.1.e Souz~ Sobl·inho.- 30 ~o corrente mez, pela.e 1rregular1dade.s 
An!aro .Joaquim d0:s Sant<J~.-João de Almeida. segurntes : 
Vieíra.-.Joã.o Peixoto de Sampaio.-Sirnã.o lª. os mesa.rios t'.lma.ram ru;sent.o na. mesa. 
· ae Souza Tavo.l'es.-Ale~a.ndre Pires de Souza.. eleitora,! muito . antes da. hora. legal; surpre
-Antonio Abreu.-Antonio José da Silva..- hendendo,desta sorte os !ld versarios ; . 
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Sli!SSÃO EM 2 DE. JUNHO DE 1897 . ar;>f.:~ 

. . . . _ ::,:J.f~ 
2•, o presidentE', da mGsa. começou a füzer: a. A Nação sentira a p1•ovação po1· que tiDha.i · ,~ 

cl1a.mada. dos eleir.or~s :;em p1·imeiro ter 3.berto pa.s~do o Po!!ér Legis!ativo, qua.odo foi clis- ;~~ 
a. Ul'ml deante do eleitorado, como é de lei; solvido, a 3 d.~ novemhco rle 1801; t i.nha ta.m~ .. <=.:?-

3\ os mes;irios roouzaram muitos · eleitores liem assistírlo a doio:·os~ situação do ~oder ·.:.~~ 
que .vinham votar com tltulos :llltigos e estes Executivo ~Ul'j.nte v.1•evolta. .da esquarh-a,,em ,...·:\~ 
eleitore.•, pe·lfado â mesa. novos títulos, e.~tes sete{llbro de 1894; restava· a. 'ellà a prova: &~ 
lhes for:i.rn nego.dos. · decisiva :pela iudepen11enci:i. do Poder Jtidi-'. A 

I?eclaramos, _que em vista. de taes irregu- ela.rio. q ua1ido cllamac1ó . para assegurar, emt ~ 
l~rtd.ades a rpa1or parte do elei.torado'1>e re· u.m -pldto dll. União, a llberdade politica de-.:~ 
t 1rousem votai' . . cidadãos bra.zileiros. -. · · . :;~ 

Murundú, 30 c!e dezembro de · 1897 _ Sem que seía p·reciso estudar a. posição dos·· ~·:~ 
.4.i~eonio Beiito füwi·eto. - JostJ de Cai·v~ll!O ·dou;; pl'imeil'OS poderes orgaoicos· do Estado'/ " . .'~ 
Barbo~a.-Pedro Alves D u 11·a.- Cesar J?n.m · nas ·~i.u~s grandes. :phases de e.xperiencia. e d.e :~·:~: 
cisco Ton·es . -:-}ose Anto;iio de Sou:;a.-Agos- S\lo<lrl fic1os que tlveram,e de. que sahir~m· · ... :·.~ 
ti~ho Jo.5c de Freitas.- Fran.cisco da. Sih'Ct trlumphantes .• se nos perdoara a affirmat1va . · : ·~ 
N e,,es .-Ma>'loel illoes P er.eira.- Amaro Pe· de9,Ue a.o ult imo coube .ta.~~m <'- .gloria. e~ ·, 
reira dos S(1.ntos.-L1,1i:; ilfiguel de Oliveira. - honra de tra.~.er a. Const.itmçao a.o povo, ~m .. 
Monoet ,1.ntonio Soares.-Sat-oador T~d So1A::a 'l_~e o povo tivesse necessidade de ~~s.'tr p:.ir . :._: 
-Epiph-inia Gonçawcs Sov.::a.-Antonio Joa- cima do G<>vern:o» para. chcg8:1' até ella. , .,."/ 
quim das .Neves. -1Jomingos da ..th:iujo For- Et~• ner.e~ar10 que em meLO daspcquenetS .. /.,~ 
tes.-Vic:oríno José J.l:íacliado.-Manoel Taoo.- pat.rias.queJn.. tumul~uam, enfraquec:mdo <i ) 1; 

res de Almeida.-Manoei Rodr!gues Sobi·inho. u!11d;i,de ôopn.1z, susc1ta,!1c\o nos Est~os con~ . :»: 
-Benedicto de' Coneeiçüo P erefro.. - Igno.eio tl.!ctos de interess!ls ~ifferentes e as ve~es "'_;. 
Josd Amarai. - Joa:o Jos'é do Amaí'al.-11'Ia- oppostos, :: fed~r:açao _t1-ç-esse ~a .al_t..,, mag1s- · · .. ~ 
noel Pcd• o Sou:;<r.-3fanoel F rancisco ·Yieira. tr<'l.tllr:l., nao 'l. v1olaçe.o.do prmc1p10 sagrií.d~. >; 
-Francisco <le A.s1is Vieira,-Joúo Anilrwta. de seP!'~·º dos Jl~de1'es, mas a deCes:i. pe1'- ·-,:.: 
-Juliao Guedes .-Pereira Jwiíor .-José Nor. manen.e rl:i collectt v1~ade !la na.tu resa. mesmo. :; 
berto Guedes. - Joaquim Mario da Sil1Ja.- do governo democrahco, homogeoeo e um. ::) 
Cesm·io Domingo~ <la. Cni;;.-CyriUo Jas& l).fa. :.: 
clwdo.-.4.n tonio Pereim. Lopes .~José Vi11~z.- O c:>.so da Campos não representa., ccmo· se " "~ 
11íanoel José Barros.-José de Oli-veira. Leittió. dissP ou como se dirá., (qua.ndo perderem a ... 
-Benerlicto Guedes Pereira .-Bew.edicto ln;e- ~lJ""ljl.nç~ de um · t ereeiro escrutinio e se · 
des (le Oli'Vefra • .,.... J1Jse P into :.-;á Via.nna. .- bat.>tl!ia.r então po1' uw.a. nullida1le de eleição) 
Angelo PeçMil!a dos S<J.ntos. - Firiniiio dos U~n.taque a autonomia dosE:stado3 Federados 
Santas Pereira.-Raymimdo Pereira Bor.r;es . d"J Brazil. 
-Albino D um·te .-llfanoeL Jo<e da ,'fü"Oa.. - Filíal~o a. hypothese do art. &, em q•Je se 
JosJ Rorrvio da. S ifoa Pa;;es. -Jo.~e· TeUes do tl':l.ta de negoci'?_s peculfarçs aos Estados,é não: 
.lma.nil.-Jo,Io Buptista de Oti-vefra A.mn•ama. conhecer as noçoes elementat•es da noss:i. carta. 
-J"ranci~co de Làgo.-Dominoos Popeleu. Ninguem dirá d~ boa. fé,coinoescreveu o emi· 

nente jurisconsulto D1· . Coelho Rodrigues, 
Rezonheço por semelhl\nça. as assigna.turas que uma or1lem de lta.beas.corpiis preven-

sup1·a e retro. tivo, expedido ·por roagístratlo da União, 
C:i.mpo~, 27 de j~neiro de 1897 .-Em teste- em gara.utia. da · liberdade pclitica. ou do 

mun.ilo dti verdtde.-Josi Francisco Co,-réa. su1l'rllgio universal, que e o poder consti-.' 
tuinte de toda.s as democracias. e em ves- · 

NOSSA. DEFESA 

Nilo Peçanlia, por.:;i e seus companheiros Joüo 
Antonio Alves de Brito e Leonel Loi·etti da 
Silt;a. Lima, igw:ilmente diplomaàos pelo 2° 
districco do Estodo do Rio de Janeiro _ 

Examinan<lo a. contestação que ao nossa 
diploma otTercceram os candidato:. do ·go· 
ve::rno fluminense na.s urnas federaes de 30. de 
dezembro, _pelo 2·· clistricto do Est~do do Rio 
de Janeiro. ~eja-nos permit,tido antecipar 
aqui o .debate que r!esdc: 1og.:i füi instituiria 
sob1·e ·a acção :o Poder Judiciario :ia con
qu i~ta ell'ectiv,\ da. sober;:i,nia eleito1al da. 
Republicu. 

peras de uin. D leito federa.l, seja. as~umpto. · 
que envolva. ou que compromet ta. a au~- ;· 
nomia. da federação. ·. 

O erro vem dos que üna.ginam no Brazil '.'. 
uma confederação de Estados i.ndependen~s · ; 
erro tanto mais grave, quanto iUusoria e 
f,,lsa é a su;1. propria soberania, que, .certo, · 
nií.o póde sel' pretendida por quem niio tem · 
I>epresett tação exterior. mio é pessoa interaa
c\ona.l,não t&m exercito,não tem ma.rinhz,não · 
tem a.lfandegas, não tem peso, não tem: .. · 
me· lida, não tem moeda. e não tem b;.i1\cOs de · . 
ernissii.o. ·'· 

O erro ê tanto ma.is irrito.nte, qua.ntO se .·: 
sabe que as constituições est(~· loa.es . est:Io · 
cil'cumscríptas aos principioo da Const,i tu.iÇ<í.i>- ·" 
Federal, (a.ct . 63) ;0» Mmsdo seu governo·~ ·-. 
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~'.·à.~~ a.s suas- le.Ís iJ9dem ser revogs.:los pelo intervenção 11srmanente e g-ét'al nos negocios 
lif P,Oder da. U.nião .(art. 59 § 1°, n. 131; 0s E,;ta- federae."' , quer se t rate de intervenção exce.:.· 
;~.~os ·só podem o cindir-se cu· fundir-se me- pctonal o.o:; negocios peculia:res aos Estados, 
ii.'.dihnte · approva.ção do Congresso Federal ella se füz sem dependen~ia nem aonuencía 
~·(art: 4º); e, nem mesmo assim. podem f11.zet' elos poderes locaas. que só devem ser ouvidos 
p ei:i'tre si con vençõ_es poli tic~s (11.rt. 135, § l".) em casos do § 3° do art. 6·1• . 

~:".:.-: -0 caso de Campos esiii-preso ou ·compre- . Ahi ficam, em esboeo,-estabeleciaos os prin-. 
~ :hendído nacompeteocia gerá.l e Jlermanente cipios d<t uos~a intelligencia. constitucional.de 
1.~.da; União.~ para. intervír e tomar a ín!ciaciva modo a. nã.o se,Yer no acto do Sr. Vi.ce-Presi
~~ dos nego<iio.s ·federaes que corre1n pelos dente dn. Repu.bli·~ um ataque a. autouo.mia. 
,"·:diversos Estados. _ . do Est.M.o do Rio de Janeiro. . · . 
:;. :· 'Mai.s expre~o ou mais cb.1•0 .aind•\; o.caso P odíamos citar aiotla trechos da vida. pol i:- · 
!. de. Campos está regulado e previsto pelo § 3~, tica. dos_ Est,ldos~Unidos do Norte, disposições 
;.i:do a.l't. 7° e pel•J § 2.0 .do art. 60 ~ outras da jurísprudencia braz[leira.. desde os 
:· : Peloprimeirodessespar~raphosaexecuçio dias do imperio, tambem a lei de 8 de janeiro 
:-.. :db icros e . SERTE.?\Ças · das <mtoridades da de 1893 e q ne vet•sa sobre os crimes de Tes-
2 Unilio nãi> pôde ser· confiada aos gó1'ertWs dos ponsabilidade do chefü tia. Nação e, mais 
~~Estados, (tal é il. questão) nPlll. 11.'!ESMO com que tu.do, a lei do-Estado do Rio, lei 43 A de l 
~~AUSENCL\ delles, o que aliás só ê permtttido de março de 1893, e no seu a.rt. 10, que uiz: 
(:(questão di.!ferente) a. respeito de leis federaes. para fa:er executar os suas sentenças ou as di
~·~- Pelo segundo de:;ses para.gra.pbos. isto é, o tigencias que· ordenarem, poderao C>s jui:;es ou 
'. § 2" do art . 130. as se,tteiiças e 01'de11s da ma' tri!n,maes requisitar da autori1ade competente 
' gi;;trAtura fed_eral sã.o e:cecutadas pci1' olficiaes o aii:cilio daforçapublii;a, "ªautoridade lega~ 
: juàiciarios da União, aos quaes a policia. lo- mente 1·eqiâsitqd.a é obrigaria a prestar o au
;:,ca.l é obriga.da a. prestar auxilio, QUANDO in- xilio sem in.qitiri,- do fundamª'''º da reqi1isi
~~voca.do por elfos . Neste ter.no o adverbio çüo, nem da justiça ou da legalidade da sen
.·.quando e antitebse ile . sémpni e deixa tença oii do despacho qiie se quer e$ecutar . · · 
'· ·c1i1ro q_ue se trata de uma taculdade a cri· Não seria dem:;.is demonstrar tambem que· 
''?t.erio do juiz e não de um dever imperativo ilí'il> 'hl)uve nenhuma ii Tegularidade quando o 
·).rilposto a elle . juiz r equisitou pelo telegra;pha o auxilio da. 
~~:, Nioguem sustentará qne na bypothese o Uniíi.o para.- exec:utar a. sua.ordem. E' bem sa
;'.:·not.avel magistrado Dr. Go~ofreuo Cunha bido e muito conente em direito, qne, si as. 
~. deyes~e invoca.r o auxílio da polícia. que, commuoicações telegrapb.icas são admi.tidas 
~ . ·~rle no pleito, tinba determinado a. coacc;<i.o para. effectua1· prisões prevent ivas, a1·t. 29 
>·e portanto determina.do a sente11ca- uo decrete de 22 de novembro de 1871, devem 
· · Mas não q_uer~ndo apaixonar. mas só que- sal-o 11. fortiori para. pedil' meios de executar 

~ rendo dis~utir, voltamos a considerar os ter- um ha.beas·corpus, primeira. ga.ra.ntia. da liber-
moa j urídicos do debate. Basta. ler a. Consti- ·-do.de e em cujo favor cessam muitas ye1.es as 

· tuição para ver qne ella. suppõe em ro.d:l regras ger~es de direito nos termos do § 4" da 
·..Estado N!?l~oc1os DA. UNIÃO, como a. justiça, o Ord. liv. 4°, tit. 12. 
, o {lscc, o exercito, a. marinha, o correio e o O acto, pois, do primeiro magistrado da. Na-
.t elegrapho, e NEGoc10s ESTADO.\J;;s como o~ po- ção é positivamente consti tuciomsl. 
·deres locacs, constit ieidos sol> os princípios 
da Constituiçúo 1"ed e1·a.L (art. G8), a poiicia, 
a 1'iaçiõo proprfri e a.té rnesmo os ielegraphos 

,:e.Oli correios, mas estal>elecidos Da coniormi
'-'dade do n. 2 § 1." 1lo art. 9. 
"· Quanto aos pi-imeiros, a regra. é de que os 

:' J)pderes locaes nada, têm que YeI', sall'o .si por 
• aecôrdo com a União, os Estados se incum
: .1/irem da. execução das leis federaes, ·a.ccordo 
"afüí.s prohitiirlo e concordancia incoostitilcio
::nal·-v. respeito de actos e sentmças federa.es, 
--~ue tal é o caso do § 3" do art 7°. 
; . . Quan~ aós segundos, isto é, os negocios 
: :Peculiares dos E:;tadoo, a regra é a contrario\, 
. é a de.que o poder central não póde intervir, 
: snlvo nos casos do art. 6•. · 

. Desses casos, qu.e siio quatro, só um soppúe 
.: a iniciativa. do Estado ; referimo-nos ao do 
.:· § 3°. Porta.nto cm todos os casos de interven
ção da. União aos Estados, quer se trate <le 

Examin:ui:J. a. constitucionalida.de da inter
venção. diremos algu.mas palavras sobre a 
sua opportunida•'e. · . · 

Sabe o palz inteiro qua~s foram os anteoe
dentes do pleito na .2• circumscri:pção elei
tOral do Rio. Deliberada pelo Poder Publico 
nossa ·exclusão da Camara dos Deputados, 
lança.do ·º -velho partido republicano ao .ostra
cismo, entregues as posições otficiaes aos que 
exnlora.va.m a. escravidão nos dias do Im
pei·io, e que . do presente regímen sõ· tinham 
a recordação da orgia financeira da. bolsa., a 
cnmpanha. governamental a.va.ssa.llou as ci
dades e o interior do districfo, indo da. li
mita~o arbitraria. do direito politico até a 
proscdpção dll liberdade ! · · 

O Governo fluminense, não pleiteava nas 
urn:l.S a. víctoria. de um pensa.me.nto liberal · 
ou a sagração de uma reforma. qu~ o Estado 
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dcvesrn levar ã. soberania. e ao plebiscito da I delles e a existencis. do alistamento nos ter-· 
Federação; o Governo fluminense queria ci:m- mos ila lei. E iriamos mais lo •.ge,.neste ·pa.r~ . 
verter o campo do suffragio em um campo t icular, si já um julgado ou· are~to de ·uris-: 
de guerra. tomando; d~a.s antes. a. ci·~ade de prudeocia parJamentar. nestes nlt1mos J.1as .• !!-= 
tropa, percorrendo aldeias e povoados. acom- proposito da.s eleições do Ceará, nã.o tivesse · 
.yanhado de força, annunciaudo . o recruta.- diminui.uo as propoi·ções de um facto de qn!):. 

'' mento . força.ilo, -aterrando a oppo ·leão, pren- ~ó ba recurso nas penas do Cod ígo ... p:.: nét1 
denfo eleitores :(Doc:· n. 1) e, o_ que é ma.is, Cap. IV da .lei.de 26 de janeiro de · 1892. · -_·-. 
tentanno contra. a vida. de· influencias caras ·. · · ·: ,. 
ü.". ti-adições é a pujança. do partido repu- · _A con.testação ao ~iplo:na._e _docume~to que : 
bhca.1>0. como rla. sociedade fi.uminense. nao honra. os cre·htos Jur1d1cos ou intel~e- · 
. Mettido na. enxovía. um eleitor que por ctuaes · de seus autores . O sen pioot é· uma. . 

sua vez era um devotado patriota.,'"nos trin- j:i~tiliéa_ção gracio~;. sem _citação da pé!.rte: 
ta. dias anteriores á elei<.-âo' sem fia~ra.nte contraria., e co:n !lepormentos de a.pattonada.' 
~e delicto, o- que despertou sêrio ela.mor 03 feiç.lo p:i.rtirlaria.. . . . 
impernsa. e um pronunciamento collect:>o d:i. Escreveram os contesta."ütes que a. Junta 
Assemb!éa. Legislativa: (Doe. n. 2); ameaç1dos apuradora do 2" d.istricto não cumpriu o seu 
os mesa.rios de identicas violencias e de dever. e que ao envez de som.mar votos, a.r- · 
~aiores attentados, a opposiçã.o invocou en- rogou-se á competencia que não tinha: . 
tão da Constituição, o amparo da ma.gi.st ra- A o.fllrmação é menos e:cacta. 
t ura... ou o remedío· do ha.be'lS·corp-u-< como Ajunta. sommou todos os votos das a.uthen-
garantia da. liberd:µle do voto. ticas recebidas e das certidões apresentadas;: 

Tá.o ~'l·a.ve era. a. situação e tão revolta.ute sô preferindo no ca.so de duplica.ta. a.s acta.s 
o estado de sitio que nos infamava. aue a que vinham acompanhadas do termo de com·· 
propria. forç.i. de linh~, foi atacada pela. Po- pa.reclmento de eleitores, e s.s eleições feitas 
licia, depois da eleição, morto$ dous soldados perante as mesas nomeadas pelo poder legal. ; 
do exercito (doe. n. 3) e preso todo o pe- As>eve1•am os conteetantes que a. junta · 
queno · contingente do 38'' batalhão de inl'an- a.puróu boletins extrahidos em pl'õlicas-fór:'":".'. 

·ta.ria, que a c ... mpos tinha ido impedir o mas. E' vcmla.de. Deliberamos apresentar os· 
confisco das urnas e o massacre do povo t boletins por es$e proces$o, porque tinha.mos: 
. Não é só. Mesa.l.'ios que .tinhain no bolso razão para crer, qu5 si elles appa.recessem".. 
a ordem ele ltaõeas-corpus e que na 4• ~cçã.o, no original , seriam inutilisa.dos pelos jagun...:: 
denomina.da Covas de Areia, no oornção da ços a. ma.ndo do governo. . 
cidade, terminavam o rrocesso eleitoral e Hoje. sim, pel.".inte a honrada Commissãó 
depois de extrahido o boletim, foram aggre- de Inquérito e desfructa.ndo todas a.s garantias 
didos pela. policia, que lhes fez fügo, que lhes constituciona.es de vida e de liberda.do é que 
contundiu a sabre {doe. n. 4) e que varou a apresenta.mos t.aes documentos no original. -
mesa. a bala de mo.;q_uetão de c:i.vallaria ! Um delles é o que constata. o a.puração ·d~. 

Aoalysemos a~ora o processo eleitoral. E, 
como somos dos que entendem que a elei~ 
do deputado depe'lde ~mbem :lo modo por
Que se alista. o· elei ~or ,aqui junte.mos certidão 
de que o alis.tamento de Campos está trans
crlpto no livro de nota;; do 2" tabelliooato do 
município (doe. n. 5) e de accordo com o§ S• 
do a.rt. 27 da lei de 2ô rle janeiro de 1892.. 

Junta.mos essa. certidão porque já se disse 
que a -municipali.dde de Campos tlistrlbuiu 
diplomas em bt anco. Si, . porventura, a 
paixão dos nossos ad ver,ario~ · pur!es~e le
val~a a pbantasiar diplomas que uma. typo
graphia. póde imprimir, ou conseguis:;e que 
elles tivessem . sanido do arcllivo munici
pal plla tra .. ção de um fuuccionario, o. que 
e preciso é que se prove que alguem tives..~ 
votado nas eleições a descoberto. a 30 de de· 
zem~ro, em Campos, com titulas falsos. 

Ahi estio ao alcance da.· hom':l.lla. Commis
são de lnqnerito .os elementos de demonstra
ção material. Tem e!l.a. os livros de compareci
mentO ti~ eleitores, os títulos de cada um 

eleiÇão da 4-.secção da cidade .de Campos, e 
que jã. esta entregue ã. Secretaria da Camara., 
ainda com slgnaes mal apag-:1.dos lle sangu~ 
do nosso tiscal,o brí!h:mte jo!'nalista. Dr. ~ra..
tbeus Brandão. rerido no momento, e de que 
ba prova no auto de corpo tJ.e delict.) !eito. 
(Uocurr.ento juuto)- · 

Outro é o da. eleição do 4° rlistr icto, secção 
unica., ~ cuja. acb foi ·inutilisadri. pela. po-: 
licia, depois de proclamado o resulta.do. e en• 
tre:,tue o boleti-m ao tisi:al opposlclonista, .o. 
eminente clinico Sr. Dr . Sebastião José de 
Moura. (Documento entregue .â. Secreta.ria)_. ; 

Nem carecemos gastar pala.vra.s ou a.rgu· 
mentos pela necessidade da apur ar.ão de taes 
bl•letins; são elles expedidos de accordo coni· 
§ 16 do art. 43 da. lei de 26 de janeiro de 
189-4. Rodeados das formalidades imprescin:-. 
diveis, éom as firmas reconhecidas por n~ 
ta.rio publico, elle:3, nos termos da. i•efe1•ida. 
lei, $Upprem a act;J;. · 

.:· . 
.Aind:i. ba um outro balet im e cuja apu

ração . rec!a.mamos, e que flli t:i.mbem apu-
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~;~~-~la.junta. Queremos faltar d~ ·que nos 
!i;'foi expetlido pe1a mesa. da 3~ secção do 311 clis
~ttiCw da Campos. (Documento entregue ã 
~Se<-.rei:a.tia da. Camaru.1 . · 
~::·. Ahi ·o a.rti.ficío empregado ·. Ei tão grosseiro 
~q~~ nãc mude a nioguem. Tinba terminada 
~o proce..~ eleitorJ.l e ,depois elo boletim ex-
1;.;:trii.nido, os amigos do Govemo, · invadem o 
~e.~iftcio. ~~ebata~ os pape!~, entre elles .º 
~tlivro de wmgnaturas de· eleitores. e depow 
~fai'ranjà.m uma. aata falsa, invertendo. ore-

51 ddadãos. Ao todo 280 ... E o numero de · 
eldfores qualificados. nos 23 quartei_rõ~s ileste 
disirictu: é c1e -240 indivíduos ! (Documentos 
ns. S e S A). 

s fsultado <la eleição. . . 
~i · Diz a· <J..Cta. fa lsa que não tendo os mesnrios 
~~.nomea.dos compa.l'ecido até as !O horas d;:. 
~>;,)lianli:i., foi or!?anisada. uma. outra. .me3a. Es
~f;queaeram-se, porém, que nolivro.tle pl'esença. 
~testão os nomes dos mesarios nomea.rlos, e que 
~-àmd:l. exisíe, feiia por elles, a a.cta da instal-
1ªJação da. .mesa, ó. hora da lei ! · 
:>f.•. : ·Quando não bastasse isto para provar que 
~o .boletim e verda.deil•o, juntamos os titulos 
~;;:de eleitores que votiu-am na.quella secção e 
'~:êom . declaração de que os seas ,·otos 1·e
t ca.biram nos nossos nomes de accordo com a 
g.:,votição do boletim! (Docum~nto n. 6) 
~f:~._-. 

~{- Ha. nas eleições à.e CamPQS uma. duplicata 
ri da. .1" e 2" secções do 5° districto e secçãó 
ã:~unicil. do 6° districto. A junta 3-pu1;ou a.s 
$~d.as que vieram ·acompanliadas 110 livro de 
:,~assign:i.tura de elei~res, e feitas :perante a 
;;-~aiorla dos mesnrios nomeados pelo pode:r 
; .;1e~1. 
f-. · Não :pôde ter conducta clifrerente a. bon. 
;~rada· Commis~ão de Inquerito. Esta é :.i diS· 
;::;posicão inte!ligente d:1 lei e agora robuste
(~cilla. por um julgado d..'\ Ca.ma-ra, quo.ndo 
'.};reconheceu D~putados os Sl.'.s. Malaquias 
:~ . Gonc-"llvcs, Barbosa Lima e Martins Junior, e 
~: na. duplica.la do municipio de Bezerros, em 
::. Pernambuco, a.ppro•ou :is eleições !~itas 
;:·pemnte as mesa~ nomeadas pela maioria do 
_,ç<>nselho municipa.l e supplentes. (Documento 
~;~. 7). . 

~ . ·A.respeito do S• diStl'icto de Campos a ada 
/,.phantasiada pelos amigos do Governo não 
?'resiste á analyse. 
f:'· ·. Quando ella não estlvesse nulla. e de modo 
;;fosanavel pelo texto do.art. 7u do decreto le· 
;r_g;.s1at\vo de 7 de dezembro de 1896, e pol'que 
'.~.foram impedidos mesarios e fiscaes de se ap
:·.!lrox.ima:rem do eilificio d~ eleição, cercado de 
~~'ropa. de policia,e coagi1los os eleito1-es a votar 
:~:em..car'Go!'io a descoberto (documento n. 8), so
t~breJevava. a.circumstancia, de toda. maneira 
::.escandalosa., ne terem appareciclo abi mais 
·:;:V_qtos que eleitores qualificados ! (Documento 
tu·~ 8). . . • -
~.:'_-:Aprecie a Cainara. Na. tal ac:t:J, falsa os can
::aids.tos do governo teem 229 votos ... Yot-0.
fia~ -a descoberto, em carto1•io, na. opposi~o 

·A proposito do 13-:i districto de Cnm;;os a 
situaç:LG e a mesma. O -govex'no cercou o edi· -
tlcio de forç:a (1e policia, e inesarios e .eleito
res foram :i.. cartqri<! declarar .Qs seus vntos. 
Fizera.m-n'o em grande nunie1·0, e como no 8° 
dlstricto, deixaram os seus titulps em.juízo 
e que agora são ~idos*' Cama.ra . . 

A Cv.mrnissão confrontara as assignaturas 
desses 123 eleitores com as assignatur:is <\e . 
ca.<!:i. um dc:lles, nos respectivos titules. 
(Documento n. 9). A prova é fulmioante! Não 
é só. A ucta falsa da a.o;; camlidatos do io
verno 228 votos ... Votaram ri,:descobertó, .na 
opposição, e perante o cartorio de paz, .12.3 
eleitores. Declaram ao poder verificador (do
cumento n . 10) que não foram votar, uns 
por molestía, outros '!)01· coacção 65 élei
tores. Ao todo 416 ! Pois bem, o numero 
de eleitores alistados nas duas secções deste 
"clist.ricto é de 364 cidadãos ! 
(Documento n. 10 A). 

Deíxnndo,porêm. este easo .10 voto a eles-. 
cobe1·to, na sua dupla tuucr:.ão jul'idica, va~ · 
lendo por si e annullando o. eleição clandes
tina, e em qne apparecem eleitores que clecla
ram não ter com:parecfrlo (documeoto.n. 10), 
vamos alludi1• a cinco acta.s fülst\S, que, sl 
bem que nllo influam no re;;ulta.do geral, niio 
podem, todnvia., deiX3.r de se1• postas ã. ma.ra 
gem, e porque esttto .J}OSitivamcnte nullas. 

Sã.o estas; a actô. da 19• ~ecr:.ão. de Itape -
ru.na, e onde ...-ottwam mais de 100 indi-vi
cluos que não sito eleitores e na. su
maioria turcos l A Commissilo examinará 
o termo de comparecimento de eleitores e 
confrontal·o·bn. com o alistamento l<•gal do 
municipio, lla certidão exlübida.paro chegar 
a evídencia. de que a fraude ~ihi foi . CM 
mais desabusadas! (Does. us. l l e 12). 

·Mais: Esta acta de phosphoros nem foi re
gistrada no Ii•ro. de notas. do tabe!liii.o, 
no dia a:is eleições ( doe. 'a. 11) como 
preceitúa e obriga o§ 20 do art. 43 da lei de 
26 de janeiro de 1892. 

Outra: a a.cta. da 12• seccão tle Itaperun :1.. 
Ahi,um chefete govemi.sta. antigo vicc-presi· 
dente àa Camara, e qne dclla. tiulia trazido 
indevidamente titulas de eleitores, enchi:i.-os 
á face do eleitorado, no .dia da. eleição. 
(Doe. o. IS). Outra: a act& da. 7• secção de · 
lfape1•una. Ahi votaram, como na 19•, cida
dãos níi,o alistados. E' facil o confronto entre 
o termo ·~e comparecimento .de eleitores e
o alistameuto lE>gaJ do . muuici:pio. (Does. 
ns. 11 e 12). Ainda m:i.is. Esta - neta falsa 
não füi tnnscl'il)t:l. no li>'l'O ~e notas dq ~ii-
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be~lfü.o no_ dia. do pleitO (do~. n. 14) como o cluida fóro (lo edificio da eleição. Curioso'!, '
1

~~ 
obriga o§ 20 da lei de 26 de janf'ti'o. de 1892. Esta mesma testemunha diz na justifica~ão:: <·:) 

Ainda outra~ a acta. da 2' secção de 1ta;pe- que assistira à extracç<io de boletins, e qv.e: os: ;;~ 
runa, ~ó foi transcripta.no livro de notas no assignara, constatando· o resultaÇo da apu~: .·::< 
dia seguinte á eleição. (Doe. n. l 1). fação, e nada ãrticµla contra a e:iqHu- .. :f 

Finalmente, .a a.cta dl.l 3' secção do 2° rlis- são, real. <las urnas t. Outra allegação: à de · .. :·:; 
tricto de Campos ·e absoluta.mente falsa. A Qlle não deve ser apUl'ada a acta do .. _14° dis--'C:::";: 
policia acaba:va de maSsacrar os mesa.rios da _tricto ... Porque~· Neni um doc_umento, nem ;Yi; 
4' secção, de va.1•ar a urna á bala, de rasg·ar uma prova ! Apenas. uin :protesto pueril de._,:-. i. 
acta.s e livros ·e se dirigia então para a 3' que a urna: não foi aberta antes da chamada.:···:;:·: 
secção, onde a. apuração· ia em meio; . e . onde á. fü.ce dos eleitores, e á.· que a eleição come- ·.·._:,, 
a opposição contava já viva maioria. · . çara muito cedo. Si bem que tal protesto >:. 

Quando o grupo de perversos entrou no tivesse tido immediato contra-protesto, e não<.·:': 
· .edifi.cio o panico ''foi ex.traordina.rio. Mi autos exprima a melhor parcella. de espil•ito dos .· '.' 
· antes.- e em uma rua proxima. illustres re- contestantes, todavia, e o caso de pergunfur: 
publicanos pagavam com o proprio sangue a si a eleição começou cedo e na ausencia dos . " 
a.udacia dos seus sentimentos politicos e do governistas, como . é que elles IJUderam "Ver .. 
seu patriotismo indefeso, e estes, na contin- que a m.e~a não abrira., ~ntes da chamada, a 
gencia. .de ou morrer. ou retirarem-se,_pre- urna diante dos eleitores~!. •. 
feril•am sahir com os llvros, cedulas abertas, Não fosse enfadonho. era bem c1e lembrar a 
cedolas por abrir. não tendo terminado a p~•ssagem pittoresca da oração parlamentar 
eleição. O predicfoi immediatamente tran· de J. Ferry, immorW.lisando ~quella odiosa_ 
cado, e todos os mesa.rios se retiraram (do- comedia olygarchicá insurgida. contra. ~ : 
cumento entregue a secretaria da Gani.ara) ; victoria republicana de Belle-Ville ..• 
os mesarios remetteram officio e papeis da Mas ..• o debate oral fará o resto. E vê 
eleição inacabada á junta apuradora.,_ Surg~. comrnissão que qualquer que seja o crit.erio · 
depois uma. a.cta falEa pbanta.síando alli.gran- da verificação de poderes, n~ estudo real da. , 
de maioria !J.OS 11-migos do Governo ! Compre- eleiçü.o, deixando de annullar mesmo as ul
hende a commis,ão que as nos~as affirmações timas actas C.e lta.peruma, para. as quaes .não 
documentadas são tanto máis de ponclera.r e ha entret:mto acroba.cia de bcrmeneutíca. 
de reíiectir, quando ê lacil preceber, que si possiveJ. a.inda os diplomaclosteem uma.maio
não houves~e escrupulo de nossa parte, e não ria superiora dous mil votos· sobre os con- ' · 
fosse verdade o que deixamos dito,poderiamos lestantes l . . 
otrerecer um boletim ou mesmo ama acta. · Valha.. isto ao menos, como consolo IJ!n'3. 
füisa. dessa eleição, e com a · vantagem para quem, embora combatino pela íntolerancia 
nõs de que teríamos,. ao envez de um, como do poder, soube sempre servir a nação e ;i. 
os adversos. a quasi unanimidade dos mesa- libe1·dude, sem brifüo, é certo. mas com todas 
rios em questão, e que são francamente ~s demonstrações de honradez e de constancia 
infensos ao poder ! · no seio do parlamento da Republica.. 

· .: .: 

Os coiltesta.ntes no empenhe de annulla.l'.as 
eleições de quasi todo o mnnicip"io de Campos, 
combateram a acto. ua · 1" secçã·o do I Oª districto 
de Campos. Pasmem, porém, os illuatres 
membros da Commissão de Inquerito: nem 
um documento appareceu. nem -ucna prova 
judiciaria ou de ordem moral puderam trazer 
i10 criterio dos no;:sos jnizfs ! Limítaram-:;e a 
dize1~ que por uma justificação graciosa e 
dada êm. familia governista, tinha a mesa 
l'ecusado o fiscal dos contestantes. Si uma 
simples a.llegaçIT.o .nestes. termos_ pudesse in· 
validar um processo .rile1torl,\1. era ô. caso de 
ninguem ma.is na Repul>lica disputar o suf
fragio dos seus ooncidarlãos ! Um fiscal só ... 
valéda pela, estrella politiça: dos homens do 
Estado ! ·· · 

Uma. a.negação de ímpres5ionnr. senão JJel:i. 
audacia. ; ao menos pela; ingenuid:i:de dos 
adversqs : .a.de que certa testemunlin. da fa., 
mosa. justificação, atfi.rmara que a acm da 
2• secção do 2• districto de Campos·tõi:a con-

Rio de Janeiro, ô de ma.io de 1897 .- Nilo 
Peçanha. 

DOCT.JMEXT<J N. 1 

Ce1•tidão em relator·io como aba;i:x:o segue : 

Benedictçi ln<lio da Costa. escrevente a.uto
l'isado do 4" -officío de "t;:i.bellião -publico, 
do juclí..:.ial, notas e annexos da. cidade ele· 
Campos dos Goytacazes, do Esta.do do Rio de 
em exerclcio, no impedimento do respectivo 
serventunrio,na. fórma tfo. lei, etc. 

Certifico c:iue, usando da 1aculdade que a 
lei me coafere. e por me ser pedido, revendo . 
os autos de summario d.e culpa, entre partes, . · 
como autora a justiça e réos Pe1lro Meirelles 
de souza e Out ros.dos mesmos consta, a fls. 
50 v .• o auto de prisuo. prev,,ntiva. refer.ente 
ao fodi:üta.do Arthur Antão de Vasconcellos.' 
effectuacla a 5 de dezembro de 1895, como" 

. ~ . 
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ANNA.ES .DA CAMA.Ri 
~·,·· .. .. · 
< .··. 

DOCUlIF:NTO N. 2 ~;'.fncursono nrt. 356 çombinado com o art_ 358 
',~'.do Ço·.ligo Penal, não havendo :fiagrã.ute. O 
~;"referido e verdade e aos citados autos-me re
,:-~rto. do que dou fê.- Cidade de Campos aos 
,,;.,,Goyt3'~1..zes; do Estado do Rio ne Jil.ueiro , aos 
/ 12 dias do mez de <J,brH de .1897. Eu: Bene
•• .rHcto Jndio d:i, Cost:i., escrevente autoris.1.do, 
~:. ém e:tercic!õ, no im~ento do respectivo 
.-'·:·serventua.r10 a escrevi e assigno-Bcneclicto 
1·: .-.:Indio da Costa. , 

. O SR . . P.aE~IDEXTE-Nos:termos do a.rt. 144 
do regimento, vae-se proceder novamente á 
votação adia.da (pelo empa.te) do requerimento 
o1ferecido :pelo Sr _ Ga.lvão Ba:ptist:i., conce-
bido .nos se,,auiiltes termos: . · . 

,. ~ ... -
:;: ~·· . . 
.'·'." Ccrtidc<o cm {Õ'rm<I: judicial com o leor do Iras
' .' . .' · zado . do titulo de eleitor, como abaixo se de>. ciara •. · 

~ · . Be:.ie:Hcto Indio da. Costa, escrevente auto
:;- !1s:1;d~ ·do 4° officio de tabell\ão pub'lico, do 
"'.' .JUdlClal, uotas e a.nuexos, nesta. cida.ile üe 
/ Campas dos Goyta.ca.zes, do Esta.do do Rio de 
. · Janeíi"O, em exercido, no impedimento do 

«Requeiro que, por intermedio do Sr. Se
creta.rio do. lnterior e 'Justiça, o Governo in
rorma si foi pelo delei:rado de . policia de· 
Campos observado o disposto no art. 106 da 
lei de 16 de novembro de 1sg2. quando pren
deu AC'tbur Antão. eleitor do districto das 
Dôres, do mesmo município. 

respectivo serventuario, na. fôrm.i da lei, etc. 

·. Cert itl.co que revendo os a.utos de habeas
• corpu;, em que foi impetrtinte Arthur Antão 

·-tle V'1J.sconc.el.tos, dos mesmos CQnsta. o tras
-. lado úo titulo de eleitor, do teôr seguinte : 

T1·aslado do titulo de eleitor como abaixo 
· segue~ a. que allude a petição e despacho 

,. ·supra: · 
·" 

Republica dos Esfa.dos Unidos do Bra.zil
;. __ Tituk· de eleitor (:irmas)- N. 4.850-Estarto 
.· · do R.i'> de Janeiro-comarca. de c..-.m,)os-Mu-

:;·. ni~if,i0 q ~i~~:~ro:."N~~f~t e1~it~~~f;r~~~ 
Antih· de Va.sconcellos-Qua.liíicativos : idade 
30annos-filiação,Henrique Antã.o de Va.scon
cellos ; estndo, ~a.~·~uo ' -irofissii.o, em pre
gado-Numero ele ordt :10 alistamento ge. 

"_ ra.l. ·l.850 - Asssignatu1·,. do presidente do. 
:iomrcissão municipal, Manoel J_ da Silva. 
Pinto. (Esta'\'a uma. e'lta.mpilha da. taxa. de 
~00 rüis inutiliss.da. com a. assígnatura do Dr. 
João Antonio de Azevedo Cruz. ) E nada mais 
se continha em o titulo de eleit-Or, do qual fiz 
extrahir o presente traslado, que se ·acba. 

·.: .· conforme ao original que entreguei ao reque
·-· . rente. do que dou fé. Campos, 28 de dezem-:
,. _ bro d::i 1896.-Eu, Benedicto ludio da Costa, 
:·. escrevente autorisa.do, ero exercício, no im
~' : - pedímento do respectivo escrivão, o escrevi e 
::;· . as,signo-Benerlicto I~dio da Costa.- E nl\da 
r: . ·. roais. se continha. em o dito traslado, do qual 
~':'.'-.' fiz extrahir a. :presente certidão~ que se acha 
~:' · confo!'me ao original e aos mesmos autos me 
t . reporto, do que dou fé.-Campos 12 de abr il 
;::· , de.18~i . . Eu, Beoedicto Indio ela. Costa, escre-

vente a.utorisado, em exercicio, no impedi
mento do respectivo escrivão, a. escrevi.e as-

,. signo-Bcnedicto I 11dio d,a Costo.. 

Sala das sessões, 9 de dezecibro de 1896.-
Gaivuo B aptista .» · · 

o SR. PRESlDE!\'I'E-A votação e pelo mes-
mo proce..o:so nominal. · · 

Os senhores que a.ppronrem o requeri· 
mento responderão sim e os que o rejeitarem 
responderão n!Jo. · · 

Procedendo-se â. chamada, respondem sim 
os Srs. Oscar Fleury, Alfredo Madureira., 
Galvão Ba.ptista, Bento Baptista, Manbães 
Faisca., Felix Moreu'a, Faria. Serra. Francisco 
Soares, Geraldo Ma.rlins, Henrique Jol'dii.o, 
Matt-Os Pitombo, Cruvello cava.lcanti, Leite 
de Carvalho, Menezes Frôes, Ferreira. de 
Ma.ttos. Gesteira Passos, Sebastião Modesto e 
Virgilio Franklin (18). 

Respondem ncio os Srs. Moraes Barbosa, 
Só. Earp. Artbur Castro . .. Augusto Mafra, Sã. 
Ca.rv::Uno, Mourão do Va.lle, Leoni Ramos. 
Deocleetano de Souza, Ferno.mlo Ferraz,Soares 
de Gouveia, Victoria Pa.reto, Porto Rocha, 
No1·berto lle Meno, Campos do Ama.ra.l e Ma
cedo Soores ( 15). 

O Sa. PRESIDE:'.l."TE - O requerimente foi 
a.pprovado.· 

Vão-se pedir as informações. 

DOOüMENTO N, 3 

« os !lf.\RTYRES DE l'.11INEmos- Confiicio do 
38°-0 facto que tanto consternou a. popu
lação do paiz, pelas circumstancias de re
quintada malvadez que o l'od.eiaro., teve por 
theatro o logar denominado Páos A'marellos, 
(5º districto) de S. Seba.stiã:o de Campos. 

Eis como no.s foi oar·ra.rla. 11- te1Tivel e san· 
grej,mte tra.geclía por ·pessoas que a. clla. 
assistiram: · 

Qu<ttro soldados do 38° bat.alhãO dé infa.n
ta.1•ia. do exercito nacional vieram de Mussu-
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oocm·Cl!lli'TO N. 4 repe, a 30 de dezembro do anno findo, afim 
de panhar o trem ; porem dous deUes adean
taram~se de seu3 companheiros e a.o chega.. Segundo cartorio -1896-Juizo 'Municipal, 
rem em frente de pailaria. .que é proprieta- t• vara. da cirlu.de deCampos dos Goyta.cazes- · 
rio o cidadão Ignacio Sartliilha., como não Exame de cOl'po delicto-Dr. Nilo Peçanha,
e~perassem ser atacados, foram sorprehen- requerente-Dr . Ma.theus Bl'anilíto, Thomé 
~dos por grande numero de soldados da pq- da Costa Guimarães e· Augusto Vasconcellos 
bela. ~stadu_a.l que os desa.r.!Jlara.m e prende- Alvarenga, . requeri<;los-Escrivão, Almirante 
ram. . Porto. · 

Os retarda.'ta.rios, vendo de longe o que· acon
. tecera a seus· companheir~ . . continuaram a 
· avanoar ·apezar disso, q_uantlo por sua vez 
foram tambem cercados, e como lhes fosse 
ordenado que se. d~armassem e se entregas
sem ã. prisão recusaram. obedecer a. tão inso
lita. intimação. 

A policia então fez fogo sobre elles. o que 
os obrigou a. reagir, ma.sem uma lucta. des
igual de 10 para um, porque além da. policia 
havia. a. capanga.da.; dentro em poucos instan
tes os valentes solda.dos cnhíram- um para 
não mais se erguer e· outro mortalmente 
ferido, vindo a fa.llecer horas depois. 

Mas, o que revolta é saber-se que apó; a 
morte do primeiro, que eahiu sob as ba.la.s da. 
policia, os soldados dessa. milicia,coram. popti.lo, 
aind,a cavaram a. raiva em um cada.ver, dis
pa.ra.ndo-lbe novos tiros. 

Presenciaram o facto: 

· Luiz João de Figueiredo, João Evangelista.1 
Ped1'0 Manhães, filho de Florentino .Manbães. 
Manoel Peca.nha., Augusto Peçanha, Manoel 
Teixeira de Va.seoncellos, João Ribeiro de 
Vasconcellos, Custodio Ferreira, Sebastião 
de tal, Militã.o de tal, Aogelo José Peixoto, 
Joaquim Rodrigues de Freitas, um· filho do 
Sr. Agostinho Rodrigues de Frei ta;, Manoel 
Domingues de t.a.J.. vulgo Manoel Portuguez e 
mais pessoas do legar. 

Consta-nos que foi o subdelega.do José 
Custodio quem ordenou que fizessem fogo 
sobre as praças do 38", e bem assim que ot!e· 
receu U:ma. das carabiilas dos fallecidos a 
Ignacio Sa.rdinba. 

Em erro 

Depois de cuspinha.r insultos que não attin
gem á memoria .dos pobres soldados tlo 3S•, o 
partido policial e a sua gente. promoveu 
enterro pompo.so pa.ra o .policial fallecido no 
contllcto de Mineiros, e as praças de linha 
seriam inhumadas á custa. do povo, si não 
fôra. o medo que inspirou aos "'alentes desse 
partido, a noticia. da.. chegada. do l 0 batalhão 
de infa.nta;ria. 

A' noite em uma carroça., a-0strambulhões, 
foram os cada veres dos soldados do 38• con -
duzidos para ó cemiterio. 

C:u1111.ra. Y ; JI 

Autoação-Anno do nascimento de Nosso Se
nhor Jesus Christo de 1896,a.os 30dia.s do. mez . 
de dezembro, nesta cidade de campos dos Goy
tacazes, em meu cartorio autuo a p~tição e 
despacho que ade&nte segue, . do que pa.ra. 
consta.r fuço esta autoação. Eu, Ma.noel Leo
polàino Almirante Porto, escrivão; o escrevi. 

Jllm. Sr. Dr. Juiz Municipal da. l• vara- . 
O Dr. Nilo Peçanha. a. bem de seu direi to, 
vem requerer a V. S. que se digne de nomear 
dous peritos para exame e auro de corpo ~e
lícto nos cidadãos Dr. Matheus Branda.o, 
Thorne da Costa Guimaraes, fe ridos ha. pouco 
pela policia na. secção eleitoral da.Cova.d' Arei&:, 
nesta. cidade. quando occupa.va.m a. mesa elet
toral do. secção. 

Outrosim, reclama a mesma :proviclencia 
para. Augusto Vasconcellos Alvarenga, e que 
tudo ao supplica.nte se entregue inclependente 
de traslado. 

E. R. Mercê.-Cam'pos, 30 de dezembro de 
1896;- Nilo Peçanlta . 

D. A. Nomeio peritos os Drs. Benedicto G. 
Pereira. Nunes e João dos Santos Silveira., e 
designe o eseri vão, dia e hora pa.ra o exame. 
-Joao Maria. 

N • 17 - D . ao 2° officio . - ca.mpos, 30 de 
dezembro de 1896.-C. Pcwla. 

lllm. Sr. - Em cumprimento ao despacho 
de V. S., designo o il ia de b oJe, ás 5 horas da 
tarde, para o exame requerido_ 

campos, 30 de dezembro de 1896.- O es-
~l'ivão, Manoel L. Almira»te P oria. · 

. I~timações - Certifico 'haver intimado os 
Drs. Benedicto Gonçalves Pereira. Nunes e 
João dos Santos Silveira., JlOr todo o conteúdo 
da petição inicial e designação supra, do que 
de tudo bem scientes ficaram e don fé. . 
~mpos, 30 de dezembro de IB9ô. - O es-. 

crivã.o, JfanoeZ Leopoldino .Afoiirante Porto. 

Termo de afilrmação-Aos 30de dezembro de 
1896, nesta cidade de Cam!>os,em meu cartorio, 
preseute o meretia~mo juiz muaici.IJ&l da. .. 
!ª vara,Dr. João Ma.ria da Costa.; comm1go es
cdvão do seu cargo abaixo declarado,a.hi _pre··· 
sent.es os Drs . Benedicto Gonçalves Pereira 
Nuaes e João dos Santos Silveira, peritos no-

6 
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meados para procederem-a exame de corpo de 
delictonos cida<lãos -c,'lpitfio Tbomé da Co~ta 
Gui marãe$, Dt·. Ma.tlleu,s l:\ogue!r::>. BranJã.o e 
Augusto de. _Vasconcellos Alvarenga, o juiz 
deferiu aos mesmos a. afirmação legal de bem 

• .servirem o dito cargo sem dólo e nem malicia.. 
~ E 1·ecebida. por eUes, as3im dechram cumprir; 

: ,··do que lavrei o vresenta ern qne as.si..;na.m 
,. · ·com_ o juiz. Eu, Manoel Leopol1líno Almirante 

Porto, escrivi.i.o. o esc.re'ri .-. Jor;o Jlirri(l da 
Costa.. - ·Dr. Bcnedicto Gonçalvas Perefrq 
iYv.nes.-Joi1o dos Scmtos Silveira. 

Auto de exame - Anno do na-,cimento de 
Nosso S<mhor·Jesfü Cbrlsto de 1891'. aos30 de 
dezembro do<líto anno,nesta ci'1a ·le de Campo5. 
em a re~idencia. do meritissimo juü: munici
pal, da l" vara. Dr.João M:i;ria da Costa, onde 
eu escrivão fui viudo, ahi, ás 5 ho1·as da tal'd<J 
presente-s os p~rito;; nomearlo~ Drs. Benedícto 
Go::i.çalves Pereira Nunes e ,i,1li.o dos Santos 
Silveira, e os cida.t1üos Tilome da. Costa Gui
lnal'ã.es, Dr. M;i,theus Nogueira Brandão e 
Augusto de Vasconcellos AI va:renga. o juiz 
deferiu aos pe1·itos a atfi1•maçao legal, encar
regando-os de sem dólo e nem malícia, prace
derem ao exame de corpo (le de!ícto nos dito~ 
tres cidadãos refe1•irlos, re:>portdenrlo aos que
sitos se;;ulnte~: 1. 0 Qun.es os fürimentos ou 
contusões existentes nos mesmos~ 2.0 Taes fe. 
rimentos ou contusões são provenientes de 
que instrumentos '? 3. 0 Os ferimento3 e cem· 
tusões s5.o graves ou leves~ 4. 0 Impos;ibili
ta.m-os po1· mais de 30 dias de tr.:i.balho ~ E 
passando elles peritos a ex~inin:i.rem 0$ flitos 
cidadü.os, r;,spowlcm o se.~uinte: Que exami
naram os tres referirlo;. t:idadü.os e verificaram 
o se,(;uiotc: No primeiro, Thrnné du. Costa Gni
ma1'iíes, que ho.vitl. gra.n11c congestão elo globo 
ocul:i.r direito e hyperemia íntensissima, dos 
vasos cfa sclcrotica e conjunctíva, grande 
vermelllidü.o ria pelle na região visinha ás 
palpebr<ts cujos cillos se acll;i,vam chamus
cn.•lns. O exiLme medico confirma pel'feit:i.· 
mt;lnte lesõe8 pol' f]Ueim:u1ura Jeterminada. 
pela passagem prox..ima de um projecfü de 
arma de fogo. Além disto apresenta. o exami
nando Thomé da Costa Guimal'iie~.duas echy
moses no dorso-lombar e na es;iadua d!relto., 
devir1as a contusões viohmta8. Quanto ao se· 
gundo, o Dr. Mathons Nogneira Br-andã.o, en
contra.r:i.m os períto3 um fel'Írnento contuso 
no dedo annullar da rnão (lireita e nut1•n. con
tusã.o na. mesma. díreiêção. m1· região dors:tl 
da. mão clireita. incontestavelment':l ferimellt05 

·por sabre ou espada e uma echyrnoae ·extensa 
na parte latteral do thorox. estendendo-se 
pela. região do omoplata direito. echymose 

·essa ligada a contusúe> repetirla.s da re
gião e outra. na p:l.l'te mderna do lirnç:o e~· 
querdo. Quanto ao ter-ceil·o, Augu~10 de V:ui
concellos Alvarenga, apresenta umil. escol'ia· 

ção do-bordo cubital do ante-braço direito, 
dete1°minadas por instrumento contundente e 
varias echymoses da região dorso lombii.°J.' lí· ·. 
g-ad.as a contusões repetidas. T~essãoas-lesões 
e ferimentos nos cid:i.dãos sujeito.:; a exame 
delles peritos e assim respondem: Quanto ao 
p1·imeiro, a exposição detalhada dos f,-1•i
mentos e contusões encontrarias cleíxa'-o per· 
feitamente i·espondido. Quanto ao segundo. o 
ins1.1•umento que os determinou foi contun
rlente, exceptoas -pertm·bações observadas no 
globo ocular de Thnmé da Costa. Guimarãe~, 
que foi•am devidos ;i, passagem proxima ele 
um projectil de arma rle t'ogo. Ao terceiro, 
teves. Ao qua1•to, não. E assim dão elles pe
ritos. por te!·minarlo o exame, mando.nclo o 
juiz la.vra.r o -presente, ern que a.~signa corn 
os mesmos peritos. Eu. Manoel LeopolcUno 
Almirante Portn, escrivii.o, o escrevi.- Jorl() 
.llfarfo du Co.~/,,, - Dr. Benerlicto Gonçalves 
PeJ·eir:a. .Nioies, -Dr. Joao dos.Santos Silveira. 

Guia - Pngam esies autos o sello de seís 
folha:> com a p1·e:0ente, do sello de sou réis 
car1a um. 

Campos, 31 de dezembro de 1895.- O es· 
cri vão, Manoet Leopoldina A.lmirante Por/o. 

Conclusiio-Aos 31de1lezernb10de1896,nesta 
cidade, em meu ca.rtorio, fa.ço couclusos os pre· 
sentes autos ao Dr. juiz municipal da 1• vara, 
.João Maria da Costa, c.lo qne faç.o e5te termo. 
Eu, Manoel Leopoldina Almirante Porto, es
crivão, o escrevi. 

Conclusos-Julgo 1n·ocedente o exame feito 
para que produza os eJieit0s de direito. O es· 
crivão entre;,rue este~ autos ao requerente tle
pois de tirar translatlo do auto a fts. 5. Custas 
pelo mesmo requerente. 

Campos, 31 de dezembro~ de 1896. - Joiío 
,lfaria da Cosia. 

Data - E logo no mesmo dia, mez e anno 
acima declarados. em meu ea.rto1•io, me foram 
entreg1leS os presentes autos com a senten~a. 
supra. por parte do meretissimo juil: muni
cipal da l" var'll, Dr. Joã.o Maria de. Costa, do 
que tiz este te!'mo. Eu. Mrmriel Leopoldina Al· 
mirante Porto. e2crivão. o esc1•eví. 

Entrega-E logo em ~ei.;uida fac-:o entrega 
destes lJ.utos ao requerente Dr. Nilo Pe~:anlla, 
1!0 que far;o este termo. Eu, M:inoel Leopol· 
ilino Almirante Porto, escrivã.o, o esc1•evi. 

Entregues. 

DOCUMENTO l'>. 5 l 

lllm. Sr. Dr-. juiz.municipal <la l" vara
Pa.ru. os devidos fins requer o supplicante :i. 

V. s. se digne mandar ce1·tiftcar a.o pé desta, 



c.nara aos Dept.taaos - Impresso em 21/05/2015 09:56- Página 42 ae 65 

SESSÃO EM 2 DE J UNHO DE 1897 ·43 

si do-livro de notas do 2•' cartorio consta. a•. dos Santos·. -José Ferreira· de Vasconcellos 
transcripç.ão do a listamento eleitoral · ,.~o mu- Vianna .-José ua. Silva Nogucira..-Vicente 
iiicipio de Campos .-Pede Cieferimento. .. Ribeir:o ile Souza Teixeira.-Manoel de Souza 

. campos, 29 de abril de 1897.-o advogado Teixeira.-Man.oel A1ves Peçaoh~--Iv~tn?e~ 
J.A. de A~evedo Cruz.-Certifique. campos, Te!~eira de" vasconcellos. --:-- Joao R1 ei~ 
29 ele abril de · 1897. -João l'r.foi·ia. · . de '\ a~cnncellos . -:-}1anoel Peixoto de Frel-

. · tas. - Manoel Joao de Souza e Silva.-
Em cumprimento ao respeitavel lle~paclio Jose ·Manoel -da Silva Pinto.- ·Augusto 

supra .certifico C)lle revendo o arcbivo de mau 11a. Silva. Pinto . .:,.....Ma.noel . Gomes · da Silva 
caz·torio nelle encontrei regist rado o alista..: óampos.-José Ferreira d.o Rosa.do.-Pío de 
mento .. eleitor:il deste municiplo,em um liV'ro Souza Gomes.-Learrdro Gomes Til.va.r as. 
·ue notas ·espec.íalmente ;iberto e encerra.do Octavio Gomes de Almeida.- João Paes 
para esse fim, nos te1·mos.da lei feder-al n.35, Vlann::i.. -Joaqui:n R!beiro da Silva.-Ma· 
Je 26 de.janeiro de ' IS92.-0 1•efürfdo é ver· noel Pereira. da SUva: -Antonio de Souza 
dàd<:: do que llou fé. · · Modesto. - Jc.sé M9nhã.es de F1gueiredo. 

lgn!l.ciode Souza Gomes.-Antonio _Monteiro 
Moço Sobrinho. -Antonío Gomes de Souzn.. 
An&onio Josê <le Souza. Nogueira..-Ca.n'1ido de 
Souia. Pinto.-Antomo l.',e Souia. Pinto.
Antoo.io Ferreira. Goraes>-Vicente Ribeiro 
Gomes.-Aurclio tl:i. Silva. Pinto.-José de 
Sou2a Bastos.-.Jos~ de Souza T:tv:i:res.-F'e
lismindo Gomes elos Su.utos.-Flor ia.no Ro· 
rlrigues Maciel.-João de Soll23. ~a.var·es .~ 
Se»afim Pra.r.ieisco de Souza.-Jose Antonio 
Ribeiro de Sonza.-Fra.ncisco Gomes Cam
pi~ta. -Antonio Cor<teiro Junior.-Antonio 
Paes da. Silv<1- Rihciro.-Justiniano Allla.ro r~e 
Aru.ujo.-João Pe1•eiru. da. Silva. MoçCJ.-Lou
l'enço R.beiro Pinto.-HArmeneg-íldo Fran· 
cisco da. Sí!va. -Ladislâ.o Gomes Vello.sco.
Benedicto Gomes Vellasco.-Luiz Albino tl:!S 
Clw."a.s.-Vi..:entc tfa 01h•eira. Gama.-A.nto
nío ºFrancisco do Sou1A. - Sergio Gomes 
Crespo.-Saim•nino Rodrígu_cs Maciel:_-An
torrio Barbo.•a Moço.-A~osLmlw M:mhaes do 
Azevedo.-Joilo Gome~ de Si.-Autonio Go
ro!!~ do Ros:uio.-Jo~c Paes Vmnna..- Sc.b11tiào 
Pa.es Víanna.-Am:i.ro P:i.es Vio.nna..-João 
Vianna. da S il vu..-Mo.noel R•ldl'igues de Souir.a. 
-.1osê Gomes Barreto, como flsca l uo Dr. 
Nllo Peç:mha . 

Cõl.mpos, :!9 de abril de 1897 .-O 6$Crivã.o 
in ter iuo do 2° officio, Francisco Tertt!Liaao da. 
Costa. 

DOCUMENTO N . Ô 

Nós :i.baixo a$si::;nados, eleitores da 3• seo· 
ç!Lo <lo 5° dlstricfo de Campos, declaramos 
qnt'! V'otamos na. chapa da oppo$i\:i'i·•>, com
posta. ao Dr. Jorio Baptista Lapél' para Stma· 
dor, Dr. Nilo Peçanha, D1•. Barão à.e t-lil'a
cema e Dr. Leonel Loretti da Silva. Lima., 
para <lepur.ados, deixando de se la.vrar a ar:ta 
dn. conclu~ãti dos traba.lhos depois da apura.· 
ção · procedirla., por haver o contíngeute <le 
policia do Estado e gr·ande numero 1ic capan
gas do governo, atacado a. secção. tudo inu· 
tilisa.ndo e roubando os livros deactas. 

Para. confirmar os nossos votos. en t1·egamos 
ao Dr. Nilo Peç•:mha os nossos títulos <le elei
tores ;?s;;ignados por nós. ~ para. const~r la.· 
n ·amos o presente documento. 

5° Dish-icto de Campos, 30 de dezem· 
bro <le 1896 .-Eduarrlo Mont.eiro Gomes .
.TnU.o <le Almeida Rn.bello Mor;o.-Ma.nool Jose 
de Araujo .- Jof'a.o Dias <los &intos. -Cllry· 
santbo Pereirn. de Araujo.-fgría.cio Fcrréir:i. 
1lt• Al'a.ujo.-Nu.scimento Franci~co de Souza. 
- João Ferreii-a Cre:,;po.-Manoel Baptista. do~ 
S:tntos.-VicenteGomes do Rosario.-Manoel 
de Souza Maciel.-Antonio .de Souza Gomes 
Crospo.-José Luiz de V(LWoncellos Moca .
José Coelho de Almeída.-Vicente de Souza. 
TaYares Netto.-Sebn.stião àe Souza Ta vares. 
- Domingns Luiz 11e Vasconcel!os Cl'espo .
Viccnte José Almeitla.-Antonio Rabello de 
Almeldtt Moço.-Vícente de Souza Ta.vares. 
-Vicente .de Souza. Samary . -.Joãó Tavii.l'es 
<ln Souza.-Joiio Alves ,1e Aze'l'edo Moço. 
-Vicente Peixoto das Dôres.-Josú Belêm 
•le Sou1..a. Lopes .-João de Souz.'\ Gom(>s. 
- João Francisco tla Sih-a.- Cltry~ntílo 
Alvei:: de Azevetlo.-Julío Gomes de .M .. ê
n·.do. - Ludgcro Rod:tigucs .!\rêas .- Jolio 
l\'opomuceno µ &is.-Ma.noel Soa.l'es Gomes 

Reconuc<,:o serem -çerd:a1eil'as totla<: as fü'· 
ma.s ileste documento. que aqui bem fielmente 
encontrei. Curnprindo·O ::chci em t u ·'o con· 
fOrme, do que dou te.- 5° 11istdcto do 
termo de Camoos . 3\J rle de;1,0mbro de 1896.
g en. A:ner·icÕ Gomes Lyi'io. esctivão de :paz 
servin•!o t.lc tn.belliã.o, nos termo~ da lei. o 
c~ctevi e :i.ssigoo em publico e razo.-Em 
testemunho da verrfa.r.!1>,,tmerico Gomes Lyrio. 

· Este~ til.ulos estão eutrcgues á Secretaria 
!la. Gamara. ( L}(lc. n . G) • 

Certifico por• me ser pedirlo, qne revendo o 
meu livro de nota.5, encontrei o registro elo 
documento elei1•a l .:lo teo;-.-. seguiu te: 

· Regist1"ú ào documento eleitoral que aba.ixo 
i:e1<ue. Aos 30 <lias do mez de d~zembro de 
189(i, neste 5° d\strictt) do termo ue ~mpos 



Cãmara dos Oeplfados - lmi:resso em 21/0512015 09.56- Pâglna 43 de 65 

ANNAES D.A. GAMARA 

dos Goytac!lZes, &_tàdo do Rio de Janeiro, em' Sil va.-Manoel Pereira da Si! va.-Antonio de · 
meu cartorio peranie mim Americo Gomes Souza Modesto.-.José Manhães de Figueiredo. 
Lyrio, escrivã.o de paz, servindo de tabellião. ·-Ignacio·de Souza Gomes.'-Antonio Martins 
nos termos da lei d&-30 de outubro de 1830, Moço Sobrinho.-irntonio Gomes de Souza. 
compareceu o citlil.dão sebastião de Souza ...:....Antonio José de Souza Nogueira . ....-C-.i.ridido 

• •Ta.vares; mesario da 3• secção, e requerE:ii de Souza, Pínto.-Antonio de Soma Pinto.
que registrasse em meu_ livro de notas as Antonio Ferreira. Gomes.-Vicente Ribeiro 
decla.ra.ç()es que fazem eleitores de haverem Gomes.-Aurelio da. Silva Pinto.'-José de 
vota.d.ô. naquelh~ i;eci;.ão, na chapa da opposi- Souza Bastos.-José de Souza. Tav:ares.-Fe
Çãó, cujo documento é o seguinte : · lismindo Gomes dos Santos.-Flori~no Ro-

Nós a baixo assi!!!lados, eleitores da 3• sec- drigues Maciel.-Joaquim de Souz~ Ta.V•\1•es. 
- -Serapbim Francisco de Souza.-Jose .A.nto· 

ção do 5° distrícto de Campos. declaramos nio Ribeiro de Sou2a.-Fraucisco Gomes Cam
que vota.mos na chapa da opposição, com- pista.. -Antonio Cordeiro Junior . ...;..Ailtonio 
posta. do Dr. João Ba:ptista t:.apêr, para se- Paes da Silva. Ribeiro.-Justioiano Amaro 
nil<dor. D:-> Nilo Pecanha, Dr. Barão de Me- de Araujo.-João Pereira da. Silva Moco.
racema e Dr. Leonel Loretti da Silva Lima, Lourenço Rilieiro Pinto. - Hermenegildo 
pa1•a. · deputa.dos, deixando de se lavrar a Francisco da Si!"l"a.-La.díshio Gomes Velasco. 
acta · da conclusão dos trabalhos. depois da -Benedicto Gomes Vela.sco. -Luiz Albino 
almração procedida, por haver o contingente o.as Chagas.-Vicente de Oliveira Gama.
de policia do Estado e ~nde numero rle Antonio Francisco de Souza .-Sergio Gomes 
ca.pangas llo governo, ataca<lo a secção, tudo Cre$pa.-Sa.turnino Rodrigues Maciel.-An
inutillsando e roubando os livros de actas. tonio Ba.rbosa Meço.-Ago~tlnho Manhães de 
Para confirmar os nossos votos, entregamos .Azevedo.-João Gomes da Silva.-Antonio 
ao Dr. Nilo Peçanba os nossos titulas de elei· Gomes do Rozario.-José Paes Vianna.-Se· 
tores assignados por nós. E :para. constar bastião Paes Via.nna.-Amal"o Pae;; Vianna. 
lavramos o presente documento. . -João Vianna da Silva.-Manoel Rorlrigues 

Qinto districto de Campos, 30 de dezembro de Souza.-José Gomes Barreto, como fiscal 
de 1896.-Eduardo Monteiro Gomes.-João do Dr. Nilo Peçanhl'-.-0 requerente Seb3.stião 
de Almeida, Rabello MO"l).-:-Manoel Josê de de Souza. Ta.vares. 
Ara.ujo.-João DilJ:S dos San~.-Chrysanto . Reconheço. serem verdadeiras todas as 1lr-· 
Pere1!a de A_l'àUJO.- Igna~10 Ferreira de ;· ma.s deste documento, do que dou fé, 5• dis
Ar~au10.-~asc1mento Francisco de S9uza.- tricto do termo de campos. 30 de dezembro 

. Joao Fene1!a Crespo.-Manoel ?apt1sta. dos de 1896. Eu, Americo Gomes Lyrio. eacriv-~o ·· 
Santos.-V1ce~te Gomes de .ArauJo.-Manoel de paz, ser\'indo de tabellião. nos termos rta. 
de Souza Ma:c1eL_-Antonlo de Souza Gomes lei,o escrevi e assigno em publico erazo. Em. 
Cre~po.-Jose Luiz d~ Va~co~cellos Moço.- testemunha da vertlac\e estii.va. o sír;nal pu· 
Jose Coelho de Alme1d~.-Vrcente de Souzo. blico.-Amei·ico Gomes Lyrio. 
Ta.vares Netto. -Sebast11:1.o de Souza Ta vares. 
-Domingos Luiz de Vasconcellos Crespo.- . Nada. ma.is se continlrn. em o dito documento 
Vicente ~osé de Almei1fo. .-Antonio Raberio que aqui bem fielmente registrei, conferin
de Ahne1da Moço.-Vice.nte de Souza Tava- do-o com o 01•i.,.inal achei em tudo confOl'me, 
l'es.-Vicente de . So~za. Soares_.-João Ta- do que do11 ré. Registro.do no me~mo d~a, 
veres de Souza. -Joao Alves de Azevedo mez e anno retro declarado por mim Amer1c:o 
l\Ioqo.-Vice12te Peixoto da~ Dores. - José Gomes Lyrio, escrivão de paz, servindo de ta
Belem d~ Souza I;-opes.-Joao de Souza Go-1 bellião, nos termps da lei> ~ escrevi e as
mes.-Joao Francisco ~a SUva..-Chrysanto ssignQ.-Americo Gomes Lyno-0 requel'ente 
Alves de A.zevedo.-Jubo Gom~ de Az.evedo. SclJastiao de Sou:;a Tavares. 
-Ludgero Rodrigues Arêas.-João Nepomu
ceno Arêas.-Manoel Soares Gomes dos San
tos.-Jose Ferreira de Vasconcellos Vianna. 
-José da Silva Nogueira.. -Vicente Ril:eiro 
de Souía Tei:xeira.-Mancel de Souza. Tei· 
xeira.-Manoel Alves Peçanho.. ·- Manoel 
Teixeira. de Vasconcellos.-João Ribeiro de 
Va~concellos.-Manoel !-> . de Freitas. -Ma
noel João de Souza e Silva:.-José Manoel da 
Silva. Pinto.-Augusto do. Silva Pinto.-Ma· 
noel Gome$ da ~ilva Ca.mpos.-José Ferreira. 
·do Rosa.rio.-Pio de Souza. Gomes.-LeandFO 
.Gomes Tava.res.-Octa.vio Gom~.s de Almeida. 
-.João Paes Vianna.-Jo~qujm Ribeiro da. 

Não se continha. mais cousa alguma no re
feri do registro do documento eleitora,!, que 
aqui bem e fielmente ti:anscrevi do proprio 
livro segundo, de notas a fls. 99. verso, 
100 e veroo., ao qaal me reporto em meµ 
poder e ca.rtorio, conferindo-o com o original 
achei em t\1do conforme, do que dou fé. 
Tra.nsc1·ipto no mesmo .dia, mez e anno re~ro 
declarado por mim Americo Gomes Lyr10. 
escrivã.o de paz. serv.indo d? tabelliã.o, ~os 
tl'1·mos da lei, o escrevi e asS1gno em -publico 
e razo.-Em testemumho de verdade estava 
o signal publico.-Amorico Gomes Lvrio. 
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DOCUMENTO. N 7 

·Parecer. n. 24-1897 

~eco~hece deputados pelo 3º di•tritio do Estado de 
Pernambuco o& Srs. Malaquias Antonio Gonç:i.lves, 
Alexandre José Barhosn Lima e José Isi<loro Martins 
Junior. 

de policia., e não tendo sido permittido a 
elles o cumprimento do seu dever civico 
tendo sido até alguns espancados pela fürç~ 
a.o approximarem-se do local. vinham aqui 
declarar seus votos.que fizeram recahir, para 
Deputa.'.io, no Dr. Nilo Peç3.nha. e, para Se
nador no Dr. ·João Baptista Laper . . E se-

.guem-se as assig11aturas: · · -

A 2' Commissão de ve.rificação de podera~. Travessão, 30 cl,e dezembro de 1896 . ..:....João 
tendo em vista. as actas e mais ·-paptis refe· Miguel Henriques. - Manoel de Freitas 
rentes a eleiçã<r procedida no J" districto de Ara.ujo.-Francisco Cardoso de Freitas FU.ho. 
Pernambuco, verificou não ter fundamento -José de Almeida Arêa.s Junior .-Felisberto 
o protesto, appenso á acta geral de apuração da Silva Cordeiro.-Joaquim Fernandes de 

d d Souza.-João Seabra da Cruz.-Francisco 
pelo can i ato Dr. Estevão de Sá Cavalc;.1nti Rodrigues de Mello . ..:....Joaquim Mendes Bar--
de Albuquerque, e é de parecer: reto.-José Antonio de Azevedo.-Manoel da 

1°. que sejam approvadas as eleições pro- Silveira Arêas.-MarioelPereiro.de Carvalho. 
cedidas no 3• districto de Pernambuco; -Antonio .Jeronymo de Freitas.-Antonio 

2", que. seja quantoaomunicipio de Bezer- Candir1o Gomes.-Jose da Silveira Arêas.
ros,onde houve duplicata de mesas eleitoraes, Benedicto Manoel Arêas.-Antooíci Manoel 
approvada a eleição procerlida perante as Arêa.s.-Hermenegildo Ribeiro Gomes.=An
me~as organisadas pela maioria dos membros tonio Francisco de Azeredo Netto.-Ca:rolino 
e supplentes do Conselho Municipal; Paes da Silva.-Manoel Rodrigues de Mello. 

3·•, que SE>jam reconhecidos deputados pelo -José Miguel Henriques.- Feliciano José 
3• distrieto do E;tado de Pernambuco os Drs. Fiuza..-Antonio Felix da Silva.-Francisco 
Malaquias AntonioGonçalves, Alexandre José José Yicente.-Francisco José Vicente Ju. 
Barbosa. Lima. e José ~sidoro Martins Jun:or. nior .-João RangelFilho.-Guilherme Vieil-a. 

Sala da.s Commissões, 23 de abril rle 1897. Fagundes.-João Fernandes da Silva.-Joã.o 
José Murtinho.-Rodrigv.es Fei·nande:.- Ole- Bapt•sta dos Santos.-Amaro Pereira Barros. 
gai·ío ;llaciel.-Cas&ro R eõello.-JMo Pandiri -Marcellino Rangel de Azeredo.-Salva.dor 
CaUogeras. Rangel de Azeredo.-Antonio Ribeiro dos 

Stntos. - Antonio Rangel de Azeredo.

POCUME~l O N. S 

Manoel Rodrigues de Mello, escrivão do 
.iuiz de p:i.z e omcial do registro civil Llo 
8'1 distl'icto do muuicipio de Ca.mpos, Estado 
110 Rio ele .Taneiro, por nomeação na !órma. 
da lei, etc., etc. 

Certifico que, a requerimento do cidadão 
capitão João da Silveira Arê:is, extraio, do 
livro de notas deste eartorio, que serve :para 
ln.vrar-se as escripturas geraes deste mesmo 
ca.1'torio, o de 11. 2, as folhas 17, verso, 18 e 
18 verso, o· extracto de declaracões de votos 
dos mesarios indicados pelo governo muni
cipal e eleitoral, que foram impedidos pela 
força pubtic:i. estadual rle exercer ·o seu di
reito politco nas eleições de 30 de dezembro 
de 18~6. e que neste mesmo dia de hoje vie
ram a, cartorio declarar os seus votos. assi
gaando os seus nomes no livro e deixando os 
seus titulas eleitoraes competentemeate a.ssi
gnados .• tudo de conformidar1e com o art. 7• 
do decreto legislativo de 7 de dezembro de 
1895, 

Amaro Rangel de Sonza.-Tllome Tinoco da 
Silva. -Domingos Ribeiro dos Sa.ntos.-Igna· 
cio Ribeiro dos Santos.-Francisco Borges de 
Azeredo.-Antonio de Pauh Sant'Anna.
Antonio Pires da Silva.-Bento José da. Silva 
Aguiar.-Joaquim Ribeiro dos Santos Fé.
José Rangel de Azeredo.-Elizia1•ío Vieira 
de Lima.-João Alves Rangel.-Antonio Pe
reira da Siiva Sobrinho.-Antonio Ribeiro 
Arêas Sobrinho.-José do Menezes Netto.-
João da Si! veira Arêas. · 

E nnda mais contem a dita declaração, es
cripta no livro de notas e ele que dou ce1•
tidão, a requerimento do capitão João da. 
Silveira Areas, que dato e assigno no mesmo 
dia. rnez e anno a.o principio declarados, e 
tendo conferido, achando conforme o proprío 
original. Eu, Manoel Rodrigues de Meno, 
esc1·ivão do juiz de paz e official do Regitro 
Civil o esc!'evi e assigno. 

Oitavo disti•icto do muoicipio de Campos, 
30 de dezembro de 1896.-Manoel Rodrigues 
de Mello. 

DOCUMENTO N. 8 A No liVl'o consta que 51 dos eleito1•es, cujos 
nomes da.rei abaixo, declararam que, por 
e~far o logar destinado á eleiciio do S• dis- Franciscm Braz1liense Macbado, secretario 
tl'icto cercado por numerosa. forçii. publica.,. dn. Ca.mara Municipal do Termo de Co.mpos 
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dos Goytacazes, do Esta.do do Rio de Janeiro, 1 João da Silva Rangel.-Antonio da Silva 
etc., etc" 1 Rnng.el.-Ezeq~iel de ~ouza Vianna .. -.lulio. 

u~anrlo· ·da fü.cuJ,1ade que a lei me coufüre Cesar de Faria .GatYa?. - El. Jo.se Ran
e :p~; me ser pedido, é"ertifico que, revendo 6 gel:-C:ietan~ Jose !_)av1d_.--:- Francisco_ An" 
livr-o onde se acham alístados os eleitores elo tomo. Ln.rnomca·.-Joao Riof:lr~ d~.Souza. 
munic:~io de Campos, rfo anuo de 1896, rlelte I~nac10 ~1be:_o, de. Souza..-Jo~ ~ icent~íod~ 
consta· íl~ 100 verso iisauc a 107 verso_ ~.a.scime .• -c.o. :\m,ii:_o Gomes '-'!'e,,po.. Y 

-. ctª " ')3' ' · -· - "4 l ·t · sc:s Soares Guimaraes. -Automo de Souza alt~ta os; em - q~artei~oeo. - O ~ 01 _ores Gomes -\Ianoel José de Siqueira Queiroz.-
q;ie votam na secça~ m~1c.< d_o 8" du>~r1_cto. Joü.o F~·at{cisco Soares.-Fifümindo Monteiro· 
E o que c.onsta do iefer~do .,i1vro d~ ,~ll~ta- de Mello.-Antonio Lino da. sttveira.-Ma-. 
n.1enw, ex1steut<i no A1·ch1 vo aest:i. mammpa- iioe! Ignacio de A.2eredo.-Antonío. Sa.turnino 
hdade e ao qi1al me r·eport.o e dou f<J. Lamonicu-. _ Josê Martins costa Netto. -

Secretaria. tla Carna.ra Municipal de Campos, Francisco Mendes da. costii .-Manoel Pereira 
Estado elo Rio de .hweiro, l~epublici Federo.- Sá. Motta.-~1ancel Luiz das Chagas.-Au
tiva dos Esktdos Unidos d.o Bru.zi.l, 1 de gusto Rolland SUva.-Vicente de Souza Fran
mai(l do armo de 18\Ji. Eu, Francisco Bra- cisco Alves.-Francisco Ribeiro Alves.-Edu
ziliense Machado, secreta1•io, a subscrevi e ardo Fru.ncisco <l<• Silva Peçanha.-Manocl 
assigno. -Fnmcisco B,·a::ilicns~ Mat!tado. Pinto dos Salltos Reis, mesario da l" secção. 

-Fl':J.ncisco Paes de Almeida Rabello.-José 
nocmIENTO N. \J Pereü·a. Borges.-Seua.sfüio Pe9anha Cabral. 

-Joã.o Baptista. de Souza Sobrmho.-Amaro 
Joaquim elos Santos .-João de Almeida Vieh•,1 

Os abaix0 r-.ssignado~. eleitores e mesa.rios, -João Peixoto <le sa.mpaio.-Simão de Souza 
nome;tdos pel<t Gamara Municipal do is• dill- Tavares.- Ale:x:anrlre Pires de Souza. -
tricr.o deste munici9io, da p1•imeira e se- Antonio Abreu.-Antonio Josê d:.\ Silva. 
gunrla secçi"to, veem perante o e~cfrv·ão do _Antonio Ribeiro Tiburcio. - Francisco 
juizo de IJaz Luiz Baptista., für.er as suas Ribeiro Tiburcío. - Laurentino Ribeiro 
c~ecla:raç~ões de votos,de accordo com a lei Moço.-.João Gomes Rangel.-João Gomes de 
n. 248 de 15 de dezembro de 1895. <:onlorme Souza.-Amaro da Silv:~ Gomes.-Manoel 
est;ibelece o art. 7• da referic!a lei, vh~to af- Ran"el de Azere·Jo.-Manoel Ribeiro de Bas
guns me5arios pel'tencentes á parcialid;1de do tos . .'.:.Feliza.rdo Ribeiro de souza..-Mariano 
governo. ter·em .constituído as mesas is 7 ,José No"'ueira.-Eduardo de Siqueira Quei
hor·as da manbõ., apoiadas :pela força publica roz.-~~noel Pinto de Magalhã.es.-Autonio 
armada, nãe1 con~entin<lo que o pr~~idente, Soares de Azevedo.-Julíão Peçanlla Netto.
m~sarios e fi;;:.:nes tia.primeira e segunda se- Antonio 1fonoel Vieira..-Carlos de Sa Lima. 
c(;l\o to1mi•se1n logar nas mesas em que tinha ~Ma.noel Ribeiro d·1 Sonza.-Nilo Cabral Ran
de funccionar •t eleiçã.o para Deputados e Se- n-el -Franci•co Monteírr.i ue Mello.-Bene
nado1· ao Congresso N'\cional, pdo que decla- ,dieta Soares de .'\zevedo.-i>aspar Antonio 
ram que dão os sens votos, para Senador, ao dos Reis.- Periand~·o Josê do Am<i.rt\l.
Dr. João Haptístn. Ln.pP.r e, pa.i•ti Oeput::idos, Francisco <1e souza Almeida.-Josê Francisco ª?" Dt':5· Nilo Pcç,11nl1a,_L(>onel ~orett1 da Gomes.-João de Azeredo.-Joaquim Henrí
Sllyo. Llma e coroue~ Joao Ant?n10 Alves d.e ques da stlv:i.-Antonio pini.:: M1J.ia.-.!oa
llr1to. D~:da.1·am ma.is, qu~ de1:x:n.m. ~~us t1- quiin Vieira de Souza-Jo~e Leal.-Bened1cto 
tulos assignarios em cartor10 r10 reter1,Jo es- da Silva Mai·tins.-João Gomes de Vellasco. 
cri vii.o para provarem sua iõ.emida.rle. -João Jose da Gra9::i..-lgnacio Rangel ~e 

lSºdistricto da fre .... uezia. do Morro do Côco, Azeredo.-Emilio Ribeiro de Souza.-Luiz 
SÓ de dezembro.. dê""' 189õ, ás 10 horas da. de Souza Calcl:is.-Antonio Gomes da Silva. 
man11iL-A~ostinbo Ribeko Gomes, mesa.rio -An~elo Rodrigues de Sant'Anna_-Gas~ar 
da l ª secção~-Victor· Ma.ria Sa.r!o, tlscal d11. Con0a d:<s J?ói·es.-!oão Mal"tins _de _.i_\.1:atlJ0

1
-

l" secção .-Sebastião de Souza Pecanha, fis. -Joao Co1·rea das D~res.-A:ntomo viyira e.e 
cal da 2" secção.-Antonio Pereira Duarte, Souza.-Amaro Jose Franc1sco.-::-Jose Rosa 

·mesario.-Joaquim Paes da. Silva Filho.- d3. Silva.-SebastH.i.o Francisco da Silva.
José Rodrigue:; tle Lima.-Alexandrino Ri- Se1•afim H.ibeiro dos Santos. 
beiro Quatis.-Francisco Paes de Campos.- Reconheço verd3 deiras as firm:i.s supras. 
Luiz Rodrigues de Lima.-Francisco Pereira . . 
Coutinho.-Benedicto Pereira da. Motta.- 13" d1str1cto, 30-de dezembro de 1895. 
Ma.noel Ribeiro da Motta.-Con8ta.ntino Paes Em testemunho - L. B. - da verdade.-
ela. Silva.-:.\fanoel Pae~ da. Sllva.-Francisco Luí:;; Baptüta. 
Vicente Torres.-João Paes da Silv::i. Moco.-
Benedicto de .Jesus Ç;,i.rvalbo.-Emllio tia. Maury Pcçanha, mesa.rio da. 2° secção.~
Sílva. Fl'eítas.-l~loi·entino H.ilieiro Dias.- ~!a.noel de Brito Raugol.-~Ianoel dos Santos 
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Ta'l"ares, mesa.rio da 2" secção.-Sebas~ião 1 mencionados, fazendo suas declarações de 
Leal, snpptente da mesa da 2" secçiio.-An- votos. e deixando per:mte mim sens titulas 

· touio Caetano Barreto.-Jose Ribeiro Lyrio. assignadcs; -aceitei-os, conforme o artigo da 
-Jv~e da- ~ilva Freitas .-Antonio Victorino l iei numero duzentos e quarenta e oito de 
Ma.chado.-Antonio Ferreira de Snuza.-~Ia- quinze de desembro, d.e mil oí.tocento;; e no· 
noel Joaquim de Almeida. R0chedo.-Luiz venta e seis, o que p;:,;:,-so a transcrever em 
Pil•es Vianna..- Manoel Ribeiro de Santa. minha not:i.. 
Rita.-Ch1•istino Pereira Fiuza.-Bent-0 José 
Lopes.-Amaro de Souza Netto.-Orval Soa· 
r~.,; <le Azevedo.-1gnacio Ribeiro dr! Souiii.
.l<'rancisco de Brito Rangel:-José Fel'reira de 
Sour.a.-Germano. Monteiro Lopes.-A rogo 
de Joaquim Paes da Silva, Julío Cesai• de 
!<'a.ria Galaxer .-.roã.o Maítoel Peçanh,\.-José 
M~.:rtins de Araujo. · 

l\cconheço as firmas supras como verda· 
de1rn.s. 

13" districto de Campos, 30 de dczem bro de 
1396. 

Em tcstemunho-L. B.-da. verdade.-Li.1iz 
B-·1plisla. 

Reconheço 1erdadeiro o signê1l e assign:i.
tura supra. 

C:i.mpos, 31 de dezembro de 1898. 
Em tesiemunho- E. P.- da verdade.

Emiliano Pi}'es Almeida. 

ftlm. Sr. Escfr;ão do Registro Civil e do 
juiz de Paz do 13" districto : 

O D1·. Nilo Peçanha vem requerer a V. S. 
que certHique,si, hontem, 30 de deJ.embro, não 
fizeram decl:Lraçõ 'S de seus vot.os, perante 
vós, l:?.3 cidadãos eleitores, por motivo de 
estar o erlificio das eleições cercado de !Orça 
policial. impedindo a. presença 110 eleitorado. 
e si esses eleitores, de accôrdo com as di~posi· 
ções do art. 1~ rla lei de 1896, não exe1·ceram 
o seu direito politico por e~sa fól'ma, e si, em 
cartorio, não deixaram seus títulos o.~signndos 
<:cm1 os nomes <los mndídatos em ci.uem. Vl)ta-
1·am .-l'mo Peç<mha. 

Luiz Baptista, escrivão do juiz de paz e or
ftcia.l do registro civil do 13° _ districto de 
Campos. Estado do Rio de Janeiro na fürma 
da lei etc. 

Certifico que, a requerimento do Dr. Nilo 
Pe~anha, ex.trahi do livro de notas deste car
torio e que serve para passar escriptu.ras ge
raes, neste mesmo cartorio, nome, ils. dez e 
onze verso, a decla.raçõ.o de votos dos eleitores 
abaixo assignados. 

Eleição de trinta de dezembro de mil oito· 
centos e noventa e ~eis, em cas1t do primeiro 
Juiz de Pa.z do 13" districto de Campus; pro
:xima úas secções .eleitoraes tlo clistricto, onde 
me acba va ; compareceram os eleitores abaixo 

Os abaixo :i.ssignados eleitores e mesarios, 
nomeados pela c:im<l.ra. Municip~l. da pri· 
meira e seganda seeçao, >eem perante o es
crivão de paz Luiz.Bnptish, fazel' suas decla
rações «la votos, de accôrdo com a lei numero 
duzentos e quarenta~ oito de quinze de dezem
bro de mil oitocentos e no"Venta. e 2eis, confoT
rne estab1:Iece o art. setimo da referida. lei, 
visto alguns mesa.rios, que pertencem i1 
pardalidade do Governo, terem constituido as 
mesas às sete horas da manhã, apoiados pela. 
força. publica. armada, nií.o consentindo que o 
presidente, mesa.rios e fiscaes da primeirã 
e segunda secção tomassem logar nas 
mesas em que tlnha de funccionar a eleiçU:o 
pa.r:i Senador e Deputa.rios ao Cong1•esso 
Nacional, 1-'ela declaração, dão seus seus 
votos, :para Senarlor, ao Dr. João Baptista. 
Lapêr e. ptwa Deputad.03, ao Dl'. Nilo Pe1;anha, 
Leonel Loretti ela 8ilva. Lima e coronel João 
Antonio Alves de Brito. Declaram mais que 
deixam seus titulos assigna.clos, no ca.rtorio. 
do referido escrivão, para. prova.1:em sua 
idenih la.de. · 

Decimo terceiro c1istl'icto, 30 de Dezcm b!'o 
ne mil oitocentos e no'l'enta e ~eis,á.s der. bCll'!LS 
1fa manhã-A.gostinho Ribeiro Gomes, mes:i.rio 
cl.J. primeira secçli.o-Vict.or Maria Sarlo; fücal 
da primeira. secção-Seba~tião de Souza Pe
Ç!tnha, fiscal da segunch secção-Autouio Pe
reira Duarte, mcsa1·io rla primeira secçã.o
.1oal]uim Pa.e;; rfa Silva Fí.lho-Jo~é Ro-lrigucs 
ele Lima-~laximiano Ribei1'0 Gen.til-Fran
cisrn Paes de C:>mpos-Luiz Rodrigues de 
Um3.-Francisco .Pereire. Coutinho - Bcnr.-
11icto Pereil'<t 11:i. Motta.-Mauoel Rlheiro da 
Ml<tt:i.-Comtantino Paes r111 Silva-Manoel 
Pa.es f1a. Sil va.-FranciscJ Vicente Torl'es
Joãn Paes da Silva Mo~o-Benedicto de Jesus 
C:Ll'va ltio- ~; milio ele &nwa li'1'eitas-F ilweu
ti no Ribeiro Din.s-Joifo da Silva Rangel
Antonio da Silva Rangel-Ezequiel da Silva 
Vianna-Julio Gesa1• (1e Faria . Galaxe-Bel
cbíor José Rangel-Victorino José Ran.g-el
Fra.ncisco Antonio L.~monica-João Ribeiro 
r1e Souza-tgnn.cio Ribeiro <le souza - José· 
Vicente do Nit~cimento-Amaro Gome~ Crespo 
-Moysés Soares Guimarães - Antonio <le 
Souza Gomes - Ma.noel Josê ele Siqueira 
Queiroz-João Fran.dsco Soa.:res-Felísmindo 
Monte1J'O de .Mello-Ant-Onio Lino da Silveira 
-Ma.noel 1gnacio de Azevetlo-1\ntonlo Sa.
turrúno Lmnonica-Jo~é M.artins Crespo Netto 
-'-fl'ancisco Jo~ê Mendes da Costa-Manoel 
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publico e i•aso, Em testomunbo da. verdade, 
2 de janeiro de 1897 .-Luiz- Baptista. _ 

Reconheço verdadeira a assii<'Datura supra.
-Campos. 3 de janeiro de l89í. - Ern teste
muuho da. verdade.-Emiliano Pfres A lmeida. 

- Pereira. da. Matta.-Manoel Luiz das Cba.1ms
Augusto Rola.nd Schwartz-Vicente ele Souza 
Ta.vai·es :\loco-Francisco Ribeiro Alves -
Eduardo Soªres ele Azevedo Pecanba-l\fa
noel Ploto dQS Santos Rios, mesario da. pr i
meira secção-Fr<mcisco Pa.es de Almeida 
Rabello-José Pereira Borges-Sebastiii:o Pe-
canlia cabral-João Ba.ptlsta de SoUZ3. so- Os titulos acima e·stão _entregues á Secre-
brinho- Ama.ro Joaquim elos Santos- João taria.. -- -

DOCUMENTO N. 10 

Nós a.baixo assignaclos, eleitol'es do 13·• d is
tricto do município de Campos, Estado do 
Rio de Ja.nelro, declaramos que, uns por mo
lestia e outros por ameaças ele 3.utoridades 
policiaes, deixamos de exercer o no;so direito 
ele voto, não comparecendo ás urnas no dia 
30 ele De:r.embro de 1896. 

Fazemos esta declaração para que os nos
sos nomes não sejam aproveitados em fraudes 
eleitoraes. 

ele Almei<lu. Vieira-João Peixoto ele Sam
paio-;Simão de Souza Tavares- Alexamh·e 
Pires ele Souza-Antonio Abreu - Antoniv 
Jose ela. Silva- Antonio Ribeiro Tiburéio
Francisco Ribeiro 'I)burcío- taurentino Pe
r eira Moço-João Gomes Rangel- João Gomes 
,de Souza-Amaro da Silva. Gomes-Manoel 
Rangel ele Azeredo-Manoel Ribeiro de Bastos 
- Felib:1.:rdo Ribeiro de Souza. - Marianno 
José Nogueira.- Eduardo de SiqueiraQuei
r oz.-Manoel Pinto de Magalhães .-Antonio 
Soares de Azevedo.- .Tulíão Peçanba. Netto.
Antonio Manoel Vieira.-Carlos de Si Lima.. 
- Ma.noel Ribeiro rle Souza. .- Nilo Rangel 
ca.bra.1.-Fr.ancisco Monteiro de Mello.-Be- .i.3'• districto, 5 d.e Janeiro de 189í .
nedictO Soares de Azevedo.-Ga.spa.r Antonio Francisco els. Silva Peçanha, p or molestia._
dos Reis. - Periandro José do Amaral.- João Paes de Almeicla Rabello.-João Fran
Francisco de Souza Almeida.-Jose Francisco cisco Alves ele Velasco.-Fl'a.nciEco Paes da 
Gomes.-João Francisco de Azereclo.-Jo(I.- Siha..-José Francisco Camachó.-Benedicto 
Quim Henriques da Silva. - Antonio Dioiz de Souza Paes.-Felismino· de Almeida. Ra
Ma.ia.-Joaquim Vieira Souza.-José Leal.- beUo. por mcilestia. .-Thomaz Fel'reira da 
Benedicto da Silva. Ma.r tins.-João Gomes de Silva Duarte.-:Manoel Ribeil•o Alves.- José 
Vela.sco.-João José da. Graça.- Jgnacio Ran- Ribeiro de Abreu.-José Victorino ele Aze
gel de Azeredo.-Emilio Ribeiro de Souza. - reclo.- Ca.ndirlo Ferreira da Silva.-Angelo 
Luiz de Sou za Caldas: - Antonio Gomes dã. Alexandre Caldas :-João Pereira de Barros.
Silva..-Angelo Rodrigues de Sant'Anoa.- Theo1oro Wigand, por molest ia.-Juliã.o da 
Gaspa:r Corrêa. das Dores. - João lVfar~ins de Silva Mothe.- Autonio de Brito Ribeiro, por 
Araujo.-João Corrêa das Dores. - Antonio molestia,- lgna.cio rle Souza Leal.- Lino Ca.r
Vleira de Souza.-Amaro José Francisco.- valho de Mora.es, por molestia.-Ignacio Do
Jose Rosa. <'l a. Silva .-Sebastião Francisco da. mingos Ribeiro, por molestia.-Joa.qu\m Ma.r
Silva.-Serafim Ribeiro dos Santos. - Maury tins ele Azeverlo, por molestia.-Benedicto Ro
Peçanha, mesa.rio da. 2• secção. - Sehastião drigues ele Oliveira.-Joaquim Rosa. Pereira. 
Leal, supplente da mesma .-Mauoel de Brito Netto, por molestia.-Antonio Domingues •lo 
Ra.no-el.-Manoel dos santos Tavares, roasa- Azeve<lo.-Antonio ela Silva Gomes.- Sabino 
r io <fa 2• seccão.-Aotonio Caetano Barreto. da Silva. Arruda,- José Joaquim de Aodmde. 
-José Ribeiro Lirio.-José da. Silva. Freitas Ca.ndi<lo Rangel elo .'\7.ere<lo.-Jo..1.quim Bar-
- Antonio Victorino Machado. - Antonio hosa i.e."1.1.-João Rodrigues ele Lirna .-Se-
Ferreita de Souza.-Manoel Joaquim de Al-r bastíã.o de Souza. Tavares.-Jo!l.quim Netto 
meida Rochedo.-Luiz Peres Vianua.-Ma- Crespo.-Jeronymo Ribeiro ela Sílva.- Joiio 
noel Ribeiro Santa Rita.-Christino Pereil'a Rodrigues das Neves. -Fra.ne!sco -Rodrigues 
Fiusa.-Bento José Lopes.-Amaro de Souza Sardinha.-Ignacio d:i. Co.;;ta Rego,-Manoel 
Netto.-Osword Soares de Azevedo.-Fran- Francisco Caldas .-Antonio P ereira dos San
cisco de Brito Rangel.-· Jose Ferreira de tos.- Antonio Gomes Crespo .-Alberto José 
Souza.-Germano Monteiro Lopes, a rogo de Ferreira.-Fra.ncisco José Ferrei.ra.- Antonio 
Joaquim Paes da Si!va.-Julio Cezar-de Faria Cura de Moraes.-Manoel Gomes de Videira.;. 
Galaxe.- João Manoel Peçanha.-Jose Mar- - Prisco Gomes Velasco.-Felismin<lo Ribeiro 
tins de Ara.ujo .-Eu, LuizBaptista, escrivã.o de carvalho .-Ma.noel Gomes Ba.r1•eto.__;_Si
de paz o escrevi e assigno.-Lui; Baptista- mão Ribeiro de Souza.-Angelo Ribeiro de 
Tr<\SL<idado do proprio livro de escriptura., Sou za .-Domingos Tavares Filho.-Constanti
fls. 10 e 11 em meu poder e cartorio,aque me nodeSonza.Crespo.-Sebastião Duarte Crespo. 
reporto de sua. dafa ao principio declarado, e - José Baptista. Tavares.-Antonio Rangel de 
em testemunho da verdade está o slgnal pu- Azere<lo.-Francisco Gomes de Souza. Crespo. 
blico, Luiz Ba:ptista, em que me assigno em -Manoel José Gomes.-Benedicto Pedro Go-
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· mes, por esta.r :i.usente.-Francisco de Souza 
Gomes.'-Manoel Ornella.s Pesso:i..-"M2.noel 
R.icarclo Sâ,.-Ignaci'o Ribeh•o do Rosario, por 
molesti;i,.-Ma.nocl Joaquim Ca.choeit'8..-Be
nedicto ·nua1•te de Oliveil'a.-Joaquim José 
Viann:i..-Jose Pinto Nunes de · Maga.lhães.
Guilhermino de SU. Correia, po1· molestia. . em 
si e famili3.. 

Reconheço -verdac:l.eil'<J.S a.s firmas sup·r:•s. -
Em testemunho da. verdade, 27 de .Abril de 
1SQ1 .-Lufa Baptista. 

Reconheço Yerd.•.deira a n.s;ignaturn.- Cain-
pos, 30 ele .Abril de ·1s97~ · 

Em t.estemunlio d.a -verdade. - E mílicmo 
P ires .Almeida. 

DOCUMENTO N, }Q A 

Gamara Muaicipa.l da cidade ele Campos dos 
Goytacazes. -Francisco Bra zilieme i\Iacbádo, 
secretario da Ca.uia.ra. Municipal do termo de 
Campos dos Goytacazes, do Estado do Rio de 
Janeiro, etc., etc. 

Usando da faculdade que a. lei me confere, 
e por me ser pedido, certifico que. revendo o 
livro onde se acham a.listados os eleitores do 
municip!O de Campos, do anno de 1895, delle 
consta a fis . 154 verso, usque á fls. 164 
verso, alistados em <luas ~ecções 364 eleitores 
que ,·ota.m no 13'· dístricto, votando 142 na 
l • secção e 222 nti 2• secção. E' o que consta 
do referido livro de alistamenb exü;tente no 
archivo de~ta mnnieip~lidade e ao qua.l me 
reporto e dou fé. 

Secreta.ria da Ca.mar:i. Muoicipa.l <le Ca.m• 
pos, Esta.do do Rio de Ja.neiro. Republica 
Federativa dos Estados Unido11 do Br.i.zi l. 1 
de maio de 18Q7. Eu, Franci5co Braz1!iense 
Machado, secretll.rio, a subscrevi e ll.S5igno. -
Francisco Bra;;iticmsc .Vachado. 

DOCt.")!ESTO N. 11. 

IUm. Sr. secretario da Cama:ra. Municipal 
de Itaperuna.. 

Nilo Pe~'.\nha., a. bem de seu direito, vem 
requerer a V. s. e para. fias eteitoraes,que se 
diga e de certificar, si os cidadão.> abaixo enu
mera1los, e que ·votaram nas eleições de 30 de 
dezembro n:i. 19• secção,de.s:ie municiplo, estão 
ou são alistados como eleitores. Os cit:la-
dãos sã.o ·: · 

Affonso Coutinho. :..... Vicente . ~Ioretion eia. 
Silva.-Vicente Lopes de Siqueira:.- Antonio 
<le Avellar.-Prudencio José da. Silva..- Fra.n
ciscn Brandi. - Silvestre José da Fonseca.-

Antonio Vieil•a da. Silva.:.:....Romtta.lifo 13ludie.
Adolpho Rodrigues Netto.-Gerniniue'J A1•0.ujo 
daSilva..- Alexandre Janua.rio Gomf'S.-Oan
füdo José Rodrigues.- Qu irino .J. d~ Ce:;ta.
Estevam Pacheco Duarte. - Anton:? ~oares 
Ferreira.. - João de Pauln. e Silv:i..-Pedro 
.Pereira. Diniz .-José Maria Ça. Fonseca..-An
touio Anastilcio Lima . - José 01; .-eira de 
Paula..-Juvencío José R.osa.-Gab~·.:e1 Anto- · 
nio Correia. - .José . Rodrigue~ r1os S:antos.
Ca.1·lqs de Delmcr1ique.·-Joaqutm Rltdro Alost 
-Francisco Gonçilves Vieira.- Anwnio Ri
beiro Al\'im. -=-Benedict o Manoel da Silva.
José Manoel Macha.do. - José Ja.nua.rio da 
Silva.-Manoel Antonio Ma.sc:u·enh:·: s. -"'Joa
quim Bra.ga.nça de Moraes. - Joaqui;ll S:l>bará 
da Silva.-Josê Lop,es de Moraes. - .Toa.c1uim 
Jotros Fcrreira.-Miguel Albernaz. - Fran
cisco ~rathia.s Ferreir a.-Manoel Jo;i. ) Appoli~ 
nario.-José Saboia da. Silva.. - SJl.biP.O Rc
zenJe. - Berna.rdino Antonio da Costa. -
Francisco Vieira. Pontes. - João Nuues de 
Messias.-DomingosPereira. dos Sanf.cs.-Ma
noel José Alves.-Antonio Ramos om·aia .
.lulio l\Jonteiro Liru,a. - Antonio ::;Qares da 
Silva. - Antonio B(l.l'bosa. Quintiniano.-João 
da Oosla.-Domingos Alves. - João :.\!arques 
da f'ilva.-M:tnoel Ramos Correia .-.Tonquün 
da Rocha Nogueira.-José de <Jask.• fanior. 
-Francisco Bra.vo .Junior .~Nicanrr França. 
- Antonio Gomes de .-traujo. - Rertlloldo 
Knaneo. - Theodoro Pereira de Lemos. -
João Alves d:L Silva. - Honorio Mauricio da 
Silva..-AntonioMonr.eiro. - José Kodrigucs . 
da. Silva .. - Arthur Lopes da SUva.-Carlos 
Ravosal.;_ Horacio Vicent e da Fonseca.. -
Tlleodomiro Franco. - Jose Franci.,co Netto 
de Aralljo. - Celestino Gomes ile Ai·:rnjo.
Carm!no M:lrci:i.no.-José Ladimiro. ~ Vir
gilio Ferna.no1es Peroh'a. - Jose C:i.l~.za.11;; da 
Silva. - João Ribeiro de Mattos.-.Jose Ma.
noel da. conceir;ão. 

,\ssim, o peticionaria requer qn'il V. S. 
cei·tiliq ue si ta.es senltores sã.o ele ~ rores no 
município dp ftaperuna.. 

Nestes te1•mos, pede deferimento. 
· Campoo, 6 de janeiro de 1897. - Nilr; 

Peçanhet. 

1 

João Ta.v11res Dias, secretario d(\ Ca.m:.i:ra. 
Municipal de Ita.per1ma, por nomc:açã.o na . 
fórma. ela lei, etc. 

Certifico que l'evendo o livro rle :.tlist-0.-· 
mento eleitoral deste município c'.elle não 
consta. que os cidadãos a que s~ rcfo:e a. peti
ção supro. est<".i:i.tn qualificado.;: co:;·,o e!eit.::o
res neste mu?.licipio. O r eferido ê "erdade e ·· 
dou fé. 

It:i.peruna, !O de .j:i.neir o ci~ 1:-lO;. - joao 
Tmia•·es Dias . 
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Reconbeçove:-dt>rl'-!h\ a ass:gnatura supr~. ! los a inr1iviJuos não qua.lificadoll i:leitores, · 
Campos. 12 df~ja.•« ' i'O de 1897. - Em t~.s- 1 Pº'.'Q.m.nto, notoriam~nte não tenhai:n os te·· 

temunho Fl. I. e. <'h 1·erdade.. Benedict.o Indio ·11u1s1tos legaes, quer 1<lade, quer res1dencia. 
da. Cost;t. escrevent·:; ~•utorisado do 4° officio Votaram na. secção 19', que conprehendia 1°, 
ri.o impedimento do tabellião. ' 2·1 e 3° qua.rteirões,eleítores de outro quartei-
. rão, o que e permettido por lei. _Outrosim, 

votaram individuas não eleitores e residênte 
nesta localid"ade lia poucos mezes, com títulos 
assignados -por Ma.cario Garcia de Freitas 

... ~. DOCU~IENTO N. l l A 

Illm. Sr. escrivifo füJ pa,z do Districto de que assignou títulos há m~is de dous annos, 
Santo Antonio do C1!:1•::1.11gola. como vice-presidente na Camara Municipal, 

João Antonio Alves de Brit~. candidato na. re~ulfando <lahi a prova da fraude, Yisto 
eleição,~ que ~e p-:>oc:-deu no dia 30 de de- como eleitor7s a.l!sta~os 1

1e
0 

1~94 pa~a e~ ne: 
zembro ultimo. par:i. ~;enadores e Deputados nh::m rlelle~. poderia" po._s~1r estes titulo>; 
ao Congres;o Federa'. precis:i a bem de seus_ pa., a. seremahstados po __ ter1ou~ente,havend(), 
<lueitos e para fins eleitorn.es, que y _ s., re- portanto. fraud~ mamfesta. ~a.nto Antonio 
vendo 0 re:>pectlvo l!n•o ,ie notas. Hle certi- do Cn.ran??la, ,,o (le_ deze~bro de 189~i.
figue ao pe desta, u6 ,;iodo qu~ taça fé publica Manoel ~o.,e Gomes, fi~ca.l. E o que. conh.nha. 
a dat;i.. em que foram registmdas as actas da no refer1(!0 p:ot~~to, que transcrevi no lt:ro 
19•, 20~ e tl" secçi'it::;. quaes numeras das de .notas as tl~. 69, .ein me~ pr>der e cn.. t?· 
fülbas do lino em qi:R ellas foram lançadas, r~o. do q~e .. '.~ou fe. Eu, t<austo Augusto _nc · 
e, bem assim, 0 the ~1r ·rerbwn acl verbo da. Lm_i.a, e_c1nao d.e paz, que o tmnsct'evi e 
a.cta relativa. i 2 l" ~1>.cçã.o-P. defül'imento- ass!gno em publico, ao que me reporto.
E .-J .-It,1peruna.. i'5 de janeiro de is97.- Em testemunh~, F.A.L. da verdade, !'atisto 
Jo{[o Antonio Att:es de Brito. Augusto de Lz,na. Santo ~ntomo, 31 de 

dezembro de 1896. 

F;i.usto Augusto •le Lima, escrivão de paz 
do districb de Sa.nt•i Antoni•) do Cn.rru:igola, 
municipio de Haperuna, Estii.do do Rio de Ja-

. neiro. -
Certico que revenéio o livro de notas actual 

em meu poder e ca:t~,rio e nelle á ffs,'"l) e 69 v, 
acha.-se tramcriptb. a acta da 20· seccão elei
toral do municipio ü~ ltaperuna. e ús fts. íO 
e 70 v .. acba·se tr:i.~s!riph :i. acta. da 19• 
secção, ambas tram;criptas no dia 31 i:e1a. 
manhã., do que dou fé. Eu, Fam;to Au
gusto de Lima, escri vii o. que o escrevi e as
signo, ao que me reporto. Em testemunho 
F. A, L. da verda11e.-Fnus10 A.1.191.mo de 
Lima. 

Santo Antonio <.lo Ca.rangola, 28 de janeiro 
de 189i. 

DoctmE:>:TO N . 11 B 

Fausto Au~usto rle Lima. escrivão de paz 
deste D1stricto de Santo Anronio, Município 
de ltaperurn:i., Estaclei do Rio de Janeiro. 

Certifico que me foi apresentado,hoje, às 
_ nove e meia hora.3 d:;, ma.nbã, o protesto do 
teor seguinte : O abi\h-:o assigllado, fiscal do 
Coronel João Antonio Alves de Brito, na 19> 
secção do Municipio de ltaperuna, em Santo 
Antonio do Carangula, pl'otesta perante a 
mes'1. eleitoro1.l d·~· res9ectiva secção, segundo 
o !limito que lhe asi:i5te pelo§ 21, art. 43 da. 

. ~ei de 26 de janeiro ela 1892, l,lelos seguintes 
factos: Indebitamente foram fQrnecidos titu-

DOCUMENTO N. 12 

Deferi<lo.-Itaperuna..15 dejaneiro de 189i • 
-,-Tolentino Rodrigues Ftaflça. .. 

:Ulm. Sr. Presidente e mais membros da 
Ca.mara Municipal de ltaperuna. 

Nilo Peçanha, Deputado eleito ao Congresso 
Nacional da Republica do Brazil. vem reqi.1e
rer a V. S. que se digne mandar o digno Sr. 
secretario da municipalidade certificar : 

l", qual o numero e quaes os nomes dos 
<'leitores que votaram na 19" secçiio eleitoral 
Llo municipio de Itaperuna. Santo Antonío do 
Carangola, nas eleições de 30 de dezembro de 
1S96; , 

2", qual o numero e quaes os eleitores 
n.lístadu~ regularmente naquella secção do 
municipio; 

:}, qual o numero e quaes os nomes dos 
eleitores que votaram na 7° secção do muni
cipio de Itaperuna., Laue. na eleição federal 
de 30 de dezembl•o de 1896; 

4°, qual o numero e quaes os nomes de elei
tOl'eS alistados nesta. secção do municipio. 

Gampos, II de hneiro de lS9i.-NiloPe· 
çar}w. .. 

João Ta.vares Dias, secretario da Camau 
Municipal de It:i.peruna, por nomeação na 
fórma da "lei. Certifi'!O que revendo no ar
chiYo desta Municípalidade, os liYros que 
sel'Yimm ])a.ra. as aut!J.enticas da. eleição fe-
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· deral , effectmd:< em 30 elo mez e anno p1•oxi- Ar:rnjo, Modesto Marques Guimarüe3, Car
mo passa.do, defüs çonsta. o livro da. 19"' sec- miniú Ma.rcian.) •. loa.11uim .Josó Fcrreio·a, Jos~ 
<;ão d'o Ci" districto deste mnnicipio e. ne> Pedro M~rtins Viaira, Jose Laudemi!·o, An
l'especti vo termo 11e encerra.rnento do livro de tor>io Pinto de Som.a, Yirgilio Fernr..ndes 
preoem;,'t~. vei·iftcou-se que o numero de elei· Pê1•eira, Benedicto Ribeiro de Menezes, José 
tores que concorre1~1ro a dlta eleição e ue 250 Canazar do. Silva, João P..ibefro de Ylà.ttos, 
eleitores e ~iio os seguintes: Antonio da Silva José Manoel da Concei<;ão. lzanro Jgr,acio de 
Oliveira., Antonio Alves de Oliveira, Affonso Assl~ • .Tcsê Doming-ues da Silva. Joaqu\m Ma
Cout:inho. Antonio Lie Oliveil'a. Gomes, Antv- noel da Conceição, José Evangelista Montei ;·o. 
n io Dio.s Leite. Antenor da Silva Leite, Bento Resposta. - Ao s~gundo item C!'lrtitl.co 
Di<>s Tor1't'~. Bcrnarüo Gonçalves Hypolito, que revendo o livro de alistamento eleiCoral ·. 
Christiano Henrique Bl•aune.Dio.rnantino Ma.r- deste um.nicipio ele onde se extra.hiu a lista 
tins de Carvalho, Etelvino Gomes. Eu'Zebio i!e de chamada. dos eleitores que votaJ";\tn na. 
Oli veim üomcs, Dr. Fi·ancisc:o Tbeopbilo de decimo. nona secçã.o <lo v" districto, nelie a 
Mactos .Judice, Ftrnatino Antonio de Avellar, foll1as 68 v, const.:i. que rüt~m alista.rio,; Iegal
Franklin Lopo; i!;\ Silva. Francisco Borges mente duzentos e tres cloitores ( 203 ) 
Freire. Fl:wio Rodrigues Marques, Francise:J constantes rJ,,s quartei rões · l". 2• e 3" de 
Cns1:1mi rll de Campos, .Jcsê l"erna.ndes Sebo- que se compõe n.q uelll. secção e slit) os sc
wast Vicil".\ •. lo<i.o Samuel Vieir3., Joaquim guintes: Antonio de A~is No:;uoira, Anr.onio 
Teixeirn. fie Souza, Joaquim Martins Lopes, da Silva Oliveira, Antonlo Firmino Soares 
Josê Br•lY. Felix,.Jose So<ire;; da Silva, José ""'e- cie Azevedo. Antonio Ah·os 1le Oliveim, ,\n
reil·a. de Me\lo .. losuú LopesFerreil'a daSilva, tonio Josc dos Reis Sol1rinllo, .'\uton;o .Tose 
Carlog Dclmen i1le. Joaquim Ribeiro Alvim, Vieira, AI freio · .José Cúutinho •• o\ffor:so Ba
Francisco Gon<;o.l ves Vieira. Antonio Ribeiro ptista dos So.ntos,Antonio Fra.ncisco de Sttlles, 
Al\"i tn, Bcncd1cto Manoel da ·suva. Josê ~lo.- Antonio de Oliveira. Gomes, ,\nton;o Dias 
no.e! ilfacha.du. José .Janua.río da Silva. Leite. Antenor da. Silva Leite, Aureliano 
A~ehno Pereit'<1. d-.i. Pai::s:ão, C:>.rl<E Jos i Fer reil'a.Pa.ixão, Antonio Alves dos Sa.otos, 
Follv, Mauoel Antonio Mascv..renhas, Joa- Bento Dias Torres, Berna.rdino Soares de 
quiri1 Bra.ganc;a. de ~íoraes . .Toaquiin Sabará Lima, Berna.rdino Andrade Junior, Bf;:;e(licto 
du. Sllv;\, Antonio J oc::.qoim de Oliveira, Jo~é de Oliveira. e Silrn. B~lmtro José Fra.n
Josti Lopes de Moraes, Artl..tur José LUiY., cisco, Benedicto de SÓ11za Lima, Bcrnar·do 
.1;.1:i.qu im .Justino Ferreira, Miguel A.lber- Gonçalves Hypolito. Cnndirlo de Souz3 M·:in
na.,;, J.<'ranci:;co Matbias Ferreira, Ma.noel Joii.o te1ro. Christian o Hemique Braune (Dr. ), 
Apollinwio, José Saboia da. Silva, Sabino Ca.ndido Pereira Zebral, Candido Anionio · 
R.exord~, Bernardino Antonio da Costa., Gomes, Oiamantõino 'tartins de Carvalho, Bu
Fraucisco Vieira Pontes, ,João Nunes .de fra.sio Rodrigues deCar•ra.lho,EtelvinoGome;;, 
Messi;i;i. llelmiro José Francisco, Domingos Euzebío .de Oliveira Gomes. Franciseo Gon
Pereir:\ dos Santos, Antonio José dos Reis ça.Lves Ferreira., . Francisco Romão 1foreira, 
Sol)l'inllo, Vc1·i:i.to Ant onio dos Santos, Josê Fi:aocisco Antonio de Oliveira, Francisco An~ 
Pereiru. da Silva. Manoel José Alves, An· tonio de Avellar, Felicio Lopes de Siqueira. 
touio Ramos Corrêa. Julio Mo.ntaro Lima, Fra.ncisco Thoophilo de· Mattos Jadice (01'.), 
Antnnh.> Soares da Silva, Antonio Barbosti Francisco Pereira Lemos, Faustino Antonio 
Qua.rteyrnino, !lfonoel · Joaquim da Cunl1a rle A »eUar. Fl'anklin Lopes da. Silva, F~"a,n
Gnimarã.cs, João de Castro, Jose Thomaz Pe- cisco Borges Freire, Flavio Rodriguei; !Y!~r'
reira Rodr1guc~. Fortonato Perei ra de Faria, ques. Fausto Augusto de Lima, l"idelis 
Domingos Alves. João MIJJ'ques da ·silva, Ma- Zacarias de Almeida, Francisco Ht•nN io d!l. 
noel Ramos CorrEêa, Joâ'quim da Rocha No-1 Silva, Francisco Ci:.semh·o de Campos, ·Fr·au
gueira, Josê. 11e Castro Junior, Antonio Josci cisco da Rocha Viann::i., Fidelis <le Souza. 
Marr.ins, Leaotl!o Francisco ·Bravo Juniol', Lobo, Guilh1::rme Rttpson, Geminia.no de 
l.l:ieanor França. Ante1·0 Gomes de Araujo, Souza. Araujo, Joaquim Cus todio Fernandes 
Joaquim I:::nacio da. Silva. Carvalho; Fran· dos Santos. Jeronymo da Silva MartiDs, José 
cisco Pereír:~ LP.rnos, Joaquim Rotlrigues Fernande; Schowast Vieira., João Sa.muel 
dos Santos. Be1·tboldo Koareo, Tbeodoro Pe- Vieila, João Baptistu. d~, Silva, Joaquim Gon• 
reira Lemos, João Alves da Silva, Bened\cto .ça.lves, Joaquim Teixeir:i. de Souza. Jo!l.quim 
de SouZ<1. Lima. GemiIDa.no do Souza. Araujo, Martins Lopes, Jose Paulino Lopes, Jo::é Bi'aZ 
Honorio Manr icio da Silv<i., Antonio · :Mon- Felix, Jose Soares da Silva, José .Tulio da. 
teiro, Jose H.odrigues Ga.rcia, Arthur Lopes Silva, Jose S~rpa de Toledo, Jose Pere;.r~i. de 
da. Silva, Llndorf Vieir:l. de Lcssa., Ca.l'los C:i.- :Mello. Josue Lopes Ferreira da Silni, .io3é 

· nae1'. Oct;i.víanv Gomes de A.1·aujo, Horacio Valente Frasã.o, José B;1ptist.a. AIVt:$, .José 
Vicente da Fonseca. José Custodio Fernandes Justiniano, José Rodrigues Jorge. José Gon
de La.no~. The,odomiro Franco, Jose Fran- ça.lve.> de Oliveira. Vianna., José Gonc::.Ives 
cisco !vlatta O.e Araujo, Celestino Gqmes de Ferreira, José Machado da Costa, Jose Fra.n-
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ciséo SGares . .José Antonio Nep(lmuceno. João Alves Fen-oira. José Rodrigues dos Santos, 
Silverío, .íoaquim Bento dos Santo~, .Jm1qairn .100.u Machà•~o, José João F3'·,:run1les . ..Jos? Mar
Perl'ira de :\fello, JoaQ'Uim José da Silva, ques G11ima1·ães, João Felipp~ Santi~go, João 
.Toão Nenomuceno de Oliveira, Jesuino An· Antonio de Avellar, João Joaquim Tho1I1az, 
tonio clÕ Moraes, José i\farq_ues dos Rei~, Julio de Aquino Xavier. Lucas José de Aze-

. Joaquim Ba.l'!iosa Rodrigues dos Santos. vedo, Luiz Antonio de Avellar. Luiz José de 
Joaquim :'>Iarí:tno de Oliveira_. Jo.;é }.Ia.noel ~e Lflnne~. Luiz de Souza. Carvu.lbo, Lueio Mo-

.· OliYcira. Jo::é Norberto Qmwesrna, José Va- reÜ'?.. Pontes, Leonel •la Costa Luz, Laurindo 
lente Fra<"io, .Tosé Rodrigues .Jorge, .Jo$é Gcin- da Costa Benevides,Ms.noel Pe!'.'eira. de ·l\:íello, 
ç;ilves Fe;•reira, Jcisc ?-.·!achado da Costa. .. J1·ão Manoel Thomaz de Avellar, Manoel Jo~é Go
Sel'vilio, Joaquim Pereira. 'Mello. José Mar~ mes, Manoel de Souza Parreira.. Manüel Epi.
quos dos Reis, Joaquim Mariano rle ~Oliveira.. phanio de C<wva.lho,Manoel Machado da Sitva 
.José M<l.nocl de Olh•eim. Jo~c ilfarqucs Goi- Junior,11-ranoel Augmto PereiradeMendonç,1, 
marii.es, .Joã.o Antonio de A 1·ellar, Julio de Manoel Ca1·neiro da cunha. :Manoel José Fa
Aquino Xavie::-, Lucas José de Azevedo, Lui:t gundes Junfor, Manoel da. A:isumpção Vieir:i., 
Autoi1io de Avellar, Luiz JO$é •~o L<>nnes, 1 Manoel Erne,,to Pereira. Moysés Gontíjo, 
Lucio Mnreir;i. Pontes, Leonel da. Costa. Luz, Marcos de Castro Padrão, Manoel Luiz 
!llunocl Pereil'a. l~osa. l\I;tno~L Tlionin de de Souza. lllaximia.no Jorge Leile Sobral, 
Avellll1·, Manoel José Gomes. lllanoel de Sous:i. Manoel Gomes Marinho. Manoel José da 
Pai·reirll-, Manoel 11.ugnsto Pereira de "Mt>n- Costa, Nicobu Carapelli. Nilo Lopes Fer
donç,_i, Manoel Carnoiro 1fa. Cunha, i>lunJt;l reira da. Sil \·a. Osc..-i.r Pereira da. Síl va, Octa
Ernesto Pereira, i\Ioysés (t;in~ijo. l\fa.:..:irniano viano de OHveira Gomes. Prescilittno Jerony
Jorge Leite Sobral, Mane.e! G0m~s Marinho, mo, Paulino Lopes Ferreira, Pedro He Mi
Nkolao Car~felli. Nilo Lopc:s Feneíra da randa. Dias, Pedro Custo·lio Fel'Wlll<:l.cs dos 
Silva, Oct.wüino de Oliveira Gomes. P:tulino Santo~. Paulo Joa,quím do Rosa.rio, Ricardo 
Lopes Fe1Teira, Pedro Mariano Dias, Ricardo Dhs de Faria, Ra1111ael Luiz Gonçalves, 
Dias de Fatia, Silvestre -\ntonio Ferreira;, Sebastião Vicente da. Cesta, Sebastiã.o 
Sera.fim da Silva Ta't'a.res, Saturnino Alves José H.orlrigues, Silvestre Antonio P'errei
rle Freitas, Semeií.o da. Si[\·a Reis, The.odolino ra, Serafim da Silv·a. Ta.vares, Sebastião 
Izidorci da Rocha., Tasso Pacheco de Mendonça,, Ju venal de Souza, Sttturnino Alves (le Frei
Vicente .Mo1·eton da Silva, Victor Antonio tas, Salvador PasCJ.uino,Simeão da Silva Reis 
Rocl1·i~ues. Vicent~ Lopes Siqueini., Autonio Sobrinho, Tl1eodoro Hugo de Câ~tro. Theo
Schowast \"ieir:J., Antonio Mnniz, Bai•nardo dolino lzidoro da Rocha., Tassio Pacheco de 
Francisco Antonio, Carlos Vieir;L Coutinho, Mendonça. Viria.to Antonio dos Santos, Vi
Franc\sco l'ereira de Mattos, Francisco Pe- centc da. Silva Monteiro, Vicente Lanccllote, 
reira Fnl'tunato Lanne~. Henrique Gomes Pe- Victor Antonio Rorlrigncs da Silva. 2•. quar
l'eír:t, José Showast Vieira, Jorio Pereira teirao, Antonio Custodio Fernandes, Antonio 
da. Rosa Simas. Man~el Ventura do Na.s- Schowast Vieira., Antonio l\loniz, Antonio 
cimento. Paulino de Aquino Xavier, Virgilio Jat:uario Oomes, Antonio Pereira· da Silva, 
Schowast Vieira. Antonio Pereira ua· Fon· Bel.'nardo Francisco Antonio, Carlos Vieira 
s€ca Campos, Custodio Jose Coutinho.Cyriaco Coutinl10, Domingos Gomes Coelho, Erniho 
Antonio rle A velhtr, Francisco da Costa Cm·- José Ferreira. Eloy Ribeiro Salgado, Felis
deil'o. Hcrcul~no Fon,eca Campos. .loâo berto Gonçalves Vieira, Francisco Pereira de 
Leonardo d:l. Silva, .José Cu-;todio Coutinho, Mattos, Francisco Pereira, Flodano da Rocha 
Manoel Emereciann Rodrigues, :1>.·lancel Simões Machado, Furtunnto de Lannes, Galdino Rosa. 
rla Sil ;·a, .José Julio da Sil rn, Prmlencio José de Carvalho, Galdino Gomes Pereir«t, Heill.'i
da. Silva. Fr:i.ncis~o Brandi, Silvestre Jo~é di.t que Gomes Pereira, João Ignacio Gonçalves 
Fonseca, Antonio Vieira. da Silva, Honorio de Pereira,Joa.quim Ignacio ele C:arvalh9,Joaquim 
Magn.1hães, Mano~! l•:plilfa.nio de Carvalho. Gonçalves Vieira,José Pereira da Silva, Josê 
C:ind ido Pe1•eira Zebral, Francisco Antonio! ::>chowast Vieira, José Gomes Pereira, 
de Avellar, Romu:.tldl• Blandin, Adolpho Ro- José Pereira. dos Sa.nto5,.José Custodio Guima
drigues Netto. Joi\o Bapti:::ta tl<J. Silva, Ge- r•"íes,João Pereira. da Rosa. Sirna.s, Manoel Ro-
mi~no Araujo da Silva, Angelo Canaza.1·, rlrigues da Rocha, Manoel Ventura do Nasci
Alexa.ndro Januario Gomes. Pr·escilio.no José mento, Ovi(Ho Schowast Vieira, Paulino 
Pires,, Candido José Rodrigues, Quirino Aquino Xavier, Ra.ymundo José Ramos, 
Josi} da Costa, Estevão Pache~o . Dua1·te, Sebastião Henrique Barbosa, Virgilio Josê 
Antonio So;;.Tes Fel.'l'eira, João de Paula Coutinho, Virgilio Schowas Vieira.. 3° quar
e Silva, Luiz Pereira. Diniz, Pedro Pm·eira tcirão, Antonio Ferreira. da Fonseca. Campos, 
JJiui:;>;, .Jo;.:ê M:i.l'io da. Fon:;cca, Antonio Antonio narbosa Dua-rte. Antenor Jose Cou
Anastacío Lima, J;1::;l; Olivi:i1·a tle Paul<>-, tinbo,. Antonio Mt1::ioel da. Silva., Antonio Vi
Ju >€Ucio Jo,é lW3a, Antonio Barbosa Du- elrn Rodrigues, Antonio Barbosa Duarte 
~rce, ,lJipio EJ.u~rdo Folly, Gonçalo Antonio Junior, Candido Braga Ferreira. Roxo, 
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Chr;stiano Desi•lerio Brum, Custodio Jmé Souza. Joaquim Mnnoe! de Oliveira, Manoel 
Cout;nho, Cyriaco Antonio de Avellar, Fran- Gomes de Oliveira., ?IIa.nnd L\ll' er; Leite. M;t
cisco da Costa: Cordeiro, F il' tnino ·Barbosa ria.no Garcia. Filho. M:>nool André da Roei!~ 
Duarte, Generoso Antonio tle Oli veir-.i.. Her- )faximo As::onço Pe.reira, Maria.no Amorim . . 
cul:ino Ferreira. Campos, Hypolito Duarte de Abreu. :\Iai-iano Pinto de Oliveira. Ma
_Coutinho, Januario da. Costa Carvalho, Jul- riauo José Garcia, Manoel Ferrei ra da Silva, 
ião Pereira de ~-füanda • .Toão Leonardo da Paulo dos Sa.ntos Duarte, Pedro Dias do Ama
Silva. João .lo$ê Coutinho, J.oaquim Ignit cio. ra.J, P<>dro 1ic Alcantara Vello:;o Junior, Ro
Correia, José Custodio Coutlnho, Jo é Jo:t- meu Bugel Alexo.n<lre, Setastíào Diamantino, 
quim da; Silva., Manoel Antonio Alves, Ma- :'implic10 Ignacio rht Rocha, Seb:istiiio Albano 
noel Emerencia.no RodriguP::\ ManoeLQuirino de Souza, Seb.'\:;tiiio Ca.ndido Ferrei"i:a.. 14'' 
lla. Silva, Ma.noel Simões da Si lva., Sebastião quarteirão. Alfredo Teixeira de Si<iucira., . .A l
Anlonio de· Oliveira. Ao 3 1 íler.i ceriifico que fi-edo de Alca.ota1•a. Velloso, AUgu.sto Fer

-reevndo os livros. que ~erviram par;i reira. Ga.rcia, /rng11~to Ant,,nio de Almeida, 
authenticas d8.il elPiçGes efüctna.das no dia. :~o Antonio .h•sé da. Roc11a. Elias Ferreira da 
de dezembro proximo passado. n1i.o con<tam Costa. Eufrasío Fel'reira Rra.~a. Eusebio Fcr
no a.:·chivo os livros relativos a 7'' secção. du 3• rçir:i B1~.i.ga , F'mncisco Sil ve1·io Bastos. Fran
dislric:to. não podendo, precisar o numero ci~co Garn;i. do Arn!~tal. Frnncisco Antonio 
•los eleitore;; nem seus re~pccti vos nomt;>S, Ribeiro, José A maneio G:ircia Ba~tos, José So
senilo certo que por ordem do prns:dente bnstiií.o de Oli\'eira •. Tosé r1e Souza Lcit<:, José 
desta Camat·:i . e de accordo coro :i. lei reque- 1:eneira Braga, J.isé Francisco eh\ Roclm, 
sitou-se por diversas vezes do presidente da João Barboza de Queiroz. Jovelino José Pires, 
alluditla mesa. a remessa dos reteridos livro!'. Joaqmm Fernandes de Pu!1l:i., Miguel Anto
Resposta ao 4° certifiro que o numero nio RoLlrigues Ferrcir-J., Manoel Plnto ce 
de eleitores alistados Je.,...-almente na 7" ~ecção Oliveira, P.ed1·0 de Alcantara Valioso, Seba.s
foram de cento e cincr:ienta eleitores ( 1~1), tião Jo-.;é dos Sa.ntos, Vicente da Silva Pinto. 
senda os nomes seguintes: 9 • quarteirão, 15" quarteirão, Antonir> Joa.qf.lim de Oli
Antonio José Gar.::ia, Antonio Gomes da veira, Antonio Belmiro Fl'a.ga. Antonio Níco
Silva, Antonio Ignacio da Ro~ha. Amaro da lau de Andra.d~. Alvaro do Souza Vieira, An
Silva. Ne>es. Belmiro Alves de Oliveü·a, tonio Rufino da .Silva, Americo Aut(tnio Mar
I3raz Ignaci o ela Rocha, Domingos Alves (le que!', Antonio de. Stlva Braga, Beuedicto 
Oliveira., Eufrasio Rodrigues Flores. E me- Gome~ da. S1l v3.. Blbiano Justino Carneiro. 
renciano Barbo~a do Queiroz, Elisiario Ber- CandidoFurtadoGomcs,Ca1•tosR0111ãoda.Si1va. 
nni•des da Rocha. Franciseo Igna,cio da !{o- Hungria, Francisco de Pitula. Oliveira, Fl'an
cha, Juâo Ferreira Flores, Joiio Louren~o da cisco Pinto de Oli •eira; Franc'scp Antonio da 
Rocha, João Ambro~io de Souza. Pinto, João Cunha, l'ra.ncisco José Rorlrigues Sette. Flm·en
Jgnacio d3. Rocha, José Domingues da Luz. t ino Bernardes Vieira, G1diano José da.Fonseca, 
J osê Marinas, José Innocencio da. Silva, Luiz Gabriel Jo~é de · Oliveir a, !vo Hí lario Rosa, 
Antonio Pires du Silva, Luir. Bernardes da Jorge Jo;é fie Freitas, José Romeu de OliYeira., 
Rocha. Manoel Garcia. Pere ira. Mánoel Ao- José TeixE-ira de Siqueira. Jo~é Camillo t.la 
rqnio da Motta., Ma.noel Igcacio ,la, · Rocha, Rocha, José Furtado Gome.'> Filho .. João Tei
:Ma.riano Jgnacio da Rocba., l\Ianoel Ferreira xeira de Si<JUcira, João Justino Carreiro, 
Garcia, Olymp10 !gnacio da Rocl1a, Pruden- .Jorge Antonio Pereir:t, Joaquim Antonio dos 
ciano Firmino da. Luz, Pedro de Paula Gomes, Reis.Lino Teixeira de Siqueira., Lothario Gon
Roseudo Ferreiru Garcia . 13° quarteirão, çalves de Lima, Miguel Archanjo da Silva 
Antonio . Dua.rt.EI dos Sa.otos. Antonio Campello. Manoel Justino Carreiro, ~ranoe! 
de Oliveira Lacerda, Antonio P into JoEé de souza Vie1ra, Nicolào Martins de An
de Oliveira, Alfredo Jo;e ~1a1·ques, Ana- drade, Pedro Teixeira. de Si.queira, Porfirio 
cleto Gomes de Souza. Antonio José de Lopes <le Miranda., Re;..,'1na.ldo Justino · ca.r
Meirellcs, Abel de Cerqueira Garcia, Alfredo reiro. 24·• q Llél.l'kirão, Atronso Celso Martins, 
de Cerqueira Garcia, Carlos de Assis Pontes. L<'r<1ncisco cta Silveira Goulart Sobrinho. Ho
Domiogos Gonçalves de Fa.rio , Euzebio Igna· norio Feneir3. de Moraes. Horacio di.1. Costa 
cio da. Rocho., Fraaci~co Ga1ü1. Pereira., Fra.n- Ferreira, J o;.;é Pi~·es dO CÓuto, ,José A ntünio 
cisco José de Amorim. Gervn.sio da Sil>'a. Pe- &lpindola. José Fernandes da Silva. José 
reira, Hilarino de Souza Meirelles, Honorato Candido de Cerqueira. Ga.Tcia, Joaqu im da. 
José de Souza, Josê.rlos Santos Doart.e Sobri- Silveira. Goula.rt. Luiz de Souza.. Luiz 
nho, José Ferreira Bernardes. José T1burcio Soa.l'es do Couto, M:tnoel Augusto Vaz, Ma.
Garcia. rle Mattos, Josê G11.rch1. de Freitas, ~osé noel Fernandes da Silva, Munoel Pü·es da 
Rodrigues G;\rcia, José Lopes ua. Silva.. José Luz. 
Pinto de Oliveira.. Jose Rodrigues Coellll>, Em tempo: declnro que comparcce~a.m ã 
.João lgnacio da. Rocha., Joii.o l~nacio da Sil v-a., elei<,iio tluzemos e cinco e!eitor·es e não du
João Paulo Martins, Joaquim Albano de zentos e cincoent!I., que por equivrco foi de-· 
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clar1do no principio de3b; em resposta. o.o 
prill\ciN item da petição supr·a. O reforido é 
ve1·de ~dou fé . 

.lt:>peruna., 15 de janeiro de 1897. Eu, João 
Ta7ar·e~ Dias, secretario, a subcrevi e ns
sig.no.-Joffo Tcm(Wes Dias. 

DOCtiAIEISTO N. 13 

Lin·o 24, fis. i S.-0 escrivii.o, Pin.to . 

Pl'im'.!Íl'o trasl.'l.do do protesto que faz Josê 
Denl.o da Rocha. Peixoto, como fi:õca.l da mestt 
eleitoral da I:?;• s~cção do Muaicipio de l t:i.::pe
runa., ~mo :i.b.'l.ixo decl.a.ro. 

Aos trinta e um dias do mez de dezembro 
do anno ele 180G. neste Districto da Lage. Mu· 
n!c!pio e Coma.rua de Itapernna, E$ta.do do 
Rio de J:l.neiro. em meu cartorio, pera.nté 
mim, E~crlviio do Juizo de Pai, compareceu 
Jose Bento da Rocha. Peixoto. e deda.rou pe
mm.e !luas testemunhas :i.diante 3.$Signa
da.~ . minlla.s conhecidas, do que dou fé, 
perante as q_uaes po1• iõll~ me foi dito que vi· 
nha µe; ante mim escrivão do .lui1.o de Pn, 
prcti?st;;.r sobre :i. eleição ria. 12• secç;io eleito
ral do modo seguinte: Sendo elle fiscal no
meado pelo candidato coronel.João Antonio Al· 
ves de Rrito, junto :'L mesn. eleitoral do Reti· 
r o, 12." S<:cç>ão deste Municipio,tendo protestado 
. contra 11. achar-se o delei:rndo de Policia. deste 
Município tenente·coronel Ma::ario Garcia. de 
Freii.i.s. enchendo titul'>s durante o processo 
eleitor:il em urna mes:i <'Olloca.da. dentro do 
recinto a.o la<:lo da. mesa em qne se achavam 
os me>arios, o referido Sr. Delega.do manda 
com con;ent.trnent.o rla me;a. que o Sr. Can
dido ne Cer11neil'a.. continuasse :i fazer esse 
ser\·i•;o. tendo este senhor extrahido títulos 
durante toda a cll!l.mad<\ para os P.leitm•e.:; que 
nã.o os tinham com os qualificativos f·,rneci
<los pelv Sr. Delegado de Policia extra.bidos 
da. lista. da. chamàda, pre:;tando-se a mesma 
não só s. fornecer-lhes estr. como a. esperar 
que !<>~sem extrahirlos os titulas para. os elei
tores vota.rt>m. Niio tendo a mesa. quet•ido 
accci ta.r esi.e protesto, o protes~:i.nte vem con
forme determina. o al't. 4:3. § 20 da lei o. 35. 
dl! 26 d!:! janeil'O de 1892, protestar perante o 
escrivão do Juízo de Paz. afim de ser lavrado 
no p.-ro de notas o seu protesto; protest.anrlo 
mais-contra o facto de achar-se o refe1·ido Sr. 
Deleg-a.rlo de Policia dentro do recinto, ao lado 
da. urna passando cedula.c; fechadas aos eleitri
rcs á. bi;cca da u1·na.. Assim o dis..c:e. rlo que 
dou fé, me pediu Que lhes lM-rasse éste pro· 
testo. o qua.l la.vr·ei. acceitou e o ftS~igna. com 
a~ t~e11unh~ João Ernesto da Cosr.a e Jgna· 
c1~ P1r~ d.::. ~!lv.:i : r~on~sc!d~s pelos pro
pr1os de mim Jo;c Ambros10 dP. Souza Pinto, 
escrivão do Juizo de Paz, e escrevi e nssigno 

ern publico e raso. Em te:.-temunl10 da. vel'~ 
c1.ade Josd Ambi·osio de So11.:.a Pin to. - Jose 
Bento da Rocha. Pei.?;oto.- Jotto · Enwsto da 
Cc.•t<t.- Ignacio Pires da Si"ka·.Nada. ma.is se 
continha em o dito protesto que bem e fiel· 
mente extra.hi do proprio lino de notas, 
numero vinte e quatr o. folhas setent\J. e 
oito, em meu poder ·e cartorio, do l)Ue ine 
1•eporto e dou fe. Eu,.loS<.~ Am brosio de Sour.a · 
Pinto, escrl\'iio do Juízo de Paz o e.;crevi e 
a.ssigao em publico e r:u;o com o .sigo~.l de que 
uso. - Em teslemunboJ.A.S.P. da -:erda.de, 
Jo.~e Ambrosio de ·sot1::a Pinto.- Lage, 31 de 
dezembro de 1896.-0 escrivão, Pimo. 

DOCITTIE;\'"TO r\. 14 

mm . Sr. escrivão da. La~e do Mnríahé
Jo:i.o Antonio Alves ele B1•ito . deputado eleito 
a.o Congresso N:i.cion:•l. v em r~quer•Jt' a V. S. 
que se digne certifica1· ao pé desta.se foi tran
sc:l'ipta no seu livro de nota.; :i. a.ct:i. da i " se~
çã.o eleitoral. d;1. eleiciio que teve 1°' ga1• no dia 
30 de nezem b1•0 findo, e de. neste cns!:>, dar-
1 he uma cP.rtidão ola. rcfe1'i«la :i.c t.'!.. -Tres 
Ba.rras. 23 de janeiro de l89i- Joao .'1.ntonio 
Alves de Bi·ito. 

Jose Ambrosio ele Souza P into. escriviío C:o 
juizo de pa.z tfo rlistricto r!c Lage, Município 

0

de lta.peruna, na fórma !la. lei • 
Certifico queein meu poder e cnrtorio, nao 

existe l ivro de tran~ri~ii.o de netas da 
7" sec~.ãn eleitoral dP..;te ílist!'ict.o Q municipio 
de Itaperuna., da eleição de :30 Õ.P. dezembro 
do anno findo pa1~.i. Dep11ta1los e Senado
res ao Cougresrn Federal. do que dou fe. 
- Lage. 24 de j:tneii·o de IS07 .-Jo~ê Ambl'o· 
.vio de Souza Pi11!0, escriviio <lo juizo d,.. pao:. 

RF.l'LTC.\ 

Os contestantes .1,, <'lcio;ão ?.o 2" dist1·icto 
elo Rio de Janeiro. nilo f..ir:im. no plei to «e 30 
dezembro, c:mniri:l.to·; elo Gon~mo FI n mincnsc. 
c sim do partino republi c;~IH), r.1.:ra.lo sido os· 
seus n~mcs :lp1•esenta•1o:; pelo C!lcito1~Jo <los 
divcwso.; munic:ipio.:: e cons;~g1•; .. d.os pela. Coiu
míssií.o Executivn.. 

C:i.ndldato de govcmos tem sW.o o c:mfü~ 
diito autor na impugnm:ão. encn.bcc,:3.•lo. com 
o tir.ulo espect.t.euloso - ;t no.•sa de(e.~a ; por· 
que. fbi c:i.ndicfar,o do governador 01•. Po1•tell:i. 
para a primeira legislatura, e a.go1•:1 do Vice· 
Presidente Dr . Manoel Vi~tori oo. conforme 
no $eu jornal (c:l.oc. n. ). sendo que tomou 
a..«;sento nn. 2• lcgísfatur:i., eleito pelo di~o 
Pn.rti<lo Repub!ic:i.no, que renegou e hOJC 
com~~te. 

Ao Sr . Nilo Peçanll;i., si algum3. vez hou· 
vessc triumphudo ern nome da opposiç-.::io, 
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t~.lvez fosse .permittido alludir ti. candidaturas 
cffi.ciu.es ; os -fa.ctos, porém. ahLestã.o no. me
moria. de todos. pa.r-<1. tol'narem a il'Onia. tão 
desC3.b!da qu~nto i·idicula. a allega.ção. · 

ficassem um acto serio. ~manado de autori
ã ade comµetentil e revc5:tiêo das fó1'ma.~ le· 
ga;es. ella.s i inbam, para. a sua.· ex:ecuçã.o, o 
processo estatuido no ;u-t. 60. § 2° da Consti
tu1cão: «Ã.s sentenças e ordens da magistra.

Relativament,e â intervenç»ão federai, que tura fednral são e:xecutad(l.S por ofilda.es ju· 
a impllgnação chama. - O caso de Campos, dicl:i;ri•is da Uoi!'io. aos quaes a. pol!cia local 
n3.dà disse1.'<l.m os contc.;ta.ntes porque. dis- e obri~a,Ja a pr<;star. auxilio •. quando invo
pondo o RegimPnto, art. 7", § 2°. que a.s-ex- cada por elles.» O a.rt. G•. § 4• diS]lÕe: «O Go
posições dos in turessados devem versar sobre vemo Federal não podera intervirem negocios· 
o processo eleitor:i.l unicn.men.te, entend.eu-se peculia1·es aos E~ta.d~s. s~lvo ... Pam assegu~ 
que nõ.o er3. opportuna.. li elucidação <Ia roa- rC1r a execução das !els e ·~entenças ieneraes.)> 
teria. ; desde. porém, que os candidatos diplo- Combinem-se os dous t~xtos e a.s eonclusões 
ma.dos leva.nt&m o deb.i.te, entrarão nellc os sü.o: J•, que as ~entenças e ordens da µiagis
contest:i.ntes, que não precisam; pa.1·:i. o reco- tr:i.tura. Ce•leral são executadas por officiaes 
nhecimento du seu direíto. de nenhum ter- rla. União; :t•, quando ester. precisá.tem de o.u
ceiro escrutinio - locucão popul&r no antigo xilío p~ra e:x:ecutal-as, de~·ern iavocal-o da 
regimen da. le: de 9 de janeiro, mas erra.du., policia local; .3". a. poli•·ia !oca.l é obrigada. a. 
inept.'l. e incomprehensivel com o p1•ocesso prestar-lhe o auxilio invocado; 4°, só no ca.so 
actua.l. , de nfw prestar a policia o auxilio invocado, 

Que a intervenc:ão federal nas eleições de devP. ser r~quisitada. a. _intervenção do Gouer-
Campos e S. João d:i. Barra represento. um no Federal. · 
a.taque a a.utonomi:!. dos Estados e importa A lei não presume resistencia. ao cumpri
em flagrante violação da. Constituição de 24 mento de ordens ,iudiciat·ias, e por isso ma.nda. 
de fevereh'o, só pôde negal·o, on pôr em du- que sejam esta~ executaoo.s por offi.ciaes elo 
vida, quem do acto tirou -proveito ou nelle juízo ; apenas previne o caso da resistencia 

·tem uma parte de r esponsabilidade ou embaraço opposto á execuçã.o, e por is:.o 
Sem duvida.; que filiar o ca.so ao a.rt. 6• à.a obriga. a policia local a :prestar mão forte aos 

Constitnição e não conhecer as noçõe3 ele- officiàes da União. Quanc!o. no emtanto, dá.se 
mentares do nosso pacto politico ; mas, quem o caso excepcional de ilão pre.5tar a policia' 
invocou o art. G0 , pr ... tenueu•lo nelle escudar- local o auxilio invocüdo, eudi.o é que inter
~c, 1bi o juiz seccional Gofiofredo Xavier da vem o Go•eruo Federal. Nestes .termos, já 
Cunha, no seu officio de 30 de dezembro, ao o facto reveste as suas mafa graves feições; a 
delegado de polici~ de Campos (doe .. já. im- ma.teria tornou-se melindrosa.; e .nenhum chefe 
pr~sso e junto a contesra~ão. sob n. 5); quem de governo. que tenha a cotnprehensão dos 
se lembrou üincla. do rcfe'fido :i.rt. 6•, como seu s alt0s deveres. pórle I'esolvel·a, sem 
fundamento pam a intervenção, foi o Sr . gr,1nde ponileraç·i10-o que impo:ta. dizer que 
Vice-Presidente Manoel Victorino, ut a.s expli- nem sempre as requisições dos juízes devem 
c:i.~ões publica.das no l)iario Offi.cial de 1 de .ser satisreitas, e no Go'lerno Federal, que in· 
j:i.nciro (doe. n . 10) ; quem tentou abroquel· terl"em com a forca. cate o exame da esi:e· 
la1·-se com o art .• 6". nn. dtfficil mas remu- cie. pa1':l o fim de -ye ,.ifiea1• si realmente falta 
nor:i.da ta.refa. e de(ender o procedimento o auxilio da. policia. local. 
do Sr. Vi-:e-Presidente da Repur llr:i, fo i O que vimos, por~m? 
" escriptor que 110 O Pai-:. t1·atou (lo Caso O ,j1J1z. secckual, em '\'ez de confiar a ex-
d1; Campos; e quem, por ult imo. repetbdo ecução .~as suas ordens a<):> officiaes do juizo. 
~em critica o que i& lendo, citou o art. 6·• constituiu-se o beleguim do propr io mandado; 
como fundamento do acto e. assento d:i mate- e em ,-e1, de invocar o auxilio da. policia le
ria. foi o candidato Sr. Nilo Pe<.'ll.nha, segando cal, requisitou desde lc-go, por telegramm:i. 
se vê do i!ocumento n. 11. . ao Sr . Vice-Presidente ua Republica. um 

Erro tão grave, e tão irritante. foi profli- contingente de força fodcral, que distribuiu 
gado rle~de logo pelos abaixo assig_nadoso e pelas secções eleitoral'~ dos municípios de 
seus :i.ruigos (omc10 do delt-gado de policia. Campos e s .. Joâ.o do. Barra.. 
de Campos. <le ;;o de de?.ernbro, ao juiz sec- O l1onrado Sr. Dr. M'inoel Victor-ino devia. 
e:ional; telegramma do candidato Cavano, rla ter visto immedi.n.ta.mf't!te a manobra eleito
mesma da.ta, ao Sr. Vice-Presidente da Re· ra l,em proveito de cletermin·ada. candidatura, 
publica). Corra. o desproposito por conta de no empenho com que o juiz seccional plei
quem o editou i assuma a responsabilidade teou a remessa de força parll. Campos ; devia. 
elo dispara.te quem o propa{toU, e só agora, t.er 1eparado que a.s ordt1ns de habeas-corpus 
de_pois de debatida. a. q uestão, pare<:e haver não ~e fnnda.-vam em nenhuma. prova de vio· 
se convertido á boa doutrina. lencia soffricla ouimmirient.e constrangimento ... . · 

Quando as ordens de 7mbeas-corpu$ expedi- e foram concedidas por petição telegrapb!ca ; · . ' 
das pelo juiz seccional Godofredo Cunha stgni· e. de-via ter considera.do que a intervenção · 
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solici tarh era, no caso, um attentado contra 
a Const~tuiçii.o, que incumbe á policia local 
a presü'.i;iio do auxilio não pedi.do e menos 
rscuBack, e em ataque á autonomia <1o Es
tado, vii.to como são incomprehensiveis taes 
ordens Je habeas-corpus preventivos a mesa
rios, seguidos de uma verdctdeira occupação 
militar do territorio e do sitio das urnas 
0leitoraf,s. 

No ini uito de preparar a opinil'ío para a in
tervençfo federal, começou o correspondente 
em Cam1)os, do diario O Paiz, a expedir te
legramrr::is fantasticos, em que se referiam 
cousas ;:•xtraordinarias- violencias, crimes, 
bor1•ore~; perpetrndos pelos .aqentes. do governQ 
flwninense, que pretendiam, no dizer elos 
candi<latos contestados, «converter o campo 
do suffragio em um campo de guerra, to
mando dias antes a cidade de tropa, pren
dendo ei:iitores, percorrendo aldeias e po
voados, annunciando recrutamento forçado, 
atterrando a opposição, e, o que mais é, ten
tando cd1t.ra a vida de influencias c:i.ras ás 
tradições e á pujança do partido republi
cano, como da sociedade fluminense. » 

Começ;a,ram-se justificações, nas quaes a 
opposiçú,o era apresentada como animada da 
maior curdura e das mais pacificas intenções, 
ao passo que o Governo e seus agentes eram 
pintados como cheios de odio e «obcecados por 
nlanos s~mguinarios, no intuito de burlar a 
êleiçilo r•or meio da ·fraude e clo' terl·or.» 

Puras generalidades, como se vê ; enchea
tes de inlavrns; facto positivo-nenhum. 

O juh já e8tava, porém, conchavado, de 
morlo que lhe não foram precisas quaesquer 
justific11.;ões ou provas, tanto assim que, em 
27 DE DJ~ZEMBRO expediu, .asordens de habeas. 
corpus. preventivos a nove mesarios, quando 
só a 28 foi julgada em Campos a justificação, 
com que se pretendia provar as violencias· 
- singul3.riclade patente no documento n. 12, 
já entreG' ne á Commissão que examinou os 
diplomu.:i e documento n. 5 junto á contes
tação. 

Quanto ás allegadas violencias contra o 
eki torú!o, a melhor resposta, que os abaixo 
assig·na''os podem dar, é a certidão sob do
cumento n. 13, da qual se vê que, de l de 
:novemko de 1896 até 26 de fevereiro de 
1807, tempo em que serviu como delegaJo de 
policia u illustre fiuminense Dr. Alberto Be
zama t, Jo.ram rcq ueridos e processados em 
Campos apenas quatro recursos des habeas
corpus, tendo sido os respectivos pacientes 
:presos por mandado e á ordem do juízes 
criminaes da l ª e 2" varas, recursos todos 
indeferir: os pelo juiz de direito ela comarca. 

A ]lris::o do eleitor Artlrnr Antãode Vas
t·ouceJICl::, que motivou o requerimento de 
infon rrn.<?JeS apl'esentaclo á Assernbléa Legis-

lati va do Estado elo Rio, pelo Deputado Galvão 
B:tptista, e a que se refere o documento n. 2 
da impugnação, não passou de um estra
tagema eleitoral, para não qualificar-se de 
outro modo. 

O cidadão alludido não era, nem é, 
eleitor, como se prova com o documento n. 14, 
certidão passada pelo tabellião encarregado 
do alistamento eleitoral ; cumprindo notar 
que elle foi preso preventivamente por man
dado do juiz criminal da 2ª vara, e, havendo 
requerido habeas-corpus, lhe foi a ordem de
negada (Doe. cit., n. 14). 

Ao documento n. 3 ela impugnação, refe
rente ao confticto havido em Mineiros entre 
praças do exercito e de policia, contrapõem 
os candidatos contestantes os documentos sob 
ns. 15 e 16, que patenteam as causas e as 
circumstancias do conflicto e o modo correcto 
com que a autoridade procedeu, tratando do 
enterro dos fallecidos. 

Repugna aos contestantes concorrerem, 
embora com uma contradicta minuciosa,para 
a torpe especulação que se procura fazer a 
propositp daquelle triste incidente; a illus ire 
Commissão de Inquerito, examinando calma 
e imparcialmente os factos e suas provas, 
formará o seu juízo. 
· Allegam os candidatos contestados que na 

secção de Covas de Arêa (4ª do 1° districto) 
«a policia aggrediu os mesarios,fez-lhe fogo, 
contuudiu·os a sabre, acabando por massa
cral-os, vará.ndo a um a bala de mosquetão 
de cavallarial>. 

Não sabem os abaixo assignados o que en
tendem os canr1idatos contestados por mas
sacrar, pois, além do que é publico e notorio 
em Campos, do proprio corpo de delicto (do
cumento dos contestados junto, sob n. 4) 
vê-se que os ferimentos e as contusões que os 
peritos acharam nos tres massacrados, são 
Jevissimos. Para semelhante corpo de delicto, 
feito sem assistencia do promotor publico, e 
assignado por dous medicas, que são, o pri
meiro, Dr. Pereira Nunes, partidario ener
gumeno, testemunha falsa na justificação do 
::lr. Nilo Peçanha e cunhado de outro ener
gumeno, o Deputado estadual Galvão Ba
ptista, signatario do famoso telegramma de 
30 de dezembro (doe. n. 17), e o segundo, 
Dr. Santos Silveira. empregado humilde , da 
facciosa Gamara Municipal de Campos e pa
rente do interessado Sr. Nilo Peçanha; para 
semelhante corpo de delicto invoca-se a es
clarecida attenção da illustre 3" Commissão, 
tudo aquillo é altamente suggestivo; o comico 
da terminalogia inane,a descripção dos «cílios 
chamuscados por projectil de arma de fogo», 
ela contusão «no dedo annullarda mão direita 
e outra contusão na mesma direcção (?) na 
região dorsal da mão direita, incontestavel
mente ferimentos por sabre ou espada», e da 
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«escoriação do bordo cubital do antebraço Mas, até o dia 29 de dezembro, em que che· 
direito, determinada por instrumento con- g-ou tf Campos a rorça. federal. não ha.via nos 
_t undente.» districtos r ural)s uma só praça de policia. 

Quanto ã. coparticipaç5.o da policia. no (Doe. clt •• n. 15 e doe. n. 17.) 
massacre dos mesa.rios, são as mesmas teste- O que não se legitima perante a doutrina, 
munhas produzidas pelos candidatos contes- nem se defende ·perante os factos, é a. inter
tados; na referida justificação, que 'se in~ venção federal; e quem a condemna é o 
c~m'J;iem de declarar: a 5" test~munba, J~sé. proprio Sr. Vice-Presidente {la Rep~blica , 
R1be1ro Cardoso, fiscal do candidato Sr. Nilo que, um dia. dêpois de ordenar a partido. <lo 
Peçanba. e_ i:;enro do vice-presidente da Ca· contingent~ do 38° batalhão, cassou a ordem, 
mara Muru01pal, commenda.dor J<>M Goncal· determinando o regresso delle, uma hor:t de
ves ·Pe~e~. que «este, entra.ndo na. 3• secçã.o pois da sua. chegada a Cal!l~S; e trinta dia.s 

. do 2° d1str1cto,apostrophou a. testemunha e a depois, em identic~ cond1coes, renovando o 
mesa. e bradou que as pessoas que alli estavam, juiz a requisição de força federa.!, com igual 
estranhas ao corpo eleitoral, entradas inopi· sinão com maior jnsi;tencia.. recusou-se 
na.damente, eramas mesmas gue tinham·inuti· s. Ex. satisfazei-o, entendendo dever confiar 
zado a secçúo ile C.Ova.s de Arêa», e mais que á autoridade esta.dual a garantia da execução 
«no grupo que invadiu a secção não se a.chava da. nova série de habeas-corpus, desta vez 

· a policia.>?>, (tls. HI. v. ); a 15• testemunha, concedidos aos membros da junta apura<l ora, 
Dr. Pereira. Nunes, que ~om6smo pes:roal que AR.!:QUER11'1lENTO DA GAMA.RI\ Mur\ICJPAL l 
nzc:ra.a desordem nas Covas de Aréa estava (Doe. n. 18.) 
a.Ih presente na 3• secção do 2• districto» Não se occupat•ia.m os contestantes com o 
(fis. 35); a. 16" testemunha, Augusto ele Vas· alistamento do município de Campos, si 
concellos Alvarenga (um dos m.assacrados). nesse não tivesse tocado a. impugnação, por 
que cviu e presenciou a entra.da._- de cinco entender, segundo diz, que a. eleição do 
capangas armados de !evolvers• (fis. 39); a. o.~putado de'pende t.amh~m do modo por que 
17ª testemunha., Benedlcto Fer nandes de OU- se alista. o eleitor; mas, aproveitando a op- . 
veira,que «não se concluiu a. eleição na 3• se· port.unidnde, declaram que aquelle o.lista.
ccã.o porque os capangas, que tin.ham · !lindo menta não está. traoscripto de conformidade 
do assalto á secçao das Covas de A.rêa, entra- éom o § 3·• do art, 27 da lei n. 35, de 26 de 
ram na. sala immedia.ta. com tal tom ameaça- janeir o de 189~. no Livro de Notas do ta.bel· 
clor que os mesa.rios retiraram-se com os 11· l!ona.t:i, e sim foi transcripto em urn litJro 
vros e papeis» . Ora, si o grupo que 3ppareceu especial, aberto e encerrado exclusiva.mente 
na.~ secção do 2° districto era o mesmo que 'J)ara aquelle fim (doe. n. 5 da. impug:rnçã.o) . 
u.caba'!Ja de massaorar os mesa.rios da. 4• scicção I;to •. aliás, já. foi judícialmente. 11:ver1guado, 
do l •, e ta.l grupo compunha.-se de capangas, sendo .preciso, -eara velar a. criminosa f&:lt.a., 
é claro que não foi a policia quem inutilizou que os peritos chssesem ser de Notas o hvro 
a eleição de Covas de Arêa (4" secção do J•). que lbes foi apresentado, no qual, entre-

A respeito do 8" e 18• districtos, « O cerco tanto, não existe nem pód.e fa.zer-~e nota. 
das secções pel~ tropa de policia. e a. evasão alguma, tendo sidodestinicfo apenas a tra.ns
dos eleitores> não passam t>l.mbem de 111le- crl~íio tlo afütamento. 
gações opposicionista.s, pa.ra. collonestarem, Qua.ndo mesmo não estivesse eiv:i.do .desse 
no 13• dis&ricto. a. dert•ota. experimentada, del'eito. o alistamento do municipio de Cs.m
e no 8° o a.ba.auono do pleito, pela. pré via po.> está completamente fraudado e annulla.do 
certeza do insueceaso. pela. expedição, que a ea.ma.ra. Municipal tom 

Em resumo: não houve intervenção d:i. . abusivamente feito, de diplomas em branco 
autoridade polici:i.l no pleito de 30 de de- aos seus cabalistas eleitora.es, que os enchem 
zembro. A jqstificação produzida pelos can- segundo as n8Ce.$Sida.des da occasiã.o. 
didato~ conte~tados ref~re-se á presenc!l. de Não é a paixão de adversarios que pha.~
contingentes policiaes, que «faziam exerciclos tasia.esses diplomas, que umo. typogra.ph1a 
nas rua~, no intuito de amedronta.remo elei · póde imprimir, nem~ foram elles subtrahl· 
tora.no» e á remessa. de clestaca.mentos para dos do a.rchivo municipal pela traição de um 
' 'arios districtos do interior. O augmeuto do funcci ona.rio »-; si tal houver:i. acontecido, 
r1estacamento policia.! da. j'Opulos:1. ci J:i.de e os dip!nmas ou t!tulos de eleitor, que~ con
immenso muoicipio de campos era. tanto testantes exhibem, como a. prova da. matS. des· 
ma.is necesse.rio, quanto alli existia.m a pen •S abusa.da fraude e a.uda.cia dos opposicionista.s 
-38 ;praças para o serviço do policie.men to de de Camlios, não trariam as ass1gnaturas dos 
15 importantes districtos, gun.rda. do quartel, p1•esidentes da. Commissão Municipn.l, r eco· 
cadeía. e estações de estradas de fürro, a a nhecidas verdadeiras por nr>ta.rio publico da.
opposição na cidade e nos 4°, 5'', 6"', s•, 12° e quella cidade. 
13" d ts trictos ajunta.v-a. e reunia numeroso ·Si da secretaria. da municipa.lidade t iva>em 

_pessoal de capangas. (Doe. n. 15, p:i.g. 17.) sido subtra.hidos livros de talões em branco 
Camnra. V . l~ 8 
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e os respectivos titulos de eleit.or. não era! bem sem ci1açffo cfo parte contra1·ia, e no. qual 
dever da Gamara fazer averiguar· jlldici:il- depuzeram testemunha~ eiva,1as r1a.s maío
meute"3. subtr:icçào. e promovf'r a punição res suspeições, na mór pa.rte lntere.ssa.r1as pes
rlo ewpr~ga:l.o infiel, demittindo-o -ue~de snalroonte na contenda., apaixona.das e ran
logo ~ - coro.sas, como se mostraram. em seus ditos e 

. ~ada disso fez -a Cama.m, pelo. simples rn.- respo;;ta.s 1 · 
· ·irr.o de que t:i.l ni!o ~e den; sendo :i.30-ra a pri- lllu1fom-seos candidatoscontr.st.'l.dos quando 

meir.a vez que ~e pretende. com semelhames suppõem que :t alkdida .justificação era o 
• -aliegações, destruh· o e ft<lito ('Smagador· dos Pl\TOT dacontesta('ii.o, porqun.nto não ·:l.dver- · · 

diptomas em b;·anco para a c:tu>:t <los que se tiam na.s outt"ns provn.s que foram adduzidas; 
apregoam defensore~ da verdaO.P. eleitoral. nas que r8suU.am círcumstaucialmeute da 
. Niio é menos cl igna de admiração aj:i.ctrm- elucidai:.it0 do pl'OC:C>SSO eleitoral; DO!' que ne
cia. . fü~ impugna~ão. quando íl iz que «Ó pre· correm das suas proprias -provas, das suas 
ciso que ~e prove que alguem tivesse votado iustificações. declaracões de amigos, dtplomas 
no.s eleiçüe.~ a d esco/Je,·to (~) a 30 de dezemhro de eleito1•es nas celebradas eleições a dcsco. 
com titulas falsos>>. Provado, como estâ. berto . . . 11os ca.rtorif1.~ de pa::; e ?.té <la. su:i. 
pel o~ títulos de eleitor. que os contestant~s pl'opria impugnaçã.o. que ence1·ra.abundantes 
.exhibira.m. que a. C3.mara Municipal de argumentos e avultada cópia. de provas c:m
Campos fez a. distrihui(·.ão àe cUpJomas em t raprudecentes. 
branco, qual o valor que po4em ter os titulo3. 
que o Sr·. Nilo Peçanba. apr~enta como p!>r
:tencentes :i. eleitores que üiz haverem ·i;otado 
a descoberto. . • pernnte o.~ e.icrir;,í es de pa' ? 
E' curioso o criterio que elle mesmo se 
apre~sa a o1Terecer e indicai· â illustre Com · 
missão- a comparação õa assigna.tura do 
eleitor no titulo e n•s decl:i.ra.<;ões ole voto, 
que ali<is aiwia não exhibiu ! Mas não per· 
cebeu o autor da. ·impugoaçiio que ê iõso um 
circulo vicio~o. poi~,quem as; ig-nas:;e a r~ecla

·ração podia assigna.r 1.3.mbem o t itulo, e não 
ser, entretanto, o proprió eleitor! 

Redariruirá. t3.lvez com o reconhecimento 
das firmas pelos P~crivães de paz ; rt iLlustre 
3• Commissão, porêm, nã.o ignora co:no ~ii.o. 
no geral. escrupulosos es;;e:; funccion:u·ios, 
politicos dependentes e sujeito"s ã. de- · 
rnis~ão pelos juízes de paz em exercicío, 
que no municipio de Cn.mpos pertencem, 
em qi.msi todos os 1listricto~, â. o-pposiçâo,· 
tendo sido eleitos qu;mdo o partido esta1·a 
uni'1o. · 

A .Tu nL..,, Apura'101'3. não eumpriu o seu de
ver- affirmou-o a contesta<;ão e provou-o 
com a propria act:i. rla a.pp1•ovaçiío. 

Diz a dert!sa que« si é menos exacfa. a a.ffi.r
mação, tanto que :. junb soromou todos os 
votes das autbenticas recebidas e elas cert idões 
o:presentadns. só preterindo. no caso de du
plicatn. as actas que vinham acompanhadas 
110 teí-mo de compur.?címento de elei tores e 
as eleições foi tas J)f\rante as mesas nomeadas 
pelo poder leg-J.l» !:>to ê ·que ê m~nos ex-
3.cto . Daacta da approvo,·ão vê-se que foram 
desprezadas v:1rías a.ctas. para . a.pu1·arem-se 
boletins sem os requisitos leg:tes, declaracões 
imprestavt!iS de vor.os, que a lei não permi.tte 
s<:'Ja.m wmaúas ern consideraç;i.o pelo. junta, 
const:indo da mesma acta r1a. a.puraç:ii.o qne 
in~titníu-se exame c1e documentos e da vali
dade 110 proc~s;o eleit;oral. Pmlia a .íuuta 
a.ssim p1·oce1ler ~ Só o intGN:$se partidario 
po\le1·á sustent11l-o. 

E1n casos de cluplica.ta. ntto foi observado, 
A contesta~ão niio :pretendeu conquista r nem o criterio legal, nem m.esmo o que os 

creditos juridicos ou inti:.lle' tm11 •s p:il'a seus ~ontest~dos aUeg.~ 111 : 1 Não ê ~·c:rdad~ . que :i. 
a.utol'es, nem siquer npplm1sos de momento, .1unt_:1. ttvcsse preter1uo as ele1çues foir.a.s pe
mais ou menos e5treµito sos e espont.'LO!:OS. rante mi•s?s noml!adas pe~o JJOd~r tegc•t ; e~n_!l.
corn que absolutamente não :;e preoccrnpa.m os r;t-se o ed;tal, P.m que :to1 publ1c?da a ele1ca.o 
contestantes ; e o merito que ell:i. possa. ter dos mesar10:;, com as acta., prefc;r1das e. a~ de~
não ficará. de certo. á mercê rh cr>1n petencia ! pre:;adc.s, e encontrar-se ba. a. mexactulao. · 
dos co:itestados, cuja i:npu~ naôi.o noucra ser Quanto ái> actas q11e ajunta ~nconwoi' des
tudo quanto quizerem. ji\ma.is clor~u mento a.~omp:.\nhadas <lo termo de comparecimento 
logico que convenc:a, e .to qual r~ultem do> eleito1•es, alem de nii.o ter a. mesma junt.3. 
as conclusões a que prçtendem <er clleg:ivlo. competencia. pnl'll. 1leix.a.:·. por cs;e motivo, de 

Allegam os contest::dos que a. justificaç-.ão apm·a.l-:1.~, e publico esa.bMo que. para porler 
apresen tad~. pelo:; contestantes, Jlt'odu:d~a. assim ,it<lg"-r, fo1'1im previamente separados 
embora com cita~ã.o dopr·omot0r · publico da esses i.~l'mos de comparecimento de todus as· 
comarca, é graciosa.. revestindo os dElpt'imen- act.3s que, ta.mbem previamente. haviam sido 
tos·apaixomida. feiçã.o pn.rt ido.rir... cq1ulc1r11t<iiias ; Mo.s a junta foi ainda, mais lon-

Antes l\e mais nada perguntar ao nutor dn ge-quiz até q U(\, de ce1·1os rlfslrictos, deves
NossaDe(esa :. vale poeventura mnis do que sem ser·lhe remettidos os liui·o:ç ela eleição: ·E 
essa. a .justi1ica.ção por eile pro•luzida., tam· a..~im cumpriu ella. o -<e1' (leoer, completa.-. 
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mente, nio ·e:quecenilo de a.pu1~w publicas
fórmas de.boletins e decfaraçoes- 'de votos! 

Que os boletins expedidos não po_diam, co
mo não podem, ser apuratlos, vê-se do seu 
conte~to, pois.não foram expedidos pelas me
sas. nos termos elo§ 16 do a.rt. 43 .da. lei n. :-)5, 
de 25 de janeiro rle 189?. e art. 9" da lei n". 426, 
de 7 de dezembro de 1896. 

O da. 4" secç[to do 1 ·• districto niio está as· 
signado pela mesa. e só tem a. a.ssignatura de 
4 mes..'\r1os. e não tl'll.z a. ns~ign&turo do fücal 
do candidato Tavares, cidadão Jerony mo Cou· 
iinho Linhares, que ~eTe presente :l elei
Ç;"io, como se prova com a propr ia. j ustittcaçã.o 
dos contesta1Jos. e na melhor intelli~euc:a 
com a mesa. Alé m do que. o boletim é com
pletamente fal::o, porquanto na referida. 4• 
secção niio ~e concluiu a. eleição. como jú. ficou 

· provado pelos documentos n::. 1, 4, 6 da con· 
te•t.Dção. sendo para. uotar que o de o. 5 é 
artigo publicado na. :parte editorial do O Pai=, 
eecripto visivelmente sob a inspiração r!o juiz 
seccional do Estado elo Rio_ tanto .que trans
creve documentos em pocler claquelle juiz e 
até então não divulgados. Nesse artlao se diz 
que a 4" secçã.o do 1" dístrictó (Covas de Ar&'I.) 
«foi a..~~aitada, quando os mesarir-s esta1:mn 
tranquillamente iiítimarido os wuball1osda a11'J).· 
~·açao », isto «ao meio-dia , rnais ou menos, 
quando o juiz Dl'. G. Cunba fulga'lla estar 
terminnt1a. a eleição nasíliversas secções da 
cidade e conseqiient~ a7-m·c1çao ». O documento 
ora ;unto. sob n. 19- justiticaçiio judicinl jnl
gada por sentença e feita com cit ação 
do promotor pu blico da. comarca - prom 
tambem o facto de não se lla.'l'"er coucluido 
n eleidio ;- é um dos mesarios lc_qalmente 110· 

incr;.dos, portim excluído da. formação da. me&i. 
pela maioria. que o substituiu arbitra.ria
meote. quem declara, a as. 4, que « est ava 
pl'esen.te i~ eleição. que corria pacificamen te. 
quando entrou um grupo de turb'ulentos e 
rasgou os livros e mais papeis, na occasiii" 
elll que corne<,:a.va a (azu·sc a. apur11<;üC> ; é o 
fiscal do candidato Ta-vares quem diz que as
sistia á eleiçiio quando viu entrar um grupo 
<le f:lxaltados, « D:J. cc~sião em que c:omeçava 
o. apur·ação para Deputados, e destru iu as ce
dulas e mais papeis , V-10lando a urnn. »: 

Da pro:p1·ia. justificacão, o.1I'erecida reios 
candidatos conte;tados se evidencia CJl]C a 
eleição da. 4" secção do i • distt-icLo (Covt<.s 
de Arêa} füi i;1i4Cili:arlCI: declaram-no ns t~ste
t emunba.s Joiio Gonç'llves Pere:ra. více-pre
d~nte da. Camara. Municipal, Jose Ribeiro
Cardoso, fiscal do candidato Sr. Nilo Per;anha 
e Dr. Pereira Nunes, medico ne1·ito dvs tres 
cida.dii.1Js 11umacrados . -

Portanto. es:;e boletim que dá o resul ta•io 
cl e uma eleição rp•e ~•n.d<• t1M c.~lâ apun,id" , 
que foi inu1ili;ada , venha. emllom com os si-

gnries melhor ou peior fingidos, hem c.u inal 
ai .airadc-s . de i:angue de 1lscal ou.sangue de 
q_uul(lue1• ave de :poleiro, nã o pode de1xar de 
ser reputado ... fructo indecente de 011sada 
f rOlld(J, 

O boletim da. sec~ão unica do 4° districto 
r.oo léro ciuco a~sign!l.turus. tres das quaes 
de me~ario nomeados leti"almente. mas não 
contêm . declaração do numero r1e eleitores 
que compa.rece;am e votal'am. requisito e~
scncial imposto ~las leis citadas. Nesta sec
·çüo, em que é c:abido achar-se o pa.rt itlo da 
<rpposição em grande _ minoria. nlío bome 
ele!çüo. porque um ~rupo a.troado invadiu a 
se~ão destruindo livros e papeis, v.ntes de 
serem concluídos os traball.Jos . 

Não ob~tante,appareceu o bolelim , entregue 
á SE'Cl'eta r ia. pt>Jo candida.to contestado Sr. ~ilo 
Peçanha. que na impugnaçi\o ~nfessa a. in
vn1ã.o da. secção, diz que a acta foi inuti)izada 
pela 1•olicia • • _ m11s 11epois de proclamado o 
i·esult:ido e entl'egue o lioletim do fiscal oppo
sicion ista., o eminente clinico (nã.o Fe conte~to) 
01•. Seb:i.stião de Moura. porém politico exa.l
tndo e parente do candidato St'. Pecanba. 

O \Joletim da 3> secção do 5° dist r icto niio 
está a~signado pela. mesa, nem por nenhum 
fiscal, n:a.s apenas ·por tres mesarlps, e ilíio 
contém, como exige a lei, a declaração do 
numero c1e eleitores que comp<weceram é 
votararo. Tmprestavel por taes vicies, mais oe 
por ~ec- f:ilso e estar em divergencia. com · 
a acta. da. eleição - lavrada nos pt'Opl'!os· · 
livros r emettidos pela Gamara. Municipal, 
ú.$signada por dous mesar ios legalmente 
eleitos e por tr>'s out1•os nolJieados na fórmo. 
da lei por b:i.verern t re5 dos eleitos, Luii Al
bino d;;s Cha~as, Sebastião da Silv;i. Tavares 
é Jos~ Fer·re1ra de Vasconcellos (o;; me~mos 
~ignn.ta.rios do b::iletim falso). abnndonado a. 
mes:i. antes da apuração. suppondo assim in
val idar o resu ltaào que s:ibiam lhes ser con
t rario. 

Cont ra esu eleiç.ão não podiam os candi
datos contestados allegar a. falia de lança
mento ?Tos lii;i·os le9ae~, da act;i. dn ~sigoa.
tura dos el(~ ítore.<. acrescendo que o te1·rno 
de encerramento das :is>ir,nn.turos dos elei
tores que votaram rstô. as~tgnado por t odo'> 
ch1eo me~arios nomeados peln pode?· leaa~, 
entre os qua.es os trcs que se l'etirnram 
depois de lavrauo o dito termo e <\ntes da 
;i ptirac;ã.o . Era, entretanto. necessnrio não 
apurar a acta e a j uuta não a.purou·a, pois 
tanto importa o procedimento que te\'o a. 
respeito. 

No em:peullo de invalidar a. eteiefi.o leJ?i
t im:t p/,antusiou-se uma io't'asão da. secçiio 
«pelos amigos rlo go"erno» que :ir rcba.t.1.ram 
os p:opeís, entre el!es o livro de nssigoaturas 
dos eleitores e dep-0is arranj:mi.m uma ~ota 
ta.Isa. in vertendo o resu ltado t\n eleiçi'i.o~ 
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·;:. ,' act;i. que os con.tesf..'\d.os · esquecem. de füier l e~efülres e a. cóJ>ia. do ~l isl.:i.mento Tesl)eCt'ivo. 
·· · que foi la.,crad:-i. no lhTo que a opp.Jsiç,ão 1 tendo-se ,íit fei to recebimen to das cedu!as e 
. : cha·ma. legal, isto é, no livro que 3. C;trtiar-.i. tamtem ja (l.SSignado O livro de presença. de 

:Municipal remettera áquella. secção. · todos os eleitores, estando tambem j á lavrado 
Cuiocidencia singular! Sempre a mesmn o termo competeµte em seguida á. assignatu.ra. 

;__ . inepy\a <\os <1aíl'l.igo:; do gov-ernOY>, isto é, dos do Uitimo eleitor, trabalhos P.Stes presi1l~dos 
·· . ct>Í·L'eligi_~marios dos contestantes; intf;rveem pelo ex:-presidente . Luiz Albíno -da'> Cha.ga.s, 

com ·,i pol icia e com ca.pàogas, promo•·ern dis- pi•ocedeu·se á conW.gem das cedulas rece
tu-rbios na.s secçiSes. perturb::i.m o pleit o .ln- bidas que att ingiram ao numero de ll5. coin
utilizam urna.s,a.ctas,livros,m<issa.cram o elei- cidente com o numero de eleitores que vo-

.. tora':lo-ma.s sempre füra de tempo, em pura. taram etc.'P 
perda, depois que os a.miiro3 dos diplomados Eis 0 que diz a acta. 
já teem. extra.hido os boletins da apuração ! 

Pa.ra bem da verdarle, taes boletins sã.o in- «Coragem ou ingenuidade ?» 
variaVP-lmente extrahidru sem -is requisitos Acaso -podi.a o candidato contesta.rio pre-
legaes, necessarios pira que posso.m ser a:ou- sumir que a. honmda. 3" Commi=-são nõ.o da.r
ra.dos e em caso algum podem supprir as se-hia ao trabalho de compulsar a. <tcta .• 
aatas, quanto mais substituir as que existem cuja fal-idade grosseira. tão vehem•ntemente 
legalmente lo.VJ'adas pelas mesas eleitoaes se atacava ~ Mas é urna. injuria tal suppôr 
l~gitimas. . , da \}ll.rte <\e i ulri;11.do-res consci.enciosos. 

Invocam os contestantes a at.enção da il- Depois daquella tira.da em falso contra. uma 
lustre 3• Commíssão para as seguintes pa- acta verdadeira, dizem os candi<latos con
la.vra.s. tl'3.Ilscript.as da deresa dos candidatos testados: «Quando nãu bastac;se isto para. 
contestados, para que l\Clmire o arrojo pronr que o boletim é verdadeiro. JuntGmos 

· com que pet"ante ella, vem o sign.a~rio da.· ps títulos d.e eleitores ciue votat"am naquella 
quelle documento inverter os fü.ct<>s, truncar secção e com declaração de ·que os seus votos 
de fr;.lso , deturpando a verdade constante da 1•ecahí1-aro nos nossos nomes, de a.ccordo com 
aeta, q_ue pretende desse modo destruir e in- Q. votação do boletim.» 
validar! Si a verdade de boletim se prova com a in-

Sob a responsab1\idade da sua assigna~ -i;erdade na citação da acta; si a 1lC1'dade da 
tura escreveu e leu o Sr. Nilo Peçanha.: «Diz declaração dos votos ê igual ã. 1'f!? ·dade dobo
a. acta fü.tsa. que. não tendo os me~llrios no- latim; sendo falsa. 8- citação, não ~e póde 

· meados comparecido ás 10 hor:i.s da manhã, deixar de concluir que ta.mbem·o é a decla
foi orga.ni'l.a<la. uma. outra. mesa. Esquece- i'3 ç'io de votos. 
ra.rn·.se, porêm, que no livro est;i.o os nomes Mas. querem dos a.baixo assignados ana-
do:; mesarios nomeados e que . ainda existe. Jysa.r os taes 93 títulos exbibidos ... 
feita. por elles, a. a.cti da ins~tillacã::> da mesa, De.>Ses titulo3 de eleitor, 77, pe}o menos. 
á l)Om da lei !» são falsos, porém, absolutamente íalsos, por 

E julga-se trium11na.ute ... 
Ouçll. o.gora a. Commis5uo o que diz a. actn, 

que é acoimada do fa.ls1 (3' secção do 5" dis-
trieto: · 

«Aos trinta. dias. do mei de dezembro dei 
l8V6, nesto .5" distr icto de C;1mpos. em casa. 
rle D. ·Maria Pereira dos Santos Filha, edi
fi.cio destinado por actos do goveruo municip:1l 
datado de lO de dezembro rle 189(), onde se 
e.chava. re\mida a. mes&. eleitoral composta. 
dos cidadãos "Domingos Via.una de Vascon
cellos, qite assumiu a pr~sidencia pai· ter-se 
retira.do o presidente Luiz Albino das Chagas 
a os -mesarios Sebastião de Souza Ta.vares e 
Jose Ferreira. de Vasconcellos Via.nn:J., pre
sent e ta.mbem o mesario Antonio da Silva 
Gome5, o dito presidente Domingos Via.nua. de 
Vasconcellos convidou a. mim Pedro Monteiro 
de Azevedo para servir de secr t,1rio e 
tamb<iro. o el.>.itor Jo;é Ferreira. ~roço para 
mesa.rio. Eat:1o o presideute eleito tomou 
as~ento· no topo da mesa, etc ... e achando na 
dita toesa. este livro com o de presenç.tt dos 

11averem sa.btdo, visivelmente. dos muitos 
livros de tatões em branco cl'iminosamente 
fornecidos pela. camara Municipal aos seus 
cabalistas eleitorces : a illustre ::!·• comm1s.:-;ão 
está vendo que,<lesse.; 93 titutos t1-azidospelos 
cand\datos contesta.dos, TI não teero o numero 
de ordem do nlista.mento goral,como não tecm 
tambem o numero do titulo : Queira entre
tanto a. honmda. commissão comp:irar t:ies 
tiGulos com os titulas ain bra11co. oJI'erecidos 
pelos constestantes. e verá que to"os perten
cem :is mesmas emissões falsas, que !nnunda· 
mm o xnunicipio; e, nestas condições, da.rã. ás 
pretensas a.ssignaturas dos respectivos elei
tores o valor que merecem, e a confüi.n~'ª• -
que inspiram, u.s eleiçõe$ " descoliei-10, como 
as entendem os candidatos contesta.dos, pela 
systema que inventaram, · 

No esforço de justi&car a junta. apuradora, 
e em.presbr a~sim \'alor ã.s dupHca.ta.s qu~ 
fe:t. a opposição nas l" e 2" secções do 5·• dis
tricto f'1 unica c!o 5", dir. n iro_pug11ação 110:0 
candidatos contcsfados que « n. JUntit apurou 
a.s a.ctas que vieram a.compa.nhu<lvs do livro 
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de assigna.tuJ.'3, de eleitores e fei taS: perante 
a maioria dos mesarios nomeados peki poder 
legal». ·· -

R.espondem os-abai:s:o assignados : 
lo, nã.o e exacto que as a.cLas, que a jun~ 

apurar tivessem ido acompanhadas ·do liuro 
das assignatto·as dos eleitore!! ; . 
· 2', os termos de comp 'recimento,. que acom· 
panhara.m as a.cta.s que .a junta desprewn, 
foram ante1•iormente separados .dellas, pa.ra. 
i;ervir essa falta de argumento à junta e, 
agora, aos candidatos contestados . 

O modo por que â Camara M\iuicipa.l de 
Campos e o· agente llo Correio se houveram, 
em rela~-ão ao recebimento de actas, livros e 
pa.peis cleitc•racs, p..1.tentea.-l:lC dos seguintes 
documer..tos : 

« Campos, 10 de janeiro de 1897. Gamara. 
Municipal 1•ccusa receber a.utbenticas da.s 
secções eleitoraes onde o · Dr. Nilo Peçanbi1 
foi derrotatlo . O Correio não as quer receber 
como autllentico.s, nem declarar a proce
dencia, e sim como ofilcios. - João Ncoes, 
mesa.rio do 6° districto. - llfanoei Crespo, 
mesario do 13° dist.ricto». (Jornai dQ Com· 

·mei-cio de .11 de jaaeíro). 
«Campos. li de janeiro de 1807. E' falso 

um telegrammo. ·hoje publicado, assignado 
. pelos Srs. João Neves e Manoel Crespo. A 
C.amar8 Municipal jámais recusou aceeit:i.r 
ou receber cn~thent;cas legitimas acompa
nhando livras legaes por clla fimiecidos. 
Aquelles individuas foram levar tmm auefien· 
tica do uº districto quando a Camara jiL havJa 
recebido essa a.uthentica., seguirla. <los livros 
legalmente dados .>> Rt'<lacc;1o da Ga:eta do 
Povo (Gawla de Noticias do 12 tle janeiro). 

A Ga:;cta do P oeo ó o orgão oflcia.l da Ctl.
mara e do partido opposicionis1a em Campo5. 

Carece tnm lJem de l'undnmento a assevera
ção de que o.s act.'ls, que furam desprezada.s, 
não estejam :is~ignada.s. como a..~ pref e-ridas. 
pfJr mcsarios nomeados legcilmente pelo r;<n:er· 
no mimicipal. 

A da l • S':lcção do 5° districto està. firmada. 
por João Ribelro Monteiro, Antonio Teixeira. 
<le Souza. e F;rmino Ba.ptista. Sobl'inl10, mesa.· 
rios e.supplentes eleitos e mais .dous ·cidadãos 
nomeados na fôrrna da. lei, (dcc. n. 20, po~.14 

. é v .• combina.do com a. ·acta da eleiça.o). 
·A da 2• secção do mesmo districto est.á as

signada por Joaq~m d~ Souza. Gomes, .José 
Pinto Netto e Jose Pererra Gomes. mesar1os e 
supplentes eleitos, e mais dous cidadãos no
meados na. fórma da lei. 

A da. secção unica. do 6' districto está: as
signada. por João Joaquim das Neves, ~osé 
custOdio de Almeida e· Agostinho Francisco 
de Barros,aquelles,mesarioo e este snpplente, 

eleitos, e mais dous cidadãos nomeados de . 
accordo com a lei. 

Não estando provada. a. affirmaçã.o da. im·· · 
pugnação, antes demonstrado Cimo :fica, que ' 
a.s actas desprezada.s ta.mbem estavam a~sl· 
gnadas por maioria. de membros eleitos pelo 
governo municipal, não só desa.:pparece uai 
dos pretexto~ para ÍlS prefeTeni;io.3 da. junta. 
apuradora, como deixa. de ter applicação a 
doutrina estabelecida no parecer da. 2• Cora
missão de Inquerito (doe. n.7, dos candidatos 
contestados), que aliàs· não suJfrnga a pre
tenção dos impugnadores, porquanto as 
eleições das 1" e 2" secções do 5° distrícto, e 
unica do 6\ i'oram feit3.s «perante ·mesás 
organizadas ou nomeadas pela maioria dos 
membros e supplentes do governo munici
pal». 

Na. secção unica do 8° districto, a. abstenção 
do pleito. por parte da opposição, foi facto 
notorh\mente sabirlo. Tudo qna.nto arranfará.m · 
abi os amigos do autor da l'lossa De(esa 
não pas·a. de uma burla, como ficou demons
trado na contestação. As pha.nta.siadas vio· 
lencías aos mesarios e eleitores, o cerco do 
edlficio da. secc;:5.o, os ~otos a de~coberto ••• no 
cartorio rle pa::, são tricas e chicanas ma.ni· · 
festas, affirmações não provadas, novidades 
exdru:xula.s. 
· Dizem, ;porem, os contestados que « sobre
leva a. circumstancia, de lOd>l a ma.neira es-. 
candalosa, de terem- apparecido mais -i:otos que 
os eleitoi-cs q1,1alificadost>. 

Quando i~to ·fosse verd(l.cie, que níio é, o 
facto se explicaria pela doutrlnu, aliás ~us
tentada pelos mesarios opposicionistas de Cll.m· 
pos. de que elevem ser admiltidos a votar 
eleitores excluídos do alistamento, uma. vez 
que exhibvm seus diplomas, isto, porque diz 
o dec1·eto n. 1 .688, de 7 de fe-vereiro de 1894, 
~rt. 7" § 4"; «Não poderá. em caso à.lgum, · 
exbibido o titulo pelo eleitor. ser-lhe o voto 
recusado, nem tomado em separado». 

Ora, o pensa.mento do legislador foi salva
guardar o direito do eleitor, cujo nome, por 
qualquer omis~ão ou descuido. não ;vem na 
lista: Mas, no 8° districto nã.o votaram sinão. 
eleitores qualificados, e, ó que sobreleva é a. ·· ~· 
falsidade da arguicão de terem - appaTecido . · 
mais vctos qi<e 0$ e leitores <la secção . 

Compareceram e 'Votaram na eleição, 229 
eleitores, que assignara.m o livro de presença, 
como prova o termo de comparecimento; m:1s 
desses 229 cidadãos, 42 figuram como tendo 
ido t,ambem votar ·a descoberto •• • no cartorio 
de pa;;. · 
· De modo que dos 51 patTiotas, a.ue se diri· 
gil•am ao c.i.rto1•io {isto, quando fosse verda
deira a tal ·votaçrio a 1lcs<:oberto . •. ·em cano1·ío, · 
apeoas nove não tinham •otaJo perante a 
mesa. 
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Guardam silencio os candidatos contestarlos 
e ~obre OS-°titU!Os de 51 eleitor~S da. SlW, 'l)Q[IJ.-

·' . ção a descobetto ... no cartorio; não o gual'
daram, entretanto, 03 contestantes. que cha
mam a, attenção da illustre commis~íío ra1·., 
26 (°1es~es .àacumenlo~. que não trazem, nem o 
numel'O de ordem do alistamento, .nem o nu
mero· do titulo! 
~Falsos como os oufros já. e:xaminrlos, nestes 

sobreleve. a. cfrcunstancía escanrl(.1,{csa. de 
-virem ·assignados com os nome3 dos respe-
ctivos eleitores, como· si a mesm<t :penna, que 
ô.ss:gnoi1 a declaraçifo, não podesse ter a.ssi

. qnario tambP-m o.; titulas ... 
· Fazendo os calculos que fez for.;,osamente 
encontraria o autor da Nos~ci Defe~a o resul· 
tao1o que apontou : «240 individuas qua.lifica
r~os. e 280 eleitores votando !» Or«, o calculo a 
fazer era outro. e é fste: Votaram na secçii.i_; 
2:?.0 eleitores; diz-se terem votado a descobe;:
to, no cartorio, 51; mas desoes 51 ,já tinham 
votado na seç.ão 40. como se prova compa
rando a declarti.ção de votos com o termo de 
comp1recimento. 

Logo aos 229 sõ deve ser addicionada a 
differença entre 42 e 51, isto é \J, o que dá. o 
total de 238 eleitores votando, numero in
ferior ao elos eleitores alistados na secção. 

E eis a que fica reduzido e.<te magno con· 
· natu :produzido pelos candidatos contes
tante~. 
· No 13º districto «a situação é a mesma» 

disse-o a Nos~a Defesa ; e cl.isse uma ver-
dade. . 

- :io todo 416. O candidato contesta.do ex· 
c!:u11;1. 

«Pois bem -! o numero de eleitores alis
to.dos ne~sc districto é ae 364 cidadãos !» 

E espera que a Commissão concorde: «E.' 
fulminante !» 

, Mas a prova explosiva, e destr_uidora, 
não pass;i. de um ardil sem merito. 

Vejamos: 
Votaram na secção, segundo a ac:ta. 228 

eleitores ; votaram a: descoberto, segundo as 
nllegações ·da opposição, 123 ; mas, destes 
123, já 5l blwiam votado na secção, (o que: >e 
prova. cotejando a d.ecl~ração de votos com o 
termo de comparecimento 1le eleitores); o que 
redu;r; os taes 12~ votos a 72; dectamm não 
ter comparecido 65 cidadãos, mas destes 
consta, pelo termo de comparecimento, ha
verem comparecido e votado 40, o que reduz 
aquelle numero a 25. 

Somme-se: 22S+7Z+25= S25, quantidade 
interior a 41U, que é o numero dos eleitores 
qualificados no districto. 

Sobre os tit1!.i.:is exhibidos dirão os contes
tantes o que foi anteriormente· expostos e 
ponderado: quem dispunha. de titulos em 
branco, a vontade, póde exhibil-os na quan
tid<lde Decessaria. a qaalquer co1ita de clie!Jai·; 
e entre os titulos, que são agora presentes 
â . Commíssão, algur.tJ> ba, que apezal' da 
reconhecida lia.bilidado cios m:.mipula.tlores 
eleitores do 13" districto, ainda assim vieram 
sem os numeras de ordem, como póde ser fa· 
cilm en ti:\ verifica.elo. 

Ainda bem. Os mesmos vaniloquios sobre 
violencias, capangas, tropa de policia, o Ga
'l:emo cercando as secções, etc.; as mesmas 
curiosidades eleitorae~, por parte da oppo
slção, decidida, no seu plano invaria.vet, a As eleições das secções 2ª, 7'', 12" e 19>- da· 
baralhar o pldto onde não podia. vencer·, for- municipio ile Itaperunn. quo.ndo mesmo fo;:sem 
jando actas falsas nos li nos remettidos pela. annulla.das, não alterar·iain o resultado final,_ 
Gamara l\1unicipal amiga, e inventando 

1 

e.os eleitos seriam sempre os contestantes e o 
eleições a descoberto ••• no cartorio de paz coronel João Antonio Alv~s de Brito. 
-declarações de Yotos em que não ha as as-. O argumento da impugnação. no. tocante 
signaturas dos eleitores. 'aos votos de cidadãos não a.listados, reputaJ·· 

Neste districto a opposição, tendo-se feito se-hía completo; si não rosse sabirlo o que em 
renresentar na mesa por um fiscal, que não tempo foi arguido contra a inverdade ou du
o:ffereeeu protesto algum, quer a;;o!'a fazer plicidacle do alistamento daquelle municipio, 
prevalecer a sua eleiçao a de.>coberto : onde o canditlato cont€stado coronel Alves de 

Sendo a «Situação a mesma», ~ejam em- Bl'íto exercia. então poder discricionario, já 
pregados os mesmos proce~sos de critica. e como chefe politico e Deputado estadual, jã. 
submetto.m-s~ as mesma;i analyses as alle-· como presidente da. Gamara Municipal. Não 

.. . gações elos cnndidatos contestados; o resul- admira, pois, que o ex-secretario tenhtt for-
. 1ado será o mesmo. necido, com 'do.ta de 10 de janeiro deste auno, 

. A acta falsa (diz o Sr. fülo Peç&nha) dá a certirião junta pelos contfrstados, sob n. l L 
aos cq.ndidatos do Governo 228 votos ; vo- Quanto â. l'alta (1e trauscripção das netas, 
taram a descoberto na opposição (esta oppo-. no niesmo dia das eleições, nada mo.is facil do 
sição não e, como na. Inglaterra, a opposiç<io que obter de um escrfrão a.migo e co,·ajoso 
<te sua -magestade,. mas é a opposição de sica trocar a data na occasião da transcripçí.i.o, e 
e:i:ccllencia, o -vice-presidente da Republica) em vez de 30, escrever :~l. . · 
vota;-am a descoberto na oppo:;ição 12:J A citada certidão n. 11 dos contesta.dos foi 
_eleitores ; declarar que não foram votar 65 pas~adu. pelo escrivão Fausto Augusto de Lí~a. 
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Pois bem, esse mesmo escrivão de paz, cha· Pelo f:icto de._poderem ter lavrado boletim . 
mado pela mesa. eleitoral para tra.nscrevel' a ou acta falsa. , e ver ,lade é que podiam, J)Or·- : ,,:· 
acta,confdriu e concertou a respectiva autben· que em outras secçõe;; fizeram muito mat;;-, e , ·: 
tica,. como se prova. com a -proprla autbeo-_ não haverem nessa 3> se. animado a · tanto, é - ., 
tica;· em que se lê essas pa.lr.vras : · «Vista. e licito, de boa. fé, sêria e Iogicamente .. con-

. concertada po1• mim, escr.ivão de paz, do que cluir que é falsa a eleição que o autór da de· .. ,· 
· dpu fé. Faustq Augusto_ de Lima.» · fesa ou os seus amigos .11ão tentaram ·atacar . 

Mas, si a falta ue tra.nscripção, cónfereucill.. por aquelie meio de fraude 1 
e concert-0 pelo notario publico, é vicio que 
radicalmente annulla a eleii;.ão e jnvnlida a 
neta, nulla.s estão as eleições seguintes: 

Do 2º e 4° distr ictos de S. João da Barra, d'1. 
10". 12" e 27" secções de lt•rpElruua, d a 3• secção 
,;o 9• districto e unica di:> _15° de Campos. 

Depois rle se defenderem como puderam, 
voltnm os candidatos contesta,los a averbar 
de falsa a. acta da 3• secção r1o 2" districto de 
Campo;;, onde'Se deram as occurencias Jti. ex-
1>estas, tendo-~e retirado parte dos me:;a.i•ios 
e reorganizado legalmente o. mesa proseguiu 
a. eleição até final com ordem e regularidade. 
O plano do a.ba.ndo:no e.la. mesa. engenhoSiJ.· 
mente combinado, foi ainda melhor· e mais 
artisticamente executado, chegando ate a ser 
tomado a serio pelos que não estavam no ·se· 
gredo da tr.•ma ; houve quem ficasse real
mente impressionado a.Ui. com as pavôrosas 
noticíns que o vice-presidente da Camara Mu· 
nicipal c:ornmenuador .João Gonçalves P e1·eira. 
se enc11.rregou de ir publicar em. altas vozes, 
apostropbando a mesa da 3:• secção e bra~ 
dando que os mesa.rios iam ser v:ictima.dos. 
Felizmente houve fombem bastante civismo 
da p11rte dos mesa.rios em minoria. que sem 
abaudona.rem o seu posto e procedendo de 
accordo com a lei impediram que a ardilosa. 
fraude inutilizasse a eleição. 

Reportando·se ao que disseram na sua .con
testação sobre a eleição di 2" secção do 2' dis· 
tri~to, da. l" secção do 10° e da secção unica 
do 14", .todas do município .de Campos, jun- · 
tam agora. os contestantes o documento sobre 
o n. 19; processado com assiste .. cia. do pro
motor publico e julgado por sentença.. · 

Nessa justificação .dous eleitores que elfe
ctivarnentP. :i.li votaram nos contestantes, se· 
;umlo alfirmam, clecla.ram tambe'm que ore
sultado do duzc-ntos e vinte e tantos votos · · 
(220) d.adas i~ chapa da opposição, é inteir-J.· 
mente fü.lso, porque ao todo, no maximo, só 
'COmpa.reeeram cem eleitor es. Ambos. elles 
tambcm confirmam a recusa dos fiscaes dos 
candidatos e do respectivo protesto. Entre-· 
tanto, a acta falsa só dá aos ·contestantes · 
dous votos! q oe, como visto fica, são daquelles 
dous eleitores .. . · 
. Cabem aqui as seguintes pe1•guntas ao can- · 
di•~ato contestado Sr . Nilo P eçanha, extrahi
das do seu discurso, na ses:>ão de 27 de maio 
de 1895, combatendo o parecer n. 11 sobre a. 
eleição do l •. districto-das Alagôa.s {\'OI. 1 • dos 
Annae$ de 1895) : . 

«E os agentes da autoridade presidencial, 
em jogo no pleito não teriam votado ~ E po1·
que não vota.l'am no pléito os funccionarios 
publicos ~» 

E com desabusada corogem, vem o autor da Parece curinso aos contestatlos que se 
defesa dos contestados dizer que:«si não hou· accoimede fül~a. uma. acta que de facto lavl'ad:i. 
i:csse ESCRUPur.o de sua parte poderia offel'ccer fóra do ecli!lcio em que se fez a elt:ição. dlz 
um boletim ou mesmo uma. acta. falsa., comª entretanto haver sido lavrada em mesa; 
van~.:i.gem de ter em _vez <le um, como os comprehende-se que a. curiosidade apontada 
adversos, a quasi unanimidade dos mes:.riosi>! resulta de ba.ver sido expedido a tempo o !.:o-

Confira·se a acta desta Sª secção com o letim. 
edital da eleição dos mesa.rios (documento ·Para. os contestados desde que ~e expede o 
n. 20 pagina 13) .e verifica.r-se-ha que os boletim, está. tudo feito; a. conclusão regular 
mesa.rios adversos dos contestados eram ou irregular dos trab:i.lhos, dahi por deante, 
dous, eleitos pelo Governo Municipal, e não é cousa de nooada e sem importancia.; faça-se 
um como se diz, para ser cabida aquella o que se fizer, mesmo coritra a lei escrevam
phrasc_ altisooante- o.; qi«>.si imanimidadc- se falsidades :na a.cta. fôra do edificio da sec
ísto é, tres ! · · cão. e nada. füso altera nem prejudica o me· 

Nada. teem os.contestantescom os esc-i-upulos recimento do processo elcitoral. . - . 
dos contestados, nem com o que poderiam Curiosa ... é esta opinião que se não e:1:· 
elles fazer neste 011 em qualquer outro caso ; p»ime a methor pm·cella de espirito revelia a 
a.penas po·aderaro.m que. si tivessem o arrojo alta. dó.:"e de criterio de quem já. colla.borou · ·. 
de lavrar tão b~m um boletim ou acta fül~, na. confecção.de leis da Republica. ' .. 
seriam confundidos, como o teem sido onde o Para concluir . A defes:J. dos contesto.dos · 
fizeram, ficando á. mostra as suas desabusadas baseia-se: I.• N<» eleições a descoberto, ~im: 
fr_aiW.es. chamadas as declara.çõesde'votós, t1'anscriptas 
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pelos escrivães de :paz; rJeclaraçÕes de que 
,- não cogitou o legislador. O art. 7° da lei 

n. 426, de 7 <le dezembro de 1896,.niio per
mítte duvidas. 

·Dado o caso de recusa de fiscaes~ mesa.rios 
. efi'e~tívos , ou dos supplentes na. falta destes, 
· :pódc o eleitor fazer a. sua declaração :perante 

o.tíl,belliã.o ou autoridade judiciaria ; essa 
· declaração se i·eduz a escripto e o eleltor a.s

signa-a. As declo:rações de votos ou eleições a 
descoberto, como alternativamente as deuo

. mina o autor da «Nossa Defesa» foram Jeita.s 
· em o:vulso e o escrivão de paz transcreveu-as 

no seu livro de· modo que no mesmo não 
consta nem existe assigna.tura. dos eleitores 
declarantes ! 

A razão fraudulenta desta. in-cençüo que 
nfü) terá curso nem acceitação, e clara e ma
nifesta. No avulso qu~_lquer pessoa escre""Ve 
os nomes dos eleitores que teom de figurar 
como declarantes e o escrivão os transcreve 
logo no seu livro; mais tarde, com vagar. 
por meio de promessas, induzimentos, enga~ 
nos e ameaças mesmo consegue-se dos elei· 
tores que assignem um abaia:o assignado 
igual ao avulso j:í. transc1•ipto e o escrivão 
que é da familia ou da grey reconhece todas 
as assignaturas. Isto qnando algum habUi
di1so especialista. não se encarrega de imitar 
mais ou menos as firmas dos que figuram 
como declara.Dtes, certo previamente da im
punidade. 

2.0 Nos títulos de eleitor trazidos em quan
tidade, que era. licito suppôr muito maior, 
a.ttentas as dimensões da caixa em que vie
ram acondicionados. 

Taes títulos porém, nada valem e naea 
:provam. A môr parte delles. prima facie se 
vê. pert<mcem a varias· series ou emissões 
falsas suppridas pe1a Ca.mara. Municipal 
ad usum ·dos amigos <los contestados ; . não 
trazem o numero de ordem do eleitor no 
alistamento o que é significativo. Os outros 
de que não se póde ao simpies aspecto dizei: o 
mesmo ficam sob a suspeita de falsidade, 
mormente ~endo apresentados :por quem exhi
biu aqueUes e não justi:ficou síquer a posse 
desses documentos que, segundo rezam as 
declarações dos eleitores a descoberto ·deviam 
achar-se no cartorio do escrivão de paz a 
quem foram entregues. · 

Fioalmente, e ainda sobre os titulas de 
eleitor: 

A poSEe des;es ti tulos prova a adhesão do 
eleitol· e o voto dado na eleição 1 Diz o autor 

- da defesa. que sim e para isso veiu carregado 
delles. 

Pois bem; então explique i~to: a Nua acta 
da. eleição da secção unica. do 6° tlist1•icto de 
Campos dá, comparecidos 131 eldto1~s, vo· 

tando nos contestados 130 e nos contes
tantes 1. 

Teem os contestantes em seu poder 60 tí
tulos de eleitores de· entr'e os 160 que lhe 
deram os votos na eleição legitima de 30 de 
dezembro, titulas ·esses que expontaneam~nte 
lbes foram remettídos sem que· houvesse 
mister andarem emíssarios esmolando-o~ ou 
arrebatando-os, nem tendo sahido crimínosa
mente do Archivo da Municipalidade pela 
prevaricação c1e funcciona1•ios . sem esct'U
pulos. 

Insistimos; como se explica. só ter t ino um 
voto naqnella secção a chapa elos contes
tantes. 

.Aquelle voto isolaclo no 6" districto,segundo 
a acta forgicacla pelos amigos do Sr. Nilo 
Peçanha que proclamo-a ser a verda.deira e 
legitima, póde·se dizer que e a .característica 
da pretenção dos caadidatos contesta.dos no 
2'' districto eleitoral do Estado do Rio de Ja· 
neíro:-Unica ! 

O ma.is para o debate oral. 

Rio ele Janeiro, 15 de maio de 1897 .-Silva 
Castro.- Eu:iebio Queiro:::.- Pedro Tavares 
áa Silva. 

· TREPLlCA. - OS NOSSOS DlPLOll!A.S 

Nilo Peçr;nha, por si e seus coinpanheiros 
Leonel Loretti da Silva Freire e João Anto-. 
nia Alvú de; Brito, etc. 

Os candidatos diploma.dos pelo 2º distl'icto 
do Estaçio do Rio de Janeiro, muito pouco 
teem a. dizer á. face da. réplica. dos candidatos 
protestantes. . 

Porqué não foi articulada uma nova prova. 
contra a validade dos nossos diplomas, a não 
ser trechos de chronica jornalistica. local, 
psychologica ejuridicamente pobre~. é bem 
excusada a polemica só pelo amor da pole· 
mica. 

Duas palavras mais, e ficará. à Commissã.o 
~tarefa de honrar e de consagrar a. soberania. 
eleitoral de nossa terra. 

Os contestantes fizeram seu grande cavallo 
de batalha da falta dos boletins complemen
tares aos que offerecemos, e relativos ao no.
mero de eleitores que compareceram nas sec· 
ções em debate. .. . 

Na intelligencía da léi, sempre reputamos 
a formalidade dispensa.vel. Uma vez que os 
boletins entregues à Commissão davam o 
numero de votos distribuídos a cada candi
dato, nos :pareceu sem alcance declarar o 
numero de eleitores comparecidos. 

Mas, como i.lisso 5e fez· aquelle castdllo in
(antit de que fallava. o Sr. conde de Derby 
na l'eforma elei tora.l ingleza. de 48 · :illudindo 
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ao icsuccesso dos governos, pouco nos custa , dade do protesto. .Em lo<lus ·a.s esc:i.ra.mu
juutar a.gora. os referidos documentos •. - j ças, porem. contra o, expr-essiio real do s:.ifü."a
Aqui ficam elles. gio •. iá n<>. l" <]o 10º, já. il<'- eniro do J3 ·, ji\. ·lia. 

Arguiu-se de falso o alfatam~nto de Cai~: j 2~ do~·, o que. sempre apparece é ~ma·jus
pos. Ao~ D?SS?S. adversar10s nao ll)ernceu fe 1 t1ficaç:;:i.o sem ~1ta.çii.Q da parte ceatrario-, e que 
a c~rt1dao J1:J.d1c1al e~ que se provou que elle 1

1 
aos oltios do Pat'lamento, desde os dias do lm-. 

esta. trrm8Cr1pto no hvro de notas <lo 2• tabel- perio. não vale o que pc-.sa.... . 
lionato do munici11io.de accordo com o·§ 3° do1 A proposito das netas impugnarlas do lta-
art. 2i da lei de 25 de j;i.nciro. j peruna-u. 1·éplica foi de um;i. insulficiencfa . 

Adea.ntamrn que o alist:imento não está clepl•)!'o,vel .. Pro>amos C.:>m a.s certitlfus do 
ta.l em li'll'O de not:i.s, mas em um livro es-1 •·lbt::men to CjUCl votaram eentenaresdc phos
pecial. . phoros na 7", i2• e na 19• secções dv mn::i.i-

0 curioso é que,pro~guindo. escrevem que cipio. A Commissãô ~"i::unin;i.r;í ou ooofron
em tempo remoto. examinando o MSO pc-. tarú. a.s cert.idües do nlis:.amento lega.I com o 
ritos nomeados j udicia.lniente, decla.rara.m ' termo de comparecimento de cada uma, e verá 
ser de notas o livro em questão. conrno~co que a fr:Lucle f .. i um:i vel'gt·nha. 

Não é só. O referido alistamento que Como tir-gumento uo...-o ti \·emos oa hypo-
serviu uu. pra~er.te eleição, e o que tem ser- the:;e uma açrgressão p:w01·o~a. aos esr:rivúes 
vi do em todas as eleições da Republica. cle paz, que nos t ermos do .§ 20 do art. 'Í~, -Oa 

Nem ~e dig:\ que depois do suffra~io uni- lei de 2G d.e janeiro tiveram de l'egbmar no 
Yersa.l, organizando os poderes do Mt!l.co e livro de not:i.s o resulta.cio da. eleiçã.o.Ahi. er:
fandaodo o Governo Republie<1.no, outro .ti- tretanto,ê que osprotes.antes denam ins \stiro 
.-esse siC:o o o.listameato de Campos. Tem Porque, si em ~arupos ha:vle títulos falsos; 
sido sempre o mesmo e, o que e mai~, na não se púde provai· que ;;.igut>-m tivesse ,-otc.do 
vigeucia. legal clo.s recursos r,.ue a. lei esta.tue com elles; emquauto que no It aperunc:i. o caso 
e que v~.Iem :por uma garantia etncaz d:1 :;e consumou com todos 03 sacra 111entus. 
libs:r•!ade politica dos cidadãos. O ~;;co.ndalo resalfa das certidões de alista
. E note-se que com elle, clan!les~ino.fraudu- mente, dos termos de compartcimento e dos 
lento e ruim. como se diz. e que os protes- titulas em br:i.nco (doe. n. ) e com a~si
tanies se julgam com o clirelto 11e di$putal' ;matura do chefe policial da localid.-cle. A 
da Gamara. o diploma q u~ o eleitorado do emissão abi lembra os moniões de p:i.pel·moeda. 
2" districto negou a0 governicho de Petro- irre..~;tt:i.vtl que faz o supplicio dos nossos 
polis. homen~ Je Es-.wo. · 

A atnrma.ção e a.té pueril. A l 0espeito da. acta f;tli'a do 8° di:;tt'i.cto de 
Disse-se tambem que a municip:llidade de Campos, e que não pudemos compuls:.:.1-a. por 

campos di~tribuira títulos em brancrJ. Não ufi.o estar prf.sente á Sl!cret:1.ria., :.abemos, ~ll
bastava. dizel-o; er3. preciso que s<: tivesse pro- t1·etan to, que tll!i apparecem,votando,gmni!e 
vado que a.tguem vota.ra alli com titulos nurne1•0 de mortos. 
falsos. Ond.e a prova? Ahi ficam alguma.s c<:·rtidúes de obitos e 

Tiveram <•S cont~stantes os ti tu los ~o voto a com e1las o spfri li5mo U.o Sr. TorteroJli, e a 
i:lescoberto ;l, sna vista e ao ~eu ex:i.me. Commi:;são tiral'it a nltim::i. conclns;ll da 

Tiveram tambem o termo de comp(lreci- fr;:ude. Mas nem é ]l\'cciso ·: 42 cleitcor~ que 
menta tle eleitores, ao lado da.s l istas reaes vota.raro •~ d c:~et>1<erw no cartorio.:ihi iit;ur;i m. 
do e leitorado do rn u nicipio. Porque não pro- como tendo c-omparecidc na ele~.,.io cl:i.ndes- . 
v:mim o cl'ime. si crime existe ~ tina .. A de:;fuço.t.ez do recur::o, ::iã.o ~ • .;ntre· 

Pura declamação! . t:mtC>. urn:1. llO\'idade 11\,:St n .. -; mi>m·i;ii;. com-
A re.c;peito cl~s secções cleitort1e~ em que muns <'ontr;t :i. ver•\ade do \Olo. O :>r. I\i<1r-

o Iitigio i:i a trica. disfarçam a. uerrotn. do Go- colino l\lOlll'll·, em outros temj,IC•S, e t<:•s elei
verno. nada se c'Jssc na réplica. que nos çõcs com o i;1·. Vílla rb Barr:• , pot· ve::c$ teve 
obrigue :t argumentação nova. odespmzer de 11er cm certa parochia os nomes 

Na l" do 10° districto extranha.raro que o dos seus melhores :i.migos como os cumplices 
governo ficasse tão reduzido na votação que e os organizadol'e$ da mystifie..'lçiio do suifra
teve, o,::ponto <1e .ahi não figurar o concurso gio. lftm a carforio, dirigiam-se oro documento 
fat:1! !las suas antorida<1es de policia. Não se a:;th(lnt'co ::n Podei' Y<:>1·iflcado1· dt5Ir:a::ca
l~mbi-a.m os prc.te:.;tantcs que na. secçti.o se- 1·ando o emlit:~t<o . . - ~ía5 .<;lles. e ::empr<.! '3l!es 
guinte ,:,') ree~rr:o disrricto e que o cs:::i.sso 10,-m,;vam . o runtlo do q <?adro eontr-<i a s;m 
pessoa! da o~iga.rd\i:;, íiuminense proYot; a.sua ca.:idill.- tUl'&. , 
decl ic:l.!;.ÜO ás w;i:as ili.,·tilwçõt>s, .• r11acclo11«r iu.s. ,-.te'll •.lo r. i..11s,a tlii>J •ü:;'ç~ã,o do <'1'l. 7" t:o ;:e
Ma.i~ ainda, a acrn cm questiio nfio tem u m ereto l1·gi~J:.i.ü'o de 7 •:e \!f1,eo.-1bro d.~ 18:)() 
v.icio síque1·, r._'.lm ll!ll· incido leve . d~ fr:mdo-1 <rn:n:ilnu essu nctn. Pn t·[[ue i;(!;·,. ~e o!;~a .. q ::e 

Sobre u secça.o uu1ca do 14" d1~tr1cto, prefe- se tratt\ de eletl.ore~ q Lltl foram i\ carwr10 
J.í.rarn os protestantes abandcma.r a inani- para :nmullar um'1 elei~-.1.o legitima.; t1ata.-se ~ 

CamHa V, 11 ~ 
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· .. dos mesariris. do fiscal e dos eleitores. que 
-foram impedidos pela policia de exercer o seu 
direito e que nesse caso toram fazer em juizo 
a.s suas declaratões de i·oto. 
.. No 13° distrit!to de Campos, os candi
datos contestantes acharam de bom aYiso não 

_ Jllàis insistir contra a prova o:fferecida. E' 
ahi que se da o seguinte caso : appa.receram 
como tendn voto.do JJ<l eleição fa.lStl 22.S indi
viduo3. Votaram a descoberto na oppo.sícão 
123 cidadãos.Dedarara.m a.o Poder Verificador 
que não f,>ra.m votar, 65 cidadã.os. Ao todo 
4.16 ! Ahi o nnmero de eleitores afütados é. 
de 364 cidadãos! (Doe, n. ) · · 

Foram além. Neste districto o fiscal do can
didato Nilo Pt)ç::mha, e que era seu pai, foi 
com os mesarios e grande numero de eleitores 
votar em r·artorio (doe. n.). Pois nn. acta 
falsa apparece um Sr. Gayo fingindo de fiscal 
do candidato Nilo l'cçanlrn. Uma. torpeza., si 
não fosse um caso de cadeia.. 

Sobre a duplicata da l" e 2• sec<;ões do 
5° districto e secção unica do 6° disti•icto, os 
ca.ndirla.tos contestantes n1::o puderam com
bater o doe. n. 7, rllla.tivo a.o julgado da. 
Camara,füzendo preva.lecer as actas de Bezer
ros, em Pernambuco... A Commissão verá 
onde está a maioria. ri o~ mesa.rios nomeados 
pelo Po:ler Legal e apreciará de perto as actas 
f~rjadas depoi:; do pleito e para inverter a 
v1ctoria opposicionista. 

Sobre a 4' secção d:1 cidade de Campos, 
Covas de Areia. preferiram os contestantes, 
não podendo atacar o boletim, insultar os 
illustres medico5 do corpo de delicto e zom
bar dos f<érimentos que a polich iez nos me
snríos. Seria melhor talvez que :t emprei
ta.da tivesse: titio execução mais vasta, e que 
os f~rimentos tivessem produziílo a morte. 
J\dmira. como a paü.:ão do insuccesso e o des
peito da derrota possam neutr-alizar e a.bater 
os mais caros sentimentos do l1omem ! 

Estranham os candidatos contestantes ques 
a policia e seus amigos sô quebT"assem urna· 
e tnutilizassem actas depois dos boletins ex
trahidos. E' ex:i.cto. E a ra7.:1o, devemol-a. con 
fes;;ar. Desde que o Governo concertou o 
plano logo sabido de inutilizar as eleições de 
Campos, providenciámos, para que ao envez 
de ~e começar a apurar as secções pelas cedu
las de senador, começassem as rnesas pela 
apuração das cedula.s de Deputados, o que 
podia não ser muito regular, mas que tam
bem nã.o constituia motivo tle nullida1le. E 
foí o que se deu. Quando a policia invadiu 
as secções varando urnas e ferindo os 
mesarios, só prejuüica.1"am a eleição rle Se· 
nador, deixando :ialv:;, nos termos da lei a. 
eleição de Deputa.dos. 

O boletim tinha. ele supprir a. acta.. - Mais 
não devemos diz.er. E não acompanhando 
os ccntesta.ntes no terreno das invectivas e 

da. injuria, damos por termina.da a nossa. 
intervenção no debate, 

ca.be ã. commissão pesar as responsabili
lidadts de que está investida e não, env-ere" 
dando pelo caminho odioso das depurações 
parlamentares, chegar pelo exame das actas 
a consagraõão integral dos deputados diplo
mados. 

Rio, 15 de maio de 1897. - Nilo Peçari.ha. 

O §r. President:e - Não lia.vendo 
nada mai;; a trata.r, designo para amanhã a. 
seguinte oi•dem elo dia: 

Eleição do Presidente da Gamara. 
Votação das seguintes ma.terias: 
Do projecto n. 24. de 1896, autorizando o 

Governo a mandaz• pagar pela verba -Exer
cicio~ findos- ao 3º escriptura1•io da Repar
tição Geral dos Correios Jo~é Francisco Ro
drigues os vencimentos que deixou de per
cebe1• da 29 de agosto de 1894 a 28 de junho 
de 1895 {3ª discussão); 

Do projec:to n. 13, de 1897, reda.ccii.o para. 
3" discrusão do projecto n. 78, de 1896, re~u
lando o serviço de assistencia. publica. aos 
alienados (3• discussão) ; 

Do projecto n. 284 A, de 1895, autorizando 
o Poder Executivo a mandar pagat' a.o car
teiro de 1° classe da Repartição Geral dos 
Correios Philomeno Jocelyn Ribeiro os ven· 
cimentos que deixou de perc:eber (2• .dis
cussã.o); 

Do parecer n. 64, de 1897, nomeando p:i.ra 
o cargo de otficial da secretaria da Ca.ma.ra 
dos Deputados, vago pela. promoção do official 
Carlos ~'rancisco Xavier ao cargo de cb.efe 
de secção, o cida.dito Arthur Dias (discussão 
unica); 

Do projecto n . 15, de l 897, redacção pa.ro 
3° discussão do projecto n. 44 A, de 1896, 
que marca. o :pessoal dos estados-maiores do 
Ministro da Marinha e do chefe do estado
maior-general da. Armada e ,os respectivos 
vencimentos (3" discussão) ; 

Do prnje_cto n. 16! de 1897, redacção para 
3 ' r1Jscussa.o do proJecto n. 191, de 1895, que 
declara isentos da penbora varios bens, além 
dos enumerados no art. 529 do decreton. 737, 
de 25 de novembro de 1850, ·e d:í. outras pro
videncias (3• discussão). 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 40 mi
nutos. 
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21ª SESSÃO .EM 3 DE JUNHO DE 1897 

Presidenda dos Srs. Viçtorino lríonteiro.(1" vice-
11residmte) e A_rthur Rios (pi·esidente) 

Ao meio-dia. procede·S~ i chamadà, á qual 
J'f'spondem os Srs. V1ctorino Monteiroo 
Tbeotonio eh~ Britto. Brazilio da Lm:;Si!verf, 

. Nery. Carlos Marcellioo, Albuquerque Serejo, 
Amorím Figueira., Augusto · Monteneo:ro, 
c,ll"IOS de Novaes, S9rzedello Cort·êa... Ma.tta. 
Bacellar, Urbano Santos. Luiz Domingues, 
Rodrigues Fernandes, Guedelha. Mourão, Gus· 
ta.vo Veras, Eduardo ele Ba.rrêdo, Anisio de 
Abreu, Elias Martins. Henrique ValladarEs, 
Marcos de Araujo, Pedro Borges, Th:;maz 
Acch li, Torres Portuga.l, Bezerril Fontenelle, 
llclefonso Lima, .João Lopes. Francisco de Sã., 
Marinho de Andt"ade, Frederico Borgc~. Au
gusto Severo. Tavares de Lyra, Francisco 
ourgel, Josê Peregrino, Trindade, Coelho Lis· 
Ga, Appolonio Zenayrles, Silva Mariz, Er
mirio Coutinho. Jose Mariano, Teixeira 
de Sá, Affonso Costa, Herculano B~ndeira, 
Coelho Cintra, Pereira de Lyra, Malaquias 

Godoy, Adolpho Gordo, Ferri1l.lldo Prestes, · · 
Ces!l.rio de Freitas. Lucas de Ba1·rl1s. :;::dmun· -
do d;i. Fonseca .. P<t, ,:<lino Carlos; ;!r:;.ndsco 
Gl_icerio, At·~h;1r ~)iederlchsen, -~-:.0d0lpho 
Miranda, Ond1J A';;."antes, Urbaw' de Gou
vêa. H~rmenegi!do de Moraes, Luiz Ao:lol·pho, 
Caracctolo,Mello Rego, Xavier do VCJUe, Aleu
ca.r Guimarães, Lamenha Lias. Leoncio Cor
rêa, Lauro MüUer, ·Paula Ramos, Fr:mcisco · 
Toleutiuo, Pedro Ferreira, Plinio GCJsa.do, 
Francisco Alencastro, Rivadavia Corrêa. 
Pinte da Roclla, Vespasia.uo de Albfolllerque, 
Py Cr~~spo, Campos Cartier e Cac.si:J.no do 
Nascimento. 

Ahre-se a sessão. 
Deixam de comparecer: com caus:i. 11;;,rtici

pada. os S;-s. Martins Junior, Thec~hilo dos 
Santos, Aristides de Queiroz, Au;:;usto de 
Vasconcellos. C:impolimt, Ferreir~: Pires, 
Carvalho Mourão. La.mounier Goioú'etlo. Al
fredo Ellis e Guillon; e sem causa.. o· Sr. 
João Vieira. · 

E'-lida e sem t1ebate appro-vada a acta <la 
sessão antecedente.· 

Gonçalves, Barbosa. Lima, Cornelio da o Sr. -i• Seeretario procede a. 
Fonseca, Julio de Mello, Moreira Alves, Mi- leitura do seguinte 
guel Pernambuco, Juvencio de Aguiar, João 
rle Siqueira, Angelo Neto, Arthur Peixoto, 
Rocha Cava.lca.uti, Euclicles Malta, Araujo· 
Góe::, Neiva, J~yme Villas Bôas, Seabra, 
.qastro Rcbello, Milton, Tosta, FNmcisco 
Sodré, M~noel Cnet1no, Eugenia Tourinho, 
Paula Guimarães, Vergne de Abreu, Amphi
lophío, Jolio D11.ntas Filho, Adalbarto Gui
marãeo,Rodrigues Lima,Tolentino dos Santo~. 
Eduardo R.arnos,Arthul' Rios, Paranhos Mon
tenegro, Marcolino Moura, José Murtinho, 
Heredia de Sa, Xavier da Sih•eh'a, Oscar 

EXPEDIENTE 

Officio do Ministerio dn. Justiça e :;regocio' 
Interiores, de 1 do corrente, enviaailo o offi
cio em que o juií: federal mi. secçii,o '~e Mmas 
Gera~s rer>resenta sol:ire a net:es:::id1üla de 
reforma do :i:rt. 11 da. Ie i n. 22 l , de 20 de 
novembro ele 1894.~A' Comrnissão li•~ Consti· 
tuição, Legislação e Justiça. 

Godoy, Irineu Mad1ado, Alcindo Guanabara, · O Sl". Lucal!'o de Bal"1·os--S1'. pre· 
Timotheo du. Costa, Raul Barrooo. Felipp11 sidente, pedi a palavra simplesm"ntp, uat'll. 
Cardoso, Belisario d~ Souza, Pereira dos làzerumadeclar.'.!.:;:ã.o t~e roto: qlle si ·~s·:ivesse 
Santos. Fonseca Portelln.. Erico Coelho. Ago~· pre~enie â. sessão em que o Sr. Beah~a a.pre
tinho Vifal, Ernesto &a.zilio.Julio dos S:into~, ioentou a moção, teria vot:tdo couku e!la. e 
Deoclei::lano de Souza, Barros Franco Junior, subsct·everia in toium o discurso proauncmd.o 
Bernardes Dias, Urba.no Marcondes, Paulino naquell~ sessão pelo illustre chefe do Partido 
de Souza. Junior, Porice de Leon, Mayrink, Repu~hcano Federal. o Sr. general ~rancisco 
Calogeras, Almeida Gomes, Mendes Pimentel, Gl!cerio. · . 

. João Luiz, Vaz de Mello, Monteiro ele Barros, • Peço. a V. Ex. qu~ faça consignar na acta 
Ildefonso AlV'iID, Luiz Detsi,Gonçalves Ramos, esta minha declaraçao de voto. 
Antero Bote!~o, Francisco Veiga, Alfrédo Pinto, 
Alvaro Botelho, Leonel Filho, Antonio Zaca- O Sr. Presidente-V. Ex. qUeir:i. 
rias, Rodolpho Afüeu, AugÜ:sto Clem:entíno, mandar por escl.'ipto sua declaração. · 
Telles de Menezes, Theotoilio de Magalhães. 
Matta Machado, Nogueira. Junior, Arthur 
Torres, Ma.nuel Fulgencio, Lindolpho Oa.eta.nq, 
Edua:rdo Pimerrt.,1, Olegario Maciel, Rodolµho 
Pa.ixão. Padua. Rezende, Lamartine, Galeão 
Carvalhal, Luiz ·Fia.quer, Alvares Rubíão, 
Casemiro da Rocha; Domingues de Casti·o, 
Oliveira Braga, Búeno de Andrada., Gustavo 

O §r. Xavier• da Silverc:-a, ~O 
Sr. Deputado Augusto de Vasconcei lo·i, meu 
!1l nstl'.e comp~nt1eiro de baoca.•ta, r·edü:.me 
para communico.r a. V. Ex. que, pur t;;otivo 
de gravissima e.'1fermida1e em pesso::i. de sua. 
familia, se -viu forçado a ansent:!r·se por 
alguns dias desta Capital, não tendo podido 
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.. por isso comparecer• às s.essões . da Gamflra. e' lhe era possi•ei quebrar a solidariedade com 
:prova.velmente não poderá fazel-o por estes a ª'epulação bahia.na., que_ti"nba votado uni- _ 
dias mais prox.imos. for•memente peta approvação do requeri'. · 
· IJlento de _a.pplausos ao· governo.· · 
•·"Q.Sr, Ep.eli<les ~·laha.:....sr. prec- Esse µedido dl' demissií.o do iiiústre. repre· 
sidept~. o Sr. Dr. Theopllilo . dos Santos sentante da Bahia foi submettido a votação 

· ·.Pediu-me -para dedara.r a. V. Ex. que. em noinina.1, o que indica ter havido tla parte da 
. vista do seu estado de .saude, tem deixajo dé Cam:Jra. · a. intenção de· se pronuncia.1· de 
comparec~r às sessões. modo claro e .solemne sobre esse assumpto. 

:i.s~umindo cada DeP,utadó a responsabilidade 
directa e ostensiva do. seu voto e das conse
quencias que de[ !e possam re!!Ultar. 

O. Sr. Luiz Flnque.r -Sr. pre
sidente, estava aussnte na oceasião em que a 
Camara foi surprehenditla. µela a.prese;itaç:ió 
da mo1:ão do Sr.. !Seabra, e por e~te motivo 

Ora. nestas condições, e deaote 'do gravís
simo momento J!olltico, não me~ licito eximil'
me a esta respon;;a.bilidade pela circumstan
cia fortuita, de ter adoecido; ao contrario, . 
venho hoje a~sumíl-a sem vaeillacões. · 

Todavia. manda a ju.,~ti<:a que declare que 
sentir·me-hia. cons trarigido e emcaraçaflo para 

O Sr. P1.•e6idente -Peço a V .Ex .. vqtar, si o rio"Qre Deputa.do o·~r. ArthUJ.' R.ios 
que mande poi· esc:·ipto sua declaração. · tivesse feito do seu pe~ido de demissão, uma 

· quel'O fazer declara.~·ão irlentica. i que acaba 
de ser feita. pelo meu colle~a de b:uica<la, de 
que, si estivesse preEeilte, teria vota1o contra 
essa moção. 

O Sr. Rau.~ Barroso.....,. Pe li a 
palavra para solicitar de V. Ex. a ftneza. de 

, mangar con~i.znar na acta a declaracão r1e 
voto que venho fazer i>elativameote à ques

, tão agitada. a pro~o~ito da. moç-ão do Sr. 
Seabra._ 
·Por motivo de ruolestia não pude compa

recer nesse dia n.;m no immediato aos 1.le· 
bates de$ta Camara. · 

questão de cortezia. pessoal e de recoa.heci· 
mento de su~ cajmcMnde ·é dos seus serviços, 
por tet" dirigirlo com grande brilhantismo os 
trabalhos da Caniarn.: Mas, uma Tez que 
S. Ex. fez timbre em colloca:ca questão no ter
reno da confianç:\ politica (lo Executivo, como 
que querendo habilmente reopvar ~moção an
tes :cejeitado., cump1~0 um dever declarando it 
Camara que. si es'tive5se presente ã. sessão de 
sabliádo, teria votado".':" sim.:.... Mo e, concedendo 
a éxoueração pedida por s. Ei:. E. assim pro· 
ce4endo. não faria ma.is do que rei ~rar q vota 
que dei contra a maçã.o impertinente e intetn" 
pestiva dó sr·. Seabra. . . . 

O Sr. SEABIU.-Obrigado. 

Si est ivesse presente, teria votado. contra. a 
:moção, :por estar de accol'jo com as observa
ções feita> a esse respeito p·lo S1'. general 
Glicerlo, e. coherente. com este principio de 
soli>lariedade rolifica., eu teria vo~ado a 
fa. •01• do pedido de demissão do honra.do Pre
dente desta Asseri1blea, o Si-. Dr. Arthu1• 
Rios. 

O SR. PLlN!O C..1.sA.00 -:-- :Estou usan<lo de 
termos p:tl'lameutai·cs, e V. Ex., lente de di· 
reito, deve saber que estou usando até de 

O Sr. Presidente- Mande V.Ex. terµiosjui-idicos. 
llOl' escri:pto sua decla.ração. O SR. SEilllti-Eu estou agradecendo. 

" " .. · .·. • • .• 1. 

O Sr. Plinio Casado - Sr. pre
sidente, por mot i \'O de molestía que recla
mava intel.'vençã:o :>:Jedica e serio res~uardo, 
não pude comparecd' a sessão de sabba.do, 
como era do meu dt:ver e como aliás eu tanto 
desejava, :por me p:!recer mesmo que a.lgo de 
importante e de ex:traordinario se devia pa.s
Ea.r aqui, ainda como uma consequencia da 
sessão d(l. vespera., em.que fora rejeitada a 
moção congratulatoria a S. Ex. o Sr. Presi-

. dente da Republic.-i. · 
Effectivamente as minhas desconfianças se 

realizaram, e :i. scsõ'lo de ~n.bbado revestiu·se 
de uma grande e :-xcepcional !mporta.ncia. 
O nobre Deputa.do Fla B?hia, que com toda. 
a competencia dese1:\penha.va. as fun~ções de 
Presidente ela Ca!.!:ara., solicitou a, su~ ex· 
oneração allegando não ser mais deposita.rio 
da confüµ1ça da maioria, uzµa vez. que não 

o SR. PIJ'.NIO CASADO .,.... Por consequencia, 
não faria mais que reiterar o voto dad·o cou
tra a moção impertinente do nobre Deputado 
o Sr. Seabra, e do que manter com .OS meus 
coHegas de bancada· a nunca desmentida so· 
lldariedade que une os representantes do Rio 
Grande em face dos altos interesses da Repu· 
blica. · 

O SR- Pru;;sroE11.'TE~Queíra V. Ex. mandar 
sua tledariu;ão :por escripto. · · 

O Sr. Bueno de Andrnda-. 
Sr. presldente, á vista· da. declaração clara 
dos meus collegas de banca.d:i., explicando o 
proce~irneuto que teriam deante desoe rompi
mento do P<1rti'10 Federal, eu, que es~ou acos
tumado a. assumir tambem 'posições ~fa.ras, 
sou obrigado a ep.viar á Mesa a minb.a decfa
~a.Ção de voto~d.e que si ~stfre5se Presente na 
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sessão em.quê o nobre Deputado o Sr. Seabra a.presentou a moção, trria votado pela sua. 
· ãpresentou aqui a. sU1• moção, eu não di.réi acceitação, porque; parlaU.1entarbta·o orador.

impertiilente; mas bem esperta para lançar folga e se regosíja. de ve1' a Gamara todos os· ,. 
a desordem no p!lrtído a que S. Ex; tardia- dias ":fl~mando principiOs do ma.is puro nà.r· .. 
inente veiu se filiar... - · lamentarismo. 
~ó Sa. SEABRA.-NãO .tinha essa 'ii:itenção; M<is .• sujeita a.o debate, votai'i:j. contra; 
foi ionocente. . · . ella; por doos motivos ca:pitaes: poxque im~.: 

.. ºSR .
. · BUEN.o DE A~·n·a· AT" .- P. 01:9 ~em-,· e-u portava em uma i;:irova de conflança.;polit1éà 

" ,_,A " ao Presidente da Republfo:i.; e ao orador·, op: 
modificarei o meu modo-de diz~r. Si estít'esse posic:iooista. que não ·.ri~ceberi do primeiro· 
presente quando se apresentou a moção inno: m:igistrado da. Nação,' nem :para si nem para. 
ceote do Sr. Seabra.,~u teria em prim~ir~ log~r o seu partido, siquer, :-1, jusfü;a das leis e a 
procurado consegmr que aquella moçao nao éompa.ixão ·que os vencidos despertà.m em· 
:fize~se parte ~os n~ssos de~ates. por eDtender , todo;; os bons coraçõ~ •. se deparava.. o mo. 
que a Re_pubbca nao perm1tte: aquellas .con- xnento em que lhe cumpr'.a. tratar s. E:ir. 
gratulaçoes ao Poder Executivo. Mas, uma com a mesma. !'J.'ieza. afacial de esta.tua. da.. lei 
-yez vencidn. J?.eSte r<>cinto, e~ não procur_arja, em que se encarnou."" 
como repu])l_icano .que dí>St"Ja. -ver o reg1m~n O segundo motivo é que, si o governo pre- . 
qne p:oclamamos, ~m~lantado pr?fn~damente císav:>, de moções de apoio da. Ca.mara, o no-

· no p~!Z, dar a dem1ss~o moral. i~directa. ao bre leader da maioria é quem devia. propol-a, · 
p.-es1deo.te da Republica, por meio daquelle não poi·que desconheça competencia no nobre · 
a.ct~. . . . _ . Deputa.do pela. Bahia par>i fazel-o, como aqui 

Eis bem clara a minha posiçao neste as- .se proeurou in~inuar. s. Ex. é um homem· . , .. 
sumpto. . . . . _ de posições cefinir:las e arriscadas; . 

Eu teria. vota.d~ a favor da. ~9ç~o. de~de Hoje defende o govet•uo com a mesma ga.- · 
':J.u.e a C~m~l'1L s~ Julgou com_ o direito de su- lha.raia, intrepidez e coragem com que se 
Je1t?l-a a dtscussa.o, p_orq~e na.o recuso.o_meu bateu a bofdóda. esquadra ·revoltada. contra. · , 

. apoio par~ .que o ~mmetro governo -c1v1l da. 0 Presidente da. Republicu. Marechal Floriano. ·· 
da Republtca·termme o-seu mandato. Não se lance; portanto, suspeição sobr-e a au· 

· o S:r. :Presidente~o mitre Denu
ta.do queira mandar sua declaração de ;oto, 
por escri :pto: 

o S.a •. B~~o DE ANDRADA-Perreitamente. 

toridade com que s.Ex., ~ufi'ragado pelo Par
tido Republicano Federa~. c.a.ndid~io affü.gado 
pelo Vice-Presidente da R"'publlca, apresen
tou a. moção congratulatc.da ao governo. 

Reconhece, no emtanto. o direito com que 
o itlUstre lea.der da maioria a combateu. 

o Sr. José ~•arhi.no não se s. Ex:. neste ca.racter serapre se honrou mais 
nproveitar:a da solemuidarle do presente de· com it for~ que sempre ti1spoi: rio seio do seu 
bate, si hontem o bonra.do Sr, presidente; partido do que com o l:Jgar suba.lterno de 
com o ardor e vivacidade qne é o traço da leade1· do governo. . 
união do generoso s::mguepernambucano com Acha que o gove1•no :linda. não merecia o 
o rio-~randense. nã::i t.i vesse 'inopina~c.m(>nte seu apoio; ~Ol'<J.Ue foi frr.co. A.' ruocida<1e da 
fe~baao a hora. do expediente. Escola Mihtar. chPia. de ioéas, de enthu-

Mas deo.nte do esmagador peso que ns;,, . •r~ siasmo, não se bumillm: castiga-se com o 
:da a vida nacional. pela interrupção da.s peso da lei. Um corpo 1ie exer.::ito que con-· 
funcções de um dos ramos do Poder Publico, stitrie um perigo para, a autoridade. para a 
é obriga.do a solicitar a attenção dos seus lei e para. as ínstituiç{>es, dissolve-se; mas 
collegas para jui:tificar a. sua attítude nesta. não se humilha. A um:L tal medida., símul·. 
Ca.mara. . taneii.mente fraqueza e humilbaçã.o, iómais · 

Ella. é excepcional; Qoofossa. :Pelas cir· daria. o seu voto. E' este o seu. modo de pen-
cumstancias etn que se vê colloCa.do e pela sar em relaçiio á mocão. . . · · 
singularidade em que se acha neste· recinto.. Mao; o que no moment,) domina o espírito ·· 

Esta. singularidade, porém, não quel' dizer de todos éa eleição do Presidente da Camara, · 
o isolamento, a nullidade, mas porque aqui no terreno da confiança politica. em que foi 
representa um grande -pa.rtido abafado nas posta. . 
malhas da corrupção eleitoral, partido que Não se sente embanç:ido pam pronunciar- · 
age e vive com o coração pJrna.mbucano. se a respeito. Sem amor e sem odio, assistirá, 

Deve, pois, definlr-s·3 com ·a franqueza que l ao tleba.te que S9 vae tr:war, mas nelle não 
fui semµre o traço· mais accentua.do do seu tomará parte porque se1•ia, um acto. de impro-
caracter. · "' biclade, um estellionato p<11itico. 

Si aqui estivesse no momento em ·que . Não pertence ao Pal'tVlo Republicano Fe- ; · .· 
o seu ill~stre amigo e companheh•o dastre- dera.l e menos· á dissideacia, J'azão b:i.~tante ·. · 
mend.as crises ~trioticas, o Sr. Seabra; forte para. iJJ!pedir o ora.dor de tomar parte_ ,. 
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l1o deba.te de um facto da vida intima· da dis- tendendo retirar-se deste recinto, quando o 
.ciplina desse mesmo pa1•tido. Presidente da Republic:i. .. pedia meios para 
. Não-pl~oeura- uma. theoria ·de occasião para . bater <\ revolta, o Sr_ presidente deve re-
. justifi.car a sua attitude; o que vê neste de- cardar-se de que esta opposicão voltou a 
._.b,i.te é uma questão drt. vi1là intima do Par· occupar os seus logal'es e ao som dos canhões, 
· tido yer>.er:i.I, é a cheTia do Sr. general Gli- que' então troavam, cumpriu o seu devei·: 

çerio posta em duvida. Ora, si o oradol' não. poz-se ao lado do governo. · 
teve: a honra de militar sob o.s ordens do· il- Apresentámos, diz o orador, ê v~rdade, 
)üstre g13neral, .si não pertence ao Partido ne5sa occasião, emendas. que · cahiram; mas 
Repu!ilk:,no Federal, entende que, sem fugir nem '[)Or isso abandonámos os nossos lagares; 

.·.ao seu dever, e antes e;01brç,ando-se em cum· aqui :ficámos firmes. votando as medidas 
. pril-o. deve abster-se de votar. porque se1·ü1· convenientes para oater a revolta. 
um elemento extranho na vida do partido Nestá ag\bçã.o; -demos as leis de orça.-
cujn. sorte se vai i1ecidir. mento; ninguem se retirou antes de cum-

E' a posição que vai manter deante da prido es;e dever; · 
. eleiçii:o p-,·esidencial.e, a:;:sim :õe pronunciando, Agora. e esta mesma orientação que guiar.\. 

é_ a mais éloquente prova que podia dar da o orador e seus companheiros, em r elação ao 
smcerida::le, da lealdade politica com que assumpto que se debate. . 

· sempre C·)Stuma pro~eder. (lvlui,rJ õún, muito Inteiramente alheios ao5 interesses íntimos 
l.iem.) elo P11rtido Republican·o Federal. desde que se 

ORDEM DO DIA. 

ELE! ÇÃO DE PRESIDENTE DA CA::VIARA 

agitou est:"l. questão, natural111ente, in~en;;\
velroente deixamos-nos ·arrastar pela. ten
dencia natural do nosso espirita. _ 

Como se tratava. de _prestigiar o Pocler 
Executivo, como ·o proprio Poder Executívo. 

O §r. 1'-.latta l\~achado.,... Peco a pelo orgão dos seus amigos, declarou que .o 
palavr~1 :•ara uma explicação pessoal. voto que a Gamara ia dar, si fosse negativo, 

importava em desprestigio ao governo, e"'te 
O SR. ?1rn~IDENTE-Tem a. palavr<'I. o nobre grupo, muito natura.lmeilte, sem prever as 

Deputa.dt., consequencias, julgando curo prir o ~eu dever. 
votou no intuito ele presti~iar o Poder- Exe-

0 Sr. Mat.ta l'C'.laeh:ado (para uma cu ti vo. 
explic.açlio pessoai). A Camara comprehende E' bem certo, continún. o 01•ador, que não 
que, depois das decle.ro.ç:ões do nobre Depu- pretendemos nada .com os nossos. votos e 
tado, o Sr.José Maria.no, nós, seus correligio- nem esses votos nos obrigarão a consequen

. ria.rios e amigos, não podemos deixar de ex· cias ulteriores: nos manteremos firmes nest.:i. 
plica.r :!. nossa a.ttitude, bem diversa. da de posição. governe quem governar. 
S. Ex. Não dirá que não pretendamos um dia go· 

s. Ex. bem claramente explicou os motivos vernar este paiz, porque e possivel que as 
particulares e pessoaes, alíás muito impor- idéas que ora defendemos sej!l-m trium
trntes, que tinha, para assumir essa attitulle pbaates; o que diz ê que não temo3 n.ctua.l-
ã. que se rereriu. mente pr.etenção alguma. 

Qu~.nto á attitude ·que assumimos nôs Nôs.· que não temos intaresses particfarios. 
outros, eila tambem se explica perfeitamente que sçimos aqui ·sentinellas avançadas da 
e não r~evia snrprehende1' a ninguE-m. Constítuiç;ão, devemos cercar o Poder Exe-

Todos a;:iui,r1ue ·:OnhEcem e_qu~. teem acom- cutivo de todo o prestigio, sem que daqui 
panhado :testa Gamara o procedimento deste nos ;1dvenha compromisso. algum. . 
pequeno i,;rupo, que não tem a honra de per· Si ·porveutul>a desta luta resultar ~ for-· 
tencer ao Partido Republicano Federal, estão -mação de dois lJartidos, grande neces:;idade 
perfeit: .. m.mte certos de que e3te grupo tem para esta Repubfüa, necessidade imprescin
procur..-.do sempre colloco.r-se M lado do poder dível para a sua conservação, nós então. na-

. constitni•.:o da Republica, da autoridade, tW'almente nos uniremos áqueue· que ~e 
porque es~á convencido de que. comquanto approxíma.r mais do nosso . . modo de pensar. 

·não possa íufluil· nos destinos da Patria, em Eis a declaração que faz o orad.or em seu 
vista de s'.rn rra.r1u.,za numeric:i, e5ta. attitode nome e no dos seus . companheiros. (Muito 
é con Hrni··,nte no mt•men.t.o actuu.I. bem.) · · 
·O Sr. ji~esir'.ente, rnajs ar,tigo nesta Ca- . 

roam. é·:. -~ ue muitos dos :;ossos collegl;ls, deve O Sr, President.e-A Mesa já. tinha 
recol'da·-~-n de que quando rebentou o. re.vo!ta, annunciado a eleição de presidente da Ca
de 6 d;; ~c::eru11ro. a. op_;K;s~c;ão. que era. aqui l mara, q_uando o nobre .Deputado por Minas 
numeros. ::i. e que presta.va ás vezes atteução a Gera.es pediu a palavra para uma explicação 
modesta. :2 humilde opi:lião à,o oradQr, pre· pessottl. · · · · . · 
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A C:i.m.a.ra está convencida. de que a eleição se veri:ftcar que houve engano, me parece 
reveste-se . de muita solemnida.de; por . isso que não pód.e ter logar ess;t nrifi.cação._. 

. pec.-, aos nobres Deputados que, para. ma.ior E' este o melhor alvitre de que a .Mesa. se 
. regula rida.de nos trabalhos, conservem-se lembra.. e que propõe ~ ca.mara.. 
sentados em soas cadeiras e, á. proporc;ão que Em todo o caso, si algum Sr. Deputacro · 
torem sendo· chamados, venham depositar as suggerir um oiJ.tl'O melhor á Mesa, dãsde jâ. 
suas cedalas na urna, quetlca:rá em frente a.o declaro que o acceita.rei. 
Sr . 1° _Secreta.rio. 

o Sr. José Mad~no-Peço a. .pa.· . 
O Sr. 1. • Secretario . procede . á Ia-vra. pela ordem. 

cuamada. · · . · · 

· O Sr. P.resident.e- Votaram 167 
Srs. Deputados. O Sr. 1° Secretario vae pro
cederá. contagem das .cedulas. · · 

O Sr. Presidente-Parece que' foi 
recebida. uma cedula superior ao numero de 
Deputa.dos que vota.1>a.m ; em todo o caso o 
Sr . 1 • Secretario nio tem nbsoluta.mente cer· 
teza, pois que sup:põe ter conta.do uma. cedllla. 
quo continha. outra. dentro. Vae-se proceder 
à apm>ação. e en1ão, parece, que será a oc· 
cas1ã.o azada para veriftca.r-se a duvida.. 

Voz.ES-Não, não. E' nece.>sa.rio que se pro· 
ced:i. a uma nova contagem. 

O Sr. President.e-Peço a. a.ttenção · 
do ·nobre· Deputa.do: vai·se proceder a. uma. 
nova. :contagem. · · · 

Procedendo-se·a nova contagem verifica. ·se 
ha.verl67 cedulas. · 

O !!!ir. Prell;jdente-0 numero de 
cedulas confere coru o dos 51.-s. ·Depµtados 
que votaram. Vou mandar proceder,. por· 
tanto, â apul'ação. · 

Procedendo-se á. apuração, a votação para 
Presidente da Ca.mara dá o seguint1:: resul
tado : 

Fora.m recebidas 167 cedula.s e obtiveram 
votos os Srs. : 

O Sr. Presldent.e-Vou satisfazer 
odesejo rle VV . . Exs.(o Sr. Preside~teproc1Jde 
nowmente d cimtagem). 

O numero de cedulas recebidas, como acabo . 
de verificar, foi de 166. 

Arthur Rios ........ ~... . . .. • . . es 
Francisco Glicerio..... .. . . .... 76 
Francisco de Sá.... . . . .. .. .. .. l 
Em branco. . .......... . ........... ~ 

·O Sr. Tbeotonlo de Brito 
(t• Secretario)-Votara.m Iõ7 SI'$. Deputados. 

O Sr. Presidente-O Sr. 1°Seere
ta.rio,entretanto, a.lfü•ma. que votaram 167 
Srs.Deputados. . 

A Mesa deseja. fazer a. apuração ·com toda 
a. imparcialidade e com tOdo o escrupulo e, 
neste caso, eu peço aos Srs. Deputados que 
entendem que se deve fazer a. àpuração, ou 
que se deve proceiler a uma nova. contagem, 
qU:e se -pronunciem neste s1:mtido, pDi$ que a 

· Mesa. não tem.duvida em e:fft!ctuar nova.mente 
a contagem das cednlas recebidas, 

O SR. IRINSU MA.CHADO-A ca.mara. entende 
que a..apura<;ãç»é uma verifi.ca.cão indirecta.. 

O Sr. Presidente-Perdão, Diver
sos Srs. Deputa.Uo; contaram tambem 166, pa
recendo, po.rtanto, que o Sr . Secreta.rio enga.· 
nou·se. Si aS.sim· sncceder, isto é, si o numero 
de Deputa.dos que vota.ra.m é realmente de 
167,-e a.s cedul.e.s recebidas attingem a.o nu
mero de 166, me parece que a Mesa não 
póde - apurar a. eleição, pois que isto seria 

. uma. especie do escrutinio prévio. 
Por consequencia, ~ubmetto o escrupulo da 

Mesa. a.o críterio da Ca.marâ. Si, :porventura, 

O Sr. 1° Seere:ta1•io - Foram re
cebidas 167 cedulas ; obtiveram votos os 
Srs. Ar thur Rios, 88 ; Francisco Gliceriu, 76 ; · 
Francisco Sã., l ; em branco, 2. 

O Sr. Pre9oidente-Está eleito pre· 
sidente da. Cama.ra.. o Sr. Arthur Rios e 
convido S. Ex. a. Vir tomar posse da ca
deira. . (A.o assumir a presidencia o Sr. Ar
th-ur Rios, das galerias partem manifestaçJes 
prolongadas e desencontradas.) · 

O Sr. Presidente-'- As ga.Ie1•ias 
não podem intervir . ni1s deliberações da. Ca
mara, nem p~ a.pproval·M.!le.m pa.ra.1·epro
val·as : Assim o oxige a. digaidade da. R.epre· 
sentnção Nacional e assim o determina. o 
Regimento da Camara. o qual f.irei cumprir. 
(Apoiados ; m-uito oemj. · 

O Sr. Vict.orino Mo.ntelro
Peço a palavra. pela ordem. 

o Sr. President.e....,..Ao voltar a. 
esta càdeira.. eumpr6-em primeiro Jogar- . 
o rigoroso dever de ma.nifestar á Cama:ra 
dos Deputados o meu pro!undo reconheci· 
mento, jã. 'Peia,s provas repetidas com que 
tem sum~a.gado a minha humilde pessoa., jli. 
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.' •. _pel~ ine-(1uivo~a slgnifié~!)ão que t-:ve a vo
. .. li:'\ç.;o. que ve;u :10 t-;r lngar, exp1·imiu(lo o 
~ -- -:pen~o.rnemo da Camàra forta.le•óel' o pt·iu-

. ·· ·crp!o d<"- autoridade G tnantei· com toda a. se
. guranç-a a. -Constituição... (Nao apoiados; 

- :fl'l'O~~stos 1!ehe·mentes: apartes,) · . 

Sr_ presidente, ljmito-me unica!nente a. 
~rwe>°clltar â -Caru.a.1·a dos Srs. Deputados a 
minha renuncia de seu Yke-Presídente, cargo 
q_ne sou o primeiro :a confossa.1• ter exer
cido. até este momento, muito pa.llidamente; 
(Nero apoiados). 

. Attenç.ão ! Vejo q_ue as minhas palavra.s 
.não-foram fielmeo.teinterpretadas pelos 1100.- o sr. lFrederieo Borges (pc7a 
rados _ -Deputados, que contra e!las pro- ·0 -,·dcm )....:....s~. presidente; venho cumprir um 
·testarn · d~ver de leaWade >1compa~hando ·os_ meus _ 

Não pódía. ser o meu pensamento, ao aSSU· a.mkos,veucidos na. luta. inconveniei:ttemente 
-mir as funcções. CJUe a Cama.ra acaba· de me trava.da. _ 
-confü .. 1•, nem de leve lança.i· a menor o.liensa. E' inquestionavt!l, está n:.i. consciencia na-
. a. nenhum dos Srs.. Depufados ·· (fl_poiar.los; cional, a convieção de que o Parti•1 o Republi· 
muito d~m !) . . cano f"edr;ral, habilmente explor;i.do, acaba 

Offcwler a qualquer dos S~s. Deputados elo ser ferido,_ ficando com poucos e lc<.:es ami· 
-ser·fo.-o:ffender a mim mesmo. (Apoiados; gos neis á.s suas tradíções, a sua b:.mdeira, a.o 
m--..citv Z,ç,,t ·) seu in vi5)to chefe general Glycerio._ ( .!J:füitos 

_ O ser.timt:nto, que acabo ·ae denunciar é apoiados.) --
aquene· que ve,jo kansluzir no seio da re- Eu, que, até 0 começo dos trabalhos d:i, Ca
pr~ser.taçito naciooal; nem outro po'1e ser. mara e até 0 presente momento, fui fiel a 
(Apo_iodos.) E', ness<: seniido. que as minhas css:~ bandeil'a, de que algumas veze:;; toruei
palav!·r:s devem ser int .. r-pretada~. (Apnia:dos.) me soldado insubordinado nos cornbates e 

O meu seg-unrlo dever é ·assegurar à: Ca- lut'1s travadas com ardor pelu. dedicação aos 
mara c1 ,s Deputado . .; que, no desempenho pl';n~ipios, enc1to:-me de satisfação a.compa-
i!.est::. ele•·odo e e'piaho~o c;i.rgo. não me nhando as. Ex. na su.a der-r,.ta. . 

_ . de.;;vi:::.1•ei uma sõ lrnha da. norma de pro·· A cama.ra., ao jnici~l' os seus trabalhos, 
- - _ ce·!e-r, que t(;-nbo se;;uido. (A.poiadas e apar- distinguiu-me .com o loga!'. de 2" Vice-Presi-

tes.) . dente, log-ar que, conforme o pa.rlamen-
Posso assegurar:'.! Gamara dos Sr.s. Depu- ta.rismo que acaba di:J ser iniciado nesta 

tados. i·epito, que, · nesta cadeira, não me cama.1·a; é de confia.nç,a, _ 
a1füstarci dos precedentes que nella. tenho Não pos;o estar adstrícto aos principi.os do 
mo.is de uma vez pcsto em pratic.'.J.. (Apoiados), partido parlamentar. 

A ma.is severa imp:wcialid<>de e a mais r1-
goro~::. e fiel observ.rncia. do Re;:imenw ~er'ii.o O SR. TnroTHEO DA. COSTA-Do qual é chefe 
a.s normas invaT'ia.v-.,is <lo ,_eu proce:iimento. o Presidente da Republica. {illuiios apoio.dos.) 

Teo.bo concluido. (Jluito bem). o SR. FREDERICO BORGES-O que ac:iba de 
. (Palmas r'as ;;ale»ias ao Sr. Presidente e dar-se. ·em vei de trazer apprehensões a.o 

"Vicas ao Sr. ge;1e;·at G-iicerio.) meu espirita, traz-me ao cnnt.rario grande 

O Sr. l'l.".re:;oii~lcrite adverte que as 
galerias nito podem manitest:l.l·-se. 

O Sr. Victorino ~.lonteiro
(pela ordem) Sr. :presidente, é p:;rfeitamente 
dispeusa.vel rebater a.s propodções ce V. Ex .. 
depois -que tão cla.ra e terminmtememe 
ac;>ba de explicar a Camara o seu pens~~" 
m;;m.o. (A.poiad-0s). • 

Sou o primeiro a acreJita-;o, conhecendo a 
correcção de V. Ex:., que serh1 incap:i.z r!e 
ntir.,i,r-nos a menor injuria, príncipa.lmente, 
quard.o se tratava de nôs, representantes elo 
partido republicano de todos os tempos e rle 
todas o.s êpocas (muitos c:poiados), princi· 

. pa.!mente porque a. nós, mais uo que a nin-
guem, compete preótigiar o princ.ipio da 

· autorii de. (.4.poiarlv.<). 
_. N'este te:;:oreno, V._ Bix:. semp1·e me encon
-tra1·á· a mim e cre1,)' que •;;todos os-nossos 
amigos do. Partido Republicano Federal. 

sa.tisfo.cão de ver 1lefiuidas u.s posições e des
mriscarados os m~nejos feitos contra os repu· 
blíca.nos dedicados e sinceros ao regímen. 
(Apoiados.) 
_ Venho declarar ã. Gamara que renuncio o 

logar de Vice-Presidente. para. seguír com 
meus amigos na opposicão, no ostr:.1cisrno, 
em qualquer situação difücil, acompanhal'.os 
contl'a. a politic.'I. imp:i.triotica, ago-,·a iniciada. 
oelo Chefe do Gov-erno. (.4.JJOindos,) 
• Nestas condições, julgo inter_preLar o :pen
sament_o de meus amigos, depositando nas 
mãos de V. Ex. o lagar que_ se dignaram do 
confiar'.'."me. (Apoiados.) 

C Sr. ·João Lopes (pela ordem)
Sr. presidente, não concorrerei_ para exaltar 
mais o animo eia Ca.rn:i.ra, iu~t.iticando a de
claraçiio que vou fazer· a V. E:.:. 

Re,;ig-no o Jogar de memhro da Commi:;são 
do Orç<tmento, agi·ar1ecendo o voto com que 
a. Ca..mara m'o confiou. 
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O Si~. Serze<lello Corr-Ga -1 A moçJ.o veln perturba1• . a. .or<l,em, v.eiu 
(pela .ordem). Faço identica declaração á dor estaà8lece.r º" pdacipios pa.rfamem:úes que 
Sr. Presidente da. Commissão elo Ori;;amento. 1 !1ü.o de te1•:ninantemente ser fa.taes, porqu~ 
Dou ú. Carii:aru: a minha demissão .de membro_! o governo não :póde viver com a maioria de 

· da. mesma Comrnis<;ão. (A.poiados; muito bem) oito votos. .· 

O §r. Theot.onio-. ele E:.=:·it.o (1'' 
Secretario, pela ordem)- Venho á tribuna 
para apresentar ú, Cama1'a a demissão do 
cargo que occupQ de l• Secretario, p•tra o 
qual fui eleito no inicio dos tr::1balhos parfa· 
mentares (Apoio.dos), Per.~o a V. Ex., Sr. pre· 
sidente, que se rligne su!Jmetter a considera
çã,o da Cama.ra a. minho. decb.ração. 

O §:r. Ovidio i~ .. hr:'ln1:es (pela 
ardem),-Completaniente solidario 'com o il· 
lustre chefe qo Partido Republicano Federal. 
o Sr. Francistio Glicerio, solbto ·a clemissiio 
de membro da Commis.süo de Marinh<!. e 
Guerra, logar que ~bsclutumente não posso 
mui~ occupar. (Apoiadós). 

. O§r.;!'l.lciudo Guanab:a1~~ (J>ela 
ordem)-Pedi a palavra unicamente pa.ra de
clarar que renuncio o ~"1.rgo de .membro da 
Commis>ão de Orça.mcnto. (A.poiados.) 

O St·. Br.az.Uio da Lu~ (pela 01·

dem)-Não preciso repetir os argumentas· tt'a· 
zidos à Camal'a para Oi; pedido$ de demissão 
que acabam de ser feitos; mas, rleposito nas 

·mãos rle V. Ex., como prova de minha in
teira,complet.<i. e :ihsolut.1. solidariedade com o 
chefe ao Partido Repubiica.no ferleral, a. re
nuncia que faço do cargo de 3• Scllretario,com 
que íui honra.do por esta C:t'.ll:tl"ll.. (Apoiados.) 

O Sr. ITa .. uglllt'lto Severo (pela or
dem)-.'1.bsolutamente identi!lcar\o com o il· 
lustre chefe do Pa.'!'titlo Republicano Federti.I, 
deposito nM mil.os <le V. Ex .. Sr. presidente, 
a mmha. tlemi:>3ãO do ca.:-ga que uci::upo na. 
Commissiio de Orça.wento. 

Eu, que pertenço ao Partido Constitucional 
~iineiro, lastimo que esta sciSão venha, quem 
sabe, alargar o~ nossos males. . · . . · · 
L~stimo este desastre, mas declaro positi~ 

va:nente que continuarei prestando ao go
verno o meu ~írtcero apoio .. desde. que elle 
proC'.eda be::n. (A.poiados.) 

Contiuuarei n.qui, como sentfnella avan- · 
çad.a, olhando para os interesses no meu Es-. 
i;aõo, cujo governo só tem ma.ntido as tra
dições <lo. seu antecessor. 

O gove_rno <le Minas Geraes lm de ter-me 
sempre ;1. seu lado, para, da Cama.r<>, fu.zer 
com que Minas Gemes seja a norma, o 
exemplo, pela. proficuidade da. exec.mç-.ão dos 
vertla.deiros princlpios republicanos. 

Portanto, esta .e a. minlla posiçã.o. Não sou 
opposicionista ao Presideute ela Republica., 
dar-lhe-hei o meu apoíO sempre· que pro
cei1er (1e accordo com a lei e com a. Consti· 
tuíçã.o. 

Toda vez, porem, que o governo quizer 
immiscuir-se na Catn:ira e romper a Cons~ 
tituiçio, como i•mnpeu desta vez, ha. de 
P.ncontrar-me na. tl'ibuna, porque tenho· a 
respon~abi!id<tde ele vinte e tantos annos de 
r•cpublíca.no e graças a Deus sei lei• os para.
gl'aphos e artigos da Consfüuiçã.o. 

O Sr. Osear Godoy diz que :pe-. 
rliu a. palavra. para dec!amr que resLrna o 
logar de membro da Commissã.o tle Instrucção 
e S:mde PubHca. 

O Sr. Tlmotheo da Costa -
Cid:td:lo pN·sirlente, honr9.do com a confiança . 
da. Car:lara dos Deputados da. Republica; que 
te\"c a bondacle de eleget"-me membro ua. ... 
Commi~silo de Obras Publicas, venho resignar 
o 1oga.r de membro desta Commissllo, e ainda 

O §r. Rodolr)ho Paixão (pela mais, venho resignal' o mMr:lato. {Apartes.) 
o?dem} - Sr. presi<lente, hor.ra.do pela maio- Renuncio esse mandato e faço convencido 
ria da Camarn. cqm a eleição de membro da ;leque me divorcio de um Presidente de Re-:
Commis;iio de Mat•inlla « Gu~rra que, incou- publica presidencial que acaba de declarat'-se 
testavelrnente eCommissãoinrport,1.nte:venho contra a Constituição. (.4poiari'os e iuZo apoia· 
declarar a V. Ex., que uão continuarei mais dos; trocam-se muilos a1iart~s. O Sr. presidente. 
nesta Com missão, solicitando portanto :;. reclama. attenç<to.) 
minha. demissão. Vim aqui como Deputatlo mas n.ão como 

Não continuarei porque, c:imo já z.nterior- galoriim, e protesto contra um governo que 
mente e:x;pm::, apresentou-se uma moção in· acu.ba. de romper a Constituição (apoiados e 
feliz que veiu causar o ma[or dos males ate nlí<i apoiadas; opartés ; tumiilto; o Sr. pr~· 
hoje feitos, e estabeleceu um <7erdadeiro sidmte reclama en.ei-gfoamente attenç«o), fa. 
pomo de discordia. zendo um p;trlamE'ntarismo condemnado pela 

Nós pl'est,ig1a\•amos, n.p()iav:~.mos o governo, opin1B.o nacional, já m<J.nileslada em toda· a 
como declaramos. em r11façi1.o ao ~cto quti. su:~ m:iht'ia. (Cnn!im<mn os ararias com in
elle praticou pa.ra a r~pressJ:o da iusubor- i tcr'o!C!lÇtL!) dàs galerilJS. o Sr. vi·csfrk11te re.__. ' ' 
dina~o da Escola. Militar. . · l dama attençO:o. ) · . . · · 

cam:iro. v. n 10 
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:'" ··:: . Que me importam retractações devot.o, que 
: .. '.:- me·importa.m pronunciamentos de Deputados. 
· :· si sei que o cictli.dão Pl'esidenr.e. r!a Republica 
,, ' abusou da . posição de pl"imeiro magistrado 
. : _,. da. Nação, descendo a ma11dar telegz:ammas 
.. -· ci_rculares a.os governadores do.;; Estados, (tro
:· .. ·. cam-se m. .. otilos apones, twniil-lo.o Sr .preside111e 
·; .: -1'e clanw aitençúo) recom rnendaudo-Ibes q tte 
: p·edissem a.os -represen :.antes da . n:i.çã.o a 

; ... r~traztaçã.o •lo· voto ~ (Trocam-se vioknto:: 
· q pàrtes .entre os- Sr.<. Frederico Borges, Barros 

Franco,_ Tim.o_theo ela Costa e muitos outros.) 
Que!Jl fôr cJ.paz que me conteste ! · 
O Sn.. B...:&R.os Fa .... Nco-Contesto ! E' fa.lso! 

(!Ia muitos apartes. O Sr. vresidente reclama 
. . /orlem.ente attenção). · 

O Sa. Tamnreo DA. CoSTA.-Não é falso ! 
. a.ffirmo; é Vl!J:dade.(Trocam-se muito:: aparte~ 

enwe os S1·s. Alcindo G-uanab(l.ra, Julio de 
Mello,Frederico Borges. Barros F;•atico Jimior 
6 oiitros. O Sr. pre;-idente reclama atlençcro. 
Tumulto. O orador in:errorn11e o seu discv.rso). 

, O Sr. President~- Chamo a 
attenção dos nobres deputados para o Regi
mento. Peço a S. S. EEx. respeito e 01·dem, 
sem . o que é impossível a. discussão, e que 
occu:pem as sun.s cadeiras. 

O Sr. Barbosa Lima - Sr .. pre
,' sit'l.<!nte, irremediavelmente divorciado do 

· ciidadão Presidente da Republica co:n c:.ij1 
"· ·aéquies~ncia. tacita., com cuja intervenção, 

direi mesmo, expressa. acab3.-se de dar á. 
·Constituição da Republica dos Estados Unidos 

·. do · B:.-azil o golpe m3is profundo com o ad
vento do pa.rlamenta.l"ismo neste recinto; 
irremediavelmente divorciado •la dire~.ão 
politica que S. E:« pol" e.;ta fórma acoo11tüa., 
tornando cada. vez ma.is graves os males po
líticos. economioo,:; e soci3.es que a. iocnp:.i.ci
da.d.e '\le S. Ex. tem accumula.do, eu que até 
agora sómente por solida.ried·Hle p 1rtili:1rio., 
por disciplina á. intelligente direcção de meu 
honrado amigo, Deputado por S. ~aulo, tinba. 
acquiescido em acceita.r um bgar em uma. 
das Commissões Permanentes, logar que, se· 
gundo já disse nesta Cam:ira, l'epresentava 
:pa.ra mim ma.is U!Jl mandato . do Jlfl.l'lido do 
que uma prova de dedicação i10 governo; eu, 

-dea.nte do que vejo, e ainda roa.is, deante do 
':que nã.o :se vê, deante do que o Presid(;nte 
não quer ver, deante ela. somma. fürmidav~l 

. . de ma.le;; que S. Ex. não terá energia. pa.i'8. 
·evitar, deante da. ditficil situ,1çã.0 de S. Ex,, 

· dou a minha. demissão de mernbt·o da C"m
. mlssão de Marinha. e Guerra.. com9 alto p ro
testo de irremediavel divorcio â. deploravel 
.crienta.ção que o Sr. Presidente da. Repu
blic:i: a.caba. de inaugural" e ao me>.smo tempo 
como test emunho. eloquente, füme e ener-

gioo a.te as ultimas consequencias, da inteira. 
solidariedade com o meu honra.do a.migo, 
c~efe __ do_ Partido Republicano Federa.!, tão 
t>-1ctor1osamente derrotado desta vez. (Muito . 
bem.) . · . 

O Sr: Silverio Nery(pefo ordem)
Sr. presidente, membro .da Commissão de 
Pazenda e . Industrias, ·deponho nas mão~ 
de · V, . E:s:. a minha demissão por uã.o 
poder acompanhar a maio1•ia do alto. (llfu ito 
vem.) · 

O Sr. Cassiano do Nasci
mento (pela ordem)~Solida.rio; com as 
velhas tra.diQõe:> do Partid:> Republicano Bra
zileiro, agora vejo inv~rti<las as posições e 
oós. uns e .outrcs, que temos que assumir de 
envolta. com gra.ve responsabilidade, uma 
posição accent uada. á fa.ce da nação, sinto 
que me ei:ca.pa a confiança. da. ma.lo1•la. 
occasiona.l de agora (apartes e protestos); por
tanto, deposito.nas mãos de V. Ex. o cargo 
d e membro da. Oomm is:ião de Orçamento po.ra. 
que fai eleito. (!l!icito bem, muito bem.) 

O Sr. 'Pinto da Rocha (pela 
ordem)- Sr. presidente, deponho n11.s mãos 
da maioria da Gamara. dos Deputados o 
mandá.to q_ue me confiou de membro ela Com
ro.is;;ão de In~trucção e Saurle Publica., alcim 
rlisto 9 cargo de membro da. Commissão Es
pecial· que deve regula.r o anonyma.to da im
prensa., p:i.ra. o qua.l V. Ex. se dignou gentil· 
mente menomea.r. (•líu:to bem.) 

O Sr. Pedro .Dol"ge8 (pela 01·<lem) 
- Sr. presidente,deponl10 nas mã.os de V. Ex. 
o lo:;ta.1' de membro cfa. Commissão de Pensões 
e Contas. (Muito bem.} 

O Sr•. Mat.ta. Baeellnr (pela 
ordem) - Sr. presidente,-eu que venho da. 
propaga.oda. republicana, em que nós eramos 
eonside1'3.dos uns loucos, j{1.ma.~s posqo perten· · 
cer ;io partido que agora se ina.uguru.. !te· 
01,1ncio o cargo que me fo i confia.do de mem · 
bro da. Commissão -de P~nsÕBil e Contas, 
(!lfuito lmn .) · · 

O Sr. Coelho Cint:ra (pelaorcltlm) 
- Sr. presidente, inteir<imente soliclario com 
o honrado chefe, o Si·. Francisco Glicerio, 
;i.companho os ineus amigos d.'I. Commissão de 
Orçamento, ·pedindo a minha. demissão de 
!llemoro des? Commissão. (Muito bem.) · 

O §r. -~rt:bur Peixot:o (pela .or
dem) - Sr. presidente, solid,.rio com o Sr. 
general Glicerio, peço a. minha. demissão de 
membro da Comrnis.sã.o de Fa.zenifa e In
du.strias. (Muito bem.) 
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' O Sr. Henrique Valladares 
(p ela ordem) - Sr. pre~irlente, eleito pe"lo 

·P:1rcido Republicano Felleral, não posso alis
tar.~me. nas.tl.lei!'as do partido parla mentarista 

·qu~ aaaba. de ser instaurado nesta. Camara. . 
· (Apoiados e protestos.) 

Assim renuncio o logar de membro da 
Commissão ae Obras Publicas que de. direito 

. c1be á maioria (Muitab.em.) 

O l!§:r~ Albuquerque Serejo 
(v eia ordem)-1'':izenclo minhas as palavras do 
meu rlistincto companhei1·0 de Comm1ssão; o 
Sr . Barbosa Lima, venho depositar nas mãos 
de V. Ex. o cargo de membro da Commissão 
de Ma.rlnlia. e Guerra. (Muíto.beni.) 

O Sr. Al~a.ro Dot.elho (peia or
demf-Solida.r io com todos os meus com
panheir os que teem deposto nas mãos de 
V. Ex:. os ca.rgo~ das Commissões pe1·m:1-
neotes para. que torarn eleitos, eu, que recebi 
a investidul'a de membro da. Commissão de 

. Pensões e Contas da maioria qu·e então 
existia nesta casa. e que· era chefia.:fa, :pelo 
illustre e intemerato republicano, o Sr. Fran
cisco Gl1cerio. venho neste momento depositar 
nas mãos de V. Ex.a minha demissão. (Miuito 
fl11m.) 

O Sr. Lauro Muller (pela 01·1l<1m). 
O vnto que a maioria acaba 11e da.r. na 
elelçii,o que se fez de Presidente da·.Camara, 
impõe-me, dP.sde Jogo, dada a coberencia do 
meu procedimimto e o cllidado que tenho 
Feropr6 de mi1nter posições nitidas, ·O dever 
de resignar o manda to que, pela terceira. vez 
me füi confiado de membro da Commissão de 
Orca.mento. 

Não o farei, Sr. J>residente, sem úi2er :pri
meiro que. esC(llbendo entre vencedores e 
"encido~. a posição de. vencido, eu não pro
i:oquei esta posição (apoiados geme:$) mas 
del!a. não me a.rredarei wrque sou do nu
mero daquelles que s iuberam outr'ora ter 
fé e crenças para prcclumar . a Rep11blica, 
como saberei tel-as (!.gora vo.ra mante1 ·a em 
todos . os trunses. (Muita bem; muito bem) 

O Sr. Pau.la R.aIDOS (pela cwdern). 
Solic1a.rio com o .í!lustre chefe. do Partido R.e
publ.ieano Federal, o Sr. general Francisco 
Glicerio, protest.3 contra o principio, que 

· acaba. de ser victorioso na. Carnars, de que os 
cargos dl. Mesa e das Commissões permn.· 
nentes devem ser dele!!ações da mafo1·ia rla 
~mura e ao mesmo tempo car;.!OS de confi· 
anç-a. do Poder Executivo. e CC'Dsidera.-se um 

- do,; venci<los de hoje. Assim não púde <:On· 
t inuar a fazer parte da Comm i~são _ele Obrai; 
Publicas e Colonisa.ção, para a. qu2.l foi 
eleito, e nem da. CommJ~ Especial incum · 

bida de estudar a situação da.s industrias as- .. 
suca.reira. e pecuarra. rlo pa.iz, pa.ra. a ·qual 
V. Ex:. · o nomeou. Resigna. esses car~os, . 
agratlecendo a maioria ae hontem e pa.1't1cu- . 
larmente a V. Ex, a confianç~ em si de
positada. (Muita bem) 

O Sa·. R.odolpht> Miranda (pela 
ord~m)-sr·. p1'esidente, conheci.a gravidade 
da situação L'epublicana e· estimando a Re-· 
publica eu: preguei to·1os os.esCorçcs possi\'eis' 
pura ver se conseguia uma solução para. este 
estuno gravissimo a. que chegamos. Fui no 
ponto, Sr. presidente. de recorrer pela. ami
zade e pela dedic:i.ção r epublica.na ao ·mustl'e 
Presidente uo E~tado de S. Paulo afim de ver 
si pol' crieio do ntfecto p('ssoal podià evilar 
o desdo·bmmento que acabamos de verificar. 
Infelizmente tvdos os meios suasor ios e pa.· 
t r iot icos oão produziram resultado. . 

l\ão tendo, assim consegu•do o r esultado · 
a.l mejado e indiSpensa vel para o born enca- · 
minlJa.ment? da. Pa.tria republicana, acompa
nho o Sr. Francisco Glicerio, a quem acostu· . 
mei-me a seguir nos tempos difliceis. 

Pol' conseguinte, resigao o ca.rgo de mem
bro d!l. Commis>ão de Petições e Poderes. 

O Sr. Ca!l!emiro da Bocha. 
(pela ordem)- Sr. presidente, completamente 
~oliclal'io com o nosso collega de banca.da, o 
illustrechel'e do Partido Republicano Feuera.l, 
cujos enormes serviços a este paiz oinguem 
desconhece e nó:; outros de S. Paulo r econbe· 
cemos, resigno o logar p:i.ra o qual tive a. 
honra de ser escolhido de membro õa Com
mi8sii.o de PeaEões e Coutas. (Muito bem.) 

O Sr . . Galeão· Ca.rvalbal (pela 
ordem)- Pedi a pala.vra. simplesmente para 
deel:i.rur que resi1;no o meu loga.r de membro 
da Commissão.Especial incumbida. de redigir 
o p1•ojecto s<'~i:_e o anonyma.to e o façJ rlea~ te 
da ffi<\Clifesta.ç:.ao desta. Ca.mara.;porque sou m· 
teir:1mente soli11<1 rio com o illu~tre chele do 
Pa.rtido Republicano FederDl. (Muita bam.) 

o 81•, Oliveh-a Braga (pela or
dem)- Solida.rio com o meu p1·e,;1dissimo e 
clistini::to chefe, general Francisco Gllcerio, 
al'Ompanhando a~ expressivas manifestações 
\~e meuo "oE~;'J >' e amigos,- venho depor nas 
miio:> de V. ~. · . ·. -e>~ares que tenho a bonra. .. 
de occupar BeSL•t ca.mara, e que são os de mero- . · 
bro tl3. Com missão encarregada. da revisão do . 
'c\\igo Penal da Rep1;b!ica. -. rnaii; o de mem

v:-c Lta c,·m ::m ~ã., de t<.edacção du.s Leis nesta .. 
C3.m:i.ra; e put' '-'mo_uil:,to era o que ·tinha a. 
dizer·. 

O Sa·. Erieo C<>elbo (Jiew r.rdeni) 
- Graças a. Deus, Sr. p.reside~te, eu ta.mbem 
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téoho um lagar ee Co!llmis;ão da Camarã. me dê substituto pol'qUe, Deputado. sou . 
. para _resignai-o néste-momen.to ; t'efiro-me ªº· como soldado, que·. vendo.seus companheiros 
. -cargo com· que V. Ex.. me honrou ha dias, no vencidos; abandona. ós vencedore,, e vae para 

acto de ·preencher·uma. das lacunas da Com- o Jado dos seus compar;heiros de armas. 
m~s.~<dncumb\dada reformado CodigoPenal. 0 81._ Tbomaz; .A.cciriU (pela 

().Sr. José .Peregi·ino (pela 01._ on:le1ii)-Solidario com os méü,s conipanheiros · 
à'em) - A votaç.1o que aca.b3. de repôr a de partidp. renµncio ci"logar que orcupava 
V~ Ex. nesta carleira; em cujo exercicio dou em uma das Commi~s_ões desta Camara.~ 
solemue testemunho rle havei• desempenhado o Sr. Raul Barroso (pela ordem) 
os ~eus deveres C'Om a ma~ma correcção, -Acompáohando os meus collegas do ·Par- · · 
saber e patriotismo, collocau:..me na necessi.- t i.do Repu]lli~no-Federal,a. que tenho a.honra 
dade imprescindivel de. atteodendo aos acon- de per.tencer, declaro a. V. Ex. que resigno o 
tecimentos do paiz, ..-ir depfü• nas mãos de log~r de membro 'da. Commíssão de Petições e 
V. Ex. o Iog-ar de membro da Commissão Poderes. 
de Redacção, para que teve V. Ex. a genti· · . · 
leza.de nomear-me·. O Sr. Vespasian9· de Albn· 

. querque - Sr. presidente, peço exone-
0 Sr. Canipos Cartie.- - sr. ra~~ do lagar que ex.er.;:o e:n_uma. das <'.om

presiden.te, entendo que cumpro um dever 

1 

IDiswes t1esta Garoara, a de vbras Publicas. 
de render ao paiz, á Ca.mara e ao Estado q_ue • 
represento nesta Gamara, as homenagens de O Sr .. :u_def"onso L•llll<>a . {pela 
profundo i•es_peito e acatamento. depondo nas orcfom)-§ol1na.r10 co~ i:s meus colle.,as, peço 
mãos de Y. Ex:. a. commis~ão que aqui exoneraçao na. Comm1ssao de Fazenda. 
exerço. 

Os motivos que a isso me lei-am são os 
mesmos que actuaram no espirita de meus 
co!legas que tambem acabam de pedi1' de~ 
missão dos legares que exercem nai Camara. 
elos Deputados. · 

O Sr. Plinio Casado (pela ordem) 
-Sr. presidente, peço a palavra não por 
·uma formalida(le, porque desrle que foi co
nhecido nesta Ca.mara o resultado da. eleição 
de Presídente, me julguei moralmente ne-
mittido. · 

Representante rle um Estado, que. antes de 
tudo, ê republicano. rept·esentante de eleito
res que derr:imaram o seu sangue justamente 
contl'a mui.tos d:i.quelles que se acham na 
ma ioria. que se acaba de verificar nesta Ca
mara, (apoiado.~) não po~so continuar no logar 
que e:x:er<;•o na Commis:;ã.o de Pensões e Contas 
e vou para o ludo de meus cornprnheiros, 

. trabrilbar por essu. Constituição e por essa Re
publica a que V. Ex. fez referencia, e contra 
o partido n.dvers3.rio, a.fim de que e::sa maio
ria de hoje niio consig;:i. con;rpu_rcil.r as no~sas 
livres tra·li~ões e anm de que o regimen 
presiilenciafüta.- seja u111a realidade e não 
po~sa de futuro soffrer os golpes dos seus 
inimigos. 

O Sr. Leonel Filho - Fa.zendo 
parte da C.ommissão da Gamara dos Deputados. 

· coniunctamente com a oo Senado,encarregada 
de _elabnrar um projecto que rr.gulasse o~ er· 
feitos (fo estado de sitio, e sem querer fazer 
apreciaçõc~ sobre os mn~.i'>O'> que a is~o me 
levam, venho simplesmente pedir a V. Ex. 
demissão dessa. Commissiio, pedindo-lhe que 

O Sr. Alencar Guiinarães (peZa 
ordem)-Sr. presidente, renuncio () Jogar 
que exerço nesta. Camara. · 

OS~- R.ivadavia Oorrêa (pela 
ordem)-Eu, acompanhando _os meus compa.
nheiros, deposito nas mãos de V. Ex. a Com
missão que aqui exerço. 

o Sr. Francisco Tolenti.no. 
(pefo 01-rlem) - sr. presidente; a votação que ' 
teve logar nesta. Camara foz com que hou-· 
vesse veocillos e vencedores. E' esta umà 
verdade qt1e não póqe ser contestada. 

Pois bem ; solida.rio com os meus compa.
n heiros de parti.do, venho declarar a V. Ex. 
que peço demissão do logilr l:le membro da 
Commissão que aqui exerço. Na oppo;ição 
irei defender os principias da. Repu~lica e 
envidarei todõs os e.~fOJ:ços e forças pa'r:i. que 
ella seja uma realidade e possa. p1·odu:z.ir be
neficos efl'eitos ne~ta grande Nação Braiileira; 

O §r. Eduardo Pimentel 
(pala ordem)-Eleito pelo Partido Constitu
ciÇJnal Mineiro, unico orga.nhado tio meu 
Estado, tive ::i honra de ser nomeado pa.ra a 
Con::missão de Saúde Publica, . pois julg:uei· 
que não :podi:i. recusar os .meus serviços 
'lesde que erv..m exigidos pela. Camara dos. 
Sr~. Deputados. . . 

Em desaccnl'do completo com o nobre De-: 
puta.do pela B·1hi~ 1 e tendo vota.do a favor 
do peditlo 11e demissão do ca-rgo que V. Ex. 
fez, e que occups tíi.o dignamente. venho -
d"'cln1·ar que niio posso conti.nuar na. Com
missão que exerço, pois sou · sofüla.rio com os . 
meus com:pa..nheil•os. 
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: ··O Sr." Rocha: Oavalea~t.1· (pel1t 
:·' ·oi-4eni)-Nomeado por V. Ex: p:-i:i'à. .ª Cóm~ 

·missão encarrega.da da. -0rganização . da.. t,'Ua.r· 
da na.cl9nal1 :r:ieço· de.missão dest.e. cargo .. 

Yéem ã._ Mesa. as seguintes 

. · . DECL'\_It;\.ÇÕES 

Declaro que si estivesse ·presente á ·5essã.o 
de 5;1.tlba.do . ter ia ... votado-sim-isto .é: con:ce
denrlq.a · dêmi>sã.o pédida ·pelo Deputado peta. 
Ba·hia, Sr. Dr. Arthur Rios.. · · . · 

. . . ·:'·· ' ~ 

'.··:· 

oito mezes . de . ~ice~ça. para ~ratar ~e .. ~ª·.· 
saudei . . :·· ·.· 

CQm 11-ttestn.do inedico o peti«íonar!o pr~va . . 
que,· clesde fevereiro: do corrente anrto, . tem.· 
soffrido de Jymphatites suppurada:S por- in- ' 
fecção pi~.lu~i;re grave çontr!J-hiçla _naq~ella · ·. 
região, enferniidà.de que o .tem obriga.do.a . 
permanecer na:cidade do Recife; de ~ode iião. : 
con \·ém se r et ire desde já para reass:ufuir o · 
referido .cargo. · • · 

Just ificada .assim a neéessidade da licença · 
pedida~ a Commis.ã.o é de parecer que seja 
adaptado o sªgtiinte projecto: . 

· sa.1a da.s sessões, 3 d.e .. jurihQ de 1891 -~ 
Plínio Casado. · O Congresso Na.clonai -reoolve: 
· . . . . . Art. l." E' o Poder Executivo autorizado 

·_Declaro que s1 t1 ves_se co,mpa~ec1úo as ses: a conceder o.o bacharel Octavia.no ·de Siq.ueira. . 
soes d~ ~8 e 29 ele ma.10 ult1~~.as quaes faltei ca.valcantl, juiz rnbstituto seccional d() Es~ 
por mot1vQ de molestia. teria votado <:ontra· tado tio Amazonas, oito mezes de lic.,nça, sem 
a. m~ã~ do Sr. Seabra e a fa.vo_r do perhdo de I vencimentos, a contar de· 17 de fevereirô <lo 
dem1ssao do Sr. Dr. Arthur Rios. . . corrente amio, pa.ra. tratár de sua. r-;aude onde 
~la das sessões 3 de junho de 189i .-.: lhe convier. ·. 

Raui Barroso • . - ' · · .Art. 2. 0 Revogam-se as disposições· em con-

Declaramos que si estivessemos presentes á 
sessã.O em que o Sr. Deputado Seabra apre· 
sentou à moção, teríamos vota.do· contra. ella. 

Sala das !'essões, 3 de ju11ho de 1897.
Luca.s de Barros.~:rose Ltci;; Flagiier. · 

Declaramos que, si estivessemos pre.sentes 
á Sessão de 29 do mez proximo passado, te· 
riamos votado a. moção de apoio aos actos do 
Poder Executivo. · · · 
· Sala das sessões, 3 de junho de 1897. -

.Bi1eno ele Andrada.- Fernando Pros,cs.
Ariliur Diedericlmm.- Alvares Ruliiiio. 

Declaro ter votado no gener:i.l Glicerio. 
&.la. das sessues, 3 de junho ele 1897. -

Ooidio Abrantes. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N,. 17-1897 

Autori.:a o Poder . Executit:o a - conceder ao 
· bacharel Octa1'iano de Siiueira: 0a1'alcanti, 
juiz .stdistituto seccional do Estado do Ama
~onas. oito mezes ~ .licença, sem 1Je~ici
m~n1os, pa1·a. trat11.r de sua sauéle onde lhe 
contiier . · 

A' Commissão· de .Petições e Poderes·foi 
presente o i·é.1uerimento em que o b:i.cbarel 
Octa.via.no de. Siqueira. Ca.va.lcanti, juiz sub
stitut9 ~~ccional do Esta.Up do Ama2onas,pede 

• .. ·. 

trario. 
Sala das commissões. l de j unho de 1897. · 

Paranl~os Montenerro, presirlente.- Al1'a1·0. 
Botelho. l'elator.-Raul Barroso.- Rodolplto 
Mfra11.da.-E1;nesto Bra:;ilio. 

O S!r·. Presidente - Esgo~da a 
horà, designo p:u-a a · manhã. a seguinte 
ordem do dia : · 

Votação dos divei•.:;os requerimentos apl'e
sentados pelos Srs. ·deputados· e das seguintes · 
mate1·ia.s: 

Do projecto n. 24, de 1896. autorisando o 
governo a mando.r pagar pela verba - Exer
cicios findos - ao 3' escrlpturo.rio cln. Rep~.r
ticão Geral dos Cor1•eios, J••Sé Francisco . Ro
drigues , os vencimentos ·que deixou de per
ceber de 29 de agosto de 1894 a 28 de junho . 
de 1895 (3 · d iscussão) ; _ 

Do projecto n . 13, de 1897, redacça.o para a 
3• discu5~ã·o do projecto n. 7S, de 1895, regu
lando o serviço de a.ssístencia. publica aos 
alienados (3" d1SC1l:l-São); . . 

Do projecto n . 284 A, de 1895. autorisando 
o Poder Executivo a mandar :e.agar· a.o . ca.r· 
teiro de l • classe da Repartiçao Geral dos 
Correios; PhilomenQ Jocelyn· Ribeiro, ós_ven
cim<:ntos que deixou de perceber. (:::• dfscus~ 
são); · · 

Do pa.r~er n. 64, de 1~97, nomeando para 
o c:>.rgo de ofilcia.1 da secreta.rfü da. Cama.ra. · 
dos Deputados, vigo pelo prom<?Çio .do ofil
cia l CarJ9s Fraocisco Xavier ao cargo de chefe". 
de secção, o cidi.dão Al'thur Dias· (discussão . 
unica); · ·. . · . . ·'" · 

Do projecto n ~ 15, de 1897, reda.cção pa.ra. a. · 
3" discussão do projecto n. 44 A, de 1896, ·: · 

., _. 
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h' ··qu'e marca o peS.;;oa.l dos ê$tados maiores do 
':·~;.:-::Ministro da Marfoha e do chefe do estado
~ :·: .. ,,:maior genewl •'a. arm:i.da e os :·respectivo~ 
.·.: · ... -. vencimentos (3• <fücussã.o} ; · . . . 
· ·: ··.: J}o·:pr~c~o n. 16, de J89í. redacção pará. 

· 3• <liscussão do projecto n. 19.L de .JS9iS. que 
:.- .. ,. de.cl9'l'a. isentos da•penhorn, varios. bens, além 
:~ :: .· .··dos ennmeraclos no art. 529.do decreto n. 73í, 
•' de 25 rle novembro de 1850, e çl.e . outras pro-

v_idencias (3• discussão). · . · . 
·. . . Levanta. se a. sessão á.s 4 horas . . 

2Z~ SESSâ.O EM 4 DE JUNHO DE 1897 

. · ' Preside~icia dos Sr.s. A?·tl1ur 'Rios, (pYesi
dcnte), Forueca PortelZa, (2° secrelarío) e 
Art71iir Rios, (p~·esidente). 

Ao meio-dia, procede-se á chamada, á. 
;:: qual respondem os Srs. Arthur R:ios. Fon
~~ -"- .'seca Portella, Gustavo Vl\ras, Carlos Marct>l· 
'~/ . "lino, Albuquerque Serejo, Amorim Figueira., 
s,--1,. ,· · Augusto Montenegro, carlos de Novaes. Ser
;-? ;, .2edello COrrêa, Ma.tta Bacellar. Luiz Domin
:, . .:.: gues, Rodrigues Fernandes, Guedelha. . Mou
'.'. . rãa, Eduardo de Berredo. Anisio de Abreu, 
:, · Elias Ma.rtins. Henr ique Valia.dares, Marcos 

de Al'au.io, Pedro Borges, Thomaz Accioli. 
Torres Portugal, Bezei·ril Fontenelle. Ildef· 

' .. fooso Líma. João Lopes, Francisco de Sá, Ma· 
rinllo de An drade, Frederico Borges, Augusto 
Severo, Ta.vare.;<le Lyra, Francisco Gurgel, 
J,•sé Peregrino', Trindade, Appolonio Zenay· 
des, Silva Mo.,riz, Ermínio Coutinho, Jo•ê 
Mariano. Teixeira. de Sá, Aft'onso costa, Her
culano Bnndei1'a, Ct1elho Cintra, Pereira de 
Lyra, Malaquias Gonçalves, Barbosa Lima, 
Cornelio da Frmseca, .Tulio de .Mello. Moreira 
Alves, Miguel Pernambuco, Juvencio de 
Aguiar • .Touo de Siqueira, An~elo Neto, Ar-

. thut . Peixoto, Rocha. Cavalcanti , Euclides 
Malta,AraujoGóes, Neiva, .Tayme V.illas·Boa~, 
Seabra. Castro Rebello, Milton, Tosta, li'ran· 

~- · cisco Sodré, Ma.noel Caetll.no; Eugenia Tou· 
~-~'.: rinho, Paula Guimarães, Vel'gne de Abreu. 
t;.. Amphitophio, João Dantas Filho, Adalberto 
.' .. · Guimarães ,Rodrigues Lima.,Edua.1•do Ramos, 
;' · __ ._._· Paranhos Montenegro. Marcolino Moura, .rosé 
f.: · · Martinho;· Heredht de Sá, Xavier da Silvefra. 
( .. : · Oscar Godoy. Moeu Machado. Alcindo Gua
~~~-. ,ria.bar~, Raul Bal'l'ozo, Felippe Carnozo, Pe
~·:: rcira. dos Santos, Erico Coelho. Agost inho 
1:·: .'Vídal. Ernesto Brazílio, Julio dos Santús, 
;. : Deocleciano de Souza, Ba.l'ros Franco Junior . 
;;'. . Bernardes Dias, Urbano Ma.reandes, PaulinÓ 
1.·: de SOUZ3. Junior, Ponce de Leon, Mayrlnk, 

~::"_: 

Almeida Gomes: Calo;:eras, Mendes ·Pimen
tel; João "Luiz, Vaz de Melto,.., Monteiro de 
Barros. Iltlefonso Alvim, GonÇa.lves .Ramos, 
Anfo1?o Brítalho, Fran<.1.sco Yeiga. Alfredo·· 
.Piuto, Alvaro Botelho, Leonel Filho,- ·An-' 
tonip Zacarias •. 1tugusto Clementina, .T.el, 
les de Menezes, Theotonio ·de. Ma.ga.lh_ã.es, 
Matta. Macha.do. Nog-ueiri Junior, . Ar· 
thur Torr<>s, Manoel Fulgencio, Linrlolpho 
Caetano. Eduardo Pimentel. Olegarfo· Ma
ciel , Rodolpllo Paixão, Padm\ Rezenàe, 
Lama.rtine, Galeão Carvalhal, Luiz Flaquer , 
Alvares Rubião, Casemíro da Rocba, Domin
gues de Cast-ro, Oliveira. Bfaga, Bueno de An· 
eira.da., Gustavo Go-ioy, Adolpho Gordo, Fer~ 
nando Prestes, Ce;a.rio de . Freitas; Lucas de 
Barros, Ed.munrlo da Fonsecca., Paulino Car
lc s, Francisco Glicerio, Arthur Died.ericbsen, 
Rodolpho Mi!'í!-nda. Ovidio Abrante.>, Urbano 
de Gou•·ehi, Hermenegildo· do · i\·Ioraes, Luiz 
Adolpho, (;11.racciolo, Mello R.ego, Xa.viel' do 
Valle, Alencar Guimarães, ·BraziJio da. Lw:, 
Lamenha Li.Ils, Leoncio Corrêa. Lauro Müller, 
Paula. Ramos . . · Francisco Tolentino, Pedro 
Ferreira, Plinio Cn.sacto. Francisco .A!enca.stro 
Victorioo Monteiro. f\1vadavia Corrêa., Pinto 
da Rocha, Vespasiaoc oie Albuquerque, Py 
Crespo, Campos Cartier \:: f'assla.no "do Nasci
mento. 

A.bre·~e a sessão. 
Deixam de ·comparecer com ca.u5a pari'icí~ 

pada. os Srs. Theotonio de Brito, Coelllo LiS" 
boa., Joíi.o Vieira. Martins Junior, Theophilo 
dos Santos, .Aristides · de Queiroz, Tolentino 
dos Santos, Timotheo da Costa. AugU:>"to de. 
Vascoocel!os, Camix>lic.a., Ca.rvalho Mourão, 
Luiz Detsi, Ferreira. Pires, La.mounier Godo· 
fredo, Rodolpho Abreu. Cúpertino de Siquei
ra., Alrrec.lo Ellis e Guillon. E sem causa os 
Srs.: Sil verío Ncry e Urba.no Santos. 
. · ~· ·udn e posta. em discussão_ a acta. 

O Sr. Oas!:lia.no do Nasei
n:iento - St·. pl'esidente,. pedi a palavra. 
p:i.ra fa.zer uma rectilicação ás pa.lavra.s que 
o Diario do Congresso me attribue; hontem, 
.proforidas nesta Cama.ra.. · . 
. E ' a$Sim .que eu declarei que via, ª'pós a 
votação que hontem teve logai', invertidas 
as posições, e que nós, uns e outros vencidos 
e vencedores, tínhamos, de envolta com a. 
grave respon&1.hilidade do momento, umo. 
pos:cão a. a.ccentuai', tuna posição a. definir 
em face da Nação. 

No :período seguinte · não declarei que 
sentia que não tivesse a. confiança da maioria. 
ma.s sim que percebia.que essa confiança me 
escapava., o que não e propriamente a mesma 
cousa.. ( .~poiados.) . . . 

Nestas condições peço-a.Y. Ex. para man
dar toma.r em _consideração a8 rectiflea.9(íes .. 
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que o:ffereço ás proposições publicadas no• que esSa. demonstração era dada. comei prÕva 
])~., .. io do Cong'rasso de hoje ·a: mini a.ttri- c1e prestigio ao priucipio da autoridade" e . · ,. 
bu1das. . . mais ainda de manutenção .á. Constituição de 

. ·.-~ 

0 SR . Pru:s10ENTE- v. Ex., na fórma élo 24 de fevereiro. · . . · 
Regimento_, deve. mandar a sua rectificação Ora., esta.~ palavras de y. ~:x.. levantaram · 
por 'escr-i pto. · · por Jl!l-rte daq uelles _que nao t1 veram. ª ·honra . . · · 

. de su:ffragar desta -v:ez o nome prestigioso de 
o Sr. Xavier da. Silveira _ V. Ex. o:; mais vehementes, os ma.is sinceros 

Sr . . presidente, consta da acta. - que 0 'meu e os mais fortes protestos. (Apoiados.)" . 
. illustre amigo e distincto companheiro de Prot~tos de _toi;J.as ~ ba.nca•!as sur~ll'am . . .. 

bancada, o Sr . . Timotheo da costa, hontem . . En~end1amos no.s que V. ~x. . n~ pod1a_pro-
ao, cabo d·t sessão, resignou o. seu _manda.to fer1r.pala.vras de agrode~1mento a.quelles que 

· de Deputado. pà;rece·me que ha equivoco por votaram no _nome. de ' • Ex., quando ess~s 
parte da Mesá.; 0 que 0 nobre Deputado palavEas.,pod1am se p~sta~· numa rtescons1· 
reoi~nou foi·o seu Jogar de membro na com· deraçao ,.quell~ que nao tmham sufüagado 
mis~odeObras Publicas. o nome de V. EX.. . 

Não estando, Sr. presidente, presente esse Nenhum ~e nos, q~e votá.mos_ contra a . 
illustrado companheiro, eu tomo a mim fazer pessoa de V. Ex., a.cce1tou a questão ao ter· 
esta rectificação . . • · reno que V. Ex. pretendeu col!ocar, quando 

' . ~- · . . hontem agradeceu os votos que lbe foram 
O SR_. SERZEDELLo C?RREA. - ~ as:stm fol dados ; nenhum de nós collocou a. questão 

entend1no por todos nos o que di~se hontem no terreno de desprestigio ã. a.utoriclade e 
aquelle nobre Deputado. . . muito menos ainda de manutenção da Con

_ .Q Sa. XA.vxe.a D~ SILvErru. - •.• pedindo stituição de 24 de fevereiro; ao contrario. 
á. V. ~-que tome essa. minha reclamação na todos nós, desde o começo desse lamenta.vel 
consideração que certamente merece. incidente, que assumiu, infelizmente, gra.ves 

O Sr. Presidente.-Devo informar 
a.o nobre Deputado que, na. o.-:casião em que 
usou da. pa.la.vra. o Sr. Deputado Timotheo da. 
Costa.. se ha.vi::i. estabelecido no recinto uma. 
tal confusã.o que deu logar a. que a. Mesa. nã.o 
purlesse perceber qual o fim que levou s. Ex
ã. tribuna.. Mas, posso assegurai· a V. Ex. 
que o discurso :pronunciado hontem. pelo 
Sr. Tirootheo da. Costa, que foi hoje publica.do 
no Diario do Coiigresso. foi revisto por S. Ex. 

São estas as·· informações que tenho a dar;. 
mas declaro a. V. Ex. que :i. Mesa. não tomará. 
providencia a.lguma. emquanto não fôr o caso 
esclarecido. 

proporções para o pa.iz, cujo alcance não 
pboemos medir e cujas consequencias não 
podemos prever. procur~mos evitar a luta. 
(.4poiadcs geraes.) Todos nós nos · empe
nhá.mo.s constantemente em demonstrar.quer 
por a.partes, quer por declarações rormaes. 
quer a.inda. por apreciações a.d.Juzidas relati
vamente a.o assumpto, que não estava em 
jogo o principio da antoridade, assim como 
procurá.mos aernonstrar que nü:o aramos con
t1·arios ao pl'Ocedimento do governo, relativa· 
mente á suírocação da inclisciplina da. Escola. 
Militar ; o que nós quizemos desmonstr-cl.l' é 
que não acceit.a.va.rnos uma moção que 
trans(orma.va ·um acto de .indisciplina em 
sublevação militar, sublevação que não S8 

O Sr. Sei.·zedello Coi.-rêa - havia d;•do, pois que, V. Ex., como n1is todos,. 
Sr. presidente, tomei a palu.vr-J. paro. fallar estamos prolundamente convencidos de que a 
sobre a a.ct:L, porque, .naturalmente, ella se Escola Militar é o mai.s valente, o ma.is santo 
refere ao que se pa.ssou na. sessão de hontem. e o mais puro baluarte das instituições repu· 

· ma.is ou m~nos, nos mesmos termos em que blicanas. (11íuito bem; apoiados.) . · 
Diario do Congresso narra os -ça.riados inci- Nenhum de nós, :pO!.'.tanto. a.cooítou a ques-

·:=· 

dentes occorridos nesta· Camara... · ' tão no terreno em que · V. Ex. ·a. pretendeu . 
Devo ponderar a V. Ex. que; sendo assim, ·collccar ; todos nós votamos livr'e e aberta· · 

aproveito do ensejo :Pata la.vra.r um protesto mente cont1•a a pessoa de V. Ex., na pessoa 
contra o que narra. o lJiario do Congresso do honrado e prestimoso chefe do Pa.r&ido Re· 
como tendo sido proferido por V. E1C., hon- publicano Federal, porque entendia.mos : 
tem, quãndo investiu-se do cargo de Presi-
dente da. camara, julgando-se no dever de 1°, que não estava em j ogo o ·principio da. . 
agradecer á. mesma. Camara a prova de coo- autoridade ; . . . . 
fiança. que tributava. ma.is uma vez á pes:;oa. 2•, que não era,. nem opportuno_, nem con-
de V. Ex. . . · ·veniente, no momento actual , qmmdo o paiz · .. 

V. Ex. e a Camara hão de recordar-se de a+m vessa uma ·crise temerosa., ·quando o 
que no modo de exprimir-se a presidencia, paiz se vê assoberba.do po1· uma situa.<;ão . . 
referindo.se á. demonstração:de confiança. que economica. e financeira. das mais terríveis, 
recebia da. Gamara, entendeu poder declarar das ma.is temerQlla.S, não era. conveniente di· ·. · · 
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·· vidir o :partido, dividir amigos, cren.r diffi.c:!l- O ··§ir•. P:c·~s·k:cni-e-0 nobre Depu-
. dadesc pura e · simpieànente p0)rqne 6 Sr; tado manda.rli por escripto a rectificaçã.o 
··Presidente da Republica julgou ou :icredí~ que pede a Mesri.. _ 
. tou·se incompatível com a pessoa cto Sr. ge- A Mesa nã.o intervciu na publicaçiio .da. 
· neralGlicerio. (.'1poiados.) sessão ele hontem. . 

···~ p~f~~!s ~~\~~E5~~~~~!1iz~:~!~~~h~~; g~ r1e~oi~ª<l:j2~;i1~;~~s ~~t~;~a~,~~fíJ1;:~ i~i~ 
: Diarjo do G_o}u;ri·esso, que nós acredit:i.m,·,s für1~as P_Or_ íJllllf_9UC1' dos Sr,. Deputados re:
.. todos que tive;:.sem sido retiradas, que ti· met"e-as 11. J'eda.cç:Lo, que ns ap1•esenta sempre 

.vessem sido modificadas· de modo razo:i.vel e. aos Srs. Deputados para que as revejam. 
;, de a.ccordo mesmo com as palavras de V .Ex., Por ~11nse911encfo, a. Mesa sô. tem de accl':.itar 
: di~nas do necoro (1esta Camarn, que es;as as rect.1ficaçoes <;ue. lhe forem ma.ndidu.s para. 
" .. pala:V!'as.n?,o exprimom. -para nós que não sei'ern lmpressas. · 

suffragamos o nome de V, Ex:. a veroaàe, a 
realidade dos fa.ctos. Nôs acreditamos que. O Sr. P~ula Ramos-O Dicwio 
V. E~. nessa cadeira· Npresenta o principio! do Co'ri!1res~o, publicando as poucas palavras 
da auto;·idade. que V. Ex. nessa cn.=leira ba 1 que proferi llont~m, <J.lterou·as de moclo com
de ser o repre~entante genuíno das ideas re- pleto.- . 
:publicanas; mas. si acreditamos isso, fazendo . Foi JUStamente peb üctoria do principio 
JUStiÇ".a ás intenções de V. Ex., ao seu pac;- de que~ Coinm.ssõcG d:.i. Ca.mam, do hoje em 
sado, ao modo por que V.Ex. sempre tem di- dean.te. sao. d~legações de Executivo, que eu 
rígido. os trabalhos da Camure.. ta.mbem es- ! me Julµ-nei imrossibilitado de continuar a 
tamos perfeitamente convencidos de que tão j fü.::er -pa1·te des"a Commissi:ío e resignava. o 
dignamente corno V. Ex. o Sr. gener:il Gli- c:iygo que exerc1~1. na Commissão de Obras Pu
cerio, investido das funr.:ções de Pre~ider.te 1 bl!ca.s e ao ~esmo ~empo daCommissão Especial 
da Cama.ra., havia de represent.:•r o principio t PC!:r<• .que tmha sido nomeado por V. Ex. O. 
da autorid~de e ainda mais <\pureza dos' Dtarw do Cüngresso.attribue-me o principio 
gênuinos republicanos e a guarda intemer:1ta de que as Com_m;ssões da Ca.ma.ra dev-em ser de
da Constituição de 24 .de fevereiro (Apoiados.) legações elo Poder Executivo. Eu entendo 

O SR. PRESIDENTE -As :palavras q uc :pro- que devo -pertencer a · uma e3co la inteira
.feri foram hontem clara e evidentemente mente opposta e. esta. 
explicadas. Não tenho que voltar ao as- O SR. PRESIDENTE-V. Ex. m:i.nda1~á, por 
sumpto. (Apoiados.) scripto a sua rectiftca.ção. 

o Sn.. SERZEDELLO CORRBA - Em todo o 
caso fica lavrado o meu protesto. Não ac
ceito a oxplicaçü.o de V .Ex. (;1poiados; mitito 
bem. ; <lJ1(!.i-l·cs.) 

9 . Sn. PAULA RAlIOS-Já a mandei p~rnJ. o 
Drnr'o do Congresso, pre.-endo a respost:.i. de 
V. Ex. 

Em seguid::i. é approvrda a acta da ses~üo 
VOZES (de 'llarias bancadas) -Subscrevemos a.n~ccedente. 

o protesto ue V. Ex. 

O Sr. Rh·~ulavia Corrêa.- O Sr. ~· Secretario (servindo de 
sr. presidl'nte, pedi a pala.vr:i. :oimple~monte i·~ proce:de :i. leitura do seguinte 
par:.i. rcsalvn.1· a minha resp"nsabilinadc na 
tlirm:i. clJ.d;\ no IJiw·io rio Conyres~IJ ú.~ ponCí.ls EX?EDIENTE 

pn.lavras que p1·olÇri llontem no t~r a. tlvnrn. ! , . . , . . .. _ 
de resignnr o cargo de mernliro .;:i, Commis~ão ! Oi TI e~ do_ Min1sfor10 da. lndi.1str1n.,y iaç:~o r: 
de Constitui1;ão, Le:gisb;ã.o e Jllstiç;..,. · 01.Jr:i.s ~- 1.1~~cn.s, ·le 3 do correntes"<ttsfazendo 

Nem uma das palavras que se acham.no a requrs1çao dcsi;a. Ca.mo.ra no ofücio n. 26 de 
.Dia.rio do Con:;1·esso foi pronunciada por mim 29,do mez. fi.J!clo.-A quem fez a requisição. 

- -agni; é inteiramente o contra.rio. . :.: (A Comm1ssu.o d-~ Or~'amea.to.) · 
Em primeiro logar eu não declarei que- Requerimento do tenente honorario 01•0' 

· acompil.nbando_ os meus companhei~·o~. de· zimho Ca!'los Cai-reia Lemos, pedindo melhoria 
.. Jlnnlla. nas m~os de V. Ex. a Comw1ss<LO que d3. pen~ao que om pel'cebo.-A' Gommissão · 
.... exercia aqui. 1 de Peasõ-~:> (l Ccnt.as. 
· ·Eu disse sii;oplBsme;:i1·.e o seguinte : que 1 , 
·, man~endo asohctarierlii.oe co.m o Pa:·tiuo Re- O t;fü:•. :Ude .«'onso Alvim sentia. 
publici:noFederaleco~ s~u 1llustre cI:efo, eu como !>orrte a.ir.à.a, necessidarle de explicar· 
dem1tt1a-m,~ da Comm_1ssao qu~ e:xf:rcia -i;;sm a su.a '.':t.titmle, 'JU n;elbor. os votos que deu 
Camar~. N:-"o depunha .na~ m.>.o~ de V. i!.X;, nos m1:iu0.nta~ levamados nesta Gamara.e., si 

; nem,d~1 a forma que o D.'ano do C01tgn;sso d<t., não o fez ha ma~s tempo,foi devido :principa.1-
. E,J o _que tenho a dizei. 1 ruente :i.o seu ~emperamentq Lle opposição 
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franca ã. concu.rreiicia., po1' qua;ilfU~l' fõrma., tava.m as divergenc:ias de opini~-~mtre. os 
de.circumsta.ncias que possam ex.a.lta.l' e a. membros do Pa.rtido Republicano t<edera.l, co· 
p·d:xo~a.r qua.lquer deb!_\te. Sendo ·inteira- nhecidas, como estàvam (pede licença. para. 
ment~ calouro . em luctas parlamentares, usa.r da expre~são), as ca.usas predisponentes 

- sente necessidade absoluta. de explicar ::i. sua dessa. divergencia, o seu espil'ito nã.o .podia 
a.ttitude. não porqlle pudesse eila do a.lgwn illudír-se; ma.is cedo ou ma.is tarde a:causo. · 

·modo influ.fr no espi!"1to lia Cama.ra ·dos · Srs. determinante havia de apparecer e a sdsüo . 
Deputados. mas po1•que, republicano de r e- ha\•ia. de d.ar-se., . 

· sponsabilidaces de&> .a propaganda, tem de Viu-se que ella. não se deu por occo.siã.o da. 
dar explicações inteiras e com'pletas dps seus . eleição da Mesa; atlíon-se, protelou -se até 
actos . aq uelles que concorreram com seus vo- o -momento, em que, tal vez como. actos pre· 

· to3 pa.ra que pudesse .ter entra.da. no re- paratorios, · ruí.o sabe e nem quer quo.Iifica.r o 
cinto nesta Camara.. 111cidente. levanta.da a ·questão il.e ordem 
· Assim sendo e ·tendo procurado ta.nto aqui, sobre o procedimento da. Commissão de 

quanto pQllsivel formar ,juízo de momento :\larlnha e Guerra, dado o pequeno inci- -
sobre os incidentes que se desdobraram ne~ta dente de oceisião e posteriorm~nte :i. oppo
Cama.ra.. o orador teve necei!Sidade a.inda ~i\.ào nos n.lumnos cb l!:scola. Militar. em cada 
mais ôe- recorrer aos poucos conl~ecimentos um dos qu:i.es ve um veriia.deiro solda.do re
qne tem de antigas lnct:is, passa.das, e ce1•to, publicano. mas que erraram. como toei.<>!! os 
ha. mezes no seio da politic,~ nacional, afiin seus colleg-..ts est.ão de accordo, e merliadas 
de que pudesse manif~tar-se com complct.1 48 homs, após este ta.eto, foi levantad:i. ou 
isenção de espirit.o, com falta ab::olutJ. de veiu á bl iln. a questão determinantb do rom
p 1ixão partidaria, no momento em que temos pimento: o reque1•imento formulado pelo 
difficuldades muito maibres a enfrentar do Sr. Deputado pela B:Lllia, pedindo á camar::i. 
que o.s propriamente pofitiros, quaes, pt'inci- que _se congra.tul'l.Sse com o governo pelas 
paimente, os problemas de ordem ecouomica medidas tomadas dentro da. orbita. lega.!, :para. 
e financeira que, si não podem de momento ser repressão dos mesmos alumnos. 
resolvidos, exigem comtudo certas medidas Confessa. que, educa•lo no ragimen repu
que encaminhem a sua solução cllfinítiva. blica.no presidencial, entendeu que <!ra occa.-

Eril. ta.es condições, ao ter assento nesta sião propria do illustre l-eader do Partido· Re
Ca.rnara, ao levantar-se a questão, <J.liás de publicano Federal virá tribuna oppor-se ter
poucn. impor ta.ncfa. par'tl. o ora.dor, de eleger-se mina.ntemente a . que este req uerimAnto fo:;se 
o nosso Prooidente, porque está certo de que apoia.do. afim de ser posteriormente submet
cada um de nós é digno de occupar e:!Se ttdo ó. discus:ião e consequente votação nesta 
ca.rgo, declarou desde lago que com o seu voto Camara.. E Si existiu então a perfoita. ha.r
o nobre Deputa.ilo pela. Bahia. nii.o occupa.ria. o moni3. partida.ria., a. perfeita. commUllb.ão de 
I.ogar, para. o qua.l, alias, era inriicado com sentimentos e acção entre S. Ex . e o nobre 
bastante distinc~o e com justíssimo mereci· leader do Partido Republicano Federal, con
mento. fossa, como republicano, extranho inteira-

E o declarou, porque a. alma. política. n:i.- mente ao que se passou na 01.'CaSlão, que 
ciona.l, a alma propriament.e repnbli~nl\ se adm.i:rou da Mesa. acceit&r este requeri-
havio sido agitarla. mezes antes em relação a mento. (Apoiados; muita bem.) . 
facto que tinha. por theatro p rincipalmente o Nem se diga que havia precedentes nesta. 
Esta.do de que S- Ex. é digníssimo represen· Cama.ra; porque,ne.stecaso, affirma. o orador, 
tante,e o ora.do1· não queria.,como republica.no, e.c;ti~ dfa1>osoo a acceitar todo e qu;ilquer pre· 
ven1lo que nesse Estado existem dous a.grn- cedente da. Gamara dos Srs. Depumdos ; mas 
pl.mentos políticos. cada uin disputando os ex.ige, principalmente, que esses precedentes 
sentimentos republicanos de occa.sião, nãô niio venham ataca.rnsseus priocipio:;; repubn
queria, l'epete. concorrer com o sell voto pa.1·a. canos e mais do que i~to"--não venha.m fu•mar 
prestig.iar ou desprestigiar qualquer desses pra.xe que seja inteiramente contraria ás 
a.grupamentos, · convencido como estava, e <lís1Dsições d~ nossa Constituição e de tod.8,s 
como estâ., de que em um e outro, afastados as suas leis regulamentares. 
apénas por questões locaes, ~ch&.vam-se ver Mas, confessemGs, e pede permisstio pira. 
dadeiros republicanos, cujo sentimento unico usar de frauqueza, a ha.bilida.de de ql\em es· 
era a prosperidade do nosso paiz . tava em divergencia, desde lung?.. dr.. ta, com 

Em ta.és condições, concorr eria com o se>u o nobre lcade1· <la maiori3._ póde dizer, foi 
vot.o para afastar e..~e incidente que mais inferior ii. lln.bilid~de uo iUust t•e cnl\ega. que . 
cedo ou mais tarde podia ser truz1do ã d.is- eut.'i.o occupaya a ?re.;idencia. da lJa.mara. 

c~~in; entendeu-se de modo contrario. O Sn.. SERZEDELI.O Con.n.~..i. dá um a.parte. 
s. Ex., muit.o justamente, foi eleito Presidente O S x..fr.11i;l·'O:-{::O .ALnM diz que c,tâ prompto 
da. eama.ra e então;· conheclda.s oomo es- a responder ão aparte do uolJ1'G Deputa~o 

01L1Z1&.ra. V. Il U 
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pelo· Pará., dizendo apenas a S. Ex. ·que, si piritua.l da Republic<l, proclamando o chefe 
se.der ao trabalho, aliás, incomniMo, ·de legàl o Pre$idente da Republica,o orador. que 
acompl.nh;1r o mo lei po1~ que votou o orador, tem mais tendeucias pára tudo qua.nto é con
ne;;ta questão, verá.q1rn trn.çou um só rumo ereto, não vac1llou e concorreu com o seu 
no.s pa.ssos que tem d:>do ate hoje • ..,_ voto para prestigia.r o Governo da Republica, 

Nãn está razen(lo crlticn.. · · po1·que representava então, como ._representa 
- .Já. declarou que,poramor à causa da. Repa- hoje,. a concretisa.ção perfeita da. Republica. no 
blíca.,_não quiz discutií- qualqueJ:' questão <l.lle que ena tem de mais legit imo na. occ;i.sião, o . 
pude5se de alguma fórmâ. aggra.v11.r a. situa.- cumprimento-restricto <1ll. lei. (A.poiados e nã_o 
ção. . · · apoiados.) · · 

Hoje, que ha calm~ perfeita, tendo respon- . Lamenta. que tenha se estabelecido a nova 
sabilldade perante a o_piniã.o republícana do lucta. de Pres1dente desta. Ca.ma.ra. em relação 
seu paiz, pai'aL-e que te n o direito de vir li. á. eleicií.o que hontem se deu. - · 
tribuna. dar uma satisfa.çíí.o aos eleitores. . Querin, como republica.no, respeitador de 

.. Si está, u~ando desta linguagem, que reco- todas a.s disposiçõeS da Constituição, 
nheee ser desaswada.vel ·a uma e ouk~ pareia- qae eada. poder agisse dentro da orbita. que 
liclade da. Cama1·a, f:1lla a.penas como repu- 11ella. lhe é tr~çada 
blicano. inteiramente desapaixona.do, e que Dese.;a e füz ardentes votos para. que ~e 
nü.o está liga.do á orient::ição pa.rt ida.i•ia ..te restabeleça. a completa harroonfa na Camara, 
quem que1· que seja.. · afim de que possamos enfn~nta.r todas as dif-

Ora, apoiarl.o o requerimento do nobre Depu- liculdades. 
t:i:1o pela Ea.bia., e conhecida. a influencia Ma.s, não é este infelizmente o animo de 
que tem :~ -çota.ção 1le qualquer inciclent.~. todos os collegas. 
t>..qui na. Ca.mara.. na ·massa popular; sabit!o Mas, si nós, por mero incidente, formos· 
que a))s'llutameote não tel1l03 e<lue<~o em taxados de pa.rlamenta.rista.s, si admittirmos 
relaçii.o aos e tfeitos que poss..'\m produzir os semelhante distiocção entre vencedores e 
actos ela. ca.ma.ra no animo daquelles que lã veucidos, confessemos então que nas duas 
fü1•a. a.penas leem o que aqai se passa., :per· par1;ia.lida.des que ãqui hontem se bateram, 
~u.ota: ern cccasião t..1.l, levantada a questão existem dous · ·grupos perfeitos de parla-
ae saber-se si o requerimento realmente mentarista.s. · 
trazia ou não pl'estigio a.o gover no, qual de- Ta.nto . é assim que a propria imprensa., 
verta ser a sua.attit1111e? · sympathica á a.ttitude daquellesque votaram 

Não va.cillou; v·oton pelo requerimento do contra o nosso modo de pensar, viu no re
nobre Deputarlo pela i3:.i.hia e votou princip&.l· soltado aa votação uma victoria. do Pyrrho. 
mente · riorque v i:i. ()ill tudo isto a couse- Mas então havia. lucta.. · 
quencia tlo que ia se dar. Não querendo encarar a. questão por ef'ta 

Acredita.va que a. questão ia ser to1na:Ja face, entre vencedores ·e vencidos, extranho 
jusiama.nte peh fac.~ i=<n· que então o foi.de SO· á linguagem· daquelles que veem na decisão 
li.darleàade ou nã.o dos chefes do Partido Re- de l.iontem da Camara a victoria. para um ou 

. pnblica.no Federal com os actos do governo, na. para. outro lado. 
oecasi~o. O SR.. CASSL\NO no NASCtmxro-Victo-

E ta.nto é •~-sim que, 11tesmo no re~men ria do parlam1mto:rismo. 
presidencial. orn quG ~la11111;i, os proJlrir,s 
amigo~ do Ma.rcch<\1 1-'loriu.no, om época diai- O $&. !LUb:FoNso ALvm-Nii.o lia. absolu
cU. (•ntender:i.m que er~ necessario que a Ca- tamente é nem eleve mesmo haver cstu11o da. 
ni{i;ra $0 manilesf.a.sse 1le evmpleto accordo questão pela tace por que se quer fazer. Nü.o 

• com o Poder Execut:vo, nos actos que pa.trio- bouve vencidos, nem vencedores. 
ticamente tratou de pôr em pratica. para A convicção do orador, a.o manifestar-se 
reprimir a perturbaçiio da. ordem constitu- pela fórma porque o ·fez em relação a. ella., 
cional.· nas votações consecutivas, foi exclusivamente 
· Si ·assim sentia o orador na. oeca.sião, assim essa. 

deveria. agir. E. diz, paro terminar: a causa., si' causa. 
Passado o incidente em relação ao requeri- houve, determinante do rompimento entre 

roento do nobre Depntado pela B.-i.hia, o nobre os dous grupos, foi causa. infeliz para ambos. 
·. Presidente, solida.rio com aquelles que euten- De facto. de um lado, o grupo que ficou com 

dem que a. manifesb .• ;.ãn da. C:i.rnara era ma.oi· o ernetito raptibllcano gener"-l Glicerio p:·o
: restação de desprest!gio at> go•;erno, a.iJa.ndn· cura oomu motivo os factos que se deram aa 

. nou a cadeira de Presideii;:e, pedindo o pro· Escola Militar, que tem a aJ.ma. republica.na. 
nunciamento da Ca.ma1•a. a respeito, e de nesta patria. ·E de out1'0 lado, o inci

-_àcco1-do ainda com as licçües pregadas pelo il· dente do requerimento do nobre Deputado 
·• .lustre leader do Partido H.epubµca.no Federal, (pela Bahia, o qual, para uns, é ·considerado 

quando se intitul~ nesta ~Camara o chefe es· como incidente parlamentar. 
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Donde.conclu~ o.ue, si um''Se fi.;mana opposi-j tados, como si este fos~·e um orga.m .d.a_ can
ção de ordom emanada <le poder competente, fia.nça. daquelle e rique11.,, u1ua Comu11SS<":...o do 
dentro d:i. Jei. o nutro se firma nesta questão 1 Pa.rla.menro (muitos apoia.d,.•s); e ?Or u ltun.o, 
de natur<!.za parlamentar, le_yanta.da na Ca- para CO!'oamento desta obra. nefasta, viu-se 
mara. durante o regimen republica.no presi· ser pleiteada a. elelçã.o ~o Presidente da .. Ca· 
dencial. · _ ma.ra em nome do Pre~adente da. Repu.b11ca. 

Em taes condinões, não podendo · pen1er· (A.poiados; m.u'ito bem .. ) 
nem para um nêro -para outl.'o lado, não Desta íórma 11m nome que é uma trádi~çã.o 
tendo absolutamente interesses vinculado!> a gloriosa, sycnbolo de pureza; de abnegaçao e 
esta ou áquell:i. parcir.lida.de, e procurando patriotis1p.o foi convertido e~ ba.::i.deira .ª~.co
a.penas agir de accordo coo:i. a. sua. educaçã.o bt'ir o contra.bando da. ca.nd1llla.gem polrnca. 
republica.na. presirlencial, confes.sa., foi le".ado (.Apoiados, muito bcrn.)· · . . 
em taes oondições a :proouncíá:r·se como fez. Nã.o, sr. presid~nte, não era o prindp\o da. 

O S~. _Rpnotl>m~ DA PA:tXÃo - O Partido autoridade que est ava em causa. (A1;.:iiados, 
Const1tu1cwual Mmclro fot o que nos ele,,<>eu, muito bem,) · 

o SR. lLDEFor-iso A.Lvnr <liz que foi l'\ã.o era..fortaleceroprincipiodaaukr!dade 
este o unico motivo que pesou em seu fazer pa.rttr do a~to, da. esphera em q~e se 
animo para manifestar-se da fórma porque desenvolve a a-:::çao dos poderes _po~ft1~0~. o 
o fez, porque e seu intuito de republicano exemplo ~a desord~m m._?ra.l, de md1sc1plmi1-
a.1Tustar õa cama.ra dos Srs. Deputados qual- dos _espir1tos. pela. inv~mw.o dJ- ordem C?nsti· 
quer questib que desvie sna a.ttenção dos tuc1on~. Com ~ anarchta. nao se corrige a 
problemas economicos e financeiros que exi- anarch1~. (Apoiados e apartes.) ·-
gem no momento actual. sinã:o medidas que Pa.recia.~me que nunca. houve .o~c~Sl!l.~ me- . 
de vez venham resolvel·os. pelo menos que no~ propr1i; para ql:!-e em um'.-' d.iv1ea.o, mter· 
-vea.ba.m· attenuar a. ura-vidade da occasião. essando SOll!eate a econom1~ da ~~ara e 

. . "' quando mm to a de um partido polmco, se-
(Mu•to óeni· ; muito bem} esboçasse um conflicto entre o Poder E::s.:. 
· . _ ~ . ecutiva. e acamara. dossrs.Oeputa.dos. Nunca 
O si:. F.r6nczsco ~.a-Tel'mmada, houve occasião neste :pa.iz em que a. formula 

Sr. 1msidente, a.. aguda. c1·ise pa.rlamenta.r. coustitucional da. harmonia. dos pQderes poli· 
que, por tanto~ dias, trouxe ·. em so~resal~s tico:> exprimisse necessidade concrot:i., tão 
o esp1rlto publtco~ eu devo a oplniao nac10· imperiosa, tão premente, tão inclucta:rel. 
nal o meu depo1m~I?-to, para J).lD.ta.r-se aos Não ê quando nos encontra.mo;; em face de 
eleJ?l~ntos que a babilttem a me~u· as respon- uma. situação :financeira difficilima, de uma. 
~b1hda.des decorrentes do~ ult1mos acome- a.ogustiesa. situação economica, qu~.ndo o 
cimentos e das consequencias que dellas pos- estado moi·.:l da Na.r;ão está cheio de i.:Jq_u ie
sa.m del'l va.r · . t ações ·e sobresaltos, que será obra rle pa-
TO'l~s os q_oe nos u~teressam~s. pela,Ieal triotismo aggrav:i.r e~tas difficuldad;,g com 

expel'~m~n~nçao do reg1m~n poht1co que a agitações politica.:; per!!laoentes. 
Const1t.u1çaode ?4de feverell'o,e:.ta.belece~,~o- A todos os espiritos patrioi;as impoz-se a 
dos ~s que acreditamos que.~ Nação Bra:L1lem1. necessidade de evira.r que em uma lu.'.a 'Pl'O
prec1sa de paz, de tranqu1hdacle e de ?r.1e_m, vocadn por interes:5es inferiores, a s:.>rte •lo 
pal:;i.que po:;sa. desembaraçada rlas a~1t:lç,.e~ governo fosse identiticaila. com a. t:e um 
polltt~,. entre~~r-se ?-OS labores _fücundo:> partido nas~ente. Quize:ra.mos que ne!:..-;a. oon-. 
d<t: ac.t1ndade md'l!_str1al. todos vimos .en· l tenda. não se collocassem atrãs dos :.:omba
t:1s tec1do_s a in_versao das no~mas con~titu- tentes :i.s sombras do..s potestades olyiuptcM, 
c~on:i.e.s, invers~o fatal que v. E~., Sr. Pre- como n:i.s pugnas do. Ulia.da. 
sidente. ~umm pe:aute o pa.1z a grave · Todo o estorço se fez, para. e~ita.r o o.mfüdo 
responsabilidade de ioa.~gura.r. na. Camal'a. 0 dol.t testemunho da patriotica injciafr:a 
dos ~rs. Deputa.dos_. (i\tíu .. tos a.poiados.) . . . que teve a· represt;ntação Jo Estado de M!.nas 

s.o pot· um d.es!ise do nos.;o system.a rnstl- Geraes, da qual me tez or.·gão para., promovei· 
tuci~na.11 se :prete!1deu qu~ um ramo do :r>o~er a conciliação e evitar que a. 1uta se veri.fi
Legisla.t1vo 1osse lDterfe~tr na ~~om1a. in· casse no terreno em que a-rtifi.cia.lmen\e e 1u
terna. d~ um . es,tabelec1m~nto .militar, e se constitucioualmeot.e se pretendeu collocal-a . 
consegum este I esultado rnfebz. gue u:n~ P or esta :razíi.o. Sr. presidente, por um 
questão COII?- ta.nta presteza.. energui, e fehc1- oor; iunct-0 de cil'cumst.a.ncio.s que no 0.3,piríto 
da.de, resolv:1da. e aC3.bad~ Jll:.10 governo, e.2- 1 de ssans amigr.-s prevaleceu sobre a ci>.scurl· 
t eja ~!>b~ev;.v~ndo ~a. ag1ta~o pa1·~men~ar. ~ da.de do meu nome ••• 
const1tmda fooo vivaz da 1rr1taçao ilos a01-
mos; so por igual desvio, se viu identificar· Ur.r SF:. DEPUTADO: ·- V,; Ex: . . estt'>.. mo~
se a. sorte do Governo da; Republiro. com a. tra.ndo que a. lembrança nao podia se!' m:us 
situação do Presidente da Cama.ra dos Depu- feliz. · 
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O SR. Fr.:.xcrsi~o S.~-:--- •• foi este offere-i io,juria ás nobl'es intenções darp.1ellcs que 
chlo, n:to coinc b:i.ndeira. de gueiTa, I!l:J.S nes~e combate so enipenha.ram. foi u.mr.. snr
como syrnbolo ::;e paz. d.el;linteressado, como' preza a· muito.; espirit03 patriot.as, hem in
estivera. da pehj!l., rlesprevenido dos ante- tencion:.r.dos, que julgaram necessario dar 
ce\letite~. desligivlo dos compromissos que a.s uma satisfü.ção ao· principio d1.1. autoridade, 
prlixões do dia. crearam. E sómenta para que erradamente se prct,endeu pôr em ca.usa, 
·:in·estar :'i RepuHica o·scrviço de aftl.star essa sem o mais leve proposito de se urregimen-
1uta. c·,1j'.1.s con:;nquencias me füziam tremer. tarem um partido do intuitos indefinidos. 
eu me ni~puz ao ~ac.rlficio,tão superior âs mi- Si o pt•oposito foi prendet• a. solidariedade de 
nho.s forças. fü·J contra.rio .ás tendencias e ás todos.esses votos. posso garantir que· o re
neces~idades act:!.aes c1o meu espirito. suHarto n:io corresponderá ·â espectativa,. 

l\fas ao goverM ])arP,ceu que se trata-va de Aquelles voto3 não concorrerão pú.ra n for· 
fazer uma. tran-;.,:cç:lo e qu~ llle não era licito maçã.o da caudilhagem civil (3Iuito óem). 
transigir. Era ?lma. tr·ansacc:ã.o, sim; .mas A luta. foi. pois. a.l:Jertn. entre os pa1·ti<l.os 
transacçã.o leg: Gin:.a. honesta, patriotica. políticos da. Republica. corno üm phenomeno 
tr::msacção entre os interesses politicos em natural. resultante das lJeces~idades e coiJ
lufa. transacçiii. tendo pm' fim colloc11.r o dições do regimen 1'ep1•03entfLth·o. E!la. po· 
principio de autoridade, inaces~ivel e for·tc. rêm, nã:o tem outro teHeno, si não o do. or
acima das pequn1i11as competições de grupos nem coastitucíonul (,t1;oia.r.tos e apa.i·:es). 
partidarios (A.po:"ados.). Ha di:ts ortr:io:> autorjzar!O:) da imprensa, 

o Sr.. SE.1.BRi\. e ou•ros d"' 0 apartes. !Ilanifesta!:'.,1m appt·ehcn~ürs sobre a po~5ive~ 
• · · ' '~ mtervern;,ao emre o~ eontendo!'es de nao sei 

O SR. FRANCBco S.i.-Pos"o e.flirmar que, que elemento estranho que vle~e derimir a 
julgando-me ol.dg:i.do por aqnella. det0gn.~ão contenda por meios violentos. 
a entender-me e:)m difie:rentes cheff:s, eucon- Não. Sr. pt·E'si<lente, nenhuma outr:'. in
trei os clirectorc·:; do Partido R»publicii.no Fe- tluição se farú sent11-. si não a. do patriotismo 
deral nas rnelho!·cs disposi,;ões r1e animo, nn dos contendores. E~te t<lrá bastante força 
maior cor,~ura., dominados pdo desejo ~e para. nconsel lia 1-o;; u prestar ao Governo da. 
e•itar que o co)1flicto e~tabdeciilo tomasse a Republica toilo o concurso de qae elle ·pre-. 
perigosa. feição (o~ uma lnt:i. entre dous po- cisar para a administração do paiz. . 
deres politicos d::, Nação (Apartes.). · Unidos ou divididos. havernoõt todos de ~er-

!11uito menos illleliz me rJ.everi'1 considerar vir a. ordem constitucion?.l e trabalhar para 
pelo insuccesso ,la minha intervenção. si es- a conservação da l~epublica (irluito bem; 
f.irços daquelles •1ue muito mais valem do que muito bem .• O onido1· d cwnpi·imentado). 
eu e em muito maior responsabilidade estão 
investidos na dir·~cção e conserv«çilo da ordem 
politica., se não llouvessem egualmente mallo
grado ( A parle•). 

O Sr. Barros Franco Junior 
(pela ordem)-Sr. presidente, peço a V. Ex. 
que consulte a cam:ira. sobre si ·consente a. 
proro~açl'i.o da. hora. do expediente por 30 mi
nutos, para uma explicação pessoal. 

Desde que o n:Au nome não ponde sei; con
siderado o terr~;,o propt'io para. a a pprox:i
mação que os iuteresses nacionaes recli>ma-
vam, honrei o compromisso assumido para Consultada,o. Camara concede a prorogação 
com os meus amigos e fui leal ãs declarações pedida. 
ieitas ao Sr. Presidente d.a Republica, elimi-
na.odo·o da. contenda, para. que não surgisse O Sr. Barro1<1 FrancoJu.uio:r.~ 
como uma sena;:;. de guerra o Que fôra oJfe- -SI'. presidente, sou da.quelles que ente:lúem 
recido como ur:i meio de transacção e de· qneo pro~edimento <lo Poder Executivo reln.
accordo politico. ti vamen te ao iucideute da E:0cola MiliW.r foi o 

Ficaram, porta.nto, inti;ira'llente demon· mais correcto~ pensando mesmo que si assim 
strados os intuiws que presidiram á lu~ta. não houvesse procedido, tClria o Poiler Execu
Esta. não foi o combate entre o prínci pio de ti vo cabido nc desconceito nacional. 
autoridade e uo. partido político. Aquelle Quando ainfüi. o Sr. Presidente da Repu-
1Jermanece inta:;givel, victorioso sempre, blica. tratava de apurar as responsabilida.des 
êom o apoi0 de todos os partidos. e ainda. dos tristes c:contecimentos que se openram 
mais da.qudle q·.,e tem· envidado constantF.: naqueile in;;titu\o de en,;ino militar," é esta. 
esforço por Sfüt< :1t,ol-o e pre~tigfe.l-o. Gamara surprehendida. com. a. apr·esemação 

Não foi, t1iu r·C'l<'O, u:na a1'J'egimentnção rle uma proposta. decon::ratu!aç:•o em q:.m se 
partida.1•ia •ie.finL1"t"<>.,r;.m·a. complst:~ d<>n~aggre- con•·idava a C:;.marn dos Deput:Ldos a ncmea.
ga.ção politica o~ ue se op;.1•ou. A identifü:aç1io ç o de • incc.• membros dentre si para t::uiuprt~ 
q. ue se pretend~-v f&zer entre o pre~tigio govcr-

1 

me:itar o Sr. Presitiente da Republica _pelo 
namental ea formação de um p<trtido poli.tico bom cxito da. suITocuçfio rapida. daquello mo-
1oi, permitta-se-me a e:x:pressão, sem iàzer vimento. Immediata.mente a Camura que 
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hS:vin. sido ·sl).r~re_l:ien~idn., viu la. vra.r em s~u 1 ~almente essa.. agitação cres::eu e cresceu até 
sem remera.mo mcendio ! · o termc füial da. crise. 

O ~Ilustre learte.,. do p:i.rtírl,l -:i.est.n. Gamara; :t&"..lmente. Sr. n;:e~irierte, em. face do 
com a m:ifor soberania e appella.odo pa.ra o rumo 11ue l ev11ram -os acon,.;ici.illeotcs, seat-i
pa.triotismo de todos nós. convidou seus cor· o meu esph'ito cornnletarnente atur1lido e 
religiona.rios a manifestar seus votos· ante- embaraçado. - . 
riormente á a.pprova.ção desta. proposta. · . Vi de um la.rio uma :míl. cnmprehensão 

E nas p:i.la ~ras com que S.Ex:. fundamentou do nosso systema Jl()litico,. n:i. intervenção de 
o ssu modo de ver relativamente á questão, poder . estr!l.nllo· n:i. ·econoni.i;i. domestica da 
S. Ex·, além de appellar para. o lado doutr i-' Cama~·a dos Deputarlos ; . e vi de outro 
n~1·io, pois que a. a:pprovacão da proposta. fado uma. comprGhensão u.:ío menos funesta. 
vinl!:i: n. ser 11m:i. subversão dos . princípios &o-n~o $y:;;tema politico, :,n. pro.tic:!. esta.be
adopt.ados na. .Coostituicã,o (le 24 de feverei.l'O, lecida de ter o partido qua elegeu o Presi
S. Ex. n.ffirmou qne. sel'ia pvinclpa.lmente dente da Republie8. um che.f~. cujas preroga
uma falfa de solidarier1ade fraternal paro t ivas iam o.o ponto de se cou;ide:·ar superior 
co:n aquel!es IJUe se achavam ao Ju.110 do im- ao mesmo Pr·esidente. 
mortal Marechal que com tanta sobra.nce.ria, Den~ro do meu Estado, na sua imprensa.. 
digni1J.n.de e força. soube defencler o principio nos S<lUS clubs .e reuniões partillarias, mais 
da n. Jtorid11.de. (A.poiaaos.) de uma vez tenho me bafüio por esta idéa: 

S. Ex. entendia., pois, que não podia rla.r 

1 

no systema presidencial, chcf;i do pa.rtido riue 
o sen voto fü.voravel a proposta, (Ba opartes.) está. no pode1• é o Chefe do Governo, ê o Chefe 

Muito embora füsse ella justificada pelo do Estado. · .. 
seu apreseota.nte, jâmais pofü.1. arrancar do 0 SR. BELI>AIUO DE Souu.-Apoiado. 
peito de cada um de nós, que defendemos o 
mesmo go•erno, a mesma. i"éa, voto favora.
vel a. proposta. o que signific<tva. um acto t!e 
ingratidão aquelles que fü1'ani nossos compa
nheiros honte:n e que certamente ser1io nossos 
comp:1nheiros amanhii., si correr ri~co a sorte 
da Republica. (.·hioiados.) 

o SR. B.\.RR.OS FRANCO Jumon.-São estas as 
tradições historicas do gov~t·uo norte-n.meri
ca.uo, desde o seu ín icio . E si ainda não bas
tasse esse facto, bastava. le.nbrar que no ul
timo periodo da histol'ia a l!teric:i.na. quando 
Biaine pretendeu ser mai~ ch;;fe que o Pre
sidente .da Republica, el!e foi apeado da chefia . 
do partido. 

M::ui, Sr. presidente, approvado. o. moção co· 
meçou a agitação no espírito publico, desvir-
tuando completamente a indol9 <lo nosso sys- UM SR. DEPUTADO-E foi isto que se deu 
tema. constitucional. Infeli7.roente não me 
a.chava. presente a sessão de sabbado. se;;são a1ui ~ 
em .que V. Ex:. o.IIereceu à Cam,1ra a. renuncia O S:a. B.~naos FRA:SCO Ju::non.-Et•a esta. a. 
da. cadeira. que com tanta capacidade e com falha, Sr. presidente, que \'i:• no procedimento 
t;i.nto brilhantismo occupara. da. parte da Camara que apdou a candidatura. 

Cumpre-me declarar que, posta a questã.o do general Glicerio ú, ca.dei::'a. que V. Ex. di
no -ponto em que o foi, a mim, de accordo gnt1.mente ciccupa. 
com o voto que ti nha dado na se~são anterior, Mas em sentido contr:i.,·io vilJ. a. inter
só ora licito ter um procedimento: acceit:i.r vencão de umpouer estra.n~10 CJUe vinha. sub
:i. renuncfo. que não foi da.da. por V_ Ex., verter as normas do no~o -regimeu político, 
ma.s otrerecida. intervenção contra. a qu(l.l devi:i.mos nos 

O acto do ofi'erecimento da renuncfa. á Ca- bater com tod<t a energia 1' 1r :i. que em breve 
mar:i. só se podia traduzir em uma. consulta tempo podess~mcs a.ffirma.r com a consciencia 

·e .~sta consulta. era ·um dilemma. da. verda.de, que v~m dos iecto~ . que defen-
Ou a Camara acceitav:i. a r enuncia. de dia.mos o presidenchlismo.& não o po.rln.men

V. Eic. , de accor1to com o voto da. vespera, tarismo. 
:porq1:e V. Ex. a.flirmara. que e~t:i.va de in- ).!as. Sr. p·e:;id('nte. e.'::i ::onfa1iulacilo com 
teii'a harmouh com a. bancada bahiana, que os meus comj 'auh<-!il'O~ (1 '~ l::i.ncada, ex· 
apoiava. una.n!memente a. propo~ta.; ou o. ca.· pressei o meu morlo de ve1· na quesr.ão, com 
mara nã.o acceitava a r enuncia e nã.o estava toda a :firmeza e lealdade. a:ffirinanclo que o 
rn::i.is de accordo com o. voto da.do· anterior- meu voto eei·ia. dado em uma. cedula em 
mente. branco. 

O SR. XA.vma DA SILVEIRA - Era. a. retra
taç5.o. (Apviados.) 

O Sa. BELISA.RIO DE SouzA.-Apoiado. 

O SR.. BA.RROS FR~N.::o Ju:><ton-Seria. assim 
O SR. B.,n.Ms FR.-1..r.:co JuNrOR-Posterior- dado o meu voto. Sr _. pres:•1ente. porque n:1o 

~ier.te :i.gitou-se mais a.inda o e.spirito pu biico. gn_,,ric. ser· solida.rio c:.)m u lnrl<tme,ntarismo 
E como sóe acontecer todas as •ezes em I que apoiava V .Ex:.,e com efü.cpresidcncialisnio 

· qu:e está em.causa. o destino da Nação, natu- que apoiava o Sr. Glicerio, porque Dão ad-
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mitto, d.entro do systema. presidenéi«l, chefe 
·de· ;•n.•-tido com m:i.ís poder·· e força, tlo que o 
Clu:fe da Na1,!ã.O. (H'Z .:;.partes e prote.<tos .) 

Temos que respeitar a Con~tituic;ão, dentro 
da.~at os poderes _são i1istinctos, indepen
dentes, embora lli.lrmonicos. 

-1. ·historia política do grande povo amed
cano" ·é o attestado mais completo do Que 
venho de dizer. pois là o Presidente da. Repu
olica. é comitlera.do como chefe do partir:lo 
que o elegeu. superior, portanto, ás sugges
tões de quem quer que se.ia. 
. Eu peJ·gunto. Sr. presir!.inte,_ consigmi·la a 

doutrina·do qu•i o putir1o qne r.eriha Sell cbefe 
mai:; p-~·oeminento occu pando a Presid ·nci11 da 
Rep1!fillca, põde ter uta outro chere com po
der ma.ior do que o daquelle ao qual com
pete a_ respon~abilidade unica· do pouer? 
Absoluta.mente, nii.o-

De d'Jas uma: on o Presi·lente da Republica 
acceitava ·a direcção de chefe no partido e 
nã.o podia dignamente permanecer no pocter, 
porque deixa-ria de ~er chefe úe mna Nação 
par;;, ser títere nas mãos de terceiro, ou não 
se submettia, e abandonando o partido que o 
ekgeu ~ric1. fazer uma pnlitica incolor, o que 
não está na indole de nenhum systema. r1e 
governo. 

·-1ssim ia deposifa.r na. urna uma cedula 
em branco. -mas infelizmente a leitura de um 
arti;,t'ú de um dos mais autorizados orgàos da 
opiniãc republicana mudou a. orientação do 
meu procedimonto. 

o SR. CAS5llNO DO NASCIMENTO - Então 
não -votou em branco ? 

O SR. BARROS FR,\i:'CO JuxroR-Não votei, 
Votei D.o Dr. Artlmr Rios para Presidente da 
Cll.m:\ra dos Deputados, e vou dizer porque o 
fiz: ]'Jorque não estava nem com os parla
mentarista..<>. do Sr. Glicerío, nem com os par
lamentaristas do St·. ,\rthur Rios. 

O SR.. CASSIANO no NA~CIMENTo-Entíi.o era 
V. EY. o 1rnico presidencialista (Trocam-se 
001-ios a1Jartes). 

Mn.s, como. dizia, uo ler o artigo de fundo 
.-le um dos Ol'gãos maK autorizados da opi
nião 1•epublicana, couct:ito i1 que tem clireito 
pelos iaolvidaveís serviços prestados a Repu
blíca em todos os tqmpos e principalmente 
durante o ;Jngustioso períoio em que esteve 
tão seria.mente ameaçado o ediíl.cio·da nossa 
nacionalidade, artigo que se não foi escripto 
pelo velho bata!bador republicano o meu 
amigo Sr_ Gener;d Quintino, -pelo menos teve 
a sua responsabilidade moral. como chef~ 
que é da redacção daquella folhn., eu "'i que 
lrnvia. temor que u111 elem•mto estranho e 
que a Constituição não conhe:;e poderia inter
vir violentamente na resoluc:.ão <los aconteci
mentos: 

o SR. CASSIANO DO NASCDIE:~TO-Qual seria. 
elle? 

O SR. BARROS FRA:o<co J11NIOR- Nã.o sei, 
mns devo r1izer que esse elemento em caso 
algum poderá ser a força armada ela Nação, · 
porque ella par;J. gloria e honra ~ua e <!a Pa.~ 
•ria tem ininterrornpida.mer!te esta.do ao 
lado do governo legal. ( ~tpaiados gemes). 

Não comprehendi. pois, qual esse elemento 
que poderia vir violentamente imiscuir-se na. 
vi da regular do paiz. 

o SR. ÜVIDIO ABRANTES - Com cerwza re
feria-se aos jagunços da. Bll.bia. 

o SR. BARROS FRA.NCO JUNIOR-Então, á 
vista do que affirmava o mencionado orgão 
republicano, a mim comt) Deputano competia 
antes G.e mais nada :promover a união e har
monia entre 03 Podere~ Publicos da Nar;ão, 
para em quaesqncr circumstancias mais effi~ 
cazmente defenderem a lei, ameaçada. por 
um elemento estranho á mesma lei. 

A harmonia dos poderes em dad,~s circum
staneias implica a salvação publica. 

Republicano. brazileiro, acima ele tudo 
desejo e trabalho pela consolidação da Repu
blica. (Muito bem, muito õem.) 

O SR. fü .. RRos FRAKco JuxroR - Peço O §:r. L;unenba Li•~~ pe•le a pa
aos Sr-.>. Deputado~ qu<:\ g.-,jam tolerantes, por- lavra para rogar ao 110nrado Sr. presMente 
que me ptl.re·.:e que todos somos republicano~. que se digne dar-lhe substituto na Commis
e a mai01• e mais ru,liment:ll' virt.ude de um são de que faz parte. 
republicano é ser tole!';•nte, Assim procedendo, tem por unico motivo 

o SR. IRii'>EE MACHAno-0 mn.ior intole-· dar. uma prova de ~olidari~dade po!itic:i. para 
rante msta. questão füi o Presidente da Re- com os seus ca.rreligionaríos. que hontem se 
publica. exonera1·am das Commissões respec~ivas e, 

- principalmente, ao seu distincto cllefe. o Sr -
O SR. SERZEDELLO COR.RÊA - !"ão quiz General Glieerio, que, no fraco entender do 

tratar C(•usa.alguma. ·orador, só commetteu uma falta na direcção 
. O S?.. BARROS FRA!'<co Ju:">roR-Nii.o quero do panido: a de haver sempre. incoudicío

. entr~r niss0. Aeh'' <rn~ ;,;(,,) t<,rncs o direito 1 nalmerrte. deiendidc uesta Camara todos os 
de ch~g•'- !' at(;_ o i"timo da consc1encir. do Pre- ! <tetos <10 Governo do Presidente da Republica., 
sirl<inte <11). .Republica; d%t<>s cadeiras não lalgumas vezes cont1•a. suas proprias con
podemos procurar.·, sa~er _quaes são as idéas vieções e co.nti·a_ sua propria _pop-q.laridade, 
que trabalham o foro rnt1mo de S. Ex. _ (1\fuito bein, m1tito ~em.) · .. 
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o s.-. Presldent.e - Esta finda. a 
hora do '"expediente, passa-~e ã. votação das 
ma.terias indiCadas na.ordem dõ dia. 
·. -
. . o Se. lrineu Machado (pela oi·

dem.) - Observa qne estava. inscrlpto para 
fallar na hora: do expediente e explicai" o mo· 
tivo por que ta.mbem se exonerou da -Com
missão que exel'cía. 

Mas como a hora do expediente esta finda, 
reque1' pro1·ogaçã.o por mais 10 minutos, si 
é que tanto necessita.. 

Consultada., n. camara concede a proro
ga.ção pedida.. 

MUITOS SRS. DEPUTADOS-Apoia.do ! Esta é 
a: verdade ! · 

O Sa. lRINEu ~lACHA.oo-A miuba atfüude 
de moço nesta. triburra é a. de soldado q~e 
tambem empun·hou armas .para. defender a 
Republica ; não póde deixar de ser a de .soli
daríeda~e no soffrimento ; esta. era a coni:lU'
cta. inversa íinposta pelo governo ãquelies 
que mais proximamente estiveram ao la.rio . 
do .Marechal Floriano Peixoto, conducta. indi- · 
ca(la pela. posição do governo persegúindC> 
os mais r.Jncercs defensores ·da legalidade de 
hon: em. A. inversão observad.a pelo orádor · 
que ine preceõeu, decoITe de·urna. verdadeira · 
invJluçã.o soeia.l. 

O Sr. Irineu 1'faehado - ·Sr - Vinha.mos dos tempos em que os de.,--tincs 
presidente, .iâ. que me envolvi , pela força das da. Pat ria estiveram nas mãos do Marechal 
cirenmsta.ncia~. em uma questão de tanta. de F~·rro; julgava.mos caminhar para a idade 
gra:vidade e aspereza. peço a V. Ex. que me de ouro e vemo nos i-etrog<adar pa.ra a. 
releve a. insubordinação, tambeqi peculiar a. idade de ped1·a.(Ri-os.) V. Ex. ba. !le perdoar 
V. Ex:. todo o meu ardor do ataque. que não é pes· 

Já que V. Ex., simples capitão honoro.rio, soai a V. Ex ., que me merece a mais pro-· 
revoltou·se contra o illustre general Glicerio, funda. e sincera sympa.thia. ; mas a vei:da.lle 
V. Ex. me permittirá que eu, um simples é que V. Ex. tem que can1;gar a. sua. l!l'UZ e 
soldado da Republica, pois que nem s imples a.corôa. lle espinho~ que V. ~x. coll•>eou na 
anspeçada. honorario sou, me insubordine- cabeça. para subir a montanha sagrada, novo 
contra a attitude de V. Ex; Christo a. soft"rer no horto do Monte-Santo : 

V. Ex., Sr. capitão Presidente; e menciono (Risos gcraes; soam os ty1;,panos.) 
a patente pal.'a lembrar serviços prestados Minha attitude é muito clara, e muito de· 
por V. Ex. à. Nação, me relevará. t.ambem fini1la. . Eu entendo que o exerciciC> <lo man· · 
esta. a.ttitude na tribuna. tendo em conta o dato de Deputado não import::i. a. obrigação tle 
meu temperamento arrebatado e me pet·· apoiar systematica.mente o Governo. 
mitt irá certa rudeza. de a.taque e de pala.vra, Quando estudava. rudimentos de direito 
pois que na.da. me far ia ceder, nem mesmo constituciona l, eu lia na cartilha de Pimenta 
uma carta. vinda do Padre Eterno, nem um Bueno que er~ um acto errado fazer op
telegramrnã. expedido pelo Governarlor Su- posição systematica, e que não era veso me
premo dos Ceus, desde quo assumo tão ar- nos condemne.vel a mania. de muita gente, 
riscada. posição de combate. que é fazer governiamo it = trance . (.Ri ·os.) 

Quero agora fazer o mesmo que fizeram Si, porém. esla doutrina ga.nha. fóros de 
os pobres alumoo~ da Escola. Militar no a.~o cidade e passa a. ser rec:ebida. ent1•e nós por 
de 1895: uma revolta. sem armas. por que uos umn. nova. fSColn politica.. quando vier um 
esta.mos vencidos e desarmados pela. victoria momento opportuno. eu proporei á camara. 
de V. Ex. · dos Deputados, peios t ramites constitu-

o SR. JosÊ !-lARUNo-Menos eu. cionaes, a reforma. da Const it uição da Repu-
O sa. fRTNEU MACHADO _ Quando em 1895 ~lica para. que creemos Ca.mara~ d~ Governo, 

C> ~overn;) dis::;olveu a Escola Militar. não pela i~posta ao Deputad<? u~~ rest:1c~o :- ao seu 
gri:.vidada do procedimento dos alumnos, por· n~~.ndato .P_ar:i. q~e ~aos~·:•~ eleito smao qu~m 
que esta era. nulla., mas poi•que ~eu. fün e -tive:, rhl'posto t~,co,m111:-~: nalmente a.. ~~?t8: 
consist i:L em perseguir áquelles que eQt~ve- o Pre .. 1dente cl.~ R,.pub.1e;.!., e p;oporo1 i.,,~al 
raro a.o !ado do jnolvidavel Marechal Floriano I mente uma rdorma n~ Cod~,,.o Penal pa.rn. 
e quo na intransigeucia do cumpl'imento dos . que se esta.?eleç:am penas. a~ mesmo a. d~ 
seus de-reres ca.usa.ram tantos dissabores , por- erg~stulo, ~.ara. aquelles que ttyerem a a.u 
que a. intençãu do_:s reaccio~ar~os fo~ agt·a.~ai• da~1a. de votar contra os deseJOS do Poder. 
os espíritos excessivamente 2rr1tave1s, esp1ri· (Risos.) . . 
tos qne r etiveram odíos sa:;!rados contra os O!J.a~~o as cousa~ ei!trverem neste pe, eu 
defensores impa vidos da legalidade. Mas estfs ped1re1 a Cama.ra. hcença . para cop.tar uma 
reaceion::wio~ teem c'lnservado no cor a1:ão as lá.bula moderna.. -E V. Ex. , que vem do lp
SUM affinida.:les e sympathias secretas e l'l'rio; V. Ex. que deve ter delle recordaçoes 
i·eservadas para os movimentos sediciosos, muito vivas, ha de tolerar, como a. Ca.mara. 
sempre que elles Jl9dem aba.lar um pouco o dos. Deputados do Im~rio tolerou ª? coose· 
~resti~io qa RepubP.C?-, · lhe1ro .ú\,(ayette, ouvir fa.bulas allusiva.s a.tá 
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aos proprlos conselheiros. de Esiado, ao:s mi
nistros f.a cor ôa., e~. V. Ex. , digo, ha. de 
tolerar nessa. occasiã.o que eu conte, a.ates de 
a.ba.ndons.t• a defeza dos tlireitos populares, a 
minha !a.bula, que é passada entre um ca
boclo, um j:igunço e um biriba. (Risos, gar
galhadas, apoiados, v rotestos; soa;n os tym· 
panos.) . . 

V. Ex, . , Sr. capitão Presidente, sabe que a. 
sua eleiçlo füi u.m:i. victoria fatal e consen
tfril. que eu imite a atti1,ude do meudistincto 
amigo Sr . . Beli.s:Lrio de Souza, citando casos 
da liistciria, e ol:"oe os meus discursos com 
:flores desse genero, e lembrando o nome de 
Pyrrho. (Risos. ) 

O Sn.. BEL'!SA.rn o DE SouzA-Estou vendo 
o cuidado com que V. Ex. estú. o1ba.nt.lci pa.:-a 
as suas notas. 

O SR. ÍRPíEU M A.CIIAoo-V. E.t.. pó1le ver 
os meus :.tpontamentos: consignam actos da 
_perseguição feita ao elemento militar e data.s 
dos desligamentos infiingi<los aos :ilumnos di~ 
Escola.. Quer vel-os ~ Estão ú.:> ordem de 
V. Ex. 

gos que exercia.m nas Cómroissões. Declaro 
solemnemente á Gamara. que fico. 

como tambem gosto destas historia.e do 
tempo do Impe1•io,que geram ta.nta.s saudades, 
declar1) que « para bem geral da. Nação e fe
licidade dos po ''os, fico ». E fico p, rq ue na. 
ruinha. çadeh•a da Deput:.\do, não sou si.não 
um directo representante do elemento popu
lar. A minha. victoría. devo a.o auxilio dos 
elementos populares. (Apoiados.) . 

os Sas. HER.EDIA E O:>c.ut Goo 1Y-Apoiado 1 
Muito apoiado. 

o SR. lm..~EU MACHADO-Meus collega.s de 
bancada saben:i que fui collocado nesta. Ca
mara em uma. p"sicão independente e hon
ros:i. ; não devo sacrificar a defez:t·da.s causas 
na.cionaes aos interesses e· aos desastre$ do 
Partido Federal, que ca.hiu hontem, cuja con
ducta. é hoje a do exilio e cujo procedimento 
tanto tem de correcto como de nobre. O íllus
tre generol Glicerio cabiu glo1•iosamcnte. 
(Apartes -i;iokntos entre os Srs. Deputados.) 

Para. que contest.3.r a.ctos que estão na ~n
sciencia e á vista dos olhos de todo o mundo~ 
Ahi estão as declarações e os acontecimentos. 

O SR. SEABR.A-0 Sr. Lafü.yette tinha uma (Apa,·tes .) 
tabula intitula.da-o tico·tico no farallo. · Pertencerão vv. EEx. a.o partido do pode 

O Sa. BELISARIO DE SOUZA.- Bem! Vou se;· gue sim, póde sei· que nüo i . (Apartes.) 
ouvil-o de· mais perto. V. Ex. • . 1eve comiirehender, pelo mesmo 

o SR. l RINEU t.íAca.wo-As minhas notas interesse que· em beneficio ela causa publica. 
se referefu°:ás dittas d~ tnClvimentos da Es· gua:rda.m l!o.ie os ministros de EsWlo,tâú zelo· 

sos em relação o.os negocios da.administração, 
cola, poI'que nestas questões de llistoria não nara que a-yrem perfeitamente emseus eixos. 
tenho a memoria feliz de V. Ex. -" ~ a.gora que nem ha a menor sombra. de desca-

0 Sa. SEABRA.-Vamo.s á fübula. !abro financeiro ou administrativo, eu devo 
O SR. IRINEU MACRA no-Por aín.or do go- conduzir-me nesta· Camara, e por isso não 

verne> tambem gosto de taze:- homceopathia ·; posso desertar da minha. posição. Eu, que 
isto vae aos bocados e a. Camara toda jã. co- estou em uma Commissão em que se jogam 
nhece a. moralidade da fabuia.; adivinhou os ma.is elevados interesses naciona.es, e onde 
tudo e ·b:?.sta. ! não póde chegar nem o menor resquício de 

E qua11tG ao bom-ado Deputado da Bahi:1., paixão. nem. o menor resaibo da.s agita~.ões 
repefüci a plm.1.se de que tanto gostas . Ex:. da pol~t1~a interna, porque estou . em uma 
-não vá. cr·m fanta ,Me ao po~o. (Ri"os; iro- CorJ?-missao 01:111e ~e trata. d~ alto~ mteresses 
cam·se vehemen:es apartes; tumulto; soam os 

1 

na.c1ona.es o a. CUJa nomeaçao fuL e::dranh~, 
tym_panos.) como posso provar. app~lla.nllo para o em1-

. . nente Sr. general Glicerio, fui proclamado 
'V. Ex ,, Sr. p1•es1de~te. pone ~ontar neste diplomata. por 76 votos da camúa. 

momento com o meu lranco apoio pn.ra man- . . 
ter a ordem interna J.<t Gamara, e por isso O Sa; ~;rs.\1::.10 DE SouzA-Ad1vrnha.ra.m-
vou terminar. lhe a 'ocar,ao. 

O S S -s . b 1 ? o Stt. lRJNEO' MACTIADo-Neste ponto o meu 
R. EABRA emª ia u a.. illustre mestre, o Sr. Sea.b-ra., póde a.ttestar si 

O SR. I1-:xNtu M11.CHA.oo-Isto é uma his- fui um estudante que deixas.se tradições. 
toria. em muitos capítulos. ~Ias como dizia ;i. o SR. SE.U3RA-Honrou a. Faculdade do Re
V. Ex., Sr. presideute, eu tambem quero ser cife, a.ttesto. (Ha outros apartes.) 
.util C?ffiO os ~ge~t;:s de policia que tanto a.p· 
plaud1r.1.m :i. eleiçao rle v. Ex .. e que sau- O SR. PRESIDENTE-Peço aos nobres.Depu-
daram-n';; com "O.!na salY<J. de palma\:i IJai'tida ta.dos que não interrompam o oro.dor, porque 
das galerin.s. (R>.sos.) a hora da prorogação esta finda.. 

O que a~ que r·o apen::.s notic:a.r á cam:ira. O Sti. ImNEU A:L\..crrADo-Vou formim~r . 
. hcje é justamenta o contra.do dos fil(:US illus- V. Ex. , Sl'. Jiresidente, terá a banda.de de 

tres collega.s, que pediram demissão dos car· deixar que :fique consignada esta.minha. decla-
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ração no jornal ila Carnar-a.: flco e para Ó vi~dos füc um See:·cfario 1le Esfado rne le·m:n 
agrado do illustre gsnera.} Di1 .nysio . Cer- a.. esfa~. -posiC*~:}, n~.r, ju~lr1.c~·:.,_:c. se:~it'.. e. inirü:~ 
queira, um dos luzeiros d.:~ aLln1!nistr;:~<1[0 p??.3"a!"i.ç2. ne:$~~1 tr~b~-;.r~ ;_-... 
publica, ~oldado di:;ciplin<idor, -home:u de St. p!·fi\Side:lte. ac:lbo d.e lH- DO Jornr-l ''º 
muito merecimento e de serviços inconte;- Bra=!l t!m::t invei.:ti 'ª!-.!.OS g-o<ernos dos Es
taveis á P-atria, mas que teve •• fraqueza de tados e, portanto, contra o meu; e como eu. e 
envolver-se em uma questão da. Camara, com m3.is alguns comp::mhelro::: 110s úggrc:nio,mos 
as iras do tyrauno. de Syracusa, na b~lla debaixo do mcsm0 voto, para rr.e~tigiar aqui 
phrase do meu amigo o Sr. E1·ico Coelb.o. o noaie do U:ustl'e palitic•>, do illustre chefe 

Fico para agradar do Sr. general Dionysio general Gllcerlo, não po~so deixar passar 
Cerqueira. e para·que a C.trn;i.ra inteír:i. sv.iba. de!"percebido o qu'c>li no reier-ido jornal, po~·
que naquelle posto eu não hei d·3. transigil', que para nóc o !)I'Gstigio da a•.it·:irid,,1,le nunca. 
não hei rle ter preoccupaçõe:,nem de ordem esteve cm liti.do. 

· partidaria, nem de ordem pessoal. A decfarnçlo que vou fa.zerc:ra de~necesrn-
Em questões referentes a dígnida.c1e·, á so- ria;m:is,a respeitabilidade e a. re.,;ponsabilidarle 

bernnia e á integridade da. Patria, não tenho do·meu n.>me não jogo em qualcp.er partid , ; 
vacillações nem incertezas; sou um inde- eu o atiro sempre com umR eavergadu1·a ele 
pendente. . aço. como quem \-e.:n com a. re~ponsabilida•ie, 

vozE.s _Muito bem. Apoiados! Bra.,,.os ! de prop:i.gandi:>ta ~o. lado dns homens_ que se 
, . 1 bateram por um iiteal e que se batera·) sem-

0 si;. lRill,'EU MACHADO, - E esta a m- pre pela sua l'ealização e perm~,nench ! 
fo~maçao que tenho de de1x:i.r e?t:egl1:e nas Si, como moço, tive cm s. Paulo occa
D?-ªºs d~ V. Ex., para ser transmittlda a con· sião d~ n.comp;1nh :r e applaudi» a. :->ttitudc do 
Hde~acao d~ Gamara._ . Sr. Presidc1nte d:i. Republica. a.o Lado do tri· 
. l'l:aO me unportarei em ser o umco are- bano republicano :\lar-tinha Pr;i.do, a.qui tenho 

srstll'. . . , o dev-er iniliudivel de nã.o ultrapassar a es-
Relendoas i;mgmas emoc1onaesda. Phai·salia phct"a. que me é traçada. pdos deveres de re· 

de Lucan_9, Yl que o poeta poz n_a cabeça ou present:mte rlo povo, indo J.e encontro á 
no cora~o d~ Cesar. uíl'l: sentimento pro- pr·3.x:.e que s. Ex:. quee tL'<~Ç•<r na completa 
fundo de mveJa, eosa. mveJa que assomln·ava inversrLO ,Jas lei~ repuli!ícanas. 
Cesar pelo heroísmo de Sev~, e grande ro· venho da udmlnistra~ão publ\ca e. ,i qui
mano •1Ue, desamparado, no 1sohmento d~s zesse fazer oppo~iç-.;1.o ao Sr. Pre.-:idente dtt 
mura.lhas derroca.ela~ de um forte, d_efend1a Republica, molivos d:o sobi'a teria para i~so. 
a honra de suas lef;IOes e~_:1nct.i.~ ece'.l!a, pela. S.::i 0 ~nanto se passa por l~; conheço as 
morte, o passo as legwes v1ctcr10sas de iojastiças diarias que se cotnmettem, como a 
Pompeu. a11archia. que ~.soobei·ba a mê~rcl1a re;;·ular rht 

VozEs - Muito bem · muito l:J::'lm. I administr:lçiio; porém o meu 'º'º ::it:ste mo-
~ rnento re1.re>;enta. o pl..\.estigio ~·i.. ~.ntü1 1idade e 

O Sr. Padua Rezende (pelei :ião oppposiçilú o:o Presi<l_-nte ~a. Rer~1:\:Jtü:<:. 
ordem) _vem pedir 30 Sr. presidente que so O S_r. Dr. Am:i.;·o CavaLcanti. Mrn1s1c·o ao 
digL1e consultar a Camaru ~i co:icede pror.:· In1:er·1,·,r. declara. q1:c ?S governr.s "º:. g«~'-C:
gacão da hora destinada ao e:q,..adientd, i;or Jes E~t~dos ªP_Pla~a:rM.1 o F?r:ett~men~o 
mai~ 20 minutos. da,tuel!e;; que \o~a1,t.!} no Sr._ Anlrnl [{10~. 

A in1nli~~ po~1ÇilO nau precis~nt ~t:r defi
Con_;;ultad:i, a Camara, concede a. pro- nid:t. 

rogaçuo peLl1da. o illmtratlo ex·Sl'crctario th Agricultura e 
Obras Publ.ic:is <le ;>,·Jírw.s cbreou a. situaç;5.o 

O Sr. Pre~ident;e'--Tom u. palavra e o meu voto, que n.ntecedcm ''º voto de 
o nobre Deputado, o Sr. Padua Rezande. S. Ex., tinha :i. mesma Jetini~·~o , a mesma 

significação. Ma~, qmtndo um ~·!crern.rio do 
O Sr. Padua. Rez~n<'.le-Sr. pre- -E6i;.1.1l0 a.deant'1. uma tal :tffi1'imüi»a:-que os 

sidente, a Camar.c dos Deput1;rlos o.chn-::e goYet•nos Jo~ E~t;1\lo:; :i ppru'iamw. OLl re
perfeitamente esclarecida em relaç:'.b ~os vo- · m·o1·a:«1m o p:·oc:·'llime~:o dos mc'..nd&"·rios 
tos de uma e outra pa1•cialídade 9olitic3., que ~lo,; l'•J>[F:cti·rn;: Esta.elos-a !111mild1! DepHta~o 
aqui se manifesta.rara. tem o direito e, m::.i51.me ludo, o clevet· ,1e vir 

Entretanto, mais de um motivo, mais de tiedarar que não é. ex«cta. a ;J.ffü'matlva 
uma. razão justifica a. minha presel){)a _nesta ~les.'e ministro. 
tribuna, afim de declarnr a V. Ex. e ti Cit,· S;·. presidente. nii.o tenho po~içtíes ambiguas. 
mara. o procedimento que tive em relação aos .úed<frei ~. qui e d!d;~rn ;ü:Hh qi;e. ct1l-
ultirnos acontecimentos puliticos. I·•>.;'.Hfa. a QU>':St0.:, uc.;aixo ''''"'" !':"'"º da. 

Não fossem motivos de ce;: ta. n;.i,Lurez:i, mo- vls~a., ell e .... s n1~us a!ili,:;·o.:; q u .. i;:; Vi. 1 t·aL·~~:n no 
tivos que partiram do :i.lto, motivos que, Sr. Franci:;co GUcerio, cumprimos aqlli os 

Ca!llara v. 1l 12 
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deveres tra\'3-dos pela consiltuic:.ão d11. Re-
publicn. · 

Não tivemos ta\,·ez a habilidade de ll!'Opôr 
a rejeição, coruo o Senado o f~z. rejeitaµd o a. 

.. discussã.o da moção; porém, só nôs aqui es
tiverpos ·dentro da 01•bita constituclqna.i-, as
sim procer1endo. 

norma.(\. seJ:?uil'. -venho apresentar, afim de 
que seja sujeita M estudo da Commissão de 
Legisl:.tção e Justiça, a seguinte í11dicação. 

' 7em õ. Mesa e é lida e envia.•la. á. Coinmis
são de constituição, Legislação e Justiça 
seguinte • 

-0. Regimento do Senado, que ê muito mt~nos 
e:\pt;essi•o do que o nosso. que é muito mais 
restr.íct\'\'o do que o d:i. Cam:l.~·a, véda a dis
cussão de~sas mocõP.:; . 

Diz o Regimemo do Senado: 
« Nenhum projecto ou in•!ic:i-r:ão se 3.llmit

ti:rti. no Sen:i.do. si ni.io t.i ver por fim o exercí
cio de a)gu'mas das suas at~rib:iições.» 

Diz o· R.egiment.o da Gamara: 
«Nenhum proj~to ou indicação si admit

tira. si não tiver por fim o exercicio de a lgu
mas das attribuições da Camo.ra, expre5Saclns 
na Constituição.» 

Ora.. si o Regimento da Cnma:ra declara po
sitivamente que não se pó!le admiltir moções 
de coafia.nça ou applausos, como approvamos 
tal moção 1 Por que razão o Sr. ~iinistro do 
Interior vem a.til'l\r !evia.namente i;obre o 
governo do meu E<tado a responsihilidade 
·de que elle appl:mdi u a attitudc dos Depu
tados que vot.a.ra.m a füvor do Sr. Glicerio? 

Sr. presidente, oiio é exacla., t orao a affir
mo.r, 05$3. attitnde do goveroo de Minas e elle 

·. sabe a. posição correcta que a.gsumiu a. depu
tação mineira. offerecendo ao Sr. Presidente 
da Republica a mais honro:.a propow1. e que 
mereceu appla.uso:> geraes,- a ele dar :lo !!~· 

. verno a pro va ma.ia wlemne ·~r: prestigio que 
- t.odo:; almejam para. o bem da. Patl'l:i. qua, 
· servindo de apoio a s. íl:x-. , representa o mais 

exa.ggera.do C<Jnser11a.tori;;mo. 
Corno ,já disse. vi1n na ndministrnc;iio 

publica. e Llecla.ro a.qui, sob a resp;1n.;.1bili•lade 
que me cabe como Represen1~nt~ do. N:i.çii.o, 
que j{~ teri;\ pedido ioforco:i.çves a :i.lguns tios 
Srs. Minlstr.is, ~i o Sr. geoer-J.I Glicerio
com a calma que o <1ist i:igue e ca.ra.cte:•lzo., 
nã.o me ti ves~e por vezes <l is~u3.llid o tlessu. 
intenção . 

Si o general Glicerio, rm relnç'To a. quC,>s
tões da a.dmini~tra.~ií.o publlc:i quE'I pot!iain 
ser tomadas c11mo act:;s de hest: li·fade ao go
verno. assim procedia., não se póde :~bsolut.1 · 
mente al\mittll· que S. Ex. impu:;oas$e a. 
moção. que, comquanto ti rmad:i. por um Dep:i-

.. ta.do 'distincto, no~ merecia a. nl'.l:> cert.'l. sUS· 
· .. · ·J>eição, não se porlia nem rne.sn:o l!rn.tuita.
' mente a.dmittir, repibi. que S. E:t . assim 
· · pr~ed!?sse no intuito de tlesp1·e,;tigia.r a. au-
--· toridade leiral. . 

INOICAÇ10 

Indicamos que a. Commis$i.o de Legislnçi'fo e 
Justiça. interponha parecer declarando si, em 
presen~ado art.100, do Regimento da Camara 
dos Deputados podem ser admittidos requeri
ml'!ntos ou intlicações. que envolvam censura. 
ou :i.pptausos a. :i,ctos de qualquer dos outros 
Pod.:res consitucionaes. 

Sa.la das Se>súes.' 4 de junho de 1S9i.
Pudi1a Re~ende.-XaJ;ier da. Si!lieira . 

o - Sr. Monteiro de ll•\.a-ros 
ob~erva.,depois füi. importante e bem r1efü1zichi. 
dee:l(l.ração feita ne'te reeinto. pelo seu <lis
tlocto comuanheiro •le rlistr!Cl.o, corre-lhe o 
1lever rle vir tamhem explicar a sua posic·ão. 
fü>.clo.raoclo á. Cnmara e a.o pal:z. inteiro que o 
ora.dor e :ieus amigos são representantes ele 
um p:i.rtlrlo que ~e chama. no ;;eu ~stado -
Constitucional ; e. honrando e~te pal't1tlo, que· 
rendo cu~prír fielmente o ma.nela.to que o 
brioso eleítorado 1!0 seu rlistt•icto lht! confiou , 
votou hont.em, na eleic-;i.o que Se proce<leu 
nest?. Camll.ra.. no nome do seu <listincto chefe 
e parlicula.l.' amigo, o Sr. general Glicerlo. 
(Muito /Jcm ; niuico bem .) 

Ull Sn.. OEPVTAM- V. E:<. tem. sempre 
proceclido corr.·ctamente. . 

Faz estl\. decl:i.r oç•ào pa.ra que a. Patria. e o 
3° rlistricto do Estado dr. Minas Gera.cs te11bam 
perfeita scie::nciu. elo seu prC1cedimcnto nest:i. 
CÀ\m:i.ra. 

O S1;.. VJCTonwo ~lo:-;TE1Ro-Proccdimento 
muitfl corr1~cto, que V. E~ . tom t ido desde a 
lc;risl:dux-.i pa .. .sslda. 

o :~i-. Presidf"nte- Na. fórma 110 
Re"'iffil'llv). a indica.çiio é envi:i.da. immedio.tn.
me;~e ü. Commi.ss<io de Constituição, Lcgis-
la.i;lo e J nstiÇ!'I.. · 

O §r. X.a viet.~ da §ilveira
COn$idera-se exoner;111.o, desde :i. da.ta de hon
tem. do Jogar riue tínl:Ja na. Commissi.o de 
CVnstitui~.ã.o, Legisl:tçlio e Justiç.a. . Tomou, 
porém, a pa.la.vr.1. par;i. declaral-o sole~ne
mente ó. Camar~. Re$igoa o logar que t tnhil. 
nes~o. Commi~siio. (Miiito bem.) 

ORD?:~í DO DIA 

Si' . presidente. uma. vei; pi1ra. . todas, Jl<lri!. 
· · que não se rlig:i que cs ver·!a.rleiro:; susten

t(!od<lres da. auto!-'ic!ade lega.~ não teem uma 

O § r . Presidente - A ordem do 
di:i coine~.ou pda votação dedivarsos i•a:iul:!l'i
menros apresentado.> pelos s~·s. Deputado~ . 
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O Sr. Victorino Monteiro. na sessã..o de 1 urna men~ii.o honrosa, pelo esP.rupulo e zelo 
hontem, pediu demiSllào do C<ll'go ce 1° Vicii- ~orn cyu& se. .. bouve no exercicio do cargo. 
Presidente. (,11'oiados; mtdlO bem, muito bem.) 

O SR. Jolo DE S1QuEmA.-Resignou. _ Co.ns~iltadà, a Camarn. concede o pedido de_ 
O SR. PRESIDENTE - O Regimente não demissao. 

admitte renuncia. ou resignação dºs car- Postos a votos os requerimentos dos Srs. 
gos pa.ra. que os nobres ·Deputa··tos forem elei- Fonseca Portella e Gustavo Vera.s. pedindo a 
tos: coosid~1·a como pedic1o de demissão, que retira.ria de requerimentos anteriores em que 
será decididô ~pela Gamara.. .. sollcitavam a demis~ão dos cargos de 2" e 

O Sa. BARBOSA. L1?JA - A Gamara póde 
obrig;n· a permanencia no exe1•cicio do ca.r·go?, 

O StL PRESIDEXTE - A C:i.mnra attentlerá 
ás razões expostas pt.los Deputados: 

Os senhores que concedem ;:i, e:xonera.ção 
pedida pelo Sr . Victorino Monteiro, queiram 
levantar-se. 

Consultada, a Camo.ra concede a exonera
ção pedida. 

O Sr. L:luro Müller (11sia ordem) 
requer verificação <la votação. 

Procede-se á verificaç~io. que dà. o mesmo 
resulta.do. 

O Sr. BeHsario de Souza 
(pela ordem) - Sr. presh1ente. rlecl:no que 
vntei cnnt1•a o per1.ido rle dero1ssã.o que . acaba 
de Se!' feito }Jelo Sr•. Vict1wino Monteiro. 

Comprehendo a suscepti.hilic1a.r1e e a ra.zã.o 
po1• que seus amigos politicos cerlera.m ª'' 
p erlido. m~ compre-me 1lccla.rar , e r~ço-o 
a.utorizarlo 1)()r to-1os que lhe'o negaram. que 
si S. Ex:. nii.o fosse j à um nome r ecomme:.
!~a-10 á f<epttblic.."I.. por seus innumeros sen·i
ços. S. Ex. llontem e ante-J1ontem, p~ln. 
impecc:i.vel correcçi'ío com que se houve, pela 
imp.~.rcia.l i11a.r1e .· mo•leração, criterio e ,iostiça 
com que i1roccdeu, recommen<lou·se ú. benc
mc1·encll~ ele torlo:; 1·s seus amigos polit.icos. 

El'a est.'l. a. declaração que eu clevia f'azet', 
como p!·ova do 1-e(:nn hecimento ele m<~is ~te 
Sf>1•vico que ~. Ex. prestou M pari i.\o e il. 
P<>.tria ])l'.)Vando assim corno >e pôr!~ allia1· n. 
mais bella. int.elligcncia partida.ria. ;~o cumpri
mr.nto <fos irnpo;·t ... ;ntissimos 11evei-Ps t1e ms
gistra·~o. 

Consultl\~ !r.. a C • m:i.rr.. sobre o J)etli:1o de :1fa· 
pens.ct, a.p,.esent.arlo pelo Sr. Frer1et•icÓ Rorges, 
do ca\·go c:e 2·• Vice-Pregidente, é cvncerl111a. 

O Sr-. Presi<Jente consult..'\ 2. Cll.
rua1·a. s••bre o pecli1ll) r~e c!.emi'silo a.pl'es:i nt~vlo 
pelo I·· Sec:-'-' ta.~·io, o Sr. Tl.Je::>tonio de Brioo. 

4" Secretarios,são appi-orad<.is. 
Post.os a votos os requerinientcs dos Srs. 

Luiz Domin~ues e Carlos de Novaes,membros 
da. Commis~iio de Legi~laçii.o e Ju~tiçu, ~ii.o 
igualmente approv:::dos . 

O Sr. Pre!!>liidente consulta. a Ca.
mara si pó<le rn bmetter à r!eliberação da 
mesma, euglobudarnente, por comr:nissües, os 
diversos pedidos de·demissã1J, visto ser uni· 
forme o motivo que os determinou. 

!l!UITos SRS. DEPüTAo:>s- Pódel Póde ! 

O Sr. Lauro 1'.fnlle.:· (zlela o;·dem) 
- Sr. presidente a consulta que V. Ex. aca.bi:. 
de fü.zcr ó. Cam"ra em·olve em sua resolução 
a re:;ponsnbilirlade de cada um de nós, e 
venho declarar que pelo Regimento <i V. E~
o competente par•t resolver, e iior i~to nu.o 
posso responder à consulta.. · 

Penso que a a11toridatle de V. Ex:. é pelo 
Regimento o. uniC<J. competente para re
solver. 

O SR. PaEStDRNTE-0 caso é novo. os an te
cerlente:> que existem são baseados sobre a 
escusa de um, ou quan•'o muito de dous 
mr.mbros de Commissií.o. 

Tl';lta-se pr~senterneote de 43 pedidos de 
demissão, G, ;;01· cou~equencia.,a ~Iesa,nito que
rem!o •.•:>:>Urnir a re~p11nsabilidade de d:i.1-a 
pot• si, consulta a Camar L a respeito. 

O SR. LA uno MuLT.Elt - Y. Ex . faz uma 
violenci<t. Eu decla.1•ei riue não pos:;o vot:ir e 
po1· is,:;o ficarei :;entaúo. oemais sou um dos 
que pedimnt dcmis·ii.·1. trat..'l.·Se de uma 
qut>stã.o em que sou parto e nas mesma.s 
coudiçiies estt"to o.> demais colle5as. Não posso 
ter voto no caso, por.iue a auto1·id:i.de de 
V. Ex. pelo Regimento é competente para 
t•esol vel ·O. 

A q uestiio não se :i.ltera po1· ser maior 
ou menol' o numero de demissionarios, pois, 
sí V. Ex. é competente paro. resolver a. res
peito de dous ou tr·es, continú'1 senr1o-o para 
resolver agora. Nã.o só por isto como porque 
trata.-se ele um rerp:ierimento em que ftli 
parte, ui.to pooso vota!' . O §r • ..Josõ M~riinno (J1" ict ordem) 

.:_31•. prf\sirl ~nte, liem pmtenções de di1·igir a 
votaçií.o, nom de exprimir o 1;:entíment0 da O Sr. "E:l:eH1;2::r•io de §ouza. (pela. 
Ca,mara, acho que não póde pit'ssar o pedi,lu ordem) pede licença p.tm lembrar que alguns 
geexoneracií:o do illustre Sr. IQ Secretu,rio sem J 1Uustres Deputados deram demi.ss(i.o de seus 
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ca.1~~os dando como causa o imped imento 
cffecti vo; por conseq uencia não ha rn,zã.o 
p r.,ra subemetter a >atos os pedidos de de
missão. (Tr ocam-se m uitos apartes.) 

<fi §r. Atciu.do Guanabara (JJela 
on lem)--Lamento, Sr presidente , que desde 
j;J, se 3.che em contlicto a opinião de V. Ex. 
com lL do ili ustre leader da maioria, o Sr. 
Belizario de Souza Ant!oS de começar a vo
tação, deve V. Ex:. rec"ol'dar-se de que sug
gerili o ai vitre de não subordin<tr' â decisão da 
CC1mara as renuncias de hontem, visto como 
haviamos resignado os respectivos car'gos ex
pressamente; de sorte que o pronunciamento 
da, Gamara não será mais do que uma prova 
de aprE:ço pessoal que agradecemos, mas que 
de modo algum nos afastará da resolução to
mada. V. Ex:. não concordou co.mesta opi
nião, declarando que o Regimento não re
conhece o direito de renuncia, e sendo assim 
mantém V. Ex. a sua opinião contm a do 
honrado leader. 

E' um conflicto que com. grande pezar as
signalo. (.r1partes.) 

Por outro lado, quanto ao assumpto em 
ques tão, declara o RegimentJ que o Presi
dente da Gamara é o competente para: resol
ver as questões de ordem. V. Ex. tem plena 
imtori<lade, portanto, para resolv~r, mas nã'J 
tern o direito de exigir qne nós, que somos 
parte, votemos, porque o Regiml:lllto prohibe 
que o Doputado se pronuncie sobre questões 
que lhe digam respeito. · 

O §r. Bueno de Andrada (pela 
onlcm)-Não rlesejo concorrer para o lagar de 
leader pctra o qual parece-me ter sido sa· 
grado o meu illustre collega o Sr. Belisario 
de Souza. Não tenho geito pal'i1 occupal-o e 
nií.o se i mesmo ain fa que pDsição vou assu
mir no seio do partillo ; mas lembro um uJ
vitrc que não magoará aos nosso; iUustres 
ex-amigos politicos que daqui sabiram. 
(Apartes .) Ex-amigos, segundo dizem. 

o ~R. PRESIDENTE-Pe~o a V. Ex. que se 
oc~upe da questão de ordem que o trouxe á 
tribuna. 

o SR. BUFJ;\;Q DE ANDRADA - E' disto que 
vou tratar. Já disse llUC 11ão era leader e 
niJ.o falto neste partido que se está creando, 
sin:"Lo por ou vir dizer lá lóra, visto que não 
~ci de ondn nri,sceu. (.1lpartes.) Aclio,po1ta.nto, 
ron venien te, Sr. prnsidente, não se brigar de
fi 11itivamente, e por isso lembro a V. Ex. o 
ai vitre de consultar :t c~d<t Deputado que 
hontem abandonou ,-abo.niloncu-é e formo 
gr1 t.,ll, que . hontom <les:igou-sc, si quer ser 
i1 1' mtW.do oa t ido como renu;1 cia·lo. 

11 ;si m, S•'. p,·csi1lcntc, tero 'nos feito a von
t.a.tl., ;]o carh um de nossos amigos e sa hire
moo toLlos contentes. 

O §r. Jo§é Nl'l:ariano(pela ordem) 
- Sr. presidente, me parece que não ha mo
tivo para rn cuntinuar nesta votação. 

Estou alheio a este movimento (risos), mas 
as demissões foram petliclas hontém por uma 
divergencia que parecia profunda, que pa
recia ter sdncliclo o Part~rlo Federal em dous 
partidos. 

O SR. BUENO DE ANDRADA-Reparticlo. 
UM S~. DEPUTADO-Qual é O outro ~ 
O ·SR. Jos:E MARIANO - Ninguem sabe .. E 

como o resultado da votação parece ter divi
dido a Gamara em vencedores e vencidos, os 
vencidos, não querendo collaborar com os 
vencedores, pediram demissão. 

Mas V. Ex. ouviu a declaração sole
mnissima, e que muito me alegrou., do nobre 
Deputado pelo Rio de Janeiro : as divergen
cia':l tinham clesapparecido e ia reinar a 
pa7.. 

Si a p:i,z e concordia se estabeleceram na 
língua hebraica (risos) p'1recci que não ha 
mais ra'lão de ser para tudo isso. Assim como 
os dous Secretarias e dou8 membros da Gom
missão fizeram a boa retirada ... 

VozEs-E em ordem. (Risos .) 

O SR. Jos:E MARIANO- ... agora V. Ex. póde 
ordenar a retira•la geml e ficam todos em 
paz e voltam a ser bons camaradas e amigos, 
velhos sectarios elo velho partido federal. 
(Ri sos.) 

O Sr. Presidente-Vou submetter a 
votos cada um de per si os requerimentos dos 
nobres Deputados. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) 
- Sr. presidente, as renuncias a.presentada~ 
collecti vamente pelos membros das Gommis
sões Permanentes não me parece que possam 
ser submettidas á approvaçiio da Camara, 
porque faze[.-o importa suppor que a Gamara 
tem competencia, para dar ou recusar essas 
Gommissões. 

VOZES-E tem. 
O SR. BARBOSA LIMA-Direi a V. Ex. que 

não vejo nem no Regimento nem na Gon
sti tuição modo algum legal de obrigar um 
dos Srs. representantes do povo a fazer parte 
desta ou daquella Commissão. 

o SR. BELISARIO DE SOUZA - Apoiado ; foi 
esta a doutrina que sustentei o anno pas· 
sado. 

O SR. BARBuSA LIMA-Depois, V. Ex. com
prehende que o Regimento é expresso sobre 
o caso, dizendo quB Deputatlos resignatarios 
desses log,n'es, nas condições que V. Ex. e a 
Camara conhecem, não devam se pronunciar 
sobre assumptos que lhe dizem respeito. 
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São dous motivos , cada qual JWli~ forte no DA CO:.l~MISSÃ.O DB DIPLOlliACIA E TltATADOS 
sentido de facilitar uma solução que não me 
parece outra siuão constn.tar a renuncia irre- Ao Sr. Lamenlla Lins. 
mediavel dos mandatos que lhe estavam con-
fiados. . DA COIIDIISSÃO DE REDACÇÃO DAS LEIS 

Esta é a minha opinião. Salvo melhor) 
juizo, V. Ex. dirá qual o alvitre a ser Aos Srs. Oliveira Braga· e José Per<'grino. 
adoptado no sentido de ficar a questão elu- - . 
cidada. DA COMMISSAO ESPECIAL DO ANONYMATO DA 

O Sr. Presidente-A' ultima. ra
zão que o nobre Deputado offerece, só tenho 
a dizer que vou submetter as renuncias cada. 
uma de per si . 

Procedendo . assim, não tenho em mente 
sinão submetter-me ao Regimento e aos prece
dentes inalteraveis estabelecidos na Camara. 

E em seguida são successivamente 'conce
didas as exonerações pedidas: 

IMPRENSA 

Aos Srs. Galeão Car.valhal e Pinto da 
Rocha. 

DA COMMISSÃO ESPECIAL DO CODIGQ PENAL 

Aos Srs. Oliveira Braga e Erico Coelho. 

DA COMMISSÃO MIXTA-ESl'ADO DE SITIO 

Ao Sr. Leonel Filho. • 
DA COMMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E LEGISLAÇÃO 

E JUSTIÇA DA COMMISSÃO ESPECIAL DA GUARDA NACIO:c-!AL 

Aos Srs. Rivadavia Corrêa, Xavier da Sil- Aos Srs. Alencar Guimarães e Rocha Caw 
veira e Francisco Tolentino. valcanti. 

DA COMMISSÃO DE ORÇAMENTO 

Aos Srs. SerzedelloCorrêa, João Lopes, Coe
lho Cintra, Augusto Severo, Alcindo Guana
bara, Cassiano do Nascimento e Lauro Müller. 

DA COMMISSÂO DE FAZENDA E INDUSTRIAS 

Aos Srs. !ldefonso Lima, Silverio Nery, Ar
tbur Peixoto e Campos Cartier. 

DA COMMISSÃO DE OBRAS PUBLICAS E CO-
LONIZAÇÃO 

Aos Srs. Henrique Valladares, Vespasiano de 
Albuquerque, Paula Ramos e Timotheo da. 
Costa. 

DA COMMISSÃO DE INSTRUCÇÃ.O E SAUDE 
PUBLICA 

Aos. Srs Eduardo Pimentel, ThomazAccioli, 
Oscar Godoy e Pinto da Rocha. 

DA COMillISSÃO DE MARINHA E GUERRA 

DA COMMISSÃO ESPECIAL DA INDUSTRIA. 
PECUARIA 

Ao Sr. Paula Ramos. 

O Sr. Presidente - Não havendo 
mais reclamações. vou passar ás votações das 
outras materias indicadas na 01·dem do dia. 

E' sem debate approvada a Redacção final 
do projecto n. 14, do 1897. 

O Sr. João de ~ii<rJueira (pela 
ordem) requer verificaç:ão da votação. 

Procedendo-se á verificação, r11conllece-sa 
que votaram a fa_vor 76 Srs. Deputados e 
contra, nenhum. 

O !!iir. Presidente - Não ha nu· 
mero. Vou mandar procederá chamada. 

Procedendo-se á chamada verifica-se terem 
se ausentado os Srs. Augusto Montenegro, 
Carlos de Novaes, Serzedello Correia, Luiz Do
mingues, Eduardo r1e Berrêdo, Elias Martins, 

Aos Srs. Barbosa Lima, Albuquerque Se- Torres Portugal, Francisco Sá, Teixeira de 
rejo, Ovídio Abrantes e Rodolpho Paixão. Sá, Pereira de Lyra, Mahquias Gonçalves, 

Cornelio da Fonseca, Julio de Mello, Miguel 

DA COMMISSÃO DE PETIÇÕES E PODERES 
Pernambuco, Juvencio de Aguiar, NG!va, 
Milton, Tosta, Eugenia Tourinho, Vergue de 

Aos Srs. Rodolpho Miranda, Raul Barroso Abreu, ·Amphilophio, João Dantas Filho, Ro-
e Alvaro Botelho. drigues Lima, Eduardo Ramos, Paranhos 

' Montenegro, Heredia de Sá, Irineu Machado, 
Belisario de Souza, Pereira. dos Santos, Agos
tinho Vida!, Ernesto Brazilio, Julio dos Sa.n

Aos Srs. Pedro .Borges, Plínio Casado, tos, Deocleciano de Souza, Barros Fra.nco Ju-
Matta Bacellar e Casemiro da Rocha. 1 nior, Paulino de Souza Junior, Ponce de 

DA COMMISSÃO DE PETIÇÕES E CONTAS 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/051201 5 10:3 1+Página 17 de 33 

94 ANNAES DA Ó.A.MAR! 

Leou, Mendes Pimentel, Vo.z de 1Iello. Mon
teiro r1.e Barros, Ildefonso Alvim, Telles de 
Men~z,:s. Matt'i Machado, Arthur Torres, 
Liutlolpho C:iet<mo. Olegat·io Maciel, Roool
pho J?:tixiio, La1nartine. Alvares Rubião, Do
mingues de Ca.-;tro, Gustavo Godoy, Adolr,iho 
Gordo, cesario de Freitas, Edmundo da Fon
sec:t; Paulino · Car·lo~. A1'thm· Dieder·ichsen, 
Rorlolpho 'Mira.nda, Alencar Guimarães, Bra
zi!io do. Luz, Larnenln Lins, Leoncio Corl'eia, 
Francisco Alencastro e Py Crespo. 

O §r. Presidente- Responderam 
a cllamada apenas 96 Srs." Deputados, pelo 
que nca adiada a votação das ma.terias. 

Va.e a imprimir o seguinte 

N. 66-1897 

Reccnhece Dep!ttados pelo Estado d~ Es11i,-ito 
Scmto os Srs. Tonz11alo Rosa Moreira, Ber
nardo Horta de A.raujo, A;uonio Rodrigv.es 
de Campos Sobrinho e Galdino Teixei?'a Lins 
de Bai·ros Loi·eeo, com 1'0to ea~ separ(J.do 
rio Sr. Cornelfo lia Fonsectt e uma emenda 
de 'l:arios Srs. JJeputados. 

A 3• Commissão ele inquerito, depois de de
tidamente confrontadas todas as actas com 
as coot~tações .e refutações escripta~. d(,poís 
de exawin:1dos todo~ os documentos de ambas 
as partes contestantes, e, finalmente, depois 
de ter ouvirlo" discussão oral que, entl•e si, 
travararn ellas, tlldo relativo U.s eleições que, 
)Jara Depmados füderaes, tiveram lagar no 
Estado do E;:pirito Santo, no dia 30 r1e de
zembro de J89ii, apui:ou que devem ser <ln· 
nulbdos.pel!J~ vicios e irregularidades a.·!ca 1 1ti~ 
exp:.istos, os seguintes muuicip1os e secções de 
municípios: 

Alft•e<lo Chaves-Houve recusa c1e fi..<.ea.es. 
constitu ind:) esse facto nullidatle insana vel 
em face dos :irts. G• e '" da lei n. 426 de 7 de 
dezembro de !8~15. A eleição foi feita depob 
da. liora J~g-al (a.rt. 43 s 2·• da lei n. :35 de 2G 
r!e jar:eiro de 1892). Votara.m í !lliivid.uos nãv 
afütados, C0110 e evirJeate (\OS dccum~ntOS 
compulsados ; 

Ba1•ra de S. Matheus e cidade do mesmo 
nome-Não forn.m c:onvoca!los todos os gover
na.dores mumcipaes e os respectivo:.; immed!a
tos par-a a organização dàs mesas (ü!'t. '10 § 2° 
da lei n. 35) e po1· mil.is ouk1.s irr<:guJarida.-
da; . 

Benevente-Pelos mesmos mobvos supra.
referidos e porque não houve desempate n;i, 
eleição dos mesa.rios (art. 5° da. lei n. 35), 

te.ndo havido recus~ de Jisca.es na 1" e 4" sec· 
çõe.; (artigo citado). 

Ca.lçt~<lo-Fa!ta. ele convocação dos imme
din.tos dos governa,,torr.s municipaes para a 
eleiç.ão das nie$as (artigo citado). A eleição foi 
feita pelo alistamento~de 1805, quando é certo 
que a deviam ter foi to pelo de 1896, que es
tíJ.Va. completo na época legal (a.rt. 3,1 pal'a
grapho unico da lei n. 35). 

Santa Thereza (3a. e 4" sec;::ões)-Em ambas 
e~sas secções forain i·ecusados· fücaes, tendo 
apparecido na 31

• mais cedula.s do que eleito
res. 

Piuma. (2",3• e 4" secções)-Em todas :i.s tres 
secções houve recusa. de fisc.-:ies. Na 3" se·ção 
vot,•ram 166 eleitores e füram apura'las 17Z 
cedula\l. Alem desses motivos, ocoi-re mais 
que, depois de haver votado e as3ignado o 
presidente da. rne~a, que era eleitor de outra 
secção, declarando a. acta. ter sido elle o ul
timo que votou, apparecer~tm mais 60 eleito
res a~s:gnados, o que é contra a lei. 

Serra (l" e 3' secções)-Houve recusa. ele tls
caes na 1" secção contaram-se mais cedulas do 
que eleitores. Na 3" secção o processo eleito
ral correu turnultuariamente; a urna foi vio
lada e retiraram-se dous mesarios,accrescenào 
ma.is que figul'a como mesa!'io um individuo 
que não é eleitor e é de menor idade, cvmo 
o prova a certi<lão verificada.. 

Nova. Almeida (l" e 2" secçõe:;}.-As mesas 
roram illegalmente organiza.das JJOr terem 
tom« do parte nel!as cidadãos que já haviam 
pe1·dido o lagar de governadores municipae~. 
:\a 2" seceã.o foram recusai'los fiscaes e houve 
n:ais cedulas do que eleitores, alem de 
outras irregularidades. 

Santa. Leopoldina (l", 2ª e 4" secções) -
Houve recusa de fücaes. Na. 4" secção. alem 
dessa nulliuade ima.navel, o :proce~so eleitoral 
não foi conduido na mesma occasiã.o, não 
~em lo acceito o protesto do fiscal contra. essa 
falta, pelo que foi elle protestar perante o 
juiz de direito ( art. 43 § '27 da lei n. 35). 
06mais foram recusados votos de eleitores, 
cujos titulos eram de !892, motivo que os 
levou a votarem perante a. autoridade judi
ciaria (art. 43 § 4° da lei n. 35). 

Santa. Cruz (l" e 4" secções) - Houve re· 
cusa de ílscacs, pelo que diver.rns eleitores 
foram votai· perante a autoridade judiciaria. 

Unhares ( l" secção) - Foi eleito mesario 
o menor Antonio da Fonseca Campos, o que 
tudo se verifica do edital que annuncia 
a constltuicão du.s mesas eleitoraes e da cer
tiàiio de iil.a.de. Foram distribuidos títulos 
em )Jranc,-o assignados pelo presidente da 
commbsão munic:ipo.l, reconhecida a firma 
por tabelli:i:o. 

Alegre (2ª secç.ão) - Apparecerarn. mais 
cedulas do que eleitores e a mesa foi com· 
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-pletal\a. antes da hora mm·cada pela. lei 
(<trt . 4:) da lei n. 35). 

Itapemirim - (l" $ecção). Sem razão alle
ga.da, foram recusa.dos dous mesarios, em 
vil·t·uJe de que foram elle~, corn mais 31 
ehlitore$, protestar -perante o t:i.beUião. 

Cachoeiro r!o lti.1.pemirim (2• e 4• s,;cções)
Na 2> se :çit•) apparecera.m ma.is' cedulas 

apura.das . ·do que eleitores e foram en
contradas duas cedulas com decla1·ação de. 
voto contraria. á. do rotulo, sendo ellas apu
radas em marrilesto desa.econlo com a ex
pressa dbposiÇ:ão da. alínea b da 2·, p:1rte 
lÍO §- 13 do art. 43 cl:i. lei n. 35. Na 
4ª secc:ão votar-a.m ôS eleitores, sendo en
conti•a,1:las na urna 68 cedulas p;wa Sena.dor 
e 05 para Deputados. e ent retanto r01•am 
apurados 6i votns para Senador e igual nu
mero par.1 Deputa.rlos, como se evidcn~ia 1la 
acia. . A :i.cta. não foi transcri pta.,tendo sülo os 
trabalhos eleítol'a.es suspensos, a.inda incom
plet os. ós 10 !toras da. noite, contra. a ultima. 
parte do a.rt. 43 da lei n. 35. 

R.ío Pardo ( lª e 4" secções).-Votaram SS 
eleitores e a.ppa.receram 85 cetlula.s, fu ;1C?iO
nanao, além de tudo, a mesa com 7 mesarws, 
como a.ffia.nça. a. acta da I> ~ecçiio. Na 4• sec
i:.ão a. mesa só consentiu que votassem os por· 
t :uiol't>S 11e titulos de 1896, quando ella pro· 
pria. votou com titulos de qua.lificu.çiio ante
rior, o que ílca. demonstrado com os protestos 
i°í!i tns perante n. mesma. mesa. 

Itaba.poana. (I~, 3", 5° ô" e 7" secções)- Na. 
l " secção foram apura.d:i.s cedulasem numero 
suncrior ao de eleitores. Figuram no livi·o 
de ·assigna.turas eleitores que declaram com 
testemunhas e firma:; reconhecidas que nã.o 
estiveram presentes á. eleição e que,portanto. 
não deviam estar assigm;.dos nesse livro . Na 
3• secçilo votaram ~eleitores e füra.m apu
ratlos 90 votos para Senador_ Som mando o 
numero de votos para Deputa.1los ni u con!e· 
l'úln elles com o numero •lc eleitores. Na. 
!; ' sec:ç:ii.o VOtar:l.l li l 08 CLCiWres e uci:lmra.m d.e 
comparecer 159, o. que p~rfaz o num.cr o 
de 26i, numero muito super10r ao que ex1:.re, 
para cu.da secção, o o.rt. 38 d<~ lei n. 35. Na 
6' secção o livro de as~ignatul'as a.CCU$a. 77 
eleitore3 e, entretanto, diz a acta terem vot;1.
do 83. Accresce que, sommar1os os :v-otos para 
Deputados, ern.iont~·a-se o n!-lmero de 174 t1ue, 
divididos por 3, da o quociente de58 e nao o 
de 83. Na. 7" secção appa.rece no livro de as
signatura.s o nome de eleitores que n ão toma· 
r a m parte na eleição, como affirma.m em do
cumento com íirma. re~onhecida e com o 
testemunho de pessoas ido11eaS. 

Cariacica. (l" ser.ção).-Houve mai~ cerlulas 
<1.o que eleitores. Nã.c home lista. de as>igna
turas e a a.e~ não estâ. conferida. 

Piio Gigante (3• e 4• secções)- O eleitor 
Amatleu Antonio, quefunccionou em todos os 

actos eleitoraes, é o ir.esmo que, na qua.li
d>'t<lfl •~e cscri vão arJ, lwc, põe o-confere-nas 
actas . Na 4-· secção as assignaturas dos -me· · 
su.l'ios são evidentetnent·~. visivelmente diffe
rentes na~ diversa~ peç~s do processo elei
toral. 

A1fünso Cla.udio (lºsecçílo)- Votaram 150 
eleitores e deixaram de votar 130, o que per
faz o numero áe 2.80, como se vê da acta e é 
con tr-a o art. 38 da lei n . ;~5. 

A' vi~La., pois, 1las irregularidades, vicios e 
nulli<lelles insa.naveis em face da lei que re1!e 
;i. matcria. e acima. der..1onstra1as, verifica.-se 
qu·~ o V8l'dadeiro suffragio do eleito1~cl.do do 
Es tado do i<~spirito Santo reca.ltiu, pell\ or
dem numerica. em que abai:to se acham. os 
Srs. : -

Torqua.to Rosa Moreira. -2.468 vot1Js. e 
mai.; rn; dados perante a autoridade ju<li
ciai•i:i.; 

Bet•t:ardo Horta de Araujo-2.434 votos. e 
mais 136 uados pe1-ante a me.5ma autori
dade; 

Antonio Rodrigues ele Ca.mposSobrinho-
2.433 votos,e mais 136 dados pemnte a mesma. 
autor!clade, e 

Galdino Teixeira Lins de Barros Lo1•cto-
2.2s·4 votos. 

E l_)Orque 11. Commissão esteja f!Onveneida de 
que é esse o resultado do .seu estudo cooscien
cioso e a expressão da verdade, é ele parecer: 

1°. que sejam approvailas as eleições a. que 
se procedeu no Estado do Espírito Sa.nto, no 
di;i. 30 de dezembro de 1896, excoptuadas 
aquellas cuja nul!idade se propõe; 

2", qu1~ sejam reconhecidos e proclamados 
Deputados pelo referido Esta.do os Sr~. To1·
qu:.1.to Rosa. Moreira. Bernardo liorta de 
Ara.ujo, Antonio Rodrigues de Campos Sobri
nho e Galdino TeixcLr-.i. Lias deBar1'0S Loreto. 

Sala das Commis;;õe;:, 29 de maio de 1897. 
-Edt<ai·do rir; Ben·edo, relutor.-Tltoma:;
i\ccioly.-Joffo de Siq11t:i1·a . 

VOTO EM SEr>ARADO 

Dnrnnte os tra.balbos da 3• Commissã.o de 
inquerito fora.m apresentadu.s as contestações 
e defesas por parte Ll03 c::.ndidatos que exhi
biram t.locumentos. 

Feito o e~tudo des.s~s peças, das actas e 
boletios prescntPs ú. Commis~ão, entendoque 
o parecer não pótle ser '1.cceito. 

Porque: 
Consi1le1-a.ndo que os candidatos <liplomados 

prvvaram que não foram recus:i.dos fiscaes e 
nem mes&•ios ni1. i~ secç~ de liapemirim; 

Considera.ado que está provado nã.o ·terem 
sido recusados fiscaes na J • e 2• secções de Be· 

· .' 
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;i0.wmte, ·:ne '>fio lvmve protesto contra n,3 

eici:)) ''' JF:llu feita~ ; 
Co11 . .;idernn1l.o q i!e do documento ltpresen

tado pelo:; contestu.ntos se verifica ni'io terem 
fnwJàmen to ~s ali ega.ções da r ecmsa do fiscal 
na secçã.o nnica do Riacho; 

Con,;iderando que os contestantes não pro
vv,ram as allegações foi.tas contra a 3" secç!ãO 
da Serr:1 com documentos de fé juridica; 

Consideran1lo que os documentos apresen
fa:1os pelos canrlidatos diplomados destroem 
completamente as allegações feitas contra as 
l " e 4" sec,ções de Santa Cruz; 

Consideranil.o que os contestantes não pro
varam nenhuma das a lle){ações contm as 
(11rntro fjGcçiJes de Alfredo Chaves, visto que 
ni'io póde ter valor jmidico uma simples jus
ti fica,ç[o sem ci taçií.o da parte contraria ; 

CoDsiderando que uma simples petiç.ão de 
protesto nfo constitue provµ, de que na 2ª 
secção de. Nova Almeida tivesse havido re
cusa do fisco,l; 

Considemndo que os candidatos diploma
dos provaram ser inexacta a allegação da 
l'ecwm. do fiscal na 4" secção de Santa Leo
poldina; que os contestantes nem si quer al
legam ter havido recusa de fiscaes ou de me
s 1 rios nas l " e 2' secções de San t<t Leopoldina 
e portanto não era caso de 70to perante a 
autoridade judiciaria; os candidatos diplo
m:v1o~ destruiram com documentos as alle
gaçües relativas a essas duas secções de 
Sauta Leopoldina, refere11tes ao não recebi
mento de votos por parte de mesas; 

Considerando que não procede a allegação 
relativa ao alistamento de 1896 no município 
de S<inta Cruz, pois que não está provado 
tivesse elle sido o alistamento que serviu 
p:1ra a eleição de 30 de dezembro ; 

Considerando que é tambem destituída de 

Considerando que as eleições feitas na 3° 
S<icção de Cariacica; 4" e 5 1 de Santa Thel"eza; 
1 ª ele AJfonso Claudio ; 5ª de Itabapoana ; 
2', 3ª e 4" de Piurna ; ia, 31 e 4" do Páu Gi
gante; l ", 2', 3ª e 4• do Cachoeiro de Itape
mir'im; 2" do Alegre e 3 1 de Santa cruz são 
nullas, pela recusa de fiscaes em umas, di.ffe
rença em numero de eleitores em outras, 
sendo essa !Ufferença entre a inscripção e o 
termo de encerramento ; falta desse termo 
em algumas e tendo até em uma das men,;. 
cionadas sel!ções servido .de esc1'ivão ad-hoc 
um dos mesarios, não podendo ser contados 
os votos nellas dados por causa destas nulli· 
dades e outros vícios ; · 

Considerando que, feito o desconto dos . 
votos constantes das actas das secções ácima 
mencionadas, são candidatos mais votados os 
seguintes : · 

Dr. Galdino Teixeira Lins de Barros 
Loreto, com· 4.435 votos, Dr. José Gomes Pi
nheiro JunioP, com 4 .. 387 votos ; Dr. Jero
nymp de Souza Monteiro c,om 4.007 votos e 
Dr. Torquato Rosa Moreira com 2.912 votos, 
fic ~mdo os outros tres candidatos inferiores 
em votos. 

Divergindo astiim do parecer offerecido 
pelv relator, entenclo que a Camara eleve ac
ceitar as seguintes conclusões: 

l •, que sejam approvadas as eleições feitas 
no Estado do Espírito Santo, no dia 30 de 
dezembro de 1896, menos as que tiveram 
logar nas secções aqui indicadas, como 
nu!las; 

. 2", que sejam reconhecidos Deputados pelo 
dito Estado os Drs. Galdino Teixeira Lins de 
Barros Loreto, José Gomes Pinheiro Junior, 
Jeronyme de Souza Monteiro e Torquato Rosa 
Moreira. 

fundamento a :ülegação de que no muni- Sala da 31 Commissão, 4 de junho de 1897. 
cip io clu Ccllçado a chamada foi feita sem -Cornelio da Fonseca. 
cópia do alistamento, tendo-se em vista os 
§§ 3° e 4º do art . 43 da lei n. 35 de 26 de 
janeiro de 1892 ; Emenda ao parecer do Sr. Cornelio da 

Fonseca Considerando que, si a falta de convocação 
dos immediatos em votos para eleição das 
mesas t em a fwça de annullar as eleições Sejam tarnbem approvadas as eleições das 
de um municipio, como p~trece r econhecer-se secções 2ª e 4ª de Piuma e l ª e 4" de Páo 
no ix1t·ecer, para haver collE'rencia deveria Gigante, sendo em consequencia substituidas 
essa falta concorrer prira nullidade das elei- as conclusões do parecer do Sr. Cornelio da 
ções do municipio do Alegre, onde os con- Fonseca por estas outras : 
testantes tiveram grande maioria de votos, ia, que sejam approvadas todas as eleições 
e nella nii:o foram convoc11Llos todos os imme· procedidas a 30 de dezembro no Estado do 
diatos. Pela falfa da não convocação <los im- Espirita Santo, com excepção das secções 3• 
medi;itos em voto;; p:i.r a elei~'ão das mesas, de Cariacica, 4° e 5ª de Santa Thereza 1 a de 
für<:tm julgadas nellas as eleições feitas na Affonsc -,Claudio, 5• de Itabapoana, '3a de 
H:;;;;r" ct'; ;). Md.lwus; _ ... . _ _ Piuma, 3' de Páo Gigante, l", 2ª, 3• e 4• do 

<.AlllStuerando quo ,na,o c;t<l. jH'ovo;lo neto, Cachoeiro (lo lt<.Lpemerim, 2ª do Alegre e 3ª 
f.c.1·('] n ''Hlo c.mvocc1Qos os i11Ene•.1.rntos em 1 de Santa Cr11z; 
-., ., :~us 110;;; munici1;io:; de Calç,ado e Bcnc- 2", que sejr.m reconhecidos Deputados pelo 
vc; utc~ ; 1 Estado elo Espirito Santo os candidatos diplo 
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mados Di•. Galdino Teixeira Lins de Barros 
Loreto, Dr. José Gomes Pinh.ilro Junior, 
Dr. Jeconymo de Souza Monteiro e Dr. José 
Francisco Monjardim. 

Sala das Commissões, 4 de juuho de 1891.
Ilde(onso Alvim.-Alvaro Boic,rio.-Anlcro 
de Andrade Botelho. 

CONTESTAÇiiO 

Exms. Srs. Presidente e mais membros da. 
3 .. Commissão de Verificação de Poderes da· 
C.-i.mara. dos Deputados. 

O Regimento restringe a. presente contes
taç.;Lo á. enumer~ão de provas ilocumeotaes 
cont t'l\ ru; eleições viciadas e ioquioadns de 
nullidades pela inob;ervancia de disposições 
legaes e desde jã no3 compromettemos a res
pcitnl-o. 

Passaremo;;; a. analyse de 11iveraas secções 
nullas em vista. dos do~umentos juntos. os 

Municipío de Piuma_:._As m~s:.~s 1las 2" .e 4,a 
secções _recu_sara.m e> fü:; .::t~:> (pag. lõ .a 22), o 
q uo a.s tnf! uma de rmllidu.de, pelo.;; i~::-ts. 6" o 
7° da. lei 4:26. 

Na. 3• secç-ão vofarc.m, peb. ~opia. tle a.E1si
gnatur~s. 16C eleitores, e quer o term•) de an· 
cer1·0.me11to, qner a o.cta dão o n. ele 172, sen· 
elo a.purad:is 172 ch:i.pas para Sena.dor a I7i! 
para Deputados. · 
o~cone aind<i., diz 3. acto., t9't' vot:.>.ao 

antes de eorae,:a.r-se ú ter-mo de encerra
mento am me..~!'if• ·e no emtan to o nome 
delle fi:;m·a antes dos tle 60 eleitores. (A~t:.t 
e copia do assigna.tliraSi. 

Do (h,;micrcio lÚJ· E<piri!·IJ Sa'/lto \Doe. 
n. 1) veril'ica-sa q1:e o fiscal federal , nomea
do paro. asso. ~eeçâ.J), não cnm~r~ccu., c~g;r:t>· 
snndo d_e C:lm~ullo por amsa.r.;a.• r1uo soíl·t·cu . 

O pleito cle1tom! n•!stc muaic1pio é i!irig :d•i 
por um e:<;:-e...--c.-ivií.o. m ,ib; que conuec'do 
pelo. aud~cia em f:-aud:i.!· a. mani!esta•·âe: ia-
gitim& do voto. • 

qua.es d1'""cilmente ·'O"segu1·1nos obte•·, ""v1'do = - " ' 11
" Municipio da Serra.- Na l" seC(;ão ·:otc,raa• 

aos emba!"aços sempre creados pelos agentes 133 eleitoi·es e foram ~.IJTiradas l3l ,•,e:l u~."s 
do Governo Estadual. • "' 

E.rn a.lguns municípios as autoridades e para Sen:.1.dor e 132 u:i.ra. Dep;.rtad•)S. 
füocciom1riosjudicí~.rios locaes, recusat·am-:::~ (Doe. n. 2J- • 
absolutamente á qualquer providencia, pelo A 3" mesa eleitoral l'ecusou o fis8al o q11e, 

· 1i é sutriciente p·.wo. o. annulJ<.<1· (arts. e.•• e 7• d(L 
~~:ai'º~visr~d~~so para. ª m~g!stratur;i e- lei 426), mas, para demoasmH· com factcs n 

Evitaremos na. analyse a discussão d;,i.s nul- arbitl'io •!e autoridades do Governo Ei;taLlU<..l. 
lidades pela. decla.ração dos artigos de leis apresenta.moo mais os seguinks docu ioeotos: 
que as determinam. 1°. Telegramma ao Dr. juiz sec.-)ioa:ü .is · 

Município de Santa Tllereza-Na 2' secção signado por dons me..-:.-i,rios e pelo fi!Ocal, coüt
comparecera.m, no acto da orgunizaçüo da. municando que no 2cü> da a;;-..:.i·ação a u.rna 
mesa, 4 mesa.r ios e ant{!S da mesma. orga- foi vicilàlh., e que todos m pâ.peis d(). secy~·J 
nfr,ada, ê admittido um supplente que para eleitoral foram des;;ruidos (pa;. 35i -
ella concorre e é eleito secretario, confol'me 2". O officio ele nomeação, do !iscai 't'isc:.tlo 
consta. da acta. ( § 1° do art . 43 dn. lei 35 e pelo juiz de direiu:i ipag. 30). o que e~le p~o· 
art. 1° da lei 426). prio confe~so. (pag. 29) em f.cs!-..~ho! ... 

Nas 3• e 4~ secções as me...<:as recusaram o;; 3•. Apezar da urna ví.11all;i. u ... acto ·J:i. apu-
fiSCMs nomeados por candidatos fotleraes, rac;ão, sendo e,w. i:itei'rompic!a. (~25 tl.1 ar: . .:~ 
como o demon::.ira.m os does. de pa.gs. 1 a. 4. da. Lei 35)~ a.peu1.1· dCJs p.:peb; élf·lt1.•11<es 

Em vist;L do disposto no3 arts. 6• e 7" tla rasgados, a. mi;ioria da. mcs~. terulo-.::~ rrti
leí 426, de 7 de dezembro de 1806, eleitores rado Oõ d1)U~ mes .ric:> f..a· minoria, a. ool"'\p!e· 
em numero de 17 votara.m -µera.nte o j uiz de tou com dous iud.ividuoi' um do:> quaes uib 
direito, fazendo as devida.s declarações (pags. ê eleitor, conl'urme o ,1;,clam a ceJ'Lilliio do 
3 e 4 verso). ~ecretario do Governo Muni :ipn,l e e meno:: 

M:uniclp!o de Alfredo Cha.ves-São nullas as como o pl'ova. a ce'.t1dii.o. (Does. pu.gs. 27 a 
secções eleitoraes desse municipio pela teeusa. 2~). Art. 4" da. lei u. -l'26. 
d~ fisca!S e J?Or te,nn~i,,_votiido sjmpl:s cida· Munici:riio da. B::i.rn:, de S. Matheus -
d~os, nao eleitor~" ira,,s. 5 a lo ve1 so), e~ E' nüllo o resulki.do eleitornl do mun 'c"' 'o 
vista do que dLspoem os art:> . e·· e i º da leL .. ~ -,,. , , .-. " _ ~ 1 1,_.1 
4"6 e~ 4• do art 43 da. lei g- i1~r v1c10 ,,e ori.,e,n. ,!01,.. q?,, na.o.H>r:•.m c..ir.-
-A. d:s · • ._ 1 -ºto· ... • . , i v t<lar111:> os ;,rtwern:i.1<o:·es e i1umc1ha;.o; o ;;,1-.1 o. 

m ~ ma;1s ~~~~as e 01 !'3.1~"' s~cw;iue~ j elelçílo tl:ts mes:>)$ e:ei t.oraes (Pags. 1,l.~ a 5l; 
foram msta. .ladas ª" ll hora,, < . .:> d1:i., d<J. en- .: ., .. ,:t, ·ir• 40 d~ l· í n 3;-

1
. 

contro (!.OS ál'ts. 1° da, lei 426 e§ 2 · do :irt. 4:3 :s - • • -- w ~ • ;) • 

da. lei 35 (p$:-s. !l ve::.~o :i. 10 e 14 :L 15 \·u1·so1. l
1 

Muuic!i'i" .:u );1;\\1. :\i;:n;1 i.: ·~-f-n:!' iJE'nil~-~ 
E' digno de nota c;ue e jüi:r. de direito liü , rnz:1e ;! ll 111:' 1• :·;• ·n . ! ;.~. :J ~b•. •:-:tl :: . u 1.(:i · 

com:u·ca e outras autoti!bliie llt;,"'nram-se a! t:i ph.1, 10:.;· Ll' l'l'm • ,, .; .. , ,, , -.: .. ~ .. s .. r·:l• : . .-8 
r eceber os p1-orestos llos fiscaes e eleitores j duu~ c1ol :'.ti :ii'i:s i:1< .. 1q• ·;":1;, .,, ...::;aJ 0 i·r"n' · 
(pa.g. 9 verso a 10). 1 o doe. úc p:•;;s. ;;:; \ .::-s1J. • 

C:i•n~ra V . H 
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Sómente pa~ provar ainda. a. fraude aca.-' alistamento não obedeceu ao a.r t. 31 <la 
lenta.da pel::. geate do governo do Estado, lei n. %, que determina a divisão do 
j unta.mos o doe. n. 10, pelo qual se verifica município em quatro secções pelo menos, 
a declaração de r ecusa de fiscal federa.l e a ao passo gue o município foi <lividido em 
bna vontade com que foi recebido o fiscal do uma secçao ! 
Dr. Jo.se Frii.ncisco de Andrade Moo,jar'l im (?) Ainda tornou-se illegal o alistamento por 
que encontrou escrivão- para. lhe reconhecer terem com.parecido ã sessã.o rle 5 de abi·H, 
a firma.! quatro governadores e não cinco, como o exige 

Jurità.:no.; tambem o protesto do fiscal con- § 3• do a.rt. 6º, da lei n. 35 {doe. n . 4). 
staat-0 dP. lk 56 a. 58. · Mas fazemos 11otar ainda que nas l ' e 4.ª 

Não con;;~utes. m\ nomeuçã.o das rnc..'3.s, em secções, as mesas recusaram w flscaes (pa.gs. 
ª'lmittil-em dous int1·u~os ainda. vi -'iamm a 86 a. 93). não a.dmittira.m que votrtSSem ~l
acta, pois QUC\. cnmpat•ecendo s~is. enti:e go· guns eleitores (rttgs . 94 a !OOj. os quaes 
veroo.do1·es esu pplent~. a votação <la l •mesa recorrel.'a.m oo jui~ :seccional, como se \·e1·ifica 
som ma ~>Z votos e a da. 2& 3l, 11 oue nã.o é <le pag:>. D9 e 100. Na 3 .. secçií.o a côpia de 
passivei , pois c:ufa um vot:i.. no -max:imo, :issignaturai:; nao tem o termo de eucerra
ne;;sa occasiã.o em quatro nom 1s. 1 J\..rt. G\ tia mente (côpia de assignaturJ.S). 
loi n. 35.) 

To.mbem niio foi cumpr-i.!o o§ ~!-'.rlo art. 5 .. 
da lei n. 35, por não f'Star cons1g? 'ada a acta. 
{Does. de µa.gs. ns. 52a55 .) 

Municipw de s. Matlleui:; - O edital tle 
convite pà!'3. a. reunião do Govern·.; Municipal 
não oberlece ao3 §§ 1° e 2", do art. . 39 da lei 
IL 35, viséO que. não d~signa e,1if;cios e nem 
divide o município e!Il sec::õe~ ; offende 
~mbcm o urt. 3\ da. lei n. 35, por convidar 
unicament,e a sete governadores e ·:ious imme· 
diatos, quando existem mais qu~\tro imme
dia.tos (does. ua.g!i. 131 a 63.J 

E' porta.o t..::>. nuifa. ~1. votação d':lsse muni.
cipio em vista 11o § 6" do art . 44 é.a. lei n. 35, 
pela irregul3.r organizaç:.1o das mesas das 
secções eleitoraes. 

Municipio de &mta Leopoldina- Nas 1" 
e 2' seceões, as mesas recusa:ram-se a a.eceí
tar votos de eleitores que a.p~·esentara.m 
títulos (§ 4" do art. 43 tia lei n. 35, 
art. 7° do decreto n. I .542. de 189:3, a.rt. 1°, 
do decreto n. 184, 4le 1893, e art. 3' do decreto 
n. 1.638 de 1894), decs. pag;; . 64 e. 66). 

Os fl.scaes protesta.ram, mns as mesas não 
acceita1·a.m os protestos, sendo os mesmo5 
fei tos perro.n te o juiz de direito . 

As mcS<l.$ iostallaram-se depois das 10 ho· 
ras da ma.nbã. (does. pa.gs. i -1 a 85). 

Eleitores em numero de 52, b:lsea.dos no 
art. 7°. da lei n. 426, fizer:im declaração de 
voto perMte o juiz tle direito, tambem auto· 
ríza<los pelas disposições anter iores a.cima 
citadas (does. pags. 69 a. 73). 

Na. 4" secção houve protesto. como o prova. 
o doe. de pa.gs. 67 e 68, o qual desappareceu 
dos autos, como o affirma o escrivão. 

Juntamos esse document o unica.mente para 
provar o que pratica um e.:;criv:!o parcial. 

O fiscal teve occasião, Mizmente, de pe· 
rante o juiz seccional justific:'r o, recusa e 
allegar com outra te:;;temunhn. al!Jnmas_nul
lidades m'~is dessa secção (doe. n. 3). 

Municipio de S:.i.nt:i. cruz-Sã CI null:is as 
eleições de todo o municipio, pois que o 

Município de Liuhares-As set:ç1l2s el::iito
l'aes desse mun icipio teom contm si o facto 
de existirem timlos em branco, a.ssig:i;i,dos 
pelo presi1leote do Goveroo ~unicipal. 

Não ê de admirar declar ar qne acrl.!dit..-i.
mos na servent h1 dessa arma poderosa. e in
vencivel pelos cabalistas do Governo do Es
tado, para. serem illicitamente usada ·co!lla 
se evidencia rlo documento a pagina. 11 i . 

Confiança. alguma. põde inspirar resultado 
eleitoral de mur.ücipios que teem b! presi
dente! 

A.inda mais, o governo municipal elegeu 
Jilra a l " secção um menor. afim de sel' me
sa.rio (does. pa.g. 110 a ll l e llG), assim 
como outro para a Barra do Rio .Doce (do:::s. 
p1g. 109 e 110 verso). 

lncontenta;reis os ccmstructores emend>.1m 
o numero de eleitores que faltaram, 9 em 99 ! • 
e em entl'elinha.s citam dous eleitores mais! 
(acta da eleição) . 

ilfünícipio d1: BcMvcii1c 

E' nullo o resultado eleitoral ci~ todo o 
municipio por má. orgr.nir.a~:íi:o das mesas 
eleitorae:;, pois que n:lo foram convoca.dos 
um goyema.do1• e tres immetlio.tos (doe. p a.g. 
120), declarando a aeta. de eleiçií.o de mesas 
que faltaram com causa j ustificada (doe. pa.g. 
119 verso). o que é completa novidade em 
1mteria eleitoral ! 

Occorre ainda que os membros votados po.ra. 
as mesas eleitora.es obtiveram votaçiio igual 
e no emtanto não foi cumprido o § l • do 
art. 6° da lei n. 35, isto e, o. sor te ( dot: . 
:pags. 118 e 119. ) 

A mesa eleitoral da 3·• secção recusou o 
voto 110 eleitor Antero dos Passos Martins e 
prote~taodo o fiscal. a mesa. n§.o a.cceitou o 
protesto e, pal'a. evitar que elle fosso co:isi
gnado. nü.o admittiu tambem que o fiscal 
assignasse a acta (does. pag. 12! e 122, i.24 
e 126). 
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A mesa da 1" secção recusou o fiscal n,;_ O fiscal cilc,<mu á secÇ<â.o dep.:-is. de eneeta-
meado (doe. pa.g. 123 e 124 verso) ; igual do:; os ti·alia.lh•)S e Yotou cor•to e!eitor do 
p1·ocedimento teve o da 4" (does . . pag:S. 1~7 município, quarido nã.o o é. (Art. 5(• da · 
e 128). lei 426.) . 
· No5 seja permit~iilo apreciar. um dos spe- i\iunicipio do Cac.boeiro de [tapemil'im-

cimeos <le a,utorida.<le judiciaria à.o Estado do Na 2,a secção votaram 92 eleito'··es e appa.re· 
Espír ito Sa.nto. cem 93 cedulas parit D<>putadoe. - -

O fiscal da l • secç.ão, sendo recusa.do, faz Existin•lo dU<!.'> cedulas com 11eclal'"a.ções 
protesto per:i.nte o j uiz de direito que contrari3.S ús dos rotulos, a. tnesa. as apurou, 
manda. o juntai· o oflicio ele nomeá.çã.o . Cwn- de encontro à. alinea. b da 2·' pa1·te do § .13 do 
prido esse despacho,orden'I< o juiz ao escrivão art. 43, da lei n . . 35. 
que omcie aos me>arios ela. secção pa1•a mfor- A secção compõe-se de 147 eieifores; ·vota.-
marem ! (doe. pags. 123 e 124 verso) · ram 92 e deixaram de o fa;r.ar 5.5, o que per-

o fiscal da. 4• secção, tendo protestar1o pel(L faz 147. . 
sua recasa e juutado logo o olficio de nornea- Mas Lemos a notar que Vtltara.m nesta 
çào, obtem com.o despa.eho - prove · o a.lle- secção. est& ndo iucluidos no !~umet•o dos 9:Z 
gado ! : (does. pags. 12.7 e 128 verso). queassigoaram o livro de pres,·nça. seis elei-

0 fisro. I da 3' secção protestou por não ser tDres de outra secr;flO. (Doe. ,> pgs. 159 a 
ncceito o voto de um eleitor que exhibiu ti- 163.J 
tulo e cm vista de não ser respeit:tdo o § 21 Na 311 secr.:ã.o a rr.es~ recfüou ,, voto de um 
do art. 43 da lei 35, recorre ao§ 27 do dítu ~leit:Jr que fer. a respectiv<\ tleclaração pe~ 
artigo e, requer ao juiz de direito que seja r-ante 0 ta.b~llião. 
tc .mado por termo o seu protesto e pordes- Na 4" secção vc.taram GS e fon.m encootra
pachos é obrigado a. provar que fOi fiscal com das na u:;-nJ>. G8 cedulas para $ena.dor e 65 
a apresentação do ofiiclo e certidão do se- para. Deputa.dos, e no enta.nto ;;ã.•) apuradas 
cret3-l'io do go'1erno municipal, depois do que 67 para Senador e 67 pa.ra Dep11t&~os ! 
das,n1clta o j uiz-visto ter sido acceito fiscal, Um eleitor que votou em sep<1 ro.do não tem 
iuclefiro ! ! !. .. (Does. pags. 124 a. 125.) a minima referencia na a.cta. e nem as mais 

E to<los esses despachos são datados de 21 eedulas a.pparecer:im ! 
de dezembro ! Para qu o fique bem clar·~ o prot esto 

Município do Calça.do.-Os immediat-0s dos que consi.gn•). terem votado.68 e não 67. no_
""overna.dores municipaes não foram convo. taremo.s que na l!s;;a da _:::ssrg:nnu~·as de ele1-
~dos. (Doe. pa.g. 135, v.) . tores, a par. l 7B,o n. 5;;> .esta r ;p!t!do, -º~ que 

A el?.ição das mesas procedeu-se a 18 de eleV\l. o u lt1.mo ~ 68. (~=>- pg. 1,~ a l n:>.) 
de1.embro como o certifica o secreta.rio (pag. A mes:i. ~v foi c0wp1e.ada. d•~puis da a.pu -
135, -v .) mas o presidente diz ter-~e rea.lizado ração. (Ar~. 4:3 :3 J •.-D~. pg. Il. 165.) 
a lO ! (pag. 134. ) . . A acta nao fo: t ranscr1pta e.:; prova o doe. 

As li&tas de cha.mada de eleitores nas d1- a pag. 170 verso. 
YCrsas secções foram e:drahidas do alista- Municipfo elo Rio Pardo- Na !• secção vo-
mento de 1895 (pag. 135, v.) apezar de ter taram ss·e apurou-se Sõ. 
sido feito a.lista.mento em 1896. (pag. 131 v.) A mesa ele1tor;\l funccionou c,:,m sete mem· 

Pelo art. 34 da lei 35 votam todos que es- bros! (Does. pgs. 174 o 176 .) 
tiverem :.i.listados de confor midade com a lei. Na 4• seec,-ii.o n. mesa não ad:11ir,tin a votar 
e no município 1lo Calça.do o alista.menta de siniio eleitoJ'es pcssuidore;; de ti •.u~os de J8'J6; 
1896 n iiQ soJfreu contestação algU?Jª· _ ao passo quo~ a propria mesa V(1tou com tit11-

Pol' essas nullldades substanciaes nao de· los anteriores! 
vem ser apurados os resultadog eleit.oraes Existem osprotestos nas a.ctas . (Does. pag. 
desse município. · 177 a 179 .) -

Municipio do Alegre.-Na. ~~ secção ~ r e- Muaiclpio de Itaoa.poa.na- Na i" secção,alélll 
sulfado eleitoral é nullo por D<l.O execuçao do de serem apuradas cedulas em numero supe
§ l 0 do art. 43 da. lei 35, e tambem por ~- r.ior ao de eleitores. occorre que dous eleito
rem -votado 92 eleitores e serem apura:dos _93 res declaram uã.q terem comparecido, e seus 
votos para- Senador. (Doe- P,8.,,""3. _118 a 155_.) nome:; constam dos cópias de a.:;signaturas. 

Na. 7° secção votaram 120 ele 1to1·es. e ~ao (Does. 5 e G e copia de assigna.turJ.s.) 
apurad3.S para &~nador 127 cc<lula.s e pa.ro. Na 3" seedi.o vot:ll'am 87 e sã•, apurados 90 
Deputa:_los Iz3. votos para Sen:i.dor, além àc 1;iío constar o 

Municipio 11H Itapcmíriro. - A mesa da numero tle elei tores qu~ 1leixa'.·'.1-m de votar· 
l" sec<;~l.O não aC<:.l\itou do\ls m~arios 1!lcitos, e Na. 5' scc~'1i.o {1" do M.1mooo) i+tZ '' acta. W.· 
sendo nulla. a. eleição de accordo com o ar-t. 7'· rem votad~ 108 e il copul de ass: ;;o?-turas 1!~, 
da Jei 426, os eleitores em numero ele 32 vo- havenrlo amda desacco~do nas ~opias de aSSt· 
t:i.ra.m perante tabelliã.o.(Doc.pag .156 a 159 v.) isnatura.s pela suppressao e troca de nome.« •. 
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Votando 110 e faltan rlo 159, somtll!\ 269 
eleitores de secção, o qu:~ contraria o u.rt . 38 
da.Lei n. 35. (Does. pa.g5. 180 a. 185.) 

Ns. s• secção (2 1 do Mimo30) diz a a.cta (iUe 
-votaram 83 e a copia ele assignatura.s 78 ; 
tamb&n não de,J>lara a acta o numero de ce 
clulas para Senador, m;-1.s apul'a. 83. Ainíla 
mais, pela somma da votação de. Depu
t ados deveriam ter vota.do SS eleitores !(Does. 
pags. 186 a 190.) 

Na 7" secç.ão (Conceição do "Muqui) a. elei
ção roí feit<i. a bico de penoa. como na maio
ria. das secções em que obteve viceoria o 
partido consr.ructor, e o provam a.s cleclara
ções de tolhas 191 a 193, que são sullicíentes 
p:i.ra. annullar o resultado des~ secção. 

· Município de • .\1fonso Claudio.-!fa. l" sec· 
~ão votaram 150 e_ deixaram de o fozer l~O 
eleitores, o ·que ele>a o numero da secçu.o 
a 280. (Art. 38 da Lei n. 35 .) 

Municipio de Ca.riacica..-Na. l" secção >o
taram 168, deixando a acta rle declarar o 
numero dos que não votaram. A mesa a.pu
r ou l6í pa.ra. senador e 170 para. Depu
tados. Não enYia.ram a. cGpi:t de assi~natUt':l.S, 
e nem a acta tem-oconrere-do tabellião. 

Munícipio do Pau Gi1,;nnte.-Na. I• secção 
votaram 52 eleitores e nio 53 como o <liz a 
a.cta, e foram apuradas 53 cedulas para cada. 
eleição. 

Na 3" se~ção um mesa.rio indicado para 
receber as cedulas e o mesmo que a. mesa. 
nomeou escrivii.o acl !wi; pa.ra. transcrever a. 
a e ta. 

Na 4• secção a installa.r;ão da mesa e inicio 
da eloiçã.o tiveram 105.i.r ás clez horas! 
O simples exame das a..o:signaturas mostra. 
a. falsiticaçã.o das mesmas, não existindo na 
acta decla.ra.ção ii.lgnma sobre :!. nomeaç;1o do 
escrivti.o ud-lwc. 

Riacho-Votaram 105 eleitores . A. me.sa 
n.purou J 04 para. Senador e 105 para Depu
tados . (Cópía. da acta) . Alguns eleitOI'es no· 
mearam 1isca.l que não foi acceito e nem o 
admittiram a votar. assim como a. outros elei
tores que o fizeram pel'ante o tabellião. 

.(Doe. n. 7.) 
Munici-pío da Victoria-Na 3• secção o es

crivão· arl hoc foi nomeado pelo governo mu
nicipal e não pela mesa., como o determina a 
art . 43 § 2". Figura como fiscal um eleitot• 
de S. l\Ia.theus, que votou em separado. 
(Art. 5º d:i. lei n. 42ü.) 

Apreciando ligeiramente a. 3:;;t:i. da. 3:Pur:i.
~ão geral temos a no~r que a. .J \!nt a. refere-se 
á. l• quando o devia. fazei· iL zd de Itaba
poa.ua.. 

Sobre a 5• do Alegre. refere-se a um pro
testo que não existe nos annaes, assim como 
outro da !•de Nova. Almeida. 

A' apuração feita. resta addicionar as vota
ções seguintes : 

Dns 2• e 3• secções do municipio de Caria
cica. (Actas.) 

Da 5• secção do município do _ Rio Pardo. 
(Acta.) . 

D:i. 3" secç-iio do municipio de Santa Isabel. 
(Doo • . n . 9.) 
D~ de elei:.Ores da l" secção de Itapemirim. 

(Doe. pag. 155 a 15~.) 
Da. de eleito-res·das lª e 2• secções de Santa 

Leopoldina. (Does. pags. 69 a. 73.) 
Da de eleitores de Santa. Thereza.. {Does. 

pags. 3 e 4.) 
Da. de eleitol'es na. l " secção do cachoeiro 

de Itapemirim. (Acta. da junta-Anne-x:os.) 
Da. de eleitores na 2• S;ecçã.o de ltaba.poan3.. 

(Idem.) 
Da. de eleitores da secçiio unica. do Riacho. 

(Doe. n. 7. ) 

Tendo succintamente analysarlo as princi
paes s1~cções nullas, confiam os contestantes, 
que, pelo exame dos documentos, fiquem de 
facto ~em valor os result<1.dos eleitoraes das 
mesmas. 

Capital Federat, 3 de maio de 189í .
Bemarrlo ']{oura de Araujo.-Antonio Rodri· 
gues de Ca.m110s Sourinf,o. - Torquato R. 
Moreira. 

REFUT.~ÇÃO 

Exms. S1·s. Pr<Jsidente e mais ·membros da 3'' 
Conmiis$ao de Veriflcaçll.o de Poderes 

Os abaixo <1.ssigna.dos veem apresentar a 
V.V. Exs. a refutação a contestação ,10 seus 
diplomas de Deputados pelo Estodo do Espil'ito 
S;tnto, diplomas que significam o re:;ultado 
da. corre~ão e. escrupulo da Junta. apura
dora. da Capital i:l.aquelle Estado e a.o mesmo 
tempo exprimem a verd:.i .. le eleitoral. 

o ·que na contestação logo a primeira 
vista chama a, attenção, é não se animarem 
os contestantes a pedir o seu reconheci· 
menlo ; nem era }lossivel fazel-o, desde que 
pedem a annullação de eleições que real~ 
mente se fizr.ram. · 

A o.nnulla.ção de eleições nunca conduziria 
ao reconhecimento dos contestantes, deante 
da ,e_xpres~a disposição do a rt . 46 da lei 
11 . 3o. 

Tendo os contestantes pleiteado tres lo
garos. a saa coutestação senti.o fosse vai,-a, in
t'Undada e ael"ea, teria de li.mitar""'.Se a tres 
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díplomas, 
quatro. 

e nunca poderia abranger os res ua secção ; 7°, alleg-ações di.,.ersas sobre 
o munícipiodeLinlia.r~s; S•, allegações futeis 
sobre diversas secções. Essa conducta dos ccmtestnntes :por si sô 

basta.ria para tornar evidente a falta de se -
:riedade da contestação, procedimento que 
não é r1e admirar da IJarte rlos que escanda
losamente apregoavam em todos a.s locali
dades do Estado, que com qualquer votação 
obteriam das carn·aras federaes o seu 1·ec0-
nhecimento, ainda que fossem derrotados, 
como o foram, por grande maioria. 

Consequentes com as suas aílirmaç:ües, de 
que seriam reconbeciclos os seus c:.mdidatos 
com qualquer numero de votos, os nossos 
adversa.rios estabeleceram o seu phl.no de re
cusa de mesa.rios e fiscaes, em quasi todas as 
secções onde n0s tínhamos maío1'ia.. 

Esse plano foi desmoralisado como a illustre 
Commissão vae ver. 

A_annulla.rem-se eleições por simples <J.lle
gaçoes de reema de tlscaes, fundadas sómente 
em protestos de individues que se cliziam in
vestidos desse caracter e sem nenhuma prova, 
não haveria. elei<;ão possivel. 

Pelo contrario, os nossos protestos e contes
tações são limitados e a.ttingern a. poucas sec
ções em que os nossos adversarias obtiver:i.m 
maioria. notando-se que as nossas allegações 
visam sómente restabelecer a. verda(\e eleito
ral. desde que as secções contra as quaes pro· 
testamos não influem no resultado da. eleição 
nem destroem os nossos füplomas. 

Crmo demonstração da correeção e eleva
ção moral c~o governo do Estado, salientamos 
o fü.cto de ~erem as grande' maiorias dos nos
sos adversarias obtidas nos municipios em que 
os destacamentos poHciaes e1•am mais nume
roso~, taes como o do Cachoeiro de Itapemir·im 
e o de Vianna, aos quaes se póde acc1·escentar 
o de Affonso Claudio, onde a cba.pa. senatodal 
ad versaría obteve maioria e as votações de 
depufados foram equilibradas nas duas cha
pas. 

Os nossos cor.testantes, na fü.ina de perlh· 
annulla.ção cios collegios onde obtivemos maio
ria., cllegam até a pedir~ daquclles em que as 
mesas eram compost.'.l.s, em sua maioria e a.te 
na totalidade, de amigos delles. 

Na. simples exposição que em seguida. apre
sentamos, mais alto do que as futeis ai lega
ções dos contestantes. fallarão os nossos 
documentos, refutando-as com P.letamente. 

As allegações dos contestantes podem ser 
assim c]asslfizadn.s: 

1~, recusa de mes;irios ; 2•. recusa de 
fiscafls; 3", recusa. ,\e recebimento de vo
tos, por parte da.s mesas ; ·!.•. allegu çries 
relativas ao alistamento ; 5". :i.lle::rações re
lativas a vícios de orga.nis;:wiio das mesas; 
6°, allegações rele.tivas no numero de eleito· 

J.•-Rccusa de mesarios 

Allega.m os contestantes que na 1" secção 
ao municipio de ltap~mirilll foram recusados 
dois mesa.rios, e os do<:umentos com que '))re
ten.-tem provar e,ta falsa. allegação são a. 
certidão de um termo de protesto e declara· 
ção cie votos de 81 eleitores. 

O no~so documento n. 1 prova que esse 
termo de protesto e dec!ara.ção de eleitores e 
o unico feito contra a.s el0íções do município 
de Itapemirim e que. r1inda a.ssim. não foi lac 
vra.do no livro de notas do ta.belliii.o nem em 
autos.e sim em um papel avulso sem precede 
de~pa.cho de juiz. 

Ainda hoje era possível por ema fórma la
vrar tel'mos de protestos contra. todas as elei
ções da. Republica., com da.ta de 30 de dezem
bro, rlesde que os tabelliães fossem amigos 
dos protestantes, como acontece em Itapemi
riro. 

(Esse documento n. l e dado pelo proprio 
tahellião.) 

Os nossos documentos ns. 2 e 3 Jlrovam 
que a l" secçi1o ·de ltapemirim. unica pro
testada, foi tiscalis·:ida pelo fücal do candi· 
da.to drs nossos adversados à ~enatoria, que, 
por sua. vez, contesta o diploma. de senador 
do nosso a.migo coronel Henrique Cou
tinho. 

Estes documentos estão com firmas reco
nhecida.se são a nomeação de 1iscal e o recibo · 
t!os boletins. Quem acceita fücaes, não recusa 
me-;arios. 

O documento n. 4 é uma .iustiôca.ç~o, na 
qual se prova que foram citados todos os 
signatarios do termo ele protesto e declaração, 
excepr.o tres, quo nfio l'oram encontrados. 

Só compa1·eceram c!n~o desses signatarios, 
que r1eclara.rarn perante juiz, promotor etc., 
que a mesa. da l' secção não havia·re
cusaclo os dom mesa.rios, e que haviam assi
guado um papel que lhes disseram ser apenas 
decla~acão de voto. 

. Não tendo comparecido os outros sigoa
tar~os, füi pro<luzich Justificação a sua re
velia. i:iernlo testemunhas pessoas dns mais 
conceituadas do município, entre :is quues 
um medico e commerciantcs. 

Nessa justificação requereu o justificante 
que se fo~se tomar o depoimento dos dous me
~arios protestantes, em suas casa:;, o que, 
scnd.o indeferido, dou 1ogar a que uma. non. 
petiçilo fosse feita. pa.ra que. sob pena. ele 
calum•lia. o:; r•llll'' idos mesarios viessem de
p.:1r em juizu. Hrilhatam novamente pela 
au1>cuci::i. esses 1lous cidadiio;; e provamol-o 
com o documento n. 5. 
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Como si tudo isso não hastasse, juntamos 
um nume1·0 do Egtado do Espírito Sa11to (do
cumento n. 5 A.} em que se ->ê um rept o do 
· presitiente da mesa desta l' secç,ão aos tlous 
roesarlos pro·:·3...<:t.'l·Dies. para -CJ.Ue, sob pena 
de l'éo3 con i',~ssos, viessem de.clara\' si de 
facto- íbr:im :·apellidos da me~a, como consta 
do protesto. 

E.:cusadc é rlizer qu e os taes dous mesa.rios 
. ·. não a.ccudiram ao repto. O ridículo em que 

C.'1.hiu e.;se -protesto é de tal Ol'llem, que o Dr. 
· Aguirre, qu<'> suspeitou eleições (te muoi

e:pios inteires .• como consta. dos nossos d i
plomas, não sEo animou a alludir ú, l ª secção 
do município de lta.pemh'im. 

Não póde hr.vel' na.i:la mais ca.bal. 
Ne:;sa: I • s '.('.Ção, o nosse c~indidato mais 

:votado obtevi~ 152 votes; dos t ontestantes. 
o mais votá.do teve 10 e o menos votado 2. A 
nossa ·maioria . em todo o município, e su
perior a. 300 •o tos. 

~"-R~cv.sa ele fi:icaes 

Sanú:i. ·.rb.ere.za - Allegaram os 
contestante.;; que as mesas àa :::" e 4" secções 
de :Santa Thereza. l·ecusar:.1m fiscaes. Pre
tendem p!'ovt>.r Isso cum cei'tidões de termos 
<!e protesto de rlous cidadãos e decla.1·a.ção <.le 
votos de !7 c:leitores. Nã.o Juntam os títulos 
destes.nem cc.:1sta que os lwuvcss~m a.prese:n· 
ta.do ao t a.beWüo. 

A 3• scc~!ão de Sanfa Tllereza, como se po
derá ''er da..:. ai.:tas e do nosso documento 
so lJ o. 6, e em Tres Barras e niio em Petropc•lis; 
de onde se 7ê qu<! o cidadão que protesta ter 
s ido recu~:i.•lo nu. 3" seeçii.c- . não ioi ao l o;::-ar 
onde clltl. ru1~~cicno11, conforme sou pi·oprio 
testemuuhü. •·. m:Lis ainda, nfio ~ aprl'sentou 
a ne:nln1111a. ffi ;!S;• de Petropulis. pc•rqtw ;:i o 
lize~sc. fü::a.•·il' sn.liendo qu~ Ili. !'unc·cion;i,vo.m 
as m~sns ela 4·. e :;• secçõe~. 

Contra a Sf.~;ão Tres Bar;•:'.S. n1io lrn. 
nenhuma :i.lle gação, ;'vis 1<UC: embur:• se pro
teste contra a 3• secção de Srum1 Tht•rez:•. 
rel<-re-se o 1:rotestante ;;. u ma. imagina.ria 
3• seci;.ão t !lll Petropolis. ,\ dc-clara.ção r\e 17 
eleitot·es de Pl·t1·opolis não · 1Ustlll.:5Uc os que 
d izem ~er da :~· dos da 4>. 

Além do r1c>J está (lito. que por si lm.staria. 
juntamos clec!a1•açõe3 dos mesarios da 4~ 
secção e di~ eJdtor cs da 4~ e 5" secções, em 
numero de 93, firmas reconhecid:i.s,das quaes 
se vô a. falsidde da allegação . (Does. ns. í 
e 8.) 

ante as mesas, como d(~tei·nlina. o § 21 do 
art. 4:1 da. lei n. 35, nem pernn te o t:Llielliiio, 
dentro de 24 horas, após_ a eleição, como cle
termina o§ 27 do citado _artigo; cumprin,1o 
notar que, nem a leCn. 35, nem a lei n. 425, 
autorisam a lavrar-se tirotestos perante auto
rldade judiciaria . Todavia, para deixar evi
dente a fa.lsidade.jnutamos os documentos i::s. 
9 e 10, os quaes são justificações com citaçli.o 
dos tlous cidad;lo:> que se diziam nscaes das 1 u 

e 4~ secçõe:.< de Benevente, das quaes se vô que 
esses cidadãos· não foram recu~a.dos, como al
lega.m os contestantes. Nem sequer ~es 
d.-us cidadã.os se a.nima.ram a. comparecer em 
juízo. 

Riacho- Dizem os contestant.e5 que foi 
recu::iado fiscal nessa secção uoica do muni
cipio do R.iacbo e coino prova, apresentam um 
protesto de seis eleitores que dizem ter sido 
recusado o fiscal. por e1les seis nomeado. pro
testo que está sem as firmas reconhecidas e 
sem prova de que estejam quali ficad os; sendo 
que o primeiro signatario, Victor Modesto de 
Senna, que é o fiscal nomeado jJe!os outros 
cioco, não é eleitor do municipio do Riacho, 
mas ~im na 111 secção eleit oral do município 
da Capital. 

o§ 17 do art. 43 da lei eleitoral n. 35 e 
ass !m concebido: «Sem:pre que um grupo de 
:io eletores. pelo menos, da secção. indicar i1~ 
mei:;a.,i em <locumento assignado, o nom~ u 
qualquer eleitor para. fiscal da. eleiçft0, de
verá este ser admittido na mes:i.. gosando 
dos direitos conferidos aos fiscaes dos ca.ndi· 
da.tos»~ 

E é essa. a nossa unica resposta.; nem pre
cisamos de outra. 

SerJ.-a-Como prova de qoe na s' secçii.o 
do município du. Ser-ra foi recu:>ado fiscal, 
aprescnw.1u os conte~tantes um reque1•imento 
~to juiz de 11ireito. assignadn por ~Ianoel dos 
~antas M:1cbado, acompa nlrndo i!c tima no
menção de !tscal im(ll'essa, assig1Ja'1n. por um 
dos conte$tantes e i·ul.Jric.1da pelo juiz tle 
direito da Serri\. 

Pelo despacho do juiz ds direito se vê que 
o l·equerente juntou o oflicio de nomeaçii.o 
de fi.st a l, deixando abertos os c1'1ros piirn o 
nome do fücal, da secção e do município prn\ 
onde fo;;se designado o me~mo fiscal. 

O juiz de t'l ir·eito declara ter r·iscado esses 
claros, e é visi vel que o nome do :fiscal foi 
escdpto sobre os riscos e com lettra. muito . 
<.l i:fferente da do candidato sigoatar io. 

Além di;so, o :iu to de perguntas foito a 
Bene....,..cnte- Ailegam os contestantes tr_es cidadãos. i?d:U~ive o que se uizi~ fiscal, 

que toram r ·"CIJS<Jdos os fiscnes das l" e ,p j llM tem val or .1nr1d1co, nem mei-ece !e, 11or
secções do rnu1icipio de Ber.evcnte H julgam , qne foi feito sem citação das p:i.1•te;; interes-
1Jrovar e.:;&1, <tl.lcgação com s !mplcs petições 1 sad;\~. . 
de dous cidad 'los. despacliadas pelo Juiz de 1 Para nâ.o 11os cccuparmos mais ~essa ~ec
Direito, sem <l oo houvesse pr otesto nem per· çâ.o, referimo-nos a. outras o.llegnçves feitas 
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]leios c:on tnsb111tes, com o fim •.lo annul:ar as 
clc~çfus deste coUegio. 

Allegaram os nossos advel'Slwios aue hou 'l'e 
conflictos, ferimentos e até arruioâmento de 
~1ma ca.sa. p0r· dym1mite, Julgtim prov:ir 
is;;~ com os autos de perguntas a. que nos re· 
ferimos e com um 1·equerimento ao juiz sec
ciomtl, sem dêspa.cho. 

.Allegarom mais· que a me~3. dessa secÇão 
fü1 completa.d;\ com um cidaúã.o não eleitor, 
e pr<itendem ter provado is~o com uma cer
tidão chi. neta da 3" secçiio, com urna cer•tidão 
de idnde e e. m uma certiiHí.o do secreh!rio 
do governo munícipn.l. Todos esses documen-
tos estão sem firmas reconhecidas.. . 
. p,1ra provar a inverdade dos a.llegações, 
Jnnt amos dous numeres do Estado do Espírito 
Santo (doe: ns. 11 e 12), dos quae$ se veri· 
fica riue o org;1m do partido coostl'uctor pro· 
-.·ceou o procurador seccionnl, nosso ad· 
vei•sa1•io politico, a cumprir o seu dever, 
requereudo an juiz seccioual as diligencias 
Jegaes que constiit.nsem os vestigíos d<•S vio· 
Jeoch1s qne diziam ter produzido ferimentos 
em eleitores e :i. qu:•si destruição da ca.sa. 
onde funcciona. va a me~a eleitoral.. A cidade 
da Sena, dí~ta. apenas cinco Ieguas da Ca
pital. 

No documento n. 12, se vê a exposição do 
facto i·eh~tivo ao j uiz de direito d:i. Serra, 
i;xposição que ficou sem replíca da imprensa 
do Estado. 

Quanto <i. allegaç.ão relativa. ao mesal'iO 
Regin:ildo. só a:,rora. ella é feita de surpreza. 
e sem apoio ern documento de fé jurídica.. 

fil'lílM reccmhccidas, (dcc1imento~ os. 13. 14, 
14 a e 15) elos quaes se cvidenci« a. falsi
ducle dos p!'otestos e ~as :i.llegações dos 
protestantes. Ainda apresentamos o do
cumento n. 16. que ó Um3. carta de um dos 
cidadãos que assigoaram o prote~to e decla
r:i.ção de v0to em que se apoiam os contes· 
t.ant.es. na qual declara o sjgnatario que não 
leu a Çeclaraçào de voto e ~ss1gnou a titulo 
de ser negocio d& estrada, bem como que per
tence ao p:<:.'tido constructor. Esse documento 
está devidamente authenticadocotn o reconhe· 
cimento de lirma. 
· Piúm.a-Como p'rova de terem sido re- · 

cusados fis(;aes nas 2• e 4" secções de Piúma, 
apI"esentam os const&tat:1es prote~tos de dous 
cidn.rlãos feitos perante o juiz de direito, nos 
quaes allegam se1·em fiscaes recusados pelas 
mesas da~. referidas secções. Contra.pomos 
a. es~as allegações sem provas os do
cumentos ns. li e 18, que são justificações 
produzidas perante o juiz de direito da 
comarca e das quaes se póde vo?r que os 
contestantc'S não ih·eram em todo o mu
oicipio àe Piúma pessoa. que 11.Jes ser
visse tle fücal, sendo preciso que de Bene
vente fosse, fisca.liss.r ~ l" secção o cicla.G.ão 
José Tav:.i.Pes e fü.zel.'em os protestos reteri· 
dos dous cída<1ãos t.unl.Jem do nt'.micipio de 
Beneveme. E, todavi:l., a nessa votação no 
municipio e com1u'C11. <ie ·Piúm3. rz5.o :i.ttingi.u 
o numel'e> rle votos (1os nossos ::.<lversa.rios 
P.tn cad:i. uin dos município~ do Cachoeiro de 
Itapemil'illl e AlegI'C, nos qu.aes, a.liãs, obti
vemos ·con1iider.wel vota~ão. 

Santa Oruz-Como prova de recusa Alfredo Ohaves-Para provar a 
•le ti..o:c.'les nas I" e 4" secções do município de recusa. de fiscaes r.a 2', 8" e 4" secções de 
Santa Cruz. a.presentiiram os contestantes os Alfredo Chaves os conte9t.antes apreserntam 
t.i>1·mcs cl.e protestos de dous cidadãos, sem uma justificação dada perante um :mpplente 
tFsterounha.s. e um abaixo assignn.do ·de 15 110 su bstit1;to tlo jniz secci<mal. ~em cit11ç-âo 
cida.dãos .. inclusive os dons protestantes de de nenlnrnw. p;trr.c interessacl.a. 
que n.cimu. se tra.ta, abaixo a~sienado que Cum est~ mesma jlistifica~·flo pl'et.endem os 
não merece fé ,jurídica porque as 1frmas dos coutestam,,s ter provado que YOtaram na. 
signata.1·ios não estão reco11becidas e demais comarca. de Alh'e11o Cbavt•s c.:i11a.dãos niW 
nã.o j u ntiun os títulos que pruvam que os eleitores, bem como que as mesas lbmm in
mt:Smos signa.t:i.r1os sejam eleitores. st:i.ll:i.o ... 'lS :L.c; 11 hora;; e a..:; netas terminadas 

Aftr<?scr.:1amm mais os <..'Ontestantes umn no tli:i. scgllinte ao <la. elcíç;.io. 
declamr;üo ri.o vetos <ias mesmos cidaui.i.os, 1 Tu6o isso ê fn.lso ; nunca foi allegado na 
(:esp1ch<J.da, em •t <lc jn.neiro. pelo. juiz s~c- j im-p•::,~ns~ do Estar!o, e só o.gora, de surp1•esa. 

· cluna.1. scru lh'm:1s re~ouhecidH:> e s'<-m füu io~ i.ittl:!n.m pdet• con~eguh' a i:.noclla.çiio dos 
elciwraes o a.inda cinco p1·0curl1ções origi· suifl':tgios Je uma. comarca inteira. com um 
naes pa.ra recebei' votos do juiz: seccional. r.oc11rncntc0 sem va.lor nenhumjuridico .. Para. 
A r,.c;ses 1locumcnws gra.c:iosos. nós oppomos proça.1' que ·votaram cidadãos não qualifi· , 
uma petição ·de contra-protesto, 3.Ssignad3. c3.dos eleitores, apresentam tamliem uma. cer· 
:por 55cleitm·es, firmas reconhecidas~ certidã.o tidã.o do escrivão do _juizo seecioEal, de que 
de serem eleitore.s os signa.tr .. rios de;,sa pe- não se a'!ha.m incluidos no alistamento .de 
tiçiio de contra-protesto. passada pelo secre- 1894 os cid::i.dãos Fonta.nu, Martins e Fontan·a 
tario do governo municipal , ta:nbem com Giusepe, que-vot11.ra.m numa das secções. Não 
firma recoohecir1a; terwo de cont.ra-prote.sto est:·~ provM.o. não ê exacto e nem é crível que 
assignado por 2í eleitores; attesw.do e.lo juiz l depois de i894 nõ.o se houvesse foi to alista· 
de direito da comarca. e do promotor publico, mento em Alfredo Chaves. 
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N•o-;-·a -~:r.1.eida - Para. p1·ov:i.r qne 
foi 1·ecus~·do fis"" l na 2° ~.ecção r~e Num. Al
lll~: d~. e:> cont.cstantcsjunta.m pot.içilo de pro· 
Uis~o clr l~m cidadão, O que se passou na 2• 
secc;5o d<>- Nova :\lmeid.;1, onde a ros.iori:i. da 
me:;n. ern. coinpo~; t :i. d(• col'religionarics dos 
cor1"c~i.::~:ites. füi <\ in~inm1<;;:to por _pa.i·te dess.'1. 
n1:tio:;·ia.. O.e ~uc 'il~H) ora nccesra.t1ie?. a. 1n·e
s·~;;ça ,;e fis-::a!. vis~·:> sere~n tres mesa.rio:; <la. 
jJ:L:·cir~.U..la.!~e polic!co. destr ~ . Os uos•os amigos. 
em minori:i. !1:>. mesa. insis~iram par~ que o 
tlmü •1ca;.·se. S('ffi occnsq~::ulrem; isso !"oi dito 
y•el::i EMado rl.oE·pil·ito San tn de fl. de janeiro. 
C'J •~~o. !!'e Yê nn uosS•) <Joc111mn1to n . 12. E 
nem ri;;. impreu5a do Est.M.o fo! Oilposta 
r.e]:huma c(lní.!'adid : ·. á nar1'3.ção " erd:J.deira 
<lo orgão Coi?st r11.clor. 

Santa :r-eopold.ina - Pretender:i 
os ·~Ori~est:l.n t<:>.s ter proY~fl.o qur. a mesa da -i'' 
s~c,;ão rc Santo. Leopoldina. 1·c,:cusou fiscal com 
a rntiô:'io do pl'otesto de H0nr ique Seh::c:ffer . 
D<:~' S:?. cei·t idão se vê quo s,~b~-ciTer não 
1e: protesto pc:r:~me :?. mPsa eleitoral. 
comC'· s<o d~pi·el; eode das seguintes: palavras 
ela certidão: «dos <:JGaes (autosl não coosta 
n~m o originf'.l . nem a tr.1!:~crlpçlí.o do pro· 
testo veto me~mo Heuri.que Schaelf·~r, npre· 
sellt•' ndo a nH·Sll ekitom 1 da. 4" secç5,o de~te 
m•rnicipio e por ell:.1 recusa<lo.» Nà 
fü1·ma do § ~l do ;\i-t. 43 •la lei n. 3.?, ·os 
pro testc·s devem ser feitos pernnte as mesas 
e s1'l no e.aso de r-~us:t tia parte desta:;:, 
se>r:io, r.a. forma do § '.:.7 do me~mo arti~o. 
l::.nados no Ji\rro <le notas rio fabcllião, 
dedJ"o de 24 lioras ~pós a. eleição. 

l\o:-so docuroer:to súb n. 10 é uma justifi
c11ç>Io da. qual consta. . o conir'a.·pNtesto do 
fiscd U:·l:ano costa.. em que se ,.ê que 
S..;haeír01• nã('I foi a 4 • secção, tentlo até c!.e
ci;u-ndo cr ue o cillalliio Laiz. Manoel d~ Passos 
Ferr·eil< flii-a. mes-. rio, o qur, não e ex:tcto. 
Por t'St~i justifka~üo se vê que Henri0ue 
Schaclre1· foi cít;1(\0 pal'<i. depfo· em juízo 
s0L;-e o :!~sum i . to do ~·~u prote$tO e não com
p<tt"~cen, nüo oh.st:Lute a ;!!ti•çÜ.O se_r feita sob 
p~:ia de inco~·re:r o ci tado em c1•ime de ca~ 
!Umnia, •.::a::so fosse revei ou se recuE~e ao 
de]pimeuto. 

rnção de >oto, sem fórma regular de j uizo. 
A p !tição de protesto é assigna.do. por 57 
cidadãos que não provaram ser eleitol'es, 
e o termo de protesto é assig11ado por 50 
c.ln quelles. Tanto na petição, como no termo 
tle protesto, se diz que as mesas não admit
t>ra.m a votar os signatarios sob o futil pre
texto de não terem vdidatle os titulos que 
.;\LGUNS-SlGN:\TAIUOS apresentaram, por 
t .-·rem esses titulos a d>•t(). de 1.892 e por isso 
fizeram os protestantes as declarações de 
seus Yotos. Aoresent:.\m ainda os contestantes 
um::i. justificâção no Juizo Federa.l, c0m 4 
testemunhas sendo os dois fucaes, o escl'ivão 
ad lwc que lavrou os protestos -e um outro 
cidadã.o. Estn. jµstificaçã.o. foi dada. sem citação 
de nenhuma Jml'te interessada. Não se tendo 
dado na. ia e 2" seeções nenhuma das duas 
hypol.heses rle que trata· o a.rt. 7• da. lei 426. 
nilo tinha kgar a. declaração de voto 1Jerante 
a autoridade judicia.ria. Essa declaração rece· 
bida pelo Ju íz de Santa Leopoldiua, fôra do 
caso previsto no citado :.i.rt.igo da lei 421'\, dá. 
a medida. da paixão partida.ria desse funccio
narlo. pai:tão pa.rtirlaria que ainda se eViden
cia. t>elos nossos documen~.os us. 21 e 22. 

O no~so documento n. 20 .Prova que ;;endo 
citados Hl dos signarnrios dos protestos a 
que alludimos, inclue.ive os dous fiscaes. para 
darem depoimento e a.presentarem títulos de 
eleifores em jui2o, sob pena de calumnia àos 
que fossem reveis, ou õe recusassem a clepôr, 
nenhum delles compareceu em juizo, como 
se vê do mesmo documento. Entre os do
cumentos remettidos pela junta apuradora, 
a.cba.m-se dous para os quaes pedimos espe
ciahnente a a.ttenção da commissão. São 
dous protestos assignados por 108 eleitores 
e n:presentatlos ás mezas efoítor.i.es, respon
sabilisando por qualquer perturbação dos 
tl'abalhos eleitoraes os cicladãos que tentas
sem füzel·o, por quanto rece!a.vam que os 
signafarios dos protestos em que os contes
tantes se baseiam para pedir a a.nnulla:ção 
das secções l ~ e 2ª de Santa. Leopoldina.., 
fossem perturbal-a.s. 

Pelo documento n . 23 se verifica. que a 5 
de junho de 1892, se fez um alistameDto es
tadual no Espírito Santo para. a.s eleições es
taduaes e municipaes ; esse alistamento já 

.'3• - Recusa de 1·ccebímento de i;otos voi· parte não tem mais vigor. nem mesmo para. essas 
d(J.s rne.•~• eleições, porquanto pela Constituição do Espí

rito Santo vigora nellas o alistamento füderaL 
Sa-nta Leo potdi:na-Para provar Em 18!J2 não se fez o.l.ista.mento federal no 

qu<: as meSl\s d:\s l 0 e 2> secções de Sa.nta. Espírito Santo. como não se fez em todos ou 
LeoJOid!na rectisaram re·:·elJCr votos da elei- q11a.si todos os Estados, esperando-se um 
tor~s que exlliuiam titules, aprf:Sentam cer- regulamento para. a lei n. 3[> que, da.tada de 
tid:i•) àos prot.e8t.os tln 1\oi~ fi~oaes tomados em 1 ~ô de ,janeiro, dispõe em seu art. 3" que no 
terno :vor urn c!:Crivão m/. i;oc nomeado pelo dia 5 rle abril decadaanno devem ter começo 
juiz do àir(•ito que. oão S':udo eleitor na ]1 t•s trabalhos do alistamento. 
com:irca, :fi~ra. entr•!tanto como primeiro A prova de que em ~892 não se fez a.lista
sig.natar io de um lermo de protesto e decla- : mento federal no Espir1to Santo é o decreto 
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do. junta governativa data.do de 30 de-abrif nbum que o alistamento de 1896 fosse o que 
de 189-2, a.nte-•espern da promnlgação da serviu na eleiçã.o de 30 de deuimbro n'esse 
Cons tituição,. que determinou que vigorasse mun~cipio, tanto mais quanto sem prova. a.1-
nas eleições estaduaes o alistamento 1"e:1e1:aL guma. pretendem os contestantes que em Al-

A junta governll-tiva. quando jli. era co- fl•cdo Cha• es houvesse servido o a.listo.mento 
nbecido o pensamento da. constituinte e$ta- tte 1894 e em Calça.do o de 1895 . · 
dual, sobre alistamento eleitoral, mandou 
fazer um alistamef1to provisorio, pelo facto Calça.elo - A respeito do município do 
de não se ter feito alistamento tederal em Cal{"ado, a llegam os contestantcil que o a.Lista
-1891 el892, pois que a õ de abril nã.c• se dera mento que serviu foi o de 1895 e não o de 
começo no Estado do Esp1rito Santo aos tra- 1896. Como prova Jiisso apresentam um sim
balhos do alistamento ferleraL Visto que só ples protesto e uma certidão cio governo mu
a. 19 de dezembro de 1892 tomaram põsse os nicipal sem firma. reconhecida. Não estú. por
primeiros governos muoicipo.es eleitos no tanto provado que h ouvesse ser vido o alisr.a
Es.pirito Su.nto, após a proc!a.maç[o da. Re:pu- manto de 1895, n6m tão pouco que se hou· 
bhca. não era. :pos:;ivel o cumprimento tio ve~se feit0 e coocluido alistamento em. 1896 
art. 3° do. lei n. 35. nesse município. (l} 

As mesas de Santa Leopoldina recusaram 
recebei• votos de dous cidadâcis que se apre-1 . · · 
sentaram com titulo.s do alistamento pro- 5° - Allegações relatwas a 111cios na cleiçifo 
v!sorio estadual de 1892. ~as meros 

Benevente - Por identlco motivo a. 
mesa. da. terceira se~ã.o de Benevente não 
quiz receber o voto do cidadão Antero dos 
Passos M:i.rtins, que se a.presentou com um 
t itulo estadual de 1892. 

Esse titulo é um dos documentos dos con
testant es e é assignado pelo cic:Ia/lão Andre 
Leal noca1•acter de presidente da. h:.t~ndencio. 
muoicip_a.l. 

Os t1tulos federaes são a.ssignados pelos 
presidentes das commissões municip:ies, crea
da.s pelo art. 23 da lei n. 35. Compnrando o 
t itulo em branco de Unhares constante dos 
documentos dos contestantes, com o titulo 
de Antero dos Passos .Ma1·tins. se reconhece 
facilm ente a. distincção que ha. entre os titules 
fédera.es e os estaduaes. São os proprios con
testantes que se encarrega.m de p::-ovar a 
correcção da. mesa. da. 3• seccão de Bene
vente, junt:mdo um titulo estadual que nunca. 
poderia. t er validade em eleições federaes. 

O nosso documento n. 24 é uma justifi
cação com citação e pre:enc;:a. do fiscal elos 
contestantes na. 3• secçã.o de Bcnevente, e 
prova. a correcção da mesa. dessa ~ecção. 

4° - Altegaç/Jes relat foas ao alistam.e.ito 

Santa Cruz - A respeito. do muni
cípio de Sànta. Cruz, allegnm O$ contestantes 
que n.o alistamento de 1896 não foi divi•lido o 
municiplo em quatro secções, na tórma da. 
lei, e para prova. cfüso jnnrom uma. certidão 
do sec-:-etar io interino do governo munitjpal, 
sem firma reconhecida. 

Dado mesmo que fosse este o momento de 
allegar nullidades do al istamento por falta 
de uma. fm•malidade legal,e da.do que tenham 
provado a allega(:ão feita ccntr;i. o alista
mento de 1896, não :prov<wa.m ele modo ne-

cnau~ro. V. lI 

Calça.do - Allega.m os contestantes 
que no município do O.u ç.a.do oií.o foram con
vocados os im.media.tos em votos p ara a. for
mação das mesas. Como uoica prova., dão 
uma certidão do secretario do governo muní
ci pal, sem firma reconhecida, na qua.l se diz 
que não foram convocados os immediatos. mas 
Que const3. d:i. :icta a. convocação dos imme
dia.tos . 

Um documento desi:a n atureza, exigi(I. pelo 
menos o reconhecimento da.firma, sendo para 
bota.r que o secretArio não se limit asse a. dar 
certidão da acta. e fosse além. O presidente 
uo governo municipal no seu desp:icbo man
da dar cer tidão da a..cta de 10; o secretario dâ 
a. cert idão da acta. de 18. Os contestantes fa
zem disso um cn.vallo de betalha contra o 
president e, quando em tal caso o secretario 
é que mereceria censuras. 

Esta allegação relativa ao Calçado nunca 
foi feita na imprensa do Esta.do, e é uma. das 
muit.l.s sorpresas da. contestação ainda. assim 
sem que nem a firma. do presidente, nem a. 
do secreta.rio estejam reconhecidas. 

Beneve nte - Pretendem os contes
tantes ter provado que em Beoevente não 
foram convocados os immediatos em votos 
para n. organisnção das mesas, simplesmente 

{i Pau ae porce!Jcr :i nihilid:i~c ~ :illcs"~iio i,..,i,.. 
ter-o dcb3i~o •los olho• os g§ 3• o 4• do :.rt. 43 d:i lei 
n. 3S,sob...,tudo :i. !!• p:<t't-0 do § 4.n,que :issl01 dispõ&: •!{() 

tlia da. eleic,.io. s i ncnhu:n dos rocs:i.rios hou ver :únd:i. re-· 
cebódo :i. copi~ do :ührl:Lmento, " el•i\ ::io •o re<1liz:ir:i 
f:rn>ndo-se :i c~n1nsda POR QUALQUEK COP IA quo scr:i. 
pos:cr iormooto :i.ulhenticada. ou ui""uto n:>. f$lt:P. de co-
11i:i s~ l' roc.>leri 1 ~le:cão sem chac:>.d:>., fondo :!.dtnitLi
aos a ''otar todos os eleitores que se npNS011t:>.rcm mu
niuo~ <los seus titules~. 
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C()m umn. ccrtidã.o d:i. acta. pas"ada pelo se-J N º'''"' Ahnei<la -A respéito de Nova 
·crctario do goverucnnnnicipa.l. Dessa. ccrti- Almeida, ~ai.nbem a.llega.m os nossos adversa
. dão consta. e está bem claro e até r e.-alvado i 1'ios vicio na organisaçã.o da mesa, e _ pa.ea 
por uma nofa no final que faltaram os imme· · provai-o .iunt\l.tn uma certidão sem firma· 
dia.tos se_m causa justificada. reconhecidu.. Uma uniea considernçã.o dá a 

Es5a ce1ti1Jão é nm tlocnmento que antes medida do valor dessa a!legaçã.o e é que as 
devera st:r:npresentado por nus, •lo que pelos duas mesas eleitora.es desse mtinicipio se 

• contestantes·. Mesmo que na acta se dissesse compunham em sua maioria de adversa.rios 
.que fa~taram os immediatos com c.1us:i jns- nossos. Nesse municipio, a noss~a chapa 
t iíioada, ·nunc:i. se potlei·ia infe1·ir 1l'abi q~te obteve 82 votos ; a adversaria. 43. . 
essa ca.u~a fosse a .falta de convoc<lç~o. A comnüssão e a. C3.mal'a l't:solverã.o, â. 
Quiodo 11os referirmo-> ao municipio de vista do exposto, si os saffra,gio_s desse muni
Vianna, onde o.:; nossos adversa rios obtiveram cipio devem ser annullados 'em nosso pre- : 
eonsidernvel maioriu, d_emonstrnrcmos que juiro. · 
n :i. acta da nomencão das mesas se declara 
que um cidadã.o faltou com ca.usn. . 6° - .A.Uegaçüas relativas ao nwnero de elei· 

Não apresentam os contestant~s nenhumn. tores da secção 
prova da. não coavocaç:ão dos immecliatos no 
mnniciplo de Beneveute; e nós junt-1mos o 

· . docnmento n. 25, passado pelo porteiro do 
governo munieipa.l, do qual se Yê que for<l.m 
nffi:irndos dous editaes de convocação do~ im· 
mediatos nos logàres mofa publicos da cidade. 

S. ~i"at.beus - Alle~am os contes
tantes que em S. Matlleus ruí.o foram convo
cados todos 05 immedfatos e jantam certidão 
da a.~tn. da apuração da elei<;ão dos aetuae5 
membros do governo municipal e seus 
immediatos em votos, e certidão de terem 
sido CO!l\'Oeí\,dos sómente dous supplentes. 
Como fJGt'a.nte a commi:;são réconheceu o con
testante cidadão B··rm1rdo Horta,. foram con
vocados sómente dous immedia.tos porque 
segunolo n lei estadoal sómente esse;; dous 
tinham obtido votos em numero sufficiente 
para serem consider:idos suppleutes. A 
commissão e acamam. resolve1·5.o si. por este 
simries f.1cto, re~ultantc de um equivoco, 
motivado pela diJTercnça ela lei estadunl, se 
aanulladio os snlT!'itgios de um munlci1>io in
teiro, sobretudo •'On;,.id>Jra.ndo que crntrc: OS 
cida1lãos que elegeram as mesns, estav11m 
muitos adversarioi; noss:o;;, senrlo cario que 
dellas fizeram parte eurrcliglonados tios 
eonstesfautes . 

Alleg.1m · os contestantes que n:i. prlmeil·a 
secção do municipío de Affon~o Cfaudio e na 
q uínta de Itaba.poa.na, sommados os eleitores 
que compareceram com os que oão compa
receram, a somma excerle d.e 250; nã.o pen
samos que isso seja moiivo sutüeiente para. a 
a.nnullação desse;; dous collegios. não só por
que os eleitores que compareceram são em 
nume1'0 muito interior a ~50, como porque 
não provaram os coritestantes que as listas 
rTe chamada destas secções se compunham 
de mais de 2-50 eleitores. 

Os nossos contestantes s11stentã:ra.m na im
prensa do Estado q_ue os inrl.ividuos não in· 
c!uidos no 3listamento de\·eriam ser admi.t· 
tidos a. vota.1', desde que exhibissem titulos 
eleitoraes. 

Firmaram-se os contestantes nas insh'u
cções expedidas p:i.ra as eleiçõe.; de .1 de 
março de 1894 que a.ssim rlispunha.m. 

Desde que uma secçií.o eleito1·a1 se compu· 
zesse de 250 eleitores e a. mesa admlttisse 
a votar eleitores não incluídos no alista
mento, ;\. vlst;i. ele titulos eleitorn.e!'i da ~ec· 
çrw, o total do~ eleitores concurrentes e nã.o 
concurrentes ã. urna.. teri~ de exce.·!ei' elo 
2.'50. 

Accresce que os nossos contestantes i•ecla
mam contra n. mesa da 3" secção d.o ~choeiro 
de Itapemiri m por não ter recebido o voto de 
um cidadão eirnluido do <~listim1ento por mu
dança. de residencia. 

Na hypothese do a.rt. 7° da lei n •. 426~ elei
tores de uma secção .-póclem vot'1r nout1•a., o 
que permitte a pos~ib:li<laõ.e de que o numero 
de votos recebidos por uma mesa eleitor:tl 
excella. o limite de 250 ma.reado por l~i. 

Barra de S. ~:Iatheus - Ares
peitoda. Rarra de S. Matlurn:; 11 1lega.m os con· 
testilutes que não foram coDvocad·~'S os imme
dia.tos, epa1•a provnl-o juntam C9rtidiio·do go· 
vernador municip:i.l commission:1d.o, :::epvindo 
de secreta.rio, declanrndo qut; nilo l'orn.m co_n
voc.'ldos os immedíatos para a org-nnis:v::rn 
das mes,1s e o eleitorado para o pleito. Além 
disso, ha o protesto de um cidadão eontrn 

_esse5 factos , !dto posteriormente à eleição. 7 º -AUe{Jações di"oersa.ç sobre o municipio de 
A commissão e a cam~ra resol>erão ~i po1' Linliares 
esses füctos, se anoullarão os sulTragios de 
um municipio, onde albis o nosso ca.nr.li lato 
mais voto.do teve :1.t :ena.s 85 votos. sen•lú 
que um de nós a.hi não teve nem um vot,0. 
us nossos contestantes obtiverau1 33 votos, 

A respeito do município de Unhares fazem 
ns nossos o.dversarios g1·:tncic cab<'ful.l dC\ um 
tituio em branco. assi:.rna.d.o pelo presidente 
da. commissão municipal. 
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da cõpia, consta. do t ermo rle cncer1•a mento 
172 e da. acta haverem sido . apu1ada~ 17~ c;-e
tlulas:· 

O nosso documento n. 26 prova. exhube
l'!l.ntemcntc que em Linba.t·es não votou ne
nhmn eleitor com titulo fü.lso ; esse do· 
cumento é um.ii. justlficttC<'íO na qual depoz o 
prop1•io fiscal da l" secção que havia. pro- Serra- A .respeito da I• ~eccãoda Serra, 
t estado contra a validaue da eleição e allega;m que tendo comparecido 1:33 eleitores, 
feito grande cabedal do reftrldo t itulo em foram apuradas 134 cedulas :para. Senador. e 
branco. 132. para Deputa.dos. A respeito da. 3• secçfio 

O no.;so u.ocumento n. 2i é uma justificação de Sant a Cruz, allegam que a cópio. de assi
com citação do fiscal dos nossos :.d versarios e (maturas de eleitores, não traz o termo de en
dcll<l. se -vê que o cida,dão Antonio da Fonseca cerramento. Igual allegação :podemos fazer a 
campos, que os nossos contestantes a.llega.m respeito .da. I• ~cção do Cacboeiro de Itapemi- . 
ser menor de 21 annos, não votou na eleição, rim, presirlida. pelo eandidato contestante 
nem foi· mesario . Bernardo Horta e de outras. 

O documento n. 2i A, prova. igualmente Relativa.mente á 2° secção do Alegre~ :ille-
que Antonio da Fonseca Campos não compa- gam que não foi cumprido o§ 1° do art. 43 
receu á eleiçã.o . da lei 35, como si esse para.grapho não esti-

Os nossos documentos ns. 2S a 33, pro-va.m vesse modificado pela lei n. 426 de dezembro 
que são eleitores os cidadãos cujas assigri::i- passado; e mais, que tendo votado 92. eleitores 
tur:J.S no livro de presenca foram julgadas toram apuradM 93 cer1 u las para Senador. 
mal feitas pelo :fiscal da l ª secção no seu pro- · Quanto á 7• secção, ainda. do Alegre, ali~ 
testo. gam que votaram 126 eleito_res e foram apu-

0 nos.so d.ocumento n. 34 prova que o fis- radas 1:2i cedulas para · Senador e 12.3 para 
cal da. I• secção de Linbares, nada requereu Deputados . · 
ao tabelllão relativamente a.o ultimo aüsta- Qnanto á 2" secção do Cachoeiro de lfapemi-
ment o eleitoral. rim, al!egam que votaram 92 el~itores, sendo 

O nosso documento n. 35 prova que o alis- apura<las 93 cerlulas para rleputarlos e 2 tendo 
tamento de Linhares, organisado em 1806, se no envulucro declancão contraria. Allegam 
acha transcripto no livro de notas do tabel- mais. que tendo votado nesta secção 92 elei
Jião. Allegam a.Inda que na. secção da Barra. tores, a. acta declara que não compareceram 
do Rio Doce. votou um cicladão menor de :.li fi5. o que dá o total de 147, numero de eleito
annos. Não provam de nenbum modo que res da secção; mas que eutre os 92 que assi
esse cida.õ.ão não se acha alistarlo. · gnara.m o livro de presença, seis eram eleito· 

Dado que es~j& prov:i.'lo que em Linl1a:res resde outro. secção; donde se vê que o nume
estejam qu,.lificados elelt ores, dous cidadãos rode eleitores não comparecidos foi de 6l e 
menores 1le 21 annos. isso nã.o poderia inva- não de 55 como diz a acta. . 
lio11r todo o {\tistamento do município de Li- Contra a 4• secção do Cachoeiro de Ifapemi· 
11hares como pretendem os contestantes. rim, allegam qne compareceram 68 eleitores, 

8" - Allcgart;cs fuleis sou e rlfoersasso cçües 

Allr~açücs futeis sü..1 feitas -~ontra a 2" scr
~;to de S:i.ota. Therew. 2• e 7' do Aleg1•<!. 2'. 
3 ·e 4• do Cachoeiro de ltapemirim , !•e 4" do 
Rio Pardo, P . 3•. 5>, 5" e 7ª de Itab.-1.poana. l" 
1.le Cariacica, l ". 3• e 4" de Pau GiJ,'ll.nte e 3° 
ua Victoria. A simpl<'S exposição das alJega
ç·ões prova a sua inanidaile. A~sim, em refa
çiU) ã 2" secçii.o de Santa T!Jereza, allegam 
que fOi insta11ada a mesa. com qu:i.tro rnesa
rios e um supplente, que fo1 eleito sec1·eta.rio. 

A essa a.lleg,1ção respondemos com o a.rt. 12 
da lei n. 426. assim concebido: «Não é m.:tivo 
de nullidaae ·ter funccionado na mesa eleito
riU um dos ult imos rnpplentes, tendo compa
recido á. eleição e voracto o mesa.rio effectivo, 
ou algum dos primeiros supplentes, desde 

· que nenhum destes s~ tenha aprE:sentado a 
as,:umir o seu loga1>, nem tenha r <.>cl:\mado a 
substitu1çi'io. » 

A l'espeito da. 3" secção de Piuma, allegam 
que sendo de 166 as assignaturas constantes 

e foram reco! hVias 68 }lara. Senaíl.or, 65 }lara. 
'!eputatl<'S e apuradas 67 para Senador e 67 
para deputn.~os; e mais, que um eleitor, que 
votou em separado, não tem referencia al~ 
guma nem app:necerom as suas cedulas, bem 
éomo que o numero de 55, na lisl.a. de assi
gnaturns, estó. rep~tido. 

E' admir:i.veL a St'm ceremonia com que os 
contesta.ntes veem fazer allega.-;ões contra as 
relerid:i.s secções do Ahgr·e e do Ca.choeiro 1.1e · 
ltapemfrím, onde lllgumas mesas eram una
nimemente composias de an1igos seus, como 
por exeniplo :-a 2ª ~ecção do Cachoeíl'o- e 
<\~outras cm sua quasi totalidade, compostas 
de ad vers.1.rios nossos. umigos e correligiona.
ri()S <los contestantes. 

A respeito da. 3'• secção rte lta.bapoana., di· 
zem os contest.iintes que votaram 87 eleitores 
e foram apuradas. 90 cedulas para. senador e 
87 para. Deputados, e accrescentam quo nü.o 
consta. di~ acta o numero de eleitores. que 
deixara.m .rle votar, o que não é -verdadeiro . . 

A respeito da 51 secção de ltabapoana. al
Iegam que da acta consta q,ue compa.receram 
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108 eleitores e que da c<Jpia. de assign:üura!1. 
. consta. que compareceram 110. (Não é ver
. dade que na cópia de assignaturas se a.ehe1:i 

110, mas sim 108, confvrme o numero de que 
trata. a- a.ct(l.). 

Quanto ã. õ• secciío. t:i.mbem de ltalnpoa.na., 
a lism ·de assignaturas de eleitores, com
põe-se de 78 nomes, e da act:\ constn. que 
foram ·apumda.s 83 cednlas. Ne,;t;ts duas sec
cõe$ (5" e 6• de Itabapoa.na) os nossos adver
sa.rios tiveràm 1iscal, como const.'!. dos ooss~-~ 
does. ns. 36 a 40. 

Pretendem a a nnulla ção d<l. l" secção fi e 
· Ita.\Jaµoana por terem 2 eleit.ore:;, q.ue vot..~
ram nessa secção, fe ito declaraçõei; extraj uài· 
ciaes. de n'iio terem comparecido á. eleic5.•' . 
apeza.r de constarem os seus nomes da. lista. 
de assigoa.turas. 

Pretendem igualmente a a nnullação da. ;a 
secção de lta.bapoana por terom 3 cidadiios, 
que votaram nessa. secção faito identiea.; de
clarações, tambem extrajudiciaes. Contr.i ai! 
1 • e i " seccões de 'Ilaba.poana. nenhuma aUe
ga.çii.o foi feita na. imprensa. do &'ia1o, e ~ão 
mais du:i.s sorpresas . 

Contt·a a l" s:.:ccão do Pau Gigante -
a.Hegam que votaram 52 eleitores e não 
53, como diz a ac1:3. e que foram apuradas 
53 ce·lulas. · . 

Contra a. 4• secção do mesmo município, 
dizem que a iosta.ll:.i.ção da. Mesi e o inicio 
Cla. eleição tiveram Iog;1r às !O horas <10 clia.. 
(Não se cornprebende essa a llegaçtio em face 
do§ 2° do a.rt . 4:3, da lei n. 35 e do :rrt. 1 • 
da lei n. 426, d isposiçües que permittem
que n organisação da me.;a. eleitol'al ,;e faç:~ 
até ás 10 llor<1s do dia) . Ainda a ro.~peit.:> 
dessa. secção Wi allegam qne os si mples e'.\'.
ames das assigoatur:i.s mostra a fa.ls!ticação ; 
ta.mbem niio se ente::ide essa alle;.:o.i.1;ilo, r le..~~ 
que as listas das a..-sigoaturns, romettic1as ;J. 
C."l.mara, não sãe> or igin:i.es. Contra a. :·l> sccc:.ü.,1 
do Pau Gl~nte , allegam que o escrivtto a:l 
lioc e o m~ariu pa.TI\ recehel' as cedulas. 

Nilo sabemos em virtu•le de que Llisposiçilo 
legal pretendem os contestantes a. nullidaJe 
dessa secçüo. 

Sob,·c os municípios do Ale9rc, Vin:nna e Ca
riacica a 3· secção de ::Janta ! sabei 

A..legre - S@ja..nos permittido protestar 
a.gora. pela. annullaçào das eleições de todo o 
rounteipio de Alegre, si , porventura., a. com
missão entender que a. não convocs.ção de 1m· 
medi.atos, em numero igual ao de membro3 
effectivos do GO\'erno .Municipal constitue 
nullidad.e applica.-vel aos municípios onde 
obtivemos maioria ; porqmmto com o dc.
cumento n . 41 provamos que só foram con
vocados tres immediatos, quando deveram 
ser- convocados cinco, numero de membros 

do> governos mnnicipaes do Espírito Santo 
nos municipios que tem por sMe villo.s . 

Com o documento n . 4 l :l.ind<• p1·ovamos 
que. fvi füita uma MYa designação de editlcio 
para. a 1 ~ secc,'ío do Município de Alegre, como 
exige~ o § l ~ do art . 89 da Lei e lei torn.l n. 35; 
h:;. vendo no C'Tchoeiro de lta.pemirim. ci<l ?-rt.e 
Ji~ad:l á. Villa. do Alegre P•)r estrada de.ferro, 
de cu rto percur>o. dous periodicos. de .um dos 
qu11es junfamos um exemplar ílo numero de 
30 tle dezembro. (Documento n . 42.) 

Uma. outra. illega.lidade é a. de ter sido feita. 
a coavocaçã.o pa.r;i :i. elelc;ã.o-d::i.s mesas a. 4 
de dezembl'O pa.L'a se:.- feita. no Jia 10 <lo re
rei•ido mez a eleiç.íi.o das roe5as eleitoraes. 

Com o:> documentos ns. 43-e 44 se ve1•1fica. 
a.ioda à respeito da I• seeção do Alegr~. que 
o cidadão Vime,·cati Luigi votou doa& vezes. 
como se i>(Kle verific:i.r da llst...'I. de a.ssigna.tu
ras ju nta. á. autbcntica da eleição dessa 
secção. 

v ;anna - Em Vianna, tendo compa.re
ciJo qu:.iti-o go>ernadores munici pae::> er
tectivos. o dous immediatos, faltando com 
causa um cidadão (documento n. 46), acon
te::e qu e, corrido o ernrutinio. füram votados 
oito cidadãos, cada um com seis votos, donde 
se vê que cada. eleitor das meslls votou em 
oito nomes e não em quatro, como manda. 
a lei. 

Pelos documentos ns . 45 e 46 ~e verifica 
qt~e não foram feitas u divisão do Município 
em secc;ões e o. designa.1;li.o de edifi.:!io püra. 
a. inst:i.Uo.~:ilo das mesai; eleitoraes. . . 

Nesse .\lunicipio o;; nossos a.dvei•SOJ'!OS tive
ra.m mesi.l~ unu.nimes e quasi toda. a 1'.0-
ta.ção. 

!'elos tlocumentos ns. 47 e 48. com firmas 
reconllecitla.s, veriti~ -se que o u ltimo nlista.
mento proct',dido cm Vianna, foi em 1895, 
sendo a.list;1dos [){j1. deilwes . 

l'elo documento n. 49 verifica-se que vo
tamm no Município 1le Vianna 379 ~it.l:idãos, 
e <lllixu.ram <le cúmparccc:i· 2op eleit~res, o 
que dú. um lota! de 581. qu~ nuo c.-ond1z ~om 
o dumero de eleitores quahncados no ultimo 
alistamento, ha.vcnclo um excesso de li elei-
tores sobre o a.list.a.mento. . 

A Commissão e '~ Camam resolverão si as 
as eleicõe:; do Municipio de Vianna pódem 
sei' consideradas vá lidas. não obst<~nte t odos 
esses defeitos sobretudo da. fal ta. de di'\"is:lo 
de eecç;.ües e ~da ntio designaç.üo de edificios 
paru in:iw.l!ac:.fi.o e func~ionamento d~ me~. 
coisas consideradas ca.p1taes pela Lei n . 35, 
e sem ;i.s q11aes não ba. eleição possiveL 

3 " 8ec~.ão de Santa Isabel 
- A junta ~1.puradora deixou de son~mar 
quatro votas, quo nfio lhe romm ~Cfl?Ott1do.s. 

E:;sas actas foram ; duas de c:muc1cn.. uma 
do l{io Pardo e outra. do Cachoeiro de Ita-
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pemmm, como consta <'os nossos diplomas, 
na declarao.;ão do Dr. A~ruirre. e:x-gover·nadvr 
do Esta.do, e um dos chefes da. opposição. 

Os no~sos coutestantes allegam ab'ora que 
a Junta. a.purado1·a não sommon mais uma. 
act~ - a da. 3·• se~ção de Sa.n ta Izil. bel • 
N'essa. secção, que clevi:i. funccionar no togar 
denominado Gallo, não se fü:r. eleição, e foi a 
unic:i. em que ·isso aconteceu: · 

Os nossos documentes, ns . 50. 51 , 52. 53 e 
54, provam á. saciedade que ness!l. secção uão 
bouve eleição. . 

São : a certidão de que nos livros elei
tor:i.es de~a .sec<:.'io -nada consta relativa
mente á. eleição de 30 de 11ezembro; certidão 
da desiP'Jla.cão do escrivão ad hoc dessa secção ; 
certidão pussada por esse escrivão acL hoc, 
da. qual se evidencia. que não houve eleicão 
nessa secção; (egses documentos estão com 
ns !it'mas reconhecidas) e mais duas jus tifica
ções com citação d:l parte contrari~L, que svB 
bastariam para. deixar evidenciado que niio 
houve eleiçiio na 3• secção de Santn. Isabel 
(art. 43 § 2° da lei n. 35). 

Caria.cic.a - O doe. n. 55, que e uma 
justificação. prova que a. eieiçiio de lto.ogu:l, 
2'' secção desse municipio, está. evident::~
mente nulla, em virturie da. lei n_ 426 de 7 
de dezembro, porqne,a.Iem de n5-0 ter havido 
a.li a eleição ele pi·esidente e secretario da 
Mesa, foi a acta lavrada dias depois dn. 
eleição. 

O juiz secciénal julgou improcedente ess:i 
justificação em vista do parooer, cheio de 
parcia.!icl:lde, do p1'0CUl'adOr seccional, que e 
político ap<\ixonado e co-religlona.rio dos con
testantes. 

Portanto, pedimo.s a a.tteução da illmti•o 
CommiS~üo para os rlepoímentos das testemu
nhas dessa justitiC<lç-.d.o, a fim de que julgue 
elo criterio e pa.rchl ida"e da.s a.lle:;;i.çVes elo 
procul'ador seccional. E ao passo que a.:;sim 
procedeu o juiz em relação ü. justificação re
querido. por um dos signll.t.arios desta.. jul
gou procedentes todas as justificacües de um 
dos contestantes, feitas sem citáção dos in
teressados. 

Convém notar que o procurador seccional 
não articulou um só tacto contra a id~nei· 
clade das testemunhas. entx·e as qua.es fi
guram um coronel do e:xel'cito e.engenhairo 
milit.w e outras pessoas conceituad:.1 s. 

o documento. que o procuradot· seccional 
juntou aos autos da. justifie<\~ã.o. e no qual 
se refere o juiz seccional, não merece fé-ju
ridica., porque não tem a füma. reconhecida.; 
e com1ia.rando-o com a. acta da 2'' secção àe 
C:l.riacica, existente ne$t3. camn.1•::1.. not:i.-::e a 
diffetença. n11 nome do tisc:.ol , qt:d é .fo:1quiru 
Ferna.ntlcs de And:ra.de e Silva, e oãoJoaqwm 
de Andrade e Silva. · 

O dooumen to n. 56, que é uma ju.~tifica~ão 
r.~ita com citaç.[o dos mesarios e procura.dor 
S·~ccional. pr ova. as fraudes havidas na. 3• sec. 
ç:lo de Cari:l.cic::i.. 
· Pedimos a attenção da il!ustre Commissã.o 
p:ua os depoimentos elas testemunhas dess3. 
justificação. 
. !?al'a. pr?var· a parcial_idade e suspeií.'ão do 
Jmz, que JUigou essas Justificações, basta o 
rloc. n . 57, do qual se vê que requerendo o 
signatario desta, José Francisco Monjardim. 
o ex.ame de livros e mais papeis eleitoraes 
do município de Ca.riacic.1·, por suspeição .de 
fJ.:i-udes, julgou-se esse juiz incompetente; e · 
ve·se do. m~mo documento que o sigoatario 
José MonJard1m requerendo a r econsider"Jção 
do de3~ho ~ mesmo juiz·, obteve outro des
p:icbo,passando o.~ autos ao substituto le"'alllo 
etrectivo, «por motivos poderosos que Õ tor
na.rz.m suspeito e o privaram de funccionar · 
no feito». 

O doe. n. 5i, que se acha com a. firma 
l'.?COnbecida, demonstra os embaraç:os com 
q i10 lutou dehalde o just ífica.nt.e para. 
obter no !uro feflera.l as provas necessaria.s 
e1n 1·elação ás eleições das 2• e 3" secções de 
C:wiacica.. . 

Os documentos n. 58 e 59 são certidões 
dos protesto~ feitos peranle o tabcllião do 
Mu.nicipio de Ca.riacica, em 30 ele Dezembro 
pelo3 tlscaes e eleitores da 3, secção, quê 
pronm a recusa do fL>OCal e mais violencias 
c•immettidas pela Meza daqueUa secção 
11ch:i.ndo-se esses documentos com as .tirm:tS 
r oconhecidas. 

O doe. n . 60 prova. que for:1m cita.
dos todos os meza.rios da 2" secção para 
a~sistirem :i. justifica<;.ão sobre as t'l."audes ali 
p;oa.ticada.s. e deixa evidentes os esforé;os 
fe itos p~lo justificante em defesa dos :reus 
di reitos, não podendo con,;eglúr a. intim~.:.i.o 
tl<• Pt•esiuente da Me:;a da. 2• secção porque 
nunca. era encontrado, e a.final ausentou·se 
t 1•ffipOl'a.l'Íll.Clellte do Estado, COIDO Se Yê rui 
ccrtidã-0 no inesmo doe. -ll. • ôO. 

O documento n. 61, prova. que não fo:ram 
r emettidr..s à junta. apumdoru. as actas das 
2° e 3' secções de caríacica, que é um muoi· 
cipio pertencente a Comarca ela Capital, dis
tando a mais longiqua dessas secções da 
Capital, duas leguas. no maximo. 

Só es<e facto demoustra o receio dos n.dver
sarios de ficarem logo desma.sc:ara.dos, dei· 
xando patentes as fraudes das actas, aepois 
dos reptas que lhes foram constantemente 
dirigidos na imprensa do Esta.do. 

Para demonstrar ainda. mais as fl'audes, 
d~vidamcnte provadas, juntamos o documen
t e• u. 152 que ó um numero do E stado, de 30 de 
dPzembro, no qual sa >ê a. troca do nome do 
eleitor Joilo Victo1'ino Pinto por Luiz Victo
rino Pinto, que não estava. qualifica.do. 
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O documento n. 63, que e o E3tad~ ele 311 V1êios di'Versos 
de dezembro, <lA o resultaC.o verdadeiro da . · . · . 
elei~:ã.o de Itanguà-. o ~ual fo! alterad_o _na __ No;; pocleremos.~pnnta!• .na.s adas ~la~ sec: 
respectiv•t a.cta, feita. dias depois das ele1çoes,, 9ues onde_ os conte,Ui:~te~ tlve~m mato1i:1., a~ 
como provamos com·ajustificação. 11·1•egula.r·1dade~ e_de!e1tos se~mntes: · _ 

o documento u. 64 é o Estado de 5 de" . As actas r1as 4\ 5ª e~· se_cçoes de Alegre nao 
janeiro, que <lecla:ra que vo~aram na..3·.secção teem as ~()ta;i d~o:ga.i:isaç~o das mesas: sendo 
de cariacica menores que nao eram eleitores. que as das4 .e 8 s~cçues nao t~em o termo de 
rsso nãõ 'foi. contestaclo pela imprensa. adver-. encerramento da llsta dos eleitores que com-
sa.1•ifi.. . p::n".•ceram. 

O;; documentos ns. 65, 66. 67. 138, 69 e 70 
- aão os nu meros do Estado em que se affirmou 

que bou ve fraudes e recusa de tiscaes, na 2• 
n 3a secções de 0.n•iacica; e nos mesmos 
sumeros foram dirigidos reptos tormues aos 
'lldversarios. que não tiverem :i. cor·;1gem de 
oppor qualquer respos.ta _ou contestaçãc. . 

Mas, quer a comnnssao documento mais 
esma.,.aàor e mais lhsante das t'rauues havi
das n°as 2" e 3"- secções ue Cariadcu ~ 

As mesn.s dessas seccões eram un:1 uime
mente compostas de ad ver~arios r.ossos e 
coreligiona.rios dos contestantEs. 

Não podem dizer o contrario. 
Pois bem, compare a illustre Cõmrni~são o 

resultado eieitoral d'ess&s du:.1s seccüas, pu
blicado no Comme1·cia de l 0 d!:l janeiro ulti
mo, documento o. 71, jormü rerligino -por 
um dos contestantes, com o resultado das 
proprias authenticas apresentadas li_ Carna.ra 
pelos mesmos contestantes. e verificara a 
difi'erença de votos augmentados para. os nos
sos adversarias, e dirnínuidos para. nós. 

E' assim que o signa.tario José Monjardim, 
teve 37 votos no resultado publicado pelo 
Comme1·cio e nas authenticas, por faYor a.in· 
da., deram-lhe 26 para castigar a. energia com 
que pl'ocedeu pondo a calva em .iuizo, dos 
-escandalos e f1-a.udes commettidas pelos 
adversarias, nas mesas das 2ª e 3" secç.ões de 
Ca.rie.clca.. 

Compare ainda a Commiss1io o resultado 
e!eit01•al total das eleições de Ca.r!acica, pu
blicado no Co11iiiuwcío, documentos ns. íZ e 
73, redigido 'JJOl' um dos contestantes e orgão 
do partido d'elles;com o resultado. das au· 
thentica.s, e verificará a enorme d1:fferença. 
en.tre ambos. 

Isso só basta para impor silencio ãq uelle5 
que pllantaziarn fraudes, e ainda. sentem-se 
.-:oro coragem de contestar os nossos diplomas, 
sob futeis pretextos. 

Emquanto assim procedem os contestante~, 
deixando evidente a fra.ude, o E~tado publi
cou tielmen te o resultado eleitoral da 1" sec
ção de Cariacica.,como póde ver·ificar-se do do
cmncnto junto n. 74,e cht respectiva. authen
tica.. 

E' assim. ~0111 p1·ov:i.s ru; mais completas. 
que defüw.lcmos os no~sos dir·citos, ~·lolbatcndo 
as inverdad~s da. infundada. contestação. 

Cachoeiro de It.apelll.irhn-A 
acta da 2· secção ds S. Gabriel do Muquy IJão 
rantém a acta da organisação <la. mesa e nii.o 
cocnciona o numero dos eleitores .que faJfa. 
mam. 

A da 11 secção da Conceição do Castcllo não 
coutem a acta da organisaçílo rla mesa e falta 
o termo de en1:er1:amento da lista. dos elei
to1·es que compareceram e identicos vicíos se 
nota na a.uthcntica da 2" secção desse <lis· 
tricto. 

Rio Pardo-Nas authenticas das 5" e 
7" secções not1m1-se os mesu~os vicias ; . e na 
acta. da 3" secção faltam a lista de ass1g-oa
turas e o numero dos que não votaram.· 

Na 4ª secção de Aleg:l'e, não consta tambem 
a lista ou numero dos que votaram. 

Actas não concertadas: as da 4" secção de 
Alecrre e 7• do Rio Pardo. - AfTonso Claudio. 
Pel:s authenticas das 3" e 4" secções veri
fica-se que não ha acta rla organisaçü.o das 
mesas, e que não houve tabelliii.o ou escrivão 
ad-hoc designado para transcrever as mesmas 
acta.s. 

Outras irregula1•idades-Na acta da 3·• sec
ção do Alegre consta que a mesa r~so l veu. 
em virtude de ter apparecido para. DeplJ:hdos 
numero superior de cedulas. ao de eleltore~ 
que votaram, que fosse tirada. uma cedula. 
da.quella.s que tinha.m rotulo impresso, po1· 
ter na. vet•ificação, confrontando as ditas co· 
dula.s impressas, verificado que não combi
ntl.Vam por ficarem impares. 

Na. 2• secção da Conceição do Castello vota
ram 69 eleitores, mas do livro de presença 
constam 75 assignaturas. 

Na ia- secção do Ca.stello constam do livro 
de presença. 97 assignatura.s, e a acta declara 
que foram recebidas 91 cedulas para Senador 
e 91 para deputados. Na lista de eleltores 
da 8" secção de Alegre constam 89 assigna
tura.s; mas a acta declara que foram rece· 
bidas 83 cedulas para Senador e 83 para De· 
puta.dos. . . . 

Na 2• secçii-0 do Espmto Santo do Rio 
Pardo a list:i. de assignatur:i.s dâ 57. Entre
tanto foram recebidas 57 iiara Senador e 55 
para Deputa1los. _ _ _ 

AUtllenticn. da 311 secçao (VargrnhaJ do Rio 
Pardo, ui:i.o coutéin a litita dos eleitores que 
votaram. Eis Srs. Deputa.do.> a. exposição , 
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23• sessio Er.1 5 ni JUNRo DE 1897 
-Santo. . 
ea.l do litigio eleitoral do Estado ltO- Es~irit.o 1 

Capital Federal, 7 de maio de 1897 .-Gal- Prcsidcncia <lo Sr. Arthur Rios 
dino Lo1·eto .- Dr. Jose Gomes Pinheiro Ju- - . 
niór . - Jose Francisco ~limjt:!rdim. - Jenmynio Ao roeio-_dia. -procede-se ã. cha.m:i.da, á qual-
de Soic;;a: JJfanteiro. respondem os Srs. Arthu1• Rios, Fonseca Por-

teHa, Gustn.vo Veras, Silverio Nery, Carlos 
O s..- . President:.e...,-Estando ade- Marcellino, Albuquerque Serejo, Amorim Fi

antaõa a hora. designo para. a.manhã. n. se- gueira, .Elias Ma1·tins; Henrique Valladn.res, 
guinte·ordcm do dia: M~rcos de A1•au,io, Pedro Borges, Tllomaz 

Eleição dos l~ e 2" Vicé-Pre.sidentes e 'düS Accioli, Bezerril Fontenelle, Ildefonso Lima, 
l • e 3" Secret.arios; - · Joio Lopes, F'1·M1cisco Sã., Marinho de An· 

dra.de, l?rederi.::o Borges, August-0 Severo, 
Votação ·das seguintes ma.terias : Ta.va.re!'i de· r_,yra, Francisco Gurgel, Jose Pe· 
Do projecto n . 24, de 1895, autorizando o regrioo, Affonso C-Osta, Coelho Cintra , João 

Governo a mantla.r pa.gar pela verba-Exer- ele Siqueir:!., Artuur Peiwt.o. Rocha. Ca.va.l
cicios findos-ao 3" escriptur-ario da Repar- ca.nti , Jayine Villa~-Foas, Jose Murtinho, Xa.
tição Gertll dos Correios José Francisco Ro- vier da Silveira, Oscar Godoy, Raul Banoso, 
clrigues, os vencimentos que deixou de per- Felippe Cardoso, Ma.yr ink. Ca.!ogeras. João 
celier de 29 de agosto de 1894 a 28 de junho Luiz, Monwiro ~e Barros, Ildefonso Alvim, 
de 1895 (3' discussão); · . Ant ero Bot-elb.o, Francisco Veiga, Alfredo 

Do projecto n. 13, de 1897, redacção para Pinto, Alvaro Botelho, Leonel Filbo, Antonio 
3' discussão do pl'ojecto n . 78, de 1896. i•egu- z .. caria.S. Augusto Clemeo.t ino, Telle$ de Me· 
!anrlo o serviço de assistencia publica aos nezes, Theotonio ele Magalhães, Nogueira Ju
aliena.dos (3' discussão); níor. Arthur Torres, Manoel Fulgencio, Lin-

Do pro,jecto n . 284 A, de Isgs, antoriza.ndo dolpho Caetano, Edua.rdo Pimentel. Olega.rio 
o Poder Executivo a. ma.nda.r pagar a.o·car- Maciel, Padua Rezent1e, Galeão Carvalh:i.l, 
teiro de l " classe ela. Repartição Ger:i.l dos Al vares Rubião, Domingues de Castro, Oli
Correios Philomeno Joce!yn ·Ribeiro os ven- veira Bra~a., Bueno de Andracle, Francisco 
cimentos que deixou de perceber (2• . dis- Glicerjo, uvi<1io Abrantes. Luiz Adolpho, 
e~~); X.a.vier do Val.le, Brazilio da. Luz, Lamenha. 

Do parecer n. 64, de 1897, nomeando para Lins, Lauro Mütler, Paula. Ramos, Francisco 
o cargo de officia.l ele secretaria da cama.ra Tolentino, Pedro Fe)'reh•a., Plinio Casado, 
dos Deputados, vago.pel3. promoção do official Francisco .Alencast1·0. Pinto da Rocha., Vespa.- -
Carlos Francisco Xavier a.o cargo ele cnefe de siano de Albuquerque, Py Cre5po, Campos 
secção, o cidadã.o Artbur Dias (discussão Cal.'tier e Gassiano do Nascimento{76j. 
unica.); Abre-se a sessão. 

Do projecto o . 15, de 1897, redacção para. 
3• discussão do projecto n. 44 A, de 1800, E' lida. e posta. em discu~são a a.cta. 
que marca o pessoal dos e~tados-maiores do 
Ministro da. Marinh3. e do chele do estado
ma.ior-general da armada. e os rcspecth·os 
vencimentos (3• discussão) ; 

Do projecto n. 16, de 1897, redacção -:para. 
3" discussão do projecto n . 191, ele 1896, que 
declara isentos de penhora varies bens, a.lem 
dos enumerados no a.rt. 529 do decreto n. 
737 de 25 de novembro de 1850 e cJa. outras 
providencias (3• discusW.o); 

DiscusslM) unica. do parecer n. 65,de 1897, 
reconhecendo Deputados pelo 2• distl'.icto do 
Estado do Rio de Janeiro os Srs. Lufa da 
Silva castro, Euzebio de Queiroz, Carneiro 
Mattoso, Pedro Au,,"11Sto Ta.vares Junior e 
Nilo Peçanha; com votos em separado dos 
Srs. Thomaz Accioly, João de Siqueira. e 
Cornelio da Fooseca e uma emenda. o1fo1-e
cida por varias Srs. Deputa.rlos. 

Levanta- se a sessão ás 3 horas e 10 mi
nutos. 

O Sr. Xlde:t'onso AlviDl. - Sr. 
presidente, houve engano no .Diario do Con
g1·esso· não incluindo o meu nome ent1·e os 
Deputados que· compareceram á sessão de 
hontem. Eu estive presente, e só faltarei no 
caso de motivo irresistível. Estando na. Ca.
ma.ra., só me retira.rei fazendo communicação 
á. Mesa. · 

o SR. PRESIDENTE - A reclamação do DO
bre Deputado será. attendida. 

.Em seg-uida é approvada.: a. act.:'l. da sessão 
antecedente. . 

O Sr. l 0 Secret.t:u.•io procede à 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Ministerio das Relações Exterio
res. de 4 do corrente~satisfa.zeodo a. requisição 
desta Gamara. no officio de 28 do mez findo. · 
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· -A quem fez a. requisição (<l. Commissão de 
. · Diplomacia e Tra.tados). 

compa1•ecem mais os Srs.: Serzedello Cor
r~a. Matt:i.. · BaceHar, Apollonio . Zenaydes, 

. Jose Mariano, Barbosa Lima., Moreira. Alves, 
Angelo N~to; Ampb.ilophio, Rodrigues Li.ma, 
Irineu Machado, Alcindo Gua.naba.i·a., Erico 
Coelho, Barros Franco Junior; Almeid:i. Go
me~. Rodolpho Paixão, Lamartine, Luiz Fia· 
quer, Ca.setniro da. Rocha, Fernando Prestes, 
Lucas dé Barros, F,dmundo da Fon~a., Ro· 
dolpho Miranda, Ca.racciolo, Alencar Guima.
.rães, Leoncio Gorrêa, Vic~oríno Monteiro e 
Rivadav'ia. Corrêa (27). 
· Deixam de compa,recer com causa. parti.., 
·cipada. os Sr.;.: Carlos de Novaes, Theotonio 
de Britto, Augusto Montenegro, Luiz Domin· 
gues, Eduardo de Berrêdo. Trindade. Coelllo 
Lisboa, Silva Mariz, Ermirio Coutinho, Ma.r· 
tins Junior. Cornelio ela Fonseca., Julio de 
Mello, Euclydes Matta, Theophilo dos Santos, 
Neiva., Seal;ira, Castro Rabello, Milton, Tosta., 
Francisco Sodré, Aristides de Queiroz, Ma
noel caetano, Eugenio, Tourinho, Paula Gui
marães, .'\"ergne de Abreu, Adalberto Gui
marães, João Dantas Filho, Tolentino dos 
Santos, Euua1'do Ro.mos, Paranhos Montene
gro, Marcolino Mour•t, Timotheo da. Costa., 
Augusto de Va.sconcellos. Belizario de Souza, 
U1·bano Ma.reandes. Paulino de Souza. J unior, 
Ponce de Leon, Campolina. Carvalho Mou· 
rão, Vai. de Mello, Luiz Detsi, Gonçalves Ra
mos, Fei·reira Pil·es, Lamounier Godofredo, 
Rodolpllo Abreu, cupertino de Siqueira, 
Ma.tta. Machado, Gustavo Godoy, Adolpho 
Gor:lo, Alfredo EUis, Urbano de ·Gouvêa, 
!lfello Rego e Guillon. 

E sem causa participada. os Srs. : Urbano 
Santos, Rodrigues Fernaw'les, Guedelba ·Mou
rão, Torres Portugal, Teixeira de Sá, I:Ier· 
culano Bandeira, Joã.o Vieira, Pereira. de 
LYJ.'3., ?.Ialaquias Gonçalves, Miguel Pe1•nam
buco, Juvencio de Aguiar, Araujo Góes, He· 
redia. ele Sá, Pereira. dos Santos, Agostinho 
Vida!, Ernesto Bmzilio, J ulio dos Santos, 
Deoclecia.no de Souzã., Bemardes Dias, Men
des Pimentel, cesa.rio de Freitas, Paulino 
Carlos, A.rthur Diedericbseu e Hermenegildo 
de :Moraes. .. 

da Republica., eu que, n:.i questão- da Escola 
Militar, estou plenam(lnte convencido de que 
o goveruo procedeu ·correcta.mente, tendo só
mente deante de seus olhos a imagem sacro. 
santa da lel ,colloquei-me abertamente ao lado 
do hGnra.c.lo Presidente da. Republica., porque 
estou convencidíssimo que o Sr. Dr. Prudente 
de Moraes foi, e e ser-á. a encarnação viva . 
da Constituição de 24 de fevereiro ! 

o SR. . VICTORINO Mo:NTEÜW-Agora mes· 
mo acaba. d~ demonstrar o contra.rio. · 

0 Ss; AUGUSTO CLE~E.-;1'11"0 - Deputa.do 
no-vel •. :posso·fü11a1· com toda esta franqueza e 
sinceridade, porque, nem ao menos, tenho a 
subida honra de conhecer o Sr. Presidente 
ua. Republica, ou ci.ualquer dos seus auxi
li:ires. 

o SR.. FREDERICO BoRGES-Então estã.jus· 
t ífic.."l.do. Não conllece o novo Machia.vel. 

o Sit. At'GUSTO CLEMENTINO - Eleito, Sr. 
presidente, pelo s• dh>tricto do meu glorioso 
Estado de Minas Gera.es, faço parte do Par· 
tido Republicano COnstituciona.1 Mineiro, que 
absolutamente ligação alguma partidal'ia. tem 
com o Partido Republicano Federal, chefiado 
muito dignamente pelo muito honrodo e 
illustrado Deputa.do por S. Paulo, o Sr. ge· 
neral Francisco Gllcerio. . 

o S1~. THEOTONIO DE MA<.UmÃEs-Muíto 
menos com o :partido pessoal do Sr. Presi· 
dente da. Republica,! · 

o SR.. AUGUSTO CLEMH:NTI;xo-Sou o pri
meiro a reconhecer q,ue S. E:t. é um dos 
homens politicos, que teem prestado l'elevan
tes sel'\tiços a nossi. ca:ra Pa.tria.. Mas, esta. 
franqueza com que ~im me pronuncio, não 
me impede tambem de dizer, e appello para 
o. maioria da. bancada. mineira., que a política. 
de s. Ex. não é das mais apreciadas no Es
tado de Minas. 

o Sa. FREDERICO BORGES-E' difficil agra· 
<lar a. todo mundo. · 

O SR . AliGUSTo CLeMENTIND-E niJiguem 
póde absoluta.mente pôr em duvida o senti
mento altamente republicano do povo mi
neiro, que tem sabido comprehender de 
um modo ad.mira.vel o regimen republicano 

O Sr. ~~ugust.Q Clemeo1tin<>- presidencial · posto, em pratica desde o 
Sinto, Sr. presidente, que, ao ser esta. a começo de organização do Estado, seguido 
:primeira vez que me ca.be a subida honra de ininterruptamente até hoje; tendo a.tra· 
tomar a p:i.lavra no r ecinto desta. Gamara., v-assado, com calma, ma.s de um . modo 
tenha. de ca1'rent,1r difficuldades tão sêrias, digno., to<las as crises que infelizmente teem 
obsta.culos d.e todo gencro. não sendo o menor perturbado a·nossa. Pa.wia. 

· dclles o meu precu.rio estado do s:iutle. O povo mineiro tem gravado no seu cora· 
Empenhado. como já rnu :i.cho, em tl'es ~ii.o, em Jetlras indeleveis, que, depois da 

-votaç,ões successivo.il, dadM com o intuito tão 

1 
abcJi<,'<lu, •~ Republica. e a Fe<lera~!âo foram as 

· :sõmente de não despl"estigiar de rórma algu- maiores e m:i.ls gloriosas conquistas de nossa 
. ma a elevada autoridado do Sr. pL"esidente ca.ra. Patria ! . . 
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O S_R. PA:ULA R.Mtos-E a adhesã.o do Sr. 1 O Sa. Joí'í.o pE SrQUEIRA.-0 povo quer ·sa.·· 
Cesario Alvim ao golpe de Estado 1 1 bera razão por que o gover•no mandou des-

0 SR.. AUGUSTO CLEMENTINo-R·espondendo arm~r a Esc~la Militar. Isto aio.d(!. está, em 
ao_ap:i-rte do nobreDeputado,direique o povo segr~o. (Apoiados.). 
mineiro soube colloca.r-se ao lado de· S. Ex., O SR. AUGUSTO CLEME:STINO - Pelo contl·a· 
a~ez~r ~o seu g_rave erro. porqUfõ'. _o.ão a~l- rio, nunca. <lei o meu a.poio a tal governo, 
mitt1a mtervençao estranha na vida auto- sacrifiquei-me, como jà. di~se, quando ~e deu 
noma do Estado. o g-olµe _de Estado, pitra evitar qualquer in-. 

O SR.. TrIEO'l:ONlO DE MAGALHÃ.Es-Ma.s 0 tel.'vençao extranha nos negocios peculiares 
nobre Deputa.110 adheriu ao golpe d.e Es·· ·a.o Estai.lo. 
tado. · - De3te.meu procedimento à adhesão vae uma 

O SR.. AUGUSTO CLEMENTINo-N:lo adheri g'l'ande e. completa. differença. (Trocu.m-.•e 
absolutamente :i. cousa nenhuma.. longos e prolongados· apartes entre os Srs. 

Barros Frm1co Jimior, Cassiano. do Nasci
mento, . Lauro lk[ull1w e Ooidio .tlbrantes.) o SR. THEOTONIO DE MA

0

GALHÃ.Es-Como 
Deputado est~dual adberiu e, em nome deste 
principio, luctoa commigo no meu dis
tricto. 

Smpende-se a sessão ás 12 horas e 5'.) mi· 
Ílutos. 

O SR.. AUGUSTO CLEMENTINo _ 0 nobre Reabre·se a sessão á. 1 hora e 5 mi-
Deputado tem a liberdade de dizer o que nutos. 
quizer. 

o SR. THEOTONIO DE MAGALHÃEs-Li.be1'
dade só, não; o direito tambem. 

o SR. AUGUSTO Cr.EM:ENTINO-Não tem, 
porém, o dh·eito de atl1rmar o o, ue não e ver· 
dade. (Ha apartes.) Declaro a.o nobre Depn
tado e á Gamam que absoluta.mente não 
adheri a.o golpe de Esta.do. 

o SR.. EDUARDO PDIBNTEL-Apoiatlo, sou 
disto testemnnba. 

o SR.. AUGUSTO CT.F.l\llilNTfüo-Nesfa OC· 
ca.sião, cheguei n. sacrificar a minha pessoa., 
para. que não houve~se no Estado de Minas 
a minima permrbacão de ort;iem publica. 

0 Sa. THEOTONIO DE MAGALHÃES-Perdão! 
Não estou entrando nas intencões da ma
neira por que V. Ex. a.dberiu. Mas a.ffirmo 
que adberiu, luctanuo commígo no dís
tricto. 

o SR. AUGUSTO CLEm:xnNo-E' uma he· 
resia. o que o nobre Deputado a(fü>ma. pol'que 
não faço parte do districto do nobre Deputa.do 
e sim do 8" distrfoto. 

o SR. TllEOTONIO DE MAGALIIÃ.ES-Hnje; 
mn.s antes era. Deputado estadual poraquelle 
districto. 

o Sa. AUGUSTO CLEMEl.'ITINO-E' inexa.cto, 
f1..: eleito pelo Estado naquella. occasião. O 
nol ·~ Deputa.do que tanto me interrompe é 
o me, os competente pa.ra levantar a sua vóz 
neste '':ecinto contra o Sr. Prudente de MO· 
raes, cUjo goY<-rno apoiou incondicional
mente. quando fazia parte do ministerio 
o illustre minei ·o Sr. Dr. Antonio Olyntho. 

O SR. Tm·:OTONIO DE M.'1.GALRÃ~:s~Mas não 
foi tão· incondicionalmente como o nobre 
Deputado fez com o governo do Sr. Cesario 
Alvim! . 

Cama.ra V. II 

O Sr. Pre.,,idente-Peço aos nobres 
Depufar1os que occupem as suas ca.cleira.s, e 
peçJ á Camara dos Deputa.dos e a cada. 
um dos Srs. DeputadM rie per si que auxi
liem a. Mesa a mn.nter a regulà:\idade nas 
discussões, regularidade illdisp1msav~lao bom 
andamento dos trabatboo da. Ca.ma:r., e ao 
decoro que ena. deve guardar em. tottvs.. os 
$eus actos. (Apoiados.) Peço· ainda àbs 1 Srs. Deputados que não se a.gglomerem em 
redo1' llo orador. permittrndo·lhe a livre ·enun
cfa.ção rlo seu discurso e que a Mesa possa 
p1•esencia:r toilo:> os incidentes que acom
paaJ1em o deb:tte, para poder tom;1r imme
diatamcnte as provirlencias regirilenta.es ne
ces~a.rias. 

Continúa com a palavra o Sr. AUgusto 
Clementiuo. · 

O !!!91•. ~ugm'ltO . C::::le1nentino 
(continuando)-Sr. presidente, a. Gamara deve 
estar certa de que não roi ca.usa. do incidente, 
que infelizmente se deu. 

Nas minllcis palavras. não se póde encon· 
tr,1r um só pensamento que. de longe. ao 
menos. possa ferir v. susceptibilidade de qual
quer de meus honrados collegas. · . 

continuando o meu des3.linhavado díscur~ 
so, dizia. que, i1epois da. abolição, a Repu
blic•t e a. Federação foram as conquist (S as 
mais gloriosas da nossa. cara Patria.; e quem 
Jêr-com a.nimo desprevenido-esta. beUa pa
gina. da histo1•ia nacional, terá por sem· d1i-
vi'1<.i. immenso jubilo r1e ter pela primeira. vez 
visto â luz neste torrão abençoado, que se 
chama~ te1··ra de Santa Cruz, e mu,ito prin
cipalmente quando, embebido nesta mimosa 
e amena leitura, vê se de~ta.cnrpouco e pouco 
a· figura proeminente, o vulto ~~traordina
rio, homerico do inclyto Marechal Flõriaiio 

iii 
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eixoto, cuja inaior gloria. foi certamente 
·'. :-'por teT-se õatido, como um leão, em nome 
: .. · . aó prestigio da a.utoridade, em nome.da ma
: · gesta.de da. lei. 
·, -- Eu, quejá. o. advento da Repulica encon· 
· · . trou-me úo ~a.mpo aberto da -propagand3. repu· 

·blica.na; que, no Congresso mineiro, procurei 
envidar"todos.ôs esforços possíveis, pa1•a. que 

.. a Constituição mineira. fosse a ma.is liberal, 
·eonstituiÇão esta.. que e amado., &."'ti~&.d& e 

• · . ..:a.catàda. pelo póvo mineiro; .que, na infeliz 
revolta de 6 1le setembro, ·collo::iuei-me a.ber
tamen te ao· la.do do Marech'a.l Floria.no Pei -

_ xoto, em nome:. do principio da. autoriüade, 
·em; nome da. lei .•• 

O Sa. TaEOTOl\"lO DE MA.GID{J\.E3-Peço a 
pala. 'VI'&. 

o SR. AUGUSTO CLEMENTINO - •.• que, no 
:Rio Grande do Sul (e peco l icenca nos honra.dos 
Deputa.dos do Rio Grau<:le do Sul, para. füllar 

· no seu glorioso Esta.do, porque o mineiro 
ama o torrão rio-gra.ndense, como ama o seu 
proprio torrão), colloquei-me ao lado des8e 
Yulto proeminente. desse homem fada.do. pelo 
seu talento masculo de estadista, a. occupar 

_ posições a:. mais eleva.das da patr ia, em nome 
:' · destes ri;.esmos p'l'incipios do re~i.>eito á a.u-

torid11.de coD.Stituida e da lei, co!loquei-me 
,., t.ambem ao lado do honra.do Sr. Presidente 

·. ·· da. Republica., o Dr. Prudente de Mora.as. 
-· Republicano presidencialista. n[o posso 
- .désconfia.r de um governo, onde collaboram 

· Bernardino de Campos, Joaquim. Murtinho, 
Dionysio Cerqueira, etc. . 

Terminando, peço desculpa aos meus dis· 
tinctos collegas, por ter por tanto tempo oo
cupado a sua preciosa. :i.ttenção. (Muito bem, 
muic~ bem.) 

O Sr. :Presidente-Não ha.vendo 
_mais nenhum Sr. Deputa.do inscripto; pa'f.'8. 
usar da. palavra na hora do e.xpedie11to, 
passo á. oroem do dia.. 

O Sr. -Theoi:onio de Ma~a· 
lhães (pela 01·rlem. )-Sr. presidente, V. Ex. 
talvez se tenha esquecido, mas eu em tempo 
opportuno, quando estava. na. tribuna. o meu 
digno companheiro de bancada, pedi a pala
vra.. Acredito que, nestas con1lições, V. · Ex. 
não -podia passar á ordem do dia, sem prí
meiramente conceder-m'a. ou não. 
Compr~hende V. Ex. que a. reclamavão que 

venho fazei• é jUsta. -

o Sr. ·Prcsidente -Nã.o ha propo
sito da minha. parte em tolher ;i. pala.vra. a 
qualquer dós nobres ~cputa1los. ~ . 

Usei da formula regimental: nao havendo 
ma.is nenhum Si•, Deputado inscripio, para 

'usar ~ pala'Vra. na. hora. do expediente, vou 

passar á 01•dem dià; .Era. justamente esta. 
a occasião do nobre D~puta.do i'eclama.r. 

Vou dar nrova de minha tolera.ncia. Uma. 
vez que V.- Ei. 'pediu a. palavra. em tempo 
eu lh'~ concedo. · · - - . _ 

Tem a palavra o nobr~ Dep~ta.do. 

O ·sr. Tbeoton1o de 1\-laga-· 
lbã.e!!ll vem mu:dir completamente a. espe· · 
cta.ti va da Mesa. e ta.lvez ma.is a.inda. a da. Ca
niai•a., e especialmente da banca.da. a que tem 
a honra. de pertencer_ 

Não vem fa.zer retaliações; nã~ vem per· 
tuba.r a ordem dos tra.ba.lhos. . 

O S.R. PrrnsmEN'l'E- O nobre Deputa.elo não 
tem o dil'6ito e nem tem razão de attribuir á. 
Mesa este pens:.i.mento. 

O SR . TrmoTONI O DB MAc:-ALHÃES vem de· 
cla.rar à Gamara, e especialmente ã. sua ban· 
cada (lUe o incír!ente levantado entre o ora
dor e o illustre representante do seu Est'..!.do 
não tem nenhum(I. significação, nem foi' elle o 
motor do neto da. Mesa suspendendo a sessão. 

O incidente levt1.nte.do entre o orador e o 
seu illustre companheiro de banca.da verifi· 
cou-se depois deste acto e por motivos mui 
ditferentes daquelles que o determinaram. 

A sua questão com o illustre Deputado 
que, ha poucos minutos, deixou a. tribuna, 
foi de pura politica. local e não tem a preteo
cã.o de trazer para. a Cama.ra. dos Depu
tados questões que sô devam ser ventila
das entre o orador e o lllustre mineiro, a 
quem já. se referiu. 
· O nobre Deputado sabia perfeitamente que 
o orador não podia, ao todo, concordar com 
a.s considerações que S. Ex. adduzia. em rela
ção a política gera.!, quando, entretanto, é 
certo que no mesmo districto, a que S. Ex. 
pertencia., na qualidade de Deputado estadual, 
o orador luctou igualmente em nome do 
pr-incipio da autoridade constituida., em nome 
do prestigio ela. lei. .. 

Os a.partes, com que interrompeu o discurso 
do sen ill:ustre collega, não tinham nenhum 
ca.ra.cte1• offensivo a 8. Ex:. e nem<\ sua dou
trina; apenas usou de· um direito - resalvou 
a sua conducta. no terreno em que o nobre 
Deputado collocou a. questão, a.fim de ex.pll· 
ca.r a sua posiç;ão. 

Deve agora levantar uma affirina.ção do 
seu illustre companheiro de bancada., a qual, 
segundo pensa, diz respeito a toda. Cama.ra 
e nao a.o orador só. 

s. Ex. affirmou, quando era. aparteado, -
que o or:.tdor era. o menos competente pa.ra. 
fa.zel-o, visto como tinha. apoiado ·o Sr. Presi
dente úa. Republica. quando teve a. honra de, 
na. le;;islaturo pa.ssadn., representar o Esta<lo 
que a.inda representa.. 
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·Neste momento appeUa lJ8,r3. os seus col· 
legãs, e vae nisto a ~sposta ao nobre Dspu

- tado, que poderii.o dizer qua.l tem sido a. 
sua conducta nesta Camara. 

estar a. emenda suhscripta por diverso!I Depu. 
ta.dos da illu$tre bancada. de Mina.s (ieraes; . 

- . . 
. VoZEs-Sempre muito correcta. (Apoiados.) 

o S.a:· THEOTONIO DE MAG-ALl:IÃES-.A: sua 
attitude nesfa Camara. tem sido sempi·e a. r.le 
um pa.rtidarlo disciplinado, n. de um repu
blicano ·con..,·icto, que não ·arreda. uma. só 
linha do cum-primento de seus deveres .. 

Vê, V Ex., que o parecer tem duas · assi· 
gna.turas. Ha o ;parecei• assigr.aclo pelo hon- · 
rado rela.tal' e o voto em lOeparado dos Depu· ·. ' 
taclos pelo Maranhão,que é considera.do, entre- -
tanto contra o Regimento, como parecer para. 
set• vot(\clo em primeiro logar. .• 

Mas, entre isto e obedecer cegam.ente a um 
governo, qualquer que ~eja. a sua. força no 
pai.z, quà.lquer que seja. a sua. conducta. 
grande é a distancia a venoor-se. (Apoiados; 
nmito bém. ) . 

Pensa. ter res,ondido ca.te.goricamente a.o 
nobre Deputado que o precoden na. tribun11.. 

Deve dlzer ainda. que mais tarde, si preciso 
for, cccupa.-:3. a tribuna, afim de trata.1• desta. 
mesmu. questiio, porque nã.o foge do deba.te, 
seja. qual for o terreno em que elle pol'ven
tura. seja. collooado. (Apoiados; muito bem, 
m1.1ito bem.) 

· O Sr. Preti4idente-Não ha.vendo 
numero para se proceder ás vot&cões das 
materit1.s indica.das na otdem do dia, passa.-se 
ã materla em discussão. 

E' annunciada. a. di;;cn.ssão uníca do pa.recel' 
n. 65, de 1897, reconhecendo Deputa.dos pelo 
2• districto do Estado do R.io de Janeiro os 
Srs. Luiz <la Silva. Castro,Eu7.ebio de Queiroz., 
Ca:1:neiro Mattoso, Pedro Augusto Tavares 
Junior e Nilo Peça.nha; com votoS em sepa.· 
rado dos Sr3·; Thom;iz Accioly, João ele Si
queira e Cornelio da. Fonseca e uma emenda 
offerecida por varios Sra. Deputados. 

O Sr. João de Siqueira. (pcltl 
orcl<:m}-Sl'. presidente, tenho a esper<lOÇ&. de 
que V. Ex. sabe1oã. cumprir a. lett ra do nosso 
ltegiroento com tanto ardoi\ com tanta. ~r 
meza., qua.nto nós que defendemos a Consti· 
tuição, quanto nôs que esquecidos das espo
sas e dos ftlbos. no dia 15 de novembro, com 
sa.crificio de nossas vidas, fomos erguer a 
esta.tua. da Republica. que os incensa.dores, 
a.ttrahidos :pelos seus expl~ntlores, tentam 
boje a.tirar por terra. · 

Diz o Regimento em seu t1.rt. 79, 2• parte, 
íM.) 
' Entretanto. é oí?erecido ã. Ca.ma.ra. dos ~pu
tados um voto em separatlo, resconhecendo 
oa derrota.dos do Estado do Rio de J3neiro, 
como sendo parecer, quando este, assigna.do 
.Pelo digno relator, Deputado pelo. Ceará, r.stá. 
tambem subscripto por mim; e naquella. oc
casiii.O declarei á. GommisE~ que retirava.. a. 
minlta. emen1la., que retirava as restricções 
oom que haYia, a.:;.signado este parecer, visto 

Sei pe1·feitamente que a Camara saberá 
deliberar em occasiâo opportuna; mas, é um.3. 
il·r eg111a.ridade anti-regimental que tenbo es- . 
pera.nca de· ver corrigida. por V. E:t. (Apoia
dcs.) 

O Sr. Pt~e!;Sidente-0 nobre Depu· 
to.d.o e a. Cama.ra inteira conhecem o pro· 
ce~so seguido em t.aes casos. 

As Comrnissões se reunem, nomei&m um -
rle seus membros para estudar o feito e rela
tal·o. Na. occasiào oppormna, concluído o 
estudo, esse membro póde constituir-se em 
oppo.;iç[io ao resto da. Commi.."São, ou esta. 
fi·accion:n'-se .. 

Em todo caso, concluído o trabalho da Com· 
mi~ãq, é elle presente á Mesa, que n~o tem. 
o d11•e1to de alteral-o, em uma só linba, em 
um só :poIJto, em uma sõ virgula; e e re· 
mettído, com o despacho do l" Secretario, á 
Imnl'ensa. Nacional, paw. imprimi!·o. 

Vê o nobre Deput!l.do que a. Mesa. ne
nhuma. interfürencía teve a.tê então na colloca.· 
ção ou precedencia. de parecet'es ou votos em 
sepa.racfos. . 

No caso vertente deu-se o seguinte: de 
cinco membros da. Commissão. dous deram 
um pa.recer accor,les; dous (é o que consta. 
do t rabalho imp1-esso) assigo.a.ram outro pa
recei·, sendo que um d(IS signa.tario~ o fe;: com 
res~ricçües; o quinto membro deu parecer á. 
pa.:rte. 

Ora parccc que: o parecer principal deve 
ser aquelle que recolhe o maior nu1Dero dé 
a.ssigna.tura.s, e inquestionavelmente esse foi 
a.q uelle que tem cluas a.ssigaaturas plena.• 
mente aceordes. (Apoiados . ) 

A questii.o não tem a. importancla. que ·o 
nob~·e Deputado dá, pol'que sobre todos estes 
pareceres, sobre todos estes votos ver~rú. a. 
discus~iio, e, na occasiilo da -votação. a. Ca• 
ma.ra. deliberara qual o que nella terá prece• 
denoia.. (.ilfüitos apoiados.) . 

Nioguem pedindo a palavra., é encerra.da e. 
discussão e a.diada a votação. 

O St•. PrefSidente - Não havendó 
numero legal para. a >"otação das m11.terla.s 
indicadas na. ordem do dia., vou levantar a. 
s~o e da.r a. ordem do dia. para. a sessão se~ 
gmnte. 

O Sr. Cas!õli~no do Nasci• 
:ment.o (pela ordem) - f'.eço .i. V. Ex. Q.Uô 
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haj1i de informar-me qual o ;;i.umero quP 
accusa. a liSta da. p·orta da Camara dos 
Deputados, porque, a simpies vista., p:irece 
haver no recinto numero sutliciente de Dep'J.· 
fados pa.ra. a. votacão das ma.terias consignadas 
na ordem do dia. · 

m.· sa. DEPUTADO - E e preciso saber-se 
quaes os Deputados que se retiraram. 

· o Sr. Presi~lente ...,... A sessão foi 
aberta com í6 Deputa.dos, a lista da. porta 
accu;;a va HO nomes, mas destes 80, cinco Depu
tado:; já se· ha vüvn ausentado. 

Dcµois da ctui.ma!l.il, a .llfrsa. tem conheci
mento, por si, e por.participação da. Secreta· 
ria. da entl':!.da. rle mais tres Deputa!~Os. 

Aca.bo de mandar verificar quantos mai~ 
entl'ara;m pai•a satbta.zer o n!lbre Deputado. 

O SR •. José MA.IUAXO- Pergunto a V. Ex. 
si o roeu nome está na lista. visto como 
entrei agora. · 

O SR. ALcrNoo Gu . .\.."l'ABARA.- Eu tambem. 

O Sr. Irineu l\.Iaeb.ado (pela or
dem)-Peço a. V. Ex. que ma.nde proce'1er a 
cha.m•da. porque assim veríficar-se-ha, pelo 
IJiario do Congresso qua.es os Deputa.rios que 
compareceram., e quaes os que d~ixara.m d~ 
comparecer. 

O Sr. President.e- Não é caso 
de chamada. A Mesa, assim procedendo. 
obedece aos preceilentes ainda ha pouco5 

dias postos em pratica. pelo meu digno an
tecessor. ( .ripoio,dos.) 

O Si.·. A.lcindo Guanabara 
(pela ordem)-Não compareci no come.;o da 
seesão. chegando porem á. Gamara quando a 
sessão estava. suspensa . 

Pergunto a V. Ex. si o meu nome estó. 
co?templa.do entre os 80. 

O Sr. Vietorino Ntlonteiro 
(peltt ordem)-Sr. p1·esidente, colllo <lever de 
Jea 1dade, cabe-me decla1·ar á. Camn.ra: que 
o incidente que se quer reproduzir ne~te 
momentoê identico àquelle oocorrido quand.o 
tive a honra de presidir a. sessão, e em que 
V. Ex. teve a. bondade de vir em auxilio da. 
Mesa. 

V. E:i:, resolveu com toda. correcção o in
cidente. 

Não é ca.so de fazer a. c11a.mada, de accordo 
com as praxes. 

Vim decla.1·ar isso a Ca.mara. {Apoiados.) 

O Sr .• J'o,.é ~:lariano (peZ.i; ordem} 
- Supponho que vou l~mbrar alvitre que 
nii.o e contra. o Regimento:-V, Ex. ~i?.aridar 

ler. i:t lista dos Deputados que s(Jo dados com.o . 
presentes, porqi.le alguns dize;n que· estão pre
sentes e não estã() contemplados na lista. 

G Sa. PRESIDENTE-'-faso importa em tazer 
meia.. chamada. A Mesa mantem a sua. de· 
cisão. Abriu-se a sessãci com 76 Deputa.dos, 
entraram depois mais 27, conforme· se a.caba. 
de verificar. · 

Nã.o ha por:tailto numero para proceder-se 
ás votações. · · 

O Sr. Francisco Glieerio (pela 
ordem)-Sl' presidente, não venho oppor-me 
a deliberação de V. E:s:. suspendendo a ses" 
são sem haver proce.1ido a chamada dos 
Deputados ; venho sómente significai>, :pela. 
responsabilidade que ain·.la me cabe nesta 
Camara .•. 

O.Su.. BEL!SA!l.IO DE ~ouzA - E que ba de 
caber sempre a V. Ex. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - ••• que 05 
amigos de V. Ex:., chefiados pelo distincto 
amigo e nota•el parlamentar o Sr. Belisario 
de Souza .•• 

O SR.. _BELis.mro DE SouzA- Não apoiado. 
Agra.deçci a V. Ex. a in vestii'l ura e registro 
a nova po~se. ( Ha mu;itos apal'te:>. O Sr. pre
~idente 1·eclama attençlio.) 

o SR. FRA~CISCO GLICERIO - ••• que os 
amigos de V. Ex., dizia eu, são os res:pon~a
veis pelo facto de não ba ver votaçã.o. 
( .-l.poiados e nao apoiados.'} 

UM SR. DEPUTA.DO - Pela. obstrucçã.o que 
está li.a.vendo. 

O SR. BEr.t~A.llIO DE SouzA. - Não ha t:i.l 
ob;;trucçiio. (Tt·ocam-se muitos apa1•tes.) 

o SR. FR.Al'.'CISCO GLICBr.:o - '""iço esta. de
claração para que fiquem ben :··.:".!>!rninad11s 
as responsahilíliades, sem tods.via-p!'etewler 
irrogar ceusuras it. conducta. dos hotll"ados 
Deputa.dos que n.ssim procedem. 

Faço, Sr. presidente, esta declaração, lJS.ra. 
que, oppo3íc1ooiste. que sou do Governo Fe
deral. sobre mim nã.o recaia a ma.is leve re
s .. onsabílidade pel3. esterilidade da sessão le
gish1tiv(1.. 

Forçado, por elevados motivos de ordem 
politica, a separar-me do Sr. Presidente da 
Republica., de cuja. hon.oro. bílid:i.de dou e da
rei sempre testemunho, e cuja pessoa, quer 
como poLrticula.r, quer como :representante 
do ?oder Executivo, será sempre por mim 
cerca.da de todo o prestigio, é meu intuito 
desempenhar-me de meus deveres de opposi- -
ciouista, exercendo a minha acção, dentro e 
fóra do Parlam@nto, no tei-reno infranqui(I: 
velm1·nte constitucional. (Apoiados.) 

Exponho o facto, ass!gnalo a minha atti· 
tude sem o menor com.mentatio, porque, 
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como homem politico, só uma. cousa. me ali
menta. e coa torta., e a cõnfiança. que tenho na 
opinião .publica. do meu 11aiz. (Muito bem ; 
miiito be1n._) 

O Sr.:President.e - Não lia-:endo 
na.da. rnais a. tratar, designo pa.ra. segunda.
feira, 7 do corrente, a seguinte orde·m do dia: 

Eleição de l-0 e 2° Vice-Presidentes e elos 1• 
_e 3° Secretarias; 

- Yotaçfo das seguintes matarias: 

·Do pârecer n, 65, de 1897; reconhecendo 
Deputados pelo ~º districto do Estado do Rio 
de Ja.neiro os Srs. Luiz da Silva. Castro, Eu
.zebio de Queil'oz, Carneiro Mat-toso. Pedro 

e gmtiftcações addici.tinaes ao soldo, segundo 
a ta.bella que propõe. _ _ 

P discussão do projecto n. 1-l, de 1B9í, dis
pondo sotJre a. promoção de ofilciat's do ex-
ercito. -

Levantá-se a. sessão á l hora. e 40 minutos. 

24ª SESSÃO EM 7 DE JUNllO DE 1897 

Presidencia do Si·. Artliui· Rias 

Augusto Ta.vares Junicir e Nilo Pecanha; com Ao meio-rl ia procede-se· á cham11.•la; à. qual 
votos em s~pa.1•ado dos Srs. Thomaz Acciolv, respondem os Srs: A1·thur Rios. Fo11sec:i. Por
João de Siqueira. e Cornelio lla Fonseca P. uma tella. Gustavo Veras, Sil.-erio N'ery, Carlos 
emenda o:f!erecida. por varias senhore3 Depu- Marcellioo, Albuquerque Serejo, Amorim Fi· 
tados (discu~são unica\; gueira., carlos deNovaes. The.,tonio de B!'itto. 

Do projecto n. 24, de 1806, aut.orizanrlo o Serzedello Corrêa, Urbano Santos, Luiz Do
Go-verno a mandar pagar pela. verba-Exer- mingues, Rodrigues Fernand0 s, Guerlell1a., 
cicios findos-a.o 3º escriptura:rio da. Repar- Mourão, Eduardo de Berrêdo, Elias M1utins, 
tição Geral dos Correios, Jose Francisco Ro- Hen1•iqne Valladares, Marcos de Araujo, Pe
drigues. os veuclmentos que deixou de per· dro Borges, Thomaz iiccioli. Bezerri! Fonte
ceber de 29 de agosto de 1894 a 28 de junho nelle. Ildefonso Lima, João Lopes, Francisco 
de 1895 (3ª discussão); Sâ, Madnho de Azevedo, Augu:;to Severo, Ta.-

Do pr'ojecto 11. 13, de ]897. refacção para. vares de Lyra. Francisco Gurgel. José Pere-
3• discussão do projecto n. 78. de 1896, re. grino, Trindade, .Apollot1io Zenay•les, Silva 
guiando o serviço de assis~encia publica. aos 1a.quias Gonçalves, Cornelio da Fonseca, Julio -
alienados (3• discus~ão): de Mello. Juvencio de Aguiar. João de Si~ 

Do projecto n. 284 A. de 1895, autorizando queil'a, .Angelo Neto, Artllu1· Peixoto, Rocha 
o Pcder Exec::utivo a. mandar iia.gar ao cal'- Ca.valcanti, Eucliues Ma.lta, Araujo Gôes, Nei
teiro de lª classe da. Repartição Geral dos va., Jayme Villas-Bôas, Sea.b1>a., Milton, Tosta, 
Correios, Philomeno Jocelyn Ribeiro, os ven- Manoel Caetano, Eugenia Tourinho. Paula 
cimentos que delxou de pel'ceber (2• discus- Guimarães, Vergne de Abreu, João Dantas 
são); Filho, Adalberto Guimarães, Rodrigues Lima, 

Do parecer n. 64, de 1897, nomeando para. Tolentino dos Santos, Edua.rdo Ra.mos, Para· 
o cargo de·offieia.l da secreta-ri:• da Ca.mara nhos Montenegro,Marcolino )!oura, JoseMur
dos Deputa< los, va.go pela promoção do oficial tlnbo, Heredia. de Sá. Xa.viei- da. SU veira. 
Carlos Francisco Xavier ao c:t.rgo de chefe de Osca.r Godoy, Alcindo Guanabara, Raul Ba.r
secçã.o, o cidadã.o Arthur Dias (discussã,o roso, Felippe Cardoso, Belisario 1,e Souza, 
unica); Pereira dos Santos, llgost\nho Vidal, Ernesto 

Do projecto n. 15, de 1897, redacçã.o par:l. Brazilio. Julio dos Santos, Deocleciano de 
3" discnssão do projecto n. 44 A, de 1896, que "Souza, Bernardes Dias, Urbano Marcondes, 
marca o pessoal dos esta.dos-ma.iores do Mi- Paulino da Souza Junior, Mayríok,Ca,logeras, 
nístro da Marinha e- do chefe do estado-maior Almeida Gomes. João Luiz, Ca.:>valb.o Mourão, 
general da armada e os respectivos venci- Vaz ele Mello, Mouteiro de Barros, Ildefonso 
mantos (3• discussão): - -- Alvim. Antero Botelho, FI'ancisco Veiga.. 

Do projecto n. 16, -1897, r~dacção para. Alfredo Pint-0, Alvaro Botelho, Leonel Filb.o, 
3• di>cussão do projecto n. 191, de 1896, que Lamouoier Godofredo, A11tonio Zacarias, Ro
decla.ra isentos da penhora va.rios bens, alem dolf•bo Abreu. Augusto Celementino. Telles 
dos enumerados no art. 52Cl do decreto n. 737. de Menezes, Theotonio de Maga.lb.ães, Noguei
de 25 de novembro de 1850 e dá outras pro· ra .Junior, Artllur Torres.Eduardo Pilllentel, 
vi<iencias (3" discussão). Olegario Maciel, Rodolpho Paixão, Pactua. 

3• discussão do projecto n. 6, de 1897, ~u- Rezende, Lama:rtíne, Ga[eâo Carvalhal. Luiz 
torizando o Governo desde já a completar o Flaquer, Alvares Rubião, Casemtro da Rocb.a. 
decreto n. 336 A, de 16 de abril de 189ú, Oliveira Braga.. Bueno de Andra.da, Gu~tavo 
txaodo para a reform<J. compulsoria ou vo· Godoy, Adolpho Gordo, E:ernando Prestes, 
luntaria. nos postos que menciona, as idades Cesario de Freitas, Lucas de Barros, Ed· 



Cilmara dos Depctados- lmp-esso em 21/0512015 10:32- Pâglna 2 de 11 

:~ . 

-~·:' ·~ 

"· 118 ·' 
/ 

A.NNAES :OA. CAHA.RA 
:~· . 

mun~o da Fonseca, Paulino C:i.dos, Francisco 
Glicerio; Arthur Diedericbsen. Rodolpho 
Mira.nela, Ovidio Abrantes, Urbano de Gou
vêa, Hermenegildo de Momes, Luiz Adolpho, 
:X.avier do Valie, Alenca1· Guimarães, Brazilio 
da Luz, L'eóncio Corrêa., Lauro Müller, Paula 

. ·Ramos; Francisco Tolentino, Pedro Ferreira, 
-Plinio ·easar1o, Franciseo Alencastro, Victo-

:ittender a esta reclamação, incluindo no nu
mero dos presentes á. ses.;;ão de sabbado os 
Deputa.dos · cujos nõmes clecl.iilei. e que esti
veram presentes 

- rino :Monteiro, Pinto da Rõcba, Vespasiano 
de Albuquerque, Pr . Crespo, Campos Cal'tier 
e Cassiano do Nascimento (142). 

Nestas circumsta.ncias, chamo a· attenção 
de V. Ex..- p~lJ:a. outro facto: haverá uma 
cootradicção fhigrante entre a lista. de Depu
tados que a. a.cta. dará como presentes á s~são 
de sabbado e a declaração de V. Ex. , de falta 
de numero pa1•a. a votação : 

.. .· 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta ern discussão a acta. 

O Sr. Alclndo Guannl>ara
Sr. presidente, tenho uma ligeira observação 
a. fazer sobre a. acta, e vem a ser que me 
pat·ece que ella não exprime a verdade 
quando dá. corno tendo faltado à sessão de 
sabbado,com c1:1.usa. participada, por exemplo, 
o meu honrado amigo o Sl'. Belisario de 
Souza, que ·aqui esteve. 

o SR. BELISARlO DE Souza-Peco a palavra.. 
o SR.. ALCI!l.'DO GU.\,'\'.á.BiliA-Tambem aqui 

esteve durante a sessão o meu illustre col· 
lega.Deputado pelo Estado do Rio, o Sr. Pau
lino de Souza.. Junior que está. jgualmente 
uado como ausente com causa participada. O 
meu honrado collega. Deputado pela. Bahia, o 
Sr. "Neiva, aqui esteve e está dado como au
sente, com causa participado.; o Sr. Julio de 
Mello, que foi até o unico representante de 
Pernambuco que aqui esteve, acha-se nas 
·mesmas condições, assim como o Sr. Augusto 
Montenegro. · 

Ja vê V. EX:. que a acta, neste rarticula.r, 
não repre.-enta a. verdade. Faço esta obser
vação afim de que V. Ex. a. tome na consi
deração que merecer, perguntando de que 
providencia. vaelançar mão para. corrigir este 
defeito. 

O SR. PRESIDE!\TE - Tem a palavra. o 
Sr. Be!is:i.rio de Souza. 

o SR. ALCIJ\"DO GU.L,AlWU-Perdão, estou 
a.inda. com a pa.la:vra, e espero a resposta. de 
V. Ex. :para continuar. · 

O Sr. Pi·esidente - Y. Ex. com
:Prehende que em reuniões tão numerosas 

:· ~ como são a.s da Cama.ra, não ê possivel fa. .. 
zer-se a chama.da, verificar o numero exacto 
de representantes presentes no recinto, por 
isso que muitos não ouvem e não respondem. 

Por este motivo e não por outro foi esta
belecida já ha. muitos a onos a. lista dc;1. porta 
.~que é por onde a Mesa. se re"'ula-estando 
em todo cnso prompta a attender qualquer 

. re(!lamação. (Apoiado>.) 

O · Sr. Alcindo Guanaba'l"a 
(continuando)-Muito bem, neste caso vae 

A acta. 'diz que estiveram presentes 713 
Srs. Deputa.dos, comparecendo depois 27, o 
que perfaz o numero de 103. 

Juntá-se a. este numero o numero de De
putados que acabei de citar como presentes, 
sendo até provavel que estivessem muitos 
outros de que não · me ·recordo, o que acon
tecerá. e ·que a. acta. dara como presentes 109 
Srs. Deputados (trocam-se mu!tos apq.7tes), 
tendo V. Ex . declarado que nao havia nu
mero para a. votação e declarou-o sem ter 
ma.ndado proceder á. chamada . V. Ex. affir
mou sob sua palavra honrada. que não havia 
numero • . . 

o SR.. PRESIDENTE-Foi a. informação que a 
Mesa. recebeu. 

o SR. ALCfüDO GUANABARA-•• - declara.
cão que satisfez ao honrado chefe da. mino· 
ria, que veiu cleclara.r perante o paiz que, si 
não havia. numer o, não eo.oa pi:ir culpa nossa. 
(Trocam-se apartes. O Sr. presidente rci;;la.ma 
atlen.çüo . ) 

Ora, S1•. presidente, pe1•gunto : é possivel 
que, havendo numero na. Cam!ll'~ para se 
proceder aum a votaç:.ão, a Mesa o ignorasse ? 

Si é llOSsivel , i•eleve-me V. Ex. que o diga, 
V. Ex. andou com censuravel pl'ecipitaç;í o, 
afill'lllando, sob sua palavra., o que realmente 
não sabia. ; e, ainda. mais, assumindo a. l'OS
ponsa.bilidade de pe1•mittir que a Ca.mara dei
·xasse de funcclonar, deixando assim de cmn· . 
p1•ir com os seus deveres. e V. Ex. com · 
a.quelles a. ciue, po1· sua vez, o Regimento 
obriga. 

Si niio ba. meio de conhecer a. Mçsa o nu
mero de Deputados que ba na. Cama.rà, neste 
caso a acta. attribne-lhe um facto não verda
deiro. 

Seja. como for , não é ella a. expressão da. 
ve1•dade da s0ssão_de sabbado ; e, po1·ta.nto, 
nego-lhe a minha appróvação. 

O Sr. Belisario de Souza 
(occupando a tribuna)-Não tenho a. voz muíto 
fo1•te, e, como desejo ser ouvido pela C11m111·~· 
V. Ex. me permittirá occupar esta tri
buna, á qual :i.liá:;; não me affeiçôo muito. 

Na seSS<io de l'abbado eu estive presente e 
ouvi as declarações, que registro, do Sr._:Fra.n
ci.sco Glicerio. S. Ex. a.ffirm~va ao -p3.1Z que 
estava em ..;pposição constit ucional, qu~ elle 

-. . 
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e os seus amigos politioos jamais deixariam lOi, como pela. antiga a.rithmetica. eu acho que 
de fazer numero e de co.ncorrer como oppo- se chega.. · 
sicão constitucional para que o ·governo·pu- Não ê disto ql!e venho occu:pa.r-me. Eu 
d~~ agir dentro da esphera.. de suas a.ttri· venho, côm ª'justiça de quem é boje a.dver- . · 
bulçoes. . . · · sario de V. Ex: .• defender da. increpa.ção que 

Para mim, Sr. presidente,. era ociosa ·:.i: ·fez á Mesa. implicitamente o hon:radq Depil·· :. 
declaração de S. Ex ., ma.s a Nação de certo ta.do pelo R.io de Janeiro,ieaderclo partido que 
·folgará, com. a certeza qne a.gora. tem, de que V. Ex.- chefia til.mbem. (Ap-;rtes. ) 
uma:grande for·ça., o partido que S. Ex. diri- Sinto, Sr. presidente, que _antes, de . 
ge-tem a. sua.1·esponsabilidade empenhada. na. V. Ex. . c~fender-se desta. accusação, era• . 
solu~o dos grandes problemas que atrectam mesmo necessario que um espírito desapaixo-· ·_ 
a vida nacional. · na.do e desprevenido, que não pudesse ser 

o SR. FRANOisao GucERlo dá um. ª"".,.te. increpado de suspeição, viess~ fu.zea a· deresa 
~ de V. Ex., defesa. necessaria. pela a.ccusa.-. 

ção que encerram as pals.vras do nobre Depu· · o SR. B ELISAR10 . DE SoUZA. - Na. a.cta. ha 
equívocos que não merecem tantos re_pa.ros, 
ou. pelo menos, uma. tão aca.J.orada. discussão; 

Na ultima. sessão não llouve retirada com
binada; o facto foi natural e prova o escru
puloso espírito de justiça. da. Camiir<~ dos 
Deputados. · 

Egtavam na ordem do dia os pareceres e 
emendas sobre a eleição do 20 districto. do Rio 
de Janeiro; não houve o espera.do e anoun· 
ciado debate, como -exigir qne e. Ca.mar~ v.o
tasse, quando só então era. distribuído o -vo
lumoso impresso de' 59 paginas que continha 
os pareceres? (Apart.:s.)Os deputados queriam 
dar o seu voto em consciencia., não· que1·iam 
-votar sem a reflectida. leitura. dos pareceres. 

VOZES-Oh! 

taélo pelo Rio ele Janeiro. . . 
O honr:i.do Deputado declarou que o fa~to 

que se deu sa.bba.do foi um racto natura.lis
simD. provoaaclo pela. publicação de um pare
cer que entrava. em ordem do dia.., no mesmo 
dia. em que era. publicado no Diario -Official, e. 
que, pelo volume dos documentos-e do:~ votos 
que continha, não podia ser · delibera.do 
naquelle d.ia.. · . 

Ora., Sr. presidente, a or~nização d& or
dem. dQ dia, escuso-me de repetir, porque 
toda a Gamara o sabe, pertence a V. Ex. Si 
a esterilização daquel!a sessão proveio desse · 
facto, claro é que a culpa.é de quem orga- . 
nizou a ordem do dia, que i'oi V. EX •. 
(Apoiados.) . · · . 

-Ora, Sr. presidente, creio pia.mente; sem 
O Sa.. BELISARio DE Soun - Esta ê a. ver- que V. Ex. me tenha. dado a honra de confi- : 

dade; e para. provar que nem de todas as dencia.s, qufi não estava no íntuito de V .E:.. 
armas nos devemos servir, recordarei á Ca.· · esterilizar 'aqnella sessão ; ·que, ao contr-ario, 
mara o que se lê na acta. da sessão do o que V. Ex. suppunha era que os nobres 
dfa 2. . .. Deputados que conheciam de perto. :Pelas li-

Entre os Deputados que figuram na acta gações que teem com a. política do Esta.do.em .. _ 
como não comparecendo po1• causa justifica.da, q'ue esse pleito se deu, viessem discutir o 
lê-se o nome do seu amigo o Sr. Al cindo Gua- parecer e deste modo dessem a nós outros 
nabar'a.; e no mesmo IJiario do Congresso. na tempo de nos habilitarmos para. a discussão. 
publicação dos discursos dessa mesma. sessão, Em todo caso, Sr. presidente, esta não foi 
na o seguiilte a.parte, dado pelo S!'. Alcindo a intenc,;ão de V . .. Ex. Eu peQO que leve ao . 
Guanabara. ao Sr. Arthur Rios : . credito das muitas oulpas que tenho a. defesa . ,:: 

«V. Ex. fa.llou como üm livro a.terto.» que :i. V. Ex·. venho füzer. (iJfuito bem, ·r1•Uito · .' ' 
bem.) 

Não ba., pois. S1'. presidente, motivo p1m. _ . 
t.ão acalorada discussão. (Mu ito bem.) . o sr. Jnvencio de Aguiar- ·:·:: 

Sr. presidente, quando ha pouco o nol:l:re Depu- ·., 
O Sr. Lauro Müllel.• - Sr. presi- ta.do 'Pelo Distl'icto Federal, o Sr. A!cio.do · 

dente, eu não quero entrar na. apreciação que Guanibara. fez uma reclamação sobre a. acta, .: .'; 
o meu bonraclo collega rlo Districto Federal, pareceu-me ouvir S. Ex.. dizer que o meu 
o Sr. Alcindo Gu:i.na.ba.ra~ já. t~.z sobre o que nome figura. como tendo comIJarecido ri.a ses· 
reza. a a.eta, e sobre a. :\ntinomia. arithuietica. são de se.bbad.o, depois da chamada. . · 
que ha entre o numero que se cleduz ele Devo · decl&rar a V. Ex. e â Gamara que ~
presentes e a declara.çiio de V. Ex., porque isto não e verdade. . . ;;~ 

ed·stouh ~erto - e º2!1111··º _qude V. ;Etxb.. ht_ª de nos O SR. 11.LCINDD GuAN.A.BARA.- OcuU mei 'Oi· ·: :.:; 
ar oJe mais es""' iqao: e ar1 me ira, con· de . t • . . . .. • ·:-:i 

guindo provar q12e, de facto. som.ma.do o nu-, 1 
im • · • _ . ·:<:) 

mero tlos que se a.chara.m -présentes e da(los q S~. JnVE."ICIO DE AGUIAR-~ mim? ! Nao_ · .: .. ~ 
como. ausentes os que de facto a. a.cts. consi- está_ diz~ndo a v~rda.de! Na. sessa.o de ~bbado; - . ,~? 
gna. como presentes, não se chega. -~mais ele aqui estive depois de levanta.da a sessa.o~ . . .· ·-.: 

·. \ .. · 
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'.··';;;.··--------------------------------------
O SR. Jo.ã.o LOPES- Isto é' outra. cousa.. deira. só procuro cumprir o meu dever que, 

.. o SR . JUV&N"cro DE A<rni.t..a- o· meu uome é interpretar fielmente o Regimento -e re-
•.. não podia. figurar em pubUcação _nenhuma. solver com impa.l'cia.lida.de todas as questões. 

como tendo comparecido àquella. ses~ão, uma. O Sn.. FRANCISCO (;ÚcE.Rlo-Acredito qÜe 
vez que.por motivos imperiosos aqui _cheguei, sim ; eu que .o diga. · 
de,pm~ 'de- ter sido .ella. levanta.da.. · o SR. Pn.EsIDENTE'-A's palavras proferidas 
· O SR. ALCL"WO GuAXAD.mA- Corn~ figura. p ;·lo nobre Deputado pelo Rio de J;ineiro, e 

. ' como-ausente e està com causa. participa.da? que o·ni ·bre representante de Santa Catha- · 
_ Pela. :t'a..f:ilii.ca.cão. . . rina. qua.lificou de acca«a.çiio, devo responder . 

·o sa.: Jt:VE.."<Cio DE AGUIAR - · Com causa. que com . .r~laçifo ao _pa.l'ecer so~re a e!eicã.1? 
parÚcipada.1lOr ter communiéado não porler ~o 2°. distr1cto do. Rio -~e .Ja.neirc:. eUe foi 
comparecer a. tempo, e ausente por ter. ef-. inclmdo na._ ordem do dia d~ sessa.o de sa.b
fecti vamente chega.1o depois de levantada a 

1 

ba.d. o, e~n virtude <le. determ!nação expressa 
· .·ses~ão .- .: · - . _ do Regimento . (Apoiados.) 

O. que ~e parece admira.vel é que ~se Não lrn:veudo quem queira f.i.zer ma.is ob-
a.purem hoJe estas cousas. quando em ses~oe;; servacões sobre a acta, vou dai-a. por a.ppro-. 
a.nter-iores o nobre Deputado e o.sseus amigos -vada. · 
por duas vezes se retiraram para. não ter · · . . . _ 
Ioaa.r a elei~ão da. Mesa. \.M.cito bem.) Em seguida. e approvada a acta. da sessa.o 

o antecedente. 
O Sr. Presidente-Tenho o dever, 

pela attenção que me merece o honra.do O Sr. A.leindo Guanabara 
Deputa.do e a. . Camara dos Deputado.9, de (pela. 01·deni)- Sr . presidente, peço a 'V. Ex. 
explicar 0 procedimento <1a Mesa., na ses~ão . verificação da votação, pois que a acta, er
de sa.bbado. rada. como está, nüp póde ser a.pprova.da. -. 

Ao. procerter-se a chamada, a lista. da. 
porta apresentada ã Mesa declarava. apre- O Sr .. Presidente - O Regimento 
·senca. de 80 Srs. Deputados; desses80,quatro não manda.procederá votação; o Regimento 

. . se reti.raram, mandando, antes mesmo de ser estabelece esta fórmula : 
aberta a. 5essão, riscar os seus nomes. Por «Ncio ha:i:endo observa'~Des, dá-so por appro-
consequencia. e::ci.stiam, com.o a Mesa. de- -i;ada a acta.:» 
clarou, 75 Srs. Deputados . 

. . VozES-Setenta e seiS. Accresce ain\).a a. circnmstancia. de que as 
recla.m~ões relativas á acta. devem ser a.com

. O SR. PRESIDENTE-Que commigo faziam panhadas da.s rectificações. 
setenta e seis. . 

o SR. ALCINDO GU.A.NABA.R.A.-AO menos pela o Sr A.lcindo Guanabara.-
antiga. a'l'ithmetica. [.4partes .) · . Peco n palavra. pela ordEim. 

o SR. Pn.EsIDENTE...:'.!Jepois entraram muitos 
Srs. Deputado$ no· recinto da. Ca.ma;ra. ; ma.s, O Sr. Presidente~Tem a palavra. 
~endo os seus nomes to:na rl os pelo enca:rre- pela. ordem o Sr. Alcindo Gua.na.ba.re.. · 
gado desse serviço, na porta., esses Srs. Depu-
tados pediram para não 03 considerar pre- O Sr. Alcindo Guanabara 
sentei;, mandando riscar seus nomes . (pela o;-deni) - ·Sr. presidente, -veja. V. Ex. 

Ora. a. Mesa não tem attribuições de obl'i- comova.e a. a.cta. ficar, uma vez approva.da.. 
gar a nenhum Sr. Deputado a estar presente Não é possivel ! . 
nas ban~a.das ; e foi· por este motivo que a E' para. zeL--i.r ,justamente, o nome de V.Ex., 

- Mesa decla.rcu e annunciou a -ver·dade, ao que disc,uto esse caso. Pois é crível que se 
dectarat' que nã.o havia numero legal. approve uma acta. que não exprime a. verdade 

Pa.ra. obviar esses inconvenientes. a Mesa do que se passou em sessão ~ . · 
- declara que de ora em deante restringir-se-ha. 

á lettra expre,;sa. do Regimento. regUlando- o sr. President:e-A o.cta. contém 
:-. se 'pela.chama.da. feita no recinto, p1·ocedendo real1nente enganos e precisa de ~orrecção • . · 
'.--: : á. vota.cão das materfa.s encerradas e ma.n· Já. vê o nobre Deputa.do que a. Mesa. não. 
·. . .dando fazer a. chamada toda. a vez q ne se ved- teve nenhuma . intenção de a.lteral.' o que se 

.. íicar nã.o haver numero legal. . passou na sessão-de sabbado. (Apoiados. ) 
. VozES-:--Ainda. bem que . o Regimento va.e UMA -voz-Nes~ . ca.so,' nã.o póde ser appro-. 

·. · ser exeeutado neste ponto. va.da. v. Ex. 0 que tem a. faz.er e corrigir 
·.O sa·. PRESIDENTE-Fiquem convencidos os esses erros, submettendo-a depois é. considerai-· 

·nobres. Deputados e a.. Q\mara. que nesta.ca- çã.o da Camara~· · · .. ;..:', 
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O Sr: - P.adua Rezende (pela 
ordem)- Eu creio que V. Ex. poderá -sub
mettet· a acta. á. votação da Gamara., man
dando fazer acorrecção a que se referiu ulti-
mamente. · 

o··sr. Pre~i-dente- As correcções 
propostas constarão da acta de hoje. E' assim 
que se p1·ocede sempre. (Apoiados.) · 

Não havendo quem n1ais quejra fazer obser
vações, vau mandar ler o exp~diente. -

o s.-.2nse~re1:ario (servindo de-1°) 
procede á leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimentos: 

Do engenheiro civil Afi'onso de Oliveira de 
Albuquerque Maranhão, ex-alumno do Col
legio Naval e da Escola de Matfoha, pedindo 
que por equidade se lhe mande contar o 
tempo de serviço naquel!es dous estabeleci
mentos de in~trucção nav~l.- A'-Commissão 
de Fazenda, 

Do capitão reformado da brigada policial 
da. Capital Federal José Cicet'o Bianl)hi. .pe
dindo reversão á. activa.- A' Commissão de 
Fazenda-. · 

O Sr. RQdolpho A.breu - Sr. 
presidente, não era meu proposito envol
ver-me nas discussões que se teem agitado 
nesta Camara, discussões que produziram o 
mau·esta.r politico que ha tantos dias pesa 
sobre nós e sobre o paiz. 

Não tinha mesmo necessidade de justitic11.r 
a. minha posição nesta. Casa, deaate da emer
pencia desses acontecímentos. por11ue o 
discurso proferido pelo illustre Deputa<lo pe?o 
Ceara, o Sr. Francisco -n.e Sa, discurso bl'i· 
lha?tissimo (apoiados), que poz em relevo, 
mais uma vez, a sua alta ci~pacidade poli
tica e o seu grande criterio. ti11ba, por 
assim dizei', principalmente pa.ra o hllmilde 
orador, que occupa. a attenoão da Ca.mara, 
neste inomento, interpretado fielmente o meu 
pensa.meato e de modo a que_ nuuca eu po. 
deria attingir. · 

Deante de todos 03 acontecimentos por que 
tem passado o nosso paiz, S . Ex. o ili ustre 
Deputado pelo -C01.rá, que sempre acompa
nhou de :perto a minha vfüa politica, as~im 
como todos os meus collegas de deputação, 
podem dar testemunho dos mem esforços, de 
todo o meu empenho em obter sempre para 
elles; e ainda ne>ta. crise o fiz, uma solução 
pacifica. e .de accordo êóm as grandes conve
nienci;i.s da política republicana e do. meu 
Estado. (Apoiados.) · 

Camara v. n 

Nestas copdic;ões, Sr. presiflente, não tinha. 
necessi(~.ade de vir affirmar qual a. minha 
attitud_e, si o honra.do repr esen ta.n te do 8° dis
tricto de Minas Geraes,o Sr. Augusto Clemen-· 
tino, não me bOuYesse indirectamente cha· 
mado ·a. debate. Represento, Sr. presidente. 
naquella zona. de que .somos representantes,· 
a tr•tdição eleitoral da politica. republicaua, 

.de~de o tempo do imperio, época em que me 
coube a immerecida. honr:i., muito superior 
a.os meus merecimentos, de ser Llesigna
'1o. pelo chefe cio meu portido, para enfren
tar corn o C'tndi<lato m:.t.is proeminente então; 
o presidente da próvin-·ia do Rio de Janeiro, 
o Sr. Carlos Aifon:;o de Assis ·Figueiredo, 
irmão do presidente do _ conselho da.quella 
época. 

E. portanto, em nome desta tradição re
publicana que não foi interrompida, um dia. 
siquer. na confiança. constante e sig~ifica.ti
va dos meus amigos politícos, que, depois do 
discurso proferido pelo meu_ honrado amigo 
o Sr. Augusto Clementino, eu me sinto na. 
necessidade de virá. tribuna justificar o meu 
procedimento, assumindo a posição que assu
mi nas anterim·es. votações. -

S. Ex. sabe a consideração que lhe tributo; 
~abe mais s. E:x:. que até o momento em que 
esta. questão se agitou no Coogresso, nós 
uunca tivemos ii minima <livergencia política 
o modo diverso, porém, porque temos actua.1-
mente procedido, impõe-me o dever de dizer 
que estou com o meu districto, e mais do 
que is.o, com a opinião geral do· Estado, 
onde sempre estive ao la.do da. autoridade. 
Para isto peço licença ã. Gamara. :para. ir bus
car, no inicio da minha. vida politica., a de· 
monstração ue que sempre estive ao 1<1.dó da 
Constituição e das leis,equ e,ainda agora,não 
poderi;l. ter outra inspiração, votando contra , 
os desejos e a orientação do Governo. resis· 
tindo ãs pretensões d<t completa subversão 
do regímen republicHllO presidencial, que 
sempre sustentei e sustenta.rei. 

Sr. presidente, quando se proclamou a Re
publica, os amigo5 sa.bem que eu tive imme
diata influencia uo modo por que-se organizou 
o Estado de Minas. 

Posso mesmo dizer à Camara que tive, 
antes mesmo da. reYolução, a mais decisiva 
iatei•fürencia nos conselhos dos chefes com 
relaçi:i.o ao· futuro do meu Estado, · tendo, an
tes alguns dias, sido consulta,la sobre a pes;
soa que devia presidir Minas no. período 
rev<ilucionario, caso a. revolução fosse victo
riosa. E um desse chefes póde- affirmar- ainda. · 
hoje que indiquei então o ·nome do Sr. Ce~ 
sario Alvim para. presidir o.meu Estado. 

Sabem tambem os ·meus illustre -collegas 
que, dada. a proclamação da _ Republica, eu, 
que tinha tido o péisto saliente de comba.-:: _ 
tente no district.o; não logrei entretanto a 

16 
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: ·· .: fortuna de fazer pa..rte do Congresso Çonsti- ·Floriano, JllO.S como protesto aos a.'ctos incons-
,' ;--·tuinte, por mo ti vos conhecidos no . Estadó. o tlt.ucionaes, que se ti:aham·pra.tiea.do, contra ós -
-·; que determinou de minha pá.rte retrahimento quaes eu ·estava. : profundamente divergente' 
- .absoluto·em assUmpto politico, apezo.r de como declarei na. circula.r que tive occasião 
· tódos os elementos de qüe dispunha para a de.publica.r n·esse momento, e na qup,l dizia. 

luta. . . . • - · · que eu não' era ·floria.nista; nem d.eodorista.,_ 
· · No nosso Es.tado surgiram, · nessa occasião, que era. um republicano que. comprehenden· 
duas nissidencins :politicas : uma chefiada por do .a sua .doutrina, a queria. ver pratica.da no 
collegns e .amigos meus histôricos. ·e outra ter reno do respeito á lei, nos p1•inclpios da. 
chefiada. por pseudo·republil!a,nos, com ·a de- libe1ida.de e da justiça. · . 

· nominação de partido catholiCQ. 0 Sn.. ARTHUR TORRES-E' injustiça que . 
Todos sabem que meu nome foi solicita.do V. Ex. faz ao M:arecha_l F~oriano, que nunca. 

' para fjlzer parte das chapas de ambos esses 
par t idos. chegando mesmo 0 ca.tholico a pu- se envolveu em. pleitos eleitoraes. · 
blicar pela.imp1•ensil. uma chapa onde meu O SR. RoooLPHo ABREU-Nem ea. estou di-
nome estava. iocluido. , zeudo isto: estou apenas defendendo o. minha 

Nã.o acceitei posição nem em um lado nem posição de então até hoje, p;lra .Justif!c(l,r a 
em outro; e em manifesto,entiio dirigido aos minha attitude actual ao lado sempre da lei ~ 
meus àmigos políticos de Minas, pedi' a to'los do principio de autoridade. 
que votassem na chapa do_ governo eonsti· DadiL essa. emergenei11, conservei-me. nã.o 

_ tuido, dando assim prova. de minha submissão um representante da opposição, porque a. 
partida.ria. ã. injusti-ça soffrirla. verdade é qoe trouxe para este. Ca.ma.ra. 

Mais tarde deu·se o golpe de Esta.do. que 8.0110 votos . a.cima de qualquer dos meus 
_ me apanhou fóra da a.ctivid:ide politica.. companheiros de c'ho.pn., que e1•a.m opposicio~ -

Nã.o tive nessa occa.sião intervenção alguma, n\sta.s systematicos. 
como não tive na acção posterior, que rei· Eu tinha., portanto, um11. posição singular 
vindicou ·pa.ra. este Congresso a ,yjgencia. coa- perante o pleito, posição que eu .:fiz sentir 

_ · stituciona.l interrompida. aos meus amigos de então e a. codifiquei na. 
·. A este facto seguiram-se mo'limentos sub. circula.l' que publiquei, . 
. versivos em.qua.si todos os Estados, e no meu Nestas condições, a minha posição era toda 
Estado apenas tentativas. espe ·ial: representava uma. política. que ti-
- A logica. politica tinha muda.do a situação v~e por fim a verdade republicana., alliada. . 
do Governo da. União, pela simples passagem á completa. obeuiencia. ao osta.do legal do meu 

__ ·do Governo. das mãos do Presidente resigua- Esta.do, que busquei impedir que fo~ a.lte
tario ó.s do Vice-Presidente, seu suecessor rado. Alliado fui ã. opposiçã.o, até a oceasiã.O 

.,constit ucional. em que surgiu a. denuncia contra. o Mare-
A i•evolução, portanb. que teve aqui no chal Floriano, apresentada, então, pelo meu 

centro uma solução _constitucional, .reper· illustre comp:mheit•o e amigo, o Sr. Se3.br:i.; 
curtiu ern quasi to:ios os Estados :pelu.s de· Tive ensejo, em uwa. reunião cocn. os.depn-

- posi<:ões e dissolucões de Congressos. tados mineiros opposicionistas, -de declarar 
O unico Est.ldO, em que a solução política que · o caminho que a opposiçiio desta Ca· 

teve a mesma soluçii.o constltucional, foi o ma.ra. seguia nã.o me . parecia aquelle que 
Estado de Minas, onde o presidente, deante nos levasse a uma situação nol'ma.1 e re-

.do l'epu<lio da. opinião e, aproveitando-se da. gular . . 
.at titude que na. imµrens(I. assumi, conse- Parec~a.-me que caminhavamos a. passo;; 
.guindo a formal condemoaçii.o do movimento agigantados para. um movimento revol.uciona
projectado em Minas, resii..'llou o t:eu man- rio ; e eu, dentro da Republica, não me 

· da.to, sendo empossado o Vice-Presidente. acharia nunca a.lliado a um movimento re-
,. Essa. minha. ti.ttitude, que peço permissão . volucionario. Que, poi·tanto, a minha posição 
para. cousi<lerar pa.triotica e ordeira., deter· seria na. Republica a de um patriota, que 
minou, por pal'te doCongressodoEstado. una deseja, antes de tudo para o seu paiz a paz, 
nimemeote, n minha indicação pa.ra·ca.ndidato a. verdadeira compréhensito política do. re-

-a .esta Gamara.. gimen, a. educação cívica., emt!.m, de todos os 
_.: - _A minb!J. candidatura soffl'eu; · como estâ meus concidadão.;;, no terreno . do. ordem, da 
._ :na.:conseiencia de todos, a, guerra ma.is cruel liberdade e da. lei. . 
· .(da. parte dos amigos do Governo .do finado e Nestas condições, declarei · aos meus com-

·~ glorioso . Marecha.l Floria.no. A aespeitó do pa.nheiros de bancada, naquella época, dos _ 
_ Seu ~alor e do: se11 pat riotismo, a despeito.de quaes ainda existem aqui alguns qne me 

: , te( t1Q.o como competido,· distinetos e emi- ouvem, que, deante - da disposição em .que 
. - ilentes. correligionarios, - o Esta.do rle Minas esta.va, propunha. nã.o o apoio iuc!mdiciona.1 

mandou-me, pou 25.000 votos, para. esta Ca- ao Marechal Fl01'ia.no, ma.s apena.s, em -vir-
mar~, não. como opposicíonista ao Marechal tude de muitos. a.coo.teeimen.tos que se ., deram 
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e' que relatei nessa occasíão, que ficassemos que foi um dos maiores desastres administra· 
na attitude de ~m partido governamental tives. ~ ·- · 
partido que impedisse, ·com o seu prestigio ~ Tive occasião de- .percorrer·pa.Irno ·a palmo 
fDrça,,numerica, que a opposição fosse avan- estas obras quasi a concluirem-se em grande 

- ça.ndo, avança'Q,do, at~ ã. revoluÇão. ~ ' trecho, com ocora.çã.otransido .d~ dor; e com, 
_Não tend~ sido -~uV:ido, a ~iÚha opinião pletu.mente -perturhado-'-não_ pude compre

ll!l:O tendo sido acce1ta. declarei com toda.' a tiender a justificativa de semelhante proce-
. lealdade a.os meus amigos que não votaria dimento. 

·por essa_denuucia·; que achava que ella seria Impossibilitado nesta Casá, pela. urgencia 
a e:x:plosao, que eu queria evitar e, po1• con- dostrabalhos legislativos do· anno passado, 
-seguinte, que logo em seguida começaria a de. nesta tribuna, lavrar o meu . protesto e 
occupar a posição que oceupei. pugnar pelos ínteresses do meu Estado, a 

Surgiu poucõ' depciis a revolução <le s de . bancada mineira sabe que -eu fui da1• combate 
set~mbro. Todos sabem qual foi a minha no Sena.do, e que da.Ui consegui um addt
att1tude. nos tristes dias de luto da Patría ; tiva, que a.cha.va poder ser o remedia para. 
colloquei~me ao lado do Poder E:xecuti:vo da tão grandes males imminelites sohr.i os inter
minha. Patria.. em nome da. autoridade. Por- esses e os direitos do meu Estado. 
ta.nto, de_ mim mais do que de ninguem, oti Conseguiu-se esse . additivo; e não é neces~
_por outra, de mim tanto qua.nto de todos· os sa.rio que eu diga ã. Camara que elle foi in
meus collegas não poderia nunca. partir um terpretado -de modo diverso daquelle · que 
voto que significasse um desprestigio ao Poder pr esidiu á sua. adopção pelo ··Congresso legis-
Publico ou á força moral do Presidente da !ativo. (lla diversos aparles.) · 
Republica., aç.ulando revoltas, viessem ella.s Peco aos meus nobres collegas que não me 
de onde viessem. inter1•ompam com os seus. a'[)arte5 ; n.ãl'I sou 

Por cónseguiute, 0 meu ilustre amigo, que ora.dor, não tenho habito-da tribuna.; nã.o sou 
occ:upou a tribuna, em nome do 8º districto, ca.pa.z mesmo de poder arcar. com os IDllUS 
declarando-se solida.rio com a. política. que amigos dentro de um diluvio de interrupções. 
esta inaugurada nesta Gamara. dando apoio {Nao apoiados~) · · 
franco ao Presidente da. Republica, ha de O SR. PRESIDENTE-Peço aos nobres Depu
permittir que lhe diga: não foi nessa. sua at- fados que não interrompam o orador. tanto 
tit ude.mais bem inspirado do que euo seria. ma.is . quanto a hora do expediente já. tstá 
sioutras razões eu não tivessse no meu espi· terminada.. _ · 

. rito para ter uma posição diversa daquella o SR. RonoLPHO ABREu-No dia 10 de de-
que S. Ex. teve. · zembro, rompi com o Sr. Ministro da. Viação; 

A minha. posição nesta· ca.mara e a. minha escrevi depois uma série de artigos cornfo· 
attitude na imprensa. em relação aos negocios mnando a. sua politica, jit que não a. pude con· 
de Minas tecm mostrado que nunca fui um i!emnar aqui pela. urgencia da terminação 
apoia.dor incondicional dos governos. dos trabo.lbos da. sessii:o, que me impunha. 

Assim foi Que, tendo divergido no principio entito o silencio. 
do Governo do Marechal, divergi tambem do Como disse, "ii com o coraçilo _ cortado de 
Dr, Prudente de Morae3~ desde o anno pa.s- dor essa escola. administrativa pra.ticl\da. no 
sado, em nome de legítimos e elevados inter· meu Est:.\do, e representa.da. pela cessação :\e 
esses do meu Esta.rio. obras importantes. cuja perda representava. 

Assim, foi que di.-ergi immediatamente do multo mais do que o que se pretendia. eco
governo elo Dr. Manoel Victorino, logo depois nomizar. 
da. sua ascenção ao poder, combatendo a poli- A'pezar de longa carta que dirigi ao 
tica inaugurada pelo illustre Ministro. da- V1a- sr. Vice-Presidente da Republica. sobre esses .. 
ção, que é a ana.rchia. no tei•reno das indus- assumptus ; apezar das conferencias que -tiv~ 
trias, no terreno ria viação, no terreno ele com s. Ex., re~ireime r1esilludido de poder . 
todos os melhoramentos materiaes, que o meu conseguir 11U:alquer cousa __ em beneficio do 
Estado precisa. e 'tem o direito de reclamar; meu Estado, e a.Ui permaneci resignado, es
divergi immediata.mente (a.hi estão os meus pera.ndo a -nova sessão .. 
artigos, os meus díscul'Sos). combatendo o ar- Estava em nossa. casa, em Barbacena, 
rendarnento das estra•las de. ferro, que ainda quando recebi um telegramma do Dr. Pa.ulo 
reputo um erro economico e poutico grave, a de Frontin, telegramma em que S. Ex. me 
que não dei a não darei o meu voto;-combati, conví<1ava e ao Dr. GonÇ!l-lves. Ramos, para. 
na imprensa. a suppressão das verbas do seguirmos em viagem de inspecção ao pro-
oi'camento, para conclusão de obras que esta- longa.mento da Cent1•al. · . ·. 
vam quasi promptas, como o illustre ex·mi- Como anteriormente S.Ex. tinha tido com-
nistrol'la. agricultura do meu Estado, que me migo e com o Sr. Ministro da Viação uma· -
ouve, sabe perfeita.mente, e commigo concorda. confei•encia. snbre este assuinpto, e conhecia a 
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~inha; 011inião. com::i. pela• imprensa eu já 
tiu~a mdrcado_ as providencias que o Governo 
ilevrn. tomar, 1mmedíatamente accedi ao con-

. . vite,e acon:.panhei o Dr.F1·ontin nessavia"em 
de inspecção e recebimento das obras do pro-
longamento. · 

. C~mo possó appella.r d_aqui paras. E·x., 
· d1re1~que, desde que entret no comboio, con

versam'?s sobre tudo, menos sobre o prolon
gamento da Ceutral; eu ia. como um homem 
1esiUt:dido, -:-er e observ.ar o que S. Ex. 
re~olv1a, o~v1~ as ordens que S. Ex. deter
minasse, e l1m1t<i.r-me .. a transmi.ttil-as ã im
prensa daqui, com? tl.e facto o fiz. Nada lhe 
pedi e nada lhe suggeri ; as medidas Ol'de· 
nadas foram de i:ua. espontanea, inspiração 
deant~ do des::alabro que viu e observou. ' 
~e volta dessa viagem." em B:i.rb:i.cena,, re

cebi de pessoa de absoluta. confl.ança a con-
. testação formal, feita pelo Sr. Miuístro da 
Via.çiio. lle que aq1:1illo que eu noticiara para 
uma folha desta Capital não represeutava a 
verda.rle, e que si tal fossa a verdMe s Ex 
demíttiria o Dr._ Paulo Frontin, porq~e ~~ 
prolongamento nao · se collocaria. nem mais 

· um trilho, não se poria nem ma~s uma pá de 
terra. · 

Dea.o.te desta noticia, vim â.o Rio de Ja
neiro. 

Aqui chegando, não quiz procurar ne
nhuma. das partes litiga:ntes;' preferi que pas
sa.sse como verdade, por algumas horas. ter 
eu mandado :par~ a imprensa um carapetão, 
mesmo porque, mdagando das relações entre 
os "lous representantes. da administração do 
meu paiz, verifiquei que ellas eram tão in
tens:ls, que nem se haviam ainda. encontra.1lo 
depois da chegada aqui do Dr. F!'ontin. 

Esperei que a imprensa noticiasse a confe
renci3. de S~. EEx. ; e, depois •listo, procurei 
o Dr. Murtmho. afim de saber si as ordens 
da'las .pelo Dr. Paulo de Frontin se executa
vam ; e si o credito p.ara. continuação des
s~s mes~a.s obras, noticiat1o por informa
çao do d1rector da Central,se .abririaou não· 
si S. Ex. e~tava ou não disposto a augmen~ 
tar aos 3 .700 contos de r •is, irnpoI"tancía que 

.,. vamos pagar, por indemnização de contractos, 
o necessario para a execuçã.o das ordens 
dadas pelo L'r. Paulo de Fron tin. 
~ra um'.1- migalha de 500:000$, para apro

n1ta.r milhares de contos de réis. Recebi 
perernptoria ne!l"a.tiva na parte de S. Ex., 
que me disse não ser pensainento ào Sr. Pre
sidente da Repuhlica 11.ugmentar um. real n:i.s 
verbas do seu 01•çamento. · . 

·· ·Nestas con·lições voltei da sua sec:etaria 
.-no firme proposito de a11rir; nesta Casa, cam· 

.. pa.nha. contra esta polttic:i.. 

o SR. AUGUSTO CLEMENTINO- Essa política. 
é do Vice-Presidente da Republica. 

o SR, R.ODOLPllO ABREU- Quando eu tive 
essa conferencia, já não era Presidente d;i. 
Republica o Pre$idente do Senado : ja era. o 
Dr. Prudente de Moraes, que havia reassú
mido o Governo, e tinha, por imposição do 
Dr. Murtinho, encampa.d~ ur:b. progra.mma, 
que ·nã.o tinha sido· o seu proprio; não tie· 

·pidando mesmo em sacrificai·, peritnte a. opi
nião .do meu E:stado, o nome respeitavel do. 
illnstre correligionario Dr. Autonio Olyntho, 
que havia inonrrido na antipathia. dos ·mi·. 
ueiro~, unicamente pa.1•a servír e obedecer 
lealmente ao Sr. Presidente da. Republica, 
que, entretanto, sub5creveu a famosa. exposi· 
cão de motivos, verdadeiro lioello contra. as 
Mlminfatra.ções an teriore~. ( .4.poia.dos.) 

Por cousequencia., :sr. presidente, desde 
que vi que o Sr. µresldente da Republica 
tinha reassumido o Governo, cortando a sua. 
responsa.bilidad e nos a '.tos praticados pelo 
meu illustreamigo e corretigionario,o Dr.An
tonio Olyntho dos Santos Pire;;, e encampado, 
por uma. imposição do illustre Ministro da 
Viação um programma que não era o seu, 
enteudi que não podia mais, de modo algum, 
deixai' de collocar-me,em nome dosrnteresses 
do meu Estado, em franca. oppooição a este 
Governo. (Ha muitos apurtes, o Sr. Presidente 
1·eclama atter1r;ão.) 

Nesh posi.;-ão. tenho certezii de poder 
servil' ao meu Estado e poder cbte1• desta 
camara., que o anno passado negou-lhe pão 
e agmi. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA. - V. Ex. não 
tem razão. é uma iojustiça. As emenda.; do 
nobre Deputailo sobre tarifas passa.ra.m. 

o SR. RODOLl'HO ABREU - Perdão, eu 
nã.o me refiro a. essa q uest.ão de tarifü.s ; re
firo-me ao prolongamento da Central, ramal 
de Ouro Preto, correios, telegraphos, etc. 

o SR. RODOLPCCO ABREU - Como ia di
zendo. Sr. presidente. nesta Gamara, a ban
cada. mineira em opposiçã.o, ou antes nós, os 
membros della, que estamos na. opposição, 
havemos de reclamar p:i.ra nosso Estado, com 
o concurso de todos os nossos companheiros 
que queiram n.uxiiial'·nos. as medidas que 
nos füram negadas, essas miga.lhas que repre
sentavam a. sustentação das agencias do 
correio que foram supprimidas clamorosa
mente, como, p.Jr exemplo, a da. Abbadia. e 
de muit~s outros logares, agencias que dão 
renda e prestam reaes serviços as zonas 
productivas. e cujas suppreS:Sões attíngem 
apenas a insigniticancia de quin7e contos. em 
tüdo o Estado, ou cincoenta contos em toda a. 
União. · 

As linhas telegi'a.phicas estiio com os fios e 
postes oxidando-se e apodrecendo dentro das · 
mattas, á beira das estradas .. 
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O ramal de Ma.r'ian~, para o qual eu _tive 
a. bonra de propor aqui. peln. p:-imeira. vez, 
400:000$, para. iniciação d03 trabalhos, ramal 
. que dizem ser_ uma linha esta.dual, mas que 
a.mrmo se1' .prolongamento ·da Central, foi 
abandonado, rescindidos oneros3.mente esses 
contr:i,ctos. · .. · · 

santos, Augusto de Vascoucellos, Cam°Ímlína, 
Luiz Detsi, Ferreira Pires. Ma.tta Machadb; . 
Ali'1·etl9 · Ellis, Mello Rego .e .. Guillun, ( 10). 
~; _ ~m ca.u, ~ os Sl.'$ ., 'I'.orres Portugal, João . 
V1e1ra, Franc1~0 Sodre, Ar istide3 de Queiroz, 
Timotheo da Costa, Mendes Pimentel e Do~ . 
mingues de Castro {í).. · 

·EntretanLo, está. se ma.ndando construir 
uma. terceira. liohà., sem verba., a.la:rgou-se a 
bitola da$. Paulo, e quer ~comprar ainda 
estradas, 110 momento em que se propõe o 
:.i.rrendnmeoto da. Central. 

com a reforma do paiacío preiideneial, por 
exemplo, despenâeram-s>i dous mil e tantos 
contos de réis, negimdo·se. entretanto, v:er
dadeiras migalhas que satisfariam imperio:::is 
necessidades, acautelando-se o interesse do 
Thesouro. sobre as quaes repousa. a gran
deza dt) nosso r:sta.do e o progresso e desen
volvimento da riqueza publica.. 

Foi, p<•rta.nto, em nome destes pr111e1p1os 
que, não q•1erendo trahir o manda.to de con
fiança. que recebi dos meus concitlarlãos elei
t-Ores no 8"' districto, votei e votarei contr-"' 
o Govel'no. 

Na. circular que Lhes dirigi, apreseritando
do-me e abs meus companheiros de cha.pv.,(al
lando-lhescomo chefe político, que i;ou nesse 
districto, eu dis.<e-llles qu~. comquanto poli
ticamente solido:l'iO com o Sr.Vice-Presidente, 
eu, entretanto, divergia. desde logo em ques
tões capitaes: - o arrendamento da. Central. 
e a financeira. e economica. 

Após a. elei~-ão, dea.nte da. interpretacã.o 
da.cfa. "º additivo do Senado, da suspcnsio e 
desorga.niza.ção dos serviços, pela. imprensa 
escrevi energicos artigos contra semelhan-
tes attentados. . 

Yê, pois. a. camara que, desde q_ue o .S1•. 
Prurlente de Mora.es, restabele<:i lo em sua 
saude, voltou ao exereieio do seu car:;o e en
campou e<sa. política. que condemnei . por ser 
uma. politica. contra.ria. aos iut.erei;ses do meu 
Estado; eµ neC1>.sariamente não porlia. nem 
pos50 apoiar o Governo. 

O Sa. JosÉ M.\luA.No-A bancada mineira. 
tem razão para fazer questão di;so . 

(11.fuito bem, mt1ito bem ; o orador d compri· 
men_tado por ·muit-os Deputados.) 

Comparecem ma.is os Srs. Augusto Monte
-T\egro, Ma.tta Bacellar; Anisio de Abreu, Fre· 
derieo Borges, Coelho Lisboa, Barbosa Lima. 
Moreira Alves, Miguel Pernambuco, Castro 
Rebello, .Amphilophio, Eríco Coelho. Irineu 
-Machado, Barros Franco Junior, Ponce de 
Leon, . Gonçalves Ramos, Cu pertino d.e Si· 
queira.. Ma.noel Fulgencio,Lin·tolpho Caetano. 
Caraeciolo, Lamenha. Lins e Rivada.vi& Cor
rê& (22). ~ 

ORDEM DO DIA 

O ih.·. Bueno de Andra·da (peia . 
oi ·d~m) - Entrando-se em ordein do tlia, pa
rece me que deve ser ma.teria preferencial a. 
vot:i.ção ••e• parecer rcconbecemlo-os Deputados ·. 
pelo 2• districto do Estado do Rio de J:i.neiro. 
Peço a V . . Ex:. que consulte · a Ca.ma.ra. si · 
consente na al~ração da ordem ailin de que 
~ta. votação preceda as outras. 

Aproveito a. opportnnid(l.<le de estar com a. 
palavra. para {l.pres~ntar já outro requeri
mento que se prende a este. Si.a Camara.con
ceder aquello. preferencia.peço a V. Ex. que 
consulte si ciinsente em outra prerereneia. -
pal'a. que seja votada em primeiro lo2'n.r a 
emenda que ao pe.t'eeer da Commissão otre· 
receu a. bancada mineira.- - . 

. o Sr. Pre!lihlent:e -v. Ex. oife• 
recerá õ segundo requerimento em occasião 
opportuna. · · 
· Cons?ltada, a Camara approva o primeiri.J 
r equerllllento d3. p referenc1a pedida. 

. O Sr. Bueno lie Andrada. -
Venho renovar o requerimento de vref.,rencia. 
na votação da. emenda da. bancada mineira. 

O Sr. Cornelio da Fonseca 
(pela. ordem) - Sr. presidente, a 3" Commis
:.ão de Inquerito. quando tratou 1la eleição 
do Estado no Rio de Janeiro, oft'ere~u um 
1•oto em sepa~aclo, pro]>Ondo a nullidade do 
pleito eleito:-a.l. · · 

Na fórma. i·egiment.i.l, a ma teria de nulli
dade. deve preceder a . qualquer outra (nno 
apoiaf}.os) . Nti. fó1•m:i. regiment;i.1 ha. preferen
cia. para s~r votado em primeiro logar o voto 
em separado, que conclue pela. nullidade da 
eleição. Peço, portanto, a. V. E:i;:, que côn-
sulte a Camara. si côncede preferencia na 
votação para o -voto em separado a. que me . 
r.eferi. 

·o Sr. Presiden1-.e - A Mesa si. 
tivesse de deliberar sobre a votação que vae 
ter togar, sem ·que nenhum requerimento 
tivesse sido .Q. ella. dirigido, submetreria a . 
votos em -p1·imeíro logar a questão preli111inar · 
(a poía.dos), QUt! e aque!Ia que tra.ta. da nulli
dade da. eleiç.ão. 

Deix.am de comparecer com causa pa.r tici
pa.da os Srs. Ma.i'tins Junior, Theophílo dos 

Mas, uma -vez que foi apresentado á Mesa. 
um requerimento de prefereocia., para. um 

.. \ . 
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·:.- dos· votos em separado, ou para n·ma emenda. 
·.. que no correr do debate füi offerecida, a Mesa 

cumpi;e,p seu deve1' submettendo-o a. Yotos. 
. ( Apotildos. ) " 

Consulta.ela a Ca.mara, concede a preferen~ 
~i~ pedida.. · . 

o .' Sr. A.lvaro Botelho (pela 
ordem) - E' inutu encarecer . a· impol'tancia. 
desta votá.çã.o. ella significa. uma manifestação 
do Congresso Nacfona.l á · ver;1ade das ·urnas . 
Nestes termos, peço a. V. Ex. que consulte a. 
camara. si concede que a. votação seja no-
minal. (Apoiados.) . 

Consultada. a Gamara, approva á votação 
nómina.l peâ.ida. . 

Procedendo-se á. votaçã,o nominal, respon
dem s~m.isto ê, approvam i'.l. emenda otrereci
da pelo Sr. AIVa.ro Botelho e outros: Silve
r ío Nery, Carlos Ma.rcellino, Albuquerque 
Serejo, Amorim Figueira, Theotonio de Brit
to, Serzedello Corrêa, JHatta Bace~lar, Hen-· 
ríq11e Valia.dares, Ma.:-c?s de A~auJO, Pedro 

. Borges, · Thoma.z AcclOh, Bezerl'il Fvntenelle, 
Ildefonso Lima, João Lopes, Francisco Sá, 
Marinho de Andrade, Frederico Borges, Au

delha.Mourão. Gustavo Veras, 'Eduardo de . 
Berrêdo. Elias Martins, Trindade, Silva.Ma
riz, Ermirio Coütinho, .José Mariano, Teixeira 
de Sã., Herculano Bandeira, Pereira .de Lyra, 
Ma laquias Gonçalves,. Cornelio da .Fonseca, 
Julio de Mello, Miguel Pernambuco, Juvencio 
de Aguiar, Rocha Cavalea.nti, Euclides Malta, 
Ara.ujo Góes, Neiva, Seabra, Castro Rebello, 
Milton, Tosta, Manoel Caetano, Eugenio Tou
rinho, ?a.ula. Guimarães, Vergue de Abreu, 
João Dantas Filho. Adalberto Guimar-6es,Ro
drigues Lima., Tolentino dos Santos, Eduardo 
Ramos, Paranhos Montenegro, Ma.reclino 
Moura, Hererlia de Sá, Xavier da. Silveira, 
Belisario de Souza.,Pereira dos Santos,Fonseca . 
P_ortella, Erico Coelho. Agostinho Vida! , EI.'· 
nesto Brazilio.Julio do3 Santos, Deocleciano 
de Souza B.1.rros Franco Junior, Bernar
des Dias, Urbano :!.fa.reondes, Pa.nlino de 
Souza Junior, Ponca de Leon, Mayrink, 
Ca.rvalho Mourão, Vaz de Mello', Francisco 
Veiga, Manoel Fulgeneio, Alvares Rubião, 
Gustavo Godoy, Adolpho Gordo, Cesa.rio de 
Freitas, Paulino Carlos,Arthur Diederícb5en, 
Urbano de Gouvêa, Hermenegildo de Moraes 
e _Ca:racciolo (69). 

gusto Se•ero, Tavares de Lyra, Francisco O Si·. Pi•e!i!idente-Foi a.pprovada. 
Gurgel, Jo~e Peregrino, Coelho Lisboa. Apol· a emenda do Sr.Alva.ro Botelho e outros por 
lonlo Zena.ydes, A:ffonso Costa. Coelho Cin- 92 votos contra 69. 
_tra., Ba.rõosa Lima, Moreira Alves, João de 
Siqueú.•a, Angelo N~to, A~thur Peixoto, Jay- Considero prejndica.do o :parecer n. 65, de 
me vmas-Boas, Jose Murtmho, (}.;car ooaoy, l89i~ e toda. a. ma.teria. a que elle se refere. 
Irineu ·Machado, Alcindo Guanabara, Raul Proclnmo Deputados pelo 20 districto do 
Barroso, FeUppe Cardoso, Calogeras. Almei- Estado do Rio de Janeiro os Srs. Nilo Pe
da. Gomes, Joáo Luiz, Monteiro de Barros, ~.anha.. João Antonio Alves de Brito, Leonel 
Udefonso Alvim, Gonçalves Ra.mos, Antero Loretti da Silva Lima. e Luiz da. Silv:a. Castro. 
Botelho, Alfredo Pinto, Alva.ro Botelho, . 
Leonel Filho, Lamounier Godofredo, Ao-· O Sr. Bueno de A.n.drada (peltl 
tonio Zacha.rias, Rodolpho Abreu. Cupert\no 01·dem)- Acharído-se na. ante-sala os Depu• 
de Siqueirl.\ , . Augusto Clementina, Tel- tado.;i reconhecidos pelo 2° districto do Estado 
les de ?.Iei'ãiz~, Tlleotonio de Magalhães, do Rio de Janeiro, os Srs. Nilo Peçanha., 
Nogueira. Juriiê>r. Arthur Torres, Vndolpho Leonel Lorett i e Silva. castro, peço a V. Ex. 
Oa.eta.no, Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, que nomeie uma comtllissão afim de iiltrodu
Rodolpho Paixão, Padua. Rezende, Lama.r- zil-os no recinto para prestarem o compro
tiue, Gn.leão Carvalhal, Luiz Flaquer, Case- misso regimental. 

· miro da R.oclla, Oliveira. Braga. Bueno de 
Andrada, Fernando Prestes, Lucas de Barros, 
Edmundo dtt Fonseca, Francisco Glicerio, RQ

. . . dolpbo Miranda, Ovidio' Abrantes, L~z A~ol· 
: ". pho, Xavier doValle, Alencar. Gmmarae~. 
. Brazilio da Luz, Lamenha. Llns, Leonc10 

•· :· Corrêa, Lauro Muller, Paula Ramos, Fran~ 
: · . . cisco Toleutino, Pedro Ferreira, Plinio Ca.· 
·· sado, Francisco Alencastro, Victorino Mon
: :-. teiro, Rivada.via Corrêa., Pinto da Rocba, 
· · · -Vespasia.no · de Albuquerqua, Py Crespo, 

. ·.:'.Campos cartier e Cassiano do Nascimento 
. (92). 

O Sr. ::Presidente oonvida. os Srs. -B0 

e 4° Secret.arios para irem receber os mesmos 
senhores, que, sendo introduzidos no recinto, 
prestam junto á Mesa o compromisso regi· 
mental. · 

O Sr. Presidente-Vae~se proceder 
á eleição lle l •e 2• Vice· Presidentes. Os nob1·es 
Deputados trarão as suas cedulas á. propor· 
?ão que forem ::endo chamados. 

ELfilÇiÍ.0 . PARA 1° VICE-PR.ESIDEN'TE 
.. , ' RespQndem rnw, os Srs. Augusto Monte· 

negro; · Cl\'tlos d& Novaes, Urbano Santos, Sã.o l'eeebidas 167 eedula.s, que ~lã.o o se. 
Luiz Domingues, Rodrigues Fernandes, Gue- ·guinte resultado; . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/051201 5 10:32+ Pág ina 11 de 11 

SESSÃO EM 7 DE- JUNHO DE 1897 127 

Vaz de Mello' ••... · .. . 
Fonseca Portella ..... . 
:[,uiz Domingues •.•••• 
Em branco .••.•.•..•. 

96 
2 
1 

68 

O Sr. P1·e.-iidente-Effectivamente 
a hor~ está ade~.ntada.. A eleição para os 

-cargos de I" e 3° Secretaríos consumirá, tal
yez, uma. hora e meia, ou duas. Por canse-. 
quencia, si não hou:ver. reclamação, :vou 

167 - passar a ler as nomea.Qões dos Srs. Deputados 
que te.em de preencher as :vagas existente!! 

O Sr. Presiden"te-Está eleito 1° nas diversas Commíssões. (Pausa,) 
Vice-Presidente o Sr. V~ de Mello. 

ELEIÇÃO DO 2° 'VlCE-PRESUlENl'E 

. São recebidas 167 cedulas, que dão o se~ 
guinte resulta.do: 

Fonseca Portella. . . . . . · 88 
Va:i de Mello •.•. ~.... 2 
Em branco. . . . • . . . . . • 77 

167 

· O S11.•. President.e-Est:i. eleito 2° 
Vice-Presidente o Sr. Fonseca Portella. 

O Sr. Prêderieo Borges (pela 
ordem) solicita. do Sr. presidente gue, antes 
de annunciar a. eleição dos secretarios, se 
digne nomear a commissão que tem de intro
duzir no recinto o Sr. coronel Alves de Brito, 
Deputa.do eleito pelo 2° districto do E~ado do 
Rio de Janeiro, que se acha na ante-sala. 

O Sr. Presidente convida os Srs. 
3° e 4" Secretarias a irem receber o mesmo 
senhor, que, sendo introduzido no recinto, 
presta. junto á Mesa o compromisso regi
mental. 

E' annuncia.da. a eleição pal'a. 1° e 3° Secre· 
farias. 

O Sr. Franci~eo Veiga (pela or
dem) pede a pafavl'a. para. solicital' do honra· 
do Sr. presidente uma. iaformação. 

Estando a hora.adeantada., nii.o sabe si o Re· 
gimento prevê o caso, e não contando muitos 
dos seus collega.s que a. apuração da eleição 
de 1° e 2° Vice-Presidentes terminaeseantes da 
·hora regímental, pelo que se retiraram, pa
rece que S. Ex. consulta.ria a opinião dos que 
se acham presentes, se adiasse pata amanhã. a 
eleição de Sem-etarioa-. 

Pode.ria. ser considerailo uma surpreza. para 
esses collegas que se . au~entara.m. mandar 
S. Ex. proceder agorn mesmo á eleição a que 
se ref~re, pois que elles retiraram-se na per
suasão de que a apuração da eleição de 1° e 
2• Vice-Presidentes toma.ria á C:ímara todo o 
tempo. . 

Nestes termos, JlOis, consulta a S. Ex. 
mesmo, porque.caso· não possa. com a sua. au
toridade decidir a questão, se dignará ouvir 
os Deputados presentes. 

Não ha recbmação, e ne!ltes termos no
meio: 

Para a Comrnissão de Constituição, Legis· 
la.çJ:o e Justiça, os Srs.-Julio de 1'Lello,Julio 
dos Santos e Mendes Pimentel. 

Para a Commissão de Orçamento.os Srs.
Augusto Montenegro, Urbano Santos, Mi· 
guel Pernambuco, Paula Guimarães, Paulino 
de Souza Junior, 'Mayrink e Luiz Adolpho, 

Para a Commissão de Fazenda e Industrias, 
os Srs.-Rod1·rgues Fe1•nandes, Herculano 
Bandeira, Arthur Dlederichsen e Telles de 
:Menezes. 

Para a Commissão de Obras Publicas e Co
lonização,os Srs.-Corm•iio da Fonseca, Bue
no de Audrada, A1·thur Torres e Olegario 
!IIaciel. 

Para a Com missão de Im;trucç.ã.o e ·Sande 
Publica,os Srs.-Ma.laquias Gonçalves, Ro
drigues Lima, Gustavo Godoy e Lamartine. 

Para. a Commil>São de Marinha e Guerra., 
os Srs.-Mello Rego, }farcolíno }foura,Agos· 
tiaho Vidal e Augusto Clementino. 

Par:.t a Commissii:o de Petições e Poderes, 
os Srs. -Ermirio Coutioho, Adalberto Gui
marães e Heredia de Sã.· 

Para. a. Commissão de Pensões e Contas, 
os Srs.-Pereim dos Santos, Cezario de Frei
tas, João Luiz e Hermenegildo de l\Ioraes. 

Pa.ra a Commissão de Diplom ... ei:i. e Trata
dos, o Sr. !.Iatta. Machado. 

Para a Commissão da Rea'.a.cção das Leis, 
os Srs. Juvencio de Agilia.r e Ildefonso Al
vi1n. 

O §r. P1.•esideinte-Estando adea.n- . 
fa'la. a hora, e não havendo nada mais a 
trotar, designo para. amanhã a seguinte 
01'dero do dia = 

Eleição dos 1° e 3° secreta.rios ; 
Votação das seguintes materias : 
Do projecto n. 24, de ]89G, autorizando ô 

Governo a m:i.ndo.r pa.gar pela verba-Exerci
c1os íindos- ao 3° escripturario da Reparti
ção Geral dos Co1:reios, José Francisco Ro
drigues, os :vencimentos que deixou de per· 
ceber de 29 de agosto de 1894 a 20 lte junho 
de 1895 { 3• discussão ) ; 
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Do projecto n. 13. de 1897. redacção para Augusto Montenegro,Ca.rlos de Novaes, Theo-
3ª discussão rlo ]>rojecto n. 78. de 1896, re- tonio de B1•ito. Serz~dello Corrêa.. Urbano San
gulando o serviço de assisteucia publica aos tos. Luiz Domingues. Rodrigues Fernandes, 
alienados (3• discussão ) ; Güedelba Mourão. E1uardo de Berrêdo, A'hi-

Do parecer n. 6,1, de 1897, nomeando pa.ra sio de Abreu. Hen1•ique Valladares. · Marcos 
o cargo de o1füial da Secretaria da. Camat'a · de Araujo, Pedro Borges. Tl1omaz Acciolí, 

• d{)s Deputados, vago peta promoção elo Bezerra Fnntenelle. Ildefonso Lima. João Lo 
official Carlos Francisco Xavier ao cargo de pes, Francisco Sá, Marinho ·de Anfu>a.de, Au

' . cliefe de secção. o cidadão Artbur Dias gusto Severo.Tavares de Lyra, Francisoo Gur-
• · (discussão unica) ; · gel. .José Pe1·egrino, Trindade, Appolonio Ze-

Do projecto n. 284 A, de 1895, autorizando nn:vr1es. Silva. Mariz, Ermirio Coutinho, José 
o Poder Executivo a maudar pagar ao car· MàrfanÓ. Teixeira. de Sã., A1fonso Casta, Her
teiro de l" clasõe da Reparti<;ão Geral dos culanoBandeira,Coelho Cintra, Pereira de Ly
Correios, Philorneno Jocelyu Ribeiro, os ven- ra., Malaqul~s Gonçalves, Cornelio tia. Fonse
cimentos que deixou de perceber (2' dis- ca, Julio de Mello.Moreíra. Al'ves, Mig-uel Per
cussão); na.mbuco. JnvenciodeAguia:r.João de Siquei· 

Do projecto n. 15. de 189í, redacção para ra, Arthur Peixoto, Rocha Cavalcanti, Eucli-
3" discuss~o do projecto n. 44A,1le 1896, que des Malta, Araujo Góes, Neiva., Seabra, Mil
marca o pessoal dos esta.dos-maiores do Mi- ton, Manoel Caetano, Eugenio Tourinho, Ver
nistro da Marinha e do chefe do estado-ma.i.or gne <le Abreu, João Dantas Filho, Aiialberto 
general da Arma.da e o~ respectivos venci- 1{uimarães, Tolentino dos Santos, Ma.reclino 
mentas (3' discus~ão) ; Moura, José Murtinho, Heredia. de Sá, Osca.r 

Do projecto n. 16, •le 1897, reU.accão pa.ra Godoy, Irineu ·Machado, Raul Bnrroso, Felippe 
3° di~cussro do projecto n. J91, de 1896, que Cardoso, Pereira dos Santos, Belisario de 
declara. isentos da penbora varios beus,.além Souza, Fonseca Portella, Eri.co Coe!ll.o, Nilo 
dos enumerados no art. 5Z9 do decreto n. i37, Peçanha, Alves de Brito, Leonel Lol'eti, Silva 
de 25 de novembro de 1850, e dá outras pro- Castro,Agostinho Virlal,Ernesto Brazilio, Julio 
videncias (3ª díscussão) ; dos Santos, Barros Franco Junior, Urbano 

Discussão unicn. do parecer n. 66, de 1897, Marcande~. Paulino de Souza. Junior, Poo~e de 
reconhecendo Deputados pelo Estado do Es· Leon, Mayrink, Almeida. Gomes, João Luiz, 
pirito Sa.nto os Srs. Torquato Rosa Moreira, Vaz de MP-llo, Monteiro de Barros, Ildefonso 
Bernardo Horta de Araujo, Antonic Rodri· Alvim, Antero Botelho, Francisco Veiga, Al
gu~ de Campos Sobrinho e Galdino Teixeira fredo Pinto, Leonel Filho, Lamounier Godo
Lins de Barros Loreto, com voto c•m separado fredo, Antonio Zacarias, Rodolpho Abreu, 
do Sr. Cornelio da Fonseca. e uma emenda Cupertino de Siqueira, Telles de Menezes, 
de varios Srs. De:put11dos; Theotonío de Ma.g~lhães, Nogueira. Junior, 

3° discussão <lo projecto n. 6. de 1897, au- Arthur Torres, Manoel Fulgencio, Lindol1>ho 
torizando o Governo, desde já, a completar o caet" no, Edua.rdo Pimentel, Olegario Maciel, 
decreto n. 336 A, de 16 de abril de 1890, fi- Rorlolpho Paixão, La.martine, Luiz Flaqu.er, 
xand-0 para a 1'eforma. compulsaria ou volun- Alvares Ruhiã.o, Casemiro da Rocha, Domm
far·ia nos postos que menciona, as idades e gues de Castro, Gustavo Go 1oy, Adolpho 
gratificações adtlicionaes ao soldo, seguudo a Gordo, Fernando Prestes, Cezario de Freitas, 
tabella que propõ~ ; Lucas de Barro~, Edmundo de. Fonseca, Pau-

l" discus>ão elo projeeto n. li. de 1897, (Ui;- lino Carlos, Arthur Dierierichsen, Rodolpho 
pondo sobre a promoção de officiaes do cxer· Mirarnl.a. Ovídio Abrantes, Hermenegildo de 
cito. · Moraes, Luiz Adolpbo, ciracciolo, Xavier do 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 30 mi- Valle~ Alencar Guimarães, Brazilio da. Luz, 
nutos. Leonéio Co~a, Lauro Müller, Paula. Ramos, 

Francisco Tolentíno, Pedro Ferreira, Plinío 
Ca.sailo, Fra.nci;;co Alencastro, Victorino Mon· 
teiro. Pinto da. Rocha, Vespasiano de Albu-

25'" SESSÃO E~l 8 DE JüNFIO DE 1897 

Pi·esidencia do Sr. Arth'ltr Rios ·(presidente) e 
Vaz de Mel!o (1•1 vice-preside11te) 

. Ao meio-dia proc:ede·~e á chamada, á qu~l 
respondem os Srs. Arthur Ri.os, Gostava Ve· 
ras, Caloger.'l.s, Silverio Nery, Carlos Mai:ce~ 
líno, Albuquerque Serejo, Amorim Figueira., 

querque, Py Crespo, Campos carticr e Cas· 
sia.no do Nascimento (140). 

Abre-se a sessão. 
E• lida e :posta em discussão a acta. 

O Sr. Lauro .M:Ü.ller (pela ordem) 
- Sr. presidente, pedi a palavra. para fazer 
urna consulta a V. Ex. 

Desejo me oceupa1' hoje, ou antes; julgo que 
é de meu dever occupa.r·me das nomeações que 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/051201 5 10:32+ Pág ina 2 de 19 

SESSÃO EM 8 DE JUNHO DE 1897 129 

Y. Ex. fez pa.ra as rommrssões Permanentes _O SR • .Jos& MARIANO-De. sua Magestade. 
da Ca.mara, e, como esta resolução de v. Ex, · · 

. está contida na a.cta, q nero consultar a v. Ex. . O SR. S~R.ZEDELW CoP.RÉA-V enho s~licitar 
si devo fal!a1• nesta. occasiãõ ou si devo lOfoI"maço<·s que, ao m~smo t~mpo, sn:? u_pi 
ª"'uardar 0 expediente. desagg1·avo a um labeo de_ iosubord!naç~o 

"' · . · lançado a toda urna corpot·açao que. a.te hoJe, 
O SR. PRES!DENTE- No expediente, desde 

1 

estii, na consciencia publica. está no '3$pirito 
~i:e a mater1a de_ q1Je V. Ex. vae trutar de tod_o o paiz. na alma, no cor. açft. o -e. senti-
101 relatada na sessao de hontem. mentas de tridos os republicanos, foi hontem, 

O Sn.. LAURO MuLLl':R - Rorro então a e hqje e sc1·iL amanhã o baluarte da ct .. res:i. da 
V. Ex. que se diglle de iuscre-:er-me para ~epul1lic~ e das· lei~ .. Eu me refü·o, Sr. Dre-
fallar no expediente. s1dent~. a Escola Militar. , o s L A p ta. b Li na Ga~eta <le Noticias de 7 do corrente a. 

R._"' mz DoL:no - eço m em a transcripção de um telegramma. pa~sado pelo 
V. Ex - 1oUi:Ll obsequ10 · . Sr. Presid·~nte da Rl'pulllic:a ao .iornal Estado 

O SR. PRES!DE~TE - Os nobres deputados de S. Paulo, no q:.ial S. Ex. diz. nada mais 
são attendiuos. . nada menos do que o ~eguiute : 

Em seguici:l. é approvada. a acta. da sessão 
antecedente. 

O Sr. lºSecret.ario procede iJ. lei· 
tura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimentos; 
De Arthur Herculano de Almeida, pedindo 

que seja habiiitaào o Po,!er Executivo com os 
creditas necessa.rios ao pagamento do peticio
na.rio, do~ vencimentos QUP. lhe competem. 
-A' Commís$ãO füi Orçamento. 

De José Joaquim de Miranda, conf&rente 
da Alíà.ndega <le Santos, pedindo um anno 
de licenca.-A' com1nissão de Petições e Po· 
deres. 

O Sr. R.odolpho l\liranda
Sr. presi1lente, levo ao conhecimento rle 
V. Ex. que o meu illustre amigo e compa
nheiro de bancada o Sr. Galleão Carvall1a· 
deixa de comparecer por estar enfermo e 
guardando o Jeito. 

O SR. P:mstDEN'l'E- E' tomada na conside-
ração devida a communica.ção de V. Ex. · 

O Sr. Ser:;r;edello Corrêa -
Sr. presidente, de~o coméc 1r declara::.' do a 
v. Ex. que niio venho fazer parlamentaris:no. 
Venho, sim. solicitar do Poder Executivo 
da minha Patria informações que julgo ne
Ce$Sari,is po.ra orientar o meu espirita, para 
me r1al' pleno conhecimento dos factos que ja 
estão no dominio publico. e quo provoca.mm, 
oomo V. B:x. sabe>, a divi~ão do P:trtidn Re
public:mo Fe:l('ral em di-sirientes,que apoiam 
o Governo do Sr. Pruilente de Mo··aes, e o 
partido que pe!"manece firme e que foi le
vado pela.conti ngenda dos mesmo~ aconteci· 
mentos o.. fazei· oppasiçã.o, dentro da Comti
tuição, ao governo de S. Ex. 

C.c.ma.ra Y. 1L 

«Ao velho e prestigioso orgão republicano 
agradeço a justir;a com que julga o governo 
em face das occut>1•encias moti \";,d:i.s p(.'-[3. in
sHbo:rdinaç,10 da Escola l!Iilítar.-Prurlcntc de 
11Ioraes .l> 

Em primeiro lagar S. Ex. qualificou o a.cto 
de insubor.'linação, o que vern provar que::.; 
illustre repres~ntante da Bahia que npresen
tou <t moçiio nesfa Cnmara., qualificando o acto 
de insurgencia e d,, conseq_uencias ;1,s~cmbro
sas, não tinha rnziio, na opini:io do proprio 
Sr. Presidente da Republica, pois que este 
qualifica o acto de simples iusubord.in"ção, o 
que importa dii:er que não tinha reconhe
cido ramificação, exknsão nenhuma, e sim, 
um fücto isolado, pas~ivel de .uma rmnição 
dentro dos regula.mentas militares. 

Mas, Sr. prr-sidente, o que me traz à. tri
buna. a solicita.1• infor111ações é a •'X~JT·essão 
rlo teiegrammn,,_·::.nsu"ordiHaç<7o di; Escofo Mi· 
lito.r. Ha nest,a, <l.eelnr:i.ção é expI·e~sJ:o ou 
Iamentavel cl<:scuido da parte rle S. Ex .• uu 
inqn<>.liilcavel perversidacb, ou, o que nii.o 
qu<~ro acreditar, <1. lll:ti~ crassa iguo,·r.ricia de 
rudimentos que s. Ex .• in>estido. •lo alto 
poder. Linha u elevei· rle não tornar pulil ica. 
• A Escola Militar ê urna. vasta ÍINi'uiçii.o ; 
é uma graml~ c0rporação onde 1le um la.do 
exhte um 11ume1·oso e !'Orte pes~oa~ J.<. r;iagis
ter·io civil e milttar; dl'l outro lil.do um nu
met·oso pes,o::i.l civil e militar· da admmistra. 
ção. que co,neça no c.'1mmaodante ·,ite!·mina 
nos berleís e nos contínuos; de outro ::i.-10 ba 
aintla um corpo ó.i a!umnos que t<::íll o seu 
com:uanda.ute e pessoal de administl.;Jlçãoe ; , 
fin;.1lmente. S1·. presid~nte.'1a. um granáe nu
mero de 01Iici,1es, mda menos de ::lllO, e cerca 
de 200 a :~ao p ,·,v;as. . · 

Ora .. S1•. pre~idf'lite. a E~~ol:i. i\Jili 0 :i.o· e e~te 
to•lo, e est~ conjuncw !w.1·inonic0, e f i este 
con,itrncta quo no eh~ 15 de nnvernko <lg-iu 
francamen1e ao !ad,1 do~1·epuhl i <~;).n11s :nr·:i. lll.
zer-oe a pr;·clall.!:.1.ção da R<;publicn.; fv1 tánda. 
este conjuncto q_ue no dia ~ de no-•embro 

fj 
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agiu contra o golpe de Estado.e posso dar disto i via sobre o tombatlílho dos vasos <le guerra 
Testemunho porque me acba.va então na Es- os meus .a.d-.;ersarios da. vespera, que tanto 

. cola, e sendo um dos :primeiros a dar vivas me injuriaram; de outro lado tinha receio 
ao Congres~o Nacional, fui logo cbamado pele de dar com a minha posição de militar força 
comma.nda.nte da. Escola e ultima.mente aju- ao Marechal Floriano, porque julgava que, 
dante·geoeral do ~ercito .P1J..ra dizer-me que uma vez -victorioso, quízesse aproveitar-~e da 
estava io:lentifkado com os a.lumnos e â frente victoria para continuar no governo . 

• · destes_ marcharia . com_ o fim. de mant~r o o S:&. SEABR~- Eu ·e$tou ouvindo a decla-
domrn10 da Const!"Ulçao de 24 de feveren·o. raçã.o. · 

Foi esta. . mes m;;, Escola., Sr. presidente, 
que a 7 de setembro deu airtda todo 0 seu (Trocam-se muitos oiw-os apm-tes ;·o Sr. Pre· 
esforço e dedicaçãc... · sidente ~·eclama atteiição.) 

O Sa. SEAllRA-Corrtra V. Ex:. O Sa. SERZEDELLo CoaRÊt\. (di't·igindo-se ao 
O S:a. SERZEDH.r,o CORRÊA.-Contra mim Sr. Rodolplio Paixao.)- Eu não pergunto a 

não, e disto podem dar testemunho to11os os op}niã.o de V· Ex.; digo qual era ª minh&. 
Na qua.lidade de militar, Sr. presidente, 

alumnos e officlae~ da Escola. Surprehendido· ante a situação do meu espirita eu só tinha 
a."6 de setembro pela revolta qu'.l rebentava, uma posição rligna. 
a minha posição já est:"I por demuis tlefi- Não podendo ser stis}leíto ao governo Ç.o 
nida. paiz, e não podendo quereracceítar para. mim 

O SR. SE.ABRA-São de V. Ex. as declara~ 2' posição que t:J.otos acharam honrosa. de fu
cões feitas, na Casa de Detenção,de que tic<i:vn gir ú. responsa.bmdM.e dos aconteeimentos, rle 
}Jara. inrnbordinar :l Escola. fugir á. perseguição e ii. situação delicada que 

o SR. SERZEDELLO cormfa. _Perdoe-me; atravessava o paiz, só tinha. uma situação 
não ha companheiro de prisii.o que atteste digna da. farda. que vestia: era a de dispil-a 
semelhante cousa. hto é uma mentira. e e ficar em uma posição que eu espera. va. que 
uma calumnia, é uma infamia que sae pela os acontecimentos posteriores viessem justi
príme:ra vez a publicidade e a luz. (Soam fiCa.r. 
os tym)Janos.) · O Marechal Floriano mandou prendel'-me 

e recolhi-me â. prisão com altivez, com honra. 
O SR. PRESIDE!'TE-Attençã.o ! Creio que e com resignação; quando uns rugiam e 

estas 'Phrases não são dignas da discmsâo e quasi todos emrnudeciam, depuz com firm~za. e 
do Parlamento. (l'rocam-se dfre,-sos apar:es ; cor:i.gem e mandei ·publicar o que disse. 
soam os tympl'.IM$ ; o Sr· Presidente reclama o que todos os companheiros de pri~ão sa· 
attenção.) bem é que quando cl:legou ao meu conheci-

0 SR.. SER.7.EPELW Co&RÊA.-Sr. presidente, mento o ma.nifesto do almirante S:1l<l:i.11ha, 
não quero occup~·r-me co:n este inci<lente, protestei com a maior energia e sinceridade, 
já. por demais explana.do desde o meu de- a.tfirmn.ndo que só não dizia ao Mare~hal Flo
}loimento, da<io qmwdo ainda p"t'eso, q11ai:i.do l'iMO que esta:va. promptopara defeudel-o,por 
fui interrogado por officiaes, entre os qnaes não querer que elle suppozesse que eu ia as
o actual commaniiante do corpo de alum- ~im aproveitar-me da situação para fugir aos 
nos, coronel Trompowslty, depoimento 1uc rigores da prisão. · 
foi 11ublicado pela ir;ipren~a. Foi esta, :sr . presidente, a. posição digna 

Todos sabem que GU me havia retirado do que guardei sempre, firme nas minhas c1·en· 
governo, entl'e 0•1tras razões pela preoc- ças republicanas, resignado e altivo ante os 
cupação em que 1mava de que o 1Iareehul sofi'rirnentos que infiingiam-me. 
Floriano Peixoto quízesse permanecer no o SR. LAMOU?l'lER. GoDOFREDO-A demissã.o 
PoQduel'an· r1o r"ben~-\i 3. revol.t:l. d<.>. G <le setem- nií.0 foi por c;;.us~. ela questão da. organizaç<lo 

" w <lo Tribunal de Contas ? 
bro,:para a qual não tinha :,:ido convídado,nií.o 
tendo assistido a nenhuma. reunião dos que (Ha outros apartes.) 
se celebraram, era e~sa n. ~ituar,ão de meu o SR. SERZEDELLO CormiiA- Foi tambem. 
espitito. Essa. foi uma das questões que mais a.ctuou 

Surprehendido, n 6 de setembro, quando ia em meu espirito pa.ra pensar que o Marechal 
dar aula, disse ~rl\,nte o~ alumnos, perante preJ13rava a dictaclura. 
o cofJ)D doeente e o gr:nera1 Costalla:t, ~ntão Tudo btc está con~igno.do nn mín11a. cart:J., 
c<!mmancfante. qi•« fel i~1r1eiltl.'. _ ~<;tlL vi·~,~.':! qric o nnbri:J Depiltaclo snbe que scz•yíu até, 
pôde attest11l-o, qu1) ~- nm:l1:t pos1ç:1.o era r. el:-1 1;;;,lo seu füwl. de l.la;;;e pn.ra ;i. deuuncia. 
cadissima. De ·:..!.m Ir.:~i.c· el.:. nil" \ri;\ p:1l';1 :;.. ri":.- · . • , . , ,.. 
volta., cujos intuitos desconl!eci:i., par:t R gu;il j O ::;rt. :Sl·.Af!rtA e ouuos tl_,io aparte~·- . 
não havia sido convidado ou da qual, propo· O .S1t. ::iEt~%1w"r.r.o Coimr;_A-Mas t01 JtlSta· 
sitalm.ente talvez, ]13.via sido exeluit1o, quando mcntíl pela. razão, Sr. presidente, d<1 que 
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tendo vísto vencer o Marechal Floriano, pre
stigiado como a.inda. não foi ninguem neste 
paiz e cerca.d~ de um poder extra.ordi:na.rio, 

· ·entregar daspreoccupado o Poder Publico ao 
seu successor ... 

UM SR. DEPUTADO - Cumprir o seu dever. 
o S:R. SERZEDEU.o CoRREA.- ~ •• entrega.1-o 

ao seu; legitimo' successor, recolhendo-se á 
obscuridade, que no Cearà, em banqueta q11e 
ta.nto :aei-viu â. int'amia., · á mentira e á ca
lumnia. disse com a sinceridade que me ca
ra.cteriza.: <i: Quem errou .fui eu, e quem 
acertóu fostes vós~. (Apoiados.) 

O SR. Su:sRA.-E o manda.to~ 
. ( Ha outros apartes.) 

O SR. SEa.ZEDELLO CoR.RÊA-0 nobre De•:n
tado não tem memoria.." Si S. Ex. tives>e 
menos paixão para. com · os a.dversarios e um 
]IOUcO de memoria., ha.via de lembrar-se que 
o manda.to foi acceito por mim sem o menor 
compromis50. · 

Quem votou em mim, votou com a maior 
im.pa.rcialida.de ; o meu progra.mma era pau
til.do pE:lo meu passado e :pelos serviços que 
eu tinha, serViços que V. Ex. desconhece 
mas que o paizconhece perfeita.menta. 

O'SR. SEA..BR.A. - o passa.no de V. Ex. era. 
despir a tll.rd3. para não defender o Ma.recha.l 

. Floriano Peixotó. · 
O SR. SmnmELLO Co:imà\-0 meu passado 

era. a Repnbllca., era a abolição, era a energia. 
com que como Deputado soube combater o 
golpe ds E;tado, e como governo a ana.rcbia 
e as conspirações. (Apoiados; apartes.) 
· Ma.S, Sr. presidente, quando assim não 
tosse, quando fosse eu uma excepção na. Es· 
cola. Militar neste côro de adhesão e de apoio 
que deu ao Marechal Floria.no, isto queria. 
"dizer, porventura, que a Escola Militar não 
tinha esta.do ao lado do Marechal Floriano 
Peixoto? 
. O SR.. JOSÉ MAAIANO - Perdão ; si V. Ex. 
tosse revoltoso, a sU& defesa á. Escola seria 
ainda ma.is insuspeita. (Apoiados e n4o apoia
dos . ) 

o Sa. SEazEDELLO CoR.RÊA.-Or&. Sr. presi· 
dente, e. Escola. Militar, como a.cabei de des
crever, é esta corporação : · de um la.do, um 
numeroso ~l do magisterio, um numeroso 
pessoal da. administração, corpo docente, 
grande numero de officia~ com.mandantes e 
oll!cfalídade rlo OOt'pô de al1ZD1DOS e praças. 
Desejo, por conseguinte, que o Sr.Presidente 
da Repnblfoa. me informe com a maior sin· 
cerida<Ie os se.,auintes quesi.tos. (La.) 

O SR. NILO PEÇA.NBA.- Veja si a. ~rta do 
Sr • . Glicerlo estã. ahi e tambem a do Sr. Mi
.nistro da. Fazenda. 

O ·sa. S:rmZEOBIJ.o. CoRRí:A. - Qnero de
monstrar com as informações qrie hão de vir 
que esta. ba.llel&. da insubordinação na. Escola 
Milit&r é a maior calumnia. que a perfidia e 
a. corrupçã.o política podem ter inventado. 
(Muito llom, muito bem; apoiados; tumu?to.) 

Vem. â. Mesa, é lido, apoiado e posto con
junctamente em discussão o seguinte , · 

:a~UBRnn!!NTO 

Requeiro que o governo informe: 
l.• Do pessoa.! do magisterio civil e mili· 

tar, qua.es os lentes, professores.adjuntos. in· 
structores. que toma.ra.m parle nos aconteci· .. 
mantos ultimas da Escola Militar. 

2. 0 Do pessoa.l da a.dministro.ção - civil e 
militar - quantos se envolveram nos ditos 
acontecimentos. . 

3. • Qual o numero de o1Dclaes-alumnos e 
quantos tomaram pa.rt.e nos mesmos aconte
cimentos. 

4.•Qual. o numero de praças e destas quan
tas deixaram de ser desliga.dM por entender 
o governo que não tinham a menor culpa.bUi· . 
dade. 
' Sa.Ia. das ses.cJÕes, 8 de junho de 1897 .
Seneàello Corr~a;. 

O Sr. Beliaarlo de Souza -
Sr. presidente, o requerimento podia parlir 
de qualquer outro Deputado, menos do Sr. 
Serzed.ello Correia. 

E a. razão é clara. 
s. Ex. disse perante a Camara. e perante :i. 

Nação inteira., com a aut.oridade de que se 
reves~m as suas pa.lavt'&s, que não tinha. 
havido nenhuma insubordina.Ção militar, e, 
muito menos, plano de subversão, que era. -
diz S. Ex. - um mero a.cto de indisciplina 
escolar. 

A cama.ra não protes'.ou contra t:i.l modo 
de ver e só agora quer s. Ex. levantar uma 
duvida que não tem razão de ser. 

UM SR.. DEPOTADO -Logo éstii.o em desac· 
oordo com o Sr. Presidente da. Republica.. 

O Sa. BELISA!UO DE So'02A. - O Presidente 
da Republica ainda nã.o fa.llon omcia.Imente 
sobre o caso; limitou-se a amrmar pelo 
Diario Official que não tinha ba:Vido permr
~ de ordem :publica.. 

O Sa. B.!.R.BOSA. LIMA. - O Diario Official 
de Pernambuco dá-essa. versão. . 

o SR. BELISAB.Io »E Soou - A. camara . 
não póde pertnrba.r o· andamento natn· . · · 
ra1 de. uma Co~Ae inquertto, qne está · .. 
fnncc1ona.ndo, nem,a.;;;.ça.r pela vof.a<:ão de tal 
requerimento uma. suspeita& ~ool& Militar,. . . 
nem outro a1ca.nce teria uµw.. ~ invasão' : 

. .. · . 
. . . . .. 
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'· - · · nas attribuições do poder competente, que 
tem de dar o ~"u parecer. (Muito lie:m.) 

Ninguem miili. pedindo a palavra, é el'lcer-
rada a. discussão. 

,:;, Posto a. votos o requerimento otrerecido 
pelo Sr. Serzer:leUo Corrêa, é o mesmo rejei
tado por 81 voto> contra. 70. 

O Sr. Leonel Filho diz que, pela. 
-:- primeira vez, desde que é Deputado, vem 
· ·. ap1·esenta.r ã. consideração da Cama1"'1 um 
. req uerimeilto de informação a.o Governo, 
afim de 4ue lhe sejam dar!os certos e:ic!are-

•·· cimentos. de quE- precisa., para transmittil-os 
'·: aos habitantes ê:i. zona rfo seu Estado, cujos > . interesses mais directamente representa. no 
: · Congresso. · 

sageiros e leves em granrte numero. A an· 
cia'1ade tornou-se geral, porque muitas pes
soas daqui emba.rcara.m. Dizia-se que o Sr. 
Antonio Augusto Mari,rno estava a expirar 
e que outras pessoas estavam :feridas. Hoje 
de manhã. soube-se que o trem chegaria, tra
zendo os feridos. As~im aconteceu. A estação 
encheu-se. Mai.S de 200 pessoas, b•,mens e 
senhoras, :foram esperar o comboio funesto. 
O Sr. Antonio Maria.no veio, no carro de ba
g&Jem, ein estrulo comatoso e expirou aqui. 
Segundo informou-me o Dr. João Braulio, 
cerca de 30 pessoas so:ffreram contusões e !e
rimentos. Hou-ve braços e pernas quebradas. 
Uma. mulh ... r solfreu um trauma.tismo no 
peito, llcando com a ossada amolgada para. 
dt!ntro. Estâ. a. expirar. Outra teve a ela vi
cula partida e uma. pneumonia. traamatica..» 

< :::ie.be que· todo e qualquer requerimento. 
· com que o l'BP!'\>sentante da Nação ~olicita. Eis, em sua singeleza., descripto o horroroso 

., do governo infürmiições, a. attento o novo desastre. 

.. systema de direito parlamentar, inventado e ·~El!se a.ocidente devia. ser espera.do, pois 
ina.11gurado ultima.mente pe.los doutore~ em :;:egundo sei. deu-se do modo seguinte : a. ma
pr$$idencialismo·pal'lam~ntarista, consi!!e1-a.do cb.ina. sa.bin da. Oimpa.nha sem freios, tendo
arma de guerra. da· opposição. (Apoiados e se dado o desastre a.o chegar o trem a Cam-

. ni!o npoi.ados.) buquira; pouco mais de um kilornetro. em 
. . .·· Mas que import.1. isso. si para cumpri!' o lagar plano e sem curva. Quando os car

,-. seu dever tem n1·cessiJade de fé.zel-o' ro:s cJmeça.ram a trepidar, annunciando o 
O ora.dor deeej::. que o govt>rno lhe informe, desastre, alguns passageiros pueha.ram a. 

·;·< . por interm .. dio do Sr. Ministro da. Yiação, corda de aviso ao maebinista., mas este não 
em que condições de conservação está a; linba deu i!nportaneia., e os carros em seguida. sa.1-
!er.rea, denominada Muzambinho, que parre taram da. linha e tombaram na estrada. 
de Freitas. Estaçi<rda. Estr .. da de Ferro Minas Nesse trecho, el>1'a.ndo podres os· dormentes, a. 

.. . e. Rio, e termina na. cidade da. Campanha, e· ma.china.. passou, a.brindo os trilhos, e os car-
~ · t&mbem si a Co1npanhia Mnzambiuho4 pa.ra rosque iam a.traz, sahiram da. linha e tom
ê• · receber os juro.'!. ga.ra.nt1dcis pelo governo. baram.> 
.<·~-- tem cumprido as clausulas do contractc. 

· -. E58e requerim,,.ntll l'a.z sob & mais doJo:ro!!& A estrada, é verdade, continúa. a.bert&, no 
impressão, que lhe causou a noticia d·• des- trecho de Campanha. á.s Agua:s Virtuosas po

;: astre ocrorrblo naquella e>t1·ada no dia 31 de dres e o leito no mesmo estado de ha um anno 
maio ultimo, em que a. Muza.mbinho abriu á quando o governo consentir na. mudança do 

·. · sua historia de 1lesa.stres e ine;..'lllaridades lloral'io para os concertos e techamento da. 
::'. frequent.es e qua.~i diarias ma.is um e&?itulo. linha; por cumulo ainda, o ma.teria.! rodante 
· J!18S e~ eserlpto com o mugae das vict.imas empregado nesse trecb.o, que é o que já. não 

da 1nm. incuria, da. 1:1ua. má. V'ontade contr.i. a serve p~ a outra secção de Aguas a. Ffeitas, 
; Campanha. t1>do escangalha.do e velho ! 

o S&. LA.ll"RO MULLER-Apoiado. Deixei de Dizem que carros e macb.ínaS ha, cujos ei~ 
\. ir à campanha. t-m visita a<1 nobL'e Deputado xos são ma.iS largos do que o eixo da 
/ ,• .. A ba trada linha.. ,_,. por ""'mer em rcar Dessa. es • Essa. estrada. tem ga.rantia de juros do .Go-
: : ·- O Sa.. LEoNEL FILBo diz que, para. f'unda.- vemo e deve ter um engenheiro fiscal~ 
(?·: • mentar o seu i-eq nerimeato, basta. ler á Não faz o orador consideração sobre o facto; 
Z::,

0 

, ' ca.mara a. carta que aca.ba. de- receber e que ragistra-o. a.1lm de que o Sr. Miu1stro da Via· 
'~ -- .· ·' dá. notieia do desastre, a. que se rereriu (Zê): ção, qne deve ser solicito no cumprimento de 
::~;, - -e Hontem (a. carta. é de l do corrent.e) ás seus ~everes. tome i;rovíde?Cia.s energi~ e 
~-·:::~ 3 bora.s da tarde, como de costume, o trem qnesaoabsolnta.ment.e precJ.Sa.Spa.nga.rantira >· · · :partiu desta. cidade da. Campa.uh&. levando vida dos seus concidadãos.que "tran;;itarem na 
2':: · grande numero de p~eiros •. Na vespera Mw.ambinho, que,eomo toda estrarla iie fetto 
; .. ·: .. =.'·:.·,···.· havia. e. hov.i.~o.ã. uout.e. A tarile cireul·.iu 1!ª ldeve ser ,P~ra o ~overno. responsa.vel ~la. 
:(:-;·_ cidade a notlCJ.a ·-~e haver () trem daacarn- sna. adm1ni::-tra.c;a.o, porta.dora das a.legr1as 
~~~~ lhad.o a.nte$.de cLega.l" a. ca.mbuquira, ooca.-- do progresso e não· a. mensa.gei1.'a da. 
~(>/Biclllro.Jdo ferimentos graves" em. a.lgWlS: pas- mortã. . .. 
~~~:<:}: ~: ' . - . . . . · .. - . . . . . . . . . - . . 
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E' preciso que a. lncondescendencia inexpliea· sllmente a.os altos inte-resses da. sua Patria.. 
'Vlll do governo tenha.um pal'a.deiro para que (Muito bein; muíto be11i.) 
nã.o ma.1s a estrada, á. queallude, continue a Vem ela. propaganda. republica.na e por isso 
deixar mulheres vfo.vas e cri1mças orphã.s. ao enf1'entar as questões, que se agitarem no 
(Mu_ilo bem.) parlamento, por cuja. decisiio, por seu voto, 

O i·equerimento, -á.ssigna.do por qua.si toda. será responsavelpe rante a. ~•ação, não deseja. 
a ba.nC11do. mineira., não significa opposiçii.o ao pautar os se~s actos sin5.o :!e conrormi'1ade · 
governQ·. qualquer que seja. a. posição do ora- com a justiça, nã.o consentindo nunca, siquer 
dor na C&mara.. por um momeClto, que delle se diga. que, por 

N""ao quer qne se o julgue assim, por ter um dest'a.lleclmento qualque~. considérou um 
sido apresenta.do pol' elle oraclor, que na...; dia. o codigo fundamental como um amalgama. 
memora.veis sessões, em que scendio o Partido de filai.rranas politicas, qu.i esconde, sem o 
Federal. votou coiltr:i. a moção Sea."b"ra e não ver, o antigo regímen ret<Jcddo à moderna.. -

.deu o seu :voto ao actual Presidente da Ca- (lriuíto bem.) 
mara. · . Não sabe si essa. sua. po;i.;5.o sa.tisfa.z a.os 

'Voton contra. a. mocão, apresentada. pelo interesses do momento. Ma!! que importa.~ 
illustre repr•·senta.nte da Bahia, coherente- Com o eminente publicista chileno, conclne 
mente com os principies da. escota. politica, á. dizendo, que o lavrador dac; steppes russii.s 
que pertence ; n[o deu o seu voto a.o Sr. Al'· sa.be que a sua semente ha de, pol' longo 
thnr Rios, a. qoem individualmente presta. tempo, ser estirllisada pela. neve. e comtuiio 
todas as homenagens, porque, colloca.da,como atira.·:l ao solo com a esperança de vel-a. ger
foi, a sua. reeleição em um terreno incoava- minar viçosa. 
niente e não tendo o Presidente de. Republica. . Serneiemos, como elle, id~as, ainda. com o 
.querido acceita.ra solução a inaia razoa.vel risco de que nã.o rructit!.que!Tl no gelo crYsta
possi:veI, que lhe fôra. o1ferecida pela. bancada lisado do _ erM ; tal vez lancljm ra.izes na ge
mineira, ern sua. unanim1darle, ioterea~ada na r1~çii.o que surge, nã:J como gelo, mits como 
manutenção do alto prestigio do p~imeiro fogo que vivillc3. e regenerç,. ( Mttito bem; 
m~istrado da. nação, para. pôr fim â. crise, mi,ito bem.) 
que traba.lhava fundo para. a desorga.nizac;ão vem á Mesa, ó lido, apoiado e · sem debat.e 
do Partido Feder11.I, o oradol' não vactllou, 1.1pprovado o seguinte 

_ não trepidou .em votar no general Glicerio, 
que representa as ·gloriosas tradições re
publica.nas da sua patria,deixaodo de acceitar 
a imposição de tllna ca.odirla.tura. sympatbica 
embora. mas qne surgi;~ apresentada. e 
apoiada. unicament!\ no partido pessoal, qne 
se estava. formando. 

Republicano, apr•mdeu nos sublimes livros 
de Rouasea.11 a. ter horror á;; doutrinas de M •· 
cllia.vel; representante ele Minas Gera.as, 

.. onde o systema republica.no redr~ra.tivo foi 
perfeitamente comp1-e!1eo·1ido e vae sendo, 
gtaç:i.! ã. orienta.çio e boa fé dos que lâ. go
vernam. a.pplka·lo em toda. a sua pureza. 
não sabe curvar·se dea.nte de possíveis ma.n· 

- darínat.os politicos, que po~m surgir para 
dbvirtuarem as normas constitucionaes, por 
qoe na. ordem politico. sómente a.d.ore. a llber
dade . 

.Usim pois, no alto post.o de represeatante 
da Nação, cnja. gua.Na: lhe fôra confiada pela 

:aEQUlil RL'\!ENTO 

Requeremos que o Governo .por lnter
medio do Sr. MI 11istro da. Vi!M;ão, nos informe 
P.m que condiçõas de conser\-•.1;ii.o está a. linha 
ferren.. denominBda. Muza.m11inbo, que p:i.rte 
tle Freitas - est&çâ.o da Estra·la de Ferro 
Mina• and Rio e termina. ll•\ cidadB da. Ca.ni· 
iianha e tambern si a t;o1:1panbíe. Muz•m
binbo, para receber os juros. ;,'ll.ra.nt1dos pelo 
Governo, tom cumprido as cla.usnla.s do con· 
tracto. 

Sal& das sessões, 8 de junho de 1897 .
Leunet Füho. - Aloa;·o BotMo. - Ildefonso -
A.luim.-Monleiro dB Barro:r.-Jo·lo Lui::.
Rodolp/10 Abreu. - .A,,.:onio Zacarias, - No· 
gueirq. J"nior . - Manoel F .ilgencio, - Lin· 
dolpho Caeta110 .-Almeida Gomes.-Eduardo 
Pimenui. - Ca:&ogsras. - .Arthur Torres. -
Thdotonio de Mago.lhl!es. - AlfreiJA. PitlUJ, -
Lamartine .-Cupertino de Siqueira .-Olega
rio Maciel . - Mo.grink.:..... .41<1tero Botelho.
Rodolpho Paizllo.-Padua. R-:.;cnrú.-Augusto 
Clementina.- Gonçalres Ramos.- Lamounier 
GoiJ,ofredÓ . · 

_ genero:i da.de dos eleitores da. sila. tel"l'&, quer, 
11.el ás tradições do seu pa!<Sii.do, fiel a.os Sl.lUS 
i11eaes politicos. se-rvir ã. Republica., sem pre· 
occupaçõe.s pe:;soa.es, não deixando que no 
seu coriM;ão dominem -odi~ iras, cole~. 
paixões parti'darias; que sã.o moveis de acções.. 
que nem sempre são legitimas; quer gaarda-r 
intactOs em. so.a vil'ginal puresa os princípios O.e Srs. Rodolpho Abreu e . 
da Constituição de 24 de feVPTeiro, que ta.m- La.ut"o Müller ( pdri ordem) pedem 
bem votou, perdenLJ.o de vista as pessoas, os

1
prorog:1ção da.tb.C.'& do exp;;1iente _por ma.is 

podel'osos. os idolos do dia, para attender 30 mlnuf.os; - · 
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Consultada, a cama.m concsde a. proro- _ Vem 6. ~esa; é lido, <l!>C1iado o posto con-
gaçiio pedida. Jtlucta.menw em discussão o seguinte 

O S r. Rodol pbo Abr eu - Sr. 
presidente, começo por agradecer i. Camara. 
e aos meus ilfüstres collegas a fine"la. que me 
fizeram, . concedendo a pr orogação pedida. 

Agora verá V. Ex - que eu não Yenho 
l'~ubar tempo á. casa.; venho apenas na po
s1r;<"to de Deputado e de quem sempre ievo 
posição definida ainda hontem aecentua.dn., 
))elo discurso aqui proferido, cumprir um 

' dever. 
Tendo est"ranbado a..s praxes o :i.s iono

"l"&çl'ies, que se vão, a men Yer, inconveniente 
e até inconstitucionatmente, introdnzlcdo no 
regi.meu, que jurei defender. man itàsto a 
sarpr~ do meu espirito por ver tambem, 
em ma.teria de administração, inaugurado 
em nossa Patria. u m r egi.men que ate então 
não seti nha. in!cia•lo. 

O illustre Sr_ Ministro da Viação em sua
exposição de motivos, accus.1. de tal modo 
alguns dos seus antecessores na.quella. pasta., 
que eu desde logo comprehendi que devia 
apl'eser.tar, na primeira opportUnidade, um 
r~querimento, sobretudo, porque o seu ante· 
cessor era. um ex-membro da ba.ncada, a que 
pertenço e um distincto represen·iante do 
meu Estado-o Sr. Dr. Antonio Olyntho dos 
Santos Pires . 

Nestas condições, eu, que estran hei que 
tn.l accusação fosse feita. de modo tão cla.ro e 
terminante pelo illustte Ministro da Viação 
actua.l, em relação á adminiSt1·ação do seu 
an~C&S$Or com a responsabilidada do Sr. Pre
sidente da Republica. a quem a liás com tanta. 
le.<ldluie serViu aquelle meu illustre amigo, 
no interesse ile sua defeza que serã., creio 
eu, caba.l, quanto ás accusações que lhe foram 
dil•igidas, e no interesse da. administração de 
tortos os seus antecessores, que occuparam 
aquella. posição, mando á. ~Iesa um requeri
mento. 

Sr. presidente, o meu pedido de informa
ções tem grande im:portancia., nã.o só em 
rel~ção a essas rescisões de contractos, mui
tas das quaes, a meu ver, teem de so.trre1' 
l:irgo debate nesta Ca.mara, como em relação 
ao desacerto que hontem profl.iguei desta 
tribuna, da suspensão brusca dos trabalhos 
-pu.blicos, com grande prejuizo do Thesouro 
da União. 
. Ac~o. pois, que o meu requerimento ba de 
merecei• as honras dn a.pprova.ção desta. Ce.
mara, para esclarecimentos da :i.dministração 
publict\ do meu paiz. 

O Sn.. Jo;;é M.u>.li.NO- V. EI.. póde contar 
commigo. 

O S.a. SER.ZEDELLO CoRll.~ - E commjgo 
tambem . 

REQT.i"ERIMEi'>TO -
. . 

Requeremos_ que, por intermedio àa Mesa 
da Ca.mara., ao -Sr_ Ministl'C·, <la Industria., 
Via.cão e Obras Publicas sejam pres~das a.s 
seguintes tnformações: 

a) côpia dos contractos · e respectivos ter
mos das rescisões celebrados core os diversos 
empreiteiros das estradas de terro da 
União; · · · 

b) cópia dos relatorios ou exposições dos 
engenheiros chefes das esiradas em construc
ção e apresenta<los pJr oceasiã.o da suspensão 
dos respectivos trabalhos; 

e) qual a importancía despendida oom a.s 
obras aba.ndona.das ; · 

d) qual o valor do material exist.ente por 
occasião da suspensão dos trll.balhos. 

Sala. das sessões, 8 de junho de 1897. -
R odolpho Abreu.- Citpettino de Si9-weira .
Francisco Sa.- AZuaro Botellio.- GOTlçal~s 
Ramos.- A,·tht'r Ton·es.- Leonel } 'iU!o.
Theoeonio de Magalhães.- Almeid« Gomes.
Padiia Re::eiide.- Eduardo Pimentel,- Al
fredo Pinto.- Lindolpho Caetano.- RodoZpho 
PaW:ao.- Monteiro de Barros.- ltdefonso 
Alvim.-Antonio Zaclw.rio,s_-Calogeras. 

O S r. C upe r t ino de S .lqueir a 
pensa. que o req1Jerimento que aco.ba. de ser 
a.presenta.do ê a defesa. do illustr-e mineiro 
ex-Ministro da. Viação, porque fornece ensejo 
de serem feitas manifestações contr3. a.s in
vectivás e contra o systema., inaugurado 
pelo honrado Ministro da Ag-ricnltura., de 
tudo destruir para. sósinho surgir no melo de 
todos os destroços. 

O orador refere-se a. uma exposição do Mi
nistro da. Viação, commentando-a longamente 
e lamentando que ella. fos~e inclUida. na 
mensagem presidencial . · 

Termina pedindo à. Cama.ra que approve o 
requerimento do seu collega de bancada., 
porque as informações são necessaria.s para 
a defesa. do illustre m íneiro a. quem succedeu 
o actua.l Ministro da Viação. 

O Sr. A..rthur T orres- Sr. pre
sidente, pedi a pafavra a V . Ex- pa.ra de
clarar à Cama.ra dos Deputa.dos que sou 
signata.rio t.ambem deste requerimento e, 
como eu, outros oollegas da. baocada; m3S que 
não (1 asaign:lmOS com o fim. como disse o 
orodor que me precedeu, de :ienunciai• o Go
ve1•no à. Naçiio, como de!r:;.udador dos di
nheiro.!! iiulJlicos. (A1<0iado.-.) 

Faço est:i. decla.racão em meu nome e no 
de alguns dos meus colleg-..s. Tambem e so-
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mente em. meu D«>me tenho a declarar agora., 
Sr. presidente, que tão pouco assignei este 
requerimento com o fim da defender o illus~ 
tre mineiro o Sr. Dr. Autonio Olyntho dos 
Santos Pires. 

A exposição de motivos de S, Ex •• Sr. Mur
tinbo, ftc;i.ril. sendo a. expos}ção de motivos do 
Sl'. Murtinbo e o Sr. Antonio Olyntho oca· 
racter que todos oonbecemos e 1'espeita1nos. 

Essa. declaração faço-a. }lorque o Dr . An
tonio OJynt.ho ·não :Precisa. de defesa. ; a sua 
defesa. está na. &!ereta.ria. de Viação; está nos 
seus actos a.l.li exercidos como Ministro du
rante dons annos,justifi~ndo o seu passado e 
honra.ndo o nome mineiro. 

O SR. CUPER.'I.'INO n:e: S1QutlRA. - V. Ex. 
então é um amigo ~rso do Sr. Dr. .Alitomo 
Olyntbo. 

O SR. A.R.Tl:IUR ToaRES - Muito obrigado 
men collega., o nobre Deputado é bastant.e de· 
licado, e V. Ex. descuJ.pa..r-me-ha. não poder 
retribuir-lhe. 

Além disso, Sr. presirlente, & admi.aiSt1'8.Ç"JO 
do Sr. Dr. Anionio 01.yntho foi constante
mente fu;calisa.da. e um dos maiores flscaes 
que ella. t.eva foi o illustre Deputado por 
Minas, o meu honrado amigo o Sr. Rodolpho 
Abreu.. 

rista. de censurar os actos dos secreta.rios de 
I!:sta.do. ( Apoüidos.) · 

O Sr. Ministro da. Viação agiu dentro da. 
esphera. que lhe e traçada. pela. Constituição, 
oâo veio perante o Congresso fa.zer a. slla. ex· 
posição de motivos; mas fel-a pBI'ante o Sl'. 
Presidente da. Republica a. quem deve d.ar 
contas dos seus actos. (Apoíados. ) 

As a.ccusa.ções feitas ao Ministro da. Viação 
considerando-o até capaz de defraudar as 
rendas do Estado. não podem ser a.presen
tadas sem p'I'ova.s documentadas. (Apoiados.) 

·ora, si o honra.dó Deputado por Milla.s e o 
primeiro que vem pedir esses documentos e 
essas proV3.S, como póde S. Ex. antes de sa.
tisfeito o seu peàido, trazer para. o tapete da. 
discussão 3.Ceusações desta ordem~ (Apoi
ados.) . 

Sou o primeiro a. 'Votar :pelo pedido de in
rorm.açã.o e decla.ro que. si esses documentos 
me convencerem de que o Ministro errou, 
terei a. independencia. necessaria. _para. o 
accusar. (Muito bem.) 

Antes disso. porém, só posso considerar 
como ca.lum.nia. as accnsa.ções aqui apre.sen· 
ta.d.as. ( Apoit.uliu.) 

O SR. RonoLt>ltO AB.LU:U - Fni o apre· 
sentante do requerimento e não articulei 
·uma palavra contra o honra.do ministro. 

o Sa. JOSÉ MUR.TIN!lo-Agua.rdemoo, pÕis, a. 
~inda dos documentos e. em :presença delles, 
todos nós teremos meios de formar com se· 
gurança o nosso juizc. (Apoiados.) 

S. Ex:. incansa.vel batalha.dor pelos inter· 
esses do no&m Esta.do. e especialmente do seu 
eleitorado, por diversas vezes levantou ac
cusações a.qui a·ua. imprensa., contra. o hon
rado ex-Ministro da Viação, em virtude de 
act.os que S. Ex. er:lõ obriga.do n. praticar, 
como Ministro da. Republica e recla.mados O Sr. Oa.logeraa estranhando a. . 
pela situação do pa.iz. e nessas occa.síões demora. no cumptílllento fia 11m simples pre
s. Ex., o nobre Deputado pelo 8• districto de ceito orçamentario, em. virtuda do qua.I. o 
Minas, t.eve sempre contra a.s suas injustas honl'Bdo Sr. Ministt-o da Industria. se julgou 
aocuB&Çães o meu voto. habilitado a promover no Esta.do de Minas & 

Por isso não posso de modo a.lgum ser rescisão de contractos, para cuja. realização 
sOli.darío hoje com S. Ex . . e com o seu normal o Congresso o ha.bilitá.ra., a bancada 
illustre eollega de dlstricto nesS&. defesa des· \mineira apresentou um requarimento soli
necessaria . com que pretendem prestigiar citando informações que lhe -permittissem 
·ainda mais o requerimento em discussão. desrle já desobrigar-se dos compromJs,,os que 

o sa. RonoLPBO ABBtu - Mas eu Llunca assumiu para. com o seu e~eitora.do. . . 
ataquei 0 caxacter nem a honra. do sr. An- ~ mooo o.enuum podei:111: ser _seu 1ntutto 
tonío Olyntho. . preJulga.r ~ctos de admJ.mSt~, de i_:n~o 

o SB.. A.B.THUB. TORRES - Nem eu disse 
isso e nem coDSidero o nobre colle.,na-.capaz 
de tal. 

Tenho, portanto, Sr. presidente, lavrado o 
meu protesto. (Muito bem.) 

O St". José :M:urUnbo - Sr. 
presidente, sarprehendido pelas divagações 
que acabam. de ser feitas, muito fóra do as
swnpto do reqnerimento do nobre Depotaào 
por Mina.a Geraes. não posso acompanhar .a 
discus..~ nesoo terreno, em Pl'imeiro loga.r 
porque não acceit.o o systema parlamenta• 

nenhum pode o seu a.cto ser constdera.do lde1e. 
preconcebida. para. aceusa.r este 011 aquelle 
Secreta.rio di! Esta.do. 

o que teocíona.ve.mos t>zer. e está no 
nosso intuito. é apenas proclll'ar conhecer os 
moti'vos que no animo do Mínlstro da. ln.dus. 
tria pa.ssa.ra. -para perturba.1", de modo grs.ve 
como fez, todo o systema !erro-viario do :nosso 
Estado, tt-azendo ao Governo de Minas Ge.
raes as düficuldades mais serias e mais 
graves, como consequencia. natural. dos actos 
que s. Ex. pro.ticou. · 

Vê a. Camara., portanto, que naquelle pe;. 
dido de informações que ()5 Deputados. mi-
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'.. , neirÔs dirigem ao Poder Executivo, 'Por 
. . intermedio da. Mes3, de modo algum póde 

ba-ver intuito hostil em relação _a. esse ou 
aquelle fünccionario. · 

,,; · A feiç.ão que a ~scussão do requerimento 
;"'" · · tomou pa.~-ece a.ccentua.r uma. nota que ab

solutamente nã.o estava. no espirito, pelo 
· · menos pôde o orador ga.1-antir. da. maioria 

dos signa.t.arios do· requerimento. 
. Quanto a.o que declarou o nobre Deputa.do 

Sr. Cupertino de Siqueira., em relação á dereza. 
no ante~r do a.otual Ministro da Industria, 
deve o orador dizet que ella está na propria. 

. . a'dmini&traç.í.o· que elle fez no seu honra.do 
>~ : passado (apoiados) . com o qual todos os mi
; · neiros, sem e:tce_pç!to de um só. se declaram 
· · · sólida.rios. 

O SR. LA~IOUNJER Gono'Fl?.Eno-Eu não, 
mesmo porque sou suspeito, tratando-se da 

· ·.:pessoa. do Sr. Antonio Olyutho. 
o SR. RODOLPHO ABREu-Tra.ta.-se de nma 

quest.ão administrativa importante e não de 
questão pesso:i.l . 

O Sa . CALOGJtRAS-Si quando vierem os 
documentos, ora requisitados. ou, si por 
acaso antecipar-se a chegada delles á. apre

·- · ciação dos creditos ex:traordi narios abertos 
pelo Sr. Presidente d(l. R.epublica. para. paga
das rescisiíes de contractos pol" S . Ex. feitas, 
em qualquer dessas occasiões. eendo a ad-
mioistru.çã.o do Sr. Antonio Olyntho a.tta.cada 
tod'1S os mineiros sa.ber-J.o qual o seu dever a 
eumprir ! (Apoiados.) 

-~. 

:-

O Sr. Cnpertioo de Siqueira 
-Peço·a. pala.vra.. 

O ~r. Presidente-V. Ex . . não 
póde falla.r duas vezes sobre o requerimento. 

O SR. CurEl:TINO DE SIQUEIRA-Para uma 
explicação · pessoal. 

O Sa. PRESIDENTE-Tem a palavra o nobre 
Deputado. . 

O St•. Cup~rt.ino de Siqueira 
(para uMa cxpticaç110 pessoal) vem dizer que 
houve equivoco ou má. interpretação das 
suas !J&l.!.vras por parte do honrado Deputado 
pera Ca.pi tal Federal e de a.lguns collegas mi
neiros . 

;~. :· Qner a.peMS dizer que o requerimento re
:.z-- presenta o ensejo que a bancada mineira t.em 
: · .. ~ para. fazer a de~sa do Sr. Dr. An't9oio 
~: ·. -Olyntllo, que so:trreu accusações muito ~érias. 
#~.:e _ Tudo mais :iuanro disse o orador -foi por 
<: sua cont.a. a.penas e não· em nome da b:i.ncada 
:(-· mineira. · 
~;> O que disse com relação ao actual Ministro 
'!:-· foi em t-epresalia. ao que s. Ex. disse na. sua 
;;. . exposição de 5de maio,em doco.mento o11lcial. 

fü~ . 

contra. a propria. honorabilidade do ex-Mi
nistro: des,.,<>r.1çado rle quem não sabe ter 
amigos l Houve, portanto, equivoco e má 
interpretação das suas palavras. 

Fica. a discussão adiada. pela. hora. 

O Sr. Lo;. u:ro Uülle:r (pela ordem) 
-A Cama.ra. deve ter observado a ~iencia. 
com que vi esgotado pelos nobres deputados 
o Lernpo que para mim ba.via requerido. 

Procurei atá no Regimento disposição que 
me autorizasse a. apitar. porque no caso 
affirmativo teria apitado. (Riso.) 

Mas o RegimentQ não me dà. essa. auto
riza.cão e a.guardo, porta.D to, confiado na 
bondade de V. Ex:. e da. C&ma.ra, que me seja 
concedido um quarto de hora a.inda. no expe
dieute. 

O Sr. President:e-A Mesa. cum
priu o Regimento. Elia. nã.o podia negar a. 
pa.la.vr:i. aos oradores que quizera.m di:;cutir 
o requerimento. V. Ex. r1evia. a.presentar 
novo requerimento de prorogação. 

o SR. LAURO MULLER. - Requeiro mais 
mein. hora de prorogaçã.o do e:q>edi~nt.e. 

Consulta.da, a. Ca.mara. concede a proro-
gaçã.o ~dida. . 

O Sr. Luiz Adolpho - Sr. pre
t"i•iente, V. Ex. e a Camard. eabem o quanto 
sou avesso a. oceupa.r esta. tribuna. Sô o cum
primento estricto do dever. só os l:i.ço., de so
lida.rieda.de pl'litica que me prendem ao il· 
lustre Sr. Ministro da. Viação obrigam-me a. 
oooupar a. attençã.o da Casa.. 

As a.ccusa.ções do nobre Deputa.do po1• Minas 
Geraes. o Sr. Cupertino de Siq ueil'a. .•• 

o SR. THEOTONIO DE . MAGALHÃES - Foram 
IIl8.l entendMos. . 

o SR. LUIZ ADOLPHO- ••• são baseados na. 
exposição de motivos que o Sr. Ministro da 
Viação submetteu ã. consi<1eracã.o do Sr. Presi· 
dente da R.epublíca. para justificar as iodem: 
nisações aos diversos empreiteiros de estradas 
de ferro, em consequencia. das resci~ões dos 
contractos pa.ra. a re.specti"V& constrocçã.o. 
O nobre Ministro não aoousou o seu prede
cessor de dfshonestidade e aem de fa.lta. de 
cnmprímento de dever ; elte a.ssigoalou sim- · 
plesmente os defeitos geraes da nossa admi· 
nistração, mostrando que diversos chefes de 
repartição continuam a excerler a.s verbas 
vQtada.s. fa.zendo obras de despezas, eEfectuan
do melhoramentos que o Congreaso não tinha. 
votado .e pa.ra que o Pa.rla.mento não havia 
consignado· verba.-

UM SR. DEPUTADO - E mais ainiia., que o 
Governo não tinb.~ força :pa.ra. fazer cumprir 
tudo isto. . 
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O SR. Luiz ADOU>RO-Nem sempre póde o 
Ministro sa.~.el' o que se passa. oa.s reparti
ções. Repartições ba. que mesmo Da. Capital 
Federa.L, esca.pam a esta fi.,calízação. 
· Já. mostrGi, em aonos anteriores. q11e havia. 

repartições em que as verbas votadas não 
eram respeitadas, gastando-se o dobro ou o 
triplo da. que era consignaria no orça.m .. nto. 

Ora.. o Sr. Ministro da Viação mostrando 
que uns certos trabalhos eram feitos sem au 
toriza.ção do Po•ier Legislativo, não fez mais 
do que assígna.la r um lacto grave que desor
ganizava. o< orçamentos, contl'ibuii do para. a. 
mystifica.ção do principal p~~ pel que esta mos 
fazendo, que é votar orçamentos consi· 
gnan~o verbas determino.d~ po.ra. ·determisa.
dn.s obras. (.4partes.) 

O Ministro mostrou que houve contraeoos 
oserosos, reitos sem a. devic.la. autorizar,:ã.o e 
muitos delles são anteriol'eS ã. administração 
do Sr. Antonio Olyntbo. 

. O nome de S. Ex., va.ntajosa.m·Ante conhe
cido não só da. Ca.mara. oomo do Esta.do de Mi· 
nas e de todos os outros &tadt>.; da. Repu
blica.. ftcou a.ssignalado na s :a administração 
pela. sua. Jedica.ção ao serviço publico. 

Eu sou insu:;peioo porque sou aprecia.dor 
daquelle illustre mineiro.que tanto contribuiu 
para. firmarem-se em Minas liS iD.:>tttuições 
repu blica.na.s. 

O SR. T!leoTomo DE MA.GAL!!Ã.t:> - Isto e 
-verdade. 

o SR. LUiz ADOLPHO .:._º nobre Ministro, 
portanto, não podia esquecPNe de que se 
tratava de um correligiona.rio illuslre que 
com tanta. a.bneg~ção se havia occupado dos 
int eresses do paiz . .• 

o SR. T11EOTo:s-10 nE MAG.u.nw - rnreui
mente esqoecuu. 

O Sa. Luiz r\DOLPHO-••• qu11 fez uma arl
ministrll.<.-io honesta., mas que b&m podi:\ 1les
coohecer os rllcto~ de que i;e trata, pol'qua 
em outros ministerios teem·se t'la.rlo igua.es 
abusos, !:em sciencla. do Governo. que só pMe 
delles t.e:r conhecim~nt.0 qu;lnrio as contH8 
chegam a.o ThP.sour,,; porque, V. Ex • ..aho 
que as presta.ções das conta:\ andam ~mpr~ 
muito atl'a.1.a.das, tanto que a.inda. não veiu 
o bala.oco da receita e d.e~peza. de 1892.. 

Eis, Sr. president.e, o que etn clefesa do 
acto no nobre Ministro da. Vi:iQ:io julguei <lo 
meu dever responder, pedindo a.o nobre re· 
presentante de Minas, autor do requerimento, 
que formule as suas a.ccusações em termos 
positivos. 

o SR. RODOLPHO ABREU-Sou eu o autor 
do requerimento e cfüse claramente o qu·e 
pensa.va, e que conGribniu para. o desfrauda· 
mento do Thesonro. · 

UM Sa. DBPUTA.DO-Por erro de ofllcio. 
c&ma3 v. n 

O Sg. Lmz AooLPB:o -W"a.o h a tal. V. Ex. 
deve explicar isU> e fvrmular a. sna. accusa.çã.o 
in<lic:mdo oo pontos em que o Ministro errou, 
pedindo ao ·,overno d~ Republica. a. rescisão 
de contr-acU>s onerosos que o estado actual 
do Tliesou1-o nã:) comporta. Sabe V. Ex. que 
si o Gove1·no rlo Sr. Prudente de Mora.es não 
ti 1·es-e tomado esta medirla.. e:; ta.riamos com a 
banca.rrot3, porque não lia dinheiro. (.4.partes.) 

V. Ex:. sabe que as estações fisca.es estão 
rendendo menos que d'anres; ·que na. nos:!a. 
principal. e.;taçã.o de arrecadação é possível ·, 
que a rnoda não attinja a somma. consignada. 
no orçamento. V. Ex:. conhece a deprecia.;ão 
geral da moe·1;i. e S\be qua a depressão do 
cambio 0S' 8. occa.;iooando uma. verba extraàr
dinaria. para. a. difl'erença de cambio. (Apartes.) 

O dinheiro para. a. indemnização seria 
urna pequena parceHa do que se teria de 
giJ.$t·ir em annos conse.,utivos ; e ~endo assim, 
pergunto a.o nobre u~puta.do: oo.r\e iria tirar 
o Governo recursos para fazer o yroloa.aa.
mento de todas estas estradas~ Quaes os re· 
cursos que VV. EE:t. clã.o a.o Executivo para. 
o custeio de proloQga.rnentos, custosos como 
o ~e Minas e o ramal de Ouro Preto? 
(Apartes .) 

o esta.do d:1s nossas :finanças foi sempre, 
Sr. presidente, n. preoccupação principal do 
Governo do Sr. Prudente de Moroes e foi o 
motivo principal que determinou a :rescisão 
rlos .:ontractos rlas obras dos prolongamen.tos 
das estrada.~ de ferro. 

O (X{)veroo e~ta.va. autoris~do, podia fazer 
'•U deíxiir de fa.zer a. rescisão ; mas em vista 
da~ difficuldades coatinuas que o cambio 
a.carreta. Ya. (porque não ha. nega~ que o pa.iz 
só pa.ra. os encu.rgos coo.sigl.ados no orça.· 
mimto tem de passar cerca de seis milhões 
esterlinos para. o estrangeiro}. elle em vir
tuile de tiio dim..:it situação tev•• de eifectuar 
ess:\ rescisão. que será. perfeitamente jlliititl· 
ca"a. qua.ndo vierem os documentos que o 
illustt'0 Deputn.1to solicita. (Apartes.) 

V<>u cond uir. Sr. presidente, as poucas 
palavras que enr.cnd1 dever expender para 
JUStilica.r a. minha dt>sapprov~o à maneira. 
por que se exprimiu o nutire Deputa.do por 
Minas Ge1•ae.s. Antes de füzel·o devo tomar 
em consideração um aparte que ouvi do ex-. 
learfer. o Sr. gene1·al Glice!"iO, perguntando 
si a minha. defesa. era oficiosa. 011 official. 

Sr. presidente, não sei bem qual a. expli
ca.ç:âo que deva. dar a estas palavras do nobre 
!Jeputado por S. Paulo. 

s. Ex. era o menos competente, talvez, 
para qualificar assim a. minha. defesa. 

o meu. procedimento nesta. Cusa não justi· 
tlca. S. Ex. dizer-que v.,nho r;12er ao St•. Mi
nistro da. Viação um.a. defesa. otficiosa. ou otll· 

Jcla.L 
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Venho em defesa do sr~ Ministro da. Via\.ã.o 
·· · pelos laços de solidariedade política. que me 

prendem a S. Ex. , 
O S:a. Fn:e:oER.Ico BoRGES...;.E' seu conterra

neo e chegado á. banca.da de V. Ex.; é na
tural. 

O SR.. LUIZ ADoLPHO-.A. minha. defesa. é tão 
· independente quanto os acto.s do nobre Depu-

tado por S. PaµJo. · 
1) meu procedimento nesta Casa. e o meu 

voto nas questões a que o Governo ligava a 
tnaxima. importa.ncia.. V. Ex. sa.be que foi 
sempre esooimado da qualquer vislumbre de 
induencia otllcial. 

Não posso admittir que o nobre Deputa.do 
por S. Paulo diga uma phrase insinuante 
contra a independencia. do meu caracter • . (Ha 
aparte~.) 

política que vimos trazendo dos tempos do 
imperlo, si ê verdade que os ha.bitos arlqui- · 
rido3 em um outro regimen em que a'1minis
tra.ti-va.mente e tam bem politicamente eXisti.a. 
o antagonismo maiS completo com o a.ctua.l; 
si, dizia eu, por effeito da educa.ção politica. 
daquelle tempo, não é de a.dmira.r que incor
ramos tambem, nós outros que pre-ga.mos o 
novo re,tlmen e por elle nos dedicamos sem 
a espera.nça feliz. de ser um dia. presidido 
por V . Ex. , não é de admira1', que nós ou
tros soffra.mos tambem hoje a lei da iner
cia., obedecendo ao habito do_ parla.menta.
rismo. 

Nillguem mais pedindo a 
rada. a. discussão. 

Mas, si é verdade, Sr. presidente, que te
mos incorrido e podemos incorrer pela. força 
de.sta lei no parlament.arismo, que se afan
i\ou a 15 de novembro, não é menos verdade 
que a proposito de tudo surirem accusações 

palavra é encer· de estarem fazendo parlamentarismo aos que, 
ao contra.rio, agem' e fallam em perreita. 

Posto a -votos é a.pprova.do o requerimento 
do Sr. Rodolpho Abreu e outros. 

co formidade com e l'egimen presidenc~l. 
Até mesmo requerimento de · informa.ções 

pediDdo a.penas, sem enunciação de mais 
circumstancia alguma, a informação dos 

O Sr. Presldenw-±i!oi a pa.lam factos. quaes os factos que se deram. como 
o Sr. Lailro Muller. aconteceu oom o requerimento do Sr. Ser-

zedello, são acoimados de parlamentarismo, 
O Sr. Lauro Miiller - V. Ex., como se nã.o-füsse uma. consn. ínberente a. 

Sr. presitlente, e a. Gamara tambem, co· qualq.uer systema. representativo. como si 
nbecem-me bastante para. saber que a minha não fossem iudispensa.veiS· pa.ra. o cumpri· 
primeira. palavra nesta. occasião não póile ser mento do mandato de qualquer de nós Depu· 
s!não de agradecimento - agradecimento . à t.ados. desde que só o Porler Executivo nos 
Cs.ma.ra. que tão bonrlosamente votou as' sue· póde dar informações, sem as quaes nós le
cessivas prorogações que requeri e agradeci- gislal'ia.mos aqui abstractamente; nunca. de 
mento a.os nobres Deputados que terminaram, cert.o, pa.ra o interesse da Nação que não 
emftm. a discussão do requerimento em de- eonbeceriamog por completo ba.ldos·de indis
bate. (Risos.) pensaveis iníormações. mas para quando 

Para mostrar melhor o meu agradecimento muito fortalecer o susceptibilisado à nunca. 
a V. Ex.. Sr. presidente, e â. Ca.mara. ca.· assaz reverencia.do principio da antoridade. 
reço, antes de entrar no a.ssumpto de q~e 0 sa. JOSÉ ~L\.B.IA.NO _Muito bem. E.5tou 
!11ª vou occupa.r, Çôrnar bem_ claro que .seria vem~o que os bons principias estão 'Vin-
1nca.paz de roubar este :precioso tempo a ca- d 
~ra dos Deputados, requerendo succes- ga.n °· 
siva.s pl'Ol'Ogações. si·eu não pensasse que o O SR.. LA.'01\0 MiiLLER-Ainda b& pou
assumpto que me traz á tribuna ê da mais cos dias eu li com surpreza. no Diario do 
a.lta importancia. para. a Ca.ma.ra, porque diz Congre3so, Sr. presidente, um aparte dado 

. de perto e fundamentalmente a. uma. de suas por um eminente patrício !le V. Ex., no 
prerogativa.s mais dignas de cuidado e zelo. Senado, cujo nome peço licença para. de- · . 

Antes, porém, de entrar na explanação do cJ.ina.r, porque a. simples declaração do seu 
assumpto de que me voo. oocupar. peço licença. nome justifica. a. importa.ncia. que dou a. esse 
a V. Ex. pa~ decla.Ta.r ta.mbem que não venho aparte, o Sr. Senador Severino Vieira.. a.e- . 
!a.ze:r parlamentarismo. (Apartes.) cui>ando de pa.rla.menta.rista. aquelles que se 
·v. Ex. estâ. vendo quanta. razão tenho em coUoca.m no po11to de vista em que me acho 

fazer esta. declaração, porque, embora a ti· colloc:a.do. 
vesse feito, nã.o logrei o credito do nobre ·Ora. Sr. presidente, eu que tenho a re
Deputado pela. Bahia. sponsa.billdade de ser um pouco ma.is moço do 

Mas a -verdade é que eu carecia desta de· que V. Ex .• e que.po!'ta.nto, não devo sotfrer 
ela-ração, porque V •. Ex .• que acompanha. os tanto os inftuos do regimen que já. encon- · 
8.C()nteciment.os desta. pa.tria. e que é um dos trei nro. declinio; e11, que tet1ho esta respan-. 
est:elos mais -vigoroso;; do principio da. auto- sa.bilid.i.de. Sl'. presidente. r~pons&bilidad&
ridade, m.beque, si é verdade que a. educação por omissão talvez,_peço a. - V. Ex. licença. 
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para. protestar contra essa acccusação con
stante e perewe d.e pa.rla.menta.ristas aquel
lea que estão perfeitamente dentro do re
gimen presidencial, pedin~o e solicitando 
informações que, não lhes devem se1' negadas 
(apoiarlos} e sem as quaes não podem exercer 
o seu manda.to para bem da. nação e não po
dem se justificar perante aquelles que os ele
geram. 

Õ SR.. SERZEDELLO COR.RÊA-Não; e preciso 
manter a ba.lella. de que o Poder Executivo 
foi ameaçado de Uina. deposição. · · 

O SR. LA.UE.o MÜLLlm-E nem se diga, 
Sr. presidente, que, em nome do prine!ipio 
da. autoridade. nós não podemos vot.ar sim
ples requerimento de informações, imforma
ções de que carece cada Deputado :para justi
ficar ã. face da Nação a graVidade, ou a 
nenhuma gravida.de dos factos occorridos e 
do vot:o que, em consequencia, sobre elles 
:proferiu. (Apoiados.) · 

Si a maioria da. camara., Sr. pl'esidente, 
quizer para. si esse :pe.pel, isto e, si não qui· 
zer cumprir o seu dever, si negar, pelo seu 
voto, as informações solicitadas rle que ne
cessita qua.lqne:r dos Srs. Depntaaos, para. o 
desempenho dos seus deveres, então, senha· 
re~ a. Camara dos Srs. Deputa.nos, nós, os 
Deputados.nos reduziremos a urna. esi:>t:cie de 
merOB fabricantes de caldo de ga.llinha para 
fortalecimento do principio da autoridade. 
(Apoiados,) 

Feito este exordio, ·sr. presidenle, segundo 
u regras que todos nós a.prendemos do velho 
Quintiliano, peço licença. pa.ra. entra.r no as· 
sumpto que me trouxe à tribuna.. Antes, 
porém-e nii.D a novo ex.01'Clio-perm1tta.-me 
V. Ex. que faça. uma recordação da. minha 
meninice. 
·Ao tempo em q11e eu !requenta.va a. escola. 

da. minha. pequena. terra, tive um professor, 
que costuma.va., cada vez .que um alumno 
da;va. boa lição. ou tinll:i. prOCEldímento repu· 
tado bom, dar-lhe um premio, que era, niio 
só um estimulo para o alumno1 como tam· 
bem uma. gamntia. contra. os bolos qua.ndo 
elle viesse a não saber a lição ou se compor
tasse menos bem. 

Nestas condições, peço licença. para. lem
brar a V. Ex. que a.inda hontem tive occa
siã.o de fazer a defeza. de V, Ex. , fazendo jus 
por esse proceder. ao :premio que me deve 
isentar do castigo que possa merecer hoje, ao 
divergir de um.a. deliberação tomada por 
V.Ex. 

Sr. :presidente, uma. da.s prerogativas dá. 
ca.1nara dos Deputados e. sem duvida., a. 
eleição das saa.s CommisWas permanentes, e 
o principio que prevalece na eleição dessas 

.. COmillissões, é· um principio q11e desvia dite-

ctamente dos preceitos coustitucionaes da 
Republica.. (Apoiados.) 

V. Ex. conhece, como toda a. Camara, os 
preceitos constitucionaes, que mandam respei
tar o •lireito das minorias ; V. E:x. sabe que 
essa garantia, como era de dever, está. 
consagrada igualmente na lei eleitoral. 

Devo, . incidentemente dfr.er. SI'. presi
dente, que não sou da.quelles que suppõem 
que a garantia da. re:presenta.çã.o das mino· 
rias CJ origa. as maiorias, que, porventura, 
possam fazer •.• 

O Sa. BELIZARIO l>E SouzA.-0 rodisio. 
O S&. L.rnRo MUI.LER ... aqumo que elei

toralmente se chama o ?·odisio, a. não fazel-o. 
Não, :porque a lei eleitoral. da.ndo essa ga
rantia ás minorias, deu-lhe uma. formula. 
que só póde alcançar as minoria.s que teem 
torça pa.ra. se fazer representar nos termos 
que aquella. lei estabelece. O contrario, 
Sr. p;residente, seria, não estabelecer a. elei
çã.o, mas sim um regimen de convenção, se
gundo o qual, eu da.ria. um e vós daríeis tres. 
Seria, repito, um· regimen convencional; não 
ha. veria respeito á vontade dos elaitores ; 
haveria nm regimen eS.PE!Cia.1 de com:pensa.
çÕPS pa.Ta. se fazerem representar grupos dif· 
ferentes. (Apartes e protestos.) 

Ests. explicação, Sr. presidente, que acabo 
de da.r, era. necessarfa ]ara que não se sup
pozesse como me pareceu. que eu secundaria 
com a. minha presença. na. tribuna. a opinião 
daqueUes que defen•iem a. tàeol'ia., que acabo 
ue combater. 

Não venho, Sr. presidente, defender este 
rlireito; o que pretendia em sim. o direito de 
Deputado nas urnas desta caroara, si V. Ex. 
não houve11Se dictatoria.lmente tranca.do a. 
porta á wma ,DJ8llifestaçito. (Apoiados.) 

Eu, sei, $r. presidente -0 entro a.gora. na 
di.Seussã.o propria. do assumpto ••• 

O SR. JosB M.utuNo - Ja. não tem muito. 
tempo. 

o SR. LAURO MULLER ... oart. 50 do Regi
mento diz qaequa.riào houver aJ.gumo, falta 
ou algum impedimento longo de qua.lquer 
membro ne commissão, a Mesa tem o direito 
de nomear qualquer Deputado.ou para preen
cher a. vaga existente, ou para servir n:i. 
CommiSl!úO interinamente, emquanto estiver 
impedido o membro eleito. Sei mais Sr.Presi
dente, este principio tem. sido sempre obse~ 
vado nesta. Cama.ra; quando por acaso, alguma. 
vaga. se dá. em qualquer das Cow.miSsões, 
segundo a exIJressão do Regimento. 

Nestes casos as successivas presidencias 
ininterruptamente tem · nomeado membros 
para preencher essas vagas. Mais ainda. Já 
uma occasião houve ~e a Commissã.o de 
Orçamento, em fins dew;~3io. se demittiu 
por completo, ou qu.asi pof completo, e !le.ss& 
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t.empo a.té eu mesmo tive a honra fle ser no- Constituiila. a Camara, eleitas as commis-
. meado pela. Mesa. para. exercer um. cargo sões, deu-se logo o fa.cto que V. Ex. conhece 

nessa Commissã.o. não se fa.zendo porém elei- e do qual resultou o pedido em mass:i. p:i.ra. 
ção porque, como V. &:t . deve·se recordar, a.lgumas commi~sões. de demissões feitas 
estava. finda. a sessã.o, não ha.vendo, por con- pelos ~rs. Deputados, entre os quaes o bu· 
seguinte. tempo pt1ra essa. eleição. Accrescia mflde ora.dor. Ora.. essa.s oommissões não 
~inda. a. circumsts.ncia de que. caso fo~ feita. ha.viam ainda. fuoceionado ••. 
a. eleiç&o, os nossos eleitos nã1J teriam temp:, 0 SR.. VERG:sE oa: ABREU-Mas, já tinho.m 
para fuoccionar, pois a sessão estava a ftnda.r. sido eleitas. 

O Sa. PA.ULIN'O DE Souz .... JUNIOR - Não · _ _ . 
importa; o principio ftcou estabelecido. Para. O SR:- L1.UR0 MULL"Ea ••• -ainda. nao hnv1a. 

.jsto servia., ao menos, o exemplo. decor:r:ido entre os ~rabalbos ·do pa.rlamento 
· 'o SR. LA.URO MULLER_ ora.. Sr. presi- nem s1quer um proJ.~l.'to elaborado, por exem
dente, entre substituir uma. Commis:<ão de pio, pela .eommts:s~ de Orça.rnento, e por 
Orçamento em fins de se~são, quando já. não l conseqnenc1a. ellas a.inda. es~v~m per co-

. bavia tempo para. eleger-se uma outra,quan- meçar os_ seus trabalh~. Dem1tt1dos os rnem
do já não bavia. tempo para. nova Commis.'lão bro~ de~sas com_m1~soas, V. Ex. nomeo~ 
funccionar, e nomear commissões quasi com- outi os_para. subst1tu~l-0B. Pergunto a. v.- Ex .. 
pleta.S em :principio de 8~0 qua.ndo a.inda na. ses~o que vamo:s a.tmvessa.r, el_!l CUJ<? ~-

• • ~· • meço amda esta.mos apena~. e eu nao sei ~1 é 
.Q SR. _?AUI:IN? DE SOUZA JUNIOR .-9 !teg1• um começo promettedor, prevalece o espírito 

me~to nao dist10gue ftm nem princ1p10 de do Regimento da. representação da minoria, oa 
seasa.o. prevalece a. nomeação dieta.toria.l tle S. Ex., 

O S11.. LA.uao MUI.LER. ••• -quando ainna. sobrepondo-~e a. e:>se principio que. corno 
. ~s commissões,_por assim d..izer,nao tinbam já disse e repito. se deriva da Constituição da. 

começaito a fnncc1onar, ~ntre nomear urna Republica ~ (Apa1"te$.) 
Com111issão ne Orçe.mento, nos ultimos rHas sr. presidente, eu não quero proseguir 
de uma. sessão, e nomear comrnissõe~ com- ne>ta. questão. Levantei-me no ~amprimento 
pleta.s como a. de Marinha e Gnerra que, ou de am dever. não obedecendo a. sentimento 
eomo na. de Orçamento que eompondo-::ie de de oeca3iã.o. E' uma prerogativa. -permanente 
nove membros, sete foram nomeados; entre ria ca.m.ara. dos Deputndos . Si a resolu~-ão de 
nomear uma Commissão de Orçamento a.n boje for apah:onada, si obedecer tambem !LO 
termo da sessão e nomear em principiú da sentimento de fortalecer o principio da au!o
r.easã.o legislativa quarenta. e tantos rlepu- ridade. fJUe V. Ex. repreaenta, amanhã. a Ca
tado,; para pz:oeencherem a.s va.g:i.s existentes ma.ra. não po·1erá. voltar sobr·e mta•resolução, 
ne.s commissões desta. ca.m,.ra, V. Ex: . me e um outro presidente, é urna. bypothe>e gra
pe1'mittil.'á. que o diga, a ·ditrerença é enormA. tuíta, um out10 presi·l ente que queira, em 

E a conseqnenei& é que o direit.o, as rega.- uma. situação como esta. sobrepor·se ao voto 
lias, que teem as opPo8içõe", quer queiram, da maioria. poderâ. repetir o facto, com intui· 
quer Dão queiram os nobres Deputados. to- ções. que V.Ex. de certo nã.o t.eve. (Apartes.) 
ram ilicta.torialmente esqnecidos par V. Ex. Os nobres Deputados. que me interrompem 

Ha. 110rtanto. entre o que v. Ex. fez e os dan•lo apa:rt.e:;, lembram-me a. circumsta.ncia. 
prece.{entes uma 1;rofündissim3. divergen· de V. Ex. nomear Deputados que jã. eram 
eia , contraria ao direito' que a.~ minorias membros de Commissiio para. outras Commis
conced& o Regimento e esta.belecen~o llm sões. Dir·se·ha.. Sr.Presi !ente. que V.Ex. fez 
&it.ado ~e facto muito diverso daquelle qur, is•o. poz:o ii:ladvertencia. ; ma.s V. Ei:. que co
está no espírito do regimento. derivado.como nbece o Regimento. sabe muito bem que ha. 
já. di:;se. direetamente dos preceitos constitu- nelle uma. di-pos1cão que p·obibe expressa-. 
cionaes. men~ aos Deputados acumulai-em duas com-

Sr. presidente. o qne estabelece o Regi· mi~. (Apartes.) V. Ex., :;e,,.aundo o nohre 
mento t O Regimento estabelece qut> em cada Deputado pela. Bahia. me diz, esta• eleoeu o 
sessão a. ca.mara elegerá. 11s suas rommissões ~o da. opção; mas. ainda abi. V. Ex. me 
J>ermaneutes e determina. que o voto seia. permittirá dizer. a sua. resolução não foi feliz, · 
incompleto, de modo que a. minoria. se pos::;a porque collocou os nossos collegas na. co_?-tin· 
Tepresent&r. ·· ;:ençia- de opta.r entre a. gentil nomeaçao de_ 

vetermioa. adeaut.e, em outro artigo. que V~ Ex. e a. eleição dos sens pares. Por ooose
sial.,"llma. falta houver ou impedimente> longo, quencia. mesmo qne a nomea.ção fo.s..o:e feita 
o presidente nomeara substituto. na intenção de não ferir o art. 4l ~o Regi-

.A.Dalysemos o que se passou nesta Camara, mento, qne diz que a. nenb.um Deputa110 é 
ou antes, recordemos, porque a Cama.ra. toda. licito a i::cumolar commissões. ainda. a...~im 
está. ao· tàcto do que se pa.5$0U, que e lia V. Ex. teria oollocado os nossa; collega.s oes
~dade. ta. contigencia, a meu ver.pouco ~vel, 

1 ; ·:. 
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de optar entre uma. nomeação da M~ e a posso defender os seus actos. Pedindo des
eleiça.o da. Cama;ra.. culpas a. V. Ex. desta. divergeocia, repito o 

E1l não quero me ·referir, :Sr. presidente, que já cfü:se:uiío estou aginJo por uwa. inspi· 
á injustiça. que houve da parte ele V. Ex. ração de momento. 
fazendo alguns collega.s, accumula.rem O que não quero e que, em nome de uma. 

· Comroisões. deixàndo de parte outros, cujos fal~a comprehen$ã.O do principio d.à. · a.utori
talent.c>s são reconhecidos. cujas aptidões 110- da.de interna de V. Ex.,se sar1ccione um pre· 
ta.veis muito conviria, que fossem aprovei- cerl.ente que a . meu ver, fere por completo, 
tadas. Nem falla.rià. nesses, nem me referiria a.ttenta clirecta.01entecontra a soberania desta. 
a ninguem. si j á um nome não houv~ Gamara, contra. o dire!to q11e nós outros, 
sido aqui proferído, mas eu peço licençalltlo memhros da. minoria, t inhamas de eleger 
Sr. &abra., pal'a. 'declinar o nome '1e s . E:x:. r.-p~nta.ntes, que fisca.liz .ssem rias Com· 
neste mom··nto esquecido peJa omissão in- missões ostrabalh · >Squeláfo~em elaborados. 
justa. de V. Ex. e teoho com isto respondido E V. Ex. repa.re, Sr. presidente, com que 
ao aparte do meu nobre a.migo pelo Cea.l.'á, o cuida.do eu füllei para. não fazer a. V. Ex . ,e á 
Sr. frederico Burg-es, que disse que V .• Ex. m .. iorh a injustiça. de suppvr que essa ex
Sr. pl'esidente, tinha. falta de pe~soal. clusão tinha. sido porque a nossa presen~ 
. Si V. Ex., querendo se prevalecer da pudesse ser importuna dentro das Commis

queUa. a mizade antiga, que sempre entl'e soes que os nobres Devutados compõem. 
nós houve, e da.r-nos a. honra. dn.quellas (Muito bem; muito bem.) 
confidencias amistosas rle outr'ora, quando 
tratava de cornpleta.r asCommis.•ões,qualquer O Sr. Presidente- As observações 
de nós teri.8., cheio de boa vontade, evitado que o honrado repl'esenta.nte de Santa Ca
que V . Ex. sotrres:;e, como so1fre neste mo· tha.rina. ae&ba. d~ produzir, exigem de minh& 
mento, · o amargor da referencia , que estão parte uma. explicaçã.o á Ca.mara dos Depu·· 
fa.zµ,odo, ·recordando que V. Ex. esq,ueceu o ta.dos · . 
nome do seu collega da. Bahia, que tanto Não violei o Regimento com o procedimento 
direito tem a fa.zer parte de u1n: ~ Commis~ã.o, que tive; obedeci a lettra clara e expressa. 
não só pela. sua compewncia, corno poraue de suas disposições consignadas na. a.rt . 50; 
a posição de V. Ex. neste momento é sem obe·1"'ci aos precedentes de longa data. im
dovida a.lguma mmtoJevída ao nobre Depu- ~:~ta.(1los ~a marcba dos trabalhos desta. 
tado. (Apoiado$,) _""""". Apoiados.) 

O Sa. Josli: MARIAr.-o-Foi talvez para. não O Sn.. ALCINl>O GuA'!ABA.RA. - Trata-se de 
ser desagrada.vel a vv. Exs. · nm fact.o novo, q_ue n~o otrerece precedentes 

· nos Annaes. (Nao apoiados. ) 
O <:;a. PRKSIDENTJC-Peço nos nobres Depu- . • 

tados que não interrompam o orailor, porque O SR. BELISAlUO DE SouzA. dá um a.par.e. 
a. bora. da prorogação está a. terminar. O SR. PRESll>E:NTE-Attenção. 

O Sa. ~uno MULLER.-0 a.pirte rlo nobre .O art. 50 do Regimento dá ao Presidente 
Deputado por Pernambuco me obriga. a. da Gamara. a faculdade de preencher as f.altas 
responder·ltie. • ~u yagas que se- der~m na.s <?Ommi9sõeS ; não 

Foi exacta.mente por pensar que v. Ex.. hm1t11.. o !11:!mero, n~ restru~ge nem amplia. 
poderia. ter qualquer acanhamento com- a attr1buiçao, que da. ao Presidente. (Apoia-
nosco, e, por força tambem do habito qne V _ dos·) . . . 
Ex.ainda po:;so. guardar da nossa. antiga ami- E claro e expl1~1t.o o Regimento • 
.sade politica, tivesse receios de ser desagra- Por con-eqaeoCJa, quer se dê uma vaga., 
davel 11. nós outros •••. qae eu aproveitei a quer fiquem v~o~ todos o.<1 loga.res de mem
<>cca$ião para. declarar, estando na. tribuna. bi:os c:'8!1 Cornm1ss~es. depois de eleito3. é at
que a nomeação de s. Ex. o sr. se.abr.i não tr1 bu1Çá0 do Presidente da Ca.ma.ra, comple
nos era. deS>igratlavel, porque nãi.> é desagra· tal-as, preenchendo as vagas p1•l' nomeação. 
da.velem cousa. alguma que se faç:i a logica. O SR. FREDEHICO BORGES - E' u..ma inter-
-da situação a.ctua.l. pretação livi·e. 

o Sa. JOSÉ MARIA....~() E OUTROS dão o SR. PRESIDENTE-E' este o espírito do 
apartes. Regimento, é este o precedente estabelecido. 

O Sa. LAURO MULLER.~Estâ. dado o meu (Apoiados e não apoiados; apartes.) 
reca"o e V. Ex~ me p~l."doa.rá. a insist.eni::ia.. Peço :ios nobres Deputados que. nw poucos 
com que q\l.iz vir a tril)una.. V. Ex- m~ i_m;ta.ntes em ~ue tenho de dirigir-me a pa-

"'.' perdoo.ri. t •1 mbem (Yeja. como eu confio lavra., ma ouçaro com alguma. a.ttenção. 
na. inftoita. bonda<te de V. Ex..) a divergen- A ·interpr.el.3.<;ão que dei as dispoSições re
cia que fw obriga.do a est.abelecer com V.Ex., gímentaes está _p1>rf ·itamente sufuagada. 
en que tanto prazer teDbo cada. vei; que pelos precedent.es e:3tabeleci.~; ''. 
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Vamos citar um, para desvaneaermos todas 
as duvidas. 

Em fins de outubro de 1892, a Comm.issão 
de Orçamento desta. camara., por divergencia. 
com o voto da maioria desta. mesma Casa, 
a.presentou o seu perlido de demissão, decla
rando não fnncciona.r ma.is. 

A {)amara. a.ttendeu a e$t.e ~do e o Pre
slilente de então, interpretando fielmente o 
Regimento, attendendo aos precedentes, não 
hesitou om instante em usar da faculdade 
que lhe de.va ·o Regimento, para fazer a. no· 
meaçã.o completadessa Commissão.(Apoiados.) 

ºNã.o colhe o argumento a. que se soccorreu 
o honra.do representante de Santa. catha.rina, 
porque a.s d.isp0S1ções regilnentaes não podem 
ter tllllS. interpretação· no principio e outra 
no fim da-sessão. (Apoiados.) • 

E' tanto ma.is claro que a interpretação que 
dei é aquella. que realmente expressa. o R.e

. . . gimento que,-sendo o illustre representante 
_ de Santa. Ca.tharina. bonrado com a nomeação 

- de membro dessa Commissão rle Orç.amento, 
que substituiu a demissiona.ria, não teve os 

, escrupulos. que hoje manife-;ita. perante a. 
Ca.mara.. (Apoiados.) 

O Sa. ~uao MULLER dá. um apa.rte. 
O Sa. PusmENTE - Senhores, a. primeira. 

parte da. ~cusaçã.o formul.9.da. pelo honrado 
reprooentante de Santa. catha.rina. parece que 
está perfeitamente respondida.. 

Voms-Perteitamente. 
o Sa. PR.BS!DENT.E - A segunda. a.OOlÍsação 

que S. Ex. houve por bem la.nça.r á. presiden· 
ci.a. da Ca.mara. foi a. de que ella. não respei-

. tou o principio da. representação das mino
rias consignado, não só nas disposi~ 
.regitnentaes, quando det.ermina o voto in
complet.o para essas Commissões, como ainda 
na.s disposições constitucionaes. Esta segunda. 
razão tem tanto valor como . a precedente. 
(Apoiado$.) 

Devo declarar que - antes de proceder a 
essas nomeações (devo mesmo dizer que foi 
e$e wn dos motivos da. demora no exercicio 
dessa faculdade, que me dà o Regimento)
cousultei o honrado chefe da. bancada ad· 
versa.. o Sr. General Glicet'io, a.fim de que 
s. 'Ex. me indicasse os nomes daquelles De
pntados que S. EX. entendia. que deviam ser 

· · inclnidos, como representantes da minoria. d& 
CJa.sa, nas nomeações que eu devia. fazer. 

Já vê o ni>bre Deputado por Santa Ca.tba
l'ina. que, a.inda por este fado, s. Ex. bateu 

/ em falso, porque cumpri o meu dever. 
· · O illustre chefe da bancada adversa não 

· · -· quiz fazer as indicações. . 
_ S. Ex.. est.á. presente e ooderá. contestar, si 
:, porventura altero uma só linha da verdade 
: - · do que se·paason. (Pausa.) 
: • • + . - -

~.1:· 

S. Ex. decla.rou que s6 se resel'V3va o di
relto de pleitear a. representação ·da minoria 
nas eleições a. que a. Ca.ma:ra. tiv~-se . de pro· 
ceder. 

A' vista. de semelhante declaração, á. 'Vista 
da. declaração positiv-a. dos diversos membros, 
que se demittlram das di:ft'erentes Com1nisroes 
Permanentes desta Camara., de ser um facto 
irrevoga.vel estas demissões-e muitos en· 
tendiam a.tê que eu não devia submettel~a á. 
apreciação da. Ca.ma.ra., porque tratava-se de 
um a.cto pessoal, de um a.cto volunta.rio - á. 
vista de tudo isto, eu não devia. expor a Mesa 
e :i. Ca.mara. a uma. recusa. e a. perda de tempo 
(apoiadas), quando estas Commissões precisa.Iri. 
de constituir-se quanto antes, afim a.e estu
darem as questões que lbes estão a.ffectas, 
3.ftm de se occnparem. dos l'espectivos tra.ba.
lhos. 

A terceira e llltima. observação, como 
a.ceaPação á Mesa., levantada. pelo honrado 
Deputado, foi ter eu feito algumas nomeações 
de m01X1bros da Cama.ra., que já· pertencem 
por eleição anterior o. outras e diversas Com• 
mi~sões. 

Devo dizer _á. Ce.ma.ra que, procurando pre- . 
encher as vagas existentes, consultei es apti
dões, tratei de preenchel-as de modo que o 
serviço publico não perdesse · com a. demora. · 
gue estas interinidades, que estas va.g&a per 
dlam ter occasionado e assim fui obrigado 
a. convida.r pa.ra. estas Commissões alguns 
Srs. Deputados que já pertenciam a outras. 

o Sa. FREDERICO BoB.GJCS-Ahi não respeitou 
o Regimento. . 

O Sa. PRESIDENTE-<> R.egiment.o determina 
que nenhum menbro da. Gamara possa · f&1.8r 
parte de d<ias Commissões Perma.nentes; mas, 
devo declarar â Cam&ra. que não me aba· · 
lancei a fazer estas nom~, sem consultar 
á.quelles que eu ia. nomear. SGbre as inten· 
cões que tinham de conservarem ou não os 
logares, e de todos tive a. declaração de que 
acceita:vam a.s nomeações, porque, na pri· 
meira. opportonid.ade. offereeeria.m á C&mar& 
dos Deputa.dos a. demissão de membros das · 
Commissões, que exerciam anteriormente. 

Assim procedendo t.a.mbem e como sempre, 
obedeci a.os precedentes da. Ca.ma.ra.. . 

Ainda o anno passa.do, tive de conceder
demisSão ao honrado Deputa.do o sr. Pa.Ulino 
de Souza. Junior que; fazendo parte de duas 
Commissões, optou_pela. do Orçamento, aban
donando a. de Lt>gislaçio e Justiça. . 

; Assim 'tenho respondido a todos os topicos 
da accn~a.ção formulada pelo nobre Deputado. 
(Apoiados; mu.ito bem, muito bem.) 

O Sr. La.na-o Hü.1,ler-Sr. presi
dente, comprehende V. E%. que, si eu viessa 
ã. t:n"bum, a1lm de responder ás o~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/051201 5 10:32+ Pág ina 16 de 19 

SESSÃO EM 8 DE: JUNHO DE 1897 143 

que V. Ex. acaba. de fazei•, eu rep~füia 05 
argumentos que já expuz. 

Venho, apenas, fazer uma rectificação. 
V. Ex. decfarou que eu tinha. accusado a 

Jl!'esidencitt pelo füctü de n5.o ter nomeado 
repr·esentantes da, minoria. 

Eu não disse isto; o que. rfüse foi. que a 
deliberação tomad:"' p11r V. Ex. de não pro
ceder â eleiçã.o, privava a minoria de se fazer 
representar. 

Si V. Ex:. me nomeasse pari], uma dessas 
Coromissôes, eu certamente não acceitaria o 
cargo, e penso que isto mesmo se verificai·ia 
com qualquer dos meus nobres colifga.s da 
minoria; ao passo que. si se proceti.esse á 
eleição, o caso seria. muito differente. 
Aquell~s que se demi ttiram d:is di-ver~a.s 

Commlssües, a q1rn pertenciam, o fizera.m por 
motivo da eleiçuo de V. Ex. para o car:ro 
<1'14? ora occupa e com certeza não accci.tariam 
uma nomeaçã•) p:i.rtida. de V. Ex. 

Por consequencia, eu não tlisse que V. Ex. 
tinha feito mal em nã.o nomeu.r membros da 
minoria. 

A unicn. cousa que affirmei, neste parti
cni:lr, e que v. Ex. tinha feito mal em nã.o 
aproveitar, para uma de>sas Commissões, o 
nobre Deputado Sr. Seabra. 

A decisão de V. Ex, nã.o se conformnndo 
com a. lettra nem com o espil'ito <lo Regimento, 
privou a minoria de pleitear a elei('ão e de 
concorrer cüm o seu estudo e trabalho 11as 
Comml~sves. · 

Acho que esta minha proposição está de 
pe e penso que ninguem porlera ncgal' este 
!11.cto : estamos no começo de urna sessão, ha 
uma minoria consídet•ayel e essa minoria 
não se tez representar nas Commissõcs. 

O Sr. Ft•ancis~o Glicerio (peta 
ord~r1t)-Sr. prrsidente, tudo quanto V. Ex. 
referiu em relação ~ mlm é perfeitamente 
verda.t!eiro, e tenho a satisfação de dar disso 
o mais pleno testemunbo. á Camara. 

Sem embargo de baver o nobre Deputado 
por Santa ca.t!>arina foito declarações que 
com verdade exprimem o meu pensamento, 
peço todavia. licença para. dizer que, si não 
pude acceder ao convite gentil que·V. Ex. 
me .fürigiu particularmente, para indicar no
mes que compuzessem o terço das Commis· 
sões, e µorque não estava e não estou ainda 
autorizado expressamente pam i$so; pois. 
como V. Ex. sti~, e tem ~j1lo e::sa. a nos&'l. 
pratica invari:;1.vel, o lcade;· ~e um d.os larhis 
em que se divide a Camar:J. .iám~.is cxew~e 
rssa. funcção, ~em p'e1~ede1' exp1•essf~ antori
:m.çiio de seus atnigos. E assim e pa1·a que 
não se suspeite que o chei~ procure ser omni
potente e busrrue fazer político. pessoal. 

A opposíção ainda não se reuniu, e por
tanto ain•lv. não outorgou a nenhum de nós 
1;ssa investidura. 

Por emquanto faço oppo3ição ao Sr. Pre3i
dente da Republica por minha conta., a.inda 
que julgue interpretar o ~entimento de uma 
parte da Camara. (apoiados); reiterando aqui 
a decfo.rai;ão de que moverei opposição severa, 
rigorosa, mas opposição constitucional, de 
cujo terreno esperojâmais sn.hir. (.Muito bem.) 

E aprovei.to o ensejo para accentuar que 
assim procedendo, não contradigo ao papel 
que me coube desempenhar durante o pe
riodo ·pre~idencfal do Sr. Prudente de Mo· 
r;i.es, até aqui ; "Porquanto, o a:poio que 
sempre prestei a S. Ex. foi menos por ter 
estado de accordo com a sua !JOlitica, do que 
por evita.r embaraços à marcha do governo 
d;i, Republica. enquanto me foi isso possivel. 

E tanto menos era. contradictorio, quanto 
jamais ful ouvido pelo Sr. PresidPnte da 
Republica ~OlJre os acto~ políticos e adminis
tr-ativus de seu governo. (Apm·ies.) 

Eu bem comprebendo quanto póde parecer 
extr;mha e~ta de.cla1•ação que estou fazendo. 
O B1•azil inteiro, si elle se dignou prestar 
a.ttenção â minha. acçãü politica, se persuadia. 
que eu tinha inteil'a responsabilidade pelos 
a.ctos do Pre~idcnte. 

A veriiade é, porém, que eu jamais fui 
ouvido por S. Ex:., nos actos mesmo éie maior 
relevancia, inclusive tratados internacionaes 
que eu a.qui defendi, e dos quaes tive conbe· 
cimento p&Ios relatorios dos Ministl'Os. Isto 
nao significa que eu entenda que o Presidente 
era moralmente obrigado a ouvir-me. 

O meu desigaío, torm1.ndo publica a minha 
não coparticipação na. acçü.o politica e 
administl"a.tiva do Presidente, é discriwinar 
a respt10sabilidade de cada um de nós, e des
truh· um equivoco da opinião. que póde ser 
prejudicial, sinã.o a. mim. pelo menos a. 
S. Ex., cuja brilhante administração deve 
ser imputada sómente á su:1 elevada capaci· 
dnde. {.){uito be;;i; 'tlWito bem.) 

comparecem mais os Srs. iWa.tta Bacellal".', 
Eli:i.;; M:fftins, Frederjco Bo!.'ges. Coelho Lis
boa, Ba.rbosa Lima, Ja.yme Vilias Boa::>, Cas
tro Rebello, Tosta, Francisco Sodré, Paula. 
Guimarães, Eduardo Ramos, Paranhos Mon-. 
tenegro, Xavier da Silveira, Alcindo Gua.na· . 
bara, Deocleciano de Souza. Bemardes Di.as, 
Carvalho Mourão, Gon~.lves R...-i.mos, Augusto 
Clementina. Pa.a.ua Rezende, Franci;;co Gli· 
r~erío, "Urbano i::e · Gm1vei~., L:i.men\Ja Lins e 
Rivudavia Corr~ia(~). 

Dei"xar:i tlc comparecer com causa p::mic1· 
patla os Srs. Martins Junior, Theophilo dos 
santos, Augusto de Vasconce!los, Campoliua, 
Mendes Pimentel, Luiz Detsi, Ferreira Pires, 
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Mátta Mac1rn.r1o, Galeão. C;;,rv.'l.llml, Alf· eclJ j O Sn.. José: MA.RIANO~ReqU:ei,ro a Y. Ex. 
Elfü Mello Re,To e Gmllon (12). que consulte a Cama.ra SL perm1tte que entrem 

' _ '"' . _ no reci:ito os candidatos contestados e con-
_E_ sem c;i.usa os Srs. To~·r~s Portugal. ~oao test;i.ntes (NHmerosos nd"o apoiarlos.) Então, 

V1eU"c._, Anlfelo Ne~o. Ar1$:1des ~e Queiroz, dr;io menos. oo candidatos diplomados . 
. Amph!loph10, Rod1·1gues Lima, T1motl1eo da , ~ , ,. . . . 
co~ta, Oliveira Br;i.ga e Bueno tle Amlni.- Posto a' oto., o i equenmento e reJe1tado . 

•. da (9). 

ORDEM DO DIA 

E' a.nnuncia:la a discu;;sü.o do p:trccer 
n. 65. Je 1897 i•econhecen<lo dt>put:i/os p lo 
2° Gistrir'to do r·:,;tado do Rio r1e .ran;:iro os 
Srs, Lniz da Silva. t~astro, EuzebiO •le Queiroz, 
Carneiro Matto;o, Pedro .-n1gu;t:) T't rn.Tes 
Junior e :Nilo Peca:1ha ; com votos em sep:!· 
rado dos Srs. Tlinmaz ,\cC\ioly. Joã.u (le 8i· 
queira~ Cornelio da. Fonsc a e uni,i. emcuda. 
offerecida por varias Srs. deputados 

O Sr. Lama.rt.ine (pela orrle.n) -
A exemplo do que se fez hontem, rPqu1~iro a 
V .Ex. que consulte a caum1-a. si con~Hnte na 
iuver~ão da ordem do dia parn. que sejn. vo· 
taf1o em primeiro loga.r o parecer n. 66, d(, 
1897. reconhecendo Deputado pe.lo Estado e.lo 
Espirito Santo os :-<rs. To1·quato Rosa Mo· 
reira, Bernardo Horta. de Ara.u.io, Autonio 
Rod1·igues ele Campos Sobrinho e G;11dír10 Tei
xeira Lins de Barros Lorcto, com voto em 
separado do Sr. Cornelio rla F<JUSeca e uma 
emenda de varíos Srs. Depu tallos. 

O !!ir. Presidente - Ha. equivoco 
da parte do nobre Deputado. 

A discussão do parecer para que hontem 
se pediu pref'erencia ja estava <'ncer ntda. O 
parecer de hoje aint.la. nii.o (oi discutidu. 

O Sl•. Latn.~:rtine (pela ordem) -
Reqnei.ro então preferencia pa.1·a a discussão. 

Consultada, a Camara concede a preferencia 
pedid~. 

O S1•. José Mai~i~no (pelao't'rlem) 
- Parece que, havendo"discussITo, devem s·er 
convida.dos os ~ndidatos a virem tomar 
parte nella. (.ZVao ªl'''iltdos.) 

Assim se tem entendido. 

O Sr. Presh·lentc - A ·Mesa não 
tem compefancia. para fazer tomar parte nn 
discus~ã.o da Camara i nstallac1a sinão os 
Deputado:; rr-conhec\<los. Ha um pr·e..:e 1ente 
que fez intr·o1luz1r um Ci.lnditlat•> no recimo 
para defenrlec sua eleição ; roas ha out1'0~ 
precedentes contrarias, negando a entrad'.\ 3. 

outros candidatos. Por coosequencia, o a<:to 
depende de votação da. Ca.mara. e não da Mesa.. 

O §r. L;u:nnrtine (pela ordem.) -
Requeiro n. V. Ex. que consulte a Camara 
si co11sente na prefeI'encia d1L votação· da 
emenda as:sign<trla !)Gr diverros Deputados ao 
voto t·m separado tlo Sr. Cornelio tla Fon· 
seca. 

O §r. Presa~lente - A maioria da 
Commi3;ií.o conclue o parecer pelo seguinte 
mo'o: 

!".que sej"m approv<:vlas as eleiçOes a que 
se prrn·cdeu no Est:1do do Esph•ito Santo. no 
dia 30 de dezer11b1"0 de l8\J6, ex.c<.iptuadas 
aq uell::;.s cuj>L nullidade se :propõe; 

2•. que sejam reconhecir1o~ e p1•oclnmados 
Deput;1dus pelo l'eft<ritlo Estado os Srs. Tor
quatu Rosa Moreira, Bernardo Hort't de 
Araujo, Antonio Rodrigues de Campos So-
1.irinh,, e Galdrno Tei:x:eíra Lins de Barros 
Lorew. 

O voto em separado conclua nos seguintes 
termos: 

l "· que sejam approvadas as eleições feitas 
UP E~tu.do do E~piríto Santc, no dia :30 de 
dezembro cl'" _18\Jti, menos as qi;e tiveram 
togar nas s"cçôes aqui indicadas, como 
uullas · 

2", qÚe ~ejam reconhecidos Deputados pelo 
dito Esta.do os Drs. Galdino Teixeil'a Lins de 
BmTos Loreto. José Gomes Pinheiro Ju11ior, 
Jero11ymo de Souza Montdro e Torqua.toRosa 
Moreira.. 

A emenda oiferecida a esse voto em sepa· 
ra.rlo por quatro S1'S. Deputados conclue do 
seguinta m >rlo: 

1°, que seja.m apµ"!'ovailas todas as eleições 
procM-idas a 30 de dezembro no Estado do 

"E;pic'ito Santo, com excepção das secções 3" 
rle Cariacica, 4" e 5·• de Santa Tbereza, 1 a de 
Affonso Claudio, 5" de ltabapoana, 3" de 
Pium:•, 3" de· Pão Gigante, 1ª, 2ª, 3" e 4" do 
Cachoeiro de Itapemirim, 2' do Alegre e 3ª 
de Santa. Ci·nz; 

2", que sejam reconhecidos Deputa.dos pelo 
Estaí1o do Espiríto Santo os candidatos diplo
mados Dr. GaldillO Teixeira Lins de Barros 
Lc·ret", Dr. J11;e Gom~s Pinheiro Junior, Dr. 
Je1'onym0 ítc Souz:~ Monteiro e Dr. Jo5e 
F1'., nc1>co Monja.ruim. 

O requerimento do nobro Deputado p01• 
M\oa.s G.;m~es é para que a pref..,rencia da 
votação caiba à emenda que ace.ba de ler. 
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O sr: Lauro Müller (pela. ordem) 
-Quando se poz em votação o primeiro re
querimento do nobre Deputado por Minas 
Geraes, foi para que se discutisse antes da ·vo
tação o parecer. A díscriminaçào. esta feita, 
mas a classitlcação para a vota.ção não e5tâ 
alterada. V. Ex. me>mo declarou que o Re· 
gimento não db!'iogue entre 1ireferencia para 
a tlbcussão e p<\L'a a votação, e, sendo conse
quenci--;. C'•m,1 dizem alguns Deputado~ a meu 
la.do, que o nob:·e Deputado havia requerido 
_para a votaçii.o, porque não se póde a.lt;;rar 
nem votar um I·eq_ uerimento dando preíeren
cia para a votação da materia, que não estú 
encerrada ... 

V ozEs-Estâ encerrada. 
o SR.. LAURO MULLER ••• -sô depois de vofo 

expresso na. Gamara, por nova votação, e que 
se pôde dar isso. 

o SR. PRESIDENTE-E' essa votação que ia 
ter loga.r e que o nobre Deputado inter
rompeu. 

O Sr. Coelho Cinti•a (pela or
dem)"-Pedi a palavra para perguntar a 
V. Ex. si, tend() cahído a preferencia reque
rida. pelo deputado de Minas. deve V. Ex. 
submetter a votos o parecer ou o voto . em 
separado ~ . 

O Sa. P1iEsID&:-;TE-Devo submetter o pi· 
recer da maioria, salvo si houver requeri
mento de preferencia.. 

o SR. COEL.110 CINTRA-Pois foi para. re
querer a preferencia que pedi a palavra. 

O Sr. João Dantas FHho (pela 
ordem) - Sr. pri>sidente. peço (L V. Ex. que 
consulte á Camara se concede preferenci-1 
para o votcr em separado do Sr. Goraelio da 
Fonseca. 

O Sr. Coelho Cintra (pela ordem) 
- Sr. pre~idente. quando fiz a perguata a 
V. Ex:. foi propositalmente, pJrque pela· 
declaração de V. Ex. conclui as observações 
que tinha feito, dizendo que ia pedir pt•efe· 
rencia para o pa.t·ecer. Ora, desde que ha 
requerimento perllndo preterencia depois 
da. minha declaraçio, o meu requerimento 
.ubsiste. 

Posto a votos, é rejeitado o requerimen~o 
do Sr. João Dantas Filho. 

Posto a votos o parecer da. Commissão, é 
rejeitada a primeira. cooclusão. 

o Sr .• '9"oao de Siqueira {pela 
ordem) - Sr. presidente, b:i. verdadeiro 
engano quanto á votu.çU.o que se lez da pre· 
ferenciaao vuto em sepai>auo li.o illustl'e Depu-

ca.m:i.ra V. Jl 

tado por Pernambu.:o, o Sr. Cornelio da Fon
seca, e1:anto assim e que, quando se votou o 
requerimento <le-~tn. preferencia, s. Ex. 
mesmo conservou-se sentado. 

UM SR. DEPül'ADO - Porque não quer!a ã 
prefereucia. 

O Su.. PREsmEX!'E - O nobre <!e•mtado 
esti'I. fui ICtudu cun L;•:.t o vcnci<lo. · 

O S1t. JoÃo DE S1Qurmu-Bom, si o nobre 
Deputado vot,'t. cor;tra o ~cu p:rop1'io voto, 
ne.>te caso, Sr. preshlente, sento-me. 

(Trocam-se violenlus apartes. Protesto. Soam 
os t !J>n.panos, o Sr. presidente reclamo atteri· 
ção.) · 

O Sr. Pl".f·t;;.iden.te - Rejaitada a 
primeira conclusão do parecer, está ell" pre
judicado, e vou pôr a. votos a. concíusiio do 
'l"Oto em separado. 

O Sr. Tbeotonio de :c\-J:~lga
lhães (pela ordem)-Sr. presirl.ente, q ~ando 
V. Ex. a.nnnaciou a vot.ação, disse qu··· ia se 
julgar ou não da valiilade <ias eleiçõe,; ·9roce
didas no Estado do Espil'ito Santo. 

Ora., tendo a. Gamara dos Depu~ ·dos, 
por uma maioria sigmlica.tiva, ded .ra00.que 
não tiC<1:va.m approvadas a~ eleições "º Es
pírito Sa.nto, está no meu csp1rito umi du· 
vida, mas me parece que a Cama.ra j !ligou 
nulla.s us eleições desss Estado. 

VoZEs-Não ! Nãot (Trocam-se opa.nes.) 

o SR. TnEol'oNIO DE !vhGALHIEs- Ouçam· 
me os nobres Deputados. E não IJOdia ser ou
tr,1 a. conclusão da votação. eon!orme fui eUa 
a.anunciada por V. Ex. 

A Me~tt dectaTOU que ia votar.se a I • con· 
ctu~ã.o do pare~er qnc reconhece valirl:.:.:; ou 
não as eleiçõ~s proce~.idas ao Es..;irito S;tuto. 

O Sa. PRES1om'fl'E-O nobre Dcputad·.• não 
tem ra.zão. itejeíta.da a conclusão dopa\·ecer, 
lia de ser submettida a votos a condusilo do 
voto em separado. ppoia<los.) 

Ainda quando to las as conclusões de todos 
os pal'eceres não concluissem pela nulli· 
da.de da. eleiç1b,que não füi proposta,iriam 03 
papeis á. Commis~ii.o, para dar novo parecer. 
'o SR. T IIEOTONIODEMA.GALHÃES-Era esta a 

explicação que pedia a V. Ex:. 
o SR. PRESIDENTE- A explicação jã está 

dada. · 
o Sn.. TUEOTONIO DE MAG.U.HÃES- Como 

V. Ex. é quem ioterpreta o Regímen-"'), sub
metto·me da bom grado á. delibera~ã·.· cLe 
V. Ex. 

o SR. PRESIDENTE-Vou submetter á ddi
baração da Gamara. o voto em. separ·.i.do. 

!~ 
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VozEs-Salvo a. emenda. to, pe1•ante denuncias que correm de 
o SR. PRESIDENTE-Como ouço dizer-salm bocc~ em bocca contra a Escola Militar, de~ 

a. emenda-ca.be-:lie explicar_ A emenda é termmando o_ seu_ desarmamento, peço 
substitutiva. Approvado o voto em separado,_ V .. Ex. se . digne rnscrever º. meu nome: 
a emenda está projudieil.da 0 só poderei sub- co~_o orador, na hora do expediente de ama 

. mêtte1• a votos a emenda si o voto em se· nha. 
parado for rejeifado. E' annunciada a eleição de 1°, 2° e 3° Se-

·São successi va;!1en~e :postas a votos e ap:.. 
prov~das as $egnintes conclusões do voto em 
separado do Sr. Cornelio da Fonseca: 

l>, que sejam ~pprovadas as eleições i'eitas 
no Estado do Espirita Santo, no dia :30 de 
dezembro de 1896,menos as que tiveram logar 
nas secções no voto em separado indicadas 
como nullas ; 

2", que sejam 1•econhecidos Deputados p~lo 
dito Estado os Drs. Gal1lino Teixeira Lins de 
Barros Loreto .. Josê Gomes Pinheiro Jnni<)r. 
Jeronymo de So1;zc:. :Monteiro e Torqua to Ro~a 
Moreira. 

considero prejudicada. a emenda do Sr. Al
varo Botelho e outros ús conclusiJes do voto 
em separado. 

O Sr. Presidcnt.e-Procla.mo· Depu
tados pelo Estado do Espirita Santo, os 
Srs •. Galdino Teixeira Uns de Barros Lol'eto, 
José Gomes Pinheiro Junior, Jeronymo de 
Souza Monteiro e Torquato Rosa Moreira. 

O Sr . .João de Siqueira (pefo 01·· 
dem)pede ao S1'. presidente se digne nomear 
a commissã.o que tem de dar ingresso no re· 
cinto aos Srs. GJ.!dino Loreto, Pinheiro Ju
nior e Jeronymü Monteiro, .. Deimta<los pelo 
Estado do Espirito Santo, atlm ele prestarem 
o compromisso regimental. 

O Sr. P;1;·esiden.te com-ida. os 
Srs. 3• e 4° Sc:creta:·ios a irem receber os 
mesmos senhores que, sendo introduúdos no 
recinto, prestam junto ;"1 Mesa o compromisso 
regimental. 

cretarias. 

O §r. Tavares de L~7ra (pela 
ordem) diz que na ordem do dis:i. se determina 
a eleição de 1° e 3° sec1•etarios, mas que, no 
emtanto, vê uma urna. onde devem serre
cebidas cedulas com o nome do 2° Secretario. 

Pergunta, pois, si a eleição a que se esta. 
procedendo e para dous ou tres Secretarios. 

o SR. FRANCISCO VElGA-Tres. 
o Srt. TAVARES DE LYRA.-Ma.s a ordem do 

dia. marca dous. 

O Sr. Pre~idente-Esti na ordem 
do dia. 

o Sa. TAVARES DE LYRA.-Mas no impresso 
não está. 

O SR. 'PRESIDENTE-Não esta devido a um 
engano na. typogra.phia. 

Em seguida procede-se á eleição dos l '" 2• e 
3° secretarias. . 

ELEiçiO DE 1 o SECRETARIO 

São recebidas 127 cedulas, que dão o se
guinte resultado: 

Gustavo Veras-.......... Sl 
Eduardo de Berrêdo. . . . . . . 1 
Em branco............... 45 

O Si•. Presiden.te-E~tti, elcitu 1° 
Secretai-ia o Sr. Gustavo Veras. 

O Sr. Presidente- Vae-se proce-
der ii. e!ei,:ão elos cargos de 1° e 2" Secreta- ELElÇÃO DE zo SECRET.AlU>l 
rios. 

_ • • São recebidas 127 cedulas, que dão o se--
O Sr. Joao de Siqueira. (pela guinte resultado: 

ordem )-Sr. prestdente, depois que V. Ex -1 
negou-me um cartão de ingres~o pela por- votos 
taria. a um amigo que de via.gero pretendia Carlos de Nova.es.......... 80 
assistir mais commorlamente ;\. sessii.o da Ca- · Alvares Rubião........... l 
mara, eu dellbo·1~i s,\ dirigir-me a Y. Ex. tla · Luiz Domingues.......... 1 
tribuna t',a Cam::;;.·~. i Em br::..nco ....... _. _ .. _.. 45 

Assim .. tendo l:e tra.fu.r de neg·ocios qne $<i 

referc:m us porturl1ações dos sert.Ge~ d11 Esta- 127 
do de que V. Ex. e t·cpresentante. e da at.ti- : 
tude assumida pelo governa.dor daquelle . O Sr. Presidente-Est{~ eleito 2° 
Esta.do perante tis claquelle movimen- ~Secretario o Sr. Carlos de Novaes. 
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ELlillÇÃO DE 3° SECR.E'l'ARIO gratificações acldioionacs ao soldo. segun.do a. 
tabella q,ue uropõe ; . 

l" discussiodo projecto n. 11, de 1897, dis· 
pondo sobre a promoção de otnciaes do exer· 
cito. 

São ·ce~ebídas 124 eedulas, que dão o se
guinte resultM.o: 

'{0WS 

. Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 minu-
tos. · Alvares Rubião.... . ...... 79 

Ca.rlos de Nova.es.. . . . ... . 1 
Ceza.rio de Freitas. . ... .. . . 1 
Em branco .. ..... , . .. .. . . 43 

l24 

· O Sr. Presidente-Está. eleito 3" 
Secretario o Sr. Alvares Rubião. 

O Sr. Presidente - Esta.ndo ade~ 
antada <>hora e não havendo nada. mais a 
tratar, designo pa.ra. amanhã a seguinte 
orüeui do dia.: · 

Elei~.ão do 4° Secreta.rio: 
Votacão das seguintes materias : 
Do projecto n. 24, de 1896. autorizando o 

governo a ma!l.d<>.r pagar pela verba. - Ex
ercicios ti.nãos - :\O 3° escriptnrario da Re
JKl.l'tiCão Gera.l d0>; Correios José Fra.n~isco 
Roclr~gues os vencímeutos que deixou de per
ceber de 29 de agosto de 1894 a 28 de junhO 
de 1895 (3" cfücussão); 

Do projecto 11 . 13, de 1897, reda.cçã.o para a 
3• discus$ão dv projecto n i8. ele 1896, regu· 
fando o se1•vico de assistencia publica o.os 
alien:i.dos (3" d iscussão); 

Do 'P:i.recer n. G4, de 1897, nome:i.ndo pa.ra. 
o cargo de officio.l da. Secretaria. da. Ca.mara 
dos Deputados. vago pela promoção do ofilcia.l 
carlos Francisco Xavier ao cargo de chefe de 
seeçã.Q, o cidadão Artllur Dias ( di:;cussã.o 
l'. ~ ' ) . 

·'V '.Pro.iecto n . 284 A, t\e 18\35, autorizando 
o Poder Executivo a. ma.nrh<r pa.gar ao carteiro 
de 1" classe da Repartiç;'lo Ge1·al. dos Correios 
Philomeno Jocclyn , Ribeiro os vencimentos 
que deíxou de perceber(:!? discussão); 

26> S~ÃO EM 9 DE JUNHO DE 1897 

Presidencia do Sr. A1·tl!Uí' Rio$. 

Do projecto n. 15,. de 1897, redacção para 
a. :3• discussão <lo projecto n. 44 A, de 1896, 
que m11.rca. o pes:roa.1 dos estados-maiores do 
'Ministro àa Marinha. e do cllefe do e~tado.
maior genel'al da Al'mada e os respectivos 
venoimentos (3" discussão); . 

Ao meio-dia procede-se á. cha.ma.r1a , ã. qual 
respondem os Srs. Arthur Rios, Gustavo 
Veras, carlos de Novaes, Alvares Rubiã.o, 
Silverio Nery, Carlos Ma.rceUino, AJbuquer~ 
que Sel'ejo. Amorim Figueira., Augusto Mon
tenegro, Serzedeilo Corrêa., Urba.no Santos, 
Luiz Domingues, Rodrigues Fernandes, Gue
delha Mourãv, Anisio de Abreu, Elias }.:lar· 
tms, Hen!'iq11e'Valladares , Ma;rc:os de Araujo, 
Pedro BClrges, Thomaz Accioli, TorrPs Por
tug3.l , Bezerril Fontenelle, Ildefonso. Lima, 
João Lopes, Ma.rinho de Andr11de, F.rec1erico 
Borges, Augusto Severo, Ta.vares de Lyra, 
Franoíseo Gurgel, José Peregrino, Trindade, 
Coelho Lisboa., Apollonio Zenaydes, Silva. 
Ma.riZ. Ermirio CoutinhO, José Ma.ria.no. Tei
xeira. de Sá, Affonso Costa. Herculano Ban· 
deil-a., Coelllo Cintra, João Vieira., Ma.la.quías 
Goncalves, Barbosa. Lima.. Cornelio d~ Fon
sec:i.. Julio de Mello, Juvencío de Aguiar, 
João de Siqueira.. Ange!o Neto, Arthur 
Peb:oto, Rocna. Cavalca.nt i. Euclides i\fa.l ta, 
Araujo Gôes. Neiva., Jayme Villas-Boas. Sea
bra, Castro Rebello, Milton, Tosta, Francisco 
Soctre, Ma.noel Caetano. Eugenio Tolirinho, 
Paula. Guima.l'"~es, Vergne de Abreu, Amphí
lopb.\o, João Dantas Filho, Adalber to .Guí· 
marã.es, Rodrigues Lima, T0Lentil10 dos 
Santos, Eduardo Ramos, Pa;ra.nhos Monte
migro, Ma.rcolino Moura., Galdioo Loreto, 
Pinbi:iiro Junior, Jeronvm.o Monteiro, José 
1'1urtinbo, Xavier da S iiveira., Osca.r Godoy; 
Alcindo Guanabara., Raul Barroso. Felippe 
Ca.rdoso, Belisa.1'io de Souza., Pereira. dos 
Santos, Erico Coelllo, Nilo Peça.nha., Alves de 
Brito, Silva. Castro, Julio dos Santos, Deocle
ciano de Souza, Bernardes Dias , Urba.no 
~Ia.rcoildes, Paulino· de Souzci Junior, Ponce 
de Leon, ?.-Iayrink, CaJ(lger:;;s, J.:,.iío Luiz, 
Cano.lho 'Moul'ão, Val'í de !deilo, Gon•:alves 
Rainos. Fr,1nc:isco Veiga. Alfredo Pi ut o, AI· 
vai•o Botelho, Leonel Filho, Lamounier Go
dofrailo. Antonio Zacarias, Rodolpllo Abreu, 
Cupcrtino de Siqueirr.., Augusto Clementino1 

Do J)rojecto n. Hi, de 1897, reda.cçã.o.pa.t'a 
3°' discu~ão do projecto n. 191, de 1896, que 
declara. isento da penhora. varios bens, além 
do;; enumera.d0s no art. 529 do decreto n. 737, 
de ;25 de uovr:muro de 1850, edá, ou t ras pro· 
vid0n·::ias r3• d iscussão); 

3'' <:is~msii.o rb projecto n. 6~de 1897, o.u
torizanclo o f:\lwerno, desde já, a completar o 
decreto n. 3:~6 A. de 16 de abril de 1890, 
fixan(lo p;tro. a. reforma. compulsaria ou vo-
111ntarit1, nos postos que menciona. as idades o 
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Telle.~-.de Menezes,. Jiistoi•ico e Geogl'a.pllico O SR. Eruco CoELl:l0-0 Papa fa.lla todas as 
.Nngneira Junior." _ linguas. Falta. ao> ca.thol1cos do BraZil de 
pbo Caet.i.tio, JÃ.ruo DE sovzA. _ Ahi e.stá. 0 um modo, instigando-os a dar Comba.ta· ã. Re
Maciel. RJ~Jlo de Abreu, que e autoride.tl.e. J)Ublica no terreno do casa.menta civil;com os 
V)martLu~n.xco CoELHo _Por nia.ior que s~ja catholicos da. America do ·Norte, entra em 
Rocha! aea.tament<' pel~. opi:Jiã.o , p.o erudito tl'ansacções nesse particular, e assim por 
.Gºº"~a-pistraii0 -·-~· }\.b;:eri, a.caso em contrario deante. 
\i'. narrat!;v~: que acabei de fazer, o iàr.to e · O SR.. BELLSARIO DE Slouz.~ - E' um dos 
consignado por vario!) historiadores e chro- grandes estadista.S do secuto :t<.:tual. 
nistas do Brazil, como se lê nos A.nnaes· do o si:t. ER.rco CoELHo- E' tão gt•ande diplo-

' Instituto Historico e Geographico, a illustre mata 0 Pa.pa. qi,te, vendo ·05 gr~gos trucidá.dos 
corporação que durante meio seculo foi pre- em Creta. pelos turcos, cal.ou-se miseravel
sidida por D. Pedro de .Alcanta.ra, o finado mente .•• · 
imperador. 

Pois, Sr . presidente, e com pezal' que hoje o SR. JOSÉ MARIAXO-Apoiado. 
vejo a Patr!a adoptiva de João Ramalho, a OSR. ERICO CoELno-... como si esses ir· 
quem os jesuítas moveram guern de exter- mãos de Jesus Christo nii.o fossem dignos da 
mínio ; refiro-me ao Estado rios paulistas, em- sua compaixão. 
penhado em levantar na. ·praça public:i. uma. Ultimamente verificou-se, Sl'. :presidente, 
esta.tua de bronze, commemorativa do in- que havia um pacto secreto entre o Grande 
di~no sacerdote christão, o infame jesuita Assassino de Constantinopla e o Enorme Pri
que se chamou José de Anchieta. siooeiro do Vaticano, explicando-se assim a 

E com indignação -percebo que a interna.cio- neutralidade de Leão X.Ili pela promessa do 
na.l negra. intitUlada Companhia. de Jesus, 1 Sultão, isto é, de ceder a ilha de Creta.a Sant.'l. 
estã. feita na vasa. da restà.uraçio monarchica, Madre Igreja., no momento da.;; nações euro
como t ranspira dos elogios serodio.s a Anchieta, péas partilharem entre si os despojos da Hel
da lavra dos Srs. Joaquim Nabuco e Eduardo Jade gloriosa. (O Sr. Belisario de Sou:a dà 

· · Prado.a ponto de exaltarem esse jesuita, a ti- u:n aparte que os ~te1iographos ,1ao tomciram.) 
tulo de pae da. litteratui-a. brazileira ! (Riso. 1 . Deixo á. margem essa cousa de Papa., com-

Illustres companheiros de Representação promettendo-me, porêm, a pol·a; opportuna
Nacional e vós que vindes commigo da pro- mente em pratos limpos. (Riso.) . 
pa.,<randa pela Republica, caveant ! caveant ! Vi ~'ta manhã, no JOTnal do Commercio, o 
oaveant ! panegyrico . de José de Anchieta., da penna 

Façamos guerra a.o padre que não tem Pa.- primorosa do Sr. Joaquim Nab:ico, publicado 
tria. (apoiados). E' isso que venho dizer da hoje, tricentena.rio de José ele An<ihieta, o 
tribuna. neste dia funebre, concitando-vos a carrasco do Bolés. Consinta. a. Camara que 
combater o clericalismo em todos os ter- pela primeira vez, da. tribuna eu responaa, 
renos. o adversa.rio bem me1·ece a d.istincção, a um 
. Reconheço que no Brazil ainda ha padres topico da apologia.. 
patriotá.s (apoiados) e nã.o recnso tributo de Lê-se na pa.gina. de honra. àessa folha, se
veneração à memoria dos heróes e . martyres gunda columna, com relação ao milai,,'1.'e que 
conforme à. histori:i. da nossa. queridu. Pa· os jesuítas fizeram <le acabar com a anthro
tria registra, -padrescujos corações a sotaina pophagia rle algumas tribus indígenas, este 
não tibafüu. pelo contrario; soaberam a.mal-a pedacinho delicioso : 
fervorosamente .Entre muitos. lembro o nome te ·dé d r · 
de Diogo Ant0n.io FeiJ"ó • . oro"ulho dos ,., .. u- «E ndes acaso l a. os supp w10s que a. 

,,... imaginação indígena • .. lista. (apoiados). alma patriota que cel'to se 
envergonha.ria. no dia. em que se levantasse Pobre imaginação de a.ntropophagos, sr. 
no Brazil uma esta.tua a umjesuita qualquer. presidente! (.Riso.) · 

Entretanto, deClaro que si nenhum dos «-.. que a imaginação. indigeua póde in
Srs. Deputa.dos quizer au:s:iliar-me, sósinho ventar, desde o baptismo pela agua fervente 
hei de profiigar desta . tribuna a corja que até os u ltimos requintes de. anthropopha.~ 
infesta o Estado de S. Paulo e outros da. Re- gia '?»(Riso.} · 
publica; emqua.nto for Deputado,ju..."O que não 

· li t t 'd l t RP.Spondamos, Srs. DeJ?utados, ao paladino 
J>OUpareres orços con rs. 0 par 1 0 u ramon- da restauração monarchrea com o elerical!s

. tano, a. internacional nefanda. a ordem de 
Loyola que, a.ltiada. acs restaura.dores da mo· mo braga.at ino. que sim. · 
na.rchía, combate nas trevas a Republica. Tenho idé<\ de cousa peior do que a :mthro· 

pophagia, foi a. escravidão dos inclios. Peior 
· · O sa. BEUSA.RIO DE SouZA.- Não apoiado. elo que a bestificação dos indígenas pelos je-

0 papa acceitou a Republica. Francez.a,e re- suitas, recordo o exemplo execravel desse 
commendou ao clero .francez. que a acceitasse. jesuita., que apenas converte á. sua. fé um 
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ch1istã a.o.voto de pezar que a banca.da. de 
Alagôas acaba. de formular, surprehendida. 
pela. mort.e de um dos mombros mais cODS· 
picuos da c;amara. 

Mas já. que esta.mos em. dia funebre. peço 
venia, Sr. Pl'l'Sídente, ·pa.ra consigna.r no 
Diorio @' Congresso mais um voto de pezar, 
;sto é, minhas condolencia.s pelo supplicio do 
ca.lvinista Boles. ha. mais de tt"es seeulos. 

A Ca.Ql&ra sabe que Jo:;ê de Anchieta •. ·• 
o Sai BELISARIO DE Souzi.." - Foi um dos 

grandes fundadores do Brazil..;.. fundou São 
Paulo. · · 

O SR. ERÍco CoELHo-Quem funtlou ·o pri
m eiro . nucleo de civilisação em S. Pa.ulo foi 
João Ram&lno, e depois os bravos paulistas 
engt'aode<:era.m esse Est.a.110. além de t.erem 
descoberto as riqnezas do interior do Brnzit, 
a nossa querida Patria. . (Cruzam-se apartes. ) 

E aproposito de Joã.o Ramaiho. cuja. me
moria quero vingar, protesto no dia de hoje 
cont.:ra. a gloriftcaçãG que se pretende fazer 
do jesuita. José .de Anchieta ••• (Apoiado.'; 
muito· .. bem ; muiio bem. Oruzam-se apartes 
pro e contra.) 

Vejamos, Srs. Deputados, o que está Da his· 
· · t.oria <lo Bra.zi.l oolonia.l. Por occa.sião da ·ex. 

pulNio dos rrancez"s da. bahia. do Gua.na.bara, 
Nobrega. e Ancbieta. vieram, solicitados por 

·Esta.cio' de Sã., trazendo um contingente de 
indios dos campos dePiratininga,já. eatãnfa· 
natizados e escra:visados •. , 
. .0 SR. Bli:LISAlUO DE Som- Não apoiado. 
E\'angelisa;ram. · . 

0 SR. ERICO CoELHO-. ·•• indii>s escra:vl• 
sados que os jesuit.as contrapunham, em luta 
~tricida, aos tamoyos. 

O Sa. BELISARio DE Souu- Não apoiado. 
Civilisaram. · . · . 

O Sa.. Nu.o PEç.Al\'HA.- Apoiado. Os ~sui~ 
tas escravisaram os indios, disse' o seu maior 
ora.dor na. metropole, Las Casas: é preciso 
ga.rantJr a. esc:ra. vidã.o dos negros pela escra
visaçã.o dõs indios. 

O :5&. ElUco ComLH!l- Os jesui~ não eó' 
·exploraram o tra.ba.lbo dos indios reduz.id ... s á. 
mais ahJecta; escravidão, como tambem pros
t ituirs.m as mulheres e &s ttlha.s de~es des· 
graç_a.dos . • • · 

' o SR. GWDELRA Mouúo - E' e&lmnnia.; 
protesto. . .. . 

o sa.. .ER.1co eoE.LH~ Calumnia. ~ : · 
o Sa.. GUEDELHA. Momü.o- Calum.nia hís-

torica. - · 
O SR. Ealca CoELHo- Respondo a: V. Bx. 

• Rvma..,par<1.pb.raseando·Voltaire: -C:l.lumnie 
. como entender. .pais da.s minh&.s pala.~ 

sempre restarão · algumas noo A.nnaes do 
Congresso. 

O Sa. GUEDELHA. Moutlo- Nã() é uma ca.'
lumnia; a historia é que deve· dar testemu- . . 
nho dest.es factos. A verdade é que os jesui- . ·. 
.tas civilisaram os indios. 

' . ' 

O SR. Eruco C(!m.rm- Si·n, a. pretexto rle 
satva.rem as almas doo indh1s.os jesuitas brn- · 
ta.li.za.ram-nos. explorando de todos os modos 
esses esci:a,vos,pelo fana.ti~mo, e.o que é mais· 
prostituia.m·lhes as mulheres e as filhas. 

Esta é a. vertia.de hlstorica.. . 
A' contestação õe S. Ex. Revma. opponho ·. 

o testemunho do padre Vieira., insuspeitis- · 
simo, que verberou os · je.-uitas do à.lto do 
pulpito, pelo crime la.mema.vel de escravi· 
za.rem _os in1ligenas no Bri.zil; em vista. do 
que esse fa.moso orador roí condemnado pelo 
Santo Officio e purgou a. SU& a.udacia nos 
ca.rceres da. Inquisição. (Ila muitos apartes ; 
uns CO?Jtra, outros a faeor do orador. Inter
rupçao.) . 
· o sa . ." PRESIDBl\'T:S: - Atteo<;ão. Peço aos 
nobres Deputa.dos que não interrompam o 
-0rador. · 

O SR.. ER.Ico CoELBo- A Ca.mara. releve·me 
rea.vivar a historia. 

Por occasião da. expulsão dos franeezes, 
quando os jesuitas vieram á. testa dos índios 
de P ira.tiuinge. auxiliar as tropas portu· 
gaezas so mando de Esta.cio de Sá., contra. as 
de Bois Le Conte, que su~tituin a. Willega.i· 
gnon, após a derrota dos ta.moyos a.Uiados 
dos fra.ncezes. ca.bin pr:~L,nei.ro dos portu
guezes o calvinista Bolés. a. quem os jesuiw·· 
accusara.111 de pregar dour.rilla.s subversivas 
da religião christã, calumnia essa sim, Sr: · 
presidente, porquanto o pri::ioneiro era. cbris· , 
tão tão fervoroso como eu. .:· 
· 4.ronteceu o que se previa. nesses tempos 

ominosos ; Bolés nas · ga.rra.s dos jesuir.as . . 
temeu o supplicio imwinente, f'ez a.e~ de : 
a.rrependimento; decla.rou-se oonverti<lo á fe · 
catholico-roma.na, graças ás exhorta.ções de .' 
Anchieta.. 

Não sa.tisMto de ter conseguidl) esse mi.~ . · 
fogre poflntim.idação, José de A.Jll}bieta aoom- · 
pa.nhou o condemna.do. a 'luem nada. valera. 
a abjuração. nas sua:,; ulümas bons de viJa. 

Foi · Auch1eta. o padre que confessou e sa
cramentou o misero Bolés, e o a.mp&ron até 
o pa.tibulo. ·. 
~i chegados o :penitente e o jesuita, o car- ·. 

r'àSco recusou-se a enforcar . o oondemna.do; 
José de Anchieta. porém, ardente de fê evan- .; 
gelica. prestou-s9 a. estl"angula.r com su&s: · 
bentas mãos a.o Bolés. cs.,ssurro.) 

o SR.. BWSA.R!D :QE. SoUZ:\. - 'Nã.,, apoiado. : 
o Sa. Eruco colrlo-:._Está. na historia. coii>. .. :: 

nial, e. melhor do·que isso, oià.cto constà dos · 
' . . . . · . 
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·.:..~;: AnMCS do Instituto HistOrico e Geogra.I>hioo. o SR. ERiCO coin.un-0 Pap:i. 'fü.Ua. toda.s as .. 

do Dra.:!U. línguas. Fa.lla aos ca.tboUcos do Bra.zil de i> : o sa. Bims.uuo DE $OUZA. -Ahi está. 0 um modo, instigando-os a dar comba.te á. Re
~<. ·: Sr. Cflpistra.no de Abreu que é. autoricla.de. publi~ no terreno~ ea.sa.mento civil;com. os 
,~ . ' . . ce.tholicos da Amer1ca. do Norte, &ntra. em 
r:~ O Sa. Entoo C.OELa:o - P~r.!Jl&ior·que 5~Ja. tra.nsa.cções nesse pa.rtieula.r e assim :por 
~· ~r1:1~P~~r~~e:~A~;~~, ~~~~i:ºco~~~~~ dea.nte. · ' . · 

.. á 110.rr11tlva que acabei · de fazer, ·o .facto à . O Sn.. B~xo DE SoUZA. - E' um gos 
con11lgnado por va.rios historia.dores e chi'O· grandes esta.distas do seculo actua.L 
nlat.i\à 110 Braz~l, como se lê. nos An~aes do o sn.. EB.lco CoELHo- E' tão grande diplo- . 
lnat.ltuto_Histor1co e Geogra:phico, a . ll~ustre mata; o Ps.pa. que, vendo os gregos trbcidados 

~· corporaçao que durante meio seculo foi pre- em ereta. pelos· turcos, calou-se misera.vel-\. :1~:. D. Pedro de . Alcanta.~a, ~finado mente •.•• · . · ' . . 
• ,, rois, Sr. J:residente, é com peza.r que hoje 0 SR. JOSE MAIUAN0-Apo1ado . . 

~:~ ~~:m ~s ~uftasad~E!~'i!!(}~~~:ª~i~:. m~o~~'e ~~!~~ ~:r1:f~ãôr~:~i:i d~S:: ~~ '. 
· .. mi oio ; retiro-me ao Esta.do dos p;i.ulistas, em- sua. compa.ixão~ · 
:;~. penha.d.o em levantar n~ Pi'a.ça · p~blica u~a. . tntimamente veriftcco-se. Sl'. president.e, 
~:.; ett.11.tua. de bronze, commemora.t1va. do" i.ú· que havia. um. pacto secreto entre o Grande 
i;. . dlt{no sacerdote · ehristão, o infame jesuita Assassino de Const.antinopla. e o Enorme Pri- . 
(.~. que so chall'.l:ou J~sé de Ancbie.ta.. .. . sioneiro_ do ·Va.tica.rl~, oxplicando-ee assim & 
.~::·( B com lnd1gnaça.o ~rcebo· quea. mt.ernac10- neutra.lida.de de Leão Xlll pela promesaa. do · · 
~. · . no.1 negra, intitulada. Companhia de Jesus, Sultão, isto é, de ceder a ilha de Creta a. Santa 
:. 1 ost.6. fel ta na. va.sa. dao restauraçã.o mona.rebica., Madre Igreja, no moment.o das · nações euro
(;-.1 como transpira dos elogios serodios a Anchieta., péas partilharem -entre si os dcapojos da. Hel
~·~1 d& lavrrulos Srs. Joa.quím Nabu~ e·~uard_o lade gloriosa.. (O Sr. Belisario de Sou:a dà 
~~'. !. Prado,o. ponto de exaltarem esse 3esu1ta, a. ti- um aparte gue 011t1mographo! rsao tomaram.) 
~~ · t.ulo do paé da littera.tura brazileir.a I (Ri~o.) . Deixo á. margem essa. oouso.de Papa, eom-
~..,, ,· Uluatres companheiros · de Rep:resentacão promeitendo·m~. porém, o. pol-a opportuna· 
~'. No.o lona.d le velósRque Vlbli·~des comm.ig

1
o da. ~ro; mev~teesta.em pra.toh~ Umpo~. ( RZudo.)..., · . . 

,. · . paau.n & p a epu ca, ca1'eant . cauant • i · ma.n a, no o1orna o ... ommereto, o .. 
1•. oci.w 1 · · panegyrico de José de Anchieta, da. perina · l 
:;· . FaQamos guerra. ao padre que nãó tem Pa.- pl'im.orosa do Sr. Jos.q_Uim Na.bueo, publicado 1 
.., trla ( apoicidos ). E'. isso que venho dizer da hoje,. tricentenario de JOié de Anchie.ta., o· l 
~ ' · ·trlbuna 11eate dia. funebre, concitando-vos. a. carrasco do Bolés. Consinta· a cama.ra. qtiá ! : 
~ . combater o clericalismo em todos .03 .ter- pela primeira vez, da. tribuna. eu responda, :'. 
;:o· remoa. . . o advers&rio bem. merece a . distincção, a. tim '· f. Reconheço que no Brazil aindâ lia pMJ.re.s ºtopico da. apologia. · . · 
~. .. patriotM (<ZJ1oi4dos) e não re~uso tributo de tê-se na. pagioo. de honra. dessa. fotha, se- · 
~~:.~ v~ á. memoria dos heróes e martyre.S gnnda colnm.na, eom relação .:i,o milagre que 
-. contorme a. histo;ria. da nossa querida. ·Pa- os jesuítas fizeram de a.ca.ba:r com a anthro-
{~ r.rla registra, padresc.ujo~ oora.ções a. sotaina. pópha.gia de'.alguma.s . tribos indigenas.1 este 
··~-e nlla l\bàto11, pelo contra.rio, souberam. a.mal-a. ·pedaeinbo delicioso : . · · 
:· · · 1\trvol'OSlllDent.e •. Entre.!lluitos. lembro º·nome ~E t.endes acaso idéa. dos supplicios . que a · 
:> . de Dloao. Antonio FeIJó, o_rgulho dos .pau- imaginação indigena ..• - . · · 
:.: .·. Usta (apo1atlos), alma. pa.triota. que. certo se · . _ . . · 
;-e envergonha.ri& no dia. ·em que. se·levantasse P~bre lrna~a.ça.o de a.ntropophagos, Sr. 
:;q. ·c noBrizil uma. esta.tua;a. m;njesuita. qual.quer. presidente l tf~iso.) . . ~ : 
~ · · Entretant.o •. decl~ro . que· .s! nenhum . .dos . -e ••• que à imaginação indigena. póde ins;, Sl'I. Deputados qruzer a:o:olia.r.-me, .s?Slllbo ventar, desde_ o ba.ptÍS!Do·pet.a. agua. !ervente 
i{; ... bel de profilg&r desta tribuna. a. cor.ia que até <>&. ultim.os requintes da anthropppha.-
~ - .. !aleita o Elt&do de s. Paulo e o~tros da. R_!l· gia. ~~ (Riso.) · 
i:f-' publloa; emquanto for Depntado.Jtn"O que na.o. · · · . · · • 
~·:.,~-. pouparei est'ol'ÇOS contra 0 p~tido ultra.moil- Respqnda~os, Srs. De~ut.&dos, ao :pa.~~o z .. r:,. tano. a internacional nefanda., . a ordem de da ~~ mon~hica. com o clen~-
... ,1·:· 'LoY.ola. qu11, alliada a.cs restaoradores dà. mo-' mo b:raga:nt~o, que sun. . ~ 
!;;_.:·-· narchia combate nas trevas a. ·Republica: . Tenh~ idéa_de cousa. pe_!ordo q~e ?- ant~o-
f;:";- · • · . • · .pophagia, foi a el!Cl"d.Vld.ao dos mdios .. Pe1or. 
~\·:~ -. . O SR. Bl!LISAJUODB SouzA.-N""a.o . apoiado. do que a. bestül,ca.ção dos indigenas pelosje;..· .. · 
t:,<· · O pa~ acceitou a· Republica Franceza,e re- suitas, recordo o . exemplo· • exooravel deSse 
~(.~dou ao clero. f:ra.Dcez que a aceei~. jéSUi~ .. . que, ape~ . converte .á sua. fé um 
~;i:: ...... :: . ·_ . , -·.·· : ·. - _: - .· ·~ · . . •' . :· . ..;.. ~ .. . - .. · .. -... . . ~.,\, 'l'.> -!.' 
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prisioneiro de guerra, ouve-o em confis:;ão, 
absolve-o de todos os peccados. miníst1•a-lhe o 
sacramento d<i extrema-uncçã.o, e depois en
forca-o com sila.s mãos ainda. impregnadas do 
oleo sagrado. (.Muito bsm; niuito bem). 

Muito :peior do que os banquetes dos an
thropophagos, Srs. Deputados, foram os autos 
de fé, precedidos pelas torturas, por ordem da. 
Inquisição, tríbunal de algozes desalma.dos. 
Supplicios souberam inventar esses santos 
ministros ... de Jesus. que é todo amor e per
dão, inclusive o arrancamento das unhas. 
( Suss-urro.) · 
·o Sa. JosE MARIANO - Torravam a gente. 

(Riso,) 
O S&. Eruco CoELTIO- Grelhavam, quer 

V. Ex. lembrar. sim, expunham o cot·po 
humano ao fogo, lentamente, arrancando 
gritos de dor, e peccados ima.!$inarios, e 
melhor do que isso o segredo de thesouros 
escondidos á sua cobiça insaciavel. 

Isso sim, srs. Deputados, é que foi ima
ginar torturas,eomparativamente ás quaes. o 
ser comido depois da morte era uma. bl'in· 
ca<1eira. · · 

Em requintes de deshumanidacle, ninguem 
nunca. excedeu, lâ. isso é verdade, à intitulada. 
Compauhia. de Jesus ; por toda ·a pa.t1.e onde 
se espalhou ~ssa. peste. (Apoiados.) 

Em ~onclusã.o, s:r. :presidente, como bra
zileiro e representante da Na~.ã.o, protesto 
contra a. glorificação do infame jesuita. que 
ba trezentos annoa subiu ao céo, não.,. 
desceu aos inferuos, :pois não e digno de com
p111•ecer· pera.nte Deus, atlm de dar contas de 
seus peccados. 

E agora aos republica.nos que veem com
. migo da propaganda repetirei: 

Ca'!Mant ! Cavea-nt ! Ca1Jeant ! (lliuito bem ; 
muito bem. O orador e abraçado e felicitado 
po1' varias Srs. Deputados.) 

O Sr. Guedelha. ~Iourão de
clara ser obriga.do a interromper po1• um 
instante a solemni<lade. d8. votação de uma 
proposta que devia encher de magoas toei.os 
os corações patriotas, pois acaba de desappa
recer dentre os vivos um brazileiro illustre 
que bonra:va a íleputacão de Alagfos. · 

O illustre coUega que acaba de deixar a 
tribuoa compelle o orador, não a acompanhar 
os argumentos de S. Ex., mas simplesmente 
a protestar contra. as suas pi-oposições con
cernentes ao benemerito instituto-Compa
nhia. de Jesus. 

Em relação ã.memoria do illustre sacerdote 
José de Anchieta, as .florestas americanas· e 
as indios que se civilisaram nunc\ hão de 
esquecer este nome :i.bençoado que hoje, como 
sempre, a nacionalidade brnzileira. tem razão 
de glorificar. 

O or:tdor não quer por ora. discutir a ma- · 
teria, visto que s. Ex:. <'h:i.ma a terreiro em 
um· congresso que parece na.da. ter que ver 
com questões hlstoricas ; mas é seu dever, 
não só como sacerdote amante da. sociedade, 
e sobretudo como brazileiro, qualidade que 
não perde pela sa.cel'dotal, vir fazer este pro
testo, 

Ainda bem que sabem esta mesma. socie· 
rlade e Supremo Tt·ibunal de Justiça que 
preza. tanto este titulo de brazileiro que veiu 
dísputal-o perante o Ti:ibunal contra a :po
liticagem rlo Ma.ra.nhão ; mas preza . igua\
tneute a sua religião qu_e e a. catbolica. apos-· 
tolica romana., e lhe parece que entre ella. e 
a qualidade de brazileiro ha perfeita har· 
ruonia. (A.poiados.) . 

E' -de c01-ação que depois deste protesto 
contra o facfo de se attribuir á. Companhia. 
ele Jesus a escravidão doa indíos .. -

UM Sa. DEPUTADO- Está no Instituto His-
torico. 

O SR.. GUEDELHA Moun.1o - Póde estar, 
mas como uma opinião p:n·ticular e errada. 
Ha factos constantes que p1•ovam ter a Com
panhia rl e Jesus defendido ~ampre a liberdade 
dos indios, :pelos q uaes muito soffreu e no 
Maranhão houve ate uma. r·evolta que moti
vou a expulsão dos padres por a.mor á li
berdade dos mesmos indios. 

O Padre Antonio Vieira. esteve preso no 
Pará, como :podem attesta.r os Deputados 
daquelle E~tarlo, porqne defendia· a liber-
dade dos indios. . -

Sendo assim, não póde- o orador consentir 
que se rasgue com o seu sllencio esta. pagina 
da. historia do Brazil, e que se neguem os 
serviços desses benemeritos da humanidade. 
Quaesquer que sejam os principias a que se 
obedeç<\, niio se póde desconhecer que os pri
meil•os elementos da civilis~_çã.o christã forão 
impl:i.ntados na America, e especialmente no 
Brazil, pela Companhia de Jesus. (MMito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Edmundo da Fonseca 
assocü1-se de todo o coração ã proposta feita 
de um voto c1 e pezar e suspensão da sessã.o, 
pelo pa•samento de um dos ma.is i1lust1•es 
collegn.s.; mas, no. qualidade de brazileiro, de 
repuclicuno e de paulista., nii.o póde deixar de 
tambem fa~er suas as pai 1vras do protesto 
energico e brilhante que ~o seio da camara 
aca.ba de se1• levantado pelo iUustre represen
tante do Estado do Rio, :porque entende que 
se quer, fa.lsiftcando a historia, fazer propa
ganda. do jesuitismo e do clerica.Iismo, hoje 
no paiz de mãos ligadas com a restauração 
monarchica. · 

E' a p1'imeira. -vez que o orador fu.Ila. á 
Cama.ra., e folga de poder dizer que é em favor 
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d.amai$ ;.,1nta. das cruzadas fiarin. Republiro.·I mente eom as act.is, que favúr•eciam vS can
e para. •· humaniúa.de - a cruzada co1itra o <lida tos . da parcialidade politica. a. que cada. 
je:<uifü,?;." e o clerica.lismo. - uma das dita.:S juntas pertencia., que fosse 
. Sent;; ianto mais necessidade de levantar telta. pel" respectivo relator da me1m1a. eleição, 

este protesto, qua.ndo vê no seu Estado parti- :i.. apuração geral, com a.ssistencia. dos inter· 
dal'ios .ta Co?npa.nhia. <le Jesus e seus instí- assados, de conform_iJ.a.de com ·a clisposição do 
tutQs,- ·sob diversos.o.nomes, prestarem todo. o § 7° do art. 44 da rei a. 35, de 26 ue janeil'o 
apoio a esta sociedade. de 1894, cujo :resultado foi o seguinte: 
· P.or· isso é que o or:v1or teve necessidade de · · 

associar o seu protesto ao do illustre Depu- Municípios 011.de 11.ao ltortve duplicatas 
tado peiô Estado do Rio. (.illuito bem; muito 
b1:m .} 

Pos t~~ - a votos, é. appi·ovada a proposta do 
. Sr. A1•a.ujo Góes. 

Os~·. PresSdeute dlz que deixa. de 
subme~ter a. votos a. outi-a proposta, porque, 
conforme se depreheode das pa.la.q•as do 
illustre representante do Estado do Rio, t1·ata 
se sitnf•lesmente de um protesto. 

O ~1·. ·Erieo Coelho (.pela wrlem.)
V. Ex submette o meu protesto a votos ?-

O Sa. PRE»J:DeNTE - Nã.o, senhor. 
O SR. ERico COELHO .- PerfeÚamente ; 

estou •1-= accordo com V. Ex. 
Não 1ies~jo 5Ubmetter a. votos o meu pro· 

te;;to, :l~m e ma.teria. de deliberação da. 
Camara a verdade histol'ica. 

O tir. Pre~ident;e-:- Tenno sido 
a.ppro~· tia a }>roposta 1lo Sr. Araujo Góes, 
nomeio :n:; Srs. Ara.ujo Góes, Euclides Malta. 
e Joii.::.i Oantas Filho, para, em commi•são, 
represe ~1t~rem a Camnra. no enterro do nosso 
indit<-~c colleg:i. Theophilo dos Santos. 

Yae a. ilnprimlr o ~eguinte 

PARECER. 

N. 67- 1897 

Rec'Jnhcc.: depHtculo i1eZo 5• àistriclo do Estado 
da JJ·1hi(). o Sr. LeodgiCdo elo Iviraiiga 

· .4.mo.-foi Fil!Ji!Ciras, com voto e>n se1Jtira<to. 

Raso, Amparo. Itapicurú, Santo Ant<>nío da 
Gloria., Tuca.oo. Bom Conselho, Joazeiro, Pa· 
trocínio do Coité, Pombal.. Campo formoso, 
Monte Santo. Jacobina, Sa.uto Se, Soure, 
Morro do Cha.pêo, Monte Alegre e Geremoa.bo: 

Dr. Joi'í.o Dantas Filho .• •. . •••.• ••• 
Dr . .Aldalberto Guimarães . ...•... •• 
Dr. Leoviglldo de A. Fig11ei ra.s ••••. • 
Dr . ,\ ustrwHano de Carvalho ...•• ••. 
Dr. Flavio rle Ara.ujo . . •.•.... . .••. 
Dr. José Ignacio ..... . ....... . ... . ,. 
E outros menos votados. 

Votos 

. 7.717 
5.106 
4.962 
4.496 
2.384 
1.2il8 

Municipios onde houve duplicatas. Elei· 
ções peI'a.ote mesas legaes : 

Queimadas, Capim Gro$SO, Bom-Fim e 
Barrac(i() 

Leovegildo Filgueiras.... • • : •. • . •. 
João Dantas .. • . ....•.... .. • . •.•..• 
\dalberto Gui marã.es ..•. , •••..•.•• 

Austriclla.no de carvalho .•.•.• •••• 
Flavio de Ai•aujo .•..•.•.•.•• •.. ••• 
José Ignacio .... •. •...... : ..•. . • . • . 

Somma total 

Dr. João dos Reis de Souza Dantas 

Votos 

1.542 
1.380 
1.088 
1.036 

936 
681 

Filho............................. 9.097 
Dr. Leovegi!do do Ypiraoga Amorim 
_ Fílgueir:i.s. ... ... .. ... . . . . . .. . .. . 6.504 
Dr. Manoel Adalberto de Oliveira 
GUima1~ães. .... ......... ... ..... 6.194 

Dr. Austriclia.no Honorio de Carvalho 5. 532 

t 
A 3• !"o:n~is~ de Ye~idfic~çã1o _d~ Poderes, -Dr. Flavio de Araujo .. . ....... -. .. . 3.:320 

~udo eY.:,\!:llll'.1 . o_ as acta~ a~ e etçoes _proce· Dr. J osli r "ºªº'º .... _ . . . . . . . . . . . . . . L g l 9 
d1dt\S, n :.1 ::i" rhsw1cto do E~ta.tlo da Bal11a, em . " · . . 
30 de d~;:«mb!·o de 189,j, p::1.l':>.. Deputados a.o Os d1plomados, po~· co~sequenc1a. seriam o_s 
Congres:-v ?l!aci.;.nal, conte:stações rlocumen· tre~ mais vo:a~os, s t a~ J~ntas r~pura·.loms tt· 
t.adas, .'! i.::cussii.o o_r.il e d !plom~ dos candi· 1 vessem curnpruJo a let cttad~- . _ 
datos Ja reconnec1•iOS Dr~. Jüao Dantas e As duplica.tas por mesas i!legit..imas dao o 
Adalberto Guimar-&e5, e ca.ndidatos a tet•- seo-uinte resultado : -
ceiro Jogar Drs . Leovigildo Filgueiras e "' 
AustTicliano c1e Carvalho, deliberou, em vista. 
das irr<>gula:r;dades com que füram expe· 

Capim Grosso 

. didos os reteridos diplomas, quer na for"' 
mação do.s juntas apumuoras, em dupllca.ta., Leovegildo Filgueiras ... . ..••• . . •. • 
quer por terem sido ieit:l.g taes apurações só~ Flavio de Araujo . • . .. . .... . . ...• ··: 

Votos 

475 
360 
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Jose lgn.'\cio • • .•.• • _ • • . . .•• . •... • .. 
Joü.o Dnn ta.s Filho .. ; • .•... , •..•..• . -· 
.A. Guimarães .... .. • •. .•.. .•.... •.. 

115 J que occupo.va., desde a vespt>ra da. eleiç:ºfo, o. 
55 loca.lida.rle com a.s ürÇas expedicional'las con-
45 tra. o iauiitico Antonio COm;e!heiro, attesta.- · 

Q~imadas 

L. Filgueira.s . . • ••....... . . •• •• · . ••. 

ções robustecida.s com decla.rai;;ão do respe
ctivo juiz de direito, nao ter havido eletç..1.o • 
alguma. e mai~ a.inda por constar de certidões 

384 do .ultimo alista.rnento, extra.hidas da secret3.- · 
323 rin. rlo governador e do juizo secciona.l, ser o 
3!8 eleitora.do de 944 eleitores, quando das actas 

F. de Ara.ujo ••••.• •.. •. • •• • , .. •. • • 
Jose lgna.cio . ... ..... . . . ... .... .. .. . 

Barracão 

Adalberto Guimarães .. .. .• •.• • . •.• . 
Joã.> Dantas . •••••..• . •.• • ••.••• ••. • 
Austrieliano de Carvalho ..•....•..• 
Coronel Beveo.uto de fun albo . • .. . 
Dr. S3.lva.tlor de Oli vaira. . • .• •• . • .. . 

consta o comparecimento de l .012. cida.<iã.os, 
além dos que faltaram ; 

Todas do municipio de · Soure, cujo eleito-
480 rado. compondo-se de 153 eleito~. segundo 
410 certidões do uuico alistamento lá. existente, 
340 extralril\~ da. secretaria do governa.dor e do 
225 respectivo consel lio municipal. riguram. en· 
155 treta.nto, coroo .tendo cornp:wecido na.~ quatro 

secçõe~ 2 10 cida.dãos, alem dos que fü.ltarain. 

Bom-Fini 

AustricUauo de Carvalho. ... . . .. ... . .. 4~ 
Adalberto Guimarães............... . .. 365 
João Da.e tas.... ... ... .... . ... .... .. . . S55 

De ta.es eleições, a.penas consta que as 
roesa.s da duplicata. de Capim Grcsso !'oram 
nomearias pelo conselho municipal, que havia 
tel'minad1• o seu mandato muito ant\'s de 10 
de dezembro de 18913 e as de Bom-Fim no
mearias a 22. de dezembro por um conselho 
que substituiu aquelle, que havia feito taes 
DOffil'8.ÇÕl'S Da. época legal , isto e. DO dia l l 
de ilezembro, tendo feito a. convoca-ião no ilia 
10 do re':3mo mez, de conformirlade com o 
preceituado na lei. 

Das eleições qne servira.m parti. a apuração 
geral, a Commissão propõe a anoullação das 
seguintes: 

Todas do municipio de Tucano, cujas mesas 
foram organiza.rias segundo a. lei eleitoral 6';

tadual n. 104, de 12 de agosto de 1895 :lrt.20 
§ l•, que manda. assumir em cada districto de 
paz a presinenci.a das mesas elei toraes º' 
r espectivos ju1zes de paz. que por sue. vez 
nomeamos seus secrer.a.rios de entre mesarios 
designados pelos pres;den:.ei; e roembl'os da.., 
juntll.S alista.úoras dos mesmos <li$trictvs ; 

Todas<lo mnniciµio de Ca.mpo Formoso. que. 
além t\a. votação de ca.da secção e.ta.r t-m 
corupteta desharmonia com o n.uinero de ca~· 
dulas apur;ida.s e de eleHol'eS comp111•eddos. 
acilresce que, compondo-se o elei~ut:•d·J· t.11· 
859 eleitores, segundo certidões do ultimu 
alist:i.mento vigente., extra.Ilidas da. secretaria 
do Governador do E~ta.do e do j uizo secciona.I, 
consta, entretanto. d.'IS actas o compa.rect
mento de· 1.033 eleitores, atém. de outros 
muitos que faltaram ; · 

Todas do municip:o de Monte Santo. inclu
sive Cumbe e C:i.ou,los, unde AStá. prov\\do. 
po1· a.t t.estacões do major Felironio ue Brito, 

Secção unica do Morro do Chapéo. - Da acta. 
deSta seceão consta o cotnparecimento de 
170 eleitot'Ps e aclla.m-se d.ist ribuidos por 
quatro ca.ndiJatos 510 votos ! 

Qua.rt•~ secçã.o do município de Monte Ale
gre. cuja. àota.dá como comparecidos 2.03 elei
tores e distribua a tres candidatos 422 votos ! 

Sexta. secçilo do Bomfim, de cuja acta. se 
verifica. ter vota<1o mais um eleitor, aleOJ. dos 
que comp•u:~ceram ; 

Peimelra. e segunda. secções do municlpio 
do l::lorn Conselho, por fiL!tarem nas respectl
vas a.ct.3.il as côpi.as das assignaturas dos elei-
tores comparecidos; . . 

Todas do municipio de Capim Grosso, pol'~ 
que, segundo certidão da. secretasja. do go
vernador e do j uízo seccional. muco alista.~ 
manto federal desse município, é o eleito
ra.do de 64,:{ eleitores. ao passo que a.s actas 
dão como tendo comparecido ã eleição 967 
cidadãos, além dos que l'altaram. . 

Descontados os vows obtidos pelos candi
da.tos oas a.ctas cuja nullidade a commissão 
reconhece, pdos motivos expostos, l'el:ulta. 
que a. apuração real. legal e irreductivel das 
eleições a que se procerleu no 5• distrir.to do 
Esw.do da. Bab.ia é <l seguinte: 

Dr. Leovigil<lo do Ypirnnga. 
.Amor im Filgueiras •.... ••• . 

01· . João dos Reis de Souza. 
D:.mta.s Filho ..... . . • ••• . . . 

Dr. ~fani;PI Adnl!Jer to de Oli· 
voír:i. Gu\m<11·áes . . ..••. .. .. 

Dl' . Fia. \' lo Guedes de .ua.ujo. 
D1· . .-lU><tdc:liano Ho11orio de 

Ca:rva.lho ........ . .. . .... . . 
Dr. José Ignacio da. Silva .. .. . 
o outros menos votados. 

6. lOI votos 

5.SOi 

3:359 
3.292 

» 
» 

l> 

> 

ASSÍOO, e a GommissãcJ de pit.recer:_ 
1-" Que sejam approvadas to:la.s as eleições 

p1·~t1d:i.s u.v 5" dbtl"ido do E:stad.o da Bi>hia. 
em 3U de dezembro de 1898, para deputa•Jos 

20 

. ·'.·-: . .. ·· 
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ao Congresso Nacional; salvo as acima men- Foram excluídas, como fez o relator, a i.~ 
ciotiada.s •. como nQIJas, inclusive <1s dupli- e 2• se~-ções do Campo Formoso, 4" de Monte. 
catas feitas pera.nte mesas illegàes ; · · .-tlegre, unica. do Morro do Obapéo, por se 

2.• Que sej:i. reconhecido e proclamado ver!ftcar ma.ioi• numero de votos do que o 
deputado pelo mesmo dist1·ícto o Dr._Leove- de eleitores · não ha...-endo razão para .e:t· 
gildo do Ypiranga Amorim Filgueiras. clufr as outràs secções do Ca.~po Formoso, 

·Sala das c0 ....,,...,isso-es. 2 de .i·unho de 1897. porque é posstvel que alguns ele1to~es .tenhha~ 
''"'""' votado em um só nome, ? que na.o _e p-co i-~loüo ele Siqueira, relato1'.-T/i. Accioti. . bido. ficando assim explica.da -a di:fferença 

Volo em separado 

Não me conformando com o pa.l'ecer e con
clusões do relator, examinei o:; pa.peis refe
rentes c\.s eleições pro.~edi<la.s a 30 àe dezem
bro de 1896 no 5° dístricto do Estado da 
Bahia e "Verifiquero seguinte : 
: Qoe, depois de feita a. sep.1.ração das secções, 
cujas votaçOOs não :podem ser a.cceit:ls por 
sua.s nullidades e vícios, e as duplicatas, cou
tados aómente os votos dados naquclla.s 
secções que não deix:am duvida.. que são : 
3', 4~ e 5" do Campo Formoso, toda.S a.s do 
Jacobina. ; toda::; as do Joazeiro ; a 3ª e 4• cte 
Santo Antonio da Gloria ; P1 e 2• do Pomba,l ; 
toda.s as de Ita.picuru e Geremoabo ; a 1 •, 

·2• e 3' do Monte Alegre ; as do Soure e Santa. 
Se,. o resultado é o seguinte : 

Dt'. Austl>icliano de Carvalho ••. 2.534 votos 
Dr. Leovegildo Filgueiras.. • . . . . I. 633 » 

Incluindo mais as eleições do Amp:i.ro, I • e 
2• secções de Santo Antonio da Gloria, cujas 
duvi'las não procerlem ; as realizadas 110 tnU· 
nicipio de Queima.das. como pensa. o relator 
n~te ponto ; a.s do Cur;1çâ., ·-cuja. validade 
n;io póde ser contastn.da pela. duplicata offe· 
recida. pelo candida.to Filgueiras, como bem 
pondera o relator no parecer a fl.s. ;;, por
que os docuruentOS trazidos não excluem a. 
hypótl!ese de u111 alistamento posterio1• i~ 
rhta dos mesmos, a.Iem de que a. duplicata ê 
feita por mesas Gleitri.s :pot• memb1·os do ~o· 
tigo conselho. 

Ainda. iocluiodo :J.$: votacõcs do Patrol!inio 
do Coite, cajas autbentic;is fc.rmn remettida.s 
a Commissã.o peio Conselho Municipal elo 
Bomtim e mostram a.fals!1Jade das qu1! foram 
remettidns :l. CamM·a, porquanto n1::; l.us é vi
sivel a là.lsidaue do coneerto e coufe1·encia. 
'a.ttribuidu. ao tabellfio do municipio JoviM 
·da. ~fatta d'Ant:.J.s, por isso que varia de 
uma. a. ouka cópia o signal publico desse 
serventuario e i::.te na cópia da 3• secção o 
propríQ nome . . do mesmo serventuario est{1. 
subStituido polo de Jovinia.no ; não podendo
se admitti.r qua um bbi;!!iü.o erre seu proprio 
nome e varie o seu slgua.l publico, temos que 
·o resUltado é o seguinte: 

de votes ; t:.into mais. quanto as votações 
dessas secções não ~!tem u o resu~tado, 9s 
cü.ndida.tos fi.cam colioc:1dos como estão aqm. 
- Deve-se notar que os dol!umen~ a.yrese~· 

t:Wos contra a. valida.de dessas el~19~s, n~o 
provam que o ele!torad_o _do mumc1p10 SeJa 
actun.lmente de 859 el~1tores, porque se re· 
fere ã, oue.li ficação do 1893. 
Fica~ tambem excluídas as eleições de todo 

município de Monte Santo e Cumbé; l• e2" sec· 
ções do Bom Conselho, co"Uo fez nes~ parte o 
relator 110 seu parecer á. .6. 9, por na.o terem 
acompanhado as cópias tia inscripção dos 
nomes dos eleitores, e bem assim a 3ª, '1" ~ 5• 
do Bom Conselho,porque nã.o consta. que se.iam. 
mais de dua.s seccões,como se vê do documento 
apresenta.do pelo caniidato Filga.eii:a.s_, sob 
o n. 1, em 20 de ma.io passado. E igual· 
menta excluída a 3" 8ecçã.o do Po_m~al, meSD;lO 
porque ella. figura realiza.da. na. ribeira. do. Pap 
Gl'a.nde; que é a. mesma Villa. do Ami>aro, 
sede do municipio desse nome, segundo consta. 
da. memoria. historlca do Estado da Bahia •. · 

Deixa-se de tomar conhecimento ~s ~u
plicatas do Bomfim e Barracão, a. pnm~tra. 
pela. duvida da legitimidade. das mesas. Visto 
que exist ('I tamhem du:phcata. de conse· 
lhos. como se vê dos documentos a.presenta· 
cios de parte a. parte,~ na duplica.ta fa.vora.vel 
no candidato Filg~erras, .figu.ra.m vot?:-:i.do 
eleitores cujo füllec1mento está demonstrado 
na.s ce1•tidões e justifical(ões á fls. 32 dos· do· 
cumentos do ca.nrlidato Austl.>iclia.no e o do
cumento n. 5; 1levendo·-se notar que algu
ma.5 dessas secções foi;sem realizadas · nos 
loga.1-es)'nde nã.o consta. reunião; a :segunda, 
(B:trl'~~") porque os documentos •:10. lado a . 
la.elo se destroem, não se podendo aJmzar d:.i 
v;;. lida•le delles . 

As eh•ições d.o município do Toca.no são 
nullas, como rleclara. o relator. porque f?ra.m 
!eitns per<inte mes:>..s orgn.ni:;ada.s por le.1 .~~
t.'.l.dU::ü, e assico ta.mbem as do m~mctpto 
do Ra.so. que são fülsas. Tendo ~1d~ no. 
pi1.recer excluid~s a.s elei.ções do ~umclp10 de. 
Soure e aqui im:l~ida~, deve-se d1ze1•: que a · 
razão dessa inclnsao, e a de n:lo ser basta.n_te 
o documento ofrerecido pelo .candida.to Fil
" Ueim.<> sob o n. 12 dos apresentados, e 
mesmo se e~e documento for considera.do 

Dr. Austricliano de Car valho . . . 
Dr. Leovegildo Filgueiras: ....• 

3.!l(;l8 votos capai: de p1•ova,.ainda. as~i.m a. vota<~º _da.da 
2.736 » nesse município ao c&ndida.to Austr1clia.no, 
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que é da 140 
ja. declarado. 

,-z'.' 
vot~, nã.o altera o resultado tc»to algum, nem iilesfiiõ · à publicacãÓ de 

Sou, portanto, de parecer: 
l~. q1?-e s.eja.m approvada.s· a.s. eleições feitas 

no 5° dlstricto do Esta.rlo da. Bahia., a 30 de 
dezembro de 1896, nos municípios e secções 
aqui declados, a .excepção das eleições dos 
municipios e seccões exclui<las ; . 

2•, que seja. reconhecido deputado o candi
dato Dr. Austricliano Honorio de carvalho . 

outro qualquer resul(â;do de tafeleição1 que a 
tornasse siq uel' duvitlo;;a . ( Documen-to n . 1.) 

Entretanto, appnrecem, agora, na Secre· _ . 
t:u'ia d11 Camara não só as antbeottcns, da · · 
que consta aquella minha votação, como tam· 
bem outras actas eleitoraes do· mesmo mu· · 
niciiiio, de que só constam votações para. ·. 
os tres candidato:; do Governa.dor do Estado, 

Sal~ da. S- Commissão, o de Junho de 1897. 
- Guedetha Mourão.-Cornelio da Fonseca. 

Verifica-se, pois, o ca.so de urn:i. duplicata. 
de · eleiç-d:o nesse muuicipio. . . 

Mas como, eai face do.·§ 7• do a.rt. 44 
do. lei n . 35 de 26 de ja.neiro· de 1892, 
s6 devem ser apurados, em· cnso .do dupll· 

CidadãOll Presidente e mais mernbros · da. cattt, os votos dados na eleição que tiver 
3" CommL<:São de ínquerito - .Aspirando a sido feita no logar · pr~menM clesi!f11a.<lo, 
reeleicão de representante do gstado da vereis, pelo document-0 junto sob n. 2, que 
B~hia. na. C:lma.ra dos Deputados, a.presen- nas eleições feitas, ·nas dit!el'entes· seeções 
te1- me candidato pelo mesmo districto que, desse municiplo, nos · logares previamente 
em virtude do honroso ma.ndri.to a mim con· designados por edita.! do presidente da. com
feri:lo "pela. eleição d.e 1° de março de 1894, missão muuicipal, de C-Onformidade com o 
repr~eotel na 2• legislatura da. Republica, § 2> do a.rt. 39 da. citada lei n. S5 de 
depois de haver, oomo um dos mando.tarios 1892, foi que obtive, e consta das respectivas 
do mesmo Esfado na Constituinte. e na. Iª le· aufüeoticas, aquelle sutrragio 'de 794 votos. 
gisln.tura de 1891 a 1893, colla.b<lrado na Con- Com eifeito, da.s proprías actàs da -dupli
stituição de 24 de fevereiro e nas leis oi·ga- o.'lt.."I. eleitoral da <.:idtide do Bomftm, em que 
nicas por ella autorisadas para sua el'.e- figuram unicamente votados os tr~s candi
cuoão. · datos do governador da Ba.hia, vereir;' que , 

Candidatura. baseada unicamente na. es- os edificios em que de1las consta terem sido 
-pera.nça do respeito ao preceito constitucional, feitas eleicões · da 2>, da 3•, da 4>, Q.a. 5•. 
que garante a representuçã.Oda. minorhl, mnn- da 6• e da. 7n seccções fomm designados 
_tido e reguiado pela. · disposição do § 3• do por neto de 20 de_-dezembro e o em que se diz 
art. 36 da lei n. 35 de 28 de janeiro de 1892, feita. eleição da -1 • secção do mesmo muni
apezar de haver o Governa.dor do Estado re- cipio o foi por :teto de 22 do mesmo mez, isto 
c1:>mmenda.do listas complet.'\S de cundirlatos é, sete d ias antes do d:\ eleição. · 
seus p:1ra todos os districtos eleitot".1es, foi, Entretanto, o documento o . 2, que é umn. 
enti·eta.nto, pelo eleitorado da. maioria dos publica. fàrma. do edital exigido pelo § 2~ úo 
municlpios, de que se compõe o 5• districto, l\rt. 39 da. lei n. 35 de 26 de janeiro de 189~; 
sutrragnda com 745.5 votos, como vereis da demonstra que esta disposiçio foi pelo poder 
~pur:1çã.o geral que acaba. de ser feita polo competeutc, que et~.l o presidente da com· 
illustl'erelato1·doinqnerito sobre tal eleiç-:W . miss;.1o muoicip..'\l, fielmente cumpri® na 

O 5° districto da Babia compõe-se de 21 époc:l. legal. isto é , vinte dias antes da eleic;ão, 
municípios, que são os seguintes : Bomfün convid;iodo os eleitores a di.Lr o seu voto, 
(séde do districto), Cttmpo Formoso, Quei- cleclarando o d ia, lo9ctr e l1ora da eleiçao e o 
madns, Jacobina, . Morro do Chapéo, Sa nta. numero dos nomes que o eleitor detna ínctuír -. 
Sé, Joe.zeiro, Cura<;á; Geramon.bo, Santo An· n.a8 suas cedi, las. 1> • 

tonio da Gloria, M'onts Ra.nto, Bom Conselho, Sem duvitla , o § S• do citado art. S9 da lei 
Pa.trocinio do Coité, Pombal; TLtcaoo. Am· n. 35 de 1892, preveufudo a hypothese de 
ixn·o, Barraçúo ltapicuru, Soure, Monte Ale- oão ser atixa,10 esse edital até cinco dias· 
gre, Cooceiç."io do Raso. (Decreto u .. 153 de a.utes da eleiçü,o, autorisa a sul:\ publicação · .. · 
::l de agosto de 1893, art. ()o§ 5•) . por (lUal~t1er dos m embros eleitos pai-a. fa~~I" . , 
' Do eleitomdo do município do Bomfim, pi:wce das mesas eleiioraes. · ' 

onde sà t'uncclonaram seis mezas eleito i•aes,.. . Ainda qimodo, pois, na cidade do Bomfim 
apezo.r de divirlido em oito secções, por mo- não tivesse o presidente d;i commissifo muni- . 
t i\'.OS que adiante expnrei, obtive i_94 votos. cip:tl observado na época. legal O preceito do · 

Este resulta.do foi publicado em noti~i:l.l•io § 2• d'aquella disposição, somente a algum dos . 
de_ duas gazetas neu t.."'a.S. da. capital, .o membros elei to.:; para fazer parte da$ mesas -. 
Dtario da Bahia e o Jor-nal de Noticias, em ·eleitoraes é ·que competlria mauda.r pulllicar · 
virtude de telegrammas recebidos, sem que o editu.l com a de3iífaação dos edificio;;. 
no ot•gão oficial do govel'oo do Estado, o Ol'.l., do documeuto n. 3 v~reis . que a elei-
Cot"reio de Not-kias,_ t ivessa jamais :i.ppare- ção dos ·membros das m~sas eleitoraes do . 
cido o.te a presente data contesta.çã-0 ou pro- municipio d.o Bom.fim teve lugar no dia. 11 

..... 
... .;.. 
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de dezemhro: em virtudQ d~ coovocaçií.o feiti1 
pelo presideo~e do . goveroo muuicipal ua 

· vespera, isto é , vinte dias antes da. eleiç.'i.o 
de ·30 r1e dezembro. de cõnfo1•mirla.de com o 
§ 2° do art. 40· dii. citada. l ei n. 35 de IS92, 
e n.enlluru dos ~icla•lãoa· e1itão eleito~ par<.\ a 

. composição das me5as eleitoraes tigut'>t si
q_uer. como mesario cm QU•tlqner rias ;ict<\s 
cta· •lnplicatll, de que constão votações pal'a 
os tres ca-udidntos olflciaes. . -
· Desse mesmo documento t\ind<t vefüis que, 

ameaçados de violencias ou concçfi.o por p1q·te 
· das aut.oridudes polichtes d:.t. cHhvle, es5eS 
mesarios, el .iitos n:t epnca legnl pelo pocler 
competente, constitnído . d~ membros effo
ctivos e irnroeuia.tos ,Hn votos do coose l110 
-municipal, que, então, ••iurla exerci •m as 
respe::ti\'a,S fuoet..-ões e tinham o ioco:icu:;so 

_direito de proceder a tal eleição, obtiveram 
a. seu i'a.vor, com a precisa antecedencia, uma 
ordem de habeas-co1pus preveuti ~o do jllf7.0 
seccional 'do Estado parã pc·derem se reunir, 
orgaoisar as rnezas e presidir a.o procE>s3o 
eleitoral de 30 de dezembro nos eoliticios de
si~oados por edital do presi<laute da com· 
m1:>São m unici pa.l. _ 

Não obstante, roi desrespei~ada. essa ordem 
pelos ngeote:> de policia quanto aos mesarios 
da 1 .. e da 2• secções eleitoraes, que devfam 
funcciooar oa S<tla do jury e na das sessões 
da co~luo municipal, segundo a de3igoa.
Ção feit a p~lo referido edital, (D;;cu
mento n. 2) de modo que, par.l evitarem 
perturb<tç;i.o d.a. OJ.'<lem publica, e requisição de 
força federal pelo juízo seccion11l a.rim de sei' 
mantída a sun. sentenç..·i:, 1~quelles me~>1rios, 
acompanbados do:> eleitores de ta.es secçõP.s, 
qu.e se 3presentaram, a hora. legal, pnr:i. 
votarem em seus ca.udidntos a depotnclos;, 
foNm, b:\:Seados n;\ di:;po,,i~•ão do § 5° do 
art. l'' d:l nov:~ lei eleitor.,! de 7 deilezem
bro de 1896, exercer o sen direito pnlitico 
per::i.ntc t<s me~as de 3-· e 1ln. 4" S'!CÇÕ •s. que 
proc"dera·11 coro relit1.•ão ;ias seu~ votn~ JMrl'll i
tamente de acco!'<lo eom as recomeuilaç.-õ~s tle 
tal prescrip~o, como t u.do con:ota Jas res,Pe
cti v<•S autbeuticas. 

Si, portanto, na sede do 51 districto da 
Bahia, tivesse faoceíouado, ern vez de dha::;; 
uma só junta apuradora, à qual CLl$Sea1 p ~e
seotes ru; autbeoticas de urna e de ontra 
eleição das s~c:i;;õ~s tio muulclµio do Bomfl.m, 
t eriam· sido uuiCãm~nte apurados. os votos 
da<los pemnte as mezas que funcciouar.:.m 

~ ·" nos.ediâcios desig D<1dos pelo edital de H do 
· clezembro, de uc~ordo c:>m a determinação do 

§ 7° do art. 44 ria lei n. 35 d~ 18~)2, e, por 
cons~~l.l~ tJte, os 79,1 votos com que foi, ile:s:>e 

. mc.:01cipto, sufft·asudu. a miol1a cnndidutu1·1l. 
. · - Agora mesmo, oão póde :~ illustre 3• com
. missão de inquerito deixar d•~ computal-os 

na. · votução que _obtive no 5" districto da 

Bahia, porqnanto, em pa~ecer, :que já' foi 
appr<.lV~do pela Camar-.i., reconhecendo dépu
b1dos elertoS pelo 3° ctistricto·do mesmo Estado, 
tirmou a v 13rdadeir<i. ·dotitrinn. para ·os. casos
de .duplicatas de . eleição', approva.udo e. to
ma ndo em co11sideração sdmente as votaçõe~ 
constantes.d1\s t\uthenticas da eleição do mu
n icípio de ·Saoto Antonio de Jesus feita pe
rante :is mesas 'lua funccionaram nos edificios 
desigoa.•los prévh01ente pelo edital de lO de 
de'l.embro de l t$00. -

fJ,) município •le Campo Formoso e patente 
11:>.s proprias acta.s a nullirlade 1!e pleno . di
reito das µs~urfo.eleii;õ~s da lª, da 2"-, d:i. 4" 
e da, 5" secções .. 

Na l"' secç;1o consta da respectiva autheo- · 
tica. terem co:llparechlo e lnscr ipto se11S no
mes no ·livro de p1·esenç<~ 23ô eleitore.;, e, 
entNtanto, della mesmt~ consta a seguinte 
vota~~: 

Dr. Austricliano Honorio ue Ca:rva.Uio, 23ô 
votos; Dr. Joã.o dos Reis de So11za. Da.nt:ls 
FilllC>, 234 votos; Dr. }.fanoel Adalberto de 
Oliveira Guimarães, 2'>-ê votos-; Dr. Jose. 
Ignacio da Silva, 12 votos. Total 708 votos. 

Para distribuírem, portanto, este numero 
de votos seriam precisos 354 eleitores, isto e,· 
m:i is 118 além dos que compar»ceram e in
screveram seus nomes _ no respectivo livro de 
presenca, coincidindo o seu nurnero ·com o étas 
cedulas recebidas pa.ra. deputados. 

Na 2" seccão consta da respectiva nutheo
ticn. terem c011Jparecijo e ins::ripto seus no
mes oo livro de presenÇa 228 eleitor•lS, e, en· 
tret;tnto della. mesma consta o. seguillte vo
tação: 

Dr. Anstricliano Honorio de .carvalho. 29-8 
votos; Dr. l\fanoel Ad:tlberto de Oliveira. 
Gui1T1<1.rães, 142 votos; Dr. João dos Reis de 
Souz:t Dantas Filho, 141 .votos; Dr.José 
I;naeio da Silva, 5 votos. Total 515 votos. 

Par:t tal •listrihuição de \'otos, pois, seriam 
prec;sos <!:'iS eleitore$, isto é, mais 30 eleito
res a.lém rios que compilr ecerum e ioscre;•ci 
ram seus.nomes DO fü• t•o de presença, coinci· 
d indo o seu u11111ero com o das cedulas reeo
(h idas na 111·na. pura deputa,los. 

Na 4~ ~~cc,:iLo coosbi 1la respectiva authen
tic<L terem compa~ecido e inscripto seus 
nomes no Hvro de presença 220 eleitores, 
dando o seguinte resultado: 

_ V•tos 

Dr. Austriclian~ de éarvalho .... :. . 130 
ur .• João tfoS Reis de Souz~ Dantas 

Fil\lo~ ••••.•.••••.••.... • ••.•. $5 
Dr. Ma.n.oel Adalberto ue 'Oliveir<l. 

Guim,;1.r-.tes • ••••• • •• • • _ • •• .' ...... · 76 
Dr. J~e Ignn.cio da Silva .... '." ••.• . - 2 
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SESSÃO EM 9 DE JUNHO .DE 1897 i57 

Tofa.1'29:! ~ot~s. que; divididos por 2, re
presentrun 141 ~ eleitores. 

De:se -meio eleitór não -cousta. o no.me na 
côpia das assigoaturns . ~. entretanto, lia 
propria authentica consta qu~ o num!"ro de ce

. dul.15 recebidas para deputados coiocídio corp. 
o das assignttturas do3 eleitores ·qa.c compa
receram r 

A meSlDa-cousa deu-se - na &' ~ecção, onde 
tambem a.ppareceú um meio eleitor. Diz a 
nctt\ que comp..'\recer•'-m, inscrevendo s·:us 
nomes nn livro ele presença , 125 eleitoras, 
cujo numero coincidia com o das cedub•S ra
ceb_1das par.a deputados, mas deu o seguinte 
resultado: . _ , . 

Votos · 

m'E!s.'\S elflitor~es. de.inod9_ciuP. o -~h:it~e mais _-__.:} 
prudente a. tomar a cornr-i'l"í:>:::ão d<? ·inquedto . - " 
p:trece-me~ser o de desprezar '<); a.pur-ação das : 
votações coni\tantes _-das act:.\S ·de um.i é cJ.e ... -. 
1)ui;ra elelçãv, de:;cJe que de urnf\ _e_ de outra - '. 
~g-ur,im votando em grande maioria os mes-. - : :; 
11tos eleito.rcs, riic:ihiodo por .uma; . o,-;- si::.us -.;_-_ 
votos oos tres ca.nditlatos governi$ta.s, r~ca- · "' 
hinrio pela outra os votos d'ls mesmos elei
tores em candiJnto;; opposiciooi5ta.s, e, por 
con,;~~niote, não se pJdendo averiguar: qual , .. 
a verdadeira. - -

.~o -rnu11ic1pio. de Jacobina ~orreu re:;uh1r- ·· -
·:ueote a elelcão em todas as secC()es. vot•Lndo - · 
1.140 eleitores, dos quaes obtive apenas 380 -
votos. -

Da eleição q.u~ se dii feita no municipio do 
Dr. Austriclfa.no Honorio de Carv-a- Morro do Chapéo não pôde a commísúi.o de 

lho.·················.·.·· ; ···· 124 1nrpl'eríto toma.r conhecimento nem aµumr 
Dr. M~noe~ Adalberto · de Oliveira. :i. respectiva votação, por ter si1lo violacio o 

Gmmaraes. · - ·• • · - · · · • · • · · · · - · 54 tireceito constituciout\t coas 1gr,ldo no § 3° do 
Dr. Jo..'i.o dos Reis de Souza Dant11s 3"' tl l · 3- d '>6 d · · d 18 " Filho • . ••••. _................. 47 art. · u il ei n. .,. e - e .iane1ro e 9~, 

o que constitue nul!idade de pleno direito, 
Dr. José lgnucio da Silva........... 2 provadu das proprias actas . 
. Total 227 votos, cuja divisão por 2 dá o Com e:tieito, -examinando a eleição d85Se 
quociente de 113 ~- __ muoieipio, verâ 3 commissão- de iuqoerito 

Na elei,.ã.o da 3 .. secção do mesmo munici-· que da uoica &ct<t existente na Secr~taria da 
" Camara consta. h~werem comparecido liO 

pio não a.ppareceram votos da mais, nem meio eleitores, distribuindo-se os seus votos cto · 
elei1or algum; mas constada respectiva au- se,g-uiote modo : Dr. Austricliuno Honorlo de 
thentica -que compareceram e inscreveram Carvalho, 170 (toda a votação) ; Dr. Manoel 
seus nomes no livro de presença 214 cídad.ãos, d 1-.._ ... d 01· · - G · "'~ 1'"' ( 
coíocidindo com este o numero das ceclulas re- A ª "'" •0 e ivelra mmar....,,,, vv menos 10 votos que o primeiro) ; Dr. João dos Reis 
cebid:1s com o rotnlo para deputados, dando de Souza.Dantas Filho, 150 {meoos 10 votos 
o seguinte resultado, cuja. explie.1ção não se ·que 0 segundo e menos 20 que 0 primeiro}; 
encontra na acta: Dr. José Alves R.equíão, 30 votos. Total 51'0 

íot~s · votos, cuj<\ dh·isão por doas dá. ·o quooiante 
de 255, sendo preci;o, portanto, este numero 
de eleitol'BS para. produz:ir as votações coo.• 
stantes da. referida acta, isto é, mais 85 além 
_dos que comp11receram, vot.'\ratn e inscreve
ram seus nomes oo livro de presença.. 

Dr. Austricliano Honorio de Carva-
lho........... ..... ....... ... . 140 

Dr. João dos Reis de s·ouza Dantas 
Filho. . .. . • • . • • • • • • • • • • • . • • • • . 126 

Dr • .Manoel Adalberto -de Oliveira 
Guima.rã.es .. ........... • • • • • . . 93 

Dr. José lguacio da Silva........... 5 

Total 364 votos, cuja divisão por 2 dá. o 
quociente de 1S2 eleitores. 

Dir-se-ha qu·e apparee~Íram cednlns coD
endo um só nome para deputado, mas e~sa. 
occurrencla tlevh\ constar d<\ acta, como o 
ex.ige o§ 18, let:ra g,-do n.rt. 4B eh• lei n. 35 
de 189:!; porq·uanto a simples. necessid<.1.de do 
roàisio não autorisa. tanto arbitrio na distri· 
buição de votos ! O rodisio tem suas regras, 
e os que delle precisam devem ao menos 
sal-r;ar as appare11cias. -

No muoic_ipio de Queimadas deu·se aupli
c'ata úe eleição em todas as suas quatro 
séilções, ·'~m virturie de uma duplieabi. ele 
governo municipal, que a.inda não foi resol
vida. p·elo Senado ~tadoal, julgimdo-se cada. 
q~ar :delles com _ o direito de eleger sua.« 

. Do municipio de Joazeiro nifo howe eleição 
ua -primeira. secção. como vereis do documento 
junto sob n. 4. que é uma certidão da de~ 
cli~ração de votos de 37 eteitores, lançada, no 
mesmo dia da eleiç:ã:o, no lívro de nota~ do 
tab~lfüio dt\ Cidade, de aecordo com a. dispó
siçã.o da.-lei de 7 tle rlezemtiro de 1896, art. 7°, 
séndo, portanto, insllm1velmente nullo, nos . 
termos dessa disposição, o resu.ltauo eleitor?l . 
rlgurado nu. o.ct a. riue a.pparecau na Secretaria 
da Gamara.. . . 

Na eleição do rnuoiclpio -do Curaçá, da qual ,_ . . 
só fornm recebirlas na.- Secretaria. da. Cama.ra 
a.s acta;; da. lo., da. 3>, da. 40. e d:a 5~ .>ecções, 
veri:icou-se pela apurl\ÇiiO Ceita ter sido sur
frag<tda. a minha candida.turct com 4i5 
votos. . 

No municipio do Amparo obtive pela ap11-
t-acão das autl.lenticas de tres secções 700 
votos. - -
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No município de Santo Antonio d.:1 Gloria nome, sendo~ t'liás, esse município, onde o 
obtive pela apuração das authenticas de qqa- conselho municipal é composto só de correli
tro secções 625 votos. . g'iooariose amigos meus, e onue mais de dous 

No rnunícipio-do Pombal apenas ua"3ª sec- terços do eleitorado pertencem ao pa.i'tido 
ção -verificou-se .pela apur-ação ter eu obtido. Republicano Constitucional; um dos em caja 
185 -votos. . . .-votução baseei a esperança de triumpho da 
< Das authenticas da 1"- e da 2ª secções, minhti candidatura. . 
porém, não constam as actas de org<\nisação Mas, em face do documento junto n. 5, 

: ·aas respectivas mesas.. verá a com missão deinqueritó que as elei-
Do municipío do I}om·conselho só na 3>, na çíJes seccionaes legitimas desse município e 

4a e -na 5 .. secções foi que verificou-se pela que, portanto, deviam tel' siri.o, como o foram, 
apuração tei: eu obtido 417 votos; mas das as unicas a11uradas pela junta apuradora da 
authenticns da l ª e da 2° secc;ões não con- sécle do 5° di;;tricto da. Bnhü\, foram as feitas 
stam as cópias das nssigna.turas dos eleito1•es, nos log~l'.es, etlificios, e perante as mesas que 

' que votaram, omissão que as inquina de constam do mesmo documento. 
nullidade, já. porque importa em uma. infl'a- Nct municipio de Itnpicuru, cujas eleições 
cção do § 22 do a.rt. 43 da lei n. 35 de 1892, foram apurad,ts não só pela junta. apuradora, 
explicado pelo decreto n. 853 de 7 de junho q_ue me conferia diploma ele deputado, como 
ilo mesmo anno, já porque, havendo em cada tambem pela junta apuradora que cmferio 
Estado leis especiaes sobre alistamento rle diploma aos tres c<indidatos otliciaes, obtive, 
eleitores para suas eleições locaes. e sà po- como se veriftcou das respectivas authenticas, 
dendo votar em eleições federaes os ciL.adãos 1 .024 votos. · 
incluídos·nos alistamentos federaes, não se No municipio da Conceição do Raso obtive 
poderá saber si os cidadãos que suírl'ãgaram 850 votos. 
os nomes constantes das respectivas actci.s ela No município de Monte Santo não houve, 
eleição federal de 30 de dezembro de 1896 nem po:lia haver eleição alguma. no dia 30 de 
eram eleitores diplomados para eleições fe- dezembro.de 1896. 
deraes, ou si foi feita a chamada de eleitores ..;om etreito, consta da acta da -primeira 
por cópias extrahidas de alistamentos esta• secção desse munici.pi~ que a eleição da 
doa.es. · · mesma, secção teve lugar. na. sala do edificio 

No municipio do Tucano ta.mbem sô nas do Conselho Municipal; mas dos docameotos 
authenticas da 3• e· 4ª secções verificou-se juntos sob ns, 6 e 7 vel'á a illustre commis" 
pela apuração ter eu obtido 387 votos. são de·inquerito que esse edificio foi com-

Examinando, porém, as actas da lª e da µletamente occupado, desde a vespera do dia 
2ª secções do mesmo município, verifiquei que da. eleição, -por officiaes e praças da columna. 
nellas procedeu~se â eleição federal de 30 de da e!'pedit;ão militar a Canudos sob o com
d('lzembro de 1895, não. pela forma determí- mar.do do .major Febronio de Brito, que se 
nada no Capitulo- III do Titulo II da. lei fe- hospedaram em seus apartamentos, sendo 
deral n. 35 de 1892, mas sim pela fõrma esta- que, pelo mesmo motivo, nem se quar poucle 
belecida na lei estadoal n. 104 de 12 de ahi ter lugar tl. sessã.o do Jury, designada 
a.gosto de 1895, art. 20, isto é, perante mesas para o dia 29 de dezembro. 
presididas por juízes de pa.z~ (entidade local Tambem no logar onde consta ela allta da 
desconhecida em direito federal), e composta segunda secção ter-se feito n. eleição dessa 

.. cada uma de quatro ciiladãos eleitos pela secção, isto é, no cocsistorio da matriz, veri
j unta alistadol'a. do districto de p::iz. fica-se do documento junto n. 8 que foram 

·Por couseguinte, não houve mezas no- alojados, desde a vespera, o official enca.1·~ 
meadas de accordo com o _art. 40, nem a regado do material da dita columua, as pra- · 

. eleição de presidente e secretario em acto de ças ao seu serviço e outras enfermas, bem 
orga.msação das mesas, de accordo com o como todo o materh•l de g-uerra e viveres, 
art; 43, a.mbos da lei fe·!e1\ll n. 35 de 1892. porcessito r~ita ao commandante da expedição 

Ao ·criterio da illustre commissão de iu· '[lelo vigario da parochia. 
. querito submetto o caso, que requer attenção. Ainda oa casa onde funccíona a escola do 

. para que ..não se firme o perigoso precedente sexo masculino, e que consta da acta da ter-
, 'da validade de eleições federaes feitas pela ceira secção ter...;se procedido nella â. eleição 

fõrma estabelecida em leí estadoal, apezar dessa secção, verifica-se do documento junto 
de profunda. divergencia entre as respectivas sob n. 9 ter sido on.4e hospedaram·se o pro
disposições desto. e as do estatuto federal pl'io c01nma.ndtrnte da cxperiição com os 
vigente. . 

1 

medices i:i diversas praç:1s, não se tendo lá. 
.. N.o municipio do Barracão obtive 842 pmtfoado ac~J algum de eleição . 

.. v:oto. s. App<ireceram, porém, na Secretarial Desse muoícipio .füz parte o districto. de· 
da Ca,mara actas de duplicata dessa eleiçü.o, p~~ dei cumbe, onde se ac\Ja. eucra.vado· o 
das·· quaes não consta. um sô voto em meu celebre arraial de ·.Canudos, e que começou 3. 
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se despovoa.r, pelo terror. deSde o desastre 
da prim·eiraexpedição militar contra aquelle 
fôco dir malfei tol'es, em A.uà, uo d ia 21 de 
novembro de 189ô e, p(lrtanto, muito tempo 
antes do dia da eleicão federal. · . 

Pois bem, :i.pezar de µma d.13claração do 
Dr. Arthur H.ios; ch~fe do pnrtido do go
wirnador da .. Bahia.·, publicad:i no Jornal do 
Bra3a de 21 de março do corrente :moo 
(documento n. 10), de que üo Cum.be não 
tinha h:i.vído eleição no .dtu. 30 ele dezembro, 
appareceram n~\ :!ecretaria da Camara copias 
de acttts de e leições em duas secções do 
di;;tricto ·.do Cumbe, · accusa.udo 274 votos 
pà.ra cada, um· dos candidatos governistas e 
rtgurando· terem· comparecido 414 ~reitor~s. 

Este algarismo coincide, por fühlid;ide, 
com o numero de indivicluos que, antes d;i. 
eleição; o governador da Bnliia, em tele
gramma. ao Governo Fe•teral, calculou ::.or, 
no maximo, o de combatentes do Aatonio 
Conselheiro ; mas. felizmeute, para os c:1n
didatos votn.dos, não constn.m de nenhuma 
daquell:i.s actas eis nome3 dos eleitores que 
compareceram e votaram, isto é, não exis
tem as cópias das a.ssiguaturas de taes vo
tan tes nos respectivos livros de p1·eseoça. 

A illustre commissão de inquerito, pois, a 
bem da moralidade eleitoral, deve desprezar 

·no computo da tipuração das eloiçõei; do s~;!is
t.ricto da Bahia as falsas votações constantes 
das a.ct."lS da l ~ a 5" se~ões do municipio de 
Monte San to . 

No municlpio de Geremoa.bo não houve 
eleição. Do dooumento junto sob n. 11 vet•
se-lla. que à propda ,junta a.purador:i. da 
séde do 5° disti-icto, que axpediu diplomas 
aos tres candh.Latos ol:ficiaes, nrr...i foi remet
tída autbentica nlg11ma, mas a.penas uma. 
certidiio de votos dados no cartorio do ta.
bellião da villa, que elln C1ntenrleu não 
dever apur:.w. A' juuta apurt\d\>ra dti. eleição 
semltorial ilo Estado ta.mbem não foi remet· 
tiila autllontíea ~\!A"unrn; desse município. 

Finalmente, na Secretaria d;i. Camara tn.m
. bem não existe · authentica. alga.ma do 
mesmo município. 

Do muoicipio de Moute Alegre. úe que 
a.ppareceram nn. Seci-etarfo. d:'l Cam:1m actas 
de quatro secções, todas escriptas e assignl\:... 
das por um só individuo, é nullu. de pleno 
direito, 1lDr vicio substancial, a eleição da 
quarta secção, ·porque da respectiv:. autheo
tica. se· vê que a~ndit':l.ln á ch!J.mada, votaram 
e inscreveram os nomes no l!TI'o .do presença. 
203 ·eleitores. ao p;i.sso qne · figm'(tn:l vot;).dos 
o Dr. Austricliao.ci Honot•ic1 da Can·albo· com 
145 voto~, o Dr. Achlherto Guima,~·ã~s com 

· · '·145 votos; e o Dr: .ro~o Daut:i.s l~iH10 com 
l32 :votos. Total 422.1votos, cuja dj.visão por 
2 dà o quociente ~de 211, isto é, m:l.is oito 
votantes, que não.compareceram nem insere-

vera m seus nomes no' livro·de ·presença, nem -
deposita.ra?l: ~a. ~rua. :cedul:.i: a;l~lilna. • . ·. : _ · . . : 

No mumctp10 do Soure, d1Vld1do em.quatro . ,.; 
secções, <:onsta das netas existentes na, .Se,: · -·: . 
cretaria da Camarn.· terem' v otadó 210 êlei~ · . ·_ 
tores, deixaodo de responder á · chamada. 67. .: .',: 
Nella. apparece, ·portanto, um- eleitora.do de . '.. 
277 cidadãos nlistMos, dístribaindo- se unic11.- · 
nurnte a.os t res candidatos governistas os . ; ·: 
votos de 210. Eatret.anto; verifiC<L- se do do- · 
cumeoto j un to sob n. 12 q'ue µ totalidade de · 
cidadã.os qau.lificn.dos no alistamento ·federal 
desse mnnicipio,um dos de menor importancia 
llo 8sfado t1e. Bahia·, tanto que não constitne 
siriuer ·!lffi termo de comctrca> é apenas de : 
153 eleitores. . 

Nem mesmo cll\odestínamente se poderia 
ter p1·ocedido em tal muoicipio dur,1nte o 
a.imo nuSS<tllO de 1896 a qualquer revisão de 
nli:;tamento federal , em qud l'ossem inoluidos 
mais 124 ci1l;tclãos, pm··wa.uto só em a.gosto . 
do mesmo auao de 1896 e, po1· conseguinte, 
jit n'nm~' época. em que, em füce da lei o. 35 · -
110 26 lle janeiro de 1892, deveriam esttl.1' con
c!uidas tleftnitivu.mente as. revisões eleitora.es 
em toda a. Republica., foi que toammm ]lOSSe 
de membros do governo loCJal do mesmo 
munícipio os cid(!.dã.os eleito.s piwa substituirein. 
os que o estavam exercendo desde jan~iro de 
1893. (Vide Anoaes do Senôldo do Es ta.do da 
Babii:. do anoo de 1896 vol. I:V pag. 120.) ·' 

Finalmente, do_. mWlicipío de ::ianto Sê é 
nulla de pleno dit·eito a eleição constante da. 
a.uthentica da. i~ secção, porque, tendo.com
parecido e inscripto os seus nomes rio livro de 
preseuç~ 150 eleitores, numero que coincidio 
com o das cedulas recebidas, figuram - os 
Drs. Austricliaoo Hooorio <le C<l.rvalho e João 
dos Reis de Sou1.a Da.atas Filho com 104 votos 
cada nm e m:i.is o Dr. 1fanoel Adalb.,rto de 
Oliveira Guimarães com 102 votos1 o que · dà 
um resultado .de 310 votos, cuja d1visâo por 
\~~us dá o quociente de 155. 

Do exposto t•esultu. : 

l '>, que ã j unta a.pumdora, que me expedio · 
clipioma de deputa.do, sô teodo recebiào aS 
authenticas d.'\S eleições dos municípios 
do Bomfim, Jaco!Jíoa., Queimadas, CuraÇá, 
Amparo, R.aso, Santo Anton io da Gloria, 
ltapicurli e Barracão, e, pol' conseguinte, 
fa.ltan.do as dos municípios do Morro do 
Cllõl.péo, Monte Santo, &>ure, ·Bom Conselho, 
Tucano, Pomb<d, Campo Formoso, Monte 
Aleg1·e, Sento Sé, , Patrocinio: do- Coité e 
Joo.zeiro, sommvu os votos cousta.ote5 elas 
mesmas e apuron o seguinte : Dr. Leovegildo . 
do Ypit·a.ng~. Amorim Filguein1.s, . 6,079 . · : 
votos; Dr. Ffayio Guedes de .t,.rnujo 3.959 . .
votos ; Dr . . João elos Re_is,de So11z<i I?anta.s :, ..... 
Filho 2,544 votos ; ·Dr. José Igoacio_ da. .. ,> 
Silva l ,099 votos; . Dr. Ma.noel Adalberto .. :: 
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de-Oliveira Goímàrã.es $.'5-Svctos; Dr. Austri- 1 trioliãno Honorio <le Carv:ilhô redl1Zir-.>e:ha. 
cliaoo ··Honorio de Carv<~ll10 563 vetos ; à de 3.124 votos; 
-2°, ~que a junta n.pur:.vlor11, que .:xpedio Jn; que, aonulladas as e leições das quatro 

· diplomll.S aos tres candidatos offici<i.es,sô tendo secções do município do Soure, como devem 
rei;:ebiuo authtlntieas dos umoicipios de Sento se!- o, pois que 153 eleitores não_podia.m, cada 

.'Se, Joazeiro, Cur~1çá, Campo Formo.,;o, Jnco- om votando em doüs nomes pura deputados, 
.bina, Monte Snoto, · P<itrocínio do Coité, distribuir com tres caodidittos ~20 votos~ 
:s_oure, Mon te Alegre, Tucano. Pombal, B• ·l!t ma11t <r-se- lm a minha. votação em 7.055 
Con,;;e-lho, Yt•tpicuni e duplic:1fas do l:lom:.01 votos, llc •n•lo a do lJI'. Ao;.tricliauo_ Honorio
e Queima~a.s, e, por: conseguiu te, fal lan•Jo ª" de -Cii1·v,1l i10 ret!uzida ·a 2.984- votos; · 
dos muuici pios do Raso, Ba1·r:1cão, Morr.i ,fo 8", qn•-3, t<imtiem annulla.<las a eleição do 
Chapeo, Amparo, Sautq Aotollio eh Glo1·io. e, mu::icipio do ';('ucano, por não t er .havido no
as legi timas tlo Bomftm e de Queimai.lns, .·som- me:1ção lega l das me~as secciooaes, que se 
mou.os votos das mesmas e apuroa o ses organisaram de ncco: ·do com a lei estauoal e 
guinte : Dr. João dos Reis de Souza Da.ntao uão com a lei federal n·. 35, ele 1892, o a do 
1''illio 6.276 votos; Dr. Austl'icliano Honori- municio do Pomba.!, em nenhuma de cujas 
de Carvalho 5,8:22 >oto~ ; Dr . Mano ·! :\tla l; ~ee~s hou \' e or;::aniSllção prévia de meSas, 
berto de Oliveira Guimar:.1e::i 5,1)72 votos - 1• miuht1 vot. .. çiio descerá Je 7 .055 n. 6.4$3 
Di-. Leovegilt.lo Filgueiras S51, e outros me- voto;;, e a do Dr. Aost ricliano Honorio de Car-
DOS Yota.dos; Y:-!ho rtiduzir-se-ha di: 2. 9S i a 2. 594 ''O tos; 

3°, que da apuração geral de todas as 9•, que, ttinda annullndas as dd. l" e 2• sec-
au~henticas de todos os muoicipios compo-. ço,•s do município do Bom Couselho, por não 
nent~s elo 5° districto ela. Bahia, r1'Cebida,, con~tart!m das respectivas authenticas :is 
pela. Secretaria. da. Gamara, a qne p:-oc~ctl o a&iguaturas dos eleitores e a. fa I• secção do 
illu,,tre membro rela.tor d::i. 3• ccmmissão <le municipio do Joazeiro, por oiio ter-se orga
inquerito, sob " trscafüação dos interes:xtdos, nk.tdo me~a eleitoral até às 11 horas do dia 
re~Ultou que, separadas do computo geral as ;:!0 de dezemtJrO de 1896, a. minha votação 
authenticas de duplicatas de eleiç[o do:; mu- ricará em 6.483 votos e a do Dr. Austricllano.
Dicipios do Bomtlm, Queimadas e Barracito, i:looorio •ie Carvalho reduzir-se-ha de 2.594 u. 

_sujeitas, portanto, a contestações reciprocas, 2.281 votos. .· 
a minha. votaçãv foi de 5.435 votos, ao pa.s~o . Quanto a preterições de for malidade.;, aliàs 
que a votação do. candictato Dr. Austrioliano requeridas por lei, que se n otam em diversas 
Honor io de Carvalho, foi de 4.318 votos ; autheotic.1s da eleição do 5° dlstricto da Bahia., 

4°, que, apuradas co.mo devem sei-o, as · deixo dtj iodícar, por set·em das que me po.
eleicões dos munieipios do Bomli.m e tio B•LI'- rece, não a.:lfüctarem a substancia do pro-
racão, feitas nos ediócios préviurnente desi- cesso eleitoral. · 
gnados e per.ante as mesas eleitas pelo pode!' . E:>pero, pois, que a illustre commissão de 
C0mpetente na ópoca legal , a minha •otaçã.11 tnquel'ilo, e~aminando cuidados;lmente e.;isa. 
f'oi de 7.071 votos, a.o passo que, mesmo ~ellth• d711,:ão e a ltendeodo a que, pela. apuração 
apurada a. eleição do muc'c1pi< "e Quei- fo1ta, rui dos candidatos- o segundo vota1lo, 
madai::, na qual sô foram · suL ,; adas as re?Oaheça. o meu direito a uma. das trAs ca
candidaturas otUciaes. a votação do Dr. Aus- dern1s de representantes do 5° dístricto elei
tricliano Hooorio de Carvalho foi de 4.689 tor~d do ~,;;tado da Bahia. na Cama.1•J. <los 
votes; Deputados, pa.m a s~ legislatura tla Repub lica 

5°, que, dedu:r.idos da votação geral àe po1· ser do justiça. , 
~dos os candidatos os voto~. co~starites das Capit;J.l Federal, 4 de maio 1le i"897 .-Leo-

: emco actas falS<lS do mumcipw de Mont;- cegitdo do Ypiranga Amorim Filgueiras 
Santo, em nenhumo. de cujas secções houve, . · 
nem Pl.ldia t er havitlo eleiç;1o, como rtcou 
provaao, a minha v ot:i.ção foi de i .055 voto::. · BAHIA 5• DISTRtCTO 
ao p ttsso que a do Dr. Austricliano Hooorlo 
de Carvalho fica.rã reduzida, inclusive a elei-
çã~ em duplicata de Queimadas, que lhe é 
fa.vora.vel, :i. 4.007 votos ; 

· · ·6°,- que, em- virtude da nnl lidade de pleoCJ 
· _dir_~ito, proví\fa das propr ias :.teta$, da~ 
·eleições dn l" e da 2" secçOes do rnuoiciplo d·· 
campo Formo~o, d:i l" e unica ~ti (·çii.o do m:i
nicip io do Morro d11 Clt:·q,éo, rht 4" sccçllo do 
município de Monte Alo~re o da 1° do m1mi

· eipio de Seol<~ Se, maoter-se-ha · mioh:~ vc
-taçâo em 7.055. ao passo que"' tlo Dr. Aus-

Co;itestaçao ao diploma do Dr . Leovegildo 
Filgueiras pefo engenheiro Awtricliano de 
0ar 1'allio. 

lllustri!S Srs. Membros da3• commissão de 
inqmwito d:t Camar·a dos Deputados. 

O dipl•)ma que veoho contestar jil. não é o 
mesmo que,seguod(> a mais justa. rfas conclu
.,ões logicas, SU(J pun h:t até poucos dias · vir_ 
.;.ol'rentar : é assignado por pessoas ditre
rentes. 
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Extraordinario milagre, com q~e não -podia 
contar a mirJh;~ boa té !! 

E' o ca.so, que no Di'l.'rio da Bahia de 1 • 
de ja.ueiro do anno correu te o Dr. Leove
gildo Ipiranlf<l. de Amorim Filgueiras, em 
carta aoer.tit, a mim dfrigida, « a.!IirmaYa..que 
o desempe_!lho dus fuocções de apuração geral 
e exped1çao de d1plomM das eleições de 30 
de .dezembro, no Õ" Districto da Bahia, com
'Peth\ ao presidente e membros do Conselho, 
com seus immediatos em votos, substituidos 
lJelos mcruvros do Conselho em duplicata, ora 
existente». 

No mcs"mo jornal de 3 do mesmo mez, em 
carta ô'.1 redacçilo, carta cuja autoria l!on
fessa no dia 14, ilstende a applicação da 
doutrina do al't. 2 da lei n. 426 ile 7 de
<lezemb!'O de 1896 a todo o Estado da Bahia. 

Em cartas S{1cce~sivas, :i. miro dirigidas, :.lo 
Diario da Bahir:r, tle 14e 26, ainda do mesmo 
mez, são ~eforçailos seus argumentos, termi
Dando S . .l!..X. por empraz.ar-me para esta 
Carirn.ra., onde melhor teriamas opportuni
dade de discussão. (Documentos ns; 1 e 2.) 

Presi:Jente do r.lirectorio de se11 partirl.o, en 
de sup11or que suas doutrinas fossem entre 
OS ~OUS dogmas cumpddas a riSC.'\ i '30IlSe
gul!Jtemente, devit• t~r sido diplomado pelo 
Conselho substituid0 que, rea1mente, fez con
voc:1ção para a r.pur-a.ção geral do distdcto. 
(Documeoto u. 3.) · 

No emtanto, o illustre contestado foi por· 
tador de um diploma assignada pelo Conselho 
em duplfoa.:u, ! { 

A que acontecimentos ê devicl:t semelllante 
apostasia ~ !. . 

partir para ~qui, ~foi pda. impreusa qua_lift
cado como simples membro do dírectorio do 
seu :partido. 

DUPLICATAS 

BoMFIM - Na duplicata que favoreCê ao 
Dl'. Leavígildo Filgueiras faltam as authen
ticas das l" e 2ª secções. Consta, porém, das 
existentes que os respectivos eleitores vola.
mm na:; 3" e 4ª secções. 

3ª Secça:o - Nessa secção M assignatnras 
dos me~urios José Gregol'io dos Santos e José 
Anselmo dos S~ntos são do mesmo punho: 
votamm 21 alertares, mortos ou mudados, o 
que se verifi.ca. comparando o documento n. 4 
com a cõpia das a.ssignaturas dos eleitores. 

4• Secção - Nessa sec.;ão o Dr. Filguei
ras tem o mesmo numel'o de votos que na 
precedente ; mas o mais notavel é que em 
<\ilibas as sec~.ões a somma dos eleitores com
parecidos coro· a dos não comparecidos é 
igual a. 319, o que demoustra o bico da penna. 
Oecultaram o numero ·de eleitores de outras 
secções que vota.1•am nesta, o que impossibi
lit.\ a verifica.ção do numero total de eleito
res do municipio, segundo a certidão .da qua· 
lificação geral. 

Votaram 14 mortos ou mudados a entre 
aquelles o ex-auxiliar da Estrada de Fe1•ro do 
s. Francisco, Herculilno Teixeira. da Cunha., 
cujo montepio desfructam suas irmãs. (Do· 
cumento n. 5). 

Provarei opportunameote que não se rea
lizou a eleição desta secção na 211 escola mu· 
nicipa.l do sexo masculino, oomo decl!U'a a 
acta. 

5° Secçr.ío - Votar,un nove mortos ou 
mudados. 

Provarei ta.Jllbem, em tempo, que não·· 
t:i.ve logat ~st<\ secção na. escQ!a estadoal do 
sexo ro-<\cul1no, como querem fazer crer qa.e 
o foi. -

6ª Secç~o - Votaram tambem nove mor
tos ou mudados. 

O ultimo eleitor assigna.do é um morto ! 

A integra commissão de inquerito irá veri
ca1· que tal vira-volto. só tem por exp!icfição 
o facto de, mudando de opinião o illustre 
contesta.do, terem os seus t1migos, scientifi
Cll.dOS do resultado das eleições,que me foram 
favoraveis, r(lsultatlo leil.lmente publica.do na 
imprensa,-recouhecido que, dispondo, de 4 
munfcipios c:1jas eleições não foram publica· 
das, poded9.m, 5. ultima hora., multiplica.l-as 
até o ponto de prejudica-r aquellall. 

Deste modo, clesnecessarias se tornavam 
ac~as falsas redigidas pelos Conselhos .substi
tu1dos : bastava falsificar as dos novos Con
selhos de que dispunham, aecrescidas por 
duplic.."'tas em uns e ãUginento suhrepticio de 
secções em outm; municipios l. . • . 

Tendo comparecido 134 eleitores, que sô dis
punham (le 258 votos para deputados, deram 
a estes 269 ! ! 

7" Secção - Votaram 16 mortos ou mu
dn.dos. 

As assignaturas dos mesarios sã.o do mes· 
mo punbo ! ! ! Toda essa trama,que passarei a destruir, só 

foi, porem, conhecida ao começal' o tral:Ja.lho 
d.a. integra commissão de inquerito ; porque 
a. Bahia. em peso ignorava semelhante urdi
dura. A ·imprensa ·do meu Estado e a dest.i. 
Capitt\l oo:JSider«ra:n-roe sempre como eleito, 
sem duviü.as, nom protestos; ao 11~1sso que 
todos ignoravam os pretendidos direitos hoje 
susteutados pelo illustre contestado que , ao 

Catn~a Y, ll 

Sa Secção - Votaram 19 mortos Ol.l mu• 
dados. 

T::i,l e a. duplica.ta do iUustre aontestado, 
que já em 1894 teve o dissabor de ver annu1-
ladns, por fraudulentas, as eleicõesda;;te mu- · 
oicipio. · 

As eleições, porém, feifas sob· os .~uspicios 
ào Conselho Municipal, que me diplomôu,estão 

H 
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escoimadas de vicios e foram feitas com toda -~selho Municipal convocar no dia ~ de abril 
publicidade. . _ . . os membro~-do mesmo Conselho para elaicão 

O illustre contestado póderá. allegar nüo só das commissões secciooaes, podaria fa:.:et-:-o 
que existe outro Cons elho, embora sómente depois; porque -O -facto de haver dif!- certo 
na apparencia, corno tambem que as rue~ns 110.rD. esse lmbalho não signiftc:wa o estabe· 
:por elle .eleitas o foram a 20 de Desembro· ; lecimento ele um prazo fa tal , cuja transpo· 
tendo sido a convoc•'.ção d~ quem d.e direito siçã? i!"lJX>rte a cessação das ·. respectivas 
para el~A"el~as, depois do dia. 10. · attr1bu1çoes. » 

Para JU~t1fic_a1· esse mo_d~ de proc~e;-. 1.Jasta A eleição_ das mesas no dia. 20 está dentro 
.o. b_reve b1stor1co das el~1~s mun1c1p.,es .. da da. lettra do n'rt. 11 § lº do Dec. n. 15~2, de 
. cu.la~e do Bomfim, e a c1taçao de um ait1go lº de setembro de 1893, e$tatuindo que a. 
de lei· . _ . , , convocação para esta eleição · deve ser 

Est~ ele!Çll.O foi fe,fa a 15 d.e _Novemb10 do füitn. para dentro dG 10 dias, a pa.rtir DO caso 
·anno proximo pa;ssud~ e DO d!~ 39 deu-se. l&:- do dia 10 de dezembro. 
gal~eDte soa ap~çao, q~1~ lumtou~e :i so O que l!e não pótle comprehender é como 
cle~ção de unia umca seco;<10, por t~rem os os ami"'OS do conte;,i::i.do fazendo a con
ele;~ores das ou~r:is vota.d~ em c.irtor15J:>. . vodic;.ioº neste dia, n'"n m~a cccasiã.o reu-

N.ao houve tra~I'?o a fazer _e os d1plom.1s liza.ssem a. eleição 11 (Doe. n. ô.) 
deviam ser uma cop1a pura e s1mplE:s da a ela · • 
desta unic-1 secção. os qnaes nesse mesmo dia QoEI:liL\DAS - Perante o integro rel:ltor 
podiam ser expec!idos. da comm~ ele iuquerito declarou o Dr. 

No dia ~eguinte, 1° de dezembro, houve Pilgueims abandonn.r a duplicata, que lhe 
apuração· das el:>iç·ões para deputa.dos esta- r..vorecifi, por ach;tr-se impossiLilit:ido de 
doaes do 50 districto, com gr;inde trabnlho, pro"t"ar o seu valor. o doe. n. 7, que junto, 
pois trata·va-se de :;ommar authenticas de 21 prova., porém, que tal eleição não se r11a
muoici pios; nesse mesmo dia, porém, foram Jizou e que é essa a segundii fraude com qne 
prc.mptos e entregues diplomas <ios St'is de- os o.migos do illust re contestado vieram dil!l-
JlUlii.dos. cultnr sua po~ição. 

Decorreram mais sete dias, alius nove, 
depois da. apuração, e sómente no dia 7 de CURAÇ.i - Ao ser publicado no Corn:io de 
dezembro resolveram-se os amigos do illnstre Notici!ls de 20 de janeiro (rloc. n. 8) o rasul
cootestado, senhores exclusivos elo Conselho tado dn eleição deste municipio, realizada 
apurador, a entregar diulomas aos ºº''oscon- perante :.is mesas legaes, o illu:;tre co:.ites
selheiros. · tado, pelo Diat·io da Bahia do dia. seguinte 

Era uma protella~i:o, t endo por tlm evit:1r ou do dia. 2.2, protestou contra elle, a.llegllndo 
qoe o novo Conselho tizesse no dia 10 cua- que lhe tinham sido remettídos boletins de 
voca{'ão po.ra a. eleiç..'i.o das mesas que µres i· du:1s secções d<i séde da. villa., cujo resulta.do 
dilfam as eleições federaes de 30 de dezemLr('I. fü.voreeia aos seus amigos. 

Nesse mesn10 rereriuo dia i fO<i ia·:>e r,1zer A redacçiio do Correio de Notú;ias no din 
n. Yeritic:ição de µorJeres , mas soineute no dia 23 ;1ffirmou il Yeracidude de soa publicação, 
9 cooseutirnm o.;, amigos do Dr. Filg11eiras c:ilcada so\Jro dado:.: forn~ido,; pelo deputado 
füzel-a.; danrlo.,.se duplicat'ls de apura\'<1.o.por Scipião Torres e corroborados pelo prep11ni.
tentllrem violentam .. nte esses seus amigos dor do termo e juiz de direito da coma.rca.; 
expulsar do Conselho tres dos meus, sob .., ia- publicando ao mesmo tempo um euergico 
ver1dlco pretexto de não serem cootr1bola ~es de~mentldo ao illu:stre contestado, remettido 
muuicipaes: era o un_ico meio de agitarem pelo cidadão Leove;!'ildo de Almeida, occasio
uma maioria qoe o voto pvpulnt lhes tinh11 mdmente no. capi tal e um dos mesarios das 
negado por 1 iO suifra~i9s a mais em fuvor referidas secções. (Doe. n. 9 .) 
dos meus correligionarios! H.ecoahecida . mystificnção de que í'oi vi-

Const1tuldos estes, legitima e incontesta- ctima, o illustre cootesfa.do emmudeceu1 nào 
velmente eleitos, em ConselhCl só puderam, voltando á imprensa. 
em orJediencia & um preceito da lei orgunica E Df:lffi potlh• deixar de ser assim; -pot•que 
municipal, toruar posse cinco dlas tlepois,·a não sô :i. acta da pr imeira secção da. viU" foi 
14, qu<tndo fizeram a com.·oc..."lção pa.ra eleição transcript:l. em livro de notas (doe. o. 10) a 
dns mesas. está. de uccordo com a que foi presente ã Ca.-

Este -proceder é, pois, justificado por um mara, como era e é de todo imposs!vel a.o 
ca.:;o de foi ç:i. maior provada, e pelo aviso de illustre cootestado díspo1• de mesarios seus 
12 ele maio de 1892, em que o ex-ministro naqnelle mnnieipio, pela simples razão de 
Fernando Lobo, P.m caso equivalente, no mu- krem seus nini~os se abstido do u ltimo pleito 
nidpio de Lages, S;mta CathariD<•,doutrioa.vn, municipal, uâo razeodo por esse motivo um só 
rob consulta do Governador do referitlo Es- suµplente no coni:elho ac.-tual, contra cuja elei
tado1 » que, uão poden.do o :presidente do Coo- cão uii.o protestaram, nem recorreram ps.ra. o 
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Senado do Estado, corpora.ç.ão competente nq . nrensa (doe. D. 11). ~ení protestos e apu
caso, segundo a legislação eleitoral babiana. iwlas igualmente, a sómente estas pelo Cou-

A duplicáta apresentada. pelo contêstaute selho que me 1liplomou. As authentic.'IS 
proveio proviivelmente de mesas eleitas pelo destM duns secções forn.m recebidüs pel~ 
conselho substituido ; porquf!.na data de sua secreta.ria da Cmnara em 4 -de revereiro do 
carta-protesto ao Diario da Bahia, S. l!:x. corrente anno. · 
ainda esgrimia em favor da sua abandonad;). No emt<1nt o,"dous mezes e um diu. depois, 
applioação do art. 2 da lei de 7 de tlezem· n 5 de abril, surgiu na mesma secretaria 
bro do aono passado às eleições do Estado df\ uma. 3• se~o, lllegal e fo.ls:t. E'· ue. not:i.1• 
Bahia. que e lla favorece 1~0 lll\!U . conbndor e não 

Ainda assim não lograria victorin. a em~ me dá um unico sulfragio ! ! 
preitada de que incumbiram-se seus a.mi- Independentemente de prova fornecida 
gos, que no antigo Conselho não possuiam pelo Conselho Muuicipal competen te, para. 
maioria ; não p~r!encto, .pçir coosegunte, fa.- vir a qual requeiro IH'azo, se preciso fõr, 
zcr mesas unaurmes. . bas.tn dizer -vos qoe essu. 3ª secç."i? teve 

Sobreleva: nota t• e~tar essaduµlicata illegil.l lo~ar, diz a acta fü lsa, no . a1·1·111al da 
c!Ieia de vícios irremediaveis, como a Rioeir '1. do Pau Grande, que foi, em 1892, 
fa.lta de concerto nas authenticas rcmettido.s elevado a vi lia com o· nome de .•mparo, 
e a subst ituição deste pelo reconhecimento novo município. r.lo qual tambem o meu con
de firmas por um pretendido escrivão de paz tendor apresentou ..-.ctas fülsi\S . D~sta sor"te 
tabel!iilo. tem elle votos em du plicatas: -votos na. 

Ribeira do P au ~rande, que é Amparo e 
votos no Ampa.ro que é a H.ibeira do _Pau 
Grande. OL'iginalissiruo meio de multipli
car votos ! ! 

BARRACÃO - .A duplica.to. que sufl'rag-:i. o 
meu contendor foi uma verdadeira sorpreZll 
para. quantos conhecem o modo por que esta 
constituído o governo deste muoicipio . 

Com effeito, era alli, e deve sel-o ~úndt\ 
hoje. representante da politica do Barão de 
Gel'emonho, qne no referido munioipio protege 
a candidatura do mesmo meu contendor, um 
irmão e amigo exemplar do actual inten
dente, Dr. Benvenuto AI ves de Carvalho, que 
presidiu a mesa da 2• secção, n 1 eleição -ver· 
d11deira. que sutrraga os oandid;ltos do meu 
partido; como ainda e cunhado nas mesmas 
refações de amizade do tenente-coronel Felis
berto José Alves da Fonseca., que presidiu a. 
eleição real da l• se,·çiio. 

Tfio profunda é a mlohti, convicção d ti 
falsid<ide tlàdu(!licata apresentada pelo meu 
couteodor que, sem pens:ir de recorrer i\ 

maís provas, não se me dá de desalii<l-o a que 
apresente uma. simples contestação da elei· 
ção em füvor da qunl pleiteio, firmada por 
;1quelle representante da politica do Barão 
de Gererno..'lbo o illustre Dr. Benj;1min 
Alves de c .. rvalho, para que eu d.esista 
diante desta contestação das vantngens que 
me adveem d<t eleição que sustento. 

Para evidencia da fraude de que pro
veem os papeis nullos que apresentou !DSU 
contendor, basta salientar-vos que os r esul
tados por seccões da elei<;ão que elles 
apparentam oonstitnêm verdadeiras equa
Ç(ies numericas, cujós segundos membros 
representam as votações por aquelle adqui
ridas, abrangendo a t otalidade des eleitores 
comparecidos ! 

SE~l DUPLICATAS 

Po~fBAL - Este municiI>io só teve duas 
secções, as qoaes foram publica.das na im.-

RA.so - Esta eleição não foi -publicada e 
nem se fez ; m:i,s a 17 de abril surgiram 
aqui i: uthenti.::o.s p.1ra . . representni-a : foi 
uma fraude que se esperou para f;tzer de
pois de putilicados na imprensa, lealmente, 
os votos elos ach-orsarios. 

E' escauduloso o fado de terem vot ado 
no meu contendor 851 eleitores ne;;se mu
nícipio, cuj(I. população é pouco ruu.ior de 
3000 h;\bítantc;; ; sendo ninaa ma.is curioso, 
que o mesmo meu contendor arrebanll:!sse 
parn si to<lo5 os votos dos 1·elig-iouario=> do meu 
partido nes.>a loco.!id;.tde, com esqU•:cimeuto 
completo de dous tios seus corre!igion:irios, 
com os rr11aes nliás se acham em m:üs fre
quentes relações 1>olitícas . 

·E' ~ünda. mais escanch\loso que a esta cir
cumsfaocia tivesse podido meu eootenclor 
juntar a ori:Pu(llirlade de constituírem seus 
votos os segundos membt•os d~ quf1tro equa
ções numericas, tuutas qo:lota~ as secções, n. 
saber : 

Pbrio Dotas Fílga..tin1 

!• setlçiio: 154 + 88 ,..= 242 
2" » 150 + 61 == 211 ..... .,, 118 + 60 178 .) 

4.• » 117 + 103 - 220 

AlIPARO - No Correio de .1.Voticia.s de 30 de 
janeiro foi pul)hcado,sem p1·otesto (doc. 11. 11), 
resultado muito düfürent.e do que consta das 
authentic:M cuja. fü lsidnde se evicl1:ncia do. 
doo. n. 12, subscripto pelo Conselb0 Muni~ 
cipal da vfüo. do Amp.tl'o. E' ~ terceira 
grande fraude, s ufficientemente provada. ! 
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Os amigos do m1.m coutendor entenderam e que aintlit nesse nmnicipio os resulb.dos ele 
ser conveniente a11gment;\r-lhe os votos e cada Uffitl. d;:s quatro secções fol'ina.m equa
diminuit•em os m~m~ e para isso, além de só çües numericas, a. saber: 
remetterem as faisa.s authr;,aticas a 17 de 

· abril, arranjaram com. os seus coi•religionarios 
do Rirracão e Raso, as seguintes equações 
numericas: 

Au~tricli~M !dallm-to Dantas Filgaci:as 

1° secção: 20 + 20 + .200 = 240 
2" » ; 15 + 15 + 200 = 230 
3" l> 15 + 15 + 200 = 230 

Os milagres do ro•1izio nada são pemnte 
tão estupendo calculo e a.dmiravet de~
ciplina ! 

Deixaram de compnrecer, npeuas, 50 elei
tores dentre 750 q_naUficatJos desde 1894 l l 

!TA.Prcun.i: - E' indicio vehcmente rle (jUC 
as acta:; destns eleíçfies s::õo fraudulent;u;, o 
facto dos mesa.rios rla.s 2• 311 e Ü" secções a. dlas 
não pertencerem d quatro mesa.rios dn, 5· .. 
tambem serem estranhos a esta secção. 
Commodo mei9 de improvisar-se eleições, con· 
servadas em segredo, dispondo-se â. mão (le 
assignaturas para authenticar o l.Jico de 
penna. ! ! 

P.A.TROC1~1:0 no Corrt: -E~ta clei~ão foi al· 
terada dePQiS do dia :30 de t.lezembro, porque 
o Correio de NQlicia·; de 26 de jti.neiro (doe. 
n. 13) publicou %tr, eleição, sem tet• appa
rccido protestos, rbnd.o-me 370 votos que, nns 
aotas falsas presenks á Carnm•a somente a 5 
de n .. bril, são dados ao meu illustre contes
tante!! 

A junta apurndol'a. que me expediu diploma 
e da. quu.l assisti ;ios trab~tlhos, apurou nctns 
qne concordaram c.1m o resultailo rmblica1lo 
na imprensa.. Requeiro, pois, que a intcgr:\ 
commíEsiio de ioquel'ito, por meio do tele
grapbo, solicito d.o Consell!o l\Junicipal apu
rador da cidacle ,10 Bomfim nquellas Qct;\~, 
afim ~e 1.)rovada ficar a fraud13 e serem punidos 
os falsificadores. 

E' a quarta granrl e fraude~ arranjada para 
prejudicar-me e que ficara provada e livre rle 
qualquer du'V'ida com a providencia que re
qneiro. 

Accresce que a 3• secção des:;a eleição fal
si!icada está inutilis:i.<la por meio de rasuras 
no logar onde é mencionado o numero de 
cedula.s apuro.dr,s. E~se numero foi eviden
temente, alterado ao confeccíonar~se a fraude. 

SA.NTO ANTONlO DA G LORl.A. - Estã el eic5.o 
tambem não foi publica.d<\ e pam provar a 
sua. uniformid;\de com as do Barracão, Raso e 
Amparo e a sua ot>eàiencia ao me>mo plano 
de tavorecer ao meu contec<lor, sem a cou
currencia das urnas, verifica.reis quu todos os 
eleitores comparecidos deram·lhe seus vofos 

Fla'l'iG Danfas Fil;;uci~•s 

r~ seccão; 180 + I9 199 
2ª· » 152 + 52 204 
3" » 63 + 35 98 
4" » 57 + 67 124 

Independentemente desse geitoso resultado 
ha. ainda, a considerar que as lª e 2" secções 
ti'rnrum Iogar na mesma escola do sexo mas
culino; porque nã.o existem 'luas escolas pura 
este sexo 1Jaquelh\ villa e nem é crivei que 
n'am<\ locolidade atrasada como aquello, um 
SÓ rwedio C!llllporte O J'unccionamento de duas 
secções, onde votaram 403 eleitores! 

Proponho· me a pt'ov<ir, si preciso for, que 
ess'1 eieição é simulada, si prazo me fot· con
ce1lido. 

Gr-mmrnADo - Ne~te municipio houve elei
çõ:o, cu.io resultado foi publicado no Carreío 
tle 1'-tuticias de 30 de janeiro (d.oc. n. 11), 
sem protestos. · 

Devido, porém, ao facto dos amigos elo meu 
illustre contendor interceptarem o recebi
mento de algumas actas pelo Conselho Mu
nicipal que me expediu diploma, não che
garam ú Sec1·et:\rit\ deste as acta.s relativas 
aqtiellas eleições. 

Appareceu, porém, um protesto de cento e 
pouco;:; eleitores, que fizeram decb.ração de 
Yotos em ciwtorio. 

Todavi:I, occorra que a mn.ior parte destes 
cidudi\os. os que eram eleitores, concorreram 
ú. eleição, wmo se Ye d<> cópia das assign~
turas do> eleitores; e, como nas suas tlecla.
r<1çue~ <le rnto sô Jiscrepamm em s11ll'rag:1r 
um cantlhlato csti•anilo no resultado daquella 
eleição, votando todos, uniformemente, em 
mim, nos meus tlous comp..'l.nh~ii·os de chaj)a e 
no D;•. Ruy Bnrbosa para senádor, - segt1e-se 
que deve ser eonshier-ado iusubsisfonte esse 
protesto, por ser evidentemente um acto 
po.:;tetio:• ü eleição, realizado ÁS DUAS HORAS 
da tarde, quando já v. eJ.la. tinham concorrirJo 
e assignado seus nomes (doe. n. 14). 

TUCAXO E B02.I Co~SELIIO-A apreciação 
das actas destes dous municipios não pódc 
deixar de ser connexa e a el!a tambem deve
ria ter juntado a do municipio do Pombal ; 
porque o caso é iden tico. 

N<tquelles dous municípios só houve eleição 
em duas secções de cada um, pm·qne sómênte 
estas existem e como taes foram publicadas 
sem urotesto no Correio de Noticias dos dias 5 
e 26 de janeiro (does. ns. 13 e. 15), tentlo sido 
as respectivas actas recebidas na Seeretaria 
da C<lmara dos Deput.1.dos no dia 27 tambem 
de janeiro. 
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Appareceram, -porém, a 5 de abr il, 09 dias· " Mas, neste caso, quq t;;m que ver Mm a. 
depois,-mais dllas secções do Tucvno ~ mais duplicata do n01lO Oor.selho Mtmicipai o a.rt. 2º 
tres de Bom Conselho, nas qunes eu e um da recente lei eleitora!, quando, applica1lel 
~os m eus companheirós de cl1a.pa somos cor- ~.o Estado da Bahla, como penso !li.ie o .é, nem 
t <idos impl::icavelmente, quando nas duas pri- ao Conselho que comecou a funccionar no dia 
meiras secções, cuja. veracid::ide meu cooten- 14 de dezembro, isto é, o em que est~o em 
dor não contesta, nossa chapa. teve s:u.ll"ragios maioria ile reconhecidos os meus corrcligio
sxclusivos ! ! · narios, nem ao .em que ei:tilo em maioria de 
· Requeiro prazo para provar,_si preciso fôr, r econhecidos os vossos correligi.onarios, com
a fabidade ôos&1s secções augrrieotadas com petil'ia o desempenho das ·funcções de apura.
s:ir-preza, deplora.vel degradação politica <lUe ção ger;il e expedição de diplomas aos candi
niio deve surtir etreito ! ! · rlatos muis voht dos, e, sm: :i.o presidente e 

Ao meu illustra.do e distincto companheiro membros do Conselho, com seus immediatos 
de chapa. pelo 5• districto declara.rum indig- ~m votos, su.bstituidos por esses outros do 
u:idos os deputadas estadoaes, represeot<•ntes novo Conselho em duplicata.. :P . 

daquelles tres municípios, coronel Salles. e A despeito aioda do milagre da mnltlplica
Drs. Ricardo Borges e Passo Filho, ora ll<t ção de secções em tres municlpios e da ioex
capífal da Bahiu., em pleno petiodo legislati- plicavel troza de vetos no Coité, não coose
vo. que não existi.iro semel11ar1te:> sec._--oes e guiu passar por eleito 0 i!luslre contestado. 
que ellas eram o protlucto de uma tucafa. po· ·rã.o certo é a inaoidade d<:s tramas serzfdas 
litfon, em que se pretendi<\, de susto, ii:l.zer nas trevns ou aos ultim o3 lampejos de umo. 
víoga.r- cerca dei mil votos fü:ticios ! ! luz quasi morta, muda testemunha de um 

i~elevai notar-vos que n. t erceil'a secção elo sudar!o esquecido ! ... 
Tucano pm·e~e ser do mesmo punho que es- A. integra. commissão do inquerito apre~iará 
creveu a. cópia da. 3• secção do Bom Conselho 0 a!legado, fazendo EeVe!';t justiça. 
e que naquella 03 votos dis ti•ibnidos paN~ se-
.!l<tdor não combinam com a s cedufas :·eceLi- Rio, 5 de m a.io de l397. - Austricliano 
das; nüo havendo declaração da exbteocia Horiorio de Car1'allw, engenheiro civil. 
de caclulas em brt1.nco, como no caso exigia A esta contestação· acompanham 15 .do
a le~~resce ainda, ~ue para. .0 Senado Feder:!l cnmentos (quinze) por mim datados e rubri
:;ô foram remettidas as duas autheotic:i.s ver- cados.- Austrictiano de CaroaYio. 
dadeiras de caua.um dos tres munici:PJe>s; e, 
p::i.fü proval·o, requeiro que ::i. iotegri\ com
missü.o solicite da secretá.ria. daqud l:\ nne-
1~;i.ndu. corpo1-ação informações a respeito. 

Verificara a iotegTa commissã.o, depois do 
expo;;to, que, aiuda mesmo Jevirndo ;t C;onta 
do contesfado as celebres equ.\ções numel'i
e::i.s com IJUe lho present~aram seus amigos, 
cxcepto as do An1p:1ro, e, toru:idos D<~ clevi.!a 
consitle!'ação, o~ vicias dus demais elei\;ões, 
inclusive suas illegaes duplicatas, resta-me 
sobre elle umt\ considera vel rnaiori~L 

Não foi, pois, eleito o caudi<lato :i.• ulso, 
a.pei a.r das eleicüe:i feitas sob os auspícios de 
conselhos muni<!ipaes :;uustituidos. 

Esta ultima nffirma.çã.o estriba-se nas pala
vr-a.s do illustre contestado, n. mim dirigidas 
por intermedo elo Dia.rio da Bahia de 14 de 
jaueiro (tloc. n. 6) : 

« Quizoste, tnlVez, prevenir o espiríto pu
blico para a hypothe5e ~e duplicatc1 na apu· 
ração ge,·ai, que devera te1· logm· 30 dias 
depois da mesma eleição, isto é, no dht 29 de 
j:i.n eiro do novo anno, e, por is.:;o, disseste 
que depois que a.Ili e..;tlve surgiu a. idfa de 
<lu plirota par<• as eleições fedel'aes cturante ;.;. 
apuração, supposto em vigor aqui o art. 2• 
da recente lei eleitoral. 

Dlms. Srs. membros d:i. 3° Commissã.o de 
Inquerito da Camara dos Deputados.-Pela 
leitura da contes~o apresentadll. a esta in
t tle"l'a Commissã.o,verifica-se que seu autor. o 
Dr. Leovigiloo Filgueiras, só visou excluir
me do. representação do 5·1 districto da Bahia. 

A eleidio dos meus dous companheiros da 
chapa do Partido Republico.no Federal ficou 
iliesa o escoimad;~ de vicios, segundo o mu
tismo a respeito em que se o.ca.stellou o meu 
conr.endor. A.inda bem ! . ; . 

Mas . . . não desejo ant<icipar-me. 
Primeiramente. passa.rei a. refutar as alle

gações do Dr. Leovigildo Filgueiras, rala.tivas 
a vinte dos 21 municipios de que se compõe 
o 5" district o da Bahia., na ordem em que fo
ram· por elle enfileirados. 

Duplicata do Bomfim-Allega. o meu illus
tre coatendor que a duplica.ta. que lhe favo
rece foi feita no logar préviamente designado; 
que nenhum dos mess.r ios desta, figura . 
como mesa.rio na eleiç2.o que me favorece; 
que obteve uma ordem de liabcas-corpus pre
ventivo em favor dos seus mesarios, a qual 
foi desrespeitada pela -polícia, que obrigou os 
eleitores da. !• e 2'' SeCí!ões a. votarem na 31 

e 4• ; finalmente, que 'Pela primeira. allega.
ção acima. mencionadn. deve a Commissão 
apurar sua duplicata, paro. ser coherente 
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com o que .iã esta.tuiu, rela.tiva.mente ás elei- viduos mortos, loucos e mudados,que votaram 
ções dos• districto, ta.mbem da. Bahia. na. mesma ' õuplicata. do meu contendor, 

Na minha. contestação.publica.da e.m :i.vulso (does. DS. 5 e 6); documentos que corrobó· 
por ordem desta. integra. Commissã,o, de- ramo sob n. 4. junto a minha. contest.a.ç,-ão. -
monstr·ei que no município rlo Bomfim, Da mesma fõrma tambem não e exa.cta. a. 

.· g;~a.s ao i;irocedimento pon<~o rlignQ d•'S ami· a1legl}9âo de que nelllhum mesa.rio dessa. <lu
go~ do contestado. devia haver, fatalmente, plica.ta figura na eleição que ll;le favorece, 
-duplicata. rlas eleíçõe5 feileraes e que a porque.na 8" secção da duplica.ta. d.:J meu con
eleição le!!itlma. e i·efil alli havida. foi a tendor.dei:x:ou de comparecer a.o bico de p enna. 
que sutrcagou-me, junta.mente com os de· o mesa.rio Ouilhermino Francisco Simas, que 
mais ca.ndid:i.tos do partido federal. · fllnccíonot1, aliás, ns. i • secção da eleição le-

Fixada esta pr{'liminar decisiva.. nada. ma.is gitima.-que me suffragou. 
fücil 11ne mo;;trar a inutilidade de um la.•10, e Tal foi a frande pára. garantia. dos :i.utOres, 
de outro hdo as inver,lades da.s :i.llegações da qual se aolic•tou uma. ordem de habeas-

. acima tra.nscripta.s. corpus preveofü·o ! 
~1~u illustre contendor, q_ua.ndo rliz" que as Finalmente. a. integra. Commissão, tomando 

eleH;oes das suas secções t iveram Ioaar nos d ecliflcio~ previamente designados, que~ dar a em consi eração o alll'gado na minha contes, 
entender que o contra.rio teve loaar ~om as taçfi.o e na presente resposta á do meu con
secções ria eleição que me favoreceu . ma.$ tendor, só ba. de apurar a eleição !'ea.lmente 
descnídando·se, eucaITega-se. e!le propr'iCI. d~ füita. nos loga.res prévia.mente designados e 
declarar que estas secções tiveram loeaes mar- real me ate concor rida e frequentada. pelo elei-

d 
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torado, qua.I a. que me su:ffragou com 40-2 
ca. os em e 22 d~ dezembro, isto é, previa- votos e onde aquelle meu contendor nenhum 
mente, i. ntes da. eleição. d 

A verdade, porém. é que a. 22 de de;r.embro t~ve, por esejarem seus amigos dar-lhe 
o presidt-nte do Conselho Municipal, de accordo todos. inclusive o dos mortos, mudados e 
com o art. 9, §§ 2·•.:3" e4". do decreto n. l.542. loucos. 
de l de setembro de 1893, mudou os locaes Muoicipio de Campo Formoso-As a.ctas da. 
de alg11ruas secções (doe. n. 11, inclusive l" e 2" secções •1este munícipio. evidente
º da. primeira., em virtude de solicitações das mente não podem ser apurada.s, como tLllega. 
ªll:torid.3dcs :i:o.liciaes do termo. a.s quaes re- o illus+.re contesta.do : teem vicios frreme.dia.
ce1ava.m as serias amea.ç:i.s de desordens par- veis, devidos a erros de cópias, mas as a.ctas 
tidas d(•s amigos do meu contendor a.rrleaças das l'('Sta.ntes devem tel-os. 
que ala~dea.•am, invertida"!, com 0 Íim de ta.- Allega. o Dr. Filgueiras não serem os votos, 
vorecer a acquisição rla ori\em de habeas- obti<ios nessas ufümas secQÕes divisiveis por 
corpu$, a que est e se refere . dous, ou serem inferiores ao calculo exa.cto 

Es:;a ordem, obtida. sem documentos que a. decorrent.e das cl.Ja.pa.s recebidas, o que tudo 
justiticas:>em, conforme ficou liquido em só prova que houve certo numero vota.urlo 
discus~ã;) l.leln. imprensa e a.rmncada a um em um unico candidato, o que nã.o 11rohibe a. 
juiz, irmão do outro, que vereis o.deante,tam- lei. . . 
bem tb_!'nec~ndo documentos ao meu conten-1 P:i-lp:i.u<lo a r~allda.de do facto, diz Cl?ª es~8 
dor, ni1n rot desrespeitada, pela. simples razão devia ser consignado nas a.ctas ; ex1genc1a 

. de terem os mes;i.rios do meu contendor feito que capitula no§ lS, lettra g, do a.rt. 43, da 
sua e~ekão a bico d~ penna. como jéi. provei lei n. 35, de 1892,_ ~ qua.l simplesmente r eza 
na. minha contestação e como ainda 0 pro- que da a.cta. da ele1çao deve constar-todas as 
va.m os :<egnintes documentos: occi<r rencio.s t[U6 se derem no processo elei-

1", attestado do profe,sor Silverio Jaqueira. toral ! ! 
entã.o á frente da esooia. estadual do sexo O meu iUustre contendor eleva. a.ssim, ·á. 
m&~culino (5" secçã.o).em 4ue.sobjuramento ca.thegoria de occurrencfo, o fa.cto no-rmal 
affirnia não ter havido eleição na. sua escol~ da funcção eleitora.!, completamente despido 
e _nem siquer _ter -recebido prévia commu- das cond!JõeS que a. lei exige para a. cedu}a 
nicaçiLo como manna a lei, r!e que a.lli devia ser ou na.o apurada, para. o voto ser ou na.o 
ter Loga.r ~emelhante acto (doe. n. 2); tomado om separado, sómente para tirar-me 

2:., ai testado <lo professor Parisio de Me- alguns votos, embora esta.bele~endo D!>rmas 
~ezes. da. 2ª ~scola i:nunicipa.J do sexo ma.seu- outras que a.s legaes :para a. redacça.o elas 
hno (4ª ~cçao) e Justificação judicial pro- actas . 
vando qu~ não sómente na esoola. do profes- A' vista do ex:po~t-0, devem ser apu~dos 
sor Jaqu e1ra deixou de haver eleição, mas o~ 394 votos que tive n~s tres secçoes; 

. ta.m _b~m na. escola. a. cargo do professo~· nao tendo neoh um o meu contendor. 
Par

0
1sto (~ocs. _ns: :3 ~ .4); . _ . Municipio de Queimadas -A allega.çã.o de 

3. JUSt1tlcaç_ao JUd1c~al, certidao de ob1to e! que ne.;te munioipio houve duplica.ta, por ex· 
attesta.do medico, relativos a dezenas de i.o.di· l istirem dous governos municipaes, depen-
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dendo de <lecisão do Sena.do da Bahia qua1·o O que, porem, reduz a zero semelhante 
legal, e dupla. e completamente fa.l$a.. criminosa comedia e O·fa.cto de sete dos-.37 

Nao sómente o Senado nada recebeu du- cidadãos que compareceram em cartorío não 
r::mte a pa.ssada. legislatura ( Vide Annaes) serera eleito-res federaes. como prova o do
relativa.mente ao as8umpto, cel'to como é que -cumento junto, sob n. 8. 
sí e~istisse duplicata os ínterf'ssa.dos não dei- Sob1'eleva notar que o :pretenilido fiscal do 
xaria.m de recorrer, como ta:nbein não hnuve meu contendor é o roais corajoso dos phos
duplicata· de eleições neste município, no ·dia pluJros; porque dos 37 prote$tantes foi o 
3() de. dezembro, o que eJCuberantemente uoico que teve o -desembaraço de juntar a 
provei com o t\ocumento n. 7, junto á minl1a sua assignatura a cauda. da. declaração de 
contestação. que era ... eleitor! 

Accresce que o proprio Dr. Filgueiras op. Nestas condicões. açis votos das outras 
poz-se atê a que sua duplicata fosse apu- secções devem ser juntos os desta; tendo, 
rada pelo illustre relator da Commtssão, de- assim, em Joazeiro, 477 votos, e o meu con
claraono não ter documento algum que a tendar apenas sete, coefficíentes ex.a.ctos da 
justificasse. importancla doo p;.wtidos que repre~enta.mos 

Ne:sse municipio tive 371 votos. nesse termo. 
Município de Jae.obina-Liquida para· mim ~:Iunioipio de Curaçá- Não é exacto que 

contendor corno pa.l'<\ mim é a eleição de~te na. Secretaria. da. Gamara só existam as acta.s 
municipio, onde obtive 479 votos e elle 380. falsas da. duplicata. que fa.vorec:e ao meu con

Municipio do Morro do Chap1ió-Deste mu
nicipio só foi pl'esente â. Camara. :i. acta ·le 
uma. secção, cuja e[eição está evidentemente 
inutilizarfa, em razão de terem os eleitores 
votado em chapas de tres nomes. 

A mesa. desta. sPcçio devia ter apurado SÓ· 
mente os dous primeiros nomes de cada uma 
elas cedulas; apurou-os todos, porem. 

Nã.o se trata. d~ uma fraude, mas da igno
!'ancia da lei eleitoral federal. 

iVíimicipio de Joa.:eira-Allega o meu cOn· 
tendor que na lª secção deste munic\pio ni.i.o 
hm1rn eleição, porque 37 eleitores delta fize. 
ra.m declaração de votos em contra1·io; mas 
a ve1•dade apparente e simulada da ultima 
proposição não póde justificar a da primeira, 
como vou provar. 

Houve de facto uma declaração de votos 
em ca:rtorio, eomo prova tambem o do<iumen· 
to que junto sob o n. 7, obtiilo pelo p:resLi
gioso cbefe do partido federal do Joazeiro, co
ronel Sampaio. Foi, porõm, tão sorpreendente 
o conhecimen.to dessa noticia. que, por nã.o 
acredita.rem-n'a., l'equereu aquelle documento 
o meu il lustre amigo acima citado. 

Ning11em acreditou em tal noticia, porque 
o Dr. José. Ignacio da Siiv-a., chefe rla parciali
da.de do meu contendor alli e ex-Deputado 
federal pelo 5" districLo, deu tanta.impor· 
ta.ncia á. eleição de 30 de dezembro, que ueste 
dia, no e:x:presso das 5 lloras da manhã, reti· 
rou-se para. a capital; e por ter-se feito esta 
eleição com toda a publícidade, de portas 
abertas, com todas as formalidades da lei. 

A certidão d.a declaraçã:o de votos próV11. 
apena~. a parcíalidarl.e e paíxiio partida.ria do 
escrivão, que nem ao menos teve o escru~ 
puio de cunsignar em nota.s a hora em que 
fingiu re..:eber os votos dos ti1es eleitores, 
como se ve 1to referido documento. 

tendor; lá estão tambem as a.uthenticas da 
eleição legitima e verdadeira. 

Na minha. contestação esclareci sufficien
temente o assumpto e provei não ser pos
sível aos amigos do meu contendor apre
sentar, síquer, as provas de que os mesadas 
de sua duplica.ta füssetn eleitos pelo Conselho 
Municipal substituido; não havendo, coma 
não ha,em Curaçú, duplicata de conselho (ve~ 
Arina11s Sena.do.) 

Houve a respeito desta eleição discussão 
pl'la imprensa, provocada pelo meu conten
dor que recuou aos primeiros fogos, sem 
mesmo recorrer ii.s suas opiniões relativas á 
apµlica.bilidade do a.i.>t.2" da lei de 7 de dezem
bro do anno pas~ado a todo o Estado da 
Bahia.~ sustenta.das em di$cussã.o commigo, 
tambem na imprensa, o que turlo provei na 
minha contestação. 

A falsa eleiçã.o que lhe favorece não só <leve 
ser desprezada por megal e fraudulenta, 
como tambem por eslar mquinada dos vicios 
pc,.r mim aponta.elos na. refofrla contesta~.ão. 

A elei~,ão legitima do Clll"açi, feita nos edi
fi.cíos previamente designa.dos (documento 
n. 9) honrou-me com 643 sutrra.gios ; não 
tendo um só meu contendor. 

:Município do Amparõ-Já JJrovei, e:xhube
rantHmente, serem fürnd.ulentas as actas 
deste municipio, presente . ., a Gamara por 
estarem em cont~·adieção seu resulta.do.não só 
com publicações feitas na imprensa da Bahia 
como ta.mbem com o documento que offereci, 
assignado J)elos · membros do conselho muni
cipal respectivo_ 
Anteced.~ndo-me um pouco, salienta.rei que 

nesses papeis nullos e falsos o Dr. Fle.vio de 
Araujo, diplomado pela mesma junta que .. 
meu 'contendor, nã.o teve um sô voto ! · 

Municipio de Santo Antonio da Gloria - A 
eleição deste municipio não foi publicada pela 
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imprensa e é nctorío na Bahic:. (lue nelle não• Ti..,.e 244 votos, ~.0 passo que o roen con
houve eleição. tendor, sem as mesmas.rclaçõesdepa.rentesco 

Devido á grande distancia. e difficulda.de de e sern ter seus amigos um só representante 
communicações não m.e foi dado munir-me de no governo do municipb. arroga-se o direito 
documentos para pro-var o aliegado. desde que a 417. A inte,'\°ra Comm·iss;;to .ínlgarã quaes 
só soube da. existencia de tal fraude depois os votos que dcwem ser apurados. 
q,ue aqui cheguei; mt1s nã.o creio q\H! ;t inte

. • · · gra Com.roissi:,o apure as l:lleições <las duaB 
primeiras secções, vísiVelmcnte feitas o. bico 

•• - · de penna; pois reO..lis;i..ram-se ou em dous r-di
:ficios dí1ferentes para. e,;col:ls do sexo mas
cuiino ou em um só, o que é impossiyel. da
dos a iropo1·tancia da povoação e o compare
cimento de 403 eleitores, como a praxe elei· 
toral. 

Municlpio de Tucano - Da, mesma f6!-roa, 
a mesma íntegra .Comrnis;ão jutg:irá si tem 
f':J.ndarnento a allega(;áo <lo meu contendor 
sobre ter sido reita, :pc!lll. lei estadur.< a elei~o 
d·~ste município. Junto. porém, o documento 
n. 11, com que provo que neste municiplo, 
como nos do Pombal e Bom conselho. fora,m 
criminosamente augmenfada.s as ~ecções, com 
o fim de pre.iudicarem-me. Deste modo :só poderão ser contados ao 

meu cúntendor 222 votos das .suas equações 
numericas, não tendo eu su.lfmgio algum_ Municipio do Barraciio-Allega o meu co~· 

tendor dispor de mais de d(m$ terq·)S dos elel-
1\íunicipio de Pombal-Allegando o illustre toras deste municipio. como de todos os mem

contestado que das authenticas das l" e 2~ bros ao Conselho Municip:i.l e que. por con
secções deste munici.pio u\í.o constam as actas seguinte, não podia haver duplicar.a. desta· 
de organização da.s mezas respectivas, não eleição. 
iucuina. todavia de nu.Uidade as referidas No emtanto, como ji disse na mini1a con
authentícas; porque realmente não exige essa testação, foi presldénte d2. l;' secção da.elelçã.? 
formalidade ou remessa o a:-t. 13 § 22 da foi que me favorece, o coronlll Fdisberto Jose 
eleitoral, o qual só füUa. de duas cópias, tia Atves da Fonseca, cunhado o amigo do 
act:;_ e das assignatura.s dos eleitores. Dr. Benjamin .alves de Cnrv~lho, chet'C, ate 

Devo ob~el'vCl'. que as authentícas da 3'· sec- pouco, do partido do men conteudo1· ness~ mu
ção tambem l'esentem-se de falt;i. identica, o nícipío, como -pre~idiu ames~·. 11a 2" ~~ç~i..o da 
que não viu o meu contendor, n:i.tura.lrriente mesma eleição.o mtendente do municip10.Dr. 
por ter a.Ili todos os votos dos <ileitores Cúm- Benevemno Alves de Cal'vat:io.irm~.o e amigo 
parecidos e eu nem um. do mesmo referido c11efe; sec(;~o d.e cuja mesa 

Essa :·.:• secção, po1•ém, não existe, nunca tambern fez -pa.!'te o conselheiro municipal 
foi pul>licaa.a na. imprema., como provei na Vict0rio de Souza Leite. prestigios<:. infiu.en· 
minha contestação e é nulla por fra.udu- cía. polltica tambem. Igno•·o, pc.is. cDmo pO· 
lent~ ; pois o arrai:J.l <l'1 Ribeira. do Pau dera ex.plciar meu conten,foi·. pouco conhe
Gr:.:.nde em que ella se realisou é a me~ma. cedor do <listrictos, semelhanws d.esenc<rntro 
-villa do Amparo (documento n. 10). por de alle~a.(:Ges, qua.udo, em favor d;1s que f;i.ço 
aquelle nome conhecida, antig:i.mente e ainrl:t vem orri. auxilio a clrr:11ms;,anci:"t 1le ter a elel
hoje. ç-ão que me favorece cheg1:Ldo iL Ca.rnn.ra, pelo 

·· Sali.c .... to tamliem que nessa ~c~ão nenhum correio, e ém época rmterivl' tle dous mer.cs 
voto te,-e o Dr. Flavio ile Ar·;iujc•. Nes8e mu- a. ,\e que parece ter sí<1o poL·n.d.oL· o mesmo 
nicipio, pois, fico com l8Z votos e meu con- meu contenclor. Accresce que es~e.~ seus p:i· 
tend.or 1ica sem os 5e\lS J;>tovti.\\os fri:tudu- pei,; nnllos contem uma secç~:J.o, a 4.i, que não 
lentos. foi feit:t no edificio dcsign:~do o cor.stante da 

Municipio do Bom Conselho _ Efl'ectiva- certídio que :;presentou; sec~:ão alias (cir
mente, as authenticas d;J, l" e 2• secções cumsta.ncia notavel'? l que fo l visivelmente 
deste município não foram ac<impa.nbada.>; da, copiada palo mesmo que copio1l. a. tmtt1entíca. 
cópis. rias assignaturas dos eleltores; falta. da 3·' seccâo do munit:ipio do Bomilm, mais 
evidentr mi,ute, devidr. U. i1ão comprelieusão de 60 leguus distante !! 
da lei eleitoraL pDis que se vê nessas authen- Ainda mais, o meu conteU<lor púde olha.1' 
tica~. logo depois da. acta. da eleição, cópias para Gerernoabo, séde do baronato do chefe 
do termo de assig.uaturas dos eleitores, en- do grupo político a que estâ füio.do,e ver que 
viaclas. aliás não conseguiu um voto, quando, lia bem 

As authenticas das tres restantes secções pouco temuo.o barão de Geremoa:tio podia dar· 
não foram publicadas na imprensa; são falsas; lha todos: E' que alli, como no Barr<tcão, to
o que,além do a.llegado na. minha contestaçffo, das as in!hencias p olitic<\S abandon<i.ram ? 
indica ~ünda. o facto fü~ ser a cópia de uma. 1 grupo polit,ico do rueu contend1Jr, gr<iças a 
destas secções, a 3·', 110 mesmC1 punho <JE: desodeut:H;ão, falt('.. de culhn~• e talentos. 
quem escrev-eu a 3" secção do Tncaao. logares como a~ manobras estarlhlhaccutes e anti· 
que distam cerca de 20 leguas um do om:ro. putrioticas de seus chefes. 
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Demais, finalmente, tenho :t honra de 2", o docum~nto .,que junto sob n. 13, jus-
apresentar il. Commissão um documento sob tifi.ca.ção judfoial._ em citação dos interessados 
n. 12 em completa contra.dicção com o que e dema.is for·malidades da lei, onde depuze
meu contendor apresentou sob n. 5, na sua. ra.ii1, entre outl'os,o pr·oprio sec_retario da in'
contest.."!çii.o. tencl~ncíu. e um p:ocuractor da. Camara, prova 

Ficam assim ~ de um lado uma. certidão de ú. tod.:t evidencia a falsidade éless'l. eleição quo 
empregado elo aonselho, onde se declara. riue não se fez. 
os mesa.rios eleitos são os da duplicata a. bico Foi junto· aos autos, por de~pacbo do .íuiz 
·de pennn elo meu contendor ; e, de outro que fuuccion·:m no feito, um bilhete do pre
lado. uma certidã.o do mesmo funcciotlario siüente do 1X>nselho em que (ti;z; ao seu primo 
em que 1lecil:i.1~.i. que dos livros, constantes 1t0 meu amigo capitão .José Roque que pro
ai:chi'l)O das ac:as da$ eleições pl'ocadidas tio moveu :t justificação contra :i. f:·aude, que 
município no dia 30 de de;;embro consta em « toda. cousa tern sua j usti.ftca.ção e qu~ tudo 
relação <is secçl;es, mesas eteitoraes, nomes do.~ e!'a como lhe tínl1a rlito ! ! » Era um pedido 
vouulo; e numero de votos obtírlos taes e taes odgiDal de desculpa por ter-lhe devolvido 
cousas que enumera e 11ue a. Commissão lerá., se1n desv:i.cho. uma. petiÇão a respeito da 
as qua.es coincidem ser o qae realmente J'mudo, a qual tambem foi junta. aos autos. 
existe na.s a.utilent icas da :!leiç[o que me fa- Municipio do Monte Santo-Allega. meu con-
vorece. tendor nzo ter havido eleiçãon:i.s tres secções 

Podia o Conselho Munil'.ipal l'ec<iher e gua.r- da.sede da. vma,baseadoem estarem occupados 
dar no seu ar c!úvo livros falsos de eleições~! por forças da experliçào do m~jor ~ebronio os 

Nii.o ; porque: todos ell"'s seriam fo.cilmente tres edif!.cios em que ella.s se realizaram. 
2•econbecidos. pelos_ t :rmos d~ abertura_ e A :;:irov<t do allegado é destituida de valor 
encerrumen}o, r~br1cas dus p:i.grnas, ines<J.r1os e cou;:iste em attest.ados graciosos no mesmo 
e sua propr1a origem_., o que tutlo é 1~0 con- majo1•• do juiz de direito, com firmas não re-
selllo ou ~o seu p1·es1~:ente. 1 n necidas. 

lia, entao, uentre esse~ tlous.~oEur_:ientos Em oontrauosição a esses papeis. opponho: 
um que é falso ou que cont~m cert1dao 1alsa. ? 11 1 ,, · - · e . ·' t th -

A itJ.tegra Coi.nmissii.o reco• ri hece1·ú. que fabo , . • A ex.1~~e.nc1a. n. a. a.mar.< ua.s re~ a '9-. en 
é 0 do meu cJDt<::n<lor; poís que. visivelmente, trcas, se:u .,•ac1os .e coll'.!?letam~nte le.,ahzadas 
á todii. evidencia. se vei•iti<.m. que quem rerli- pelo.,conce. to do ,,ia.he,lliao da .VJlla. e ri·ei 
giu o. sua. certirlão e escreveu-a loi o mesmo 2. o. r~~to dc .• er s.do JlUb~.1~ado no a l o 
tabelliiio que reconhece a fü·rnu suppo~ta. do ~e llol•cui.• d? a.:a ~ l_ de J~neno (doe. n .• - 4) o 
empregarlo do conselho. 1e;u1~0.do _d~~ta ~letçao,, sem ter a.ppare .. 1~~ .. o 

Nest:i.s condi(:iJe.s tic:i pro\•a.do qne a eleir·'io m.riu, pruL"to do meu con~endor? ao p -50 
legitima. é a qac f:J.voi•;ice-me em 310 vo~- . qu~ ~ ZZ do mc~mo mez investia contra a 

~ ele1<}a.o do Cu!'a.ça. 
Municipío dr, !tnpicurú-Nio me chegou ás :t• A fui ta de mn.teria. probante nos a.ttes

mãos documentos co!'ltta Mta clei~.ão; mas tados, firmado-; por pessoa!> suspeitíssimas, e 
jul;.:o do meu Jever. reciirkanrlo ;~lleg:i.1:1i.o ;;. l!O:Hri!.d i<;-ão dos seu~ dizeres, como p::i.s~o a. 
do Dr. Filgueii·:is. dociara.r <Jl!l' a junt<t fJUe tlemonstl"J.r, rlescrimimmrlo M secções. 
me 11ipl<11non não r (•c<;beu :mt.!ientic:i.s com a Iª secçií.o-Edil\cio do c.inselbo Municipal 
fo1wi1hwel vota~.ão de 1 .02-1 ''otos a que li~je -Aitest;i. 0 majo!' p.,bronio,i:.m data 1le 31 de 
faz jus, o que s~ poderit verifica.r do contexto dc;embro que c!J.egando à vil!"- Monte Stnto o. 
do meu diplomrL. 30 do mc . .-mo me.:;, (não designa a. clrcum-

Mnulcipio do Raso - Contra. " vu!iila.de clci stancfa importante da hora d<L chegada), .v~u 
eleic;ão dest.e município, venl10 a.presentar Que U<'io l1om·e eleição; ao passo que o JUIZ 
duas }Jrovas esmagadoras,indepenóentemeI!te Gomes Fontes, mais reallsta. que o rei, :i.ttest<'l. 
das constantes de mi11ha conte~tação. ta.mbem r:ti.o ter .. ho,vid.o eleição por estar 

l". elas autlienticas consta ser o eleítol'r.tdo occuoado o cdiE.cio du conselho por D,quelle 
do Raso de 900 e lei to1·es, dos quaes :votara:n majoi', clicgat/o a. 29 de de::cmb1·0. 
110 meu contendor 851 1 ! Ora, ~endo ern l81r2 a. 2• sec~.ão -Edilicio da Ig~ej<1. Consistoria - . 
popul11<;ão <leste municipio de 3.474 hahitan-, Attest:.1 o majo~ Febronio, em de.ta de 30 de 
tes ( vicle 1'lemoria sobre o Estado da Bahfo) de.:;em.bro, que a ig1'c•ja conservou-se fecha~ 
verifica-~e que 2.'5, 9 º/o desta populaçii.o esta neste dia. ( o que era. natural por estar o v1-
qualificado., o que é um resultado ab;;urdo gario Luiz d3. F!':mça pr<isidíndo ã. l" secção 
perante as mais comesínhas noções ele esta- eleitoral e nli.o p:1der celebrar naq~ell? dia.) 
tL<>ti(l(L. e que o co:isistorio, cedido pelo -v1gar10, foi 

Ainda mais, para absurdo, absurdo e meio, 1 occupil.dc pol' oíficiaes e praças en1er:nas ; 
24, 49 ~;., desta população votou no meu co1!· 1 (sem d.a vida, chqçJ.d<J..~ um t:i.nto depot<; dos 
tcndor. Logo, e patente a. fülsidade da ete:<'5.o olficfaos e p1t>.ça.s sadias); não havendo final
e respectivo alistament-0 do municipio ilo Raso; mente eleição nesse dia.. 
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3• secção - Escola. do sexo mnscuU110 -
.Attesta. v major Febl"onio, em d<r,Ut <le HO de 
qe::;cmbro e em peti~ de Jo:\quim Vem1.ncio, 
nõ.o ter funccionado c~ta. secç5.o em 20 ct.c de
.:cntbro 1natu1'almente), din. em. que w.lo ho•1ce 
r!leíç5o; ponrio-se dest:1. ve1 · de acco1'do coro. o 

, juir. e em dest1.cco1·do comsigo me•m·:>, con
forme o atte;tado rel<1tivo á I" se~çito. 

Maior contra.1liccão, pm~m. e a em. que 
cahiu o meu co;1i<>nrior mrn os seu.s do
cumentos ; pois dizendo na sua. cintestaci"~o 
(p:ig. 6) que o mo ti vu de não lrwer a. seS:lii.O 
dojury, m·1rcada J.l'.tl':.L 29 rie dc::embro, f. •i o 
estar o edificio do conselho o-:c11prr.rlo pl'Jr l)Jli
ciaes e praças da columna. e~pcrlicion11rin., o 
juiz Fontes q ue lh~ forneceu :i.ttesL :dll affirl0'1., 
pelo eontr;n•io. qne e,;se motivo reside no 
facto de estar o Governo ern i::nerra com o 
Cons ilhei ro. 1u10 porl.en''º o nffeci·1l tle j 11.~tiça 
fa:er i11:im,1ções de jm-ndo,; e te-<fe,mmlw.s de 
pr,ccssos que tinham c1e ser sulJmettidCIS a. 
julgamento ! ! 

Pet•mitti notar que e;ses attesta.dos. sendo 
dat:1dos de 30 e 31 tle rlezemb1·0 ,, sen'lo pu
blicado o resultado na. elel~ií"1 de Monte Santo 
na imprensa da. Bahia, a 1 ! de ianeiro. es ~á. 
prenl1e de suspeitas ú mnr.i~mo do meu con
tendot•, c!esde este mez até 9 de a.bril. <lata. 
em <1ue pa.1·tiu pa.ra. esta Capital, não -OOnd·> 
protestulo contra e5se resultado. qn:Ln 'º n 1· 
quella. époco. da public;t~ão jó. devh\ po>sui r 
os seus <V.iora veis a.tte;tad.os ! 

Certo é que pouco valot" lhe3 dava, como é 
certo ter rlado smnma. importancla a dous 
falsos boletins, que a.i n1fa nii.o ousou :~pre.:;i111-
tàr á. C:i.mara., rel:i.ti vos a eleic'lo ue Cu r•içii.. 

A int,e~11'a. Commissão. â. vista do expo-1tn e 
do nenhum va.101• juridíco do,; nllu1li1la~ 
attcst.'\dos contradictorios. !lâo deix:i.1'iL u·• 
0011t.'\l"-me os 40S ~oto3 qua tivo em '.\I•)nte 
Santo e o; oito f] ue tove o meu c:.inlenJ.ot• . 

As 4• e 5 • secçü~. pnrém, dri Cumbe n:i.1> 
tlevem ser apura las pel;:i. falta do ;..s;;igna.tura 
dos eleitores. 

Mun!cipio de Geremoabo- Diz o meu con
tendor não ter havido ele1(:ão neste mu1Li
cípio, onde tive .209 •.ntos e niLo terem che
ga.do ó. Ca.mara. as referidas authenticas. o 
que e fa.l;o, por cou;t::i.r da sect·et:i.ria. suo. 
existencia. como sua. ri.pura.ção pelo illustre 
i•elator da Commis3ii.o, nas eleiçõe~ da. Bll.l\iQ., 

Ex.plique. sutncieatcmente. ua minha con
tesr.:i.çã.o o que se deu a respeito eo:n :i. junta. 
que me diplomot1 e a nullida .. le do protesto 
houve. o qual juntei como documento, com 
toda. Jea.l<la.de. 

Municipio de Monte Alegre-Jul!!o nulla, 
da. mesma l'ór:na que o meu contendor. a 
eieiçã.o da. 4 • secçii,) deste muaíciph>; devendo, 
p.:>rem, seNm a.purwlas a.s ou tr-.is secções. 
onde t ive 323 vouH e o meu contendor nom 
um. 

. 
Município de Souza - Petle o illustre con

t.<"sb.·il) o. nulli<la.1ie da. eleiçii.o deste muni
cípio p ::i1• t:!l' elle 277 eleitores. sor um dos 
de menos impo1•tn.ncia do E.,ta.do e sô tFir. 
coni'orme o documento que n.p t'esenta, 153 
clflitm·es. 

Na «\1emoria sobre o E.;ta.do da Bahi11.», 
pulJ!ica.çii.o oflkinl (le 189;3, lê-se que cs~o mu· 
nlcipio tem :'L02::i lrnbitantes, o que dú.·Ihe 
3. 45 "/,, di1 ;i;:ipula.çi~o p:tra eleitoras , porcen
ti\zem que pacc 1 por diminutís"ima, insi;mi
licn.nte . 
D~sta sorte, parece-lhe natill'al que o Raso 

co:n 3.474 habitantes dô-Ills 851 votos e que 
n Sot1r ~ c:>•n 8. 02.3 h<ibit antes não po:;;sn ria.l' 
140 voto~. teudo apenas cerca tle 4 •/. tle elei
tores na. su:t popul~;i.o ! ! 

O rloc:imento a re.wcíto apresenW.110 pelo 
con•en1l11r é tle;tituido de to1lo Y.ilc1·. E·n 
iJfÍtne Í?'i) !Og:\:'. e elle fo1'necirlo µor Ufil e:n . 
pregado que se d iz secr~tli·io interini> do con
selho, o que nií.o tem logw, por!]nC na Bahia. 
o s'.!cret..irio d•> conselho ê um conselheiro mu
nicipal que e sub:;;titui lo p:ilo 2" ou 3· se
creta.t'iO-

Em ~egundo lo~ar, é 1li;:;p:i.chado o reque
r im<1oto que motivou a. certídiio pelo presi
deute üo Conselho Municipal rnbstltuido em 
ag11st•) L\o anuo p.ls:::;i•lo, e e d<i.t:tdo de 27 dti 
ab ,·il rh me;mo anno_ mflls do oi\;,1 me7.es 
v.nte~ rb eleição. o que indic:L contra. esta 
a in;:ignil1.ca.nch d·J collegfo ou uma preven
ç;:.O irnp.>~sl\·et. ex:a~erada; ou, o ri ue ê evi
rlen te_ um p:tp:}l t~d ""~ foi t.o e antc·<lnt·1do. 

1Je1·cm·m·J. pois. sor c:111t.·v10;; 1.1s 140 votos 
com qoe tno lw··ra.r:i.in os rn ~u; cnrrali){io11:i.-
1•ius llO P.ii·tit.lo R~pn lJlicano F'mlcral •lo Soure. 

Muolciotú ili· &inta.-~ti-Alle:,"1. o Dr. Fil
a ucir:i.s tr!t· a I • S!'<'Çlo deste municipio m:i.is 
1·0L~1S q11e eleitore;;_ A integra Comrni~~ii.o 
vc:·i lic:i.rá p1mtnte a nutlwn~ic.'I. rcspccti vo. 
que <'SS:\ : ilfirma.c~:l:J e Í llOX.'lCt.1.. 

Ti vu a.;11 ,·otos neste município e o meu 
conten·t o~ nem um. 

~Cuoiciplú do Patrocioio do Coite- Este 
mu11icipio foi esqueciilo na. cont.~.;;ta~ do 
mell contendor; a.o passo 11ne na minha cue
guei nt~ a. requerer à Commissã.o que man
•l;1sse vir as actas tlesta. eld~ão que foram 
a.pur:v\:i.s p~la junt:t que roe di plomou, a.fim 
de verifico.l'-se si oi) tinha. eu nellas 3i0 
votos qlle loram presentes á Cama.ra.. 
R~:1. l1zada e'sa. pr·ovidencia, cxarnina.nr'lo e 

compu.mndo as <lu<t'> autilcriticas diITel'entes, 
conveuc1-me do que a. eleiçITo verdadeira. era 
a 'llle me favorecia, apezat• de ambas terem 
concerto dos mesmos tabeliães ; mus esta tem 
do m:i.is q uc: a. do meu coa tendor o recoahe
ctmen to das fit·m:i.s. com a conferencia. e con
ceito d11t.'1.tlos de JO de janeiro e a out1·a e de 
16 de ,janeir11, po:;tr:rim• _ Accrcsce que o re
sultado 1la eleição quo me favorece, ta.mbem 
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foi publicado· pela. imprensa (dnc. n . 13, ele 
minha contestação), ::em protesto do me u 
contendor. · 

E' este o u ltimo mu nicipio do 5º dil::tricto . 
A todos o:; uocumentos que apresentei na 

minha. contestação e aos que de novo offe· 
r eço, pei·mitta. 11 integra Commis-.;iio quo eu 
jun1.e os sc!tuintes dados h istot•icos e. consi· 
dera.ções, provas circu mstanciaes exhube
r antes das fr<•Udes e ti-ama> de que queriam 
fazer-me victima, arrancando- me da. cadei •a 
em que quiz collocar-me, na Cama.ra d•·s 
Depu tados. a. maioria do eleitorado do 5° 
districto da Rah ia 

A junta. que me rliplomou apurou 16 mu
nic!pios; a. que diplomou meu contendor, 
apenas apurou nove. seis dos qua.es ja o ti
nham sido pela outra, embora se tratas5e de 
qua.tro duplica.tas . 

T res destas duplicafas farnraveis a.o mesmo. 
as l'ra.udes do Ra..<:a, lta.picurú e s .. nto Anto· 
nio da Gloria, corno as secções accr1~scida,; de 
Pomb:l.l, Tucl no e Bom Conselho füvora.veis 
tooas ainda a meu contendor não pu
Llicarlas na imprensa da Bahi:i.. uem de 
parte alguma, a r1espeito d o inter~se que 
tem todo candidato de ver pttblic:vlos sens 
votos e só foram conhecidos aqui U <\ Gamara. 
onde ch~garam sómente em a.bril. :um o 
D1•. Fil.:-ueiras foi diplorna;Jo o Dr . Flavio 1le 
Araujo. cujo diploma evaporou- se. não 
tendo slrlo presente ú. Camara nem mesmo 
pelo seu companheiro o Dr. Filgueir:i.s . 

EsLe. duraute todo o mez de ja.oeiro sus
tentou di:;. ussão na imprensa. esrorça.ndo-se 
por provar ser a pplicavel 11. todo o E::ita.do da. 
fütbia o art. 2 da. lei de· 7 de dezembro e pe
mnte ~a Commissão de Inquerito emu
decem a respeito ; deixando suspeitar que 
mudou de opinião e que as eleiçÕ<'.s que lhe 
favorecem são, além de nu llas por fraurtu 
lentas, o sã.o a inda por terem sido presididas 
e ~rganizadas por conselhos que j ã. não 
existem. 
· Os dous factos que venho de apontar fazem 
suppor ainda. que os amigos do meu con 
tendor, depois da. morte prematura. e lamen
to.vel do Dr . Fla.vio ele Ar aujo, ni'i.o preci· 
saram ma.is do citado art . 2, isto é, dos 
velhos conselhos snustituidos, e que pa.fü 
tornai• valido o diploma do . D1·. Filgueiras 
ei·:~ nece~sario :i.pena.s que esse tosse a~si
gnarlo, não pelo conselho suhstitui<lo do 
Bomfün, o qual fez con voca.çã.o como provei 
na minha contestação, para apm~1 c;ão das 
elciçües d.e 30 de dezembro, de acet1rdo com 
as opiniões expentliuas na. imprensa pE:lo 
supradito diplomado. mas pelo novo can
selllo, embora em duplicata. o que acontec.cu 
da.nd<He assim o facto de ter si<lo aprescn
tailo â cama.ra um diploma errado.trocado ! l 
Desta sorte, para. rueu contcndor,sii.o agora 

leS!aes as eleições feitas pelos conselpos 
novos. recentes, entre as quaes surgiram as 
do Amparo. Pombal, Tucano, Bom Conselho 
e Coitê que davam 2 .059 votos ao Dr. Ffl· 
guciras e a.penas G9 av Dr. Flavio de Arn.ujo, 
g1-mo, fillto elo Dr . Jose Gonçalves 'lla. Silva, 
chote tambem do partido do Dr. Filgueiras. 

O humilde signa.tario dest:is linhas, unico 
dos caadiJatos que mor a no5• distr icto. onde 
tem numerosissimas relações pessoa.es e é 
chele político de dous dos mais importa.nres 
muoicípios, nos quaes em pleito fie votaç-ão 
descoberta , em cartorios, derrotou o Sr. José 
Gonçalv(>S. toi tanto ma.is implaca.velmente 
cortado naquellas referidas eleições, quanto 
mal,; subia. em votos ficticios o seu contendor 
actual e quanto mais bai.xa.va. em votos o 
Dr . Fla.\'iode Araujo ! ! 

A in tegro Cornmiss!o t irará, espero-_o, a. 
pbilosophia de~ses FJ.Ctos, que torna~ _a.mda. 
mais lnsustentt\vel e escabrosa. a. pos1çao do 
meu cont"'ndor. 

Resta·me, eomma.ndo o resulfa.do das elei
çães legitimas do 5° r1istricto da. Bahia; de· 
clara!' que l'ui suffr:igado com 5.068 votos e,. 
por conseguinte, eleito; tendo meu contendor 
apellll.s obtido 1.ô4 l su1Iragio!;, conforme tudo 
consta do quadro abaixo, respectivas autllen· 
tlcas e documentos . 

Rlo, IS de mnio de 1897 .-Austricl iano IIo
i!Ori(I cfo Carvalho, engenl.!eiro civil . 

.A.PURAÇÃ.O GERAL 

:\I O!"JCIPJO~ OOSER\'AÇÜ3~ 

Bom6m .. .. . . 1 ~02 
ç , Formo•o ••. 1 39·1 - •Duns sec~ücs nnll:>.s. 
Qu~imad:is ••• • I i!71 
J stol>ln:i... . •• 4.79 
li!. do Cbnpeu. ! 

380 

Jo:>Y,eiro . ..... , -477 
Cura~á..... . . 6•3 
Ampo.ro. . . .... Null:l. 
S. A. Glario... 222 Duas sr.ci:úes Dull:i.s. 

7 

Pombal • • ••• • 1 iS.2

1 

Umo. MC~ão nullo.. 
'l'ucrno.. •• .• . - - Nullo.. 
B. COtlSt!lhO. . - -
:Bnrrl cào , • • , · 1 340 - Duvidosa. 
ft ttpícur1·._ . .•.. - 1 i . 024 
l't.Mo....... . . - 1 

Mo::tu ~:i. n to .. 408!' ll Kullo.. 
Gercmo:ibo • ••• 

1

1 20~ Du:is seci;õ~s null:is. 
:Uo11 lc AI. cg...,. 323 
Soux:i. ·: . ... .. HOI Um:t scci:io nulla . 
$unto. ••: . .. . . 330 

I'. do CQilo' ••• J 5 . ~:: 1 1.6H 
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O SP. Pr:-~""it!entc - Ni'ic lillsepdo 
narl:i. ma.is a tr«tar, designo paro. -~manha. a 
mesm[, tirdem do dia (1e hoje, hto é : 

Eleição do 4·' secretario. 

V otaçiio d as seguintes ma.terias: 

Pi·e.~irfoicia (lo Sr • .Ai·thm· Ri~s (presidente), 
Fonseca Part.dZ.a (2•· ·oice·prcsfril;ntc). Ai·
t/i"..!!" Rio.~ - (Jiresirlc1<1c\, Ya;; de lJ{clZo 
(fo vícc-presiJ~atc) e Aslli~•r Rios· (lwesi
cler:te). IlCJ projeotn n. 24, de 1890. autoriz,~ndo o 

Governo a ruauda.r pagai' pela. V"Ct•1ia- Ex!i:r.
cicios 1indos-u.1 :;• es.críptur~i.1·io <1a R~r>~1r~.1- t\() meio-dia. procerle-se ú. clrnmada. á. qua,l 
çii.o G·mi.l (los Cor:·eio, .Tosé Fi:auclsr;o R.;· 11'e:<p1:.ndmn os Srs. ;\i·thu::- Rios, Gosta_Yo 
drigues, os vencimentos que <le1xou ne r;er- vcr.:.s. Cn.rlo::; de Novaa~. f.lvares Rubiao, 
ceber ~e 2D d_e ago~to de 1894 :::. :?8 de ,juobo 

1
Silv<~rio1\ery, C•!'los_~Iarcdiino, Albuquer

de 180<> '3·· d1scus:;;i,r,); IJUP sercjo. Amol'lln J< Jguen·:i,. Aug·usto Mou-
Do projecto n. 13, de 1897. redacç;.t1) para tet~e!!ro. serzedeih Cor rê'1, Ui·bano S:i.ntos, 

3• di:;cussão do prt1;iccto n. 78. de 1~1>6. regu- Lui;:;-Dnminaue3, Ro11.ri~ue::: Fernanrie:;, Guc
l~ndo o ~erv i<:o d.e assistencia pub!ica u.o~ d••11P1 Mo,!rão. Eduarci".l de Be!'l'e•!o. Elfa.s 
aliena.dos (3" discnssãoi; Ma1':.ins. Henrique Valla.d:i.i·C's, Pedro BorgC'S, 

Do parecer n. 04, de IS!Yi. nomea.ml..; pal'n :~ezerl'il r«onteuellc, !ldcfous:.• Limn, João 
o cargo ile officiat aa. Secl'eía.1•!a 1~1 c.am:l:~'.ª L"lW!', ).!adullo 1~e Anrhade, r't•ederico 
dos Deputl.dos, va.go pela prc.moçaú uo v!H- i30!'!:CS. Au"'US'o Severo. Tiwa.rcs de Lyr:i., 
cial Carlos Fmn<'isco X:iv5el' ao c:n·go f.c 1 Fmne:isc-' G'u:·aei. · José l'c:·e;:r-ino, Triu
chefü de scc~.ão, o cidadão .. 1.rt1rnr Dill~ (dis- <la.de. A'pollo:iiÕ Zen:i.ydcs. Silva !\'fal'iz, 
cussüo unica); E1·n1irio coutinho. Teixeir::i. de Sã, Af:.. 

Do projecto .n. 28,1 A, de 1895, autorlziu111o !'onso cost:i.. He1·culano B:;.ndei:ra., Coe1ho 
o Poder Executivo a mandai' pagar ao ca r·- Cintra. Petci~-"' de f,yt-:i .. M<Liaquias Gon<;al
teiro de l" clo."se d;i Reparti:;'l\o Ge:-al elos Y('$, Con:eib ela Fonsec;i., Julio de Mello, 
Correio$, Pl1i~omeno Jocelyu Ribeiro, os ven· \liguei Pernr.rnbnco. Juvencio de Aguiar, 
cimentos que deixou de pel'c~ber (2" àis- j 0rr,0 de Siqi1eira, Ange!o Neto, Arthur 
cus:>ão); .. :'eixoto Rocha ca.valeanti, Euclüles Malta, 

Do proj~cto n. 1.5, ~e IS9i, redacçi!o p~.ra Al'••.1Jjo ' G<ic;;, Koiva. J,i..y:ne Vill:,~·BMs, 
3ª dlscus·ao do pro.:<>cto n. 44 A, rle 18!:>6. Seabra Milton. Tosta. Frauc1sco Socll'e, Ma
que murc;1 o p•.,s.;;oal dos cst:i.M1i'·lDa~c11· e!' dü ~Nel c;et:rno, Eugcmio Tourinho. Pauta Gui
Ministro da Marinha e do chefa elo e..; tacto- ina.riles. Yer'."ne de Abi·eu. Ampbilopbio, João 
mnio.1· general, drt. Arrn_!Ui'1 e os respr,ctivos 1 Dantas· Fil11~. ,'\.da ~ bertp Guim[l.ri(es. Roi!l'i
Yenc1ment1Js (3·· dl~CfüS<.LO) ; rrue~ Lima Tolentmo ltOS Santos, Pa1•auhos 

Do :projecto 1~ . lfo, de JS!);', redac<:.:\o p:l.l'<l. %onten<>gr~, ?IIarcolino ~Ioura. Pinheiro Ju
~· discussão 110 projec!o n. 191, 11e 1896. que nio1r . Jcron>mo Montc::iro, Jo;é !lím·tinbo, 
clcclar-.i. ii;i:n~os 1lc penhcra varios bens, a.têm Her<:<l\a. •le ~á., O;;car Godoy, Raul. Barro">O, 
dos enumemdos no 4'.I·t- 520 elo decreto 11. 7:)7. Felipp<~ Ci1l'doso, Belisa1·i<~ de Souz:t. Per~irn. 
dc ~;, 1lc oovcmb1·,, tlc l85í e: 1\u outras )•l'O· 11os Santo,;, Fcin!'ce<t Po;.·tdia, E1·ico C-001110, 
''iueudas (:J- discuso>âQ). Nilo Pc<;aulm. Alvf's de Hrir.o. Silva G<l$tro, 

3" d iscussão 110 project11 !L G. ele IS!'li. au- :\!!o'1in ll<i Yidal, .Tulio dos Santos, Paulino 
torir.ando o Governo, desãc jit , a comt1leta1· o ,.,(; S•illZll. Junil!l', Po;;ce ele Leon. Mayrink, 
decreto n. :336 A. de lô de abri! <le IS9íJ, ;.1.Ii:-nuc·s Pim:-.nteJ, Joiío Luiz. Carvullw ?.1ou
ftxando par:i. a relor·m~l compulsüri:i. ou \'O·! rii.o. Vaz ele }.:rello. ()on1;alvcs R:J.mos , Anter·o 
lunta.ria., nos püstos ciue menciona, as idades Bote~hc . Franci~co Vei!,,(a, i\.lrr·edo Pinto, Al
e gratificações addicion:i.es ao g;)!uo, segn1Jdo v·:iro Botell10, L1.~one! Filho. Lamounicr G0<lO· 
a tabC\lla que pi:opuc ~ freüo, J\ntonio Zacarias. Rodolpho ""breu, 
y discm;~iio do project~ n. l 1, .d~ 1897, cup~rtino Je Siqueira, Aug~sto Clemenli~O, 

dispondo soore a promcçao <le ofüciaes do Tell<:s de 1·:enezes. Ttieofomi\ de Magalliaes, 
exer·cito. NO"'Ueit<'I .Iun101', Arümr-To1-i·f;1>, '1\'Ianoel Fnl-

• , ~,,.. · ,. 1 gei;'cio. Undolpb() Caetano, Eduardo Pimel!~ 
Levanta. se a se .. ao a. l llora da ta.<..e. tel. O!egario Maciel, Padun Rc;:ende, Galcao 

Carva n1;ü. Luiz Flaquer, Casimir·o da Rocha, 
li Adclnho Gol'llu, Fe1·na11do Prestes. Ces.1rio de 

f1·c:i1às, Luca!.' 1le B:i.rros, Paulino Carlos, 
l1.l' t11m' Díecler-ichsen, r:.orlolpho i\lirn.ndo., 
Ovki·; Ahr;:i.ntes. Luii Adolpl:o, :Uenaar ·.mi-

1 
rnn.r:,,_.s. Rr<i.ziiio tlu. Lu~. Leoncio _ Corrêa., 
L :lUN MülieI', Pii.t:l.:J. R:1!D03, Fl'anc1sco To

l 1entino, Pedro Ferreira, Plinio Casa.do, Fran-
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cisco Alencasti•o, Ri\':J.d<1.vfa. C'ot'l';;a., ?int,) da l D~ ?rt•,ncüco d~ Pau!a Clia.v~s Campello, 
R.ocll<t., Vespasianv de Albuquerque e Py. pec!ln<w "'conces~a·) para, por si ou empreza. 
Crl)spo. - i que organizar. f:i.zer construir e explo-

,, ~ ~-'°' ra1· -doc:i..'> e o.rmazens nos portos e i1Dme-
Avre-se a .e .. ,êl.O. diações das cidadí::s do Rio Grande e de 'São 
E' lida. e sem debate a.pprovJ.da. a acta. d3. Jose rlo Norte. no Estado do Rio Grande do 

sess1í.o antecedente. Sul-A' Commissão de Fazenda. . 
De Frauci~co de Abbadiii. de VelMco, ca.pi

O §:r·. i º §ee-retario procede ii lei- tão hcnoi·ario do exercito, pedindo a .ma 
tur;i. do seguinte refOl'ii;a.- A' Commissão de ~farinha. e 

EXPEDIENTE 

OíliCliOS: 
Do Sr. 1-' Secrcbrio do Senado, de 7 do 

corrente, communicando, pira éonhecimentl• 
desta C;:i.marll., que o senado, em s!'.ssão ,[e 5 
llo cor1•cnte. approvou por dous terços dos 
votos presentes o veto onposto :pelo Podei· 
Rwcutivo ao pl'ojedo de rcs•.1lu~~10 rio Con
g1·c.:;:o Nacional. rc:;rn!an\~O as condições dos 
contractos de locaç-.lo de serviços r.gricolas . 
-luteira.da. . 

Do mesmo senhor, de 9 do corrente, com
municando a est:i. Camar;i. que o Seoa•lo, em 
sessão de 8 do correute, approvou por 35 
votos contra sete, o -::elo opposto pelo Sr. Pre· 
i;;ideute da Repul.>lica á Resolução do Con
gresso Nacion:i.l, mandando tran:;t.ir ir :po.ra o 
domínio dos Estadr·s de :.18.tto Gro~so e Ccal'á. 
varios pr oprios na.cíon~ nelles s ituadcs._: 
lnteiraila . 

Do 'Ministro da Jt1st íça e Negocios Inte
riores, de 9 do corrente, enviando o rcquer·i· 
mento ~·m que o Porteiro do Tribtwalfo J m·y. 
de~ta Capital, Fr~nci~c0 Nicolao 1~ c Almeida 
pede uma gratiftco.r;ão p;l.l'a pagamento de 
aluguel de co.sa.- A' Commiesão de O!'r:a
mento. 

Do Governador do F""ta.r1o do Rio Grande do 
Norte, de 2S tlo · mez findo, comm un icarido. 
em resposta ao officio <le 15 do mez p1·oxim'J 
im.<sado. contirmr<do por telcgrai:nm,-. da 
mesma d:>ta., que, por ;>,cto de !7 do mesmo 
mez, designon o 1u,~ ~O ele junllo corrente 
I>:iru ter l ot'\r a. eleição de um Deput:.tdc 
que, nesta. Carrrn.1·a, deverá su b.stituü· o Dr. 
Amaro Cavalcanti. que optou pelo cargo de 
Ministro da Justiça e Negocios Interiorcs.
lnteirad<t. 

Requerimentos: 
De Vicente Ferreir:i. M:wt.yr, ex-1° pbaro

leiro do Pharól dos Abróthos, pedindo a. suo. 
reforma..- A' Commissão de Marinha. e 
Guerra. 

Do canitão tenente Francisco Veríssimo dr. 
Paula. Leit e. ex-officfal da armRda, pedindo 
a sua reversão ó, •Letiva, no mesmo po;;to.
-A, mesma Commis.são. 

Guena.. 

O § r. P~ulíno de Souza Ju
nior - Sr. pt·esi•!ente, opta.mlo pela Com
mii:são de Orçamento. para a qual V. Ex. me 
c1esignou, considero-me ipso facto exonerado 
fü•. Commissiio de Constiiuição, Legislação e 
e .lusr.iça e peço a V. Ex. que me llê su bsti
tu to nesta. Commi~são. 

O §l·- lt.uiz Adolpho - Sr . pre· 
;:it!eu:e. iendo sido nomeado por V. Ex. para 
1'11.Zl-l' narte da Commissão de Orç:amento. e 
como já faz ia. igualmente parte da CommisSiio 
de ft'azeuda e Industria, declaro que opto 
pela Commissão éle Orçamento. 

O §r. Seabra (pam uma explicaçc7o 
pesso(iZ) - Sr. presidente, deveria pedir a 
p~;.la:vra.. não para. uma explicação pesso:\l, · 
mas, uar-.i. muitM. 

NãÔ sei si po~o ter a ampli tude neces
saria. pa.1·a essas explicações. Si porventura. 
se quiz.er dar ao at·t. 138 do Regimento essa 
amp li tu~e, continuarei com a. palavra; si, 
pelo contl'ario, V. E~. entender que não o 
posso fazer e devo cingir-me ó. lettra do 
"rtigo, subordinando-me a interpret:i.~ão 
que V. Ex . cler, peço para ce•ler a. palavra. a. 
quem estava ins~ripto, resenan<lo·me V. Ex. 
o ~' irei to de us3.r da, pahtv1·a amanh11 em 
p rimeiro lagar. 

O Sr .. P1•'2sicJente-O requerimento 
nãó pói!e ser interpC'eta.do sinão como o nobre 
Deputado acaba d.e , conside.rar. A expli-· 
caçã.o pessoal só póde ser limitada. aos 
termos rle alguma explicação, expressão ou 
de a.Igum fücto que se tenha d:.v!o. 

O Sn. . SEAP.RA - Queria que essa inter
pret<wão partisse de Y. Ex ., porque dese-· 
java. explanar-me tanto quanto possível. 

Em p1•in:eir o lagar queria firmar um pre• 
cedente de V. Ex., decidindo sobre este as• 
sumpto .. exactamente quando um membro 
da maioriti pede a pa.la.vra ; e, em segundo 
lagar, pe•lir a V. Ex. que me dê a p:i.lavra 
amanilã em primeiro loga.r . · 

O Sr. P~nla Guimarães -
Sr. p-residente, venho pedir dispensa. da 

\. 
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·· Commissão de Saude Puhlíca., de que fazia. 
parte, :por ter V. Ex. se di;.rnado nomear-me 
pa:ra a. Commissão de Orçainen to. 

Q Sr.-. Ur.-bano !!s:nl.tos-Sr. pro
sidénte, venho (Jedir lfopensa da Cornmissiio 
de Diplomaêiq, e Tratados, par estar na Com· 
m1ssão de Orçamento. 

O S1.·. Presidente-Os Srs. ·Depu
tados Paulino de Souza .Junior, Luiz Adol
pho, Paula Guima1ães e Urbano Santos, que 
occupar-am a trilmn1~, vlernm, :.1.ppellanuo 
para a disposição rcgimentaL declar-a1• que 
optavam pelo exercício das Co11imissues pai·a 
que fol'\Lm nomeados, i·enunci:.i,ndo as Com· 
missões para. que haviam sido eleitos. 

Tendo sido SS. Exs. eleitos pela Carnara.. 
IJarece que devo consultal-a sobre o facto. 

Consultada a Gamara, são concedidas :i.s 
exonerações pedidas por varios Srs. D:•pu
tadcs, que optam pela Commissão de Orç;'.l.· 
menta, pa.r•a que foram nomeõ1dos pelo 81•. 
:presidente. 

O Sr. Francio;;co To!entino 
(pela ordem) pede verificação da votação .. 

Procedendo-se ú. verificação, recouhecc·se 
terem voi:l.do a. fü.vo1• 70 Srs. Deputados e 
contra, 40. 

rlircctor da Est1•ada, e ainda mais, a do 
illustre :Ministro da Viação, no trecho que 
~- Ex., o Sr. Dr. Frontin tra.nscreve na. 
carta que dirigiu-me. 

Porianto. parece ql1e o illustre Ministro da. 
Via<;,iio está d.e pleno accordo na necessidade 
de ~1ue o Cvngresso attend:t ú ·situação desse 
trecho de obras em completo ab:i.nclouo actual
mente. 

Yoo, Sr. p1•esitlente, enviar à Mesa o pro
jecto que, estou certo, corre.sponcle ás vistas 
nãu só do Governo, como rlo illustre director 
ih Central e aos legítimos intere:;ses do Es
w.t.10 de Minas ~ da União. 

Esse projecto está formulado no.;; seguintes 
termos. {LG} 

E' liclo e julgado objecto de deliberação o 
seguinte 

PROJ!!:CTO 

N. 18 - 1897 

Concede ao Fod1Jr E:cecu.tivo o credito de 
500:000:) para a conaluslio e aproveita
met1to da; obras do prolo,1gamento da Es
tr(cdn de F~ri-o Ce;111·al do Brn~il ate Cas
cwlos, ate ftue o Cong-resso Nacionat deli
bere sobi·e a continuaça:o do dito prolonga-
1ile;1to atd Curuetlo. 

O Sr. R.odolpho Abreu - O Congresso Nacional resolve: 
Si·. president:, pedi a. p'.ilavJ"a 11ara envia!' â Art. l.º Fica. concetl·ao Pod r E. ~~ t· 
Mes' ur.a proJecto de lei, que reput11 de llil.- l) ci·euit i ~. . t., ~o e xe ~- t vo 
tureza uraente mormente de~ioi' d:i, cart·l . o te o00.000::; para a conclusao e 
que o illu~c:re director da. E~tr~; de Fc1·1·~ apr~veibmcnto das ob~a.~ do prolonga~ent~ 

" . . · ·,,.·. . . 

1 

dii. Estrada !1\l Ferro central do Braz1l a.te 
Centraliez-mea ho.1~.1.ded1ri0 11,re.,pondentl<> C:i~cll •lus ate qu, 0 C ,, .. N · l d i· 
ao appello que daqu1 fizer:\ a. s Fx com re- ·. ,, ~. O~e1es~o . aciona. o l· 
lação as obrns do 'prolo11aa.n1rmt; ili~ ºcentral 1'"re sobr~ ª contmua~'ªº do dito pl'olonga-

. . ~ . · men to ate CLtrvdlo 
.Aproveito o enscJo po.ra agradec~1· ao il- ·\ .1 ., .. R , ., · , d' · ,- • • 

lustre Sr. Dr. Frontin a solicitutlc com qu·· tr:i.r:i~--. e\o.,am-se as is:pasiçue~ e.n con-
S. EX". cou!irrnou aquillo qne eu Jiavia ex- • 
pendido nesta tl'ibunaemrebçilo iL susp~nsão Sa[it das s('ssücs, 10 de junho (lo 1897. 
daqu.elle'il t1·abafüos. -l~odolpl10 :11Jnm.- Cr.rpcrtinu (ie Siqueira,-

0 projecto que vou ter a ltonr:t do submet- :luyusto Clç,nr;ntino.-l~adua Re;end~ .-Jnão 
ter i• conside1·ação da C<.turn.ra e que cspol'O, Lui=.-·1foato Bo:et/10.-Gonçatves Ramos . .:ª Camara dos Dermtados ha. de ac .. lhel' ~voqutira Jv.nior.-Oleyario Maciel.-1.íanoel 
com toda a solicitude, e apresentado por Fulgencio.-Theotonio de Magalhães.-Leonel 
mim em meu nome e no dos meus dous iUtis- Filho.-Landv.lpho Caetano.-.1lrthv.r Torres. 
tres amigos, representante~ daquetln. zona, -At,rredo Pinto,-A. Zaca.rias.-Lamaunier 
.que, como eu, são testemunhas do estado de- Goclofrerlo.- Va::: de 11Iello.-Ccwvallto Mou
ploravel em que se a(!havam essas olm:.s e do rão.-E. PimenteL-Telles deMene:::es.-Meri
acerto com que o Poíier Legislativo virá ao des Pimantel.-Paula Ra;;ws.-Francisao Sã. 
encontro deltas, salvanr1o ;.çt·amles íntex-es~es -Ca!ogei·as.-An1e1·0 Botelho_- A's Commis
do Thesouro PtH1lico, as.sim como no de todo~ sues de Orçamento e de Obras Publicas. 
os repr~sentantes da bancada. mineira, q11e 
se digna.rara a.ss)J;>;oa1· o projecto que vou ter 
a honra de o1Ierecer ~1 considerar,ã.o da 
Camara. 

Em favor deste projecto, está. expressa. 
mente determinada a opinião do Sr. Dr. 

O §r. Ovídio Abrantes - Sr. 
presidente, venho ã. tri\Juna unicamente 
p:1ra <::!J.viar ó. Mes<L um projecto que, desde 
que seJa convertido em lei, prestará relevan. 
tissimos serviços ao Exerci to. 
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As disposições contitlas na medida. que ve
nlio propol· j;l. vigoram, não só para. a l>ri
g-acla policia l, como alndo. para. a Armada, e 
não é justo que o Exercito deixe de gozar 
destes favores. 

E' lido e julg'ado objecto de J.elioel'ação o se· 
guinte 

PMJECTO 

N. I9-18fl7 

Di$põe sobre a contagem. da 1ffislio 1weventi~ 
qtfe o official ou praça !k prel do E,;ercito 
ti'Oer so9J'ido antes d;; s1:1· condemrnldo, tio 
cumprimento da pena 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. l.º A prisão preventiva que o official 

ou pl'aça. de pret do Exercito tiver sotl'r1do 
antes de ser cundemna.do será levauu. cru 
conta no cump1·imento da pena, integral
mente,ou com o desconto da 6• parte, qu11ndu 
a. dita pena 1or de prisão com traballlo. 

Paragrapho unico. Niio se considera. pri
são preventiva, par<. ·)S eJ.foitos deste nrtig-o, 
a menage1n concedida nas. cidades e o.campa.· 
mento~. 

A~·t. 2. ~ Revogam-se as disposições em 
cont1•:lrio . 

S:1.lôl das sessões, 10 de junho de 18\l7 .
Ooidio A&rantes.-H. ValladaYes. - Be:;e1Til 
Fontenelte:-Amorini Fi_queira. - Ve.;1)(Zsiano 
de ~1.lbwiuerq1•e.- F. A.lenc,,st1·0. - La1ffo 
1l[ul/er . - Alóuqu1mp.<e Screjo . - Radolpho 
Pn.i:x:cio. -A's commissões de Constitniçüo,Le
gislaçilo e Justica, e de !IIai-iubt> e Guerra. 

O Sr. l\.odolpho l\:Urancla 
( pela or<leni) - Pedi a. pah~>r!l. , Sr . p1•esi
dente. para. trazer no conhecimento de V. Ex. 
.que se :i.ch:i. n<t :i.n te--&\la. o Sr. Torq uato 
Moreira, Deputa.do eleit-0 pelo Estado do Es
pí r ito Santo, pet;o, portantu. a V. Ex. que se 
digne nomear ::.. Commissão que te'.11 de lhe 
dai• ingres..~ nPstc recinto, o.fim de prestar o 
compromisso regimenta!. 

O Sr. Presidente convida os 
S1•s. 3" e 4'' secretarias para irem receber o 
mesmo senhor, que, sendo iotroduzido no re· 
cinoo, pre~ta junto á Mesa. o compromisso 
regimental. 

O Sr. João de Siqueira -
S1'. presiciente, muito hesitei em usar da ]la· 
Ju.vra. sobre asmmptos de summa. gravidade. 
tendo em at tenc;.,ão a phase ::,'l·ave em que o 
Podei· Executho lançou o IJa.iz com os act-0s 
ultimamente praticados . 

Devia. curvar-me entristecido neante . do 
grn:nde infortunio do Chefe do Podel' Ex
ecutivo.que tanto nos merece e o. quem vene
ramos pelos seus serviços á. causa repubi icana. 
e que vê-se a.tira.do á grande tem pesta.de e 
crueis ince1•ce<:as,a conselho dos fal~os amigos 
das instituiçõe:s. 

O SR. SEADRA dá um apar~e. 
O Sa. Jo.to DE SrQuEIP..A-Não venho trazer 

para a. tribuna. questões lóra ela. actu:tlida.de, 
questões <tUe não possam intere5$ar ao paiz. 
l:\ã.o conconerei r·ara que nos colloq uemos n;i. 
situação dos gregos do baixo imperio. que 
di,;cutiam questões litte1~.irias, no mesino 
momento em <JUe os turcos assa.Jta.vam as 
muraltlo.s de Constantinopla. 

Não quero para. o Congresso Brazilelro a. 
situaç;-1.0 da. Constituinre de 1815. ua França, 
que com ar.lar discutia princípios philoso
phioos, emquanto Luiz XVIII, o rei gotoso, 
invadia o territo1•io d:i. :patr ia., amparado por 
for1;.a.s estrangeiras. · 

Na situação (porque não havemos de dizer 
a. vetda'1e), na. phase revolucionaria, em que 
collocou o Poder Executivo a Nação ... 

o sa; ARA.UJO GÓES-Não apoia.do. 
O Sa .. lo.10 D:> SIQUEIRA-••. nos devemos 

abster de tomar qualquer coparticipac;i.o nos 
resulto.dos funestos cios a.ctos ultimamente 
praticado;; pelo Sr. Presidente da Repuhlica. · 

Não venho a.ngmentar a afllieção a.oaffücto. 
O SR. SEAURA-0 Presidente nã.o est:i 

afliicto. 
O SR.. JoXo DE StQUEmA-Todos veem tão 

claro, como ã luz meridia.nu, que, depois de 
ter o illastre Presidente da Republica. assal· 
ta.do o poder .•. 

O Sn. SEABlt.>..-Ora '. esta. agora é bro t 
VOZES-Assaltou o poder. 
O Sit . JoXo DE S1QUE1aA- ••• em dia de 

luto •.• 
O S1:. SEADRA~Queremos saber como foi 

que se verificou este assalto 'i (Apoiados.) 
O Sa JoXo DE SIQUEIRA •.• em dias de luto 

para o illustrado Vice-Presidente d1i Repu
blica. cujos actos no governo foram verdn.- · 
deh'os raios de luz (apoiados 9eraes), assalto 
que !'oi a maior dus de~cortezias pal'a a Nação. 

UM Sn.. DEPUT,\.~-~ Presidente da. Repu
blica usou de um direito seu ; não assaltou o 
pudel'. (Apoiados s apartes.) 

O Sn.. JoI.o DE SIQuEiru. - Depois que o il
lustre Presidente tla. Republici. desceu da al
tura cheia de serenidade, em que o collocon 
o voto do.; seus coucídadã.os e a Coostituição. 
para vir pleitear a eleiçãode P1•esidente neste 
recinto, e, ainth mais, para vir disputar na. 
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>erific~ção de _poderes cadeiras de Depm·1,_los, 1 acontei::imentc•s, isto é, si o governo a.joelh:i.
(1iiío apoiados e a7Jofo.do~) .. pa:-a ac .. endc'r -o 1 se deante do~ fürtes, insultando, enket;lato, 
facho da discordía no seio da Naç<1o (l:wotc->IOs ·!os fracos, depoi<> de de5a.rroados. Si o go
vehem..:Mcs de aJgims Sn- IJepHtados e vi;oia-

1 
verno .castig;J., com tanta. severidade os 

dos), os cargos publicos, pl'incipalm;....:ite moços d~ Escola Militar desta Capital e 
aq.uelte~ de grande r.asponsal}Uidade per:mte 1 cuna-se humilde deante da m:i.uifestar;ão do 
o paíz. muito se a.ssemelhitm ã celebre: sella. general Artl:iur Oscar ; deame da es-pa.d:i. 
d.<\ milagroso S. Jorge ein db de procissiio. empunhada por m~o firme de uma furda. 
(Hilaridade ~ nüo apoiados). bo1·d:i.dn .. (lv"rT.o apoiados ; apartes vehementcs.) 

Oecup:mno a attenc:iio da C<1.ma1•a, te::i.ho E' a ver1la.de e a. imp1·ensa d(lu notiei:J., 
por füu fa1,er um 1·equerime11to para que. o DeseJn.va que . me informl).SSe si o Go-
Governo me forneca. por cópü1 o rektor!o do verno curva-se deante das provocações Ieitas 
general F1'ederico Solon e dccumenfos q'.le o 1 pe!a i.mpl.'erum .• pelo geirnni Frederico Solon, 
instruíram,sobre grave acouÚ?cirnento havido em Jogar de manda.r submc:ttel-o a con
nos ~e!'tões da Bfi.hia. selho de inve.stiga.ção e de gueri·a, como de-

Preciso desses documentos paro. di~;:;rimin:w l seja»a, este digno mllítm', para dizer quc:m 
a responsabilidauc daquelle des'l.stre que ~ão o:; consp;1·a.dores das instituiçües, no
fanto enlutou a Nação. ll1<Ja.ndo-o, entretanto, commandantc de um 

Des·~jo saber si foi proveniente da cov:n·dfa, dis~ricto militai· ! 
do nosso exe1·cito, ou se foi devido ás falsa.s o Sn. MARCOLlt-:o :MouRA-Si o bra'o ge
informações. 

1 

neral Arthur Ornar estivesse ~tqui, protes-
0 SP .. VERGN<l DE AllREU - O relatorio do taria. (,Apoiados e apm·tes.) 

general Solou e anterior ao facto. 0 SR. ,Jolo DE tiIQüElllA- Deixando O com-
für SR. DEPUTADO-O Presidente (1a B(l,hia f mando iuilita.r d~ Balli:.>. o general Freclerico 

seria incapaz de dar informaçües falsa~. 1 Solon enviou :i.o governo U!Il longo rela-
0 SR. JoÃo DE SIQUEIRA-O requerimento tori~ nrnit? docume:it~do, no __ qua!, se~undo 

foi ins\)iradodeante da ~it1:111ç'io º!n que a.inda ª.voz P?-bllca, s. Ex-. ~.pont~><>._o g?ve::_l!a.~or 
nos acharnos,que é gra.v1ss1mr..po1s no~ encon- d,'. Bahia c~1?º. c~ns?1r,:úor Jas _msttt_u~<;Oh ... 
trnmos em um periodo cheio de incertezas. (r,~orestos 1Jc. wmonte~ di.! banuada bah;,;i,ia.) _ 

E agora mest:!o, emquanto occupo a a-;;ien· . O SJ.t. VERGNB r:E ABREU- E' fal~o, nao 
çã.o da. Ca.mara., é bem provavel que os col- d1ss:i tal cou~o.. 
Jegas, daquelles que P"·s~avam esc?l.t::tdos. ! o Sa . .ToXo ni;; SlQUErn.4..- ..• e provocaàor 
pelas nossas ruas, e~ , ca.mm.ho do. exll~o: os l do gmade 1ie~asr.re nacion~I. no comliatc de 
alunmos da Escola M~lltar do Ceara., a~teJam Currntlos. ( Co;1ti11uam os prolestos e apa'!"tes 
derramando seu. pr~cwso sangue cm defesa ·cchamr.ntcs si"lo 11·ocados.) 
da honra e da. d1gmda:1e d:i. fa1·da. T;1.nto é vcrdatl.e que em 1393 o illustre 

Preten~ia perguntar ll.O Gove1·no e V. Ex:, Pre~iilenfo D.ctmil da Camara., a quem aliâs 
Sr. presidente, que tornou-se o seu leg1~ fa;;o inr.ei1·~t jtBltç:i.. leYo.do pr~las in(ormaçües 

• timo rep~esentante nest'l. C:>.nrn"r-a, podera du P1·esidente da Bahi:•, afill'm[l..va haver em 
infori:1a.r-me: quaes as providencia~ tom:i.de1s C<tm11fos apcm1s 400 lmmerJS, algumas mu
deante da atti.tud.e <la Esc:?la. Mil itar do Cetl.ra, llieres e cri:tr1<,'a~. <l:.:.n<.:.o log:w esssa sua i:i
quc telegrarho~ ao Mirustr1; .<fa Guer1·ô., eh- fornuu;J.o !i q11e o Corunel Mor\Jira Ces~.r fa.
zendo·Sll solidar~a com o procedtinemo de :-.cus cilít:;.s;e um a.taque, encontrando.so1·prehen· 
colleg;.1s da. Ca.p1tal Fe•lera.l? . . . ditlü, 10.0ilO l:omeus, j~gunços a.rmado5 pelo 

Pedirei a V. Ex. que, con~o Icgmmo 1·e- i<i.nctico Conselheiro rcstam«'.'.lor. (1lpo,r1cs.) 
presentante do Po1ler Executn-o nestu. Ca· Pois VV. EExs. ainda contesi.;).m ~ VV. EExs. 
mara, nos informe... [l,iú.da querem mais vktimas ~ l 

o SP •. PRESlOEl\TE-A Mesa ~a Camnr:i. só o SR. VERGNS l.lE ABREU E OUTROS diio 
rep~esenta a Camara. (Apoiados e n!lo aparte~. 

apoiados.} o SR. PRESIDENTE-A ttenção l A ttenção [ 
O SR. ALC!KDO GuANABAR.A-Agor::i. repre· _ . . 

senta 0 Porler Exectitivo. O SP. .. 1oAo DE SIQ?EIRA-Po1s e]les amd_a. 
. contestam, Sr. Pres1dente, que sao dez mil o sr... JoKo DE SIQUEIRA.- ••• nos ~D;forme, homens?! 

repito, si é verdaê'.e que a Escohi M~li~c;.r <!-o 
Rio Grande do Sul telcgra.phou a.o Mm1.sterio 
da Guerra, provocando-o a. mandar rat.irar 
50.000 cartuxos que exl.stem nos ~eus 
uaióes ~ 
• Pergunto m:.iis quac;; as providencia~ que 
o gonrno p1•etende tomar dea.nte de taes 

o SR. VER.GNR DE ABREU-Contesto, o que 
V. Ex. diz é um<l inverdade, e um escanrJalo. 
( 1'roumn·se miaws otitros apo.rtês. o Si·. pre· 
side,1tc reclm,<a aUenç.:10.) 

O Stt . .JoÃo DE Srni."Ern.A-0 1•emltado desta 
contestação é. que os nossos soldados foram 
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covardes, quando no 
como leões. 

emtanto bateram-~e nião publica. para apç,ntar o ·governa.rl.ol' da. 

- UM Sn.. DEPUTADo-Isto é uma questi:í.o 
muito comesinha, muito banal. 

o SR. JOÃO DE SIQUEIRA-E' a consequencia 
dos apartes de V. Ex. (.Apa1·tes.) 

Mas, Sr. presidente, os illustres Depufados 
desviaram-me. 

U:.rSR.. DEPUTAoo-V. Ex. é que está se 
desviando. (ApaJ·tes. ) 

o SP.. Jolo DE StQUEIRA-N~ armadilha, 
Sr. presidente, em que ca.lliu o nosso exer
cito. tambem cahiu V. Ex, em cujos se:.ti
mentos patrioticos confiamos para fa7.er-lhe 
justiça; e tanto isto é verrlade ·que em 1893. 
como ia dizenrl.o, intbrma.va V. Ex. ao C1m
gresso, em discurso aqui prou11nda<lo, que 
o fü.natico Antonio Conselheiro .iá. tinlla ao 
redor de si tres mil homens e para lá 'l 
governo enviava sessenta. praças, nio para 
combatel·os. mas para acon::ell1al-os a riue não 
continuassem em suas devasfaçõe~. (A.pr.rte,<.) 

Sr. pre:;idente, é preciso te1• coragem de 
dizer à Nação a verdade. (Apartes.) Os factos 
estão demonstrando. que, IJelo menos, o go
verno do Estado da B;lllia cruzou os braços 
perante aquelles graves acontecimentos (w!o 
apoi.7.dos e apai·te") e ttlnto m·uzou que a 
deputação da.quelle Estado, os amigos ~e 
s. Ex .. rliziz.m ha tres anncs que Antonio 
Conselheiro era um grande bemfoitor ! 

o SR. YERGNE DE ABREU-Quem dis>e>eme
lhante cousa.~ 

O SR. Joio DE SIQUEIRA- O proprio go
'l'ernador Luiz Vianna, em dbcurso pronun· 
cia1lo no Senado estalluaL 

O Sr. CASTP.O Rill3ELT.o- V. Ex. foi chefe 
de policia da Bahia nos tempos do govern<1 
Provisol'io, e não üeu providencia a.lgum:;.. 
(Ha 011tros upartes ao~ Srs.Seaúra e Vei·gncd~ 
Jlbreu). 

OS&. PRE5IDE::-."TE- Atteni;ão1 Attenç[I) ! 
Quem tem a palavI'a e o Sr.João deSiqueiL-a. 

O SR. JoAo DE SIQUEIRA-- O que fiz como 
chefü de policia da Ba.hfa, :pódc o honro.do 
Presidente d& Gamara. dizel-o. 

o SR. VERG:"O:E DE ABREv-V.Ex. ha üe ser 
a tempo respondido e esmagM.o. (fia· outi·os 
apartes.) 

O SR. Jolo DE SIQUEIR,\- Assim, Sr. Presi
dente, V. Ex. póde ver os motivos que levam 
a opinião "pubiica a apontar o Governador da 
Ba\Jiacomo homem sem re republicana.. 

o SR, VERGNE DE ABREU dá um apurte. 
(Trocam -sa muitos apa.ries, o .Si·. pi·esidetHe 
reclama Mtençao). 

o Sn.. Jo1o J;E SIQUEIRA.- Yt] v. Ex. sr. 
presil\ente, quaes as razões <J.Ue tem a opi· 

C:i.mar:i. V. II 

Bahia como connivente d•3 Antonio Conse
lheiro. 

for Sa. DBPUTADO- Qual é a opinlão pu
blica ? 

O Sa. Jo:\.o DE SIQUEIRA.- E' o.quella de 
quem VV. EExs. estilo di rnrciados. ( Troca,;i
siJ repetidos (Jp,~rtes. So·mi os tym1n,nos, o Sr. 
p1·e.;idenle rectama ·attençi!o). 

o ·sa, MOREntA ALVES...,- E que interes~e 
tem 1üsto o governa.dor tl.a Bahia~ 

Os SRS. SE,\Bfü>, VERG:SE DE ABREU E OU
TROS dito a :p:i.rtes. 

o SR. PRES!DEXTE- Attene[o ! Attenção t 
A disl!ussão uão púrle continuàr com dialagos. 

o SR.. JoXo DE SIQUEIRA-Si V. Ex:. e 
capaz, as:;im como a 11lmtre deput:tc;ão da 
Bahia. v::item o meu requerimento. U\füito 
be;n. Trocarn·se apartes.) 

1IvITOS SRS. DEPUTADOS-Oh 1 Oh l 

O Sn. PRESlDENTE-.Attenção ! Atteução ! 
O Si~. JoXo DE SIQUEIRA-Eu vou ler ore

querimento. 
Provoco-os a que approvem este requeri· 

mento, para ver: c0mo elle ficará cunt'un- . 
dillo como conspirador cout:ra. a$ instituições. · 
(T-mcam-se mi<itos apa;·tes. s'~ain os tym
pano;, o Sr. pres~dentc 1·eiam.a. at,ençao). 

Tanto é verdade a sua. connivencia com os 
fana.tic•JS de CanuG.os. 1111e as propriedades 
dos adversarios do governa.dor como as do 
S1·. l;arão d<3 Geremoa.bo ootão devastada~. 

Os S11s. SEABRA. VEl<GNE DE Am~Eu E 

OUTRO~ Sl'S. DEl'ÜTADDS dii.O a partes. 
O Sa. Jo.\o DE S1QwEIR<\-E' ~t verdade. 
O Sn. DA:'íTAS F1Luo - Tau to o Sr. barão 

d.e Geremoab() como o governa1or da Bahia 
s:lo incap,lze,; de dDl' guarida a. jagunços. 

O SR •• JoXo DE S1QUElRA - Pois a.p111·ovem, 
apprornm o meu reqÚe1'1:nento. 

fo1 Sn. DEPuTADO- ApprovaI•emos. (Tni· 
cam-sa 11mitos oitt;·os ap"rtes, o Sr. p1·esidente 
reclama alte«çi1o). 

O SR • .Jo:í.o DE S1Qv:;1r.A - Sr. presidente, 
deante da declaraçCLo dos nobres Deputados, 
repl'esentantes da Bahia, de que contrib;.iirã.o 
com seus votos para a. approvação deste re
querimento, fico tr<Lnquillo, poi·que pro>arei 
cte modo incontest[l.vel tudo que acabo de 
Uizer desta. tribuna. 

Mas, sr. presidente, vou concluir as mi
nhas cou~ideraçôes. 

o SR. ADALREitTO GmMA.RÃ.ES - H 1 de 
provar isto, quando pro\·ar tambem que o 
~r. Prudente d.e Moraes assaltou o poder. 

23 
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O Sri.. Jo.10 DE S10UE1RA.-E' 1mblico e no- A Ca.mai·a dc:wulparâ. que :ls fulgura>:õcs 
torio que elle desceu esconU.ido rle Therezo- do fa.lcnto de S. Ex. eu opponha a. opacidade 
polis. (AJ><lrtes). E as increpações do Sl'. '.Mi- de ininha intell!gencia acanlta.dD. (iu7o apoia
nistro da Industria. ao Sr. Prurlente de Moraes, dos), e, aos reptos de sua eloquencia, eu faça. 
log-o no assumir o podei• 1 ! (Pm~sa.) c011traste com a minha. pa.lavrll. des..'lutorizada 

Sr .. presidente. o iiartido republicano está e calma. (Nüo apviados.) 
cheio de a.pprehensões. mas tem a grande Sr. presínente, antes de tudo acredito que 
crença. de gue a. Victoria. na luta trava.da, o nobre repre~ent.ante <le Pern:imbuco ele 
cabe:râ. aos defensores d~ Constituição. algum mo:lo cont1·:.i.riou o. programn10. <lo 

No muado morol <lão-so os mesmos phem- llomado Deputado por :S. P;~ulo, que c>.stá pre
menos que no mund.i physico. Neste, a -vida sentemente caJlitan<>,an1lo 3. opposição :ta Go
nasce !la morte. Os elementos em decomposi~ verno; porquanto S. Ex. tem dito e repetido 
ção fazem brotar do sô!o specimens da. mais dest[l. tribuna que a sua oppo3kão ~drará. 
ral'a e myste1·iosa belleza. A decomIJosicão dentro da constl.tuiçoão e 0as leis. o que ha. 
dos poderes publicos pro\"'ocarla pelo Poder de fugir de todas as qnestões frrit;\ntcs para 
Executivo dal':Í. em resnltado o renascimento/ não crmr difflculdades a.o· Sr. Presidente r!a 
da opinJão que cheia de vida. e patriotismo Republica. (H" a1Ja?·tes.) 
varrerá com ceJ"tez:J. essa coDf(:'deração de 1 r:nti·etanto. Sr. 1iresidenfo. o núbrG Depn
ventres.que corveja ú actual e futnT'a cade'1ra ta. 1o por P~rnambuco Yeiu l<n-:rnt~tT' cxact:t-
do supl'emo magistrado da. Nação. mente um"' qucstíí.o irritante com :t m;tior· in-

VoZEs-Muito bem. ºI?POrtunidade q ne jàmais so Yiu~ pois ~o.?o:; 

O Sa. JoÃo Drc SrQUEIRA ~Si a. luta pro
longar·se, Sr. pre~idente, batidos por toi':os 
os soffrim<:ntos, nós ter<!Ulos deante nos oll1os 
o facto do heroísmo dos habit11-ntes da Hol
Ja.níla, na cidade d.e Laed. que derendiam seu 

nos sabemos que ;ts !01•ça~ exped 1c1Dna.rw.s a. 
Canudos est,ICJ ;,i. clle~a.r ao termo da. 8Uit yj1t
gem. e assim, brevemente. vão scir ata~:u!us 
em seu cov[l os tanadcos de ~l11"1nío Cmi~.;
lheiro, esperando todos os republic:wos que 
dahi. volte mais uma vez triumph:tnLe e glo
rioso o valente exercito bra.iileiro. (Apoi!i
dos.) 

Por ~ons~guinte. Sr. pT'osideute. parece-me 
que o patriotismo só uos pôde in~pirnr um 
a.lvitre. o que nos acrmselha a~11ardar es;,es 
acontecimentos para.então fazermos :ncsp0.ito 
dclles uma critica. impa.rc:iat e jusr.a.. 

No actmll mornenro. na.da de m:i.is iaoppm•
Vem ã. Mesa., ê liuo. :i.pniauo e posto con- tuno e desastrado do que as pal;wras profe-

junctamente em ~iscussão o seguinte rida.s pelo nobre Deputa.no por Pernambuco, 

· terrítorio e suas mu1·al11:i.s batidas pelo mar. 
. Si me~mo a. fome ~e nc(':rcasse das pha1an
ges republiC.'.1.n:iS. e~gutadas ;_i.s hervas da.s 
nossas vastas e belhs campinas, a sa.ciflria.
mlls com as carnes 1\.0 br·aç.o esquerdo, ea1nda 
terüimos o direir.t• pn.ra. cmpunuai• uma ;wma 
em oefesa. da Republica. (Mtâto bem; nii.<ilo 
bem.) 

justificando o seu requerimento. 
O SR. Jo:io DE SrQUKIRA.- No entendet' 11e 

V. Ex. 
O SR. :11-llLTON- Depois, Sr. pt'esitlentc, ]la 

outra con~idei·ação cru e não 1 le-vem os esquece?. 
Corre presentemente o inquerito para a.pur;i.r 
as responsabilidades da àerrot;i. soflridn. pc•lo 
exercito na terceira expedição rle Canudos. 

]'fada mais sensato e conveniente do que 
esperarmos que este inquerito sl•j::t. puhlic<,do, 
afim d~ que o paiz inte-il·o então p~8a. cmittir 

Sala das sessões, 10 de junho de 1897 .- o seu .1uizo e forrna1· a srni opinião (apoio do.<) 
Joao de Siqu~ira. sobre aquelle insuccesso, que tão profund~~

Requeiro '}ue,l'or intermedio da SecrBto.ria 
<h Guerra., sej;~ {:rtvin.da. ú. C:i.mara dos Depu· 
ta.dos cópia tlo re!at· •rio do general Fr~de· 
rico Solon e documt>ntos que o instruirarn, 
sobre os acontecimcntf)s 110 Munieipio de 
Monte-Santo, arraial de Camidos, do Estado 
da Bahia. 

mente feriu nossa a.lm:i.. 
O Sr. Milt;on.-Peço a palavra. Nestas condições me parece, Sr. pre~idente, 

que as palavras com que ju.stilioou Q seu 
O S1~. Pre@ident.e-Tem a pa.lavra. ri>que:·irnento o nobre Deputado por Pern:wi-

o sr. Milton. !.mco foram inteir~'mEmte desc8bidas. não con
sultaram as necessidades da occasião. 

Os.-. Milton-Sr. presir1ente, a ca.- O SR.SERZEDEL.LO CoRRÊA-VV. Exs. então 
ma.ra perm1ttira que me levante para respon- de"Vem -votar contra o requerimento. E' o que 
der, em breves pahvras, :io discurso que :se conclue das palavras. de V. Ex. 
;:i,ca.ba. de ser profer-ino pelo digno reprcsen-

1
1 O SR. il.-lILTON"-Eu dí~se que as )'.l:'l.lavrn$, 

tan.tede Pernambuco. com que o nobre Deputado justificou S(IU 
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requerimento eram descabidas; não entrei na 
apreciação da materi:i., que o requerimento 
contém. 

o SR. SERZEDELLO Co1rn.Í:A-Totlas as con
siderações de V. !3x. se prendem directa
mente ao requerimento. 

O SR. Mn.TON-N;'ío tem razão Y. Ex. 
Est-Ou refutando as allegaçi'íês, feitas pelo 
nobre Deputa.do p01• Pern:.imbuco p:ira justi
ficar o reriuerimento q_ue mandou ha pouco 
á l\.fesa. · 

o SR.. SERZEDELLO COP.RÊA dá um aparte. 
O Si> •. MILTON-V. Ex. não tome este tra· 

balho, porque eu mesmo concluirei por mim 
essa operação do seu espírito illustrado aliás, 

O SR. Sv.RzlWELLO CoRRÊA.-Não quero mo-
lestar a V. Ex. que muito me merece. 

O SR. MILTON-Não acredito que V. Ex., 
nem collegi1 algum tenha. a intenção de mo
lestar-me. (Apoiados.) 

SenMre.;. o digno r~presentante de Per
nambuco ain1h procurou descobrir uma con
tradicção eutre o que em cena êpoca !'lisse 
nesta Gamara o actual Presidente della. e o 
que depois S. Ex. escreveu na imprensa desta 
cídade. 

O SR .. ToXo D"E SIQUEIRA dá um a.parte. 
O SR. :M1LTON-Eis ahi,. senhores. O illus

tre Deputado confessa-que nã.o qui:i increpar 
ao digno Presidente desta Camara, compre
heMe, justifica. mesmo o procedimento de 
S. Ex. Mas, para não perder tempo, o illus
tre Deputado volta suas armas contra o d\s
tincto go·.-ernador da Bahia! 

Terá, por acaso, o representante de Per
nambuco um motivo, por mais leve que sc>ja. 
ou urna razão, por roais pallida que pareça, 
p:1ra assumir essa. po~rçã.o estranha e hostil? 

Não, St·. 1wesidente; serui. q_ua.si ímpo::si
vel, TJOrque neste paiz todos devem coubecer 
o p:i.triotismo e a probirlade do honrado go
vernadox· do Estado da Bahia. . . (apoiados da 
baitcad(I. bahiwia), :porque S. Ex. tem pro
curado desempenhar-se correctamente do 
seus deYeres, porque S. EÀ., por muitos 
titulas, é credor da. gratidão nacional. 

O SR. PRESJDENTE:-Lembro ao nobre Depu · 
tarlo que a hora. destinada ao ex).ledii.rn.te 
estâ esgotada. 

O Sn.. MiLTON - Neste Cl\SO req_ueiro a 
Y. Ex. que consulte á Cama1•a se me concede 
uma prorogacã•l de 15 minutos, afim de pçider 
terminar o meu discurso. 

Camara ncaba d•.:; concertei' a. lJrO~ogaçãQ, 
que lhe tinha solicitado pam terminar•) meu 
discurso. · 

Dizia eu, Senhores, quando· fui interrom
pido, que o honrado represéntante de Per
nambuco, reconhecendo q,ue não tinha r;;,zão 
alguma na censura qus lançara ao Presidente 
desta. Cama1'a., tergiversara. para a1•remes
sm•-se con tr;J, o honrado guverna.dor da Bahia, 
que teve o inf.:>rtunio de lho nii,o c:i.hir em 
graça. 

Ma.s, o representante de Perrni.mbuco, 
~r. presidente. nào !Oi <:apaz. nem ~'etá. 
nuncn., de rl·~clínar nesta Camttra um se> acto 
do Sr. conselheiro Luiz Via.nua. que possa, 
por acaso, provar contra a lealdade dos sen· 
timentos e a íntegridade de cttracter desse 
recommendavel homem politico; :pelo con
trario. tanto S. Ex. como ,;eus amigos são 
a.ceardes em contessar que o Sr. conselheiro 
Luiz Via.una tem prestado valiosíssimos se1'
v iços á. Republica. (Apoiados e não apoilr.dos.) 

UM SR. DEPUTAno-0 proprio jornal Rt.pt~
blim é o primeil"o a fazer justiça a. s. Ex:. 

O SR. Mn,roN-Aproveit:i.ndo o 3.parte com 
que me honra o meu illustrado companheiro 
ele b';ncat!a, lemhro ao nobre Deputado por 
Pernambuco que o Rep117Jtica, orgão do Pa1'
tido R.epubEca.no Federal, é o p1•oprio a con· 
fe~sar os meritos do governado1' d:~ Bahia, 
fa:ieudo-lhe ajustiça merecida, e respondendo 
víctorlosa.mente aos detrn.ctol'es rle S. Ex. 

Por consequencia, o nobre Deputado clesta 
vez errou ainda o alvo. (Apoiados). 

sr. presidente. tendo o nobre Deputa.do 
IJed\do, com a solemnidade ci.ue C.urante o 
anti;:o regímen se mM~a nas oc.'.!a.siões em 
que eram interpellauos os ministros· do Go
verno, uma hora na s~ssão rle hoje p~wa tra
tar da questão de Canudos; S. Ex .. ent!·et·•nto 
não o iez. como aliás to:!os nós esperav'1mos .• 
S. Ex. occupou-se de tlívcr::os e variatios as
sumptos, de todos, :porém, pcY smnma ca.1,ita. 
(4parles.) Em tudo tocou, dig<l.-.;e a verdade, 
mas tooou pela rama.. 
_ Admira-me, comtudo, Sr. presidente, que 
fos,;e o esforçado representante de Pernam· 
bnco quem se lembra.;:se, não só de levantar 
accusll.Ções contr<J. o governador da Ba hía, 
como de trazer ao debate os negocios de Ca-· 
nudos. S. Ex., como a. bancád.:.i. bahiana jit. 
sabia., e a Gamara. toda vae sa.ber a.gol'a, foi 
por muito tempo chefe de policia do Estado 
da Bahia, e neS&L época. já ei::i:>th1 Antonio 
Con.<elheiro, ã, frente do IJUnhado de ba.n<lidos 
que commanda. 

( Gons!!liada, a Gamara concede unanimente 
a prrwogação pedida.) 

o SR. .JOÃO DE SIQUEIRA.-N[o existia. 

YcZES-E.<:istia. 
O Sr. ~:IH.toa (crmtinuanrfo) - Agra- O SR. VERGNE UE A.BREU-Anroriio Consc-

deço, Sr. presidente, a. bondade com que a lhciro existe na Bahia. desde 1878. 
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O StL Jo:\o DE SIQUEmA-Si ..-inlonio Con
~elltefro exisfüse na Bali ia ao tempo cm que 
foi chefe de poJ.\ch1 ;1llí. ha muito t~mpo que 
est:tl'Ü~ na. confa, 1Rfo.1, T1·oco:m-se miiüo opar· 
tes: o Sr. p1·eside;.t~ pede silencio.) 

O ·SR. :\lILTO:x-Portanto. Si·.- presidente, 
a.inda por esse l:trlo, como n.cabo de demon
stra~, o 1·equerimcnto do nobre Deputado ;oi 
de um;i. iofelicidade atrot.. 

O nobre Deputado Yeiu a se ferir com :i.s 
proprias armns com que nos queria ferir. e 
isto fica provado exuberantemente, em que 
pese a S. Ex:. 

Si eu quizesse, Sr. presidente, along;J.l'·me 
por mais tempo na r.ribuna, provaria, com 
documento offici~l. que tenho entre mãos, 
que A;itanio Can~e,/ieiro vive nos sertões da 
Bahia desde 18í6. 

Ó SR. JOÃO DE SIQUEIRA-Mas nesta e})QCa 
não era restauradur. (Ti·oc,mi-se apm·tcs.) 

o SR. Ftu:sIDv.NTE-A discussão não póde 
continuar por dialogas. 

O SR. MILTox-Sr. presiê'ente, já que o 
querem, vou leJ• um documento.que eu guàr
dava ·para. pro>ar que. de~de 1876, IJOl' con
seguinte. mesmo a•) tempo em que o nobre 
Deputa.do por Pernambuco era. chefe dP- po
licia da Bahia. A.nioni-o Con~clheiro habitaYa 
ja e perconia os sertões da. Bahia. 

O S:a. JoXo DE SlQUEIR.A. dã. um aparte. 
O SR. ~I!LTON-Ma$, V. Ex. tinha <l.ito qne 

Antonio c,..nselheiro capitaneava 3 .000 110-

mens, . era um fanatico, e. JJOrta.nto. o ti
nha na couta de um perturbaúor da ordem 
publica. 

Porque. pois. não o perseguiu ? Como ani
mon-se, pelo conr.rai·io, a dizer que e~se n.llu
cinado é protegido pelo governo actua.l da 
Ea.hia? 

Vou ler. Sr. pre5idente. o documento a 
que me referi. Falia elle bem a.lto contra as 
assev61•ações feitas pelo I'epresentante de 
Pernambuco, e deixa. pa.tente sua parte de 
résponsabilidade nos factos : 

«Villa de Ib.picurú, 10 de novembro de 
18713-Delegacía lle Policia. 

Il!m. Sr.-E' de meu dever levai· ao co
nhecimento de V. S. que. no arraial do· Bom 
Jesus, existe uma sucia de fa.Mtizados e 
malvados que põem em perigo a tranq_uilli
clade publica. Ha 12 annos, pouco mais ou 
menos , com pequenas interru9cões, íez sua 
residencia neste termo Antonio Vicente 
Mendes :Maciel, vnlgo Antonio Co;iselheiro, 
que. por suas preC.icas, t(!m abusa'lo da cre
duliilade do.; ig-1iorautes, arrastando-os ao 
fana.tismo. 

Havendo snspeitas tle quo elle fo~se crimi
µoso no Ceará, província de seu nai;icimento, 

foi no nnno de 187V preso por ordem do Di· 
chefe de policia. da!Juella época e para. aU 
remettít!o. Regre5$and" :pouco depois,foz ne~t( 
tcr:110 rnu aeamp<1rne11to e presentemente e;ti 
no referido art"•:ial construindo uma. capelfa 
a e::s:peus1~ do povo. Comquanto esb obra 
sej;i de ~1lg11m melhor~1menfo, aliás rlispetl· 
savel µar<l o logar, todavia os excessos e 
sncrliicios niio compensam este bem, e, pelo 
modo por que estfw os animos. é· mais que 
.insto e fundado o receio de grandes des
graças. 

Para qmiV. S. ~aiba quem é A.monio Conse
lhefro, b~1sta dizer que e acompanhado por 
cent.enns e centenas de pessoas, que ouvem·n·o 
e cumpr·em suas ordrns de preferenci(l, as do 
vígario d<'sta paro~hia. O fanatismo nêo 
tem mais limites e M8im é que, ~em medo 
de erro e firmado em facto,, po~o affirmar 
que ad.oram-n'o como si fosse um Deus viYo. 
Nos rlias de sermões e te1·ç0 o njuntn.· 
mento sobe tJ. mil pessoas. Na construcção 
desta capell\l., cuja feria seman:.tl é de qu:i.si 
cem mil réis, decuplo do que devia ser pago, 
estiio empregados ce;weoses. Ms q uaes 
Antonio Conselbe\ro prest•t a mais ct-ga 
protecçiio, tolerando e dissimulando os att<oJn
t:i.dos que comroettem, e esse dinheiro stthe 
dos c1·edulos e ignorantes, que, além de não 
trabalharem, <en<lem o pouco que possuem e 
ioté fut"tam pa.ra quo não haj"' a men01· fülta, 
sem fallar nas quantias a1•1•ecadadas que teem 
sido remettidas para. outl'as obras do Chor
rochó, termo de Capim Grosso. E' incalculs.·.-el 
o prejuízo a que esta. terra tem causado An· 
tonio Conselheiro. Entre os oper;:rios :figura 
o cearense Feitosa oomo ch('fe, que com 0s 
dem:üs faoatiz:1do.,; fizeram do referido arraial 
uma praça. de arma~, intimaodo a cidadãos, 
como o negociante Mig-uel de Aguiar Mattos, 
para mudarem-se do logar com sua familía, 
em 24 horas, sob pena. de morte. H,wendo 
desintelligeucía entre o grupo de Antonio Con
>:elheh·( · e o vigario de Inbambupe, está 
aquel!e municiado como si tivesse de feri:r 
uma. batalha campal, e consta que estilo â. 
espera que o vigario vi ao logar denomina.do 
Jun~o para. assassin<>l-o. Faz medo aos t rans
euntes passarem :por alto. vendo aquelles 
malvados munidos de cacetes, facas, facões, 
c!avfootes, e ai da.quelle que f'or suspeito de 
ser infenso a Antonio Conselheiro. 

Nenlmm dos vigarios das freguezias limi· 
trophe$ tem con5entido nos logares de sua 
jurisdicção esta horda "de fanaticos, só o da
qui a tem tolerado, e agora é tardio arrepeo· 
dimento, porque sua ],lala.vr:i. não ser:i. ou
vida. Ha -;iouco, mandando chama,1-o 'Para. pôr 
tel·mo a este estado rle cn usas, a resposta. que 
llle mandou Antonio Cons~lbeiro, foi-quo 
não tinh:i. negocios com elle, e não <eio. 
Consta que os vigarios elas freguezias teem 
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lido a pa.5toral do Exm. Sr. A1·cebispo. p-rohi· nobrP- Deput~.do pnr Pernn.mbuco foi inoppor- -
biorlo os sermües e mais actos rdig1os .•s de tuno, q uer~ndo occupar·-~e de um assu111pto 
Antonío Conselheiro, e e:xhortani:lo o p0vo que ainda está por decidir :gelas armas e a ,;e 
para o ver1lar1eiro caminho da religião: esta. esclarecer pelo inqueri to, a que ora se pro
ainda não foi lida sem du\·iJa. po,lo eceio que cede por ordem do Gove'r"no Federal. 
tem o vigarío de se revoltarem contra elle os S_. Ex. deveria aguardar ao ·menos o re-
fanatisads.s. sultado deste inquerito para levantar suas -

O cidadão Miguel de Aguiar Mattog, corno accui;açõescontra quem por acaso as mere
outros, tem vindo pedir providencias, as ce~se. :!.Ias. a attitnde, que precipitadamente 
qua.es tenho deixado (1e Gar por niio contar _a~sul!Jiu, não se justifica; demonstl'a apenas 
com força. sumciente p11.ra emp1•ehencler esta o de~ejo de magoar aos seus desaffeico:i.dos. 
diligencia, que si für mallograda, peiores g o nobre Deputado que se preza de ser 
ser·lo ainch os resulta.dos. um bom republlcrno. como eu mesmo reco-

Cumprc dizer que Antonio Conselheiro, que nl1eç., devia. pensar nas rc5ponsabiliua~es 
veste uma camisol•1 de panno azul, com ba!·- da sua posição; certo, comtudo, de que nem 
bas ecabellos longos, e ma.kreado, caprichoso o governàdor ela Bahia, nem a banc·.tda ba
ti soberbo. hia.na ieixarão de acudir a um repto qual-

Nãoconvindo esta ameaça constante ao bem qu~P. urna vez que elle ~eja lançado 
publico, e antes cumprindo prevenir atteri- em terreno d1g::o e nobiHtante. 
w.dos e desgr·aças, solicito de v. S. um desta- Não temos o mi1limo receio dt1s investidas 
camento de linha para díspersal' o grupo 1íe d·)S nossos adversarios, pelo contra.rio accei
fanatícos. Renovo a V. S. os meus protestos tamo:, tod<i e qu<llq1:er discus~ão por mais 
da mais subida estima,consüleraç[o ere~peito. ampla e demorada qoe sej:i., afim de que 
Deus guarde a V. S.-lllm. Sr. Dr. uoniin- todo o paiz fique habilita.•10 a formar a ~ua 
gos Rourígue5 GL:imarães. M. D. chete de opinião, e tambem aquelles que teem julgado 
policia dest:i. provincía.-Luiz Gonzaga ele com certa inju;;tiç:1 a popul>lç1io da Bahi;~ e o 
Macedo_(Confo1·me).-haquim Josri ele Fai·ir1.s» seu honrado governador. possam reformar o 

_ seu juizo. e 1)1•2st::r áquell~ cidadão a horne· 
O SR. JoAo DE SIQUEIRA-O IJUe se con- na"~m a que cHe tem direito iucontesta.v-el. 

clue~ahi é gue uaquella_ época elle era re- (Apoiados.) 
pubhcano h1stortco e fazia a propagand<1.- sr_ presidente, a bancaila. bahiana vota 

O Srt. MILTON-V. Ei.:. est<\, ridiculariza.n- pelo requel'irnento do nolwe D2putit1io. Si era 
do a discussão, o que rnto é J)roprío do seu esta a decla.!·ação de _que s.- Ex. nece~sita.va, 
caracter. eu n faço com a max1ma ít-anqutir.a. S. Ex. 

O ~ s e -.. -E t <i póde ficarcet·to ;]e qn~. si d1:pender ~os n_os~os 
· ·-R· .u:RZE?ELLo ORU.bA m o o 0 vor.os. 0 seu re1uer1mento pas:>ar<t trmm-

ca.so fica ev1denc~ado o des_cmdo dos go\•ernos pilante nesta ('..amara. (.J.noiudos da deputaçi'io 
da B<tbta. de 1816 pa1'a ca. bahiu.na.) • 

O SR. MtLTox-l'das estou eu, por acaso Não quero abusar da atteni:;ão da Ca.mara. 
dizendo que os governos 1la Bahia fo·S'!m Aconselho o nobre Deputado p~r Peroam-
solicitos como ileveriam ter siilo? Quantog buco a que aguarde os import:mtes aconte~l
U;.lministradores o meu Ei;tado contou nesse~ 1 mt•ntos que de1li.ro em pottco se vão desen-
v1me e um anuos ~ rolar em Canudos. 

Durnnte esse tempo foi chefe de policia Quanto a mim, tenhc certeza <le .que mais 
da Bahia ta~nbem o illu:stre representante uma vez D exercito bmzileiro saberú cumprir 
de PernambucD, e governador, entre outros. o seL1 dever ; e rjue assim contribuirá podeº Sr. Dr. José Gonçalves a quem S. Ex. veiu ro~amente_para que s,; lirme o p1·incipio da 
defender de a:ccusações que aliás não lhe ti- autoridade, e s~ja. restabelecido o iruperio da 
nlmm sido feitas. lei. (A.poiados: '"tiâto bem; muito be,;i.) 

Quttl delles tratou, porém de extinguir o · 
covil 1le Canudos? Então a responsabilidade O §1·. Pre8ideo~e - Não havendo 
é do govei·nador actual ~ · mais quem peça a palavra YOU encerrar a 

Que modo de fazer· justiça e esse i Em que discussão. 
assenta sim ilhante criterio? 

No momento presente, em que sií.o grau- O Sr. Francisco Glicerio -
eles as difficuldades com que lu~a a Repu- Peço a palavra._ 
blic:t, segnndo se exprimiu o p1·oprío repre· o s,_•_ l?.J.·esidente - Estando ter
sentanta de Pernambuco, a. quem tenho <t ininada. a hora do expedknte Jic:i. adiada a 
h·)nra. de responder, eu creio que devemús di~cussiio. 
pô!' de lado todas essas questõ~s irrit.ante.s. 
( ~poiado.~.) E" tempo de todos nos uuirmos O Sr. Frnncisco GHcerio -
para conjura.:::.- a. crise que nos ameaça. O Peço a V. Ex. que co11suHe a Gamara se coa-
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cede a µrorogaçã.o da. 1t01'a por cinco minutos 
pa.n:. a.presentar uma indicação. 

Cousu1tnda, a Gamara conce:le a prorogação 
pedida. 

O §r. P.:•esident.e-Antes de <lar a 
palav1•11. M nobre Deputado. l1avendo numero. 
va-a lmbmetter a. votos o requerimento dó 
Sr. João de Siqueira. 

Em seguida. e approv:ado o requerimeuto 
ofi'erecido :pelo Sr. João de Siqueira. 

. O ~r. A .. u1philophio (pela ();·dem)

. Req·,:~n-o à V. Ex. que configne na acta. que 
a b~ncada bahia.na votou pelo requerimento. 

. O l~h~. Franei~eo Gii~erio -
Venho aprescm,ar uma indicar;ão á apreci;i.
ção da Ca.ma1·a em refação à. remrncia do 
manda.to legislativo feita pelo Sr. Deputado 
Timcitlieo dil. Costa.. 

Çls precerlentes da Gamara. em relação a 
e~t~ assumpto, se me não engano. são as se· 
gurntes: 

Em 1891. o S1·. Lopes Trovão renuncíou 
o ~etc mandato e a Cium1ro ele liberou so
licitu.r de s. Ex. reconsidera.(' li.o de:> te seu 
acto; em 1892, o Sr. Assis Brazll pru.ticou 
a.cteo igual, ~ se não me engano, pelú mesmo 
modo procedeu a cama.ra. 

o SR. VICTOR.L~O MOXTEIRO- E' exu.ct.o, eu 
dou testemunho. 

O SR. FRANcrsco Gr.rcEmo - Em 1893 ou 
lSSZ, o hon :·aJ.o representanie por Minas Ge
raes i) Sr. !\In.tr.a. Machado renru1ciou expi-cs· 
sa.mente o seu mandato; a sua renuncia foi 
remettida á Commissãa respectiva. esta deu 
o seu parecer que foi submettido u discussão 
e, quando se o discuti<\, o nobre Deputado por 
Pernambuco. o Si:. João de Siqueira. apre
senfou uma indicação imra que a. Gamara se 
digr,usse de convidar aquelle honrado repro· 
sentJ.nte ;i. voll'.:11' a.os tra.ballws I<:::dslat\vos. 

Eu antão. le1rd~r da maioria. da C:i.maI"a. 
~nte1·vim no deba!e e conccl'dei, julgando 
interpret:i.r o sentimento da. maioria da. Ca
~a.!'<l. ~aqu_ella. occasiã.o, na approva.ção da 
mdica<,:ao e.'> nobre Deputado pc.r Pernam
buco. 

E~·'ª indicação foi approvada e, em re· 
sulfa.do della, o Sr. Matta 'Machado veiu 
tomai' assento nesta C<lmara. sem que alguem 
lhe contestasse o seu direito. 

São esses os :precedentes. 
O Sr .. 1í1LTO:<-Ainda ha outro. 
o SR. Fa.A;-;cwco Guczs.rc-Qmtl ? 
O SR.. Mir.To:-< - Creío que se refore ao 

a.ctual gornrnador de Matto ürosso em que 
se firmou doutrina. ' 

o SR. FRANCISCO GLICEtuo-Em torlo caso, 
são esses os precedentes mais gcraes da Ca-
mua. . 
_Neste sentido vou <qlresentar uma. índica

çao para. _que a. Camara. se digne, attem1er.do 
aos mere<:imentos daquelle illustre Deputado, 
convídal·o a voltar a occupa.1• a cadeira- que 
recebeu por eleição do 2• füstricto da Capital 
Federal. 

VOZES-Muito bem. 
o SR- FRAXCISCO GLICERIO-Estõ. bem vlsto 

que não esta nas miahas inteoçiies, convi
dando S. Ex. a vir rooccupar a sua cadeira., 
suppor a menor modificação no seu senti
mento politico, ou antes. com mais proprie
dade, no sem temperamento ardente. São 
sempre respeita veis i~s manifestações do sen
timento politico. princir)almente do honrado 
repr·esentante do Districto Pcderal. .. 

o SR- SERZEDELLO CORR.Í:,( - Assistido por 
um caracter nobre e puro. (Apoiados.) 

O Sa. FRAXc1sco Gr.1cEmo-.•• re1mblicano 
de todos os tempos, cheio de serviços a.o paiz. 
(Apoiados.) 

Nestas condições, vou ter a honra de sub· 
metter ao criterio da Camara a. seguinte in
dicação, que passo a. ler. (Lú.J 

Vem a Mesa, 6 lido, apoia.do e posto con
ju~ctamente em discussã.o o seguinte 

REQUERI!>IE:"iTO 

-
Indico qnea Cam::i.r·Zl. .,,utorize a Mesa a. con-

vidar o Sr. Timot1zeo da. Costa a voltar ao 
exercicío do cal';!o para q11e foi eleito pelo 
21• districto da. Capitnl Federt11, desistindo 
assim do desejo que m<rnifestou rlo renuuc.1ar 
o mandato de Deputado. 

Snl:i das sessões, 10 de junho de 1897.
Fnmcisco Glicerio. 

o S:r. Presidente- Comquanto a 
red_a,eção do voto que a~aba de ser lido tenha 
<;forma de uma indícaçii:o, nJ.o o e, mas sim 
um :requerimento. Sl t; sse indicação, serí:i. 
enviad;o logo â Commissã.o respectiva, pimi. 
dar parecer. E'um requerimento, pelo que 
vou submettel-o a v,poki.ruento lmrneuiato. 

E' apoiado o requerimento de Sr- F~·an· 
cisoo GHcei•ío. 

O Sr. Presidente-Isto e matel'ia. 
ele e:x:pedien te, 

VozEs-Ainda faltam cinco minutos. 

O 8r. Preisidentei-Estã apoiado e 
t:m discussão . . 

O St·. Sea.bt~a-Peço a pala.v:i:a.. 
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O Sr. Presidente-Tem a _pal:J.vra 
o Sr. Sea.bra.. 

O Sr. Seabr"a -Não venho com
batrir a indicacã.o do íllustre Deputa<lo por 
S. Paulo; venho apenas dizer que, si os pre
cedentes da Cama.10.j ustificam o requerimento 
do S. Ex .. dar-lhe-hei o meu voto. 
· Estou informado. Sr. presidente, de que a 
Commissào de Constítuiç:ão. Leg-islê.ção e Jus
tiça. no pa.rece1• sobre o Sr. Corl'(~a da Costa, 
quando resignou o cargo de'Deputado, re
solveu que essas renuncias não podiam ser 
submat ti(!J.s á approvnçiio da Gamara. Peço, 
por conseguinte. que V. Ex. me informe si 
existe ou não esse parecer. · 

.Voze:s-0 caso não ê o mesmo. 
o SR. SEABM.-PGÇO a V. Ex. est.a in· 

forma.çã.o. porqu"' me parece que está h«bi
lit.ado a rJa.r-m'a: existe ou não existe esse 
pa recer da Commissão de Con~tituição, Le
gislitção e Ju~tiça ~ (Ho; apai-1es e intern~-
prves.) 

Nüo é possivel füllar-so neste Congresso. 
Si os nobres Deputados •la minoria füllam, e 
nus o ou vímos e attendemos, porque razão 
ni1o hão de SS. Ex.s. ouvi\··nos? 

Peço a V. Ex. que me informe si existe 
ou não o parecei• a que me refiro. em vir· 
tude do qual se resolveu que ;is renuncias 
do~ Srs. Deputados não são submettido.s :i 
approvação. 

o SR. ALCINDO GUAN"ABAla-E' exacto. 
O SR.. SEAl31tA.-Logo, não posso dar o meu 

vot':l á. indic;~ção. {~ipcirt~s , sussurrb : tocam 
º·' t ympanos.) · 

OS::--. President:e-Peço ao nobre 
Deputa•lo que se sente, para dt\l'·lhe a infot·· 
ma~\io que pede. 

Existe realrnento um pa.recerdu. Commi~silo 
do Petições e Po(leres, deel<1rando que as !'e
nuncias rle Deputados independem l\O voto da 
Cama1·0.. 

Mns, o nobre Deputado ba de permittir que 
acompanhe 01 explicação do cumprimento de 
um dever, que considero inborente a.o meu 
c;i.'·g.;, qu:i.t o de inform1u· e re~ponder com a 
muio~' Leal1.lade ti. Gamara. sobre o que diga 
re,-peito ao t1•ab1lho parlamentar. 

PM·ecc-me que o parece1'a que se acaba de 
alludir só póde. referir-se a renuncias que 
são dITigidas por escripto, e sobre aquellas 
acerca da.s quaes não ha. a. menor duvida. o 
q lle se deu o nobl'e Deputado sabe, porque 
foi testemunha. 

Na sessão, creio que de 3 do corrente, ses
são um pouco tumultuosa, o Sr. Deputado 
T imo~heo da Costa usou da J>a.laV'ra, sendo 
cousta.ntemente interrom:pido. O seu discurso 

publicado no dia. ~eguinte, - :Parece induzir á 
Gamara que s. Ex. renunciou o manda.to. 

VozEs-O_discurso nem está revisto. (Ea 
outros apartes.) 

O Sn.. PRESIDENTE...:...Peço aos nobres Depu
ta.1los que attendam à exi>licação da Mesa.. 

Não me loi possi vel ou vil· de S. Ex. a decla.· 
ração de reouncia, da tribuna ; si tivesse 
ouvírlo. exigiria. que s. Ex. acompanhasse 
essa declaração de uma com:munícação por 
escripto ; porque, si em ma teria de somenos 
importancia, a declaração escripta. e indis
:Pensa vel, nesta ella não o póde ser de modo 
aigum .. (1lpoia;dos;muito be,n.) 

As <luvidas a esse respaito cresceram na 
sessão se~ninte ; porque em relação adi
versas materias que foram discutidas diver
sos or,tdorcs reclamaram contra o que o 
Diario Of!ic:ial tinha publicado, e nem era de 
estranhar q_ue esta publ!ca.ção não contivesse 
a enumeração fiel dos factos que aqui se ve
r-ificaram, visto como nem sempre a boa or
dern póde ser mantida. nas sessões. 

Sendo assim, perante duvidas que levan· 
taram diversos representantes sobre ter o 
Sr. Timotheo da. Costa renunciado ou não a 
cadrüra de Deputado,a Mesa respondeu que 
não tinha elementos para,com certeza, infor
mar sobre o facto e que aguarilava ulterior 
informação para sobt·e elle deliberar. 

Ora, comprehende a. Camara que a infor· 
mação que a Me:;a aguardava. era a decla
ração escripta. do Sr. Till!.otheo da Costa,uníca 
competente para guiar a Mesa. 

Esta declaracão não veio;:por consequencia, 
a. Mesa não considerou que o Sr. Timotheo da 
Costa. t ivesse renunciado o seu mandato. 

E' esta a informação que tllnho a dar. 

O Sr. §eab1•a (continuando )-Si assim 
é, Sr. presidente, o requerimento do nobre 
Deputado por S. Paulo ê tlesnecessal.'io. 

S\ realmente V. Ex:. precisri.va. de uma re
nuncia. escripta pa.ra. que a Camara pudesse 
deliberai', não havendo e<sa i•enuncia e ainda. 
mais-havendo a. declaração do nobre Depu
tado pel:l. Capital Federal, o Sr. Xa. vier da. 
Silveira, ue que tal renuncia. não se tinha 
rlarlo, o requerimento do nobre Deputado por 
S. Paulo é desnecessario. 

O SR. XAVIER. DA SILVEIRA - Declarei 
que. não me achando presente a sessão nã.o 
tendo ouvido o discurso do honrado Deputa.do 
pelo 2° d,istricto da. Capital Federal, e basean
do-me em informações que me eram millis· 
tradas_por collegas que estiveram presentes 
e ouvira.~ ~sse dis_curso, pa.recia-me que 
S. Ex:. nao tmha resignado a cadeira de De
putado. 

Ora, isto e cousa muito 'differente do que 
a.caba. de dizer o nobre Deputado. 
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o SR. SE.um.A-Não e cousa !li.!lew~ntc. l ger:u;, Rodolpho Paixão, Lo.martine, Fra.n
V. Ex .• segum1o me pa.rece, é amigo desse cis~o Ghcerio, Hermenegildo de Moraes, Xa.
illustre Deput1Jlo, e dedaruu que e>.sa re- viei· do Vallc, Lameoha. Lins, VictDrino Mon-
nuncia, não se tinha. dado. . _ te\1•0 e G:is~iano do N~scimento. 

Portante, não ha r·enuncia. e o requeri· Deixam (le comparecer, com causa. p:utici-
mento não tem ra.i:d-o de ser. • pa.11:1., .os S1's. ·Theotonio de Bt'ito, Coelho 

Si o Sr. Timothe:> da Costa<! Deput:M~o, o Lisboa, Ma.rtfüs Jnnir;r, Gampolina, lldefonso 
req-nerimento e imitll; si não é Deput.l.do, AIYim, Luiz Detsi. Ferreira Pires, Matta, 
neste caso (1eve manda.1: a sua i•enuncia, P~Lra ~fo.chado. Oliveira. Braga, Alfredo Ellis. Mello 
en-tão deliber:\rmos a respeito. Rego e GuiUCJn. E sem causa. participada os 

O SR. PrucsIDENTE - Vou proceder ú lei- Srs. To1·res Portugal, Aristid~s 1'e Queiroz, 
tura do parecei· dti. Comini:;são de Petição e G~üdino Loceto. Ttmothco da Costa.. Leonel 
Poderes, sobre o caso de renuncia. Loreti, Ernesto Brazilio, Deocleciano d.e 

Souza, Barros Fr<1nco Junior, Bernardes Dias, 
M@teiro de Ba~TOS, Domingu.es ele Castro, 
Gust""º Godoy. Bueno de Andrada, Edmundo 
(Ltt FumcC<J., Urbano de Gouveia. e Caracciolo. 

«Concluindo, a Commissã.o ele Constituição 
e Poderes Dpina que, no ca.~o de nmuncia. da 
cadeira de Deputado, ;i )fosa. cumpre ob~e'.'
var o dispos,to uo art. 59 § 2° !la lei ·lc 26 de 
janeiro de 1802. combin;·t11o com o art. 15 do 
.Regimento it1terno, independentemente rle 
pa1·ecer de q11alqtH~1· commís;ão ; pois quo a 
Gamara, em nerr!rnma. hypotbesc, tem o di
reitCJ de acceiu1r, e, quando muito. Hli> e t.lac1o 
solicita1• a desistench desta, fica.ndo livre. 
porem, ao Deputado resigna.tario accede:· ou 
niio, conforme qucil'a. 

O SR. SP.ABP..A-Acabo de 'er que e:;,;tá o 
reQ.U<Jrírnento do nob1•e Deputado por Silo 
Paulo de accm'>lo com o pa1·cccr; e. poi·tanto, 
voto pelo requer·imento. 
As~ün proeedendo, dou provas d·"' minl1a. 

boa. re. 
Ninguem mais pedindo a pJJ:wra, ê encer

rada :i. discussão, e, submettido a votos. ê ap
provado o re11uerimento do Sr. FNndsco 
Glicerio. 

O Sr. Ro<loJpho i\lil•anda. -
Peço a p~la na pela onlem. 

O Sr. Proside.nte-Tem a pala>Ta. 
o nobre Dermtudo. 

O S.1·. Rodolpho 1'-!h·:..nd.a (pela 
oi·dcm) - Sr·. p1·esi!lente. peço a. V. Ex. 
qu1• se t.ligne mundur con.,·ig11ar· na. acta que 
o 1·eque imento q_ue acaba de ser submet· 
tido á ·deli be1-ação <la Camara foi approvado 
po:r unanimidade de votos. 

o SR. AUGUSTO MONTEXI.CGS.O-Nii.o apoiado; 
votei cont1•a. · 

o Sa. RoDOLPllO MIRANl> • .\. - Neste caso, 
de~isto cto pedido. 
Conw~recem mais os Srs. Matt:i. Bacellar, 

Anisio de A.l:ir:eu, ~farcos de Ar·n.ujo, Thomn:t 
Accioli, Francisco SU., José Mariano, João 
Vieira., Barbosa Lima., Moreira. Alves, Castro 
Rebello, Eduardo.Ramos. Xavier da. S!lv~i~, 
Irineu Macha.i:\o, Alcindo Guanabara, Augusto 
de Va.sconcelios, U1·ta.no Marcondes, Calo-

ORDEM DO DlA 

E' armuncíada a. eleição de 4" secretario. 

ELEIÇÃO DE 4• SECRETARIO 

São l'ecebülas 130 ceclulas, que diio o se
guinte resultado: 

Silva Mariz................. 73 
se,1bt·a...................... 29 
Beiisario de souza........... 13 
.Adolpho Gordo.............. 5 
Trindade.................... l 
Em hrancü..... .. ..•. .. . . . .. O 

130 

o Sr. Pr-esident;e - Está eleito 
4° secretario o Sr. Si! va Ma.riz. 

E' sem debate approvarla a Redacc:.ito final 
do projccto n. 14, de 1897 (n. 180, de 18f16), 
para. ser enviado ao Senado. 

E' posto a votos, approvado em 3" dis~ 
cussão e enviado á sancção o seguinte 

PRO.l'ECTO 

N. 24-1896 

Art. 1.0 E' o Poder Executivo autoriz::vlo 
a mandar pagar pela verba-Exerclcios fin
dos-a.o :3° escriptura.rio d::i. Repartição Geral 
dos Correios, José Francisco RodL'igues, os 
v-encímentos que deixou 1le perceber de 29 
de agosto de !S'.J4 a 28 C.e junho de 1895. 

Art. 2.º Revogam-se as disposições em con
trario. 

E' posto a votos, approvado em 3" clís
cussão e enviado á Commtssão de Redacçã.o o 
seguinte 
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rROJECTo publico. particular ou em clomicilio, por§i ou 
por pessoa. i nte1·es~da. rGclamar cta: autor~ 

N. 13-1897 tiade judiciaria novo exame de samdade, Sl 
jii tiver som•ido algum, ou denunciar a falta 

O Congresso Nacional decreta : dessa formalidade_ _ 
A1't. l. 0 Todo o individuo que, por moles- Pl\ragrapho unico. i\:este cuso. si for veri-

tia mental congenita ou adquirida, per·turQar ficada~~ sanirl;vle mental do individno inter
a ordem, attenta.1· conT.l'a. apropria. vida ou a nado, scr·à. 01·rlenMfa a sua retirada. 
de outrem, ou o.ffenoer a moral publica, Art 6." Sob pretexto algum, a não ~era 
deve1ú sei• recolllido a um estabelecimento de immittenc!a. i!e perigo pa:·a à ordem publica. 
;1lienados. ou p:1ra o proprio doente. pude?·~ _sor· dene-

§ 1. • Exceptua-se desta obri~Ç'.ÍiO , o en- gad;t a sua retira.da, ~uando so!Jc1tada. por 
fer_mo de aliena<:ão mental tratado em domi- quem :-equereu a a.d.missão. 
cílio particu'ar, quando os ascendentes e Pa.r:i.~raphn unico. No ca~o dessa. d~h&:
descenden~. conjuges ou paremes, tutores gação. o dfrector do e>tabelec1men~o enviara 
ou curadores, cbeíes ou direct.o?e; de corpo- á autoridade competente, par;i, os fins conve
r ações a que pertence o doente dirigirem pes- nientf's. um relator·10 expondo a.s ra.zões cou
soalmente o tratamento e proverem aos cu!- t l'a a retirada do enfermo. 
dados que lhe devem ser di;;pensados. Art. i .• E' ved:l.-io a.os 11irectores e ao pes-

§ 2.• Neste caso, si a mole-;tia. t::x:ceder do 1 soal dos a..:;ylos de alieuarJ.os o emprego de 
pe~·iodo ee _ires mezes, devem as pessoas . castii,r-:is corporaes. não podendo _ser appllca.· 
acima mencionadas levar o facto, para. os de-' dos qnaesqner meios de constra.ng1mento 
vi.dos e.treitos, ao conhecimento da autoridade physico,sem orrlem_ do medico a~sistente, que, 
competente. neste caso a.ssuinimaresponsab!l1dade tlo que 

Art. 2.0 Sob o prete:do de alienação mental, occoner por tal moti v-o. 
ninguem será internado em e;>ta.belecimentos Art. S." Os directores nos asylo~ _de alie
de ulienados ou priva.fo rla libl\rdade, sem nados prestarão trimensa.lmente i autoridade 
exame prévio que clemon::;tretal entermidado cotapetente info1·mações sobre os aliena.dos 
e determinaçlio da autorida .. ie competente. internados no periodo a:it1.•rior. acompanha:
. Paragrapho unico. As verificações sobre o das de cópia dos ' 'ocumentos concernentes a 
estado mental do indivilluo suspeito de alie- entrac\11 <!e ca1l:!. um. dos enfermos e doses
nação estenrler-se-bão ao conhecimento do cl:wecimentos de que tiverem conhecimento, 
nome, ida•íe, naturalidade, esta.do, filiaç.ão e a.fim de tornar ellica;1, a protecção le;ç.ü ú. pes-
resldencia. soa e bens dos enfermo~. 

Art. :3. ·• Quando a manutencão da ordem o Art . 9.•• O:; :~lienados criminoso~ e os con-
exigir, poder-se-ha. fazer a reclusão imme- demnatlos alieuados só ptjderiio permanecer 
diata do individuo suspeito de alienaçã.o nos asylos publicos. nos quaes denn·ã.o exis
mental, sem o preenchimento das forinali- tir pa.villiões c~peciaes, destinado,; a taes 
dades prescl'iptas no art.2" e seu pa.ra.gra.pbo, de.entes. 
sendo considera.da. p1•ovL;oria. t'SSa. admissão Art. 10 . C:i.be1.i. a.eç-J.o publica em toclos os 
nos a.sylos publicas ou particulares. casos de violtmeias, em gera.!. e rle attenr.tt!os 

§ 1.0 Nes:;e ca.so os directore.s d t1S respecti- ao pudor p1•aticados contra. as pes:::oas dos 
vos est abelecimentos ou quem suas vezes alienados, hem como nos casos de t.lefra.uda
fizer , dentro do prazo de 48 horas, commn- Ji<io dos bens dos mesmo~. 
nicarão â autoriJa.de competente o recebi- Art. J ! . As in!'racções da presente lei se
mente do enfermo com o relatorio do estao1 0 rã.o punidas com as pe11as de prisão, até oito 
mental qu(' houver apre5entado dentro do nias e multa. de 50$ a l :0<10$. além das em 
prazo daquelle periodo. que ·incorrerem, segundo <t legislaçã-0 com-

§ z.n As a•lministr:i.çGes rlosestabelecimeo- mum. 
tos particulares destinados tt. nsylos e tratíl.- A1·t. 12. Pa1•a. execuçlo da presente lei o 
meuto de aliena.dos não poderão, sob pre- Poder Executivo cxpedil•â os precisos regu
texto algum. obstar vistas de inspecção ás lamentos, em que ~erão consigna.das as me
aut01·idades federaes, estadua.es e m110icipaes dldas conveniente~ para. a inspecção do ser
ou funccionarios por ellas incumbidos desse viço de :?.lienados e a admis~ão dos referidos 
serviço. doentes nos estabelecimentos pttlJlioos e par-

Art. 4.~ Quando qualquer alienado eva- ticulares. 
dir-se de um asylo publico ou priva.-10, a sua Art. 13. Revogam-se as disposições em 
reinterna.<:ã.o sr'1 po1lera ser feita sein novas contrario. 
forJDa.lidades, si ella se etrect!iar dentro do 
pra.:t.o de 15 di:i.s. j E' a.rrnun"in.•Jn. :::. votação do parecer n. 64, 

.1\rt. 5:• l ~mqualquer tempo pnderã._ o in- de 18\l'i. nom.:amlt> p~i1-;i. o c:irgo rlo l.llTic:at 
dividuo internado em um estabelecimento ua :;ocr~tan.i. da Ca.ma1a dos Deputii•!os. \·ago 

Colmara V, II i~ 
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pela promoçlo do ofüclal Ca•·los Francisco dente da Repuhlica deve dar o exemplo .de 
Xavíerao ca.rgo de diete de secçií.o, o cidadão ecooomia, re~tring:indo a sua casa civU. 
Arthur Dias . · 

O Sr. Presiden.t:e- A este p:i.recer 
foi offe:recida uma emenda. que deve ser vo
_tada em primeiro logal'. · · 

· O Sr. ..José i;.-.Ia.riauo- Peço a. 
pal~vra. 

O Sr. P;·esliden.te-Tem a pala-
vra. o Sr. Jo~é ):fariano. · . 

O §.:· .• Jo!;;,e 3la.riutlO (pela or rlem) 
-Sr. presidente. pedi a palavra pe!a ordem 
pam a.presentar um l'equerimento, mas. Cllmo 
tenho algt1ma.s duvidas, desejava que Y. Ex . 
me desse uma informa.çiio~ 

Este pa.recer füi :ipresent.1dr) pela Commis· 
são de potíci::i., qu:i.ndo havia ainda aqU<'lia. 
doce e sua.ve una.nimiüa.de do Pariido Rel'u
blicano Federal, una11imi1la.1e de que hoje só 
falla.m a.s cbronicas, quando a Mesa represen· 
t ava um só pensamento. 

Ora, cu tenho duviil~; me p:i.l'ece que 
nesta.s condições este parécer rlevia voltar á. 
Commissão de Políc ia. actuq.l, i,;to e, à M~sa. 

O SR. PRE»lDE.'\'TI::- V. Ex. bem sab:?que 
se trata. de urna. ma.teria encerrada., que não 
póde ~ei· adiada. 

O S:a. Jos:c': ilf.illu.:-;o- Poís bem, Sr. pr<".si
dente, orientaclo como aca.bo de ser por V.Ex., 
vou justifica.r em quatro palav1·~1s o meu re· 
querimento. 

V. Ex., assim como a C:i.mara,devem sn.ber 
9u(l.nto me ó doloroso impugnar de qualq 11er 
tórma. este pa.rec~r ; parecerà, á pritneira 
vista, nm:i hostilidade pessoal, pois que a 
pessoa interess:.i.•la neste parec<>r est:i. li
gada. por estreitos la~os ele amiza.dC! com um 
amigo meu . 

Ot·a, embaraçando deste m0tlo :i. pas~a.gem 
do p:i.recer, faço umn. violencítt no meu cor;:.-
9ão. 

Mas, Sr. pre:;idente, não e novo para 
V. Ex. , assim como n5.o e novo -pa.ra a. ca
mara, que estamos em um pei·iodo Juro, 
em um período de f'.r:rncas economias. 

!::n rret.anto. Sr. presicletlte, oomo ·que a 
questão tom;1 um can.i,eter um tanto pes5oal, 
eu me sinto opprimido ao i'aller esta ímpu
gna.ção, porqúe. si tle um· la.do me !>ínto 
arrastarlo pelas cor·da.s senslveis <lo c:ol'aciio, 
por out ro rne· vejo for~tdo a assiro pro
ceder; e creio que este será. o procedimento 
fü Camara. porqu1:>. como jú. dis.;e, c.~tn.111os 
em um pet•iodo de ec:>nomia.~. de sa.crificio::; ; 
estamos em um pet•lodo tu.! que a.té.i<!. SI! 
chegou a.aventai· a idfa <leque e Sr. presi-

O Sn.. P RESIDi'.4\'l"E-V. Ex . está discutiriclo 
ma teria. encerrada.. 

O Sa. J0sE: MAIU,'1.NO- Ora; Sr. presidente. 
qua.ndo Il\·)s clet.ermin:imos que os Jogares que 
se vnga.r.em uas repa1·ti1:1>es pi.+bl;cas niló 
~ej:4m preenchidos, p:i.rece.me que a Gamara 
deve dar exemplo. 

für Sa. D icPuT,1.00 - Mas esse em:pregadQ 
e necessario a.o ser\•iço. 

Voi ES-Nii.o apoiado . 
o SR. NILO PEÇANHA.-Nã0 é tal neces~a.rio. 
O SR. JosE MAm.>.so-NJo é verdadeira a 

asserção do meu coUego.; o pessoal d:J. Secl'e· 
ta1·ia da Gamara. a.ctualmente póde perfeita
nwnte d:w c:ont.a do ~er·viço da sec1·etaria, mór· 
mente em uma. época como a que atra.ves· 
sa.mo.>. mormente quaudo se pi•cgii diaria
mente a 1liminuição rlas d~spew.s publicas. 

Nestas condil,)ões. Sr . pre~triente, tendo em 
vi:rni. o estado precarlQ dns nossas finanças 
e tratando se de umã economia domest ica, 
,.eqneiro que Y. Ex. consulte â. Ca.mara. si 
conc:ede votação nomi na.l pai~.i. a emenda sup -
pres:;i •·a. 

VOZES-Muito bern. 

O :Sr-. Presiden-.:e - Na. fórma do 
Re~imento a emenda suppres~iva. deve pre· 
ceder, n:i. votaçiio, ao pa.recer. 

Os Sr s. Deputa.dos que :i.pprovo.rem a. emenda 
respourl~rão - sim-; os que a. rejeit;i.rem, 
dil'iio - não. 

Procedendo-se á. votaçii.o nominal r espon
riem, ntio, is to é. niio a.pprovnm a emeodQ; 
sup11ressiva otre1·eci•la. pelo Sr. Rivwlavia. 
Col'reía e 011t1·os o~ Sl'~ .:Au;:usto Montt:Mgl'O, 
Ci1.do:; de Novm•s, Serr.<>dc·llo Correia. Urbano 
Sllntos. Ru:frigues Fernandes. Gueciellla. 
:Vfourã:J,Gusta.vo Veras, Eduartlo 1leRel'rc;do, 
Anisio <1e Ahr•fü. lllarr.os de Arn.ujo, Tavlu·es 
cle Lyrn .. F1•a.ncisco Gurgt,J. José Pereg1·ino, 
Silva ~!arfa, Teixeira. de Sa, lfo1·cula.no Ban
deira, COelho Cintra. Ma.\aquia.s Gon('ll.lves, 
Rarbosa Lima, C<lr11elio d11. Fonseca., Julio de 
Nfollo, Moreíra Alves, Mig~el Pernambuco, 
.luvencio de .Agniar, Joã.n de Sí.4ueÍJ."a,Angelo 
Ner.o, Rocha. Cava.lcanti. Euclides M:ilta., 
Jayme Villas·Bu:u;, Sea.bra, Castro Rebello. 
Milton, Tosta. Francisco Sodré, Manoel 
Caetano, Eugcn io Tourinho, Paula Guima.riies, 
Ve1·gne de Abreu , Ampuilophio, .Adalllel'to 
Gnim:i.r3.es, Rodrigues Lima., Tolentino dos 
8a,ntos, EduMdo Ra.mos, Po.r~cllos Monte· 
m•-1,11·0. M~rcolino Moura, Pinheiro Junior, 
J lW•>oyino :Monteiro, Torqua.t'.• !lforeira. He
rc~ia. de Sú., Belisario de Souza., Pereira. dos 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/051201 5 10:34 +Página 16 de 16 

SESSÃO EM. lD DE .JUNHO DE 1897 187 

Santos, Fonseca Portella, Pauliní> de Souza 
Junior, Mayrink,Calogera~,Menrles Pimentel, 
V;1z de Mello. carvalho Mourão, Antei·o Ro.t 
telho, F1'S.ocisco Veiga, Alfredo Pinto. Leonel 
Filho, Alvaro B(Jtelho, Antonio Zacarias, 
Telles de Menezes. Arthur Torres. Líndolpl10 
Caetano, Olegario Maciel, Rodolpho Paixão, 
La.martine, Alvares Rubião, Adolpho Gordo. 
Fe::-nando Prestes, Cezarlo de Freitas, Xavier 
do Valle, Victorino Monteirn e CaJmios 
cartier. (77) . · ' 

Responderam sim, os Sra. Carlos Marcellino 
Amorim Figueira,Henrique Va.lladarei>,Pedrt1 
Borges. Thomaz Accioli. Francisco Si, F1•e
rlel'i~o Borge~. José Mariano, .Jo~ó Murtinho. 
Xavier da SU...-eira, Oscar Godoy, Alclndo 
Guanabara, Augusto àe Va.sconcellos, Raul 
Barroso, Felippe Cardoso, Nilo Pecanha. Ro
dolpho .abreu, Cupertino de Siqueira, Au
gusto Clernentiuo, Theotonio tl.e Magal11ã.e~. 
Eduardo Pimentel, Galeão Carvalhal. Luiz 
Flaquer, Ca.semiro da Rocha. Lucas de 
Barros, Francisco Gliceriq. OviLlio Alira.ntes. 
Paula Ramos, Plinio Casado, Fr" ncisco ,uen
castro, Rivadavia Corrêa, Vespasiano de 
AlbuquerQue, Py Crespo e Cassiano do Nas
cimento (34). 

O Sr. P.residen.t.e {depois de con
cluiria a 11otaçüo da emenda)-Votaram con
trc, 77Srs. Deputados e a favor34. A emenda 
suppressiva foi, portanto, rejeitada. 

Posto a votos e approva.do o po.recer n. 64, 
de 1897. 

O Sr .• Jo!O:é Mariano (pel!c ordem) 
requer verificação da votaçã.o. 

Procedendo-se ú. verificação, reconhece.se 
que votaram a. favo1· 91 Srs. Deputados e 
contra II. 

O Sr. President;e-Ve1·ifica-se pela 
votação, a que se pr~cedeu, que uão 11a. nu~ 
mero, por iESO, de accordo com o Regimento, 
vou mandar proce•1 er â. cha.madu. 

Peço aos nobres Deputados que conservem
se no recinto, afim de responderem a pro
porcão que forem sendo cllama.c1o.s e ser·em 
então conternplaaos como presentes. 
Pro~edendo-se á chamada, verifica-se, te· 

rem-~e ausentado os Srs. Silverío Nery, Al
buquerque Serejo, Luiz Domingue,;;, Etlas 
Martins, Tltornaz Accioli. Torres Portui:;:i.l, 
Beze:ril Fontenelle, Il1letonso Llma, Fi'=:m
cisco S<·~. Marinho rle Andr~1.llC, Fl'cderico BOl'· 
ges, Augusto Severo, Apollonio· Zen:i.yr!e~. 
Ermírio Coutinho, A.lfonso Costa, Ju;"LO Víei1·:>,, 
Pereira de Lyra, in•ttmr Peixoto, }.'ci va.. 
Araujo Gôcs, João D:i.ntas Filho, Er-ico Cuclho, 
Alves de Brito, Silva Castro, Agostinho Vl-

dai. Julio 'los Santos. Urbano Marconr1es, 
Ponce de Leon, João LuiZ, Gon<;alves RamoE, 
Leonel Filho, ~ogueira Junior, Paulino 
Cados. Ro,~olpho Mit•anda., Luiz Adolpho, 
Alencat' Guimarães. Brazilio ela Lu7., Leoncio · 
Corrê;1, Lauro Müller. Francisco Tolentino, 
Pcdr·o Ferrei1·a, Francisco Alencastro e Py 
Crespo. 

O Sr. Pl"e,,,.idente - Re;pouderam 
á clla.mada 108 Srs. Dcputar1os; havendo nu
mero legal, vou úe novo pôr a votos o pare
cer n. 04, de 1897. 

P11sto de novo a votos o pat•ccer n. 64, do 
1897, e a.pprovado yor 89 contras. 

o Sr. Presi~en te-Não ha numero. 
Vou ma.ndar proceder à nova chamada. 

Procedendo-s3 de novo à chamada vei.•ifica
se. terem-se au$entados os Si·s. Silverio 
Nery. Albuquerque Screjo, Matta Bacellar, 
Luiz Domingues, Elias Martins, Thoma.z Ac
"ioli. Torres Portugal. Bezerril Fontenelle, 
llclefon.;:o Ltma, i<ra.ncisco Sá. Marinho de 
And1•ade. Frederico Boi•ges. Au~u5to Scv:~ro, 
Apollonio Zenayrles,Ermlrio Coutinho, Aflbn· 
so Costa, .loão Vieira., Pereira de Lyra, Ar
thut' Peixow, Araujo Goes, Neiva, Joã.o Dan
tas Filho. Erice Coeiho. Alves de Brito, Silva 
Castro, Agoscinho Vida!, Julie dos Santo.;, 
Ponce de Leon, Urbano Marcomles, Leonel 
Filho, Nog-neira Jnnior, Pa.1lua Rezende. Ro· 
rlolpho Miranrla,, Hermenegi ldo de }.Ioraes, 
Luiz Adolpho, Ca1•acciolo, Alencar Guima~ 
rãe.s, Brazilio da Luz. Lamenha Lins. Leoucio 
Conêa, Lauro !lfüiler, Fmncisco Tolentino, 
Ped1•0 Fet·reira., Francisco Alencastro, Pinto 
da Rocha e Py Crespo. 

O Sr. Presideut.e - Responderam 
á chamad<i. ap<ma.s SD Srs. Dopntatlos.-pelo que 
fica ad iuda a vocação do pur~ccr n. 6-:1, do 
1897, e úns demais ma.teri<1S. 

Vem a Mesa a seguinte 

Decli1ramus ter votado em fü.vor do reque
rimento do Sr. Joã.o de Siqueira a respeito 
dos nego~ios do Esta.cio da. Bahla, que temos a 
honra de represen ta.r. 

Sala da~ ses.:;üe>:, l O de junho de 1897. -
1lmphilophio.-Vergn~ de Abreu.-Pm·anhos 
Jlfontenegro.-J . .A. Neiva.-Rodrigues Linw. 
J. Danta~ Filho.-P,1.ufo Guimaracs,-Jayme 
Villa.<-Boas.-J. J. Scaln-a.-E-ugen;o Toui-i
nlw.-Caso·o Bebcllo.-lgno.cio Tosta.-Mar· 
cotir;o Moiwn.-Tolefllino dos Santos.-A.dal. 
berto Gi~imara:e.L .- 1". S()drd. - Manoel 
Caciano.- .. 1. lrWton.- Eduai·,fo Ramos. 
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O SL~. Presidente - Estttndo ade
anttlda a ho1•a. designo :para amanhã se
guinte ordem do dia : -

Votação das seguinte3 materLas : 
Do pirecer n. 64, de 1897, nomeando para 

o ca1·g<'l dt'! ofüci:.11 d.a secretari;i. da. C:i.ma1·a 
dq~ Deputados, vago pela. promoção do official 
Ca.rlos Francisco XaViei• ao c·trgo de chefe de 
secção, o cidadão ,i.rthur Dias ( dís:ussão 
Ünica); . . 

Do projeeto n. 2S-l A, de 1895, autorizando 
o. Poder Executí vo a. man•1ar- ·pagar oo C'\r, 
~eiro de !ªclasse da. Repa:•tição Geral dos 
Correios, Philomeao Jocelyn lti"blliro, cs ven· 
cimentos que deixou de p~rcebar (Z• dis· 
cnssão); 

Do p1·ojecto n. 15, de 1897. red.acç,iio para 
3'' disrussií.rJ do projeeto n. 44 A,. r!e lS\lô, que 
marc:1 o pe5;oal dcs est:vios-maiores do :Mi· 
nistro ela !\farinha e do chefe do esbdo-maior 
general da armada e os respectivos venci
mentos (3" dücu.ssão) ; 

Do projecto n. 16, r1e 1897, redacçfo para 
S• discussão do projecto n. 191, de !89ü, que 
declara i~entos da penhora. V<trios bens. alérn 
dos enumerudos no art. 529 do decreto n.7:37 
de 25 de novembro de 1850 e dá outras pro
videncias (:J" discussão) ; 

3" discussão do prejecto n. 6, de 1897. au
torizando o Governo. dtl:>de jâ, a completar o 
decr-eto n. :33ô A, de lG de abri[ de. 1890, .:
xando para a re{brJila compulsaria ou volun
taria. uos postos que mench:na., as idades e 
gl'a.tificações addicionaes ao soldo, s~gundo a 
ta.baila que propõe ; 

l" discussão do· projecto n. 11 ' rle ] 897, 
disp:mdo sobre a. promoção de ofilciaes do ex
ercito ; 

Discussii.o uniea. do projecto n. 17, de 1897, 
autoriz<•ndo o Pode:· Executivo a conceder 
a.o bacha:·e! Octaviano de ~iqneira r:aval
canti, jui:t. substituto seccional do E:>tado do 
Ama.;r,mas, oito mezes de lic<:nç:~. sem venci
mento.:;. para tratar de sua saude onde lhe 
COUVÍCl'. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas da. tarde. 

Siln1 Mariz, Siiverio Nery, Carlos Ma1·cellino, 
Amorim l<'igueira., AUgllsto Montenegro, 
Theotonio de Bctto. Ser.zedello Correia,Utbano 
Santos Luiz Domingues, Rodrigues Fer
nanrle~:Edua,rdo de Berredo, Anisio de Abreu, 
Elias Martins. Henrique Valladn.res~ Ma1·cos 
de Araujo, Pet.lro Borge$, Thüf!!-aZ: Accio!i, 
Bezerril Fonte.uelle Iluefonso Luna, . Joao 
Looes Frn.ncisco Sá, Marinho de Andrade. 
Tav;ires de Lyr·a, Francisco Gurgel, .José 
Peregi•ino, Appolonio Zentl.ydes, Ermirio Cou
tinho, .José Ma.rianno, ."..fi'0nso.Costa, Hercu
lano B3.ndeira, Coelho Cintra, Cornelio da 
Fonseca, Julio de Mello, Miguel Pernambuco, 
Juvoncio de Aguiar, João de Sí9.ueira, _Ar
tullr Peixoto, Rocha Cavn.lcant1, EuclHles 
Malta, Seabra, Castl.'o Rebe!lo, Francisco 
Sodré -:-.1anoel Caetano, Eugenio Tourinho, 
Verrrn'e de Abreu, Joií.o D:mtas Pilho, Adal
be1·~ Guim;niies, Rod1"igue~ Lima, Tolentino 
dos Santos, Pa1•unllos Moutene~1·0. Mar
colino :\loura.Galdino Lo1·eto,Pinheiro Junior, 
Jeronymo Monteiro, To1·ci uaw Mor·eira., Jose 
:iolurtinbo, Heredia de ~a.Xavier da. Sllve\ra, 
Timotheo do. Costa, Raul Barroso, Felippe 
Cat"doso Belizario de Souza, Pereira dos 
Santos, 'Nilo Peçanba, AlVC'S de Bl'ito, Sil"ll"a 
Castro, Julío dos Santos, l\fayrink. Ca.log-eras, 
Mendes Pimentel.João Luii,CarV<Llho·Mourão, 
Gonçalves ltamo~, Antero Botelho, Alfredo 
Pinto, ~\lvaro Botelho, Leonel F1ll10, La
mounier Godofredo,Antouio Zac..'1.l'ias, Cuper
tino de Siciueira, Augusto Clementina, Telles 
de Menezes, Theotonlo de Magall.J.ães, No
gueil'a ,Junior, Art.!mr Toi·res, 1Ianoel Ful
""encio, Eduardo Pimentel, Oleg<irio Maciel, 
Padua Rezende, Galeão Carval!Jal, Luiz 
Flaqucr, Casemiro e.o.Rocha, Adolpl10 Gordo, 
Fernando Pre~tes, Ces:.i.rio de Freitas, Luc:i.s 
de Ban:os, Francii>co Glicerio, Arthur Dieue
richsen, Rodolpllo Miranda. Hel'menegildo 
de ~foraes, Luiz Adolpllo, Xa.viel' do Valle,, 
Alencar G:iimarães, Br-ar.iHo tla Luz. Lauro 
Mütlcr, Paula Ra.mos, Francisco Tolentino, 
Pedro Ferreira, Franci::;eo Afoncastrn, Vl
cturino Monteiro, Ri vudn.via. Correia, Py 
Cres('o, Campos Cu.rtler e Cassiano do Kas
cimento. 

Abre_-se a sessão. 
E' lida o posta em discuss~o a acta. 

O Sr:-. Cupertino de Siqueira 
- Sr. presidente, em nome do meu distincto 
collcga e a.migo, o Sr. Lin1lolpllo Caetano, 

Presidancia dos Si·s .. 1rthur Rios (presidente), Yenho pedir a v. Ex. se digue mar1dar recti-
Vcz= de Mdlo (1° i:íce-presidente) e ~lrthv,r tical·urn ponto da acta que acabt dtl ser lid~. 

28' SESSÃO E;.r l l DE JU~IlO DE 1897 

Ríos (presidente)· Aquelle Deputado, Sr. presidente. esteve 
. presente ú. sessüo de hontem, resJJonrleu_ ãs 

Ao meio-dia proc~,de-so iL cl1amada. á qual ti·es cl.w.ma.das, f', ent,rel'1nto, ªl!ezar disw, 
respondein os Sr:;,: Arthur Ritos, Gustavo J const ... 11a act.<i. !lue _aca..~a de ~er hJa que elle 
Yer<i.s, Cal'los de Novaes, Alvares .Rubiiio, respondera so <1 primeira chamada. 
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Em nome ainda desse. colfoga, communico trias ; Ga!di-no Loreto, par(\, a tle Iilstrucção e 
a. V. Ex . que. por motivo <le incommc-do em Su.ude Publica; Silva Ca~tro. para a de Pen
pesso11.cl.e sua. fa.nn l!a, S. Ex. deixa de com· -sões e Con tas; e Pertira. de Lyra, po.ra a de 
parecer â. sessiio de hoje. ·rnptomacia. e Trata.•!os. - · 

Nomeio tambem p:i.ra as Commissões Espe: 
ciaes os· seguintes Srs : - . 

Anisio de Abreu e Jnyme Villas Bôas, para 
a encarrega.tia de regular o anonymato na. 
impren~a ; Liodolpho Caetano. para a de Ili

da sessão du~trin s pecua.rhi e assuca.reira.; Seabra e 
Rerna~d~s DL1s, para. a de Revbão do Codigo 
Penal ; Marcos de Aranjo e Ma.noel Fulgencio 

O Sr. 1• Secre'tario. procede ó. para a. de Guar da Naciono.l; e La.mouoier 
leitura do ~ eguinte Godofre<lo, para a de estado de sitio . 

O Sr - Presidente-A reclamação, 
as~im como a. communicaçãoque V .Ex:. acaba 
de fazer, ser-d.o tomadas n~i · devid:i.. consldel'a_. 
ção. 

Em seguida éapprovada a acfa 
antecedente. · 

EXPEDIENTE 

Oílicio: 
Do Sr_ l 0 Secretario do Senado, de hoje, 

communicando i esta Camara que n es&<1. 
data. o Senado enviou- á ~acção os auto· 
gi•a.phos do decreto do Congre.;so Nacional 
fü:ando a. tor ça naval para. o exercício de 
1808.-lateira(la. 

Requerimento : 
Da. Companhia. de Viacão Ferrea e Fluvial 

do Tocantins e Al'a.guaya. pedindo proroga
çã.o 1los prazos que lhe foram concer\irlos.
A's Comruissões de Obras P ublir.as e de Or
çamento. 

O Sr . .J"ulio dos Santos-Sr. 
presidente. peco :i. V. Ex. que ~e di.!!ne con
sultar à camat-:i. si me concede cfüpensa de 
membro lia Commis..<>ão de Pensf>es eContas, 
pórqne, tendo i:iclo pl•r V. Ex. nomeado pal'a 
a. Cnmmissão de Constitulr":J T,e~islação e 
Justi•::i.. incumbencia que ar ·i, resolvi 
optar por est.n. ultima. 

O Sr. P.-e~iclente - O Sr. Paul:'\ 
Guim:irães taml.1em dirigiu ii. :Mesa ldentico 
pedido em 1·el:ição :·~ exoneração da Com
missão eia Instrucçiio e Saude Publica., por ter 
sido nomendo pa-:-:i. à Commís~ão do Orç~i
tnento, pela qu:.i.l optou . 

Os senhor c-s qne concedem as exonerações 
pedidas queiram levantar-se. 

Consultada., a Camara, concede as exonera
çõe~ pedidas. 

O Sr. Pre!llidente (continw,,ndo) -
Nestas condições, nomeio -para pr eeor:ber us 
vag,, s existentes Ms diversas CommisEfüs 
Permanentes, os seguintes Srs : 

Trin•ladP..para. :i. Commi~são de Coo~lituição. 
Le;,,risUl.<;ão e J ustiç;i.: Nogueira Junior e Pi
nheiro Junior, p3.l'a a. de Fazenda e lndus-

O S r. Tlmotheo da Co!!\to -
Peço a palavra. para uma. explicação pessoal. 

O Sr - Pre~ident;e - Tem a pala.· 
vra -para, uma. explicação pessoal, o Sr. Ti
motheo da. costa. 

o !Sr. Thnot.beo da Co_~ta (para . 
u ma explicaçiío peS$oa.l) vem <ljzer que proce
deu de accordo com os seus sentimentos poli· 
t icos, de republicano e de patriota quando em 
outro dia resignou o sen mandatÓ tle Depu· 
taào, entendeudo que o honrado Presidente da. 
Republica não hu.via correspondido a solida
rieclade sempre manifostado. pelo Partido Re· 
public:i.no Federal na. sustentação dos actos 
de s. Ex. 

Ft>i magoado por ver o chefe do Esta.do di~ 
vol'ci:ir.se do pa1•tido que oba.via eleito, e in
gratamente esqueeel-0, que o orador tomou 
aquelle a lvitre de deixar a. sua cadeira ao 
mesmo tempo que deixava o cargo de mem
lwo d:i Commissão de Obras Publica.s. 

O C>rndor, represenf.'lodo a vont.\de livre de 
um eleitorado republica.no, nf1o podia ter con-
d ucta. diversa. · · 

Não p~oce<!eu _irrefi_ecti<lamente, como póde 
p.1.l'Cc~r a. ;pr imeira. vista. Tinha um pl:.i.no. 

Pre.e_ndm protes~. <!_epois da renuncia, 
c:om a ltberi.lade de cirladao offendido e de re· 
publica.no federal, contra o Governo que aca
bava de a.peiar das posições governa.mentaes 
l!~ -parti~o triumphante. sem uma razão po~ 
ht1ca, umca.mente levado por conveniencias · 
de umo. successão, que não cabe ao Presidente 
da. Republica, presentil·a., nem tão pouco ma
nifcstal- a. 

Conclue agradecendo a. demonstração so
lem~e de seus ·co_lle.gas~ demonstr·:icão que o 
con_lunde pel:i. _d1stincça,o e gentileza e que 
~era correspondida. pelo apoio incondicional a. 
causa da. Republica.. 

Compa.r€'cem mais ossrs.: Freilerico Boraes 
/\Ugl?sto Se\ ero, Trindade, Coelho Lisboa: 
Pereira de LYTa, Ma.laqUias Gonçalves, Bar-
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bosa Lima. Moreira. Alves. Ange1o N!'to. O Sn. SE.1.BaA.-N:.io vou renovar essas 
A raujo Góes. Neiva •. Ja.yme Villa.s-Boas, Mil· dores; vou da.r algumas explicações. 
ton. Tosta.. p,1ula Guimariíe~. Amphilop!:iu, mr SR. DEPUTADO-Yaea:pplicar o balsamo. 
EdÚar<lo Ramos, Osca.r Godoy, Irineu ~!a-
chaél!o, Alcindo Guamibara, Augusto de Vas- O SR. SEABRA-O nobre Deputado por Sã.o 
conceMos, Fonseca Portella, Erico Cl)E>lho, Patüo dis~e. desta t,ribuna: ..:Sr. Deput:J4o 
Paulino de Souza Junior, Campolina., Yo.z d.:i da B_:ihia, vou fai:er de V. Ex. o bo·le expia· 
MeHc, · Francisco Veiga, Rodvlpbo Pa.i:x:ã.o, I t01•io de todas ~s _minlrn.s recriro. ino.ções.» 
Lama.rtine, Paulino Carlos, Ovidio Abra.uh,;, Ne8ta:> corid1çoes, porq,1e a ,Caml'lra dos 
Urbano de Gou •·eia., Cara.cciolo, La.rnenha l DBputailos não h,~ de permitt r que eu me 
Lins, Leoncio Coneia e Vaspasiano de AJbu-: defenda~ Pilrque, si fui o· bode expi:l.torio 
que1·quc. (3G.) das recrimina~ões de S. Ex. e de torlos os 

Deixam de comparecer com causa p~.rt.icí- Ll!lPUt<l:dos que comba.teram a moção, porque 
· ., • . , . - · · · , . . , · , nao he1 de d>lfenrler-me 1 
pan .. , o~ S1s.: .Joao ,Vieira? :UI.irtr.i~ Ju~ior. Então esta.mos no caso de nem ao menos 
lldefonso Alvim, .i:mz _Detsi'. Ferreira pn·~;· podfü·mos ncs defender de accusações que eu, 
Mat!a. Machado, L1~do1pl10 Caet~no, 0~1ve1. a pc1o menos, devo reputar injustas, porque 
B~a,..,a, Alfrer1~ Ellt~. Mello RE\,O, GmUon e ella.s recahem directamente sobre meu reque· 
Pmto da h.och,t. {L.). r1mento que-na o~casião, era inteiro.mente 

E sem causa. os Srs. ~ Albuquerque Se1·~jo. innocente 1 ! 
Matta Bacellar', _Guedelba . Mour~o: Torres St'- presir1ente, eu mostrei, ao apresentar 
Portugal, TeL~e1ra de Sa, Ar1sttd1>s de e~se requerimento, que não vinha fazer par
Queiroz, Leon_e~ Loreti, .~go3tinho Vida!, lamentarismo; vinlia seguir os precedentes 
Ernesto Braz.1110, Deoclec,a.no rle Souza, í!a Camara.. A Gamara. e testemunha que. 
B:irrDS Franco Junior, Bernardes Dias, Urba.nci depois da proclamação da Republica., qual· 
Marcoudes, Ponce de Leon, Almeida 13.,mes, quer manifestação hostil ao Poder Executivo 
Monteiro de Barros, Rodolpho Abreu, Do- era. seguida. de uma mocão de confiança, 
mingues de Castro; Gustavo Go<loy, Bueno acceittt e ap:provada pela Camara. dos Depu· 
de Andrada, Edmundo da ,Fonseca e Plinio tados. 
Cas:do. (22.) Eu, portanto, seguia os :precedentes da 

ca.rna.ra; não vinha innov<>.r e, principal-º §r. Seabra - Devo começar, Sr. mente porque entendia e entendo que essas 
presidente, cumprindo o dever-de agradecer inoções não podem Sel' absolutamente pro· 
a il!ustre minoria a gentileza com que hnmou hibir'!as, de~de que os Poderes· Legislativo e 
o meu nome, nos sufrra.gíos l!ontem dados Executivo não são pode1·es completamente 
para um cargo. da . con~ança da ~Ie_sa. _.lã independentes; i~to e, são indepeudentes, 
que a illustre romana.esta. com este rntmto mas tambem são, nos termos <la Constituição, 
benevolo para com migo. desejaria dever-lhe harmonicos. 
hoje uma outra gentileza, e era que me dei- As moções, Sr. Presidente, não Jll'Oduzem 
xasse fazer a.s considerações que entendei·. as consequencia~ políticas que produziam no 
com longantmidade e sem interrupções calo- regimen parlamentar; mas, são manifesta
rosas. ções expontaneas do Poder Legislativo ao 

Sr. presidente, peço licença. a V. Ex. e á Poder Exe.;utivo e estão de accordo com a 
ca.mara. para fazer urna rectificação ao dis- ba.1•monia que deve existir nos Pode1·es·Pu
curso proferido no dia 29 do ,:Proximo passad?, blicos: 
pelo illustre represent:i.nte ae S. Paulo, CUJO Portmto, não são prohibidas, e si o são, 
Mme peço licen~ para declinai.' - O St. ge- então noo sou o primeiro réo desse crime ; 

-neral Glicerio. ne;,te sentido tambem é réo o nobr~ Depu-
Não fiz ja e>sa rectiticação nem dei as tado por s. Paulo, que já foi aqui autor de 

e:xplic:i.ções que me impunlia o meu de-ver de moções. 
Representante da Nação, por querer exaeta· Que grande crime cometteu o humilde 
mente deixar :pa~sar a. impre~são, que o meu Deputaao que revoltoso bontem, mas cor
requerimento de 28 produziu WJ seio da rigido lioje. vinhi~ d:i.r ã. autoridade o ~ignal 
Camara dos Deputados V. Ex. e a Cama!:ª de seu a.r·1·ependimento, o signal da sua. con-

. viram que esse re(].uerimento. que en na.o tl'H:ç5.o ? ·! {llfoi:to bem.) 
·chamei moção, si bem que o art. 114 do Re- Quanuo espe1·ava que s. Ex., o nobre 

gimento m·o permittisse, produziu as conse- Deputai.lo por s. Paulo. sustcntaculo do go
quencias que todos viram. . · vemo, vies,e ao encontro rle::sa ma.nifeste.ção, 

E, si produziu essas consequenc:as, Sr._pre- vi Que s. Ex. esta.beleccu uu. dilemma, pal'!l. 
sideate; nã.o foi por minha vontade; fo1 por cooliater es~e re11ue1·imonto, dízendo que clle 
vontade do illustrc Deputado por S. Pimlo.

1 
devia serr~cusado. p.1~·quu o ~eu autL·1·qucria 

O Sn.. XA.vrna DA SILVEIRA dil. um apa.rte. provocar a desconfiança no seio do p:u•tido. 
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s. Ex. podia dfzer, em plll'ase popular- él P:wtido Republicano Federal sustentava. o-
11m intrigante político. governo, en tambem o sustentava; logo, a 

Di~se o nobre Deputado, .j11stificando a sua proposito da moção, ambos esta.vamos no 
impug11açü.o. que eu não pertencia ao Partldo mesmo terreno. E, nestas condições, por que 
Reputilicano Federal; que não fui ·eleito por razü.o S. Ex: negou o seu apoio ao requeri- . 
esse partido e que nã.o tinlrn, portanto. o mente?! · 
direito de vir apre~e:ctar es~a mo<;ã.o á Ga- Qua.nilo S. Ex:. fazia considerações a esse 
mara dos Deputa.aos l respeito, dei o seguinteápa.rte: «Fui eleitq 

Em primeiro Jogar, devo (lizer, não fosse pelo Partido Republicano J:<~~deral da Bahia». 
eu membro do Partido Republicano Federal; 

1 
::; • Ex. entio respomleu·me: «Si o nobre 

não t\vesse sido eleito por esse :paTtido, nem 1 Deputado e membro do Partido Republicano 
por isso, na qualidade de Deputado, estava Federal e. nesta qualida.de, foi eleito de ac-
inhibido de apresentar essa moção. corda ... (continua a ler): 

!vias, suponhamos que su fosse opposicio· QuGr dizer S. Ex. que o silencio da ban· 
nista. ao govemo; ainda. neste ca.so, o dever cada. da Bahia explicav3. que eu não tinha 
de s. Ex. era vir ao encontro da moção, para. sido eleito pelo Partido Rcpublícano Federal 
fortalecer o chefe do Estado, que S. Ex. da Bahia e eu. a.gora, afürmo que fui eleito 
ap(!ia.va. . p0t esse partido da Bahia, e si porventura ha 

Si eu era um oppJsicionista.; si eu não per- duvidas a. este respeito, peço aos nobres 
tencia ao Partido Republicano Federal, ,;, for- Leputadosde minha bancada que me contes• 
tio1·i s. Ex. devia acceitar o requerimento, tem. 
porque assim fortalecia ainda mais o go- o SR. p ARAN.JIOS MoNTENEc;n.o- Foi eleito 
verno. pelo Pa.rtido Republicano Federal da Bahia. 

O reci.uerimerito- disseram - era inop- (Apoiados da bancada da Baliia.) 
rortuno; mas. inopportuno J?llr que? O SR. SEABRA. - Agr·ad.eço aos meus com-

Si. apre~entando-o, vin!ia dividir o partido. panheiros de ba.ncndii. esta declaração, franca. 
a culpa. n:.io era minha; o momento é que e decisiva. 
era psycbnJogíco. 

Si elle não era r:ermittido, tão inopportuno O SR. FRANCISCO GLIOERio- Nessa occasião 
era esse requerimento, como todas as moções pergUntei á bancada da Bahia que havia de 
de coutlança que- em relação aos governos commum entre V. Ex. e o· Partido Republi· 
passados- esta Gamara a.ppro,ou. cano Federal, e o silencio, o mais siguifü:a-

0 nobre Deputado por s. Paulo disse, cm ti"VO, foi a re~posta. 
~eu discurso (tê). O SR. XAVIER DA. SILVEIRA- como é que 

Esfa discussão nos afastava do serviço pu· esse silencío ha.1·moniza.se com as decla1'ações 
blico; m~, as outras discussões a respeito de hoje~ 
de outras moções a.presenta,r1as ne~ta ca.:. 
mara, não produziam este eífeito ! ... 

( O orador continua a leitUl'a, que não foi 
trinscripta. nas notas t.&chygra pllica.s). 

Qual era, Sr. presi1lente, qual era, Srs. 
Depnta•1os, o acto pot• mim pratica·1o, que 
demonstrasse que eu estava em opposiçiio ao 
Governo? Ao contr<.1.rio, todos os actos que 
pratiquei n"sta Gamara eram actos que (1e
monstra;vo.m que clava. todo o meu apoio ao 
Governo da Republica.. 

o SR. FRA.NOISCO GLICERIO-Opposicionista 
a quem~ Continue a ler. - . 

O SR.. SEABRA - Oppo~icionista (lendo o 
])iario do Congresso), opposicionista. _. ponto 
final. (Riso). 

Si não é opposicionista ao governo ílgora, 
disse S. Ex.-niio ê membro do Partido Re· 
publicano Federal. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - Eis a ques
tilo. 

O SR. SEABlU.-'-De mo,neira que si eu não 
era. opposicionista_ ao governo, não era mem
bro do Partido Republica.no Ferterai. Mas; o 

O SR.- SEABRA-Parece que houve equivoco; 
e é por isso que vim rcctificar os factos. 

Portanto. fui eleito pelo Partido Republi
cano Fede1~il. com a. circumstancia-e desva
neço-me de dizei-o - de ter a. m inha ca.ndida
tm·a os applausos do iUustre e eminente pa
triot3 Sr. Manoel Victorioo, Vice-Presidente 
da Republica.. . 

Isto, portanto, tornava. a minha canni
daturn. róra. de suspeita. de opposiçilo ao go
verno, porque tinh<~ siclo apoiada pelo mem
bro mais p1·oeminente desse partido,o illustre 
Vice-Presidente. 

«O meu requerimento produziu a desappro
vação do illustre leader porqpe, nilo fui pedir 
o consentimento de s. E:x:·-» como disse o 
orgão de S. Ex. 

Tambem não posso concordar que S. EA:. 
tivesse levado o seu principio de autoridade 
::.o ponto de negar a qualquer Deputado o 
direito de apresexi.~r moções de con!iança,. 

O SR. José MARIAxo - No partido federal 
é isso me~mo. 

O Sn.. SEABRA- Quando comecei a. justifi· 
c:i.r o requerimento que produziu a. scisão, 
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laroenfavcl. ce certo. disse que fo.h-ez não! O Sr. S1u:er.A- Sr. presidente quero 
fo~se o mais competente. n!'._m o m:i.is sy_m].)a· tornar ~aliente que n_9.o füi eu quem. tiz parla.
tluco par~. sua <>~ese1n:i.ç;J.O. Decra;·e1 que··mentansmo que nao foram ;ique1les que 

- estR.'~ª prom pto a cCller o meu nome a qmil- votaram !1º illustre Presidente da. · camara 
quer. o_ut:•.:. que se :i.pre;;enta.s~e pt1ra subscrc- para. continuar ne~te cargo, que_ fizetam par
-vel-1·,. . . lamentarismo, -porque, si ~$es fizeram ·pa.r-

Accrescenter mais que havia esper.:t1fo 48 lamentarismo no terreno em que coHocaram 
har:ls. que o illustre Deputado por S. Paulo. a questão, os - deputados que renunciaram 
-vies.;e dnr seu testemunho de solirlal'iednde os seus cargos das Commis~ões tambem fü:e-
ao govrrno. e só clepois dís;;o foi que unimei- ram-uo. · 
me a apresentai-o. 0 Sr. 'XAvlER. DA SlI. VEIRA:-Uma questão é 

Vê, por.tanto, a, Cama.1':t qUP, p1.'0c0rli .com differente da outra. 
toda a calm3. prudencía e críterio, na ·apr~· 
scntaçã.o desse tão ma.b inado requerimento. 
~as. si o requerimento est;rrn no caso de 

ser rejeitado porque eJ'G apro>entado por um 
discolo do p::.rti<l o, por um rebelde, porque 
rar..ã.o. no di:i. seguinte, q11ando o illustre 
presidente da Cam:;.r;i., que 1amhem e cbe.fü 
do partido, eolloom a qne:-tão nl'I tei•reno da. 
confianç:1-:..niio d~t confiança. tio governo mas 
do Presidente da Cam;;.ra-porque mzão, re
pito. o nobre Deputado por s P;tnio oppoz-se 
a que a Ca.rnam. desse rna approva:;iio? 

O Sn . SEnzEDELLO cor.n.ÊA - Nilo foi collo· 
c.'.l.•ia nesse ter-reno. Foi a creaçãor1o systema 
parlamentar. 

O S1~. SEAJ.m,;. - A questi.í.o lbi co!Iocada 
no"terreno de apoio ao Govemo. 
· O Sr.. . .Joiü DE SIQUEIRA - E' i~so lllesmo. 
(Apoiados. ) 

o SR. SEABRA - Or-a., o illustl•e genero.I 
Glice1•io negou M não meoo:> illustr·e Sr. 
ArLhur Rios o direito de ser reeleito; IO!!O. o 
Sr . general Glícerio negou o apoio ao Presi
dente da !~epublica. (Nwaerosos ni11Japoiados.) 

O Sa. XA ·nEa DA S1r.vEmA - V. Ex. está 
t1issimutando a questão. 

O Sn.. SsABRA - Occorre.que S. Ex. veiu 
dizer positiva.mente que er a opposicionistn. 
ao Governo oa .Republica. e mais. que nunca 
te\•c com e;se gove1no sinão ii res\IOllS:lbili
dade moral, i1orque nunca. !oi consult<t·lo em 
rela.çiio aos actos ailmin istJ·:i.ti vos. 

E' outra. declaração gra.;-~ que S. Ex. fez e 
que YOU analysar ligeiramente . 

O SR. fosii MAr:.rA;xo - V. Ex. est;i. :fal
Jando com autor·idade: é o leaclcr do novo 
partido. (Apoiados.) 

O SR. S;,AJJRA - Não tenho o. força. ne· 
ce~sa.t'i;:t eot"l.'e os amigos. !Xao "1,oia.clos.) 

O St•. TmoTur:o DA Co:JTA-i\fa.s conquis· 
tou :i. posir;;1o. (."lJlr,iodos) 

O Sr. SEABRA-Ess~ posi•:ií.o e::tâ. O\'cupa•1a, 
muito e<;mpetenterneatc: 11cio iliustre Depú
~do pelo Rio 1fo Ja.neiro. 

O Sr. JosB MARJ.Ar-;o-Pensei que o illustre 
leetder tivesse declinado .•. 

O Sr. SEADlu - vv. EE. recusaram-se 
ate àquillo que o Regimento e a. Constituição 
orclenam . . 

O Sr. JoÃo DE SIQI;EJ&A-A responsabili
àade e toda. do Poder Executivo, que tu~o 
r,er t1.ll'bou. 

O St'. :::EABRA - Na sessão de 1893 o hu
milde ora.dor fazia parte da. opposição, mas 
acceltou, e tinha o dever de accei\ar. um 
!ogar- em uma das Commissues da Cama1·a. 

O Sr. JoXo SIQUEIRA-As condições eram 
ditrer~ntes. 

O Sr. SEABRA-Apresentando o requeri
mento que importa.vu. em m~nifestação de 
agrado ao Presidente da. Republica., nã.o erll. 
meu intento censurar.a quem quer qne fosse. · 

Ao contrario, nâ:) posso admittir que se 
queira ó. {ort.fori 1iJ:J.er exploração nas cfosses 
arma.das. 

O requerimento significa.va uma ma.nitesta
ç:io de sol ;d;;.riet1ade do Pa.1·Iamento com o 
Poder Executivo, obedecendo aos preceitos 
do art. 15 da. Constituição, que manda que 
os poderes sejam barmonicos. 

l::m relação á nenhuma. · responsabilidade 
no governo do pa.i1_ por parte do general 
Glicerio. pergunto: com que autoridade 
levantou-se s. Ex. para dizer que o signa· 
t:irio do requerimento não rep1·esentava. o 
Governo, não tinirn, autorizaçiio do governo e 
não devia., por conseguinte, apresentar o re
querimento ~ 

Pois si o illustre general não tinlia re
sponsabilidade sinão moral; si não e1·a ou.vido 
pelo g·overno, com qne direito subiu á tri· 
buna para deelarar qrrc o governo não havia 
pedido o requerimento ~ 

o SR. LAURO Müf,LER.-Disse ou não uma. 
vcrdnue? 

O Sit. S1lAI<RA - Avançou uma verdade, 
m•\S !JOr tal mudo que füzia. suppor estar :i.u
to1•izo.uo. 

Vou ver, Sr. presidente, :pela historia po
liriC3. ''ª minha Pa.tria, si me recordo quaes 
siio as norma.s, <1.pezar de nã.o ter boa me--
moria ..• 
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UM SR. DEPUTADO - V. Ex. tem boa. me
moria, menos quando faz injustiças . 

O Sn.. SEADRA. ~· Não tenho adverso.rios: 
todos nós somos republicanos. Trabalhemos 
juntos p:i.ra que s(>ja.m observados os prin
cipios republicanos, mas niLo f~ça.mos ex 
plor~ões. 

Nii,o · quero a1.eriar o debate. Preci~o con
servar a. c:i.lm3. indispensavol ·a.o momento ' ' 
actual em qu.e temos de discutil.• com a. medi
t.açiio qne o a5$Umpi.o requer: (.4.1»rtes .) 

Só ha uma differenca. ha victoriosos e 
vencido, e eu fui vencido. 

O Sa. Ovrnro AnRANTEs-E-:i.dheriU agora 
.... } 

O Sn.. JoXo DE SIQUEIRA - Eis a.hi a aos victoriosos . 
questão. · q SR. SEABaA.-Â.dhcri a quem ? 

o SR. TIMOTI:IEO-DA. CosTA.. - Os revoH.osos 
queriam a monarchia. e v~ Ex. se. achava 
com elles. 

O SR. Ovrn10 AnR.ANTEs-Y . Ex. foi revol
toso e agora adheriu ao p<>rtido que bMeu a 
i·evolta . 

O SR. SE,\BR.A-Sou obrigado a. trat:i.r da. 
revolta miw grado meu. 

A l.,~ç-olta é uma. pagina. vira.da da historia 
da minha Patria. já porque a amnistia devia 
sei· a confraterniza.çi'í.o dos braiileir,1s, já. por· 
que nii.o quero entrar na. indagação dn.s 
causas da. revolta, pois mostraria que na 
revolta havia bons republicanos. 

o SR. TnrOTIIEO DA COSTA.-Mas h3.7ia mo
na.rchlstas. 

O SR. SEABRA- Tambem o:; havia. do outro 
lar.lo. · 

o Sn.. TmoTREO DA COSTA- A armo.da des
emba't'cOU em Nithet~y a.os gritos de-Viva. 
a mono.rchia . 

O Sn.. SEABRA-PodeI"ia citar. si o mostre 
cidadão Deputa.do pelo Districto Federal per
mittisse. a historia política. pa.ra. reCC'rdar nté 
o protesto que o Governo P1•ovisorio de Sanui. 
Catbarin:i. fez contra o manifesto Saldanha . 

O Srt. SEn.zr:or;r,Lo Co1m~.\.-~estE\ ponto 
V. E:s:. tem razã.o. (Ha 011,ros ClJnrlcs . ) 

o SR. SEABRA- Isto ê :p;J.l':l. -prov3;r que 113. 
i·evolta. houve republica.nos. (1lpa1·1es . ) 

Er.ta. é ,, verdade. Paro que, pois. estamos 
a la.nç:i.r pedras uns aos outros'?! A revol_t:i., 
senhores. é uma. pagina. tjra.~a do. bistor1a.. 
Dentro da Patria, nã:o pó 1e ha•er proscri
ptos , e parece que os illustl.'e.> Deputados 
querem fa7.er p roscriptos. 

Pois esta Repultlica e porventura tã.o pe· 
quena que nã.o possa conter todos os que são 
republicanos~! Porque ro.zão, port:i.oto, in
sistir sobre isto ? 

UM Sa. DEi>UTAD()-Cesteiro que faz um 
cesto ... (Ha Ol'tros apar.tcs.) · 

O SR. SEABR.A.- Cesteiro que faz um cest'.), 
faz um cento, e :issim Y. Ex. que fci, que 
coucorreu para o '17intc e tres, pôde fazer 
outro tanto. (Trocam-se mi,itos ape1rte$, &nm 
os tynipanos, o Sr. presidente reclam.t.i at
tcnçao . ) 

Sr. prc>i:lente, a. difi'crença. estã. nisto : 
ha revolt-)sos victoriosos e ha. revoltosos 
vencidos. (Muitos apane~. ) 

Ca.m:lra V. IC 

O Sa. SEABP..A.-Qnerem por fo!'~a. entrar 
no terreno escabroso dest.a questão ! Pa.m nã.o 
iuterromper v. serie de considerações que 
tcuho •~ f:1zer, peço permissão para desvial'
me <.leste. Cll.min110 perigcso. 

O SR. TrnoTHEO DA CoSTA.-Não ha perlgo 
:i.lgum. 

O SR. SEA.BRA-Ha; V. Ex:. mesmo ê um 
dos que se exaltam muito.dos que se zanga.m, 
e eu não desejo zangar a V. Ex. 

O SR. Tr~coTHEo Da CoSTA-Não apoio.do. eu 
uão ftco zangado. ma.s estõu sempre zangado 
quando trato com revoltosos. 

O Sn.. SEABR.A-i11íio quero que V. Ex. 
tenho.. motivos de z.·rngar-se commigo, ex
actamente no d ia em que a Ca.m:i.m recebeu o 
nobL·e Deputado de braços abertos. 

O Srt. Tmormrn DA COSTA-Quando trato 
com re\·olto;;os, estou s:>mpre zango.do. 

O SR. SEADRA-Pois eu quanc1o trato com 
os que venceram a reYolta., sou sempre 
docil. 

o SR. TrnOTllEO DA COSTA-Muito obri
ga.do. (Ha ou~;·os aziar:es ). 

O SR. SEABRA-Vou continuar, Sr. presi
tlente, M serie de con;;ideracões que hi fa
zendo com rela.çiio á declaração solemne feita. 
pelo illustre learlei·, o Sr. general Glicer1o. 
Citei alguns casos da. bistol'ia contempo:-anea 
polit;c,,. de m1nlm Patria.. e P')l' isso quero 
ver si sou Jeliz quanto a lembrança de alguns ·., 
factos rel&.tiv,,s â. rC!Spc~s.-.bilidade que S. Ex. 
tem em :.i!guns acontecimentos politicos. 

O Sn.. Tnf:OTONJO DE MAGALRÃ.ES- Não carece 
reco:rrer [, h istoria ; basta. ler a Cidade do 
Rio de hontem. · 

0 SR. SEABRA-Niio li . 
o SR. TIIEOTOl\10 DE MAGALllÃES - E' o 

me.;;mo ; pó<le ler. 
O Sn.. SEABRA- }fas V. Ex. quer que eu 

diga. desta Lribuna. >Ó o qu~ lhe agra.'1a, ou 
a!)ulllo que entende dever dizer ~ · · 

o Sr... TnEOTOKro .DE MAGAUL\&S- Estou · ·'. 
simplesmente :1.uxiliaildo ~ Y. Ex. · 
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O SR. SEABRA-Obrigado. :Mas, Sr. p1•esi
dente. quando tr~tou-se da «rganização do 
primeiro governo civil da Republica.. li na 
imprensa que o illustre cbete do Partido Re
puolicano Federal iofiuiu poderoso.mente 
n~ta. organizaÇ<i.o ; recordo-me ate de um ar
tigo publicado n'O Pai;;, assigna.do O Sm·gcnto, 
em que cemurava-so energicn.roente s. Ex .. 
pôr ter feito E>n~ra.r :para o ·governo lJepu
tlldos que se tinham opposto ao adiamento. 

O Sn.. JosÉ Ilfatm.r-.-o-0 Sr. Glicerio tingia 
isto. · 

O Ss. SEABRA-S. Ex. sómente fez exce· 
pç,ão do illustre e talentoso mineiro, o Sr. An
tonio Olyntho que, tendo-se batido a favor do 

. a.diamento, foi contemplado pela força da 
deputação mineira.. 

for Si~. DEPUTADO - E pelo seu mereci .. 
mento, 

O Sn. $E,\.BRA. - Já. o disse, um mineiro 
mustre e talentoso. 

o SR. FRANCISCO GLtCl'.:LUo-Quem diz isto? 
o SR. SEABRA-V. Ex. fez ministros. Pois 

V, Ex. não foi accus<ido por isto i 
O SR. FR."-'".CISCO GLICEP..Io-Por equivoco. 
o SR. SBA.BRA-Acc~ito o a.parte de V. Ex. 

Primeiro equivoco em que esteva a Naç-ão. 
Agora., Eeguudo equi-voco : quando houve 
a recomposkão ministorin.l, os jornaes dis· 
seram, e totlo mundo ~])e, q1te foi S. Ex:. 
quem convillou para o govemo os Srs. Al
berto Tm·res e o Dionysio de Cerqueira. 
Terceiro equivoco : quau<lo S. Ex. foí alvo 
de uma. manifestação, alias merecid:i. e justa, 
no Estado de S. Paulo, em um grande ban
quete disse que o Sr. Prudente ia no caminho 
da gloria, e no em tanto •liz h(lje que 
elle leva a. Republica. a ruina, ao abysmo. 
(Apa1·tes). Eis como os fa.ctos faliam mais que 
as palavras. Pergunto agor::i. a S. Ex.: qual o 
acto praticado pel(\ Presidente da Repu
blica ..• 

O SR. FR.u./crsco GLICERIO - Perdão, ouça.
me; não disse em banquete algum que o Sr. 
Prudente de Moraes ia no ca.minho da.gloria, 

o SR. SEATIRA-Oh l V. El!:. não disse ? I 
O SR. FRA.Nc;rsco GLrcER10 - Em banquete 

algum. (Trocam.se diversos apa1•tes.} 

O Sn.. SEABRA-Então permitta-me V. Ex. 
que diga qua os jornaes desta terra foram 
infi.eis :ia tra.uscripção do discurso de V. Ex. 
(Ti;ocam-se dfoe,·.,o.~ r<pm·ies). Estou reforíndo 
factos que estão irnp:·essos. \Apartes.) 

Sí havia equivoco. porque razão. poi•que 
motivo, o que foi q1p lovou o li lustre l~a1h'1" 
a. manter a. Nação iu1.ei1·a. neste equivoco'~ 
{Apartes.) S. Ex. tinha o direito de conser· 
va.r-se ostensivamente o cllete de um gl"..i.n(lc 

partido, dizendo que o ·presidente da. Rep 
blica. ei•a obriga'lo a obefecer a este parti! 
porque se tinha correspondido com V. E) 
por meio de caTtas 1 Como conserva, pois, 
Nação ne$tP- equivoco, quando entre V. E:x 
e o PL'esidenfo da Republica havia a mak 
discordiu.? 

o SR. TBIOTIIEO DA. COSTA.-· Foi pôrq ue ti 
vemos a inl"eUcídade de elegel-o. 

O SR. S!ilA.Br.t..-S. Ex. na sua. declaraçã( 
referiu-se aos protocollos · italianos. (Ha vio· 
lentos t1,parte$ enwe os Srs. José l!'IaYicmo, 
He;·edia de Sâ e oucros.) 

o SR. PRESIDENTE-AtteaGãO. Quem tem a 
palavra e o Sr. Seabra. (Hei apartes e longa 
interriipçr7o.) · 

Si o~ nobres Deputados não oberlecem a 
advertcncia da Mesa, vejo-me obl•igado a 
suspeil.der a sessão. (Palksa.) 

Lembro ao nobre Deputado que a llm·n. do 
e:x:pedien te está fiuda. 

O S1t. S.Et.BR.;.-Si V. Ex. permittisse, eu 
pedi.ria um quarto de hora mais para ter· 
minar o meu discu1•so. 

VOZES-Meia hora. 

O SR. SEABRA.-Pedi ptmco porque ja tenho 
medo de pedir. 

Consultada, a. Camo.ra, é conceclida :i. pro
rogação por meia hora.. 

O Sr. P1•e§oõidente-Contiuúa ·com 
a palavra o Sr. Seabra. 

O !Sr. S~al:n·a (continuando)-Bern vê 
V. Ex:., Sl'". presidente, que não tenho a 
culpa de ter sido a causa. desta perturbaçilo. 

Peç•o mesmo aos illustres collegas a Quem 
ro.-'"' teuho de 1"eíerir e ao generoso Deputa.do 
por S. Paulo, o Sr. Glicerio, que não vejam 
na.s minhas palavras intenc;J.o de molestar a 
SS. EEx., sinão de reviver aétos publicas po
líticos. Nós homens publicos JlãO nos perten
cemos; pertencemos ao pal'ti1o a que estamos 
a!liados, á nossa Patl'ia e á causa que defen
demos. S. Ex. a.Iludiu à questão magDa dos 
protocollos italianos. 

o S&. FRAKCISCO GLICERIO-Perdão; ouça· 
me o nobre Deputado, alludi a tratados in
ter•naciona,es. 

O SR. SE,\BR,\-Alludíu a tratados inter
nacionaes, entre os quaes estavam incluidos 
os protocollos. 

O SR. FRA!:'i:C1SCo GLICERrn-Agora., sim. 

O .Sr:. Sll:A.llll.11.-S. Ex. não tomou a re
~ponsabilidade de nenhum desses tratados; 
no em tanto S. Ex. fei duas cousas nos pl'oto
collos: ora defendeu os protocollos, ora com~ 
bi1teU os protocollos ! 
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. S. Ex . não t inh;i. nenhuma. responsabilidade l Sr. presidente, o illustre P1-esident.e da. 
para com t) go,·e:-no ; si não foi ouvido e, Republica foi indicado áquelle c:i,rgo desde o 
como disseram os jornaes, não conferenciou Congresso Constituinte. S. Ex. desde dahí 

· com o Sr. Ministro 'lo Exterior, como acceitou foi indicado e começou a ser a.pontada como 
em um dia os protocollos e em outro os i·e- successor.inimediato do· marechal Deodoro da. 
jeítou ~ · . · . Fonsee<\. _ 

O Sa. 'Í'HEOTONIO DE MAGALH,lEs - Então O Sa. TuwTuEo .tiA. COSTA :-. :lfas n. r.evolta. . 
leu , ... Cíd«de llo Rio? de 6 de setembro oppunha-se a '}Ue o Sr. 

o SR. SE,1.BR"'--V. Ex. está muito preoc- J:".rude~te de Moraes occupasse a cadeira pre-
eupa.do com a. Cidade do R io. s1denc1a.l. 

O Srt . TL\IOTIIBO DA CoST.1..-E' o jornal do O Sa'. SBA.BRA-Eu devo lembrar ao nobre 
iro•erno, 'e estâ senclo. impresso no Dforio Deputado que. houve quem recommendasse . 
Oftid al. . para. Sergipe, ma.nda.ndo cortar o nome do 

· · . · · · Sr. Prudente de Mor:.i.es: O Sa. Sr;Al3RA.-Peço licença. a.o nobre De· . 
putilclo pa.ra. dizer que, embora não sendo VOZES - O partido ? 
red~ictol' deste jornal, não é exacto que este>ja o SR. Sll:A.6RA. - o governo. (Apartes e 
seu<lo impresso no Dia.rio Official. prot~sto.<. ) A historia dõe muito pol'que falia. 

O Stt . Tmonmo DA. COSTA- Dizem. Voz a verdade. 
1101mU, "'ºz D ei . o $&. Ovwro ABRA.."ITES - Si a revolta 

O SR. S.EABRl. - Y. Ex. niio pó11e ser o tivesse vencido, o Sr. Prudente de Moraes 
estro desse boato, nem póde appella.l' para seria. o Pre~idente d:l. Republie:.L ~ · 
o que tlizem. o Sn.. SEURA - Porque não? 

N:"io sou derenso1· de orgão algum, nias te-
nho o dever de tazer este :Protesto, porque sei O SR. TmoTREO DA CoSTA. - Porque fu.e-
que :i. Cidar.k do Rio não está sendo impressa. ra.m o. revolta ~ 
no Diario Of!i.ciaL O SR. S1M.BRA - Qiiem está. nesta tribuoa 

Mas isto n[i.o 'me desvia das questões dos não tem o direito ne dizer os factos, porque 
protocollos. quem está nesta. tribuna. é revoltoso. Fique, 

Porque r:~zão o illustre lcade1·, chefe do porém, estabelecido que s. Ex., o illustl'e, 
pa.rtido federal, que não tinha. nenhuma re- o insuspeito republica.no Prudente de Mo
sponsabil idad.1 no governo, que nã.o era. ou- rae.s, estii. na. cac1eira. de presidente porque 
vido n:l.S gra.ndes questües, manteve a. nação desde a Constituinte foi indica.do como à igno 
.inteit·a. po1· t.."l.uto tempo em eCJ,uivoco,equiYOCO de occupal-a. (Trocam-se muitos apartes.) 
l'l.e pecca.dor, equivoco, pe1•mitta.-mo a. ex- Ea creio, Sr. presidente, que não estou mo· 
pres:>ão, criminoso, allega.ndo que t inba com lestancto a. Gamara. com a narração desses 
o govei;no a ma.is plena. solidariedade nos füctos, pelo contrario. Jlll.rece·tM que um 
seus a.::ios? Deput;\do nfio pratica. delicto algum qua.nclo 

A <leclaraÇão de S. Ex. é gravíssima., -po· recorda. fu.ctos da histvi:ia politíca da sua. 
Iiticamence fa.U:i.ndo;de duas.urna: ou S. Ex:. p11tria. 
lia muito tempo jâ. tinha. sido desconsiiler;\do Mas eu nü.o posso fo.lla.r, sou um proscripto 
pelo ;;overno e não podia-se ma.ut.er como no seio <la patria,apezar <la soberania do meu 
chefe ou ê chefe e neste caso estava de ac- Estarlo ter me inyestido deste mandato. · 
cordo c:om o Presidente da Republica.. Porque· ~ Porque sou um revoltoso. E aqtü 

O SR.. LAURO M ar.LER - O chefe do partido vou ter a. opportunida.de de responder não 
não é ela. nomea.ção do Executivo, o Presi- ji :i.o discurso do nobre Deputado por S. Paulo, 
dente da. camarn. ê que é. ma.s a.o do J'.!Obre deputado pelo Pari~. 

O SR. SEABRA-O illustre cídadã.o que pre- Senho1•es, eu não desejava. fa.J.la.r da. re-
side os destinos ela Republi~, dizem, foi volta para evitar esses a.ttrictos, essas per

tUl'bações; queria. que a amnistia. fosse o que 
eleito pelo P<\rtido Republicano Federal ! amnistia é, o esquecimento ; mas todos os · 

VoiEs - E foi de facto. dias se bate nesta clave, se m:ll'tella. nesta. 
O SR.SEABRA - Foi eleito peb. naçã.o in- bigorna. e eu sou um re"oltoso ao lado do 

teira . ( AJloiados e pt·otC$tOs . } Dr. Prudente de .MorD.eS. 
O SR. ALon-'Do GUANABARA. - A' e.xcepçiio 

da. par t e da. nação que estava em armas contra 
a lei. ('Ha avm~tes pi·olongar.to.ç.) 

O SR. SEA.BRA - Quando VV. EEx. tin
rem mu.is condescendoncias para commigo, 
continuarei. (Pav,sa.) 

O SR. CoEI.JlO LisnoA-Não é o primeiro, 
já ha muitos. 

O SR. SEABR.A-Ha muitos e si eu quizesse 
entrar no teri·eno d:ts retaliações pe:>Soaes, 
eu moskaria. que não se deve !aliar nesta. . 
Cn.mara em revoltosos, porque. revoltosos ila 
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aqui e acoli~. Vou, porem, apl'oveitai· o ense.io 
:para responder ao nobre Deputado pelo Pará. 

Quando S . Ex. se referiu no seu discurso 
a. revoltosos. eu w-e occasião de clâr alguns 
apartes lembrando-lhe que nós eramos offi
ciMs. do mesmo ofllcio. Disse s. Ex. que 
.á~teildesse para essa es1iecie de lnbé,1 que 
qu~ria lançar sobre mim quando aliàs S. Ex . 

· era. co-réo commigo. 
MUITOS Sas. DePCTADOS-Não ha. tal. 
O SR. SEABRA.- Vamos >or, eu sei o. b is-. 

t(lria da. míu.ha Patria. 
Estoufa.zendo philosopbia. de historia. O DO· 

bre Deputado pelo Pa.r<i., com os seus senti· 
mentos delicados. cava.lbeirosos. ele>3.llos, di· 
guos, não podia deixar de escapar do seu 
discurso a publicação que -vou ler. Quando 
S. Ex. me chamou revoltoso, me lançou ~se 
labéo como uma. cousa inramttnte ... 

O SR. SERZEC>ELLO Co<-RiA-Eu não lancei 
semelhante labéo. Peço a palavra . . ~gor-.i. é 
que V. Ex. me vae ouvir. 

O SR. SEABRA-E,;tcm sempre prompto a 
ouvir a V. Ex. com o maio1' agra.\lo. Ma~ 
V. E't. di~se que votava. contra o reque1·i· 
mento por ter sido apresentado pela minha 
pessoa. Eu entendia que isso era. motivo 
para. que V. Ex-. votasse pelo requeri~ento: 
pol'que ou V. Ex. era. co-riào com migo, re
voltoso, ou não era. e ainda !!esse caso devia 
votar pelo requerimento .. 

O SR. SERZEDBLLO CoR.RBA dá um nparte. 
O Sn.. SEABRA-Eu <lisse que não era. o 

mais competente, porque esperava. pelo lcader' 
pelo chefe do Par-tido Republicano Federa.! 
para a.presental' a moção ou requerimento, 
como já havia. feito em muitas outras oc~-

. siões. 
Mas -vou continuar a. ler: 
Dis.se S. Ex: . ; sí e que disse, pois eu não 

ouvi. (U.) 
O Sn. . SEttZ.EDELLO Comtf;A. - Para satisfa

zer a.o nobre Deputado, peç0 a V. Ex., Sr. 
Presidente, que lhe mande fornecer as Mtas 
ta.chygra.phicas do meu discurso, pa.ra que 
elle possa vel' si està. ou não estã o que 
S. E-x. a.cabou de ler. 

O SR. SEABRA-Eu. apenas. disse que nii.o 
ouvi, e por isso llu videi que V. Ex. houveese 
empregado essas phrases. 

Ma.s, agora. que V. Ex:. atfü•ma., que1·0 es· 
tranbar a. 1lelica.deza de sentimentos do nobre 
Deputado, emprega.o.do essas expressões em 
relação a um seu collega. 

O SR.. SERZEI>ELLO Co.RRf:A-Em :relação a 
Y. Ex. era incapaz. · 

O SR. S~A.BRA-V. ·Ex. disse que era. uma 
~a:mia. e uma. calumuia. que pela pr~meira 

vez -vinha á luz, e eu. apenas, est1•anbei :JS 
expressões que destoam dos elevados senti· 
mentos de V. Ex. 

Mas, deixando de parte o. durez::i. da. phrase. 
eu direi que, si V. Ex. quizer vamos abrir 
um "inquertto. e dou testemunho de .. que 
bou>e alguem que ouviu V. Ex. -il.lzer que 
si ficou em terra, foi para .revolta.r a Escola 
.Militar. _ 

'O SR. Simi'EDELLO CoRRÊA. - O tesmunbo 
de um homem dej bem, duvido. (Trocam-se 
mu:tos apa;·tes .) 

O SR. $E;\J3T<A-Eu creio que aquelles que 
estll;vam na. Detenção com V. Ex. , não eram 
cana.lhas. 

O SP • • . SERZEDELLO Co1rn.ÊA - V. Ex. po
derá apresentar um testemunho. ao passo 
que eu apresento o de dezenas de homens de 
bem, inclusive, o de quasi todos os a.lumnos 
<la Escl)la. Militar e o de mui~ officiaes que 
podem dii>.er si ouviram de mim uma. só pa.
Ja.vra, siquer. a respeito de cons_pirnção.· 

O S R. SEABRA. - O que sei é riue n11 Casa 
de Deten<;ão não estavam com V. Ex. cana
lhas; ao contrario; lit. havi:i. muitos homens 
de bem . 

Mas, Sr. presidente. si não é exacto que 
S. Ex. tivesse ficado em terra para ~e fim, 
porque motívo despiu S. Ex. a sua farda e 
não foi defend.:1r ·o :&farechal Floriano Pei
xoto? 

far SR. DEPUTADO- Elle já. disse por que. 
o SR SEABRA-Em todo o C3.SO, s. Ex. fu. 

giu ao cumprimento do dever militar. 
Agora.. porque motivo S. Ex. deixou-se 

eleg-er pelo modo por que foi eleito. dando 
1ogar a que, atê sobl"e esta eleiç-M>, o Depu
ta.do pelo Estado do Rio, o Sr. E rico Coe
lho ... 

O SR. Eiu co CoELlio - Eu não disse nada. 
(Riso.) 

O SR. SEABRA - Oh! V. Ex. não di~e 
nada 1 ! 

O SR • Ea1co COELHO - Dã licença para. um 
a.parte~ 

O Sr:.. SEAl3RA - Pois não. 
O SR. Emco CoEr,Ho-Aguas "Passadas nã.o 

moem moinho; a prova está dando V. Ex. 
oa tribuna. 

O SR . SERzEDELLO Coirnfa.- Ninguem deu 
apoio mais decidido. nem prestou dedicação 
mais forte ao Marechal Flol'iano do que o 
go•erno do Estado do Rio de Janeil'o, q~e 
pertence a.o partido chefiado pelo conselbairo 
Paulino ele Souza. 

o SR.. BELISARIO DE SOU7..A - Nã.o, sonhor; 
o partido do Sr. Paulino de Souza. não estã 
mais envolvido em politiCl!-. (Riso.) 
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(Trocam:.sc muitós e prolongw.los apartes, 
o Sr. presidente reclame. attcnç~ .) 

O Sit. SE.\BRA- Sr. presidente, espero que 
a benevolencia. dos meus col legas cQnslnta. q ne 
cu diga 1nais algumas pa.Javras para con
clu ir. 

A prova irrefragn.vel e a segninta: é que o 
illustt•a Deputa.do pelo Pnrá , ao enti-ar nesta 
Cama.!'a. o seu primeiro discm-:so foi um lliS
curso violento contra.- o Marechal Floria.no, 
por haver reformai.lo generaes, reformo. pa.rn 
a qu3.l S. Ex. havia conco1•rido . · 

"()SR- SE.\Blu-Estin1~ q.ne V. Ex- tivesse. 
feito allusão a isso, porque quero que V. Ex. 
me mostre onde encon tron . nes~ meu d.is· 
cur.so n,lmtses riue pregassem a. revolta. . 

O s·1c PAULA R.u 1os- Amanhã. lerei. V. Ex: 
pregava. a revolta. contr:i. · os tjtrannetes Bar-' 
bosa Lirn:i. e Julio de Castílhos. 

O Sr. SE_\.DRA-Senhores, o que eu 'fiz foi 
uma apreci<ição, mns não aconselhêi absotut:i.
mente a. revolta, a. que pE-ga.ssero ern armas. 

o SR. BARBOSA. LWA - Mesmo porque si 
pegassem, pe1·deria.m o seu tempo. 

O Sn.. SEABRA- Eu jã SPi que V. Ex. ê um 
grande gladia•_!or ; conbe.yo a fol'Ça e o poder 
de V. Ex., e não me mettia nisso porque 

O SR. SEABRA- V. Ex. nã.o OU\"ÍU bem, e tenho muito medo do _ caette. (Riso.) 

Ou viu V. Ex. cst:l parte ~ 
O SR. SERZEDELLO CoRÍ!ÊA. - Estou ou-

v~d~ · 

por is._~. nbaruo a. sua. illustrada. nttençii.o U)I sa. O&PU'l'A.Do- Quem tem medo não 
p:i.ra. o que vou dizer. va.e para bordo de navios revoltados. 

A prova. irrerragavel, inconcussa., in..tls-
cutivel do que disse e que s. Ex .• que havia. o SR. SEABRA- EU sahia. que V. Ex. não 
sicl.o eleito pelo modo porque 0 foi, logo que brincava para me mandar metter o páo. 
para aqui entrou pronu nciou um violento O SR. BARBOS.\. Ln!A- Foi graças a essa 
discurso contra o Marechal Florbno, por nttitude que mantive a ordem em Peroam· 
cau~ da refot•ma dos generaes, a.cto para o buco. . 
qual S . Ex . concorreu. o SR.. SEABRA- Senhores.a.revoiucão é uma 

O Stt. SERZEDELLO Corrn.f:A- Pclo a.mor de pagino. virada. Ainda pela terceil'a vez: a revo· 
Deus, V. Ex. não tem memoria. tuçã<J é uma. pagina. virada - e tenho res· 

O S1~. S!!:ABH.A-Esse dü cur.so é um facto, pondido ao nob1·e Depufado pot· Per!')ambuco. 
e cont.ra. factos nifo ha :1rgumentos . Pois bem, Sr. presidente, que a Republic:i. 

Ainda mais, a prova. irrefra.ga.vel, indis- SE'ja. issri. que a Republica. se-ja. exatamente a 
cutlvel do que tenho düo, está tembem na conf!~temiw.ç:io dos bra.z.11,i1·os, que & presti· 
declaração solemne, formal 6 irrefragavel do giem e prestigiem o Sr. Prudente.de Moraes, 
que s. Ex. fez no Cea.râ.. que ê o primeiro Presidente civil. 

o SR. HEXRJQUE VALLADARES- Foi o me- O SR. BARBOSA LDu. dá. um apal'te. 
lhor acto de S. Ex. O SR.. SEABRA - Nãoe~tou dando a V. Ex. 

O Sn.. Joio DE SiQoEmA- V. Ex. queria caldos de galliuha, po1'.1ue não sei fazer ~ 
que elle cruzasse os bJ"aÇOS e na'.lo. dissesse. ooodimento. Digo o que sinto. 

Mostrei que não ha motivo de suspeição 
O SR. SE.\BLu-Porta.nto. Sr. presidente, paro. co:n a miilba. pessoa. e a. da.quelles que 

a. que vem essa. accusa.ção ele revoltoso contra. estiver3.m n:i. revolta., que se acham hoje 
aquelles que, hoje, depois d:i. amnistia, do dispostos a trabalbar pel;, Repu blica. 
esquecimento se levantam pa.J."8. sustentAr o Porque motivo esSl. odiosidade 1 
primeiro governo civil <la. Republica. ~! Si a historia é de honrem. si 03. factos são 

Porventura, vós não quereis, não eonseo- palpa veis, si do Ia.do do ·sr. Prudente 4e 
tireis que aquelles que adherira.m since· Moraes estão revoltosos e do outro lado 
ra.mente ii. Republica. venb:i.m cooperar para. tu.mbern estão, e talvez mais encarniçados, 
o en11randecimento da. pa.trhi e da Repu- ·por que razão se ha de dizer, quamlo qual
blica. ? ! q uex• de nós se levanta que esse é o partido 

Pois. então, o seio em que se ab1•iga a da revol ta~ 
Republi_:a é tilo peqnenioo e acanho.do que senhores. si cu podasse desta tribuna. fazer 
nell~ nt~o 1>0ssam caber todos aq~elles que algum :i.ppello á minoria, eu cine não tenho 
queiram traba.l?t\l' em bem da _Patrit\ ~ ! . direito par:L isso, porque sou 0 menos sympa· 

. Para que. pois, esta. accu~açao de todo~ os thico a. ella (não apoii:l/Los), eu }ledil'ia. a 
dias, de t~d?s.os momen~s. açu~a.n:lo od1os. esso. que não vissenoa.poio.que dou a.o Presl" 
paixões, dn,dmd.o ~ fum1lta braz11e1~a e c:a.u- dente da. Republica, um a.pow iuteresseiro, 
sanda gra.:-es preJmzos :1.C! engrandecimento e porque pelo menos jã. ti\'e bastante desin
desenvolv1meu to da ptl.tr13. 1 ! teresse pa.ra. me oppôr- ao President.e d& Repu-

0 SH.. PAULA R_um>'-V. Ex ., quando blica . . _. (A.partes qúe -intcrropem o. orado1·.) 
SC1'Vill do p(l.I'ànympho, na. FMuldaàe de Oi- Não veja :L minoria. no meu procedimento 
reito de Pernambuco, pregou u. rev~lb. uma. especulação. 
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Si eu sustento o governo do Sr. Prudente 
de 1\fóra.es. é porque elle e o prim eiro Go
verno Civil da Republica. Hei de sustentar o 
Governo civil emquauto estiver dentro da 
Cc.nstituii;iio ; e o Sr . Prudente ele Moraes e 
aq~~lle que au1da. não ínfrigiu a. Constitui~~º 
do pa.iz. 

·lf)! Sa. OEPUT.'>.DO - O goverao do ma
recha l Deodoro foi militar e S. Ex. o. apoiou. 

lhada. nem pelo 11espotismo ne1n pela indifre
reoça.. (Muito l>en~. muito bem. O oi·ador e' muito 
applav.dvio.) 

O Sr. Presidente declar:i. que está 
finda a. hora do expediente e -.ai passar .:~ 
ordem do dia. · 

O Sr. Serzedello Co!•rên-Sr. 
Pre:>idente, eu lia.via. pedido a pa.hwra. para. 
uma explicação pe..c:soa.l. · 

o SR . PRESIDE~TE-Tem a. palavra. o nobre 
Deputo.do para urna. explicação pessoal. 

O §r. Nilo F"e~anba (mo11imanto 
. de atte1iç«o)- Não ""em offerec~:r uma. l'eplica 
prompt.a. a.o discurso do Sr. S&-ibl'a.. E' tlos 
primeiros dias do governo 1! 0 ·sr. Prudente 
de Mora.es, <>sua. a.ttitude ele combate :i. po- O Sr. Serzedello Co1~rêa (para 
titica. inicia.da por S. Ex. Denunciou-a desde um.a e:cplicaçiw pessoal) - Sr. presidente, 
logo, como compromettedora. da sol;erania e agradeço a V . Ex. o facto de ter-me conce
da independencla. da. Republica.. · dido a palavra p:i.ra nma. explic.1çiio pl'!S;oal, 

Historia ·a factura do primeiro ga.binete já. depois de a.nnunciada. a ordem do dia . .. 
civil. a · solução de continuidade tleante da Acredito que V. Ex. o fez porque seotm, 
situação passada. e da.llí o divor do das respon- na.tura.lmente, a. necessida.1le que eu tinha. 
sabilidades e do sentimento republica.no ela. de vir ao encontro da.; proposições que o no
direcç:ão dos negocios. Depois de a.Iludir a. bre Deputa.do pela. Bahia fo1•mulou e qne di
diversos incidentes politicos e de estudar a. úam elirectamente re:ipeito á minha conducta. 
e...-olução t:la crise u ltima que opa.izatra.vessa. politiea e ao mo~lo por que havia. procefüdo 
bate-:>e pela organizaçfl.o de dous par-tidos nos acontecimentos que em 6 de setembro en
regula.res que velem pela liberdade consti- lutaram a. Patría. 
tuciorial no Brazil. Não quero absoluta.mente fa.zer retal!i\çõ~s; 
. A proposito, cita. :i. historia dos partidos na. niLo venho tra.zer para :i. tribun:i. esso fer

A.met·ic:l do Norte · e na França.. Referindo-se mento de odio, õe dlscordia. ele a.ggres.~. a 
ao discu1•so do Sr. Porciuncula, ultima.mente que se referiu o nobre Deputa.do, com tã.o 
:pr<>F~rldo ~o sen3:do .. P que, como documento amarga. censura., qua.nclo, entret.'\~t~ S. Ex . 
pohtico e htterar10. e de uma chatice de fu- não fez, na. trlbuna, out ra. cousa. s10;.i.o a.g1ta.1' 
nambulo, indica como um symptoma amea- estes mesmos sentimentos de odio, de agg1•es
ça.dor da. unidade nt\ciona.l a. propagnnd& ~ã.o e de discorrlia . 
qut~ alli se 18.z da orga.nim.ção de partidos • O nobre Deputado p rocurou.mais uma vez, 
ests.duaes. tmfa.r dn. minb.a posição em rekçiio à situa.-

compulsa. a hi~torh cfa. Republi~ hesp:i.- ção delica.da. em que me :i.chei, por occ.'\Sião 
nhol:.i.. morta sem u m gemido no seio das da. re-rolta. 
cõrtes. e por força. das facções das provincias. Poderia. simplesmente dizer a.o nobre Depu
impondo a dictadura. de Ser;.>ano e a restau- t.-ido, que S. Ex., ou de~conheee absoluta.
ração da dymnMtfa dos Bouruons. mente os facl"M. ou ent.'io-reproduzo 11.quí a.s 

Em seguida. estuda. os mesmos ,:ympt.omas pa.lavl'as que jil. pronunciei- é absolutamente 
no lteicbstag e pede as vistas :la Camara. pasa. baldo de memoria, quando trata de faze;.: 
attenrler que :!e não füra a organi2açilo de apreciações, priocipr.lmente sobre a.•lversarios 
partidos regulares, com o mesmo sentimento politicos. 
p&trio. Garibaldi e Cavour não teriam reali- Sr. presidente. a minha situa.çiio em r eJa.-
zado a obra da un1dade d:i. Italia.. çii.o à revolta estâ. perfeita.me11te detinida; 

Vol ta a t ratar da política. brazi!eira e faz e!la, nã.•> consta de palavras soltas a.o vento ; 
uma. jura, a de ligar a de!ese. da Republica ella consta de pala.nas escripta.s.em documen
ao combate contra a sepa.1':1,çã,p ílo~ Estados. t.os fir mado;;, em dooumentospublicos, muitos 

Lamenta que o Rio de Janeiro. depois dos quaes f,mi.m feitos e publicados quando 
de tão nota.veis amrm:i.çües de nobreia. int.el- me achavn. na. propria prisão, qun.!ldo est:i. 
lectua.l nas lettras e napolitic:i. dur.'.l.nte o pri- cidade se ach3va assober bada pela revolta, 
meirO e segundo reinado. esieja. hoje sitiado q'uando o Marechal Floria.no Peixoto ainda 
pela. inca.pac!da.de de seu chefe. mandava effectuar as prisfies. 

Peróra, honrando as correntes liberaes da. O nobre Deoutado, si t ivesse memoria, ou 
opinião qur: deereta a dello itivti con:>a.g!'a(;ãO si procurasse· colher intormaç.ões fidedignas. 
da. dissidencia com um corpo de ideas e um para j ulg.1r com imparcialidti.de os seus a.t.l
progra.roma ·~e p;i.r.tido, pa:ra que um e outro 1 v111~a~·ios. ou pelo ·menos pa-r!l nlo v ir tla.. triw 
em plena. existenc1a e cm iuta. antagonica. bunn da Camilra füzer accus:i.çõe.s, perlllltta.-
9ignífiquem que a Republico.. nrr.o est<'.1 t ra.b:i.- me s. Ex., sem ba.ses, S. Ex:. ha.vi:i. de pro-
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curar ler esses documentos, havia. de pro· gencia.s que por acaso possa. ter tido com 
curar colher todas a.s informações, para. vir S. Ex., através de todas as situações diver
então fazer a.ceu~es, que merecessem fé, sas em que nos temos encontrado, a mais 
contra seus adversa.rios. larga deferençfo., quer na tribuna. da. Camara., 

O nobre Deputado insistiu, convícla.ndo-me quer nos e.scriptos que tenl10 publicado. . 
para um inquerito, a:fim de demonstra!'. que · Mas, o nobre Deputado obriga.me a.. da.r 
realmente na Casa de Correççiio havia. decla- urnaexplica.çao, que é cabal,clara, e que pre
ra.do que tinha. D.cada em terra para. insu- cisa per"feitamente ·a situa.cão de meu espi
bordinar a Escola .Militar. · . rito e · a posição que assumi ·nos acontec~-

Arfirmo, com ;\ serenidade de uma con- ·mentoS q"ue se deram. 
sciencia tranquilla. com a. hombridade de um Acabei de dizer. e a Camara. ha. poucog 
homem que não sabe mentir, que o nobre dias ouviu-me repetir, que a situação do 
Deputado não é capaz de encontt':i.r um bo- meu espirito, a preoceupaç.ã.o que me agitara. 
mem digno, que preze a. verdade, que tenha naqueUa época, chegando o fazei• a. chefes 
amor à reput ação a.lhela, para. affirmar se- politicos essa declaração-era de que o Mare
meinlho.ntedco~~ta. · d t t .b . chal Floriano Peixoto queria perpetuar-se 

yoco, ? .,.. o es. a_ r1 una.:n_?rne> respe1· no Poder. 
tave1s, mil!ta.r~s e c!Vls: o cap1tao d~ !_!lar e creio que isto não é mais myaterío. Acre
guerra. Jose V1ctor D~lamare, o cap1tao de. ditll.va. qua 0 Marechal Floriano preparava. 
fragata Buen~ ~randao, o coronel Thauma- 1 esse golpe, esperando apenas a. opportunidade 
turi;o~ o _capitão-tenente Huet Bacel.lar._ o para. tlgir. 
comnussar:o Ad?lpho de Ba.r1•os e seu 1rma~, E' essa a. decl.aroção formal e positiva. que 
outros mu1.~s 1hgnos e honr~~os compa.n.he1- tenho feito e que fu., mesmo sem receio. com 
ros, uns ro1l!ta1'8s_ e outros civis .. uns armgos bastante altivez, n a. prisão, em periodo de 
e outr-'S ndve!'Sa.r1os, uns r epublica.nos e ou- terror para muitos que, ou fugiam, ou cala
tros monarcb1st:i.s, que a.ttestem SL S. Ex. vam- se 
está. fü.Uando a. verdade e si é verdadA ou não • . _ . . 
que declarei sempre ter sido su.rprehendido Em hl situaçao d.~ espirita, encontl•a!l-do-
no dia 6 de setembro, Jlela revolta. me em uma occasm~, n'l. i11.i. do Ouy1dor, 

E o nobt'e Deputado sabe que, preso, <lea.nte muito antes da revo.ta. com o ~l!Jl1rante 
de um acto de hostilidade formal ao Mitrechal Mello, recoahecend~ pel_? modo prec1p1tll.do_ do 
Floriano Peixoto, a.cto que o magoou pi·ofun- seu ~melar. pela. ag1taç-ao que a sua. pb!s10-
damente, como podem dar testemunho amigos nom1a. revelava, qu~ al~uma consa. de .,r~ve 
politicos que conviviam com s . Ex . • nií.o e se passa_va., a.ppro~1met-~e de S . Ex . e in
acL"cdiW.vel que a mocidade d ti Escola. Militar, t erpelle1-o categor1ca. e ~rnceramente. S. Ex. 
que nã.o poupa.l"a dedicações . que levi~utou-se, coofes...~u que tra.ta.va JU5ta.mente d~ uma 
como um só homem. }la.ra. t:erca1• de p1•estigio revolta., de. um }llano :asto, que h&V1a. c01~.
ao Ma!'ecb.al FI01•ia.no Peixoto, deixasse de sultado varios elemento,,, mas que tudo h~vaa 
vir·. !le:por cont1·:i. mim, si ucca.so a um só na:irraga.~o. po~que o ~arecbal Floriano 
alumno me houvesse cu dírigido pai·a. convi- Peixoto ttoha. t11lo ~enuncrn. ~o quo esttl.v!t. 
dal-o para a revolta J preparado, em rela~o aos navio~ ela armada 

Qua.lqu.cl' u.lumno que t ivesse ouvido de e tomava as preciluç~s neces.5:1.r1as. 
mim u~a palavra de l~<'.volta , de con~piraç~o. o SR.. SEAJ3RA-EÚ. declaro que só soube 
uma. ~o ph1-ase susvena, ~~ te1·1a mu1~a da. revolta. no d ia 6 de setembro. 
homhr1da.de e bastante pa.ti·•ot1smo para vir 
com o seu nome declarar a.o Marecllal Flo
riano Peixoto, j ust ificando-o ele minha. prisão. 

Mas, conio V. Ex., sa.bem torlos aquelles 
que estitvam de accordo com o Ma1·: chal Flo
riano Peixoto, _que tal facto não se deu. 

O S1~. 811.ABRA. - Posso affirma.r que o al
mirante Mello disse que Y. Ex. lhe p:~1lira 
qlle o previnisse qual serfa. o d.ia da r evolta, 
bem como que de volta. do Rio da Prata, 
V. Ex. o censurou por não o haver feito. 

o SR. SERZEoEuu CoRt:i:A - Eu desejava 
que este ponto ficasse perfeita.me11te liqui
da.do, po1•que atê hQje realmente tem esta.do 
no mai~ profundo silencio. 

Tenho gua.rda.do constantemente para com 
o almil-ante Mello, através de todas as diver--

o SR. SERZEDELLO CoRR~.:A-Ponderei ao 
a.lmir:i.nte Mello que attendesse pl\l'a. a. gra
vir1ade da situação. Lembrei-llle que o Ma
rechal Floriano Peixoto não havia ainda. 
pratlcado um acto formal, positivo,· que se 
pudesse traduzir como um golpe de Estado, 
como quebra violenta. da. Constituiç-â.o, e que 
{aliasse no senti mento popular. Que era. 
cerca, era opinião minha. que S. Ex. prepa
rava. terreno ; que seu modo de ver indiea:va. 
isso, mas que era. pre~ calmo.. que era 
pr eciso que elle, que era. uma força, que re
presentaria ;i, resistencia, não fosse sacrifi· 
cado imprudentemente. Que qualquer im
prudencia. seria habilmente aproveita.du. pelo 
1farecha.l e que nesse caso esta.riamos l.rre
missivelmente perdidos. 
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Ob~ervei que S. Ex. hav'ia feito o 23 de l mintam si tiverem a coragem! E' de mais; 
novembro, para manter a Constituiç;"'ic de 24 estou canc:;.do de ~offoer a calumnia. e a 
de fM"el'eiro; que S. Ex. er<• a-garantia ('.a lperfidi:t. (Sensar;a:o.) _ . 
manutençiío da Constituição e que para ms aqui. os filctos - que julgue-me o pa.iz, 
tantq, no dia . em que essa. garantia fosse que julguem-me os homens de bem, que jul-
ff:uStmda.,. o Mn.rccba.l Floriano teria que- guem-me os republícanos. . ... 
brado mais uma força que se lhe poderia Em vida do Marechal, cheio de pr11St1g10, 
opi.:or, em qualquer golpe que prcr.cmdcsse idolatmdo. gna1·dei ·a posíç;lo c1e opposição 
dar. que o pUL1nr impunha-me para. não parecer 

O almirante Mello declarou-mo que tudo que ia füong~ar ao victoríoso. Depois de 
· esfava frustrado. morto, respeito a sua nrnmoría e admiro os 

Di1~ginílo:nos puro. o largo ria Carioca, ~eus serviços. (11poiados; muito vem.) 
observei-lhe que a opinião publiea bem on Saib;t o nobre Deputado que si fosse i·c1.1ol~ 
mal tinha est'1.bclccido ce1·ta. solfrlariertade toso o confe~s~1·ü1, poi:;; não seria a primeira 
entre nós e qne elle a frente de uma revoita vez CJlle a minha situação fosse essa. Saib::t 
ning-ueni diria que eu niio estivesse idcnti- s:. Ex. que dura.ntc as qui=stões militaras no 
ficado com elli?. Pedi-Ili.e ent~o que nada tempo do Irnperio, ninguem foi maí5 re·•ol
fizesse sem ouvir-me, porque p1•ecisava tomar toso rlo que eu; saiba S. Ex. que é lido na 
uma ar.timtle fr·a.nca.. Pedi-lhe que me dl;Sse historia que dm·ante o periodo o.gítadissímo 
a su"- pal:i.vra de lio:mi. que avi$:~r-mc-hia de da. ultima pl1;1se da monarchia. poucos atta
tudo. S. Ex. prometteu-m&. Separ~uno-no~. c:t:'a.m o regimen decahído com tanta. ener
Nuncn. mais füllei ao <i.!mirani.e ~obr·o tal as g-la; e rn.iba u.inda. que no dia 15 de novembro, 
sumpto. ~endo no dia. 6 completamente sur- ao lado de Benjamin Consta.nt·, eu roarcbava 
p1•ebendi•~o, quando ia (J;J..ra. il. Escola di1t' a pll'.'il. o C<Jmpo pa.ra proclamar a. Republica. 
minha aula. e como pfr.te da.r testemunho o Ató o õia em que foram demolidas a<i insti
tenente Tude de Xeiv;~ que se::nric. cl)mmi~o J tuiç-ões monarchicas era revoltoso; mas na 
e que deu-me a noticia da pt·ompcidão da Reoublica sô o fui em uma occa.sião. como 
Escola, porque a.esriu<ldra. se lln.via X"l'lVOltado. tr)(loS os meus cornpanhei1·os sabem; foi 

vozEs-Tudo5 sabem dis50 hoje. v. Ex. já deante1lo memorayel ~olpe de Esta~o.p~ra 
0 tem com le:i.ldade declarado ao paiz resta'belec~r a v1irencia da Con~titm(}ao, 
( 4 artes · • quando fui para a Escola, tendo stdo com a 

'P ,) maior let~!d:tde, sin:·eridade e franqueza., o 
O Sa. SEazEDELLO Coani:A-Demais, com- ririmeiro a ie<1antar, dentro mesmod11. propria 

prehende o nobre Deputado :pedeit~meilte E~cola, vints ao Congresso e :í. Constituição. 
porque assim procédi•t : consultado, ou vi do Si, pois, me achasse de novo .na contin
para. a. r'"volta. eu teria francamente <le dar gencii::. de ser ainda revoltoso contra. o Mare
a minha. opioião de discutir, de tornar cl:1ro cha.1 Florüi.no eu seria. no dia em que S. Ex •. 
o meu rill:do de ver ; e de dm1s uma, ou es- tivesse violado formalmente a. Constítui<;ão, e · 
faria. de completo accordo com o que se fize;;so. sel·o-hia com a maior energia, coni' eacriflcio 
e iria assumir a posiçã.o que o meu papel da vida. com a. co1·a.gem e nobl'eza eom que 
de pa.tríota.. que a minha qu:i.lirlade do mi- sempre soube mante!' uma posição firme e de
litar, e a que o meu plssa.tlo e o mett linilia.. Não ~ou um aventureiro político; sou 
nome dava-me dtreito de ter·; ou estarta em um homem de crenças e de convicções inaba
desa.ccordo e teria a co;·agem para dizer: ! la..-icis, servidas por gi·ande desinteresse. 
espeI'arei até o momento dalu<:t:i., porque nü.o (.Apoiados.) Acreditava. que o .Marechal que· 
sou denunciante. g1mrdarei absoluto si!encio; i•la ficar no governo, fa.cto que se não reali· 
ma.s, quan.do rebcn.tar o movimento. reser- zou, e dahí vem a pliraso memoravel que o 
vo-me o 11ireitü de_agit' co_m a_ maior fra~- 1 nobre Deputado citou, p~e~ende:r:do l_ançar-me 
queza e lealda.de. Foi e,;ta sltuaçao. Sr. pre~1- talve% com o mesmo esp1r1to de mtrigas, pe1•
deute ciue, infelizmente se me nii.o permit- mitta-me dizer-lhe, sem integção ele o1l'en
tiu. Fizei·am-sa reuniões, estabeleceram-se ce!-o, com o mesmo espirito de :perfidia ou 
comrnissões. distrib<JíNm-se p::..Pcis, orga,ui- ridículo com que se a envenenou: «quem 
za.ram-se até ministerios. com inteira. igno- errou fui eu, e q_uem acertou fbstes vós.» 
rancía. de mi,.fw. pm·1e e posso dar <listo testa- Sim, disse e sustento, quem errou fui eu a 
munho, não porque soub~~se antes da revolta, quem acertou foram os que estiveram <i.o 
mas, pur•jUe na fürtaleza. da Conceíç;"io tive lado (\O Ma.recbal. (Apoiados; brauos.) 
companheiro de prisão que conversando com
migo tica.ra. admirado de minha ignorancia e 
contou-me isso tudo, fallando-me em missão 
a S. Pa11Jo e a. ?IIootevi<léo. Tudo se fez 
nesta cidade em longos dias e tudo ignorei, 
tudo occultou-se-me. Eis a. verdade. Des-

o SR. SEABR.A. dá um apar~e. 

O SR. SERZEDELLO CoRRf:A-V. Ex. ouça.
me. Eu ouvi-o com toda a atteação. (Tro
cam·.<e rnuitos apartes. O ;J·1·. presickntc re
clama aUcnçuo.) 
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Disse e repito: quem errou fui eu e a roião tos p'elos gener:.es ou almirantes victoriosos 
foi slmple_~. Ea saht do mioisterio negando o :pudessem significar outr·a cousa sinão a. vi
meu serviço a.o Mar~chal p?la preoccupacuo ctor ia da força e a cons"g1~.1ção da vontade elo 
em que estavtt de que elle· preparava. o. cli- vencedo1•. (.4.poiados; muito b1.1m .) 
ct.-vlura. Vi que a Victoria da r evolta era P.elo me-

0 Sn.. SEA.tlRA _,, Nã.o !oi · isto 'lue· V 1 Ex. nos ~i incerteza par.\ a Repu blica, sinã9 a vi
uisse. V. Ex. dis~e que el!e estrag<tva a Re- cto1'ii.\ dn monaréhia; vi que o manifesto feito 
publica. pelo bravo almirante Salda.uha., cheio .:le 

o Sn.. SERZEDli:LLO CoRRÉA. _ Perdão, eu prestigio na sua classe e que tinha na ultima 
1i r · podi pbase enca.rnndo as aspirações da :revolta, 

n< ,o< isse iste e nem ·a.. di~er (avco·tos). punba. assim em :perigo a propria Repub~ica. 
attendtt·me o .nobre Deput.'l.d.o. O assu111pto é Vi tudo isto; mas, quando senti que a victo· 
delicado, o nobre Deputado aitacon·me no que ria do Mar.?chal Floriano Peíxoio aS*gurav:i. 
tenho de mais sag-r-.u:!o, que e a minha repu- d d " 
ta~:ão de homem publico e não quer ou vir· me~ a est.abilid:i.de do Sr. Pru ente e ~"1or-nes; 

e mals,a...~egurava. a S. Ex. a cert!!za de que 
O Sn. SEABRA - Bom, não durei nem roais poái:i. mc:smo chegar a commetter o erro de 

um aparte. suspeitar da. pureza dos ideaes republicanos 
O SR. SER.&r:OELLO Co&RL\ - Que cordura dos moços da Escola Militar, suspeitar des;e 

e tolarancia. tem pois o nobre Deputa.dn ~ Sr. ba.luarte da. lei-o exercito- se~uro de sua 
p1·esidente, a minha car ta em clo.rn. l}Uando posição, tão morto est:i.•:1 o 'Pel'io<lo dos p~o
uecla1~~!ª ao M;_1rechnl como ponto principal nunciameutos: quando n sa.lY-a. a Republtca 
n qaesta.o do Tr1bun:1l de Contas, deixei en- que s. Ex. podia tra.nquiU;imente gover
lrover nos entrelinh~s qual a. minha. preoc· uar pela certez··L e segurança. de que, apezar 
cupac:.ão e escrevi que o primeiro dever do de todos os dissabores e amarguras •. o ele
goveruo era estar dentro da lei e da. Con- mento l'epublicano e com elle o exe~c1to na
lltituiç-~o. (tl.zim·te>.) cioua.l e com. o exercito ns Escolas hao de es-

0 nob1·~ Deputado s:\l.Je que a ca1•ta contem t:Lr ao la.do de s. Ex. para ma.ntel-o no seu 
estas p:\lavras, paro. ri.ue me interrompe? posto, para tel'minar o mandato,-recon~ect , 

Pois nli.o vê que não podia em documento C!'i lllO republicano.o mea erro e o meu crime. 
publico '!ª.r coino motiv~ u~a suspeita. de \Apoia(los, muito bem . ) . . 
mell f:Sp1r1to, quando nao tmha as provas ~l' . presidente. tendo_ visto o Ma.racha.! F_lo· 
ma.ter1aes, quando aão havia um acto formal? ria.no :::nl,·ar a Republlca rle um pleb1sc1to 

Pat':l p1•oceder como quer o nobre Deputa.do perigoso, a. &epublica, meu ~dea~ de rnoço.q ue 
era prer.iso que eu fosse doido e não com- eu como milit<1 r e como cidada.o, e o nobre 
prehen1\esse a tlignidade do cargo. (Apoia- Deputado nã.o conte:;t<1, tinha. a respoasa.bili-: 
dos . ) dade de feu estabelecimento, que contr1bw 

M!ls• Sr. presi?ente, quando declarei que com o meu 0$forço fraco, mas sincero. pa.ra 
ha\·ia errado, . foi porque tendo esta preoccu- fundar. não podia. deixar de declarar. como 
paçao do esp1rfto, preoccupação que si não rleclarei . quem errou tui eu e quem acertou 
me tiniu. atimdo na. revolta francamente foste3 >ós. 
tinha-mo atirado em posição de hostilidlld~ o SR. FiumERICO BoRG.:.;- E' ma.is um acto 
ao :'.larech~I. porqu~ v~tindo uma fürda. ti- iouva.vel de V. Ex. 
nba.·a. despido pí\ra uao 1r dtfe\\det· o govern?, 0 SR.SERzeDELLO CoRafa- Sr. presidente, 
<l,!16 se encarna":ª na. pessoa de S. Ex. , pos1- h3. na declaraç;io do nobre Deputado, feita em 
çao que :i.utor1~ou S. E~. correcta.mente nome do almir:i.nte Mello uma pa.rteque não 
a prender·me; v1 os aco11tec1mentos desenro· · · · · .~ s E. h 
Jarem-se, de modo tfü·eri;o; vi s. Ex. füzer a e ve!\la.de1ra, e que • :x:. , ao e ega.r, me 
eleiçã~ presidencial e este mesmo candidato tl ve,,se censurado. ,- . .. 
que vmba su!Ira.ga.tlo de Iong(l. dnta. ter os O Sa. ~EABR.A - Nao censurou por l:>to. 
a.pplo.usos do partifo que apoia.vil. o 1',!a.rc- V. Ex. foi quem o censurou. 
cha.l Floriano e que mais apoiavam os se'us OSR. SERZEDELLo COP.RÊA- Não me re-
actos nesta Camara.. (A/lOiados.) corclo absoluta.mente de tei·O féito . Em todo 

Quando declarei com sinceri1la1e que quem caso está perfeitamente explica.do o i11ciclente. 
er1•ou fui eu. foi porque, tendo no men 1~epoi· Qua.nto ao meu mandato, que o nobre Depu· 
mento a.:>Segurado que estava profunclamente ta.do Insiste em querer atnrma.t· que foi 
co11venc1do que a. r~volta. não tinha intuitos sómente a victol'ia. ·dos que combatiam o Ma.
res~uradores, pois o chefe da revolta. o rechal Floria.no, devo dizer ao nob~eputado 
almirante Mello, ha.via sido o chefe do (1·i11dó-sc) que niio deve sel' tão cruel. 
movimento de 23 de novembro, vi com S. Ex. me.•mo revoltoso, 1lh•orciado com 
su:rpreza. desenrülar-sc o manifesto Salda- pletamente rlo partido da sua te1·1•a natal .o
nba.. pondo em jogo a Republica. na pro· qual sustentou o Marechal Floria.no e dcu·lbe 
posta. do plebiscito, como si os plebisciws fui· nest3. Co.mar•~ todo o seu apoio e seu voto, 

CAm ara V . 11 
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S. E:x. nD tombadilho do Agitid11bm1., ·cha
mando tudo e todo~ de tyranuetes, a.caba 
entretanto de declarar que e membro deste 
pa:rtido ! 

o SR. BEZER.fUL FOXTEXELLE - E que já 
e~ta peniienciado. 

O ~R. SEA.HRA- O que V. Ex. desej()., niio 
alcança. Nesta isca niio pego. 

0-Sil':. SERZEDELr,o Co~R~A- No emi.anto. 
o nobre Deput~do dei:e saber. e podem va· 
rios Deputados dar disso attestarto - que 
quando entrei nesta Gamara não fui recebido 
pelos meus antigos c0rreligionarios e amigo:; 
políticos e pelo Sr. Glice:-io co:no a<l.versatio. 

Ao contrario, recordo-me de um aparte de 
S. Ex. quan•l<> dedara.va que não tinha ha
-vido uma •lerrota. do Part itfo Republicano 
Federal nesb Capital. porque S. Ex . !lle 
considera.v:i. um dos fundadores rlo seu p~l'tido. 
(Apoiados gcraes. Co11firmaçr10 do :,;.ml:ral 
Glíce?·io.) 

Ma.is aind<?.: eu posso dl'.clarat· ao nobre 
Depqtarl.o que, si houve elementos v;i.liosos 
adversos ao Pa.rtído Republica.rio Federal que 
cooperaram para a minha eleição, si houve 
mesmo uma larg(t parte elo C(•mmcrcio df'sta 
Capital que ent.,ndeu suffrago.r o meu nome. 
J1ouve de outro fado elnmentos genuinamente 
republicano~. ,ja.c(Jbio.os ~-errnelbo~ e co:orado.:; 
que me dei·am os seus Yotos .. (Apoiados.) 

Posso eit:tr ao nobre D:!puta<lo os Srs . Pe
dro Borges. França. Cn.1·va1lio e Ferrcil'a H.:1-
mos. amigos dedic:i.<los do Marc1:hat, que tra· 
ba.lharam pela minha eleic;ã.o. 

O S1t. SiüBttA- Cite o Sr. í•:eico Coelho. 

Võ, pois, o nobI'e Deputado que a minha 
candidntnra. ao C.1.rgo de Deput.ado por esta 
Capital, si foi :por uns interpretada como acto 
de desaggravo á injustiça. que lia.via soffrido 
na. pi:'isã.o, era interpreta.da. por outros como 
uma. pt'o.va de que não tinha. com ,,. revolta 
outra solidariedade sinlio a. do sofü·imento e 
de que na Cam:ira eu não seri<i. outra cous~ 
sinã.o repl1bfie:i.no since:rn e deilica.do ao ser
viço das instituições- isto mesmo que ::cu. · 

O nobt'e Deputa.do me pet'mitra ;igo1·a. fü. 
zer-lhe um conví.te: v:i.mos deixar ele la.'lo 
est;i.s questões pessoaes. 

O Sn. SE.illrtt1.-V.Ex. foi. quem as trouxe. 
O Sa. SERZEDEu.o Cocmi'.:A-0 nob1'e Depu

ta•1o uiio é para commigo simplesmente mu 
adversa:rio; sei perfeitamente que o nobt·e 
Deputa.do tem ~ncorcs contra mim. 

O Sn .. SEABRA - Ao contra.rio; ape7.ar ele 
ser de;;tm·rado. 

o SR. SERZEDELLO CoRR}:,\ -0 nnbre Depu
t:ül.o não perdoa aimla. este crime que pra
tiquei contr.i. S. Ex .. qu;tndo tom;wa uro11. 
attimde franca. e a.berta. no movimento de 10 
ele ;\hr il. .. 

O Sr. . SEA13Il.A.-NJ.o é exacto. 
o Sr.. SERZEDELLO COP.Rf:A.- . .. quando se 

prununcl:i.va d;.1. jauclla da casa do Marech:i.l 
Deodoro e declarava. que não era. m<ils tempo 
para discurso. ma:; ~;a.ra acção. 

O S1L SEHntA - Não ê exacto, porque 
nunca. lá foi. 

O SR. Sr.azs1>i;r,r..o CormÊA-0 nobre Depu- · 
t.'\llo. preso já a bordo <lc um navio, cumplice 

O Su. S1m;r,1-:ot:L1.fJ Coiu:iü-Po:;:>() cit:w o no crime Je se<1içi~o. e;;creveu-me uma cat' t.'1., 
Correio que e uma. rew1.rtiç;.1o omle exis- eu ministro, pedindo :p:i.ra man<la.r soltal-o e 
tnrn republican<)S comi) V1!iga CabrJ.l. c.:om allirmn.ndo ci.ue não era cumplice no movi
grande influencia. e quo mo deu gra.n1lc nu - mento revolr.o~o. 
mero de YOt os. o Thesouro. a Rap~rtiç:io <la vor.ES-Oh ~ 
Indust1·ia e Olll'ag l' ul>l icas. nas q1111.es um 
grande numero tlti empregados sutrl'll.g;lf'll.m O SR. SEr..zr.oELLO Con.n.~:A-Nii.o pude cou
o meu nome pala. eurrecç;.io de meu. procedi- seguir contra-ordem t.l:i. prisío, nestas condi
mento como ministro. oõe:;: o nobre D?putado g-uaràa esse odio sb-

Posso a.incla citar :r_o nobra Deput~do o ereto contra. mim . 
apoio moral que recebi e cr·eio que este nome O SR. SEABRA-A carta está publica.ela. com 
não me pórle ser suspeito. de um dos homeos ·0 meu discurso. O que admira é que V. Ex. 
mais respeita.veis qU\-< teem este -paiz ,o <:onse. não tivesse r'espondido á c~rta de um collega 
l he!ro Paulino. embora. afastad? <la politíca preso sern ruoti vo , 

· act1~~· mas qu~ de~ º.seu apo~o e as~~ de· 0 sr •• SER.7.EDELr.o CoRRÉA. (sor~·úirlo-.•e) _ 
dica,ao franca ao Marechal Floriano Peixoto. Mas é e$actamente isto que estou dizendo; 

O SR.. BrcLrsA.RIO DE Sooz~ . -0 Sr. P~uli._oo é que o uobre Deputado niioperdo:i esta.tal~, 
decla.rou q.ue V_ Ex. era •l1guo de suffrag10, este cri me .•. r Riso_) 
mas não se en10Iveu na. eleiccí.o. 0 si::.. SE,\B~,\. _ Pet"dóo, está perdoado. 

VOZES-Oh! (Riso.) 
O Si> •. FREDE1uc:iBoRGEs-Basta.v~ ~t.e ~eu o$!{. Sim.zeor.LLo Cor:.d:.t - •.. de sorto 

apoio moral para. ter t1 1do valor. qun tada.s as vezes que o nobre Deputa.1lo 
o sn.. SER.ZEDELLO CúltR~;.\.-E' isto que cs- P<}l'c. vem;~ tribuo:L fazer acc1isações l!onti~.i. 

tou declarando. a. minha ob:;curidalle. Eu convido, pois, o 
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nobre Deputado a ser mais tolerante, mais 
moderado e a. cuidarmos mais seriamente 
dos interesses do paiz. (Mitito bem; muUo 
bem. O orador foi coniprimentado por muitos 
Deputados.) 

ORDEM DODIA. 

O Sl.·· .José Mariano - Peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. Pi-:EsIDENrE-Tem a palavra. 
O SR •. losÉ M,rnrA:-<o-Desde o c~meço da 

sessão pedi ó. V. Ex. o. pal:l.vra para. urrn\ ex
plicação IJessoa.L E' succinta, é breve, e as
seguro á V. Ex. que nada tem com as ques
tões politicas. 

O SR. PRESIDENTll - Tem a palavra o Sr. 
José Maria.no pa.ra uma explicação pessoal. 

O S11·. José Mariano (pai-a irnia 
e.i:plícaçc7o pessoal) - Hontem, quando chamei 
a attençi'.i.o dos meus collegas para a votação do 
IJarecer da Commissão de Policia. que conclue 
pelo preenchimento do Jogar ele offichil da 
secretaria desta Cam:i.ra, pareceu a alguns 
amigos meus que havia umresentimento, uma 
queixa, uma desa:ffüição para com o nosso 
collega interessado na questão, porque o seu 
genro é q11em vae ser nomeado. 

Se11bores,absolufamente não h:i.via. nem ha 
da minha parte taes resentimentos. Niio me 
moveu nem me move nenhuma desa.ífeição 
ao nos~o illustre collega. Para me expressar 
daquella maneira eu raciocinei desta fôrm:t: 
ou este log:tr e inutil e neste caso .deve ser 
rnpprimido, dando nos o exemplo de eco
nomia ... 

O SR. MALAQUIAS GoNç.1.LvEs-Isto já está 
explic;~clo. 

o SR. José MARIANO -V. Ex. seja mais 
tolerante. 

O SR. MALAQUIAS Go;sgALvi;:s-Intole!'ante 
é V. Ex. 

O SR. -TOSE MARIANO-V. Ex. não é o Pre
sidente da Camara.-e, si eu estivesse fóra do 
Regimento dando uma explicação pessoal, o 
Sl'. p1·esidente me teria cha.mri.do á. ordem. 

Mas. dizia eu. ou este empt'ego é inuti.I, e 
nesse éaso devia ser supp!'imido, ou 6 neces
~ario e devia ser preenchido por algum desses 
empregados da Cama.ra. E então me lembrava 
que para esse mesmo logar de official sahiu 
ila redaccão de debales o Sr. Xavier. o Sr. 
Valle. actual chefe de secção da acta. e até o 
actual diTector da Secreta.ria. 

Parece-me. port ;nto, qne a escollw. devia 
ser feita ,]entre e~tes que rtfünosamente tril.
ballrnm no serv·íço da Cama.ra, e não entrar 
um p1•etendente de fóra. Dou esta explicação 

pam V. Ex:. ver que assim prÕcedi tomando 
a defesa dos pretel'idos contra o poderoso-de 
occasião, que é o funccionario ligado áquelle 
meu illustre collega. e amigo, dando assim 
prova de maior coragem do que se tivesse 
attemlídc ás solicitações do amigo, que devia. 
ser o primeiro _nesta. occasiã.o a. nIT.o collocar 
os seus collegas nesta dura contingencia.. 
(~[uito boin.) -

E' annunciada a votação Llo parecer n. 64, 
de 1897, nomeando para. o ca.rgo de officia.l rla 
secretaria da Gamara dos Deputados, -vago 
-pela promoção da official Carlos Fl'ancisco 
Xtwier ao cargo de chefe de secção, o cidadão 
Arthur Dias (discussão unica.). 

O S:i:-. Pr"e~idente-Vae-se votar o 
parecer n. 64, de 189i. cuja votação iniciou
se hontem e não t?rminou. por se variticar 
a ausencia de numero legal. 

O parecer conclue do seguinte modo: 

«E' a Commissão de Polici(l. de parecer, de 
confor•midade com a attribuição que lhe é 
conferida pelo art.180 do Regimento Interno, 
que seja provi~.o o referido loga.1• pelo cidadão 
Arthur Dias.» 

Posto a votos,e approvado o pa.recer n. 64, 
rle 18Q7, por 96 votos contra 30. 

E' annunciada a. vot:.tção do projecto 
n. 284 A, de 1895, a.llto1·izando o Poder Ex
ecutivo a ma.nd;tr pll.gar <~o carteiro d.e 
l'• classe da Repartição Geral dos Correios. 
Philomeno Jo..:elvn Ribeiro os vencimentos 
que Lleíxou de IJe.rcober (2' discussão). 

E' pusto a votos e approva.do em :!" dis
cussão o seguinte art.ign unico t\o 

PP..OJF.CTO 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo n.uto

rizado a mandar pagar ao carteiro de l" classe 
da Repartição Geral do~ Correios Philo~eno 
.Jocdyn Ribeiro os nncimentos que deixou 
de perceber durante o tempo que decorre de 
1 de fevereiro de lS\H a 28 de junho de 1895. 

O Sr.Pauía. Ramos (peJq,,_,frdeili)
Sr. presitlente, peço a V. Ex. que consulte 
i camara. se concede àispensa de intersticio 
p!\ra que o projecto n. 284 A, de 1895, entre 
na ordem do dia de amanhã. 

Consultada, a Carnara concede a. dispenso. 
pedida. 
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E' annunciada a v::itaçã.o do projecto n. 15, 
1le 1897. redacç:1o para 3"• r1iscus;ão do prn
jeoto n. 44 A, de 1896, que marca. o pessoal 
dos 1.:sta.dos-ma.iore5 do Mini:Stro da. Ma.rinhtt 
e do chefe do estado-maior gcner:i.l da ar
mada e·os respectivos vencimentos (3" dis-

-cuss1!.o). 

O S r . P a ula R ::un os <11cla orcleíil) 
-Sr. pra~!dente. não é novi•fa.do para v_ Ex. 
que o prt'jecto. que a Cama.1·a Yae vot:~r em 
ultima. discussão, i.ransi tou por esr.a Ca.ma1·a. 
em ·momentos de a.gita~ão. <le maneiro. que 
eu, }leio menos, não pude apprehendel-o bem. 

Nestas condições. solicito de V_ E:,. into1•
mn.ções de modo a que eu po~;a votai-o com 
conbecimento de causa. Pergu nto a V. Ex.: 
este projecto traz augmento de despew.s ~ 

O Sa . PR.:sme:~Te-Estão present~ al~'Uns 
dos Srs. membr~ da Commissã.o de Marinha 
e Guerra. que subscreveram ou deram pa
recer sob:·e o pNjecto. e. portanto, melhor 
poderão responder á. V . Ex. 

O Sr. Ovídio Abi-Rntes - Sr. 
presidente. eu fa i da. ex-Commissão de Ma
l'inha e Guerra., e , p::>r ü;so. venho dar algu
m11s explicações ao nobre Deputado por S:inta. 
Catll.arina. 

A ex-Commisfão. de Marinha e Guerra, 
dando parecer sc~re o proje~to. a.penas visou 
equipa.ra.r, ou, em outros termos, or;:aniz;i.r o 
estado-maior do ~Iinistro cJa Marinha, ele 
acco1'do com os e~tados-m-iiores llO Ministro 
d:i. Guerra., do Presidente da Republica e do 
:'\.iudante-Gene1·.il do Exercito, não se preoc
cupando com o augmento de de.sp ~za, que, por 
:i.cu.so, este projecto pu•ltõsse t razei·. 

Sã.o es~s as informações que. c".>mo m~m
bro da. ex-Commissão de :\farinha. e <.iu•:rl'J., 
U!nho a rla.r ao nobre D2putado. 

Posto a votos, é a.pp:rova.rlo em 3 • cl isco ;s5.v 
e enviado á. Commisc;ão de f<eJacção o sc
guint& 

PROJECTO 

N . 15-1897 

O Congresso Nacional decreta: 
At•t. l. 0 Os estados- maiores do Minisiro 

da. Marinha. e do chefe do est.at.lo-maiol.' da 
armada ficam constituidos do seguinte roO!lo: 

Jlinistro da Maririh?. 

Um sccrctario- officia.l d:i. n.r1nad:i. 
Um o111cial de gauinctn, qua sct•à civi l ou 

milita.r ; si for civil, &eL·:i. sempre tiro.do de 

entre os cmp~ega.tlo:;; das reparliç<'.ícs de ma~ 
rinhr •. 

Tt'l!S a,jU<1a!ltcs 11c .ordens-!" ou 2'~ to
nences da. arma.da. -

Chefe do· cstarlo·m~'l.ior gancml 

Dous ajudantes · de ordens- 1'" ou 2'" te· 
ncnU.·s da. tu•ruada -

Um sccretario~c.ffi~ial superior l\O qun.t.l ro 
e trcct lvo da a1•mtv~a. 

Ar t . 2- • Os vencimentos 1!0 pessoal acimá 
sc!'ã.o 1·egu lados pelo <le::rcto n. ~8Z, do 7 l!C 
dezemlu·o de 1894. 

Att. 3." Revoga.m-se a.> dispClsi~.õ~s em 
CO!ltrario. 

O S1·. C:'\s~i:ln.o iio ~s ~ei
n"i•~oLo (1)efr~ qr:fem) requer verifica.çii.o da 
vota1,:ã.o. 

P1•occdendo-se á nova vor.a\~o. verifica-se 
te~cm 'fOtn.do a làsor í2 Srs. Dopu ta.rlos e 
contr•~ 36 . 

E' a.nuunciacla. a votaçii.o do projecto n. 16, 
de 1~97 r edacção par a 3' discussão do pro
jecto n.' l 91, oe 1SQ6, que decla1•a isentos d1\ 

penllorn. vn.1·!cs ben;, além. ~os enu,!llcrados 
no ai·t. 529 do decrdo n. 7.3J , de 2v de n.o ~ 
vemliro 1\e 1850, e thi uut1•as providencrn.s 
(3• rfücussiio). 

E' o projecto n. 16, de 18~7, rejeitado por 
GG v<.ito$ contra. 46. 

o Sr. Laln:art.i n c (1icl1t 01Ylem) 
requer verific::i.\~O da "\"Ot;~,iio. 

Procedendo-se a nova votacfLO. ver iticn.-sc 
tel- ~iilo o pi· ~jerto n. lü, de l S~i. l'f'jllito.do 
por Oõ voti.i~ cc " 43. 

E' annnnciad<L a 3' <l.iscussão llv projr:cto 
n. Q, de 1897, auforiza::idn o :!OVCl'no. desde 
J:i.. (\completar o decrêto u. 3:lt.i A. <lc !G do 
nJWil de Jl)9Q, fix:a.nd·) p:l.l'I). (l. rer~1r1l\:L l:Offi• 
pulsorh ou voluntaria_. nos_postus_ ~ue men
ciona as i~ades e gra.t1ftcaçoe~ addtcLOna.es no 
soldo.' segLmdo a tabellu. que p1•opõe. 

Vein ,\ i\;esa. é lidu , apoiai.l a. e envia.da. a 
Comrnissã,o de Ma1·in lla e Ouerra. a seguinte 
e1oen1la. substitutiva. a) projecto n. 6, 
de 1807 : 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art.. 1. • Além dos casos previstos no. lei 

n. :!60. de 1 de de-zea1bro de 18:11, ll•we1•ci. 1·c· 
formn '"•luntari:~ ou compulSüri;i. p:u-:i. ~ 
oíllciat:!S rlit!i cla.sses a.uncxns d:1. r\1'tl1lldn. fi
c;t111li> :ui i1l:ules e grat itlcaçGes ;v1dicionacs 
1·cgulu.<la:; pela.s t.;i.beHus s~uintcs: 
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I-Reforma. com.pulsoria do Corpo de Sa.ude .!l pharmaceutico5 

---· - ----- -----------·--- ----------;c---------------

1. 
LDHTES 

DAS IDADE 

POSTO .s 
~ 

'õ 
;;>-

Inspector de saude naval, cont.ra-almira.ntel-; 
Cirurgião de ]" classe, capitão de mar e· 

guer ra................................ 59 
Cirurgi5.o de 2• classe, capitão de fragata... 51 
Cirurgiiio de :~" classe, capitão-tenente.... !;.5 
Cirm•gião de 4" cla.s3e, !"tenente .•....... 1 50 
Cirurgião de 5" classe, 2" tenente ......•.. ! 4.? 
Chefe de phll;rmacia, capitão 1!~ _fragata.· \ 51 
Pharmaceut1co de lª classe, cap1tu.o-tenente 55 
Pha.rmaceutico de 2" classe, l" tenente ..... ! 5:3 
Pharm~tc&utíco de 3" classe, 2'' tenente .... 1 50 

p1~1~-~n~~~~-t'.~~ -~~ :~ _c_1:::~·- ~-~~1:~~. -~~-r~~f 45 

·~ 1 ;r, 
;:; 
:=.. 
s:; 
õ o 

T~IPO DE SERVlÇO 

138 Por unno que exceder de 30 

Gt 
62 Í 
60 

tºr anno que exceder de 25 

55 1 
50 Í Po1• anno que exce<ler de 25 
61 
62 
60 
fl5 

(Por anno que exceder de 25 

/\.Por anuo que exceder de 251
1 

50 

II-Reforma compulsaria. do Corpo de Fazenda 

Lr:-IlTE 
DAS ID.~DES 

POSTO 

Commissario geral, capitão de mar e 
guerra ............................. ··· 

Commissario de l" classe, cap~tii.o de fragafa 
commissa.rio c1ç 2" classe, capitão-tenente .. 

ôl 
59 
57 

Commissario de 3" c!~sse, 1° tenente....... 55 
Commissa.riode 4ª cla.,:se, Z" Lenente....... ;;o 
Com miEsario ele 5" classe, guard~-ma1•inh:i.. .15 

TEMPO DE SERVIÇO 

65 
64 
62 

l Por anno que exceder de z.s 

GO 1 ) 
55 j 'l,.Pora.nno que exce(ler de2.'5 
50 

150$ 

120$ 

80$ 

120$ 

80$ 

120$ 

80$ 
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III - Reforma compulsoria d.o Corp'J- de Ma~hiuista.s Navaes 

POSTOS 

LThUTES DAS 
lDADES 

.:? 
~ 
§ 

TE~IPO DE SllRVIÇO 

~~~~~~-'-~~~~~~~~~~! ~ 
6-i !Por anno que exceder de 25. 

Eogenh">iro-machinista capitão de mal' e 
guerra ...................••.....•..... 

Machinisfa, de l" classe. capitão rle fragata. 
:Machinista de 2• classe, capitão-tenente ... 
Machinista. de 3" classe, l" tenente_ .....•.. 
Machinísta de 4" classe, 2" tenente .. _ ... _. 
Ajudante-machinista.. guarda· marinha ••... 
Sub-ajudante, sargento-ajudante ....•.. , .. 

59 
07 
53 
53 
50 
45 
40 

6Z :rnem .........•......••... 
60 1I1lem ••••••••••••.••••••••• 
58 llclem .................... . 
55 Idem .. _ ........••..... _ .. 
50 Idem •.••..•••••..•... , •.• 
-15 Iüem ......•.. _ .••.••.•... 

120$ 
120$ 
120$ 
80$ 
80$ 
80.) 
80$ 

A.rt. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das se:"isões, 11 dejunho de 189i.- Albuquerque Sercjo.- li-ineii J:facl1ado.- H. 

VaUada~·es.- A.ugiisto Serero.- R. Pai:clJtJ. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada. a 
disclLss:.i.o e adiada a vot::u;ão até que a com· 
missão respecti ....-a dê parecer sobre a emenda 
offerec:ida. 

Entl'a em l" discussão o projecto n. 11, de 
1807, <llspondo 'sob1·e a promoção de offü:iaes 
do exercito. 

Nillguem pedindo a palav1«1,e encerra.da. a. 
discussão e adiada a votação. 

E' anuunci~da. a cliscus~ão unica do pro
jecto n. 17, à.e 1897, autorizando o Poder 
Executivo a conceder ao bacharel Octa.via.nü 
de Siqueira Cava.lcanti,jui% substituto seccio· 
ual do Estado do Amazonas, -oito mezes de 
licençu., sem vencimentos. para tratar de s1.H 
saude onde lhe convier'. 

Nínguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e a.dia.da a votação. 

O Si:-. Presidente- Esgotadas as 
ma.terias da ordem do dia, designo para 
amanhã a. seguinte ordem do clia.: 
Votaç~ão das seguintes materias: 
Do projecto n. 11, de 1897, disponrlo sobre 

a promoção de ofilciaes do exercito (l'' diS· 
cussão) ; 

Do prqjecto n. 17, lle I8G7, autoril:a.ndo o 
Poder Ex.ecutivo a conceder ao bacharel Octa.
viano de Siqueira Cavalcanti, juiz substi
tuto seccional do Estar.lo <l.o Ama.zonas. oito 

mezes d.e licença, sem vencimentos, pará 
tra.W.r •le sua saude onde lhe convier (dis· 
cussão unica) ; 

Discussão unica do parecet• n. 67, de 1891, 
1·econhecendo deputado pelo 5'' districto do 
E~tado •la Bahia. o Dr. Leovegildo do Ypi
ranga. Amorim Filgueiras, com voto em se
para.O.o ; 

3·• discussão do projecto n. 284 A, de 1895' 
amorizando o Poder Executivo a mandar 
pagar ao carteiro de l" classe d3. Repa.rtiçã.o 
Geral dos Correios Philomeno Jocelyn Ri
boiro os vencimentos que deixou de per
ceber. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 20 mi
nutos. 

29" SESSÃO E~t 12 DE JUNHO DE 1897 

Presidencia dos Sr-s. Artti.u1· Rios (presidente), 
Va.::- de Mello (1.0 vice~presiden,c) e A1·thiw 
Rios (presideMe) 

Ao meio-dia procede-se á. chamacla, it. qual 
respondem os Srs. Arthur Rios, Gustavo 
Veras, Co,rlos ile Novaes, Al'\'ares Rubião, 
Si va Mariz, Si!verio Nery, Carlos Ma.reem no, 
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Albuquerque Set'ejo, Amorim Figueira. Au
gusto Montenegro, Tbeotooio de Brito, 
Serzedello Cor!'êa, Lui;r, Domingues, Ro
drigues Fernandes,Guedelha 'Mourão.Eduardo 
de Berrcdo, Ani~io de Abreu, Elias Mar
tins, Hemique Valladares, João Lopes, 
Francisco Sá, Marinho de Andrade, Au
gusto Seve1•0, José Peregrino, Ermirio Cou
tinho, Teixeil•a de Sã. ,Afionso Costa, Her
culano Bo.ndeit·a, Mala.quía.s Gonçalves, l:la.r
bo:;a Lima,Cornelio da Fonseca,Julio de .Mello, 
Juvencio de Aguiar, João de Siqueíra, Angelo 
Neto, Arthm· Peixoto, Rocha Ca.valetinti, 
Euclides Malta, Araujo Góes. Neiva, Sea.hra, 
l\lílton, Francisco SOO.ré, Manoel Caetano, 
Eugenia Tourinho, Paula Guimarães, .João 
Thl.ntas Filho. Adalberto Guimar-d.es, Tolen
tino dos Santos. Paranhos Mon tenegro, Pi
nheiro Junior, José Murt.inho, Osc:i.r Godoy, 
Tímotheo d:~ Costa, Augusto de Va.sconcello;;, 
Ri>.ul Barroso, Felippe Cardoso, Erico Coelho, 
Nilo Peçanha, Silva Castro, Julio dos Santos, 
U1·bano M:n·condes, Calogeras, Vaz de Melio, 
Antero Botelllo, Alfredo Pinto, Alvaro 
Botelho, Leonel Filho, Lamounier Godo
fredo, Antonio Zaca.rias, Rodolpho Abreu, 
Cupertino de Siquei::-a, Theotonio de Ma· 
galbães, Manoel Fulgencio, Lindolpho Ca.e
tti.no. Edue.r;lo Pimentel, Roilolpho P:\i:xão, 
Gn.leã.o Carvalbal,Luiz Fia.quer, Casemiro da 
Rocha., Oliveira Bragn., Adolpho Gordo, Ce
sa.rio de Freitas, Arthur Diederichsen, Ovi'1 io 
Abrantes, Urbano Lle Gouvêa, Hermenegildo 
de Moraes, Luiz AdolL•ho, Xavier do Va.lle, 
A lcncar Guimariles, Braz\lio da Luz, fa'Oncio 
Corrêa., Lauro Muller, Paula. Ramos, Fran
cisco Tolentino, Pellro Ferreira., Plínio Ca
sado, Guillon, Fra.ncisco Alencastro, Victo
i-ino Monteiro, Vespasiaao de Albuquerque, 
Py Crespo. Ct\mpos Cartíer e Ca::shino do 
N:i.scimerito. 

Abt·c-se a ses;;iio. 

E' lida e posta. em discussão a acla . 

O S1·. Rodolpbo Abreu- Sr. 
presidente, ngur.:i.ndo na acta ele hontem 
como ausente sem causa partic ipada, devo 
dizer â Camara os motivos que me levaram a 
não comparecer â. sessão. 

Não compareciá sessão de hontem, Sr. p1·e
sidente, porque o cumprimento de um llever , 
que reputo patriotico, exigiu a minha pre
senc:a, como repeesentante d ·o Pai:;, na ho
menagem que a Marinha Brazileira e Escola 
Naval prestaram aos heroes de 11 de juuho, 
na br.ta.lha de Riachuelo. 

E'-me grato ter concorrido com a minha. 
presen~.a a essa solemnirlade. Esta dat& glo
riosa. nos anna.es da nossa h istoria e da Ma 
rinha. Brazileira, elevou essa. heroica. corpo-

ra-<:áo :u·mada. do paiz á altura das ma.is glo
l'fosa.s ma1•i1ü1:i.sdo mundo. (Apoiados.) · 

Assisti, S1•. presidente, a essa tiatriotica 
homenagem, coi!l a alma de um patriota que 
revi:i. e relia nessa. homenagem grandiosa. um 
dos factos rna.is proeminentes da vida da
quelles heroes ! 

Si aqui estivesse presente hontem, eu teria 
perlido (]UO V. Ex. consult<•ssc a Camara., 
como o faço hoje,no sentido de se inseril• na 
act<i da. sessão um voto de homenagem aos 
he1•oes mortos e aos v ivos daquellc glorioso 
ft:ito, que tanto ennobreceu a nossa. Patrfa, a 
Marinha e o Exercito Bra.zileiro. 

A5sim, peço a V. Ex. que consulte a Casa 
mara. si consente na inserção de um voto de 
homenagem a esses gloriosos set"V'idorcs de 
uo~sa pah·ia. 

o SR. PRESIDENTE- V. Ex. im:i.nd.e a. sua 
pi·oposta por- escripto e ella, approvada. pela. 
Camal'3. só 1igurni•a na acta tle hoje. (Muito 
bem). 

Vem á Mesa e lido, apoiado e sem debate 
approvado o seguinte 

R EQUERl)IENTO 

Proponho que se insira na acta da sessão 
um voto de reconbecimento aos heroes, mor
tos e vivos,do glorioso combate de 11 de junho 
de 1Si5, que tudo merecem cln, gratidão na
cional. 

Safa uas Sessões. 12 de junho de 18ü7 .
Rodolpl+o ..-1.breu . 

O Si·. SerzedeUo Cor rêa.
Sr. presidente. desejava que V. Ex. me desse 
uma in!Orma.r:ã.o. A acta é o transumpto da
'1 u illo que se pa.>'&1. na Camat·:~- Ora, Sr. pre
tii<lcnte, le11do hoje o Dico·io O((tcial e lendo 
com o. maior attenção o discurso do ill1.!Stra.do 
Deputado pela Bah ia. e que, ja agora. que me 
perdoem , posso cbamar notavel orador e mui 
illustre correligionario ... 

O S1i . SEABP.A-Sô agora~ ! 
O SR • . SERZEDELLo Cur~a1h.-••• eucontrei o 

seguinte: (U) 
O Sr{. SEABRA-Füça o favor de 'Ver a nota 

da taehygraphia. 
o SR.. SERZEDELLO CoRRÊA-••. em todo o 

caso, encontrei o seguinte, que é, cathegorico. 
S. Ex. afl\rma que consta dos -4.nnaes um dis
curso meu em que; a.ttacando violentamente 
o Marechal Floriano Peixoto, o fiz por ter 
reformado os generaes, acto que no emtanto 
eu é que o h<l.via. pratica.do. 

O SR. SEABRA-Contra. factos não h;i ar
gumentos. 
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O SR. SE<>.zEot:r.LO CoRl~~{-Que!"O pergun
ta.r ;i. V. El:. si é p'Js:;ivel consignar na. ncfo. 
de amanhã um convite que faço a.o nobre 
Deputado para ler este <líscur;o em que diz 
ha.ver censura minha .. e vehemente, a'J .:\fo.re
ohal Flori:tno pela rnfo.:-ma •los treze generaes. 
Desejiwa que V. Ex. me informasse. 

· · O Slt. PRE~1oc:~TE-O nobre Deputado sabe~ 
tão bem como eu, que o que se pass:i. oa. Ca
mara. é publicado no Dím·io O/fici.al. 

O SR. SEABRA-Não quer que eu leia o 
discurso do Sl'. Erico CQelho ~ 

O Sr,. SERZEDEI.L<i CoRRf:A.-Tambam Y. Es. 
:põde ler e a. minha i·esposta. 

O SR. SEA.BRA.-Eu o satisfarei. 
Em SP./iUida, é o.ppNvat1a a a.cta ela. se;;siio 

antecedente. 

O -Sr. Guilloa - Por motivos que 
V. Ex. não ignora. e que a Ca.ma.r:i. bem 
conhece, r~3igno o Jogar que humildemente 
occupo na Commissã.o de Marinha. e Guerra.. 

o SR. PP.ESIOEXTE-You submetter a con
sideração d<1 Camtrni. o pedido de V. Ex. 

Cor.sultada, a Ca.mara concede a dispensa 
pedida. 

O Si-. J.0 Secretario declara. que 
não hu. expediente sobre a Mesa. 

O Sr. Pauln Guina:-triies-Sr. 
presidente já e tempo de regular a. disposi
ção const it ucional que -permit te o so1•teio para 
os claros no exercito. 

Assim , venho pedir a V. Ex. que faça in· 
cluir nl ordem do dia o projecto n. 95, de 
1893, apresentado pe1a. Comroíssüo de Mari
nh.i. e Guen·a de então e de que foi relator o 
Sr. :Marciano de Magalhães. 

ventos sibilantes. tlurante os quaes, batidos 
llOr ondas enca.pellada.s, ent1·e c~chopos e 
~yrtes, os bateis politicos est ivet·a.m a. pique, 
de na.ufragio ! 

Surge. porem, a manhã serena. (ah! Sr. 
p1•esidente-cvmo é doce a ni.vea luz das ma
nhãs. que nos gott~ja. na alma a deliciosa a.m
brosia dos deuses!); surge, porém, a ma.nu& 
serena, que :lbre. com 03 roseos dedos como 
dissera o va.te hellenico, as cortinas do hori
zonte oegro, e os pa.llinuros, 03 timoneiros 
eme~itos lobdgam, alfim, o :porto de .salva
memo ! 

Ma.s, eu. com ser humUde roa.rinheiro, 
nunca desc1•i e não descreio de «porto e salva
mento. >~ 

A Republir.a, Sr. presirlenie - dourado 
sonho de minha. infa.ncia ! - ha de prosperar 
e se engrandecer em que pese à es3a. turba. de 
bi;!s.;~tas insacíaveis de ouro, que medra e vi
~Jª nos pa.ntu nos mora.es de uma.capital emi
nentemente cosmopolita! 

O Sa. NILO PEçA.i\ºHA.-sem allusã.o ao pre
sidente. 

O SR. RoDOLPF!O P.\IXÃ.o-A voz de Ne
ptuno. o quos ~go l Retumbante é a. voz de 
nossa querida. Patria, que assim nos brada: 

«Tende calma, enfrentae o temeroso pro
blema. politlco, economico e financeiro que 
me assoberba.! Votae leis, de ac:!ordo com os 
moderno$ principios sociologicos, que possam 
wnjurar os males enormes que a.meai;a.m a. 
minha. integridade!» · 

Trabalhemo;, portanto, Srs . Deputados. 
As posiç;ües já foram definidas, e eu tambem 
me defini ; po1·que nã.o gosto de ·ser neutro, 
11orque oão aspiro as honras da. mã.e de São 
Pedro. 

O Sn.. Nrw PEçA.NHA-Isto é allusúo ao 
Sr. Porciuncura.. O SR. Pi.u .:smE:.'\TE-V. Ex:. seró. attemlido. 

O SR. Rooor.Pno P.ux.\.o-. .• ainda po1'l1ue, 
Paixão - no conceito severo do genial poefa Jlorentmo, O Sr. Rodolpbo 

S1•. Prcsid.ente : 
• Depois. 4.i l.! p:-~:...~ llo~3 tümpqsl!l<lt.:, 
~ N~clurn :i ~omhta., slJJij:inte 'i.."•·nto, 
« Tr:u :t tn 3.nhã: serc.n:i cl;i.ridad':• 
~ E:sper:tnt:>. d~ porto e s:ih·:tro,mlo. ~ 

Estes qua.tro decassylla.hos formosos, buri· 
lac\os pelo cin7.el do ingente ca.n tor dos LH
sio.das, o m~ior genio poet ico da. litteratura 
por tugueza. encerram ím:igem bellis;;ima. e 
con·ceito a ;ipli<:-Lvel a phenornenos da vids. 
social. 

« Depois de procello:sa tempesto.de », que 
foi :.. moção borra.scosa do illustre Deputado 
pel<J. Bahia, de qu"m folgo de ~e1· am\go n 
cujos t..'1,lentos reconheço e admiro, veiu a 
« nocturno. sombra. », desenea.deinam-se os 

os 11eutros nii.o agradam a. Deus nem a.o dia.bo, 

1 

como hã.o de elles goza.r a.s dOÇura.s do pa.raizo 
celeste,ou os ardores das cha.mmas sulpb.urea.s 
do i·eino de Plutão, si bem ou mal algum fi
zeram neste mwido 1 

Si ta.l acontecesse, caso füra de queixa para. 
os llema ventura.dos e os grandes malditos. 
( Risos.) 

Tenho «esperança.de porto e salvamento»; 
prefiro o opt.imi~mo de Pangloss a.o pessi
mismo de Schopennauer. Niio quero ser Cas
sa.ndra. , mesmo porque. ape$ar dos va.t ici
nios e p1>edicçê.ies da iwlitosa .filha de Priamo. 
Troia. füra. destruída. Enéa.s vagára. pelo Me
tliterraneo em husca dos amores de Dido e em 
demo.oda de um pedaço de terra. no Lati-um, 
para :.i.sJilo •.tos seus pemi.tes; emqua.nto que 
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a formosa. Helena, o dourado pr)mo ela discor
dia., depois de haver liba.rlo os beijos volu
ptuosos de Paris, gozou as uelicias do "Córo 
de :Y1enelo.u ! (Ajim·tes .) _ 

Não faço, a.bsolut..'\mente, allusões, Sr . pre
sidente!. Sou dotado de um temperamento 
exaltado. ex plosivo. qu içá dynamitico, na 
phrase chistos9. de meu·distiacto collega e 
a.rnizo Deputado pelo 2" disti·icto de Minas 
Geraes, Dr. Mendes Pimentel: en tretanto. 
nlí.9 gosto de offender a. quem quer que seja, 
açular odios ou exercer·vinganÇ<i.s . Não ha 
allusões em minhas palavras; Yenho tratar 
tlos interesses da nosra Patr ia. 

t!·atiVa ;- a que correspondem penas discipli
nares expi-essas em quasi todos os regula.· 
mentos · de reparti(;ões fer!erae.s e estadu:1es e 
que se resumem na admoestação, perda. de 
gratificações diar ias, etc. 

Precisamos, . Srs. Deputa.dos, dotai-a. dos 
meios do que ca.r.;ce para o seu engra.ndeci
mento, pal'a que occupe entre as na.cães civi
l izadas do globo o togar que lhe compete pela 
extensã.o de seu territor-io, pela exuberancl;i 
productora de seu sólo uber rimo e cin·acteres, 
ethnologicameotc !aliando, do povo que a h<:.
bitu. 

Votemos leis que a. felicitem, entré as 
quaes ,, que :possa garantir a livre manifes
faç:lo, pelas urn:i.s, da vontade popular ; sem 
o que a Republica. não conseguirá os seus 
fins . 

Com este intui to, apresento ã consideração 
desta illllstre casa um projecto. que. certo, 
será a.1Yprovado, porquanto encerra doutrina. 
necessari:i. e firma criterio seguro p:n•a o jul
~:i.mento de casos occurreutes no processo da 
verificação de poderes. 

Como V. Ex. sabe, Sr. presidente, a lei 
eleitoral n. 35, de 20 de janeiro <le 18!!0,con
sagra. princípios claros e terminantes, que 
te3m sido violados pela Camara. Ainda ha 
poucos dias, r econhecendo ella. (não vou dis
cutir matel'ia vencida., sim fazer obser va..:,:õl!.; 
a favor do men projecto), o nobre Oeputadú 
pelas Alagüas. meu sympathico amigo Dr. An
gelo NetO, violou o n. IX d.o art . 30 d.a lei 
cita.da. . 

o Sr:i. ANGELO NETO- Nú.o apoia.do ; a C.i.
mara andou pcrfeita.rr:ente bem. 

O SR. Rooor.Puo PA1x:\.o-Em que pese a 
V. Ex ., cu •1evo dizer que, em face da 
legislação eleitoral vigente, a. c.~tna.ra não 
devia proceder a.o:sim. E:itou prompto a 
discutir com o nobre Deputado esta ques-

. tão, em iempo opportuno e em qualque1· 
terreno . 

o S'a. ANGELO NETO-Não apoiado. 
O SR. RocoLPRo P.ux.\o - Si a doutrina 

sustentada pelo nobl'e Deputarlo fosse a que 
encerr:i. o n. IX do citado art. :10, seria. o 
mesm.o numero inut il. por falta de casos que 
nelle incidissem; deveria de,;app:i.recar, por 
quo.nto as leis s e fazem. como disse rnuito 
bem o tn.lentoso Deputacia pernambucano, 
Dr. Izidor o Martins. para terem a.pplicação. 

Portanto,. a. lei eleitoral vigente foi vio
lada. ... 

o SR. AN'<7ELO NEro--Não apoiado. 
O Sn. RocoLPno PArxA.o- . • . nesta. Co.mara. 

ao reconhecer.se um diplomado que não podia 
tomar assento, por serem nullos, ex-r:i de 
•lisµosição cla.l'a e terminante, os votos que 
\lle foram d:idos. 

Procuro, Sr. pi·esi<lente, evitar a repro
focção de Jàctos que desprestigiam a Ca
rnara; porque nada depõe tanto contra o seu 
~.ece>ro como um recon hecimento illegal , a 
<tonulla<;ão de um diplom:~ legitima mr--nte 
conferido como fõru. o meu, iniqua e injusta
mente rasgado, ha tres a.nuos. e;1t beneficio e 
gaudio do Dt•. Co:>ta ~'[achado . Esse golpe 
1'.:..1.lou-me fundo na a lma.! 

Por Isso e por ser idolatra da justiça, en
vidando esfo1·ço:> p:l.l'•l que :i. verificação de 
poder.?s seja. u ma verdade, formulei o pro
jecto seguinte, que j ustifico e leio, com a de~. 
vida. permis~ão de V. Ex.: 

«0 congresso Nacional decreta. : 
Arl. l . º Não µoderã.o ser votados para Se· 

na.dor ou Deputa.do ao Congresso Nacional os 
funcciouo.rios admini~tr.i.tivos, civis ou mili
tares, quet• !ederaes, quer esta.du:\es, demis
siveis. inrle11endentemente de sentença. nos 
i·especti \'OS Estados. 

§ l. '' A sentença ele íJllC trata. o art. 1° 
de\·e :;or proferi·1n. pelos orgii.o~ compatentes 
úo Pvt1er Judicia.rio, quer na ordem civil, 
quer na militar. 

§ 2." A incompatibilidade acima definida. 
vigorará até tres inezes depois de ces;;adas as 
füncções rlos ref:>ridos funeciona.f'ios. 

Sr. presülenle, a lei estatue no seu nrt. 30, 
n. IX o seguinte: <{São incompati veis os 
funccíonarios administrativos federaes ou es
ta.rlua~s. demíssiveis. independentemente de 
sentença., nos l'ei>pectivos E~tadoS». 

Ora, perg-unto eu, qual a sentença de que 
c,oi:,rita. o legislador? E', nã.o ha negar, a sen
tença. jur idica, proierida em juízo civil ou 
mili~r competente; não a. sentença adminis-

Art. 2. 0 A Camar<\ e o Senado, sempre que 
no exercicio do direito de l'econhecimento 
;lo;; ix,deres de seus membros, annullt1-l'em 
uma eleição sobre qua1.-1uer fundament.), re
sultando desse a.cto ficar o cand idato diplo
mado inferior em numero de Yotos ao imme
dia to. terão, ipso-facto, i·ecoullecido este. 

C:tm1>r:>. V. H 

Art. 3. 0 Revogam-se as dis_posições cm con· 
tra1·io. » 
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O a.rt. 1° e seus pa.rtt.g1'aphos fümam o cri· 
terio para. o julgamento da incompatibilidü,de 
dos füncciomn•ios administrativos, , federaes 
ou estaduaes, civis ou militares. 

. O art. 2• sa.l va boa. doutrina constitucional, 
que eleve ser religiosamente respeita.d~. 

· · Sr. presidente, uma outra disposição que 
tem sido violada nesta Ca.ma.ra, e violadn., 
aliás, de a.ccorao com o espirita constitucional 
garantidor da. representação t\as minorias, é 
a contida no a1•t. 45 <la lei eleit.oral vigente. 
Não sou daquelles que negam aos partiuos 
organizados o direito de ap1•esentarem chapas 
completas, porque isto concerne a negocios 
de sua economia. que n:lo admittem interfe
rencia de estranhos. 

Entendo, todavia, que se de,·e, :.i. bem do 
decoro politico, garantir escmpulosamente, 
com disposições claras, termi.na.ntes, inilludi
veis, a. representaçã.o d~s minorias. 

E' justa.mente o que não faz a lei eleitoral 
vigente, quando no seu a.rt. 46, manda. pro· 
cederá nova. eleição, sempre que se aonulla.r 
um diploma. A Ca.mara não tem praticado ã 
risca esta doutrina: mas, para que continuar 
de pé um artigo antí-constituciona.l, sujeito a 
ser violado, como acaba. de sel-o, quanto ao 
2° districto do Rio de Janeiro e Estado do 
Espirito Sa.nto ~ 

O SR.JoÃ.o DE SXQDEIR:\.-No Espírito Santo 
foram reconhecidos os diplomados ("). 

O Sn..RODOLI'HOPAIXÃo-São estas, Sr. pre
sidente, as considerações que p:-etendia. faze!' 
para justifica.r o meu projecto, mas, antes 
de concluir, V. Ex. e a Camara. permittirão 
que eu agradeça do alto desta ti•ibuna, a 
que subo pela primeira vez, aos dignos e in
dependentes eleitores do 12• distrlcto de meu 
querido Estiado as consta.ntes provas de im· 
merecida considerai;.;ã.o (não apoiados) que me 
hão fidalga.mente dispensado. (Jfüi'.to bem, 
muito bem; o oi•ador é cum1wimentado). 

O Sr. Pinto da Rocha (pela or
dain) Achando-se na. ante-sala o Sr. Possido
nio da Cunha., Deputado elei.to pelo 2º dístricto 
do Rio Grande do Sul, peço a. V. Ex. que o 
mande introduzir no recinto para prestar o 
compromisso regimental. 

O Sr. President.e-Convida.os Srs. 
3° e 4° Secreta.rios a 1rem receber o mesmo 
senhor ,que,sendo in traduzido norecinto,presta 
junto á Mesa o compromisso regimental. 

('J E o Dr, Torqu.o.to M:oreir;\ ? 

E' lido e julgado objecto de deliberação 
seguinte 

PROJEC'l'O 

N. 22-18\'n 

Co;isiclei·a inelegfreis pa;·a Senador. e Deputa.d< 
u.o Oonyresso Nacional os fimc.cionarios ad
mistrati vos, cio is ou militares. qw~i· fedei-ae :. 
qtte1· estad.uaes, dami,~sfocis fr•dependente· 
mente de sentença, 1ws re~pectivos Estado~ 

O Congresso Nacional dec1·eta.: 
Art. l. • Nlo pederão ser votados para Se· 

nador ou Deputado ao Congresso Nacío1tal os 
funccíon~rio> administrativos, civis ou mili
tares, quer federaes quer estaduaes, demis
síveis independentemente de sentença, nos 
respectivos Esta.dos. 

§ l.0 A sentença de que trata o art. 1° 
deve ser prnferida pelos orgii.os competente~ 
do Poaer Judiciaria, quer na urdem ci"Vil 
quer na militar. 

§ 2". A incompatibilidade acima. (lefinida 
vigorará, até tres mezes depois de cessadas as 
funcções dos re.f;ridos funccionarios. 

Art. 2.0 A Ca.mara e o Senado, ~empre que 
no exercício do direito de reconhecimento 
dos poderes l10s seus membros, annull::i.r uma 
eleição.sob qualquer fundamento, resultando 
deste acto ficar o candidato diplomado in
ferior em numero rle votos ao immediato, 
terão ipso facto reconhecido este. 

Art. 3.0 Re,.ogam-se as disposições em con· 
traria. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1897. -
Rodo"[,pho Paixito.-A' Commíssão Especial de 
Reforma. da Lei Eleitoral. 

O Sr. Erico Coelbo-Tra.nquill
zem-se os Srs. Deputados, vei:ido-me subirá 
tribuna; não quero fazer discurso, ~as ler, 
com a, maxima solemnidade, este prOJecto de 
lei: 

«O Congresso Nacion3.l resolve: 
Art. 1. '' O preceito Constitucional do art. 72, 

§ 3°, conce1'.'"l~nte eis associações (le ordem re
ligiosa para o fun de adquirirem bens, na 
fórma do llire.~o commum e lei n. 173, de 10 
de setembro de 1893, entende-se com as se
guintes restricções: 

§ 1." Os bens da.s ordens religiosas sobre os 
quaes a pessoa jurídica da Nação tinha o do
mínio real, em virtude das leis de mão-morta 
no regimen do lmperio, revel'tem á Repu
lili.ca po1· morte dos ultimos membros dell.Sas 
associações, sobreviventes na. data. de 24 de 
fevereiro de 1891. 
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§ 2." P·Jst.) ;1. Republica. não vede a recon
stituição 1\~.~t.a.s urdens l'eligicsas, ~eja com 
bra.zileiros sej.i rom estrangeiros, comtudo 
jamais t1:rii.o a. posse e clominio pleno dos ben.s 
de f\wtuna. quo oll<Ls teem usufruido, de con
formiúade com :Ls leis do extincto Imperio.» 

Eis aqui, S!'s. Deputaôos, o projecto de 
lei i1ue o1fet·eço i1 delibe1·nção do Congresso, 
certo do que sem perda de tempo, pois a ma
te1·ia L'. importo.utissima., a. Cornmissão de Le
gislaç~io e .Justiça apresentará. seu parecer a 
res11eito. 

Creio. :'r. presidente. que minha. intenção 
não ser:·,, bu1·ltvla pela Ca.ma.ra. sem i•eccio de: 
que os S1·s. l leputatlos ~remam do seu ponto 
de vista. ortliudoxo, recusando-se :i. interpl'e· 
tnr e d1mmvol ver 1J ~ 3° do art. 7Z da. COn· 
stítuí~fi.o da l~epublica.. 

Reflicw.mo~. S1·s. Deputados! Que poder<~ 
cahir cm c:LStigo da Gamara., caso este pro· 
jccto d.e lei vingne nesta Co.mara ~ 

O S1t •• Tulo .otJ SIQUEIRA-A excommunl.lão 
p:i.pal. 

O SR. EH.LO> COELHO-A exco:nmunhão 
mo.io:- ? Tanto melhor. (.Riso .) Pela. minha 
parte mi.o me a.pavor<i; pelo r.ontrario: de
sa,jo-a ar1lentemente. (Riso.) 

Srs. Deputado;;! A verdade ê que tofas as 
pessoas a quem o P••Pa tem excomungado 
são l~lize~ nesto munfo ! (Hilari~ade) 

O S1t. P1rnsrni;::-;1·E-Atteoçã.o. 
O SR. ER1cr; Coi::Lno-A.o inverso, Sr. presi· 

dente, todas as pessoas que o Papa tem aben· 
çoa.do, conde..:oratlo, sobredourado de graça~. 
cahem em úeSventur:i. ! E assim as cousas que 
Sua. Santidade benic, leva-as o clia.bo. (Riso). 

Dado que o Summo Pontifice lance a excom· 
munhrio m:üor sobre o Congresso ~facional, 
ta.nto melhor l><Ll'a a Republica, (Sir.sml'ro). 

Não fosse o receio do t irar parte da solem
nida.de no acto de a.presentar este projecto de 
lei, leria um velho trecho de um <Uscurso de 
Emilio Ca.stelar, a proposito das ·bençãos 
papaes. 

VOZES-Leia. ! Leia.! 

O Sa. Eatco CoELuo- Eu não queria re-
produzir, mas obedeço á Ca.mara: . 

<i:.O Papa. a.ben~,oou a. Carlos Alberto e elle 
succumfüu em Na.varra.; o Papa abençoou o 
rei de Na.potes e elle foi destbronado ; o Papa 
a.ben~oou um fori•o-cal'1'il, o primeiro que se 
fez em lloma, e.logo que o comboio moveu-se 
desca.1•1•ilou (riso), o Papa abençoou um con· 
vento de freiras e o convent-0 rlesmoronou-se, 
perecendo todos que dentro se achavam.» 
(Hilaridade). 

O orador hes-panhol, Sr. presidente, con
clue o enuncitul.o desses factos eia.morosos 

e:xclamau• !o: Per J)i1, 8•1nc!v f\r.1i)·e L non 
beneúica t' ltatia. 

Po1· minha v;iz e~cl:\m11·ei , Ses. D~putados: 
P,;r Dio, Sa11cto Pc;dn~ ! aaa ·iJ1;.tedfr1'. ct B;·a
sile . (Ri~o. llfuito bem; imr.ito be1;>.). 

. E' lido e julgacfo objeeto de deliberaç5.o o 
seguinte 

rROJECTO 

N. 21 - 1s:r;-

Di<piJe SO/li'i! a i·ewrsiro a Rc711r.btíc~ rlrn Ud!S 
das onlcii~ reli9"1 .>11.s 

O Congresso 'l'facioo;il tie1:1·t·::a: 
Art. I :' O pr1!CCito '~011sLít11ciotrnl .;,·, :•:·t. i2 

§ 3", concernente ii~ ns~:d>L•;1) 1·' dr . ·t'il1·m 
religios:1 .fll:lra. o fim de :i.úq11i1·i1.,·1n 1, '11;;, na. 
fórma. :!o direito comm11m •! !oi 11 . t-;;::, ..!e 
10 de setembro c]C 18'..J~, cnt•rndC·S\' t•Olll US 
seQUinte~ restl'icoGes: 

§ l." 0> bens .las or1.lcn,; 1·:·Hg-io"':is .~obre os 
quaes a pes::;o.1. jur1dica tia. NJ.\:1.o tiu:u o do· 
minio real em virtn;!c •!a~ lei~ de m:i•.•·morta 
no regimen do Impe1·io, ren~rtet"ão :·L Re· 
publica por mol'te dos ulti1110~ rnP:nbros 
dessa.;; associaçõe>, solll'evi ventes na d3.ta. de 
24 de fevereiro de l b'!ll . 

§ 2." Posto a Renubllca não vede a. recon
stltui~o destas ord<:ns reli!'iosas, seja com 
llrazilciros s~ja. com est1•,1nl!<:lros, comtudo 
jámais ter-lo a posse e dominio pl.-·.!·J.> t!o.; 
ben$ ele fortuna. que r::lb.s est<.lo usu;hlindo 
de coolormidade com as leis d.o extlui.:tv Im
perio. 

Art. 2." Revogam-se 3.S disposições am con
trario. 

Sala. das Sessii<·s, U •lejunho de 18\Ji.
E;·ico CoelAo.-A' Co1nmiss~o t!c Constituição, 
Legislaç;í.o e .JustiQ<l.. 

o Si:•. Tosta. lj.da. 01·1fi:1:i) -Sr. pre.:;i
dente, :;eodo a. me(1ída conti1h 11est~ pt•ojecto 
evidentemente in<:onstltucio,1al e ii:lo po· 
1-lendo, por isso, ser tomada. cm consiclu:i.<;ii.o 
pela C:i.m:i.ra, peço ;i. V. t::x. que :<o digne 
proceder á verificação da vofoçfio. 

Procedendo-se ó. verificação, reconhece-se 
qne votaram, :pa.ra. q.ue o pro.iecto f·)SSC i::onsi· 
tterado objecto de deliber;~ç,-:-i.o, 1 ;~2 Srs. Depu
ta.dos. 

o Sr. Presidente -O projecto foi 
julgado objecto de deliberaÇi.i.o e v:i.e S3L' eu- . 
via.do :.i Commissifo de C01mit~tiç1[to, Le.:.ris!a-
\'fi.o e Justiça.. · 

Comparecem mais os Sr;. f.fatta i:l;1t::!ll:w, 
Urb:.1.no &i.ntos, Pedro Bot·g~. Thoma.z Acc~~ili. 
Beze1•rilFontenelle, lldefou~o Lima, Frederico 



C~ara oosOept.laoos- 1miresso em 21i05/2015 10 35 - Página 6 oe 106 

212 ANNAES DA CAMARA. 

Borges, Tavares de Lyra , Francisco Gurgel, soas que o 20" batalhão intervir~ nn apurac;llo 
Trindade, Coelho Li:i1·o;t, Apollonio Zenn.y lE!l. municipal, atim de coa.gil' a Junta npura.
.Tosé Mariano,-·coelho Cintra, Pereira de Ly1•0.. dorn a expeclír diplomas aos candhl~tos 
3.101·eil'a Alv11s. Míguel Pernambuco, Castro car.hblico~. não ele itos de accordo com a lei. 
R~bel)o_ Jayme V11!;1s-Bcq._s, 1'o>tn, Vergrie O Senador Caiado e outros. chefüs catho
do A\>l'eu. Marcolino ~Iourd, Ga.lrlino Lo-rdo, licos e dissidente~ tem age11c1atl.o ca:pan~as 
Jerouymo Mont('iro, Torquaio Moreira, I-!c:1'~-· para um movimento sedicioso._ O partido r~
di<\ ·de Sã, :(avier ela Silveira., h'in••u ~fa- publicano estâ apoiado na lei. e o povo nao 
chado. Alcindo Gu:inabam, Fon~eco. Po1·cella. j se subrnctteri\ á coacção criminoso. da força 
Alves rle Bt·ito, Bernardes Dias. Paul ino <le fede>,1"J.l. Con vém que o Govcmo ;Federal pro
SourA'l. JuniQr_ Campolin3, Mayrink. Mendes j videncie pa.ra evitar occurrenc1as desa,,,"Tl).· 
Pimentel , J0:.io Luiz. Carvalho Mou1·ão, Gon- 1 do.vt>is-e retiraria. ila. força fodel'a) do scenar;o 
çal ves ll:uno~, Franci--co \'eig<i, A11guc;r.o Cle- politico. As a.utoridil.de:; esta.doaes manter-lo 
mentiuo. Telle,; de Menezes, Al'tlrnr TOl'r('S, aor,lem publica ameaçada_ 
O!e:,-ario '.\Iacie l. Pa.d1t:L :-:.e1.ende. Lam;wrinc. Fa.lla-se que os o:pposicionist.as cortarão_ o 
Fernando PresLes. Lnú:is de Rar1·os, P~ttl inc. fi '> telegra.phico nas ;-espe~ da: apumç;~o 
O:i.rlo,, Fraucittci_,Glicerio, Rodolpllo~I i r anda. afim de evitar alguma p1-ov1denc1::i. do ltto 
Camcciolo. Lll.menlla Lin;;, f\ivada.via Co.-~·ei a. pa.ra manter.se a torç.1. federal nos llmlt-es 
e Pinto <fo. IL\K:h3.- leg:i.e~.- Redacção do Goya: . 

_Deixam de eomparecer: com. cau~a. parti- Não só este, como qua.si. todos os tele-
c.1p: ~•l_a .. o~ S'.s. :\fareü;<le .'\~au.io. Jou.o \'te'.'.'ª· ~rammas dos amigos politicos do Sena.dor 
l\[{l.~ trn,, J~nnor. •\mph1_1011l110, lldefon$O ltl rn11 Bulliões, são destituido;; de fundamento, nii.o 
Luiz ~~ts1. F~rre1ra Pires, M:itta ~·!achado, exprimem a. verdn.de-
Noguerra Junror, Alfreuu Elhs e Mello Rego ,Jà "itranti :'LO s r_ tenente·cOl'onel Gouvfüi, 
(11 ) • . que a." fo1·ça tedernl niio intcl'v.irá n:i. pol.itica. 

E ~mn causa, os Sr.>. Torr es Por'tug1il, Aris- em Goyaz e para provar, vou le't' um tele
ticlcs rle Queiror.. Edu'tJ'.dO Ramos, Pe~e\ra gramma do coronel commanda.nte da gun.r
dos S:~uto;. LP.onel Lorec1. A~omnho Vt.lal, ni~lto •laq_uelle Estado: 
Erne~to Rrazilio, Deo:!leciano de Souza. Ba1'ros . 
Franco Junior, Ponce de Leoo. Almeida «Deputa.do_ Abrantes. - Rio_- Receln tele-
Gomes, Monteiro de Barros, Dom\ngues de ~ramma . ~ao haveru. movimento força 
Castro. Gustavo Godoy, Bueno de .ándr ada e ledei.:a\ a<JUJ, sem orde!!l G~verno . Pos~_ ga
Edmundo da Fonseca (16). rant1r força federal nao mtervlrá. política. 

O S 1•. Ovi<Ho Abrante,;; -
Sr . presiden te, serei breve o::i.s consideraçt)~ 
que venho fa.zer , apresentando um requori
mento tle inforrna.çõES-

Pa.ra qu~ :i. maiorfa •1a. C-tmar:t acceite o 
meu requerimento, pl'eciso dizer que o seu 
firn nàl) é fa.i er opposição a.o governo ; quero 
ap·3uas essas inform~·ões para sc1·vi re1n de 
La.se à defesa do Partido Republicano Federa! 
de Goyaz, a.o qua.T tP.n ho a. 11onra rle pertence-r. 

Sr. pl'esideote, de.;;•1e que o Pal'tido Repu
blicano Federal rlo men Est:1do, clleftado pelo 
meu distincto amigo S·~nador Caiado, excluiu 
tlo $E>U seio o Senador Hulhões e SP.U ~ amigos, 
por r.er llivizado nelles p;mc~ amor as lnsti
tuições republica.nas e o fi rme propos ito de 
desprestigía1· no meu Estado aos distinctos 
chefes do Part:do Republicano F<:deral. a. 
imprenso. desta capital tem publica.do tele
grammas desse grupo politieo, todos olles 
contendo inverdades, intr igas e a te eo.!um
.nias, com o iniuito de arrow.r prestigio e de 
amenizar a desmor:tlizaçã.-0 em Goyaz do Se
nador isul hões_ 

Hoje, li na Ga:;eta de Z.,."olicias o seguinte: 

GoYAz, 11-0 delegado fiscal Torquato Ca.
l~do assegurou, em lll'~ença de va.rias pes-

Sa.udll.des.- B ra; A.brantes. » 

Ora.. Sr. pre3idente, jâ não é a primeira 
vez que tele~ra.mmas de::.-sa 01·igem e ll<\tnreza 
são publicadas aqui n a imprensa. Em u~ 
rios ui t im05 nnmeros da. mesraa Go~et", 101 
~ublic:vlo o seguinte: 

Go• u-Brevemente começarão as manobras 
m!lita.1·es do 20" batalhão de infanto.ria . Em 
vespera da el eição municipal , quando fazem 
constar que a foi•ça feder~! i ntf.rvirá, _ pitra. 
tlar victoria ao p(l.rtido do comma.naal:\te, 
pt1.rece não virem a proposi to exerc!cios de 
fogo na capital. A Republfra, orgão _<l~ que 
é pMp1·ietario o coronel Abrantes, 11 0~1C1a. ndo 
manobi•as, a1ip l;mlle a i<l.éa. Chamamos a 
11ttençi'io uo Sr. Ministro d:~ Guerra para 
esse f.:l.cto: si com eJieito as manobras silo ne
ces:>arias, ·ella.s poderão set• feitas nas vesperas 
e <li;J. üa eleição na.s linhas e extensas pla
nícies do Uruhú, a tres Iegua.s da ca.pita.l.
Redacção do Goya:. . » 

11. Re-p•ilJUca , orga.m do Pa.rtido Republ.· 
~ami Federal em Goyaz, transcrevendo es~e 
telegra.mma, faz as seguintes consider ações : 

«Ultima hora - Cyoismo - A reda.cçiío do 
Goyuz, zombando .mais uma vez da creuuli-
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dnde da imprensa. 1lo Rio, teve o cynismo, 
que admiramos, de expedir o seguinte tele~ 
grammtl, publicado na Gazeta de Noticfa.< de 
hoje e qu9- bem stereotypa o caracter dessa 
gente,,> 

_ Sr. presidente, as eleições correram e~ 
Goyaz sem a menor intervenção ela. força fr..: 
derai. sendo de1•rotado o presidente do Estado, 
não obstante :i grande pre:;siio official. 

Agora vamos ter a apm•ação, e como r. 
junta. necessariamente expedil·á. diplomas aos 
eleitos pelo povo, porque em sua maioria 
pertent!e :10 Partido Federal, proc!n-a. :'\ 
gost,o do Senador Bulllues nma desculpa para 
sua derrota, cono<ta.ndo-me que o presidente 
do Esbdo não só permittira a reunião da 
junta apuradora como dariL posse aos sens 
amigos apezar de derrotadoB ! ... 

Pelo;;; dous telegrammas, cuja leitura acabo 
de fazer, vê-se que o commarnl.ante da rorça 
focleral causa agora. muito incommodo ao 
chefe desse grupo P'Jlitico do Estado. Quasi 
que é a. mesma mania de perseguição que 
reina algures . 

O SR. NiLo PEÇANIIA.- Como chama~se esse 
~u~! . 

o SR. OVIDIO ABRANTES-Centrista. 
VOZES- Oh! Oh! 
O Sr.. Ovmro ADRA.:>:TES - :Não houve e 

nem haverá inter•·encão da força federal em 
eleições emquanto estivei' em Goyaz o actua( 
commandante. 

O que posso garantir que existe, é muita 
vonta.Je, por parte üo Bulhões. de deslocar 
dalli o commanda1ite ela guarnição, por que 
este nU.o se presta a ser sen capanga. elei
toral! 

O ba.to.lbão em Goyaz está completamente 
desarmado: tem um:i.s duzenta.s e tantas 
praças ; só pos~ue cellto e poucas armas e 
não tem um sô carticcho, nem embalado nem 
de festim, para instruir as praças. Como po
derá fazer e"etcicio de fogo, como 13.iz are-
uacção de Goya;;? . 

Ha um outro facto, Sr. presidente, que 
demonstra a malvadez e o JJOUCO criterio da 
redacção do Goya;:;, da qual faz parte o actual 
chefe interino do districto telegraphico en
genheiro Arthur );apoleão. primo 1le Bulllões .. 
o o Juiz federal, cunhado do me~mo Bulhões. 

O SR. URBANO DE Govvfa. - V. Ex. disse 
isto ao Millistt·o da Indus'.ria, mas não póde 
provar. Etle é tiio redactor do Goya;; como o 
pae de V. Ex. o é da A Uep1.1;blicr.r.. 

o SR. Ovrn10 AsR.'1.NTES - Nas columnas 
110 jornal Grrya::;, 11ertenceutes aos cunhados 
do Senador l3ulhões, está cscript0 que o tal 
NaI.>oleã.o é seu rcdftctor. V. Ex. nega 
isso ? 

Si V. Ex. me fornecer a collecçiio desse 
. iornal politico, t•rovarei o que uffirmo. 

O Sa. URB.-1.Ko DE Govvf:A. - Podia ter 
sidu ; hoje não é. 

o Sr:.. ÜVIDIO ABRANTES -E pois o jornal 
n[o declarou o contra!'io e todos nós sabemos 
qne <:lle escreve a1nda. 

O Sa. U1rn.urn Dl:l Gouvf:,I\. - E era, foi a 
podia sei'. O pae de 11. Ex. é politico e tem· 
sido cornmandante da. gua.rniç[o. 

O Sa. Ovrn10 Au1t.\'N'l'ES-Suppoohamos que 
elle seja poHtico e V. Ex. prova.r;i. com ioso 
que <t força. federa.! imervem na politica ? 

O SR. Utin.1.No l>t> G01;v1::A dá um apa.rte. 

O SR. Ovm10 Am~A-:'ims - ~fas desejo 
rnber si V. Ex. tcrn pt·ovas !la interven
ção da furça federal nn. politica de Goya.z. 

O SR. Uzrn.\N'O m:: Gouvfa-Não é preciso 
intervir. 

O SR. Ovroxo DE ABRANTES - O Partido 
Republic<;no Federal de Goyaz não precisa 
especular• com o prestigio rla. força federal 
par:i. ser prestigioso e fort<:i (apartes), a força 
S<tberá. cumprir o seu deYer, como até hoje o 
tem i0ito. 

O que me parece, Sr. presidente, e que o 
rompimento politico que houve em Goyaz, 
tern o.batido muit.) ª'' meu collega. E, como 
seus amigos na!la podem fazer a.os que teem 
a responsabilidade da politica como o vene
rci.ndo chefe Senador Caia.do, procuram então 
perseguir aos nossos amigos p:trticu!ares e 
tambem aos nossos amigos politicos. 

O SR. URr:Axo DE Gouv1':.1. dá um aparte. 
O Sa. Ovrmo • .\BR.<\:.->TEs-Não devo ao Se

nador Bulhões a minlla eleição. Devo a.os 
meus amigos de todo o .Estado de Goyaz, que 
nã.o ou viram a.s intl' igas desse Senador. Por 
sua. vontade estaria derr,)tado do mesmo modo 
que o meu particular amigo o D1•. Hermene
gildo o fbi. 

O SR. H1mJ.1EXEGILDO DE MoitArn-Protesto, 
e a prova é que não lla derrota. (Trocam-se 
dive1·sos apartQs entre diversos Srs. Deputados) 

o SR. ÜVID!O ABRANTE:S- E!l disse e SUS· 
tento que o Se'.la.•l<1r Bulhõ~s trabalhou contra. 
a minha. candidatura. e a do Dr. Hermene· 
giltlo, fazendo questão exclusivamente da 
eleição do tenente-coronel Gouvêa. 

mt SR. DEPUTADO-Que e militar e politico. 
O Stt. ovrn10 A.BRA.1\TEs-E' verdade. 
O SR. URuANO .IJE Gouvth -Não apoiado ; 

não tem torça como o commanrlante da gu,1r
nição. 

O Sa. Ovtmo ABR.A'>TF.S - Sr. presidente, 
qmi.ndo fui perturbado pelos apartes do sr. 
teneate-coron.el Go11>ê1, eu {lizia: 
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Ha um outro füdo que demo~1stra n rnalva-1 Vem à Mesa. e lido. apoiado e pc•sto conjun· 
de;: e " mi te da fente da redacr,:ão do ctament.e em discussão o seguinte 
Goya::. E~se facto ê o seguinte: exblia e 
ainda e;~iste em !-'anta Rita. do Parana.byba 
um tlest•wn mento comrnandado por um sar-

REQUERIME:'iTO 

gento. (:estacamento esse encarreg:i.do de Requeh'o que se requisite do govel'no a se-
guar1ki.1• a cst.a.çiio tc!egr<-•phica. e todo o ma.te- gninte informaçfi.o: 
ría.l da 1'econstr·ucção alti depositado. Essa. . . . . _ <> • • t 
forÇ'.'.l.. nn.ncu fci _in;;trw«wnto po!itico, como . Ja fo1 fornc~1d~ ~o batnlhtW -~' de mlan e<· 
provo com o tel:>;_;ramma pa5sado. por l\m 'i rl\>1lguma n;unv::~o de gnerra ·. . 

1 meu ~rn:,1:;o particular e <tmig·o político do 1 No ca~o a.liu·mat1vo, qual a ctuant1dac.e e 
Dl•. Herm~nt>gEdo: 1qu:mdo1 

D O .;a· "~ ., , s t .,.,.t d- P·. Sala dtts Sessões, 12 de junho de 1897.-« . r ·. "' 10-,,"'1~ .. 1a- a.n a, 1'-1 a, v ~ Ot:irlio ~1b1·antes. · 
rn.nal1voél .. 19 de maio de l8\'f7 - Forçil. Yem 
tambem ineu pedido, prestou-me auxilio, ~ ~ ~ 
não inter·vüido modo alg1.1m polltica.-1';,cin- ! ? lSr .. U~~hano de Gouvoa -
tha Branr.itío. » ! Pe<:-o a rulav1a. 

. _. 1 ,,. "< 4 , . l O Sn.. Pn.E~mi:;;c;TE-;-~ discuss<Lo de i·eque-
P~is bJm, St. prc,,11 cnL, ~~-.e ·~e~tnc,t· rimento va.e fica1• ad1a(1.a pela 1101•.1. 

mento, sendo ameaçado pelos ci·1m1nosos que 1 . 
infostam as margens do PManahyba. o seu O SR. URBAZ\O ?E ~oT;·;c:A-Peço a pala.· 
commandi<nte pediu providencias <i.o com- v:a para uma llxplicaç::o pessoal. 
mandante da gu:1rnição. Esfa.rnl.o o chefe de O SR. PaEsrnExTe-Tem a.1)alavra o nobre 
districto inte~l'ino em virurem de ~forrinhos Deputado. 
para a Capital, nf;o teYe duvidas o comman
dantti da gur>rniç~o r-m providenciar, mu:.
danclo ª'~te o ofli~ial rio destaca.menta mais 
proximo· relorçasse 0 ponto arneaç:>.do, sem 
desg;ua~·m,cer o seu posw. 

Vou ler a. C(l.rta que me foi dirigida. pelo 
cornnel Abrautes (l,;\: 

Ar.ou::-.:s 
simples. 

Sas. DEPcr.\DOS - Nalla mai5 

O SR. Ovrnrn A nr..Ai\'l'E3-Contr:1. esse :teto 
simples, daro e prudent.e rlo commandant~ 
da gu:.rnlção, levantou a rc:rfacção do Goyaz 
Uffi;J. grlL:~ria. dizr:lllO J1n.ver- politica ! 

E ~ão, Sr . 1•res;d,,nfe, 1l(•ssa natureza. as 
intrigas''º Gr,!la; ! S~o dessa ordem as no
tichis cle::::"a gente ! 

Agora, Sr. presitlente, vou mostl'ar at~ 
on<'le chc•.!.:'a a infürnia de~sa red;;cção. 

O S1•. Urbãno de~ Gouvêa 
(1iara uma expticciçito pe~soril)-Sr. 'Presidente, 
não pr·etendia. touiar parte neste lfobate, por
que o illu$tre DepntaJo que acaba de sentar
se tem inteiro direito, e sou o i1riH1eiro a ap
p1'oval-o, ()e fa.zce a defoza. do seu illustro 
progenitor, o illustre commandante t.lo bata
lhão ~w· e commandaute d:i. gmwnição de 
Goyaz. 

O Sn. V1cto1uxo Mox'rE!RO dá nm apa1•te. 

O SR. Ur.n.\NO nll Oouvü - Eu não 
pretendi:t discl1tir. V. E:c e a. CD.mara sabem 
o qnc são estes telngramma.s de Esta.do parn. 
Estado, espe~ialmente no momento em que 
se <ln. va lit a scizilo e niio se prevht aqui, e em, 
um ve:·dai1eiro steeple chu~e. ca.tla qual pro
curando ter o apoio do ;:overno. O.:; tele· 
grammas pttssa.<los polo partido catholico, a 
que pertence o nobce Deputnqo ... 

o SR. Onmo AJ:R.A:"iTES da um :i.parte. 

Fol puh:icado no hmal rlo G•·m;;iercio um 
tele~r~mma, dessa Ol'igern. d:ze.n<lo que o co
ronel A/Jl·jnt1;)S 1lavh1 dailo parte de doente. 
par-.i nã<.' "'egui!- em um.:t comiuis.>ii.o perigo:;~. 
para: a qual o!'den,..ra o Governo. O SR. U1rnA:-;o DE Gouv.f;,.. - ... e que 

Sr. pr·esidMte. V. E;.,:. conheceu e~·se orn- foi a.bencoatlo pelo bispo de Goyn.z .. . 
cial n:i. c:1mpanh.i do Paragu~y. onde teve 0 SR. Ü\'lllLO Ai :R.Ai\'rlls _ E;i pegnei em 
duas promoções por acto~ de lm1.vur<l.. V .Ex. armas em 15 de novembro e v. Ex. não o foz. 
sabe que, durante a rcvolt:t de G de ~etembro, 
elle pre.;tou C•Jrrt o 20°1J:.U!.lhã:o, os ~c1·vi~:os O SR. UrutA.xo DE Gouvi-.:A - E nem o 
que estav<•m ao seu aicance, e füi mesmo um :podia fazer, 1;orq1ie estava no Estado da 
dos primelros a cllegar em Itararé (apofodo<), Bahia. 
elle soube cumprir· honrosamente o seu de- o sa. VrCToRnm MONTEIRO da um aparte. 
ver de sclda•lo republicaw1. (A;1oiados.) 

0 
. Gr 

0 
·a t 

Entl'~t<:.ntV, lia. mn outr_o que nesso. r,cca- . S_R. !&~:'-icr~co _,r~~RIO-:--- ,, l"·~: _re 
sião r[e p~i-igo pal"<J. a Patrw., da.va pai·te de ~-~:rmtado e i;:stot.co. ?. e~t.t no meu .egl, 10. 
doente, :i:u•a, t:1lHz, ag1rn.r!la.r o momento i (1 rocum-se o . .tros apatle .. } 
:t!nal do. luct11. t O Sr •. URBANO DE GouvfoA.-:Vfas como disse, 

T<>nho conc!uhlo. (lffuito bem.) Sr. presidente, dect;:i,ro que eu e o meu 
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amigo votámos e vota.remos todos os reque
rimentos que S. Ex. apresentar ; mas o nobre 
Deputado tocou em um ponto que diz parti
cularmente respeito á minha dignidade de 
soldado. e do qual não posso deixar de oc-
cupa.r-me. 

E' facto que o pae do nobre Deputado 
quando chamado para comb<1ter os revoltosos_, 
veiu e seguiu até os confins do Paraná. Eu 
julgava que elle havia sómente cumprido com 
os seus deveres, mas nii:o ; isto foi um acto 
de'civisrno. 

Mas o nobre Deputado, ao termina.r, disse, 
referindo-se a mim que tinha dado parte de 
doente :pn.ra não combater em Nitheroy. 

o SR. ÜVIDIO ABRANTES-Não declinei o 
nome de V. Ex. 

o SR. URBANO DE Gouvfa.-V. Ex. com
p1•ehende que isto é uma cousa indigna e 
mesquinha. 

O Sr... Ovrnro AnRANTES - Mesquinho é o 
que V. Ex. está. dizendo. 

o SR. URB&'<O DE Gouv~A- Esta Camara. 
inteira sabe que no dia seguinte àquelle em 
que se declarou a revolta, mesmo estando a 
Gamara aberta. apresentei-me ao governo e, 
nos primelros dias de outubro, já me achava 
em Nitheroy. (Apoiados.) E. si não prestei 
servicvs relevantíssimos, desses que devem 
encher o paiz com a sua fama, ê porque não 
"tinha trombeta pa.ra os annuncia.r.Em todo 
o ca.so cumpri o meu dever. 

Mesmo doente.em dezembro.quando me re
tirava. para a minha residencia, com 90 dias 
de licença., o l..farechal Floriano mandou-me 
procurar à minha n~sidencia. e IJediu-me in
:staatemcnte que fo3se para. Nitberoy, onde 
os meus serviços eram neccssarios, accrescen· 
fando que reconhecia estar eu gravemente 
enfermo.mas que a Republica exigia. de mim 
es;;e sacrificio. 

No dia 6 de dezemb1•0 parti para. Nitheroy 
occupar o meu posto e la estive até 10 de ja
neiro, isto e, durante as phases mais dilli
ceis. 

o sa. Ovmio A.ERANTEs-Mas não Í1ega que 
tivesse dado parte de doente. 

o Sl~. UnnA~O DE Gouvf:A - A evasiva e 
peior do que a a.llegaçüo. Só me retirei de 
?\"i theroy, q ua.ndo vei u a~sumir o comma.ndo 
da minha brigada. o Sr. general Argollo. 
Então, não tendo mais nada que fazer em 
Nitheroy, apresentei-me à inspecçâ.o de sa.ude 
e, tendo 90 dias de licença., recolhi-me a. tra
tar-ma. 

Durante este tempo o nobre Deputado es
tava na capital üo Maranhão; politicando con
tra. o governo. 

o Sa. ÜVIDIO ABRANTES-Não apoiado.Peço 
a palavra. 

O Sr. Oviclio Abran1;es (para 
uma explicação pessoal) - O Sr. tenente-co
i-onel U1•hano disse que eu estava. no Ma
ranhii.o politicando. 

Appello para os nobres Deputados daqnelle 
Estado }lara que digam si ahi :pratiquei 
qualquer acto politico. 

Eu ia para a Boa Vista. (Goyaz), em com
missão do Governo Federal, ondetos amigos 
do Senador Bulhões estavam em revolta. 
Official de estado-maior nada tinha que ver 
com isso ; mas fui comma.ndando uma força. 
de infantaria e artilharia. como póde dar 
testemunho o Sr. Dr. Arthur Peixoto. 

Note-se que parti do Rio em agosto, antes 
da revolta. No dfa seguinte a.o da minha. 
chegada aqui, em janeiro, segui para o Pa· 
raná. Estive como ajudante do Marechal em 
todos os logares perigosos, entrei em fogo 
como podem pl'ovar o Sr. coronel Prestes, 
Leoncio Correia. general Pires Ferreira e 
outros e só voltei· á Capital quando o Mare
chal me mandou chamar !Jara tornar assento 
nesta Camara. 

Port:i.nto, não estive faze1do politicagem. 
essa politicagem mesquinha que faz agora o 
Sr. Senador Bulhõas, em Goyaz. 

ORDEJI DO DIA 

O Sr. Cassiano do Nasci
mento (pela ordem)- Peço a Y. Ex. que 
consulte á Cama.ra si consente na inversão 
da ordem do dia. para que s~ja discutido em 
primeiro log-.i.r oSpat•ecer n. 67, que reconhece 
Deputado pelo 5"· districto da Bahia o Sr. 
Leovi.gildo Filgueiras, visto como o Regi
mento determina que o reconhecimento de 
poderes é matel'ia urgente. 

O Sr. Prc~idente -A ordem do 
dia compõe-se da votação de dous projectos 
cuja discussão foi hontem encerrada e da dis
cussão de tres ma.terias entre as quaes figura, 
em primeiro loual', o parecer a. que se re
ferio o nobre Députado. E' praxe invnria.vel 
seguida nesta Camara que sempre que ha 
numaro legal se proceda. immediatamente ãs 
votações. Entretanto vou submetter á. vo
tação o requeriment\J do nobre Deputado. 

Posto a votos, é approvado o requerimento 
do Sr. Cassiano Nascimento. 

Ainda. assim, passei pelo Quartel-General e 
declarei que si o governo precisasse dos meus O s.-. Derrêdo (pela ordem) - Sr. 
serviços, eu estarüi. de novo prompto. presidente, motivos imprevistos forçaram"": 
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me ante-hontem n. nIT.ü compnrecer ú. hora ' da R.a.inha,-l10je cidtldc de Bomfim, os esforços 
regimental. Vindo rmüs ta.rdc, encontrei-mt~ de minha fraquew. ; em segunclu Jogar por
com o S1'. Fraucisc:l Gllccrio e S. Ex. dir.;se- que de algum modo está. crn jogo tambem a 
me t·}r ;; idolev:i.ntado. a se~ão em virtuue •lo minhu. propria eleiçfw,em vist:i. de uma decfa
fü.llecimcnio de um no.sso úiguo C1Jlleg<\, De- rti~:io f]Ue ffil' s01•prebc>urleu. como deve tel' 
putt\<lO p<rr Alag(las, communieando-me S. 1 eiichido <lc estupefacção a propria Go1nmissã.o 
E;t-. ao mesmo tempo que :i 3• Ct>mmissi't0 já dd Verificação de Poderes, qu:i.ndo tive
bas i';!. encerrado os tr~tbalhos relativos :i. essa mo3 occa~ião (le ouvir a:; allegaçí'ies Jo illus
~l.ekã.o. t rndo dous memliros a.s;ignauo o p~· tre r elator do parecer que se discate. 
recl"r e outl'OS dons o voto em 5•=P~~ra•lo. E o SR. Jo1o DE S1Qi.;ErR:\-Peço a.· palavra. 
p3-l'a que nem J?'.ll' um momento paire no • 
esµirito de 'llii!ID quer que ~eja que eu. fü- O SB.. At>:1..1.t11m.ro GlilMAR:\.ES--S. Ex., no 
zendo :parte daquell:l. Commissáo. procurei ter·minar a !citut'a de seu -p:.1.rQcer declarou 
e~imir-me :i. qualquer respon>a.hilidade. de- \ pe1·ant<l aqnelh Commíssfio que elle ern. a. 
claro em tempo a s .. Ex. E>. aos meus cí,llegus e.x-pre5~5.o da verdade. result:iOte do estudo 
que si estives~e pre>ente 04~signaria o n>to que S. Ex. luwí:i. feit> dos papeis relativos 
em "eJJ:i.rado do St'. Cornelio da Fonseca.ct~jas il. "lt0 içitc do.')· cli;;trício d:t Bahia, em conse
r~zlíes eu, na vesper-•i, ha,·ia. lido na $ala. ela r[ucnc1a da qunl " eleito era o meu nobre col
~cret.wi;i do direct0l' desta. camat·:t e ~om os lega. de lcttr·as :ic;i1lcmicas, notavel profE'ssor 
quaes me conlol'mei. Appel!.o p:i.ra o Sr. da Facu!.dade de Direito da. füb.ia,oSr. Leovi-
c~.rudio da. Fonseca. gi!do Fil:;ueil'<:tS. 

Era. esta a. <lecl<i1•,1çií.o que tinha de füzer. 0 Si: . Jofo J)F. SrQu&mA dá um aparte. 

o Sr. Ad~i.lberto Guinl:n~ue"" O SR. AnA~.!lE:RTO Gum.rnÃP.s-Eutreta.nto, 
- Si:. Presidente. antes ue iniciar o deba.t« a.c0~rescentou S. Ex. que 11 lea.lda.de o obri
sobre o p:irecer n·. 67, que V. Ex. acaba. de 1-rava. a. dir.er que havi;1 inclu i•lo ne.:;so ca.!calo 
submetter 3. discus~ão. rel:ltivo á el~içii.o a. ii.lguma.s clel<:;Ões, e p1·incipalme'nte. si bem 
que se precedeu no 5" diBtrido da B:.th lJ. , me recordo, ::i. eleição do munici pio de Gere
qne tenho a. 11oura. ele represent.1.r nesta. C.a.- moabo. porque, si as excluisse, o segunclo 
marn., peço a V. Ex., si nãv contrario algu- c:1ntiidato eleito era o meu malogrado collega. 
ma. 11isposiç!áo regimenta.!, que se digne de cuja. morte ai.nda. nesto momento deploro, o 
mandar que pefa Secretarhi da Came.ra me Sr. Fl:n-iu de Araujo, e nito o humiMe ora.
sejs.m fomecido~ os p:.\pe:is referentes a. es~a. <lot· que füo tlesprímorosu.mente occnpa a 
eleição, e nomeadamenre as contesta<:ões e attenção da. Cam:\ra. (Não ap<Jia<los.) 
deC.::sas a~n·esentaclas pelos respecti•·os can- Ora, Sr. Presidente, V. Ex . com1weheude 
didatas, documentos que :>s instruit·em e as que esta. circumst;;ncia. basta pam.justilica.r 
actas das eleiç:üesa que se proce(leu no muul· a minha. presença. na tribuna. I>Orr1ue é 1lo 
cipio do Patrocínio de Coité. meu rigoroso e iJH'.Ontesta\•el de vei.- Jilf)Str:i.r 

o SP ••• ToÃo DB SrQUF.IRA _ Posso on:erecer ;Lo nobre Deputa.lo, relatl1r do parecel'. que 
todos os documento.$ a v.E:i.:. , porque trazia-os S . Ex. labora. em um engano d()ce e ledo, e 
nara a di:;cussão na. qna.lichu.le de t·eLatór. que. eu pretend~ mostrai• que não pó·le durar 
" inu1to. 

O SR. ADAL!:ERTO Gv1}r .... ttli::s -Emqua.nto Ante!;;, porêm, de entrar ntt demonstr:i.\'iiO 
nã.o é satisfeita a requh;ição que a.ca.bo de matllemat!ca du. elekiio do meu disthtcto 
fr.zer, peço desculpa aos honrat.los membros collega. e muito presado amigo, o Di-. Aus
c13. 3" Corumis,ão de Verifiea.çúo de Poderes, tricliano de Carvalho. ~.evo dizer que aquelles 
os nobres Oep11t;1dos por Pernambuco e Ma.~ que th«~ram a bonra de obter o sutrragio <lo 
ranhã.o, si lhe.; roubo a precedencia que 5• districto da Bahia, o humilde orador. o 
devia ca.ber de direito a SS. EEx. na susten- Dr. João Dantas Filho e Dr. Austricliano de 
tação elo voto em separado. em contraposição Ca.rvalho, e, mais do que nós, a B:i.hia in
ao parecer formulado pelo distincto i·epre· teira foi tomada de espanto diante e.lo resul
senta.nte de Pernambuco. o Sr . .João de Si- tano dos eleições, apresentado iJ. Ca.mara dos 
queir;i., na certeza de que só o fitço, S1•. Pre- Deputados. 
sid~mte. em primeiro lo~a.r poi:q ue, represen- Tudo po:lia com effüito prever n Bahia, 
ta11te do 5° districto, cuja eleiçü.o se discute, menos que em concurrencia. comnosco, pe· 
a lealriade manr1a·va-me que eu puzes::e i11tci- raute as mesas que funccion:l.ram e que suf
.ra.roente n.o ser,•iço d;t defesa. da eleição do !'rogaram a.s nossas cn.nd!dat.uras, a.ppa;re
meu illustre companheiro e dístincto repu- rece~sem os nomes dos candidn.tos Leovigildo 
blicano da propa.ganda o Sr .Dr. A ostricliano 1l'!!gueirt1.S, F!fwio de Araojo e .José fi;nn.cio 
de C~rvu1ho, cuefe presti;:rios? d~ Partido R~- da S ilva, po1· uma. razão perfeitamente de
puhllcano Fed«ml naquelle d1str1cto du n~.lt1a. monstr:ida llOS documento5 snbmettidos a 
.e prin~!palmente no municipio de Vill~-Nova. ! consideração da. Commissão de Poderes. 



Câ'naradosDept.tados - lmç.-esso em 21/0512015 10:35-Páglna 11de1 00 

SESSÃO EM 12 DE .füNHO DE 1897 217 

O Sr. Leovigildo Filgueiras, contestante do 
diploma do Sl'. Austriclíano de Ca:rva.lllo, 
sustentou e bateu·se na imp1•ensa. d&. Bahi<~ 
pelo p1jn_cipio de qne a lei n. 426, promul
gada em 7 de dezembro rlo anno passa.rio, no 
seu art. 2 ', era perfeitamente :i.pplica.vel ao 
_Estado da Bahia., e, por consequencia., pe
rante os conselhos anLeriore,. ao:; que 
actun.lmente representam os municipios da 
Bahia, devia correr o p1·oces~o eleitoral a 30 
de dezembro . ( .4parte.L) 

trina que sustentou pela. imprensa; é que 
S. S. tinha ;i m;tis fkmc convicção de que 
não poàia. d isputar uma elei~:ão. no.IJnelle 
districto; é que elle sabia que a opposi~o que 
rept'esentava. estava cm visivcl mino1·ia; era 
excesgivamf.nte diminuta alli. ( 'J.'roca.m-se 
dfoe:·sos a11cwiBs.) 

o S!!.CASiiI:u-..;o DO NASCDlENTo-Ent1•et.a.nto, 
apezar de diminuta. na. legistatul'lL passaihi,· 
em opposiçfí.o ao Governo, elegeu os trcs 
depu til.dos. ·Sendo esta a doutl'i.na exposta na imprens::-... 

era de presumir que, sen•lo s. Ex. presi- O Sn.. ADAT.DEn.To Grmua.i.E5-E' ahi que 
dente do directorio do partido que ent<\.I) se estit o engano de V. Ex:. Alten11a.·me o 110-
o~·ganizava ~o Est'l.do t:m opposição i:;.o Par- bre Deputar~o: a.,apresenta.ç:Io ?.as c•u!11~11atu
t1<lo Republicano Fener<•l, to~sem suas opi- ras do P;irt1do l· edcml i;a.ra. as elc1ç11es de 
11iiies e suas doutrinas se<>uidas como um Deputados à Legi$lll.tura passa<lu., a. que V.I~x:. 
verdadeiro dogma., principalmente em as- sn rcter·e (dfrigi11rlo-.<e ao Si·. Cas~irmo rlo Sas
sui:np~o que_ lhe inte.ressava. pessoalmente . 1 c!mentc.) füz-s_e antes di1 scisã.o <laqucl!e p3.r-

8erw. pois, <le estra.nh:1r Sr. Presidente t ido na. 13a.h ia.. 
que S. S. que nesse sentido ~e diri«ira a.o~ I Os Srs. Fllguoir;ts, .Flavio de Araujo e José 
seus correligionariM, com a. ma.ior 0incolle- rgna.cio era.m membros, como eu. rlo mesmo 
rencia se a.presentasse na Cama.ra. dos Depu- p3.rti~~ r.IB que er:i chefe·~~ i1~rlisputa.vel ta.dos com os •1otos que elle considerava. e prest1g10 o bencmel'lto Dr.Luiz\ 1anna., bon
proclamava. nullos, po1· nã.o terem sido dados ra.do Governador daqnelle .Esta.do. 
per:tnte mesas legaes. E~sa apre:;ent.-ir;-iio se fe;.o; em nome do di-

E, coherente com essa doutrina. Sr. ·Pre$i- rectorio dcs.se partido. directorio de que fazia. 
dente, S. S.. ainda rlepois do pleito de :30 parte. como aintfa lwje. o eminente Senador 
de dezembro. ·declarou. como fez em cartas. Sr. Severlno Vieira. meu particular a.migo. 
que fora.m publicad.1s no Dia1·io da Bahia e que Nã.o procede. porLa.nto, a e~tranheza do uo· 
~r:tm di1·lgit.las ao Sr. Austricliano de car- lire Dc putJ1do , porque só depois de eleitos é 
valho. cartas tambem presentes /\ illust1•e ciue :i.ctuelles repres~nt:i.ntes da Bahia se de
Comrnissã.o Veri~ct~dora, qne o poder com- c~a.111.ra.m e.m oppo:>içu.9. (,1prtrtcs. IJ Sr. Pre· 
petente paro. ver ificar essa eleição cr(I. aquelle s:rle~t.c rec1a,;:a allrmç~w-) . . 
que se compuzesse dos membros do anti"º I>1z1a eu, 81'. Preli1dente, <J.U"'ndo fui in
cons_elho municipal ,jii.;;ubstitiüdo. ( i\pa,.te~.) ~rompido. ~JU~ o Sr. Leovigildo r·il~ueira.s. 

AmcJa mais, Sl'. Pre5idente, para mo3trar nao po~ conv1cçao; mas pala certer.a. ru: .~er
ql!anta confbn~·n. nús tínhamos de que s. s. rota. e que s1:1~teot;arn aquellu.s . opinwes. 
nao 1füputn.1fa o sen r·econlleclme tJ tO si não E, nes~ occu.~1:.io, Sr. Pre:;1dente~ íi.11 m
uo tel'l'eno . ~a competen;-i:1. d:i.s 111e~as. par:.t terro1~_p1do pelo aparte d11 _ nol>re Deputac~o 
nos ti-u.nqu1llso.r u r1;spe1to da pretenç;"Lo de pelo h.10 Grn.ode. do Sul, cu.10 nr:me peço h
S. S. , o Diario do. B(dtia enlüo publicou, por c~nça p:.tra 1.leclmar, q Sr. Ca:mauo 1To Nu.s
tclegramm•.1. transmittido 1le Vill;i. N:1va cta cimento. CUJa :i.usenc1a nesse momento las
Raio ha, l..toje ci•lade de Bumílm. que a junt.. timo. 
;i.puradora • . conform~ pr~tend ia. o Sr. Fil- o S&. Jolo nE SIQUEIRA-A nosso. questão 
::r~~1ra.;,h~via. ~xped1do d!pluma. aos _Srs. Le_.?· é de legalidade de actas e de votos, e não de 
v1g1ldo F~lgue1ras. Flav10 de Arau.i_o e Joao philosophia. (Trllcam se muitos apar tes ; o 
Da.nt.as F1lbo, e aquelles nomes nao foram omdo1· senta-.se .} 
absolutamente suffrac-ados nas mesa.s que pre- . - te 
sidíram a. eleição. ~ O Sn.: , P~ESro~:STE-Attençno: Q~em m 

Imagillel, portanto, a camnrn, Sr. Presi- a pala'ira e o Sr. Adalberto Gu1maraes. 
clente, a. surprezaque nos avltSSa llott ao ·vel'i- O S1t. ADAT,BER.TO GurnARÃ€S (fovanlan
ficarmos que o contestante era portador de do-se) - Sr. Presidente, como si não foEse 
um diploma muito diverso daquelle que a. basta.nte o temor n .. tuml. IJUe de mim 
imprensa. i.la Ha.hia. decla.ra.ra ter sido expe- se aJ)OSS•l :i.o subir a esta tribun:i., os meus 
dido ; S. ~- apresentou-se na Cama.ra corn nobres collegas não teem a generosidade 
um diploma. assígnado por pessoas diversas de consentir que eu prosiga. na tlemoustl-açiio 
daqucllns que a. imprensa. declarara. terem ri ue me propuz fazer; SS. EEx. me int<:r
constituido a junta apuradora do Bomftm. rompem a ca.da momento, tornando. por-

Sl'. Presidente, não e que o nobrn contes- tanto, a.inda. mais difficil a minha posição. 
tante, meu preclaro a.migo, o Sr. Dr . Leovi- Nesfa.s condições, Sr. Presideno.e, nntes de 
gildo Filgueiras, tivesse convicyão da. dou- pro~eguir, eu peço ;t SS. EEx, tolla a. sna. ge-

C~rn:i.r:i V . U 
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nerosidade e to1la ;i. condescendencia, que 
são necessaria~ a quem como eu n5.o tom a 
lJratica. parla.menhr .•. (Nffo cipoiculos.) 

O SR. l\rrn PE<~A:-il!A-V. Ex. ostà reve· 
laudo o contraria. 

O SR. Jo.'.\o DE S1Qu8nu-Eu tive neces
sidade-dEi e:igufü muitas n-ct:lS da Bahi<t ..•. 

VozEs-Oh: f Apro·tes. ) 
o· Stt. ~L1..~oi,;L C,\fffA:\o-Si fez i::.to, fez 

trapaça .... 
O SR. JoXo DE S1QüEIR,\ dá. um a.pr.rte. 
O Sa. MAXOEL C.'.ETAXél-Então, sí não fez, 

está. calurnnbndo :t si propl'iO. (Trocam-se 
apa'l'tes cnlrc o> Jfrs. Jlw1oel Ü«el(lno, Joiío de 
Sit]uCinr e outros S;·s. De1mtwlos.) 

O Sa. ADALílEP.1'0 Gunar:IES- Sr. Pre
sidente, eu j(i me referi á 1lec!ar%çfo f,\ita 
pelo nobre Deputa.do pot· Pernambuco pe
l'a.nte a Commissão de Pode1·es e desejav:i. 
adiar esta resposta iiara mais t\dcm~te. En
treta.ato, S. Ex. voltando ao facto e fazendo 
a. declai>ação rle que enguliu U.ocumentos na 
Commissiio de Verit'ka.çii.o de Poderes pa1'a 
dar entrada. a cidadãos não eleitos. só prMa 
qne niio estava no caso de exel'cer o Jogar 
para que foi nome1do. (.4..J>Oi(l.(fo.~ e a1;a.;·te~.) 

Quaesque:r que l'.>ss<im as cono:iclr1·aç:õ2s po· 
liticas, ao nohre Deputa.do :;em a. nenhum 
rios nos~os colle~u.~ er:>.. permiüida. a subt1·a
cçõ.o de documento~ par:i fa rn1·ecer candirla· 
turas de illdividuos não c:leitos, em mejniz•J 
daquelles que havi:im sido suITrag;~rlôs. 

S. Ex., as~im 1woce11.endo. como diz, só 
mostra que não e verdadeiro repuhlic1tno. 
porriue concrn·~·e pa<·a o í<i.lscn.memo do voto 
e o desre$peii.o 1l;• soher;1,11b. nacional. (Apm·
tes oJ apúiculO.''·} 

Eu Jli)~ta li:rnc:ula sen to·llle com a mais 
i\rufund~L con vicçio de que s .. u rr.p1·esent:1nte 
do 5" c\istricto tliL l:l;L\l ia. e hei d<:l deb.::J;;: rlc· 
monstrado que o nobre Deput:i.do u:1o tevE! 
fumla.m·,nto pu:1 :w:rn•:<Lt' n pt•r1posiç:ào de 
que ~,·,por uma ge.nil1~t:1, sti P-Or 1un favor 
de .~.Ex.é que me sc11w ua b~<:i~a.do. b:i.hiana. 
( .. 4pa;rte$ e -i11te17WJi~~,Jcs.) 
· Antes ninr1a lle cl1tl·:1r na. 1k~mon5tra.ção du. 

victoria eleitol':.i.l <lo .::a.:iJilbto Ausr.r·idLrno 
de Carvn.l!io, preciso tle~foze1• ~t impres~ií.o 
que possa ter co.11sa11o J!(1 :i!Jimo (l;i Cam:~n 
dos lJepufados a declarnç:ão tlc qu<> o Dr. José 
Gonçal\'es d:l SUvll. é <L ~wi.ca e legitima in
fluencia ce Vil la :\Ma da Rn.i:iha. 

1üstorico. residonte naquelle municipio, qlrn 
não apoii)U 3.0 Dr. José Gonç--3.lves d:i. Silva, 
quando S. Ex. era. governador daquelle Es
tarlo,se propoz demonstrar que era uma. mera. 
fic,:ã.o essa. influencia. A primeira opportuni
dade que se lhe o!fereceu foi a. eleiç-lo mu
nicíp:ü, procedida em 15 rle novembro rlil 
:tnno pa~sado. 

Para que·a demonstração tosse solemne e 
cabal., o Dr. Austricliano não quiz a eleição 
perante as urnas. para que o voto fosse des
coberto e bouvesse a maior independencí:i 
o.essa manifestação. afim de que o seu anta
gouista ficasse sa.bewlo pelos seus proprlos 
nomes qnr.es eram aquelles que se levan
r,aYam c(Jnti'a. es~o fictici;J. influencia. e mos
travam que aquelle municipio niio est.a.va 
a.b~olutamente com o ex-governador 11a Bahia. 
Po!.' isso, de accordo com a.quelles que Sllsteu· 
r,,1sam a c1\apa. ;ip1•e.sentud.n. ao su1il'agio 
··leitoral peh• Dr. José Gonçalves da Silvo., a 
eleiçiio se i:irocedeu per:tnte dous tabelliães 
na ca,;;:i. do Con>elilo Municipal daquella 
eidade. 

O resulta·lo foi a victoria d.a. chapa apre
sentada pelo Dr. Ansr,ri~lh1no de C:i.rv;tlho e 
a. <1.en·ot:i do Dr. José GoJl(;.1.!ves da. Silva por 
liO votos. 

N;tQ póde hnvor nttd;J. m;i.is expres::ivo. 
Entretanto, Sr. Presidente, depois desta 

•lm·ruta solearnissima,a ma.i~ solemne, nã.o só 
no E:stvlo da B:.ihía c;imo ti1lvez ern todos os 
omros. aind:L se fü.lla em nome da. influ~ncia 
e li.o prestigio do Di·. .José Gonr,a.l v-es da. 
Silni. ! 

o SI:. JoÃ.o IJE SrQUE:lRA. E OUTltOS dão 
a.par·tes. 

O SR. Ao,1LBERTO Gur~L\RÃ.ES - E' preciso 
riue se ll'Jt.c qno rallo daquelle município 
onde S. E:.:. tem o seu soLn-. t!e ont'l.c dava 
m·Jeris no tempo rh monai-chi~~ e cujo povo 
elle prct.cn1!ia subjugar depois <fa Rcpu
bliea. 

o sn.. Jo.\o DE SIQurmu -Prestou grandes 
serviços dur·J.!J te o Governo Pl'ovisorio. 

O SJ·~- Ai>ALBERm GTIDL\n..'i.i;s - Entro os 
riw1es a perseguiçU.o a Anrnnio Conselheiro". 
(Tj·ocu,n·se muitos apr;.i-tes.) 

Sr. P:·e3hlente, a •1uem conhece o Dr. Jo.:;é 
Gonçalv~s d:t Silv:t niio póde causa.r estm
nllez<~ qtte eu dig:• ciue s. S. su~cumbiu 
rlca.ntfl dess1~ fün·1«)ta.. O seu orgulho e sua 
va.id<vle a.ili ficamm amliquillados. e, por
tanto, naiUl'al era, que s. ~. nü.o se expa

. O SR.. Jolo Slt.!Ul~IP.A-A mais !e:;itima da zesse a derrotas m<.liores nos divei:sos muní-
Bahia. c1pio;;, que constituem o 5" <listrictu da B:~hüi, 

O SR. ADALBERTO GurnA<lÃEo - Sr. Presi· quando no seu p1'opr-io üwrlo, como elle can
dente. ne~~e doce engano esteve a maioria cla 5i<1erav:i. ;" Vil!a Nova, ;e tl.etrot~L tinha si.do 
Babia, po!·que ignomva a legitim;t in!luenci•t esrn:tgadura. 
desse cidadão rniquclle rnur1icipio at.; que 1 E' :i. raz:'io por que S. S. niio patrocinou 
o Dr. Austricliano ele Carvalho, iepublic;:mo candidiM,ura alguma. e recusou o seu apoio á 
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ellapa, que alli se apresentou com o nome 
dos antigos representantes desse distric:o ... 

O SR.. JoXo DE SrQTJJllR.Ar- Estão ahi os do
cumentos fornecidos pelo Dr. José Gouça!ves 
da Silva e (ISsignados por S. Ex. 

O SR. ADALHE1no GurnARÃEs- S. Ex. 
ob1•iga-me a de$vbr-me do assumpto, pa-ra di
zer que ni:i.o cstú fnllando com a.quella ver
da.<lc que deve ú Gamara ,1e qw~ faz parte. 

Nrio lw. documentos for-necidos pelo Dr. 
José Gonçalrns e eu conheço este;; documen
tos t.odos. ( Trocam-.<e rmlitos a1Ja~·tc.~ cnti-e 
varios Si·s. De7)ittados. O Si·. Presidente »c
claiila attençéto.) 

Não lw,, repito, documento algum, enh'e 
estes que aqui estão e foram submettidos it 
consideração rh Commissã.o Verificadora, que 
contradig·a o que ac:i.bo de affirmar. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIR..~ dá um aparte. 

O SR.. AoALEE1no GunL\nÃEs- Não h;i. do· 
cumentos offerecidos pelo Sr. .To>é Gonçalves 
que provém sua intervenção no pl.;:ito e:n 
favo1· do Sr. Leovigildo Filgueir•ns ; ha, e 
certo. dous documentos obtidos mer1i:Lntc pe
tição firmada. pol' elle, mas referentes úqnella 
pretenção que elle tern de representar a Ba
hia no Senatlo Federal; referem-se á sua :pro
pria eleiçiio em 1894, quando elle divergiu 
do Partido Republica.no Fedel'a.l, fomentando 
a scisãc. porque esse partido nã.o tolerou que 
S. Ex. viesse em log:ir do Dr. Manoel Victo
rino, que, certamente. por seus talentos hon
raria m;1is as tradições da Bai1ht. 

O SR .. Jo:i:o DE S1QUEIRA. dá um aparte. 
o Slt. An ü.URP.TO GUD! .\ltÃ~:s-Con~t~u1te

mente interrurnpidopelo nobi-eDeputai:loain•'a 
nilo puJe entrar fiel aualyse do proce~so ekit.n
rnl <Ltil!l d<J rleix.a.l· lkmonstrado ;), ma:ot· c,·i
denciii. a eleição do Dr. Aust.:·icliano oe C:w
va.lbo, c1t1a.ndo afürs não q ue!'Q súmcntc fazer 
consitlera.çiJes µhilosophicu~ rnbr·c o pHI,(> 
tr:wa1lo naqucllc disti•icto. como lin pouco 
dis:;e o nobre Deputado por I»~rnambuco. 

P,tra não reterir-rne, Sr. President-), ás 
clei~'ões sobre as quues não houve contes
tação alguma : io1mindo por base as eleiçcjes 
pl'Ocedidas nos municípios de Ja.cobina. .Joa· 
zeiro, Monte Alegre. Geremoabo, ltapicurú, 
Sento Sé, 3" e 4" secções da Gloria, Pombal 
l" e 2" secções, e Queimadas. o resultado é o 
seguinte: Austricliano de Cu.rva.llio, 2.:3i 1 
votos; Leovig-ildo Filgueil•as, 1. 633; sendo, 
porhnto, a superioridade 110 primei1·0 sobre 
o segundo de 7:~8 votos . 

O SR. JoÃO DE S1QuEntA.-Eu su qucri:~ ver 
corno V. Ex. cheg:ou a este resultado ..• 

O S1t. AoALmmTo GunLu:.\gs-V. Ex. 
muna-se de um lapise um[). l'ültiu. de papel 
e á proporção que eu for menciouancio os 

collegios e a: votação tome suas notas e faça 
a somma, afim d.e verificar essa. superiori
dade. ·· -

O S1L JoÃ.o DE SIQUEmA-Tenho aqui a 
sommil des votos, a. qual V. Ex. póde veri· 
ficar: Filgueiras, 6. 10 l. .. 

o Slt. AD,\LBEltTO GUIMARÃES-O nobre 
Depntado não quer entender-me; nã.o o.dmitto 
que S. Ex. nil.o me tenha. entendido, i;orque 
fü.r,:o ju5tiça ao seu ta.lento. 

S. Ex.., animado desse desejo irnmoderado 
de d.ar entrada ao Sr. Leovigildo Filgueiras, 
oífendendo o 11ireito do Sr. Austriclia.no de 
Carvalho, nfo me quer entender. 

O S1~. Jo:i.o DE SICH.JEnu-Pela consciencia 
que ten\Jo de que defendo o direito e a jus
tiça. 

o SR. ADAJ.13ERTO GUil\L\l:ÃES-Isto é que 
é d.eclamaç.ão. 

Vamos aos fücto.s : V. Ex. pegue o ln.pis, 
tome uma folha de papel e de accort1o com os 
mnppas faça a soinma e conteste-me. O mais 
é perder tempo. 

O Sit .. Jo.\o DE S1QuE1t-cA-Fiz a somma. em 
presença <lo proprio contestante, que aliás é 
matilematlco. ·{lla dfrersas apa1·tes,) 

O S1t. AD.1.LnERTO Gi:mr.ut1ES-S. Ex. não 
quer entender-me. 

Digo eu: niio entranrlo na analyse de cada 
um daqueI!es mnnicipios. a respeito dos 
quaes niío houve contestação, a respeito dos 
quae~ estão de perfeito ~cco1·do o parecer e o 
voto i:m ~ep<t:·ado, f)Ue são os mnuicipios de 
.Jacoltina. .Joazciro, Montl~ Alegre, Itapi
curú, (:loria :J:• e ,1~ secçclCS, l'omba-1 1" e 
:!· c.et::ÇÕ()~. G~rem011.h:o e Queim:ubs. o restíl
tado ú o s<:g'uinte; Austl'idiano de Ca.rya\bo, 
2·:l7! votus; Leovigildo Filgueiras, 1.633; 
sendu a supe!'it·ri<l:i.dc do prítueiro sobre o 
segundo de 738 votos. 

O SR •• lo.\o 11~ S1QCJ1;;m,\ dá um aparte. 

O Srt. AD,~LBE1t1·,, GUI)I.l.RÃES - fato quer 
dizer que nv~ QJ:)solut:i.mente nilo contesta
ll:OS eleições sinão aquellas contra as quaes 
pos~amos oppor documentos irret'uta.v-eis, e a 
p1'orn e que no numero das elciçües mencio
n:d::i.s "ªacha a. 1le [ta!Jicurú, embora alli não 
houvesse eleição, como poderia demonstrar
"'"· 1~ nes>e mu nicipio figu!'a o Sr. _Filgueiras 
com 1.024 votos, não tendo o Sr. Austri
clianu r:em a centesimo. parte de um. 

O SR. C.\SSIANO oo NASCIMENTO - E Monte 
Santo 1 

O Sr •. AD:\LDErtTO GumARÃEs-Si eu pu
de.<s;, merecer do nobre Deputado pelo Rio 
Granúe do Sul um obsequio, eu lhe pederia 
qu:J aguardasse a minha argumentação a 
l'espeíto das eleiçfü•s de ,\lante Santo, na oc
cas1ão pl'Opria.. Eu chegarei lá. 
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o Sa. Ct..SSlA~O DO NASCl~IE:-\TO - Sou todo :wxilio ji snbmetfülos a Com missão de Veri-
ouvid-0s. ficação de Pode>res. que a o.pmrJ.çii:o remettida 

pelo conselho municipal <lo Amparo á junta 
O SR.. ADALBE:1uo GumARÃEs-Entretanto, apurador:i. dá, não esse resultado q 11.e se 

podere( adea11tar :i. V. Ex. que não pesará. apresenta ngora. mas o resulta~o P.ubltcado 
sobre a comciencia da Cam:wa o ...-oto que no Correio 1fe "Voiicias de 30 de Janeiro deste 
der, ·,~pprovzmdo .ª elei\~ão t~e Mom~Santo. anno, a~tecedendo. portanto, muito á abe1'-

Mas, Sr. Presldente, mlo considero que tura da Gamara com tempo sufficieote para 
est-3. rliff<'renç;i. seja. bn.stante para que <t C<t-1 que us opposici~nístas se munissem de docu
mara. reco!lh.eçê. Deputauo o ~eu nobre amigo mentos q 11e a contestassem, ou oppuzessem 
Sr. ;\ ustr1cl1ano, J?Ol'q i ie 5errn. ele;.rel ·O. como mes 111o pela irn prensa (lu vidas, ~orno füei"i.lill -
a. mim e :i.o meu 11lustre collega Sr. D,mt.as em rel~ç:"o ao muntcip!o de Capim Grosso .. a 
Fi.lho. µelo voto de menos_ da meta<le do 0I~- respeito de cujas elei\:c1es p1'otostou o Sr. F1 l
t1'.1cto, porque este compue-~e .. de 21 mun.1c1- gueitas. pelo JJim·io da B_uhia: contra o 
}JICf:', e a:abo _de 1·eforir-me ~umente a. oito, resultado publicado no_ Correm, di~endo P.os
ass1m. me,,m~ incompletos. . suir boletrns em ~entido contrario. boletins 

Po1·tanto, e preciso entrar no exame oas qnenrrora nã.o ap1xu·ecem. talvez pelo. mu
e~eiçéies, a _respeito das l\Uaes Jt,rnye corüesta- dan~.a"' rle plano a que alludi no começo do 
çoes e duvidas opposta~ de parte a parce. meu discurso ... 

Sr. Presidente. ainfüi. de a.ccorúo esti 1·eram 
o pa.recere >oto em .separado na inclusilo 
das eleiç,ões proceditlas nos municípios do 
Amparo e 1" e 2·' secções da Gl.01•üt. 

M:i.5, neste µonto, embora convenha.em que 
sejam os votos computados ao Sr. Fi lgueir-as, 
uão pm;s::i deixar de assignala1' a minha fü. 
"rergencia, o que muito sinto, com os illus
tres signata.r•os do voto em sepa.rado, os 110· 
bres Deputados Srs. Comel\o da Fonseca e 
Guedelha :1>.Iourií.o e já agora o nobre Depu
ta.do Sr. I3errêüo, que acaba ele decli~rar quo 
o assignarüi., si estivesse p1•esente i ultima 
reunião r.a. Commissão ; porquanto a prOVit 
dli falsic\a.<le das eleições procedidas na l" e 
;?;• secçiies f1a Gloria está nos documentos 
submcttidos ÍL ronsidera.ç;to da illustre Com
missãode Verifica.çiio de Poderes. 

Estes documentos dizem que nas eleições 
da 1" e 2" secções da Gloria as mesas respe
ctivas se reuniram nas Ht!a.,; da.s duas esco
las publicas do ~exo masculino· Jaquella 
vil la. 

Pal'a quem conhece a pcqnen;1 villa de 
Sauro Antonio da Gloria, e para quem co· 
uJtece n legislar;iLo estarlual relativa ú. itl~trn
cç·:lo publica, o alJs11rdo salta .~ simples. 
enuncl~o. pol'que ii.bsoluta111entc n:\quella. 
vil la w1o ha duo1s escolas do sexo ma.~culino. 

EntrGtanto, as acta~ se referem a du~s es
colas r~gidas p:ir pessoa.s diíferentes, o que ó 
a mais flagrante phant:\Si:t. 

Não me .demorarei, todavia, sobre o factos 
porque jiL dccbrei ~onc01·da.r que a Camar~ 
não considere de JJeso, como não con~1de1'ou o 
vuto em Sé[l:•1·ado, esta allegação para inva
lidar a eleiç:J.o. 

Do mesmo modo, vou conceder, i)ar!J. con
cordar com o voto em separ~tdo e com o 
va.recer, que é ve1•cü1dei1·n. <~ eleição que e 
apresenta como procedida no muuicipio do 
Amparo, muito embora eu pudesse allegaf· 
mostrando à Camara tlocumentos, em meu 

o Srt. VERG:\E: DE AnaEU dã um aparte. 

O SR. JoÃ.·) DE SIQUEIRA-O Sr. J~ão Dantas 
foi ca.ndidaLO governamental. e .l<L·a.S mesas 
eram contrari:is ao Sr. f'ilguetras, mas o 
Sr. FilgueifüS teve votação. _ 

Si V. Ex. tirar votos 1Io Sr. .Toao Dan ta~, 
elle cahe no formi\.(ueiro da banca.da mt
neíra. ( Trociim-se ap~·rics c;itrc os Srs. Jo«o de 
Siqueira e Jolia 1Ja1itas). 

o SR. ADALBERTO.GUUIAl~.:\.l~S - 1\;i.o creio 
que na bancada. mineira. e:d~t~m Deputado.> 
que a.Ui tenll<\m assento illeg1t1mamente. 

o SR. JOÃO DE SrQUE:!RA. - Não disse 
is~o. 

O SR. AM.LBE.n.To Gt;nurdí.Es - Como de
clarei, Sr. Prn.~itlente, convenho na inclusiio 
das cloícões do Ampiro e Gloria ; mas com 
o que não posso conco:ruo.r e com a i~clusão 
da 3' ~ec1,:ão do Pu b 1 l, tlas ti-es secçoes de 
Bom Consell10. das 1luplicatas du Bornlim,, _e 
Barrnc1io, e das eleiçii(lS do Ra:;o e Pat:·ocin20 
rlo Coitê. segunda serie. porque. em relaçao 
a esse municipio lrlt duas sel'1es de do
cumentos. 

Quando conveoceu·se o illustre contes
tante de que tinha sido derrctado e de que 
nã.o poderia fazer vingar perant~ a Camara. 
a sua eleição procecli<la c:landestmamente p~
rantc os conselhos antigos, tazendo a ppll
car·ão ao Esta.rio da Ba.liia <lo art. 2". da 
!el de 7 de dezembro do :i.nno pa~sado ;, 
quando o Ulustre contestante conven.ccu-s.c 
disto usou <le um recur;;o de que so aqm, 
pera~t·i a Commissão de Verifica<}ã.O ~e .P9-
deres, tivemos conhecimento: a. sub;;!1tu1ç<w 
de cópfas de authenticas dando vot.açao. q u.e 
pertencia ao :->r. Austricliano, a.o ~r. J.eov1-
"ildo Filguei1·as, e o :mgmento de ~~cçDes eln 
diYerso;; munici1>ios, clando gramte votaç:10 
ao candidato Filgueiras. 
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E' este o recm•so mais novo ~ue se tem 
apresentado r.o terreno da fraude eleitoral. 
(Apartes). 

De focto, S1·. Presidente, em relação ao 
municipio do Pombal, íbi elle dividido em 
duas ~ecções. 

Isto se eYidencia em primeiro logar dã. pro
pria certidão a.presentada corno documento 
pelo cnnflidato Leovígildo Filgueiras, e pr•)· 
va-se ainda pela circumstancia rle tlg-ur·Af> 
como séde desta 3" sec\'iio o logar denomina.do 
Ribeira do Pão Grande. 

Ora, Sr. P1·e~idente, não sei si f,'l'a rla 
bancada bahiana h:i quem conheça aquella 
regiào; mas posso garantir, tanto mais quanto 
perante a Commiss:lo foi apresento.da uma 
obra oillcial denominarla Memoria /ti$to;·ica de 
E'~iado da Bahia, relevante servi.ço prestado 
1Jelo ex-governador o Sr. Rodrigues Lima, e 
della consta que a Ribeira do Pilo Grande foi 
elevada à categoria (le Villa com a d<momi
mi.1tão de Amparo, em dezembro de 1890. 

O SR. JoÃ.o DE SrQGElRA. - Do um lado, 
do outro 1ica Pombal. 

O SR. AD.\LUEltTO GUIMARÃES- Não senhor 
Poml.l•tl fica a quatro leguas de distancia. 

O Sr:.. JoXo IJE SrQUlm:.,\ - Isto não tem 
importancia •.. 

O SR. A o,\LBEl{TO GLro.rARÃEs - V_ Ex. 
não obstal".Í. c1ue eu diga o que dev11. diz·'r 
em bem da verdade. Pombal rlista da. Ribeira 
q1mtl'o leguas ; Ribeira foi elevada ;í, cate
goria. de Vílh .•• 

O SR. JoXo DE SIQUEIRA - Do lado de 
Amparo. 

O Sn.. ADALBERTO GuníARÃEs - ••• sob a 
denominai;<i.o de Ampa1·0; e ainda hqje co
nhecid:i. pela denorninação de Villa do Am
paro da Ribeira. .•. 

o SR.. V1mc~E DE ABREU dá uma aparte. 

O Sa. ADALnr.RTO GomArüEs- Pois bem. 
Sr. Presidente, quando AmpnTo figura com 
as duas seccões em que foi" clividida, e eu 
o.cabo de concordar que s~jam computados, 
em sun. unanimidade r1e íOO, os votos do 
Sr. Leovigildo Filgueii"lls, Amparo acaba rlf! 
reappareCbl' com a mascam de Ribeira do Pão 
Gr<mde, no municipio do Pombal, de que 
dista quatro leguas ... 

O Sr:.. JoXo DE SIQUEIRA da um aparte. 

O SR. ADALBERTO GutMA.RÃES- Quando 
assim ficou demonstrado e::rnLerantemente 
que a. 3" secção do Pombal é uma revoltante 
falsidade. é um accrescimo de secção pa.ra a 
eleíção do canditle.to den•ot:ido, venho eu 
ainda submettor ó. consideração da Casa um 
documento que nilo pó11e ser apresentado a 
Commissão de Vorificaçü.o de Poderes, pcrq ne, 

comprche::ide-se, distante como é o 5° dis
tl'icto da ca.pital da Bahia, e :;ó tendo nós co
nhecimento desta _falsidade depois d.e nos 
serem apresenta.dos os documentos relativos 
a. esta eleição aqui na secretaria da Ca.mara, 
não foi possi vel obtel-os 5inão tardiamente. 

- Pois bem ; si não é bastante a prova de· 
fluente da Memoria histoi·ica da B1thia,. de 
que Ribeira. do Pá.o Gra.nde foi elevada a. 
vil!~ com a rleno::ninação de Amparo, para 
tirar todas as duvidas, aqui está uma cer· 
tidào do Conselho Municipal do Pombal, que 
resa o seguinte: 

«Gerlidil'o.-Avelino de Almeidll. Soares, se
cr•ew.rio do Conselho .Municipal do Pom
bal, etc. 

Ce1•tifico, a requerimento verbal do Dr. 
Antonio Ricardo Borges e. para. fim eleitoral, 
que, revendo o livro da.s act:.is da reunião do 
Cofüelho Municipal,nelle encontra.-se,a. fls. 50, 
uma. acta datada de 15 de setembro do anno 
p1·oximo passado, da qual consta que o ca
pitão Antonio Galdino Ribeíro Borges, na. 
qualidade. de presidente do dito c;•tiselho, 
dividiu este município em duas secções elei
toraes par;\ as eleições federaes que proce
deram-se em 311 de dezembro do a.nno reler ido, 
designando o edifi.cio do Conselho Muniripal 
para a reunião dos mewbros dti mesa da pri~ 
meira secção, e o da escola do sexo feminmo, 
no u,rraial de Mirandella, para a reunião dos 
da mesa da segunda. O refe1•ido ê verdade e 
dou fé, 

Pombal, 15 de maio de 1897 .- ~1velíit0 cli~ 
Almeida Soares.» 

A :firma e lettra estão reconhecidas pelo 
tahellião Benicio Libera.to da Fvnseca. 

O SrL JoÃo DE SIQUEIRA. - Não podia ser 
assim,em vist..1. do numero de eleitores. V. Ex. 
ve,jo. o numero de eleitores do municipio do 
Pombal. 

o Sr~. AD.\.LDERTO Gu1NARÃEs- Eu respon· 
der'\i com o proprio documento do Sr. Leovil
gildo Fil~ueiro.s. 

Como di~ia,Sr. Presidente,si não é bastante 
aquelle al.'gumento, aqui esta a certidão do 
Conselho .\Iunlcipal do Pomb.il dizendo que 
aquellemunicipio f'oi di vididoem nuas secções. 

Logo,a terceira é uma l'evoltantG falsidade, 
para não qualificar de outro modo. . 

O Sa. JoÃo nE SIQUEIRA - Então infringi• 
rama lei. . 

o Sn.. ADALBERTO GUIMARÃES - Pois bem, 
Sr Presitiente,si esta prova. esmagadora. não é 
sufficiente, si rlecessita, de algom admiuiculo, 
oJTrm1cerei il. consideração da. Casa a. certidão 
exhibidn. pelo contestante, o Sr. Leovigildo 
Fi\g11cims. 
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o SR. Joio DE SIQOl':IR.A - Esta. secção niio. o SR. ADALBERTO Gur:Ú.RÃES - Isb só 
iofiue 11:t eleição do Sr. Filgueiras. . . \Jl'ova contra. o cri te rio de V. Ex. quanto á 

ma.t eria. eleitora.! e contra os seus sentimentos 
republicanos. ( .'l.poiaclos ; apartes.) 0 SR.. A DALllERTO GUIMARÃES - Y. E:c jú 

vae alijando alguma cousa.. A certiclno a qu e 
n1e reiiro, Sr. Preside ate, é extrahida dos 
papeis apresentados á Gamam M11nicipal da 
Gapital do Esta.do di.i Baltia, Pll:l'a a. apul."açii,o 

·da. eleição senatorial. Desta certidão, que o 
contestante apresentott p:11-a fim diverso, se 
prova que o Conselho Municipal da Capital do 
Estado i•ecebeu, para apuraç-<i.o da eleição se
natorial , a primeira e :i segunda secções <lo 
município do Pombal. Si a te:·ceira. existisse, 
esta tambem seria remettiâa; mas não o foi 
n~m :podia. sel.",i:iorq_ue esta. terccir1l. secç.ão foi 
arranja.da. já depois du apura~.lio da ele\çilo 
senatorial, ou antes, esta secçüo, coino as ac
cre.."l:idas ao municipio de Bom ConseltJo e 
outr:i.s,í"oram obtidas rlepois da. morte do meu 
praoteado collega o D1•. Flavío de Araujo. 

O SR .. To.'.\.o DE S1<~u e:m.'>.- Com o Conselho 
Municipal e todas as autoritfades do governo, 
e elle em opposição. O que r esulta. dísw é 
mandar-se botar todos estes conselho:> na 
cadeia . 

0 SR. CASSIANO DO NASCBIE!'\l'O oá um 
a.parte. 

O Sn.. J OÃO DE SJQUEI1U. - O partido da. 
opposição só tinha u m fnvo:ravel, que era. o 
de· Bom Conselho. 

o SR.. APALBERTO GUI::..t.ut.Ã.ES - Pois bem, 
Sr. Presic'\ente, demonstrado assim o accres
cimo dest.3. secção no Pombal, vou demonstrar 
que igual processo foi empl'egado no muni· 
cipio de Bom Conselho. 

O íllustre relator do pa.recer, em a.pa1•te, 
declarou que o municiplo do Pomba.L nã.o 
podia. ser dividido em duas secções, por· 
quanto o eleitorado era de novecentos e 
muitos eleitores. 

Entretanto, o ·proprio documento exbibido 
pelo candidato Sr . Leovigildo Filgueiras, 
uma. ccrtid<Io extl'a.lJ ida da. secretaria do go
verno do Estado da Bahia. mostra. que em 
Pombal (le;ldoj estão qualiificados a.penas 486 
eleitores, numero sufficiente -pasa. justifical' 
a divisão daquelle mullicipio em duas secções. 
{A.partes . ) · 

Mas, ja demonstrei que a 33 secção 1lgurou 
reunida. em uma locali•laàe que jâ foi ele
vada à. categoria de villa : constitue o mu
nicípio <lo Amparo, e, portanto, não podia 
mais figurar como 3" secção de um municipio 
inteiramente diverso ( '.l'roc1.m1.-sc apai·tcs 
entre <JS S i·s , Vcrg1te ele Abre~ , l>mtlcxs Filho 
e Joü.o de S iqv.cira). 

O SR. .JoXo DE S10.u"P.mA.-Descobri um do
cumento, que annullava todris as eleições d a. 
Bahia.. 

Além da certidão a que acabo de me 
referir, para não deixar sem resposta o 
argumento que acaba de offerecer o mustre 
relator do parecer, ainda tenho outros do
cumentos para provar qne o eleitorado não é 
de noveceut0s e tantos, ma.s de 48G. 

o Sn. CASSIANO DO NASCl~lE:<ITO ~ lsto cm 
189:3 . 

O Sr-: . ADA.J,BE E~To Go1~Ct1.RÃES-M;t:; dcpoi;; 
de lS93 11ã.o l.louve outr:i. qu:i.lifica,.n.o o 
V. Ex. não é c.~pa.z de p1•ovar o contrario. 

Deixando ele parte a 3" secçIT.o do Pomb~I . 
que não :peitlia, <tuc não devia ser íHclui<la 
pel0 illustre relator do parecer. voa como 
disse, referir.me ás tres secções du mu· 
nicipio do Bom conselho, secções accrescidas 
ou augmentadas pelo mesmo p1·oce3So por 
rpJe se augrnentou o numero das do muni
cipio do Pombal. 

Começo pelos d.ocumentos olfe1-ecidos peio 
iUustre contestante, o Sr. Leov1gil11o Fil
gueiras. 

Consta da certidão otrerecida por s. S., 
extrahida. d:i secretaria do Conselho ~!uni- · 
cipal da Capital do Etito.do da. BJ.hia, que, 
para a -apuração da eleição senatori3.l a que 
se procedeu a 30 de Jezembro, fora.m l'e
:nettidas pelo municipio do Bom Conselho as 
adas das eleições a cg\e se procedeu Da l • e 
2·' secções, e nem o municipio do Bom Con· 
selho poderia remetter maior numero, Sr. 
Presidente, não sõ porque não existem alli 
siuão ess:i.s secções, como porque as secções 
accresddas ou phanta.siadi.LS o foram depois 
da apuração da. eleição senatorial. 

Si isto nã.o prova o ,accres~i mo e a fü.!sida.<.le, 
aqui estã a certidão da. secretaria do Cón
selho Municí1>al da viUa üo Bom Conselbo, 
nos ~egui utes termos, que peço pcrmisaâü 
:i. Camara pa1•0. ler : 

« Cc;·ti!l,ío.- Certificoque, a requerimento 
1lo tenente .João Quintiliano dos Sa.ntos e para 
fins eleitoraes, revendo o çompetente livro no 
archi vo municipal desta villa, delle consta 
que foi dividido este município em duas 
secções eleitoraes, para as eleições federaes 
que tivera.m logar no dia 30 de dezembro do 
anno proximamente findo, tendo silfo desi
gn:i.do o p '1.ÇO da Ca.mara Municipal desta. 
villa para nelle funccionar a primeira secçiio 
eleitoral, e a casa de reshlencia do tanente 
Felismina Pereira do Nascimento, no arraial 
denominado i\Ia.ssaranduba., para. funccionar a 
segunda sec.;.ão eleitoral desta "'Q"illa do Bom 
Conseltlo. 

O referido é verdu.de e don fé.-Eu Al
cldes da. Fonseca. Soares, seci"etario da muni· 
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cipalidade desta villa do Bom Conselho a es-
crevi e dou re. ' 

Villa do Bom Consell10, 14 de maio de 
1897. -.Alcides d,i Fonseca Soares.>> 

A lettra e firma. estão reconhecidas pelo 
tabelhão da villa., Izaias Dias da Siiva. 
Pos~o s,ubmetter mais á consideração 

da. Ca~a.. alem desta. cerfülã.o, cujo , valor é 
incontest<?.vel, uma ju,;tificação a que se pro
cedeu pel'ante o juiz prepa.rador do termo do 
Bom Conselho (mostra), a requerimento do 
teaeme G~.l•lino Ribeiro Soal'es. -:i na qual fi
gura. como testemunha. o proprio presidente 
do Conselho i\lunicipal, capitão Geraldo da. 
Fonseca. 

Desta justificação se verifica ainda que o 
municipio do Bom Conselho foi diviuido em 
duas secções. 

o Sa. IP.INEU MACHADO-E' um documento 
gracioso. 

O S.a. ADALBt:RTO GUDíARÃEs-.Mas o no
bre peputar1o ha de concot'dar que tem sido 
acce1to pela c,1mara dos Depuiados,como do
cumento de valor em relaçãoJ. outras eleições 
e a outras contestações. 

Entretanto, não e uma simples justificação 
queexhibo; éa certidão do Conselilo Municipal 
é mai~: e uma certidão exhibida pelo proprio 
coo.testante, o Sr. Leovigildo Filgueira.s, pela 
qultl se demonstra que para a Gamara Mu
nicipal da Bahia,em relação a eleição i;;enato
ria.l, apenas de Bom Conselho duas actas, da. 
l" e 2" secções, fot-a.m i•emettidas. presumin
do-se que outras seriam igualmente enviadas 
si outras existissem. 

O SR. Joi\o DE SIQüEIR.A.-Era. impossível 
que assim fosse dividida. São 945 os eleitores 
de que se compõe o município. 

füvoravol :i.o candidatQ AlBtricliano .de Car· 
valho, desde que não acceito esta duplicata 
para a sua eleição, quero e devo assigna.lar 
que o nobre Deputado por Pernambuco, re
lator do parecer, invalidando essas eleições, 
tinha razões mais poderosas para não a.c
ceitar a duplicata que favorece ao candidato 
FlJ,gueins. 

E' asBim que, em relação a esta eleição, 
estão exbibidas, o aqui as tenho, certirlões 
extrahidas dos livros de registros da. cidade 
do Bomfim, <las quMS se demonstra que 
muitos dos eleitores que fig-uram na du
plicata eram mortos ao tempo em que 
esta se realizou e ainda nella fi•ruram duas 
secções como se tenclo reunido nas casas 
uos pt·otessores Silverio Rodrigues Dori:i. Ja
queira e Parislo de Menezes Fraitas. Entre
tanto, Sr. Ptesidente, informa.do desta 
circumstancia, o llo1U'ado cidadão Antonio 
Laurinda da SÜva Duri.rte, d igr.o intendente 
do Bomfim, dirigiu a e>tes professores um 
p~dido de attestação do facto, e a resposta 
1liio pôde ~er mais compromette1lora do~ cre
ditas attribuidos pelo illustre relator do pa
recer á. duplicata. que S. E:x:. apurou em 
favor do Sr. Filgueiras. 

Eis a J.lrimeil'a resposta: 
«Illustre Sr. Antonio Laurinda da Silvá 

Dua.rto.-Declaro-vos, attestn.nclo em fé de 
verdade e jurando, si preciso f01', que não 
houve eleição federalpi'Ocedida na sala da 
casa e>cola.r onde leccionava eu, como pro
fessor estadual, no dit., 30 de dezembro de 
1896, nem me$Ino recebi officio communi
cando·me haver secção eleitoral na referida 
casa a. meu cargo, no mencionado dia. 

E' pois a expressão da verdacle do YOsso 
respeitador - Silverio Rodrir111cs IJ01·ia Ja
')uaira, professor jubila.do. Cidade do Bomfim, 
I de maio de 1807». o SR. ADALBERTO GUG\IA.RÃES-V. Ex. não 

e c<1paz de pro..-al-o. Do mesmo modo. Sr. Pre-
sidente, nü.o póde ser computado, como fez o A lettra e firma estão reconhecidas pelo 
relator da Commfstião, o resultado eleitoral tahellfüo Manoel Longuinllo de Souza. 
do município do Bomfim. E' igualme11te negativa a atLesta.çãu do 

Antes, porém, de proseguir no que tenho professor Parisio Freitas, que a. Camara me 
de dizer sobre este municipio, Sr. Presidente, dispensara de ler. 
quanto á duplicata i1referida pelo parecer, Ora, Sr. Presidente, o nobre relator dó 
devo adeanta.r que o voto em separado ex- parecer,que julgou procedentes as allegações, 
cluindo do i·esultado a eleição do Bamfim, merns allegaçües, do ca.ndídato Filgueil'as 
computada pelo parecer, entretanto, não conh•a as eleições do Bomfim que favorecem 
acceltou a eleição favoravel ao candidato 110 canrlidato Austricliano do Carvalho, tinha · 
Dr. Austriclíano de Carvalho. ra.:i.ues mais porlerosas como estas, iucontesta--

Esta eleição foi excluida. do calculo e nem velmen~<:>,pa.ra.que procedesse como os _hon
tne proponho absolutamente a rlisputa1• a sua rados !l1gnat.'.l.rt0s d? :oto em separado,nao se 
inclusão, porque, para chegar :.\, demonstração pre>:alecendo da ele1çu,~ . do Bom fim dean te da 
de Que a maioria dos suffragíos recahiu no duvida q~e se mamlestava, despres:i.ndo 
candidato. Austricliano, equeeUee,iJo.~t. o.nto,

1
am~as e nao computando uenhum:t nn. :i.pu

o eleito pelo 5• districto da Bi!.hia, não p:rc- ru.çu.o. 
ciso dessa. votação. O SR.. ,Tolo DF: S1wmRA - EL•a. impossível 

Não, Sr. Presidente, dekx.ando de :po.rte o fazerem-se duplicatas dehaixo das 00.yonetas 
que se pus~a allegar em relação á duplicata. officia.es. (ConlcstaçiJc~ e <ipw·tru.) 
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o Sr.. ADALBERTO GunrARÂES -Mas o no- o SR. ADALBERTO GtJH!ARÃBs-Foram sub
bre Deputado não poc1ia acce·1ta.r a duplicala 1nêttidas á apreciação da 3·' Commiss[o 1le Ve
contr;i. a qual se mostra cer·tidãu de obitos de rificaçã.o de Puderes clua.s certidõ~s divers{l.s. 
eleitores que figuram Yot.l.ntlo. · Em uma. decliwa o secretario 11.o conselho 

o SR. JoXo DE SIQUEIRA -Mas a lei manda municipal que sã.o mesa.rio:;: eleitos J:>ar·:.i. as 
qup a mesa niio recuse 0 voto dos· individuos respectivas secções aquelles que figuram m1.s 
que ~e a.presentem com diploma. FoL 0 que actas favor:Wf2'ÍS ao Sr. Leovigildo ~'ilgueiras; 
s~ _fez, fazendo 0 desconto. . . entret••lllo, outm certidão do mesmo func-

cionario decla.ra ou prorn que as eleições 
O Srt. ADALBEino Gurn.;R:\Es - Tolerando verda.rleiras são aquella.s que favorecem a.o 

este discu'°"º intercalado, peço a Y. Ex. que mustre c;mdiúa.to o Sr. Austricliano de Car-. 
cite a. lei que mumla. descontar os votos dos valho. 
defuntos. Dia.nte destM certi1,ões, Sr, P1•esidente, 

A questão não e fü.ilar em lei, mas dizer manife5tamente contradictorias, parece-me 
qua.l a lei que ma.ntla. descontar esses "l"Otos, que o melhor alvitre er:i. o que a.doptou o 
quando o que a lei póde e deve quere1• é que voto em separn.do-oxc1uir a eleição do Bar
se reµllla, como evidentemente phanta.stica, a rado. 
e!eiçii.o em que figuram votos 11.c eleitores 
ctJja morte se prova de modo irrerutavel. O SR. JoÃo DE SIQUEIRA.- Hel de provar 

Aqui e'stã. µor exempt() (>;1osti-ondo 11;n pa· que não ha contra.tlio.;iio. Elias até prov:tm 
pei), a certidão extra.ilida da Secretaria da qne a. elekão foi aquel!a que o voto em sepa
Indu~tria e Viação, por onde se prova a. parado desp1•ezou. 
morte do aux.ílhr da Estrada r1e Ferro Lle o S1.t. ADALBERTO Gt:rMARÃES- Creio q1te 
s. F1'a.ncisco, Herculano Teixeira da Cunhii, satisfaço mais depressa á espect<~tiva da Ca
cuja familia, no Bomfim, recebe ba muito mara, si s. Ex. me permittir que eu con
tempo o respectivo montepio, emquanto elle tinue, pois sem pratica rle tribuna. não posso 
figura dando votos ao candidato Filgueiras. razel-o assim frequentemente interrompido. 

O SR. SERZEDJ::LLO Coam~A - Talvez scj:i. Sr. Presidente, o melhor alvitre era des-
outro de igual nome. prezar a eleição do Barracão; entretanto, si 

elle foi adoptado pelo voto em separado. llão 
O Jo:\o DB SIQUEIRA dâ. um aparte· o foi pelo illust1'e relator ,10 parecel', que ao 
O SR. AJ)_/1.LBERTO GumA.RÃES - Portanto, envez de acceitar entre as dm;.s a.quelfa. que 

si S. Ex:. n:J.o pod.ia acceita.r as eleições rca.- visivelmente era. verdadeira e que favorecia 
liz·,das 13elos nossos amigos. tinha razão o ca.ndídt!.to Austricliuno, acceitou por lhe 
muito porlerosa, que era esta que acabo de convir mais aos seus interesses •.• 
assígn~lar, pa.ra. repellir as outras. O SR. JoÃo DE SIQUEmA.-Aos meus inter-

Sr. Presidente, me pa.rece, desculpe-me e::ses ?! 
s. Ex. que o diga., que o nobre Deputa.do 
Sr. João de Siqueira não procedeu com a O Sa. At>ALB©RTO GunrARÃES-••. aquelfa. 
mesma isenção e imparcio.lid:v1c com que que d:wa esses mesmo3 votos ao cau\lidato 
:procedeu o nob1·e represent:i.nta 1le Pcrnam- Lenvigil1!0 Filgueiras. 
buco, i-ela.tor do voto em separado. relatl- Pois bem, Sr. Presi(lente, si a Cama.ra em 
vamente ~·ts eleições - Austricliano e L'Ôo- face destas dua.s certidões póde ter a mesm:i. 
vi:.;i!do Fi!guc1l'as. duvida que teve o honrado relator do Yoto 

o sa. JoXo DE SrQUl':!R,\ _ Tiran11o 5 .ooo em sep:i.rado, para, como elle, excluir ci elei
votos ao Si:. Le·:ivi!Zilolo, ainda ficavam mil e ção de fü~racão do resultado total, essa du-

~ vida me proponho desvanecer com a. certidão 
t:l.ntos. extrahida. dos livro.> do conselho municipal 

O SR. AD,\LnERTO GurnARÃE$ - Que geito de Barracão, certidão que aqui tenbo e só 
póde haver sinão excluir aquíllo que é falso. püde ser olJtida quando jU. não era. tempo de 
rTrocam-so dim-sos apai·:·es.) submettel-a ao juizo da illustre Commissão. 
· Sinto e~tar incorrendo no deso.~rado llos 
nobres DeputaLlos... O SR.. Joio DB SIQUEIRA. dá um aparte. 

O SR. CAs::.IANo no NAscmEX1'0 - Não ha O Sa. ADAT.J31>1~To GumARÃEs - V. Ex. 
tal; ouvimos a. v. Ex. com muito prazer. tem me interrompido varias vezes, porque 

não quer distinguír·me com a sua atteni,ií.o. 
O Sn.. ADALBE:ltTO Gunu .. RA.Es- Em relaçito Eu disse que, si a Gamara não pudes;;e d.e-

ã. eli~ição procedíLla no municipio de Bl\r- cidir deante dessas dun.~ certidões contradi
racão. · · ctorüis, E)U vínha submetter à. sua consideraº St~. Jnlo 1m,SrnuimiA-lsto é uma das çã.o um documento, que é .- certidão tlo 
cousas mais interessa.ntes do voto em sepa- secretario Llo conselho municipal de Bar-
rado. racão • 
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Desta. certidão, Sr. Presidente, extra.Ilida E' o Sr. coronel S<J.i vador Franklin quem 
elos livros r;leitora.es, e:iüsteutes no archívo com toda a. hombridade vem repellir a. co
municip:il do Bu.r 1w~ã.o, consta que nelles não participação que se lhe empresta nessa fatsi
:figuram como membros de mesas eleitoraes dade. 
os cidadãõs, cujoo nomes constam da. dupli- Nem era. de esperar outra cousa. do ca
cata. computada ao illustre contestante ; ao racter do cidadão, a quem todos fazem jus-
contrario, ella relaciona aquelles que- sub- tiçn. · · 
screvem as antbenticas fa.voraveis ao illustre 0 Sa. YERGNE DE ABREU-Cidadão a.cima.de 
diploma.do. a.o nobre Deputa.do Sr. João 
Dantas Filho e ao humilde orador. q ua.lq uer suspeita. 

Ora. Sr. Presidente, e -ta certidão por si O Sn.. ADALBERTO GUrMAR.ÃES-Pois bem, o 
só tira toda a. duvida de que é falsa. a el.eição cidadão Te!'encioGa.rlloso de Mello,que é o sup
que se a.presenta, figurando individuas que posto presidente da ·2• sec:çio da. pha.nustica 
não foram eleitos, para comporem a.s respc- eleiçã.o do Sr. Filgueiras, declara o seguinte: 
ctiva.s mesas. E$ta. certidão é sufficiente, 
nem se póde <~dmittir que ao archivo do con- «Em vh•tude do que me pede o Sr. Ma.r
selbo municips.t de Barra<:<í.o fossem reoo- colino Dias de 9lb•eira, t~oho a declarar que 
l ltidos li.ros eleitoraes falsos, porque 0 Con- nuuca_ p_ertenc1 a _mesa elettoral alguma, nem 
sel ho é o competenr,e pa.ra conhecer da º '.1 ele:çno procedida ª!D- 30. de dezc~ bro pr~
a uthenticidade tlos li nos que fi."uram no pro- x1mo pa.5sado; que nao ~e1 quem fo1 o pres1-
cesso eleitoral. (A.ziartes). " · de~_!-ente, nem os ~ema1~ membros, e que 

Mas para mo:str~r a. superabundancia. dos sera.o falsos os pa.pets eleitoraes que a.ppa.
ar~umentos, si não fosse sufilciente esta. cei•- recerern. em qualquer logar com meu nome. 
tidão, por si mesma esmagadora, en poderia Barracão, 15 de maio de 1897. - Terencio 
trazer c1ocumento dos proprios individuos Cardoso de IJ.fello. » 
que figur am nessa duplicata. falsa. do Bar-
racão, e si não o fa.ço na. sua. tot.."lidarle. pela Está l'econhecida. a. firma por aquelle mesmo 
exiguidade rlo tempo e pela distancia. em que ta.bellião José de Far ia Góes. 
se :i.aha. o municipío do Barracão da capital O SR. Jo:io DE SIQUEIRA-EU respondfa•ei. 
do Estaclo da. Bahia, sempre pude obter a de- o SR.. ADALBEI~TO GurMA.lÚES-0 nobre re
cla.rai;:.ão de repub;a. do coronel Salvador Fran- la.tor do pa.rec1::r me permitta. cine lhe di""' 
klm de Oliveira. e de Terenc!o Cardoso de · ã t .,~ 
Mello, que sã.o os que figuram como presi- que isso n ° em resposta.; é esmaga.dor. 
dentes d.a. l" e 2·• secções da. duplica.ta. Fil- O SR . Jolo DE SIQUEIRA-Hei de l'esponder 
gueira.s. com documentos dos proprios a migos de V. Ex. 

Essas declar:wues. que honram o ca.r .. ;cter da municipalidade eleita. 
daquelles meus dist inctos patrícios, dizem o 
seguinte. 

o sn. SERZEOELLO CoRREA. - "Mas. não ha
verá outro indi\·iduo de igual nome~ 

0 SR . ADALBERTO GUIMARÃES - 0 Sr. co
ronel Salva.dot· fra.nl~lin é muito conhecido. 
Eu vou ler o que elle diz: 

« Decla.1'0 que não 1:rosso tla.r a certidão das 
actas da eleição de que trata esta petição do 
secreta.rio do A.l'chivo Municipal desta. villa, 
por nunca. ter presidido mesa. eleiloral al
guma . Da mesma fórma. declaro que os 
Srs. Umbelino José dos Santos, Bonifacio Pe
reira. de Sou1..a, Quirino Bispo da. Silva e Tito 
Garcia. de Ara.ujo não os conheço, e muito 
menos por ter feito com elles qualquer tra
balho. Portanto, declaro serem i11teíra.1nente 
falsos quaesquer papeis eleitoraes que ti
verem meu humilde nome. 

Ba.rrac:!.o. 17 de maio ne 1897.-(A.ssignado) 
Salvadôr Franklin de Oli-vcira. 

Estã. a. firma reconhecida pelo tabellião 
dessa. villa. Jose O.e Faria Góes. 

C:Lm:>.r& V. li 

o SR. ADALBERTO GUThIA.RÃ.ES - Isto seria. 
por si só esmagador, si esmagadora. n ü.o fosse 
esta cer·tidão qne a.cabo de exhibir. 

o SR. JOÃO DE SIQUEIRA-E' um documento 
gracioso. (Trocam-se muitos apartes.) 

O SR. ADALBERTO Guw:..~:i.Es-V. Ex. não 
conseguirá. _pe~turbar-me na. defesa. justa que 
faço dos ~n:e1tos do meu nobre amigo o sr. 
Dr. A ustr1chano de Carvalho. Inuteis ser-d:o 
os esforços do nob1•e Deputado para desviar-me 
do terreno em que me colloquei. 

Entretant.o, Sr. Presidente, poderei accres
centar · ainda. u. esta demonstração que ao 
passo c;.ue se attribue a Joaquim Alves Fil
gueiras uma. certidlo visi velmente fa.J.sa. ••• 

O SR. BAlUlOSA. LrnA-Jã. vê V. Ex. que b.a. 
certidões fül:as. 

O Srt. SERZl!iDELLO CORRÊA- O nobre re
lator da. Commissã.o diz que ha. outra. certi
uã.o rlo mesmo individuo, em sentido contra
rio. (Ha ouwos apartes.) 

O SR. ADALBIUl.TO Gunu.llÃ.Es- Sr. Presi• · 
dente, si rompo os precedentes estabelecidos 
nesta. Das!l de se votarem pareceres desta na-· 

~ 
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turez;i, sem discussfto, 6 par-a levar :i. cunvic- a.111.r:,,s e o omdoi· intci·rompc o sc 1i dis
ção.si tanto me pd'lllJttlrem asminll .. s fra- icurso.} 
cas forças, a.o espírito ·1os nobres DepuUl.l'Lo~, [ o SR. SERZEDELLO CoRR~~A - A füma do 
e deixar evjdenciado que o republicano illus· f tabelliã.o e ;i. me~ma em um e outro do-
tr.a, o chefe do 5•• districco da Bahfa. niío pi·e-: cumeutos? ' 
cisa de favores da Camara para vir l~oarar ! ~ _ _ . 
fl~ta banca.da. (Apoiados.) 1 o 1:::>R. ADALBERTO GumARAES-Slill. 

. . Si as dua:> ~r~tit'.ões não ba3tan1 po.ra se O SR. SERZE~~-u.o CORRi;A-Não lia. c<istigo 
3:JUlZ<tJ' da leg1rnni1a..1e d,i que llouve. ou a 1 PM''~ e<'se tat:J('.lHao ~ 
C~~ara n~\·e ex;c~uir. como t,e~. o "::'}~ ;m_se: I o Stt. ADAI.BERTO Gum...1.RÃES- E' o que o 
pa.r~r.lo. es:>a eleiçao. ou emu.o ac~eui._ e~te~ illustre relator do voto em separado não 
documen_~os ~o.::os qu? veah~ sulJm~Eter 

1
ª propoz. nem füo pouco o do parecer_ Mas nilo 

sua. :?n~idet açao. docum~n,t<J~ ~ 11;' :ªº ue resta duvida que o alvitre do voto em se:pa
al~ \alor, como ~.cabo de ~~mon~t_1~~. i-ado, de nã~ COJ?J;m.ta.r urna. eleic;ão que ::e 

das, Sr._. Pre~idente, Jª a.dmitt que a. apre>1:mta tao v1cia.rl<L, com rlocumemos con
qama.ra ªC<'.'·'~te o vot_o ern_ sepa.r~~º· repel- trariictori11s, é o mellt01• _ P1;artc~.) 
lmdo a el~iç;ao do B,~r:aca.u, a.pezar

1 
de ~0.- Fique mais um'' vez a.ssignahvla mínha 

c~mento~ rncontest:n·eis q_ue_ acabo '·ª e:x 11• 11e<:laraçãoJ. para que nã.o se continue !o ·n-
bn· em favo-r ~o ~r. AustncJ1ano de Ca~·"~ª· sistir:. , ' ""

1 

lllo, porq~f nao e _da; mclus~_0 de~ta•l ~leiçao O voto em separado nã:o acceifa a eleiçíro 
~~e de~en_ e a ma10r.a

1 
ou ::;uper101 d;de _do do Barracão, nem quero. nem me :proponho 

fü · Au:s:r1cl1ano. ~ que quer~ de!n-~stiar f1emon3trar que ella de>e ser acceitn. 
~xullera.iteme~te e qu~ por mar~re~ que se- M<1s em rela ~o a Patroc:inio do coite ha 
Jan;t ~s conC<éS80~s 11ue laç,.mos,a lé!.ls.ala.Je das duas series de~ documentos. ' 
e!e1i;oes ~present;;.?as pelo sr. Fllguc.ir;i~, Na :serie A, o candidato Auscricliano !'.em 
ª!nda. as:>rrn ~c.a.ndi~ato q.~~ .. tem supE>:ion- 370 votos; na serie B. o canditato Filgueiras 
dade de voto:s e_ o Sr . A u:s •I tc:]iano de .. Car~a- tem os mesmos 3iü votos. A eleição é u a. 
lho. (Contr;staçao do S1·. Jouo de &que•;·a • . 

0
• (., . t ) lil 

A t ) ~ • ·•)1lff es. 
par es · Como chegar á demonstração da legitimi-
Sr. Presidente, chego a um dos factos dade de uma de~sas duas series ~ 

mais esca.nd;üosos des;a deicão. Desejava mereeer resposta do honrado re-
0 S1c Vi:;Rt>:\E DE ABr,EU- Ainda ha ma.b lator. 

e~cand.alosos do que es;es '! r o SiL Jo,\.o DE S1QUElRA. - Essa questão e 
pcior ~lo que o. de Salvador. o SR. AnALB1rnTo f3'i:DI.".R.'í.E;;- Sim. se

nhor; si é que pôde l1aver cousa mais escan
dalosa. 

O SR •. ro,\.o DE SIQUEIRA- O mesmo tabel
liii.o que reconhece a fü'ma. do individuo, a 
que V. Ex:. se reJeri u, 1tizendo que não foi 
p1•esidente, o mesmo e<•b;;lliii.o reconb.ece a 
fü·rna rJelle 11a. uer.a, dizendo que 1bi 1n·esi
dente. (Riso.) 

(Trocam-se vw-ios apip·tes entre os Sn;. 1-"er
gne de A.b1-eu, Danta,: Filho, Co.ssiano do 1Vas
çi;;1ento e Joao de Siq<'ci1·a-) 

o SR. ADALBERTO GUD1AR:\.ES - o que 
V. Ex. n[o é ca.aa:i: de demonstrar e que a 
a lettfü (1e Salvâ.dor e a. m·J~ma em um e 
outro do<:umento. 

O Srr. Jo,\. .. 1 DE SIQUEIRA- J~ntt-e um do
cu:..uento publico e o!Jicial e um documento 
gracioso, ptevalece o ütrldaL ( .4p;;1·tes, o :Sr_ 
.Pre•idente rcdci1iw nuenç<io.) 

0 Sn.. ADALBER.TO Gt:nI.\ltÃ.ES- Si póde ha
ver cousa mais esc:tndalosa, vou apresen· 
tar aconsidera~o da Casa. E' a eleição cio 
Patrocínio de Coité. 

Sr. Presidente, ha. duas series de documen.
tos que se coutraoizem... {Con.,i1a>am os 

o SR. VER.G:-.E DE ABREU - Quanto a de 
Sa!vatio:·, o 01·ador esta de accordo com 
V. E4. 

O SR. JoÃo uE SlQUlml.."- - A presurnpçüo 
nos sertiies e que, em ma.teria eleitotal, se 
pôde usa!' de;;~(! processo. (.·1j!ci rtes prolon-
!JC!cfos.) · 

O Sr... ADALBERTO Gur:M.u:ÃEs - Os apartes 
constantes do' illusi.re Deputado levaram-me 
:;.inda ha pouco a acceitar sem exame ,1 sua. 
a.tlil.• mação ue estar a nrrn a do coronel Sal
vador Franklm reconhecida. · 

Não e exu.cte>, Sr. Presidcn te, a cópia da 
acta apenas e::;til. conterid<~ pelo tauemão 
como v0dem o~ nob.-e,; ct>Hegas verificar 
(nwslta a docinn.e-;Ho.) 

u~r S1t. DEPU'!'AlJO - Esta. conferencia vale 
o reconhecimento. 

0 Sa. ADALBERTO GUIMARÃES ...;.. Não e 
exa.cto. O tab:~Ulão não póde escusar-se da. 
conferencia. de documentos que lhe são ll.pre
seutados. 

o SR. IRI:\"EU MACHADO-O tabelliiio é obri
gado a. conferir documentos, cuja firma ello 
15a.be que é falsa ~ 
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O Sa. AllALllERTO GurllIARÃE;;- r-;;to se 1Jóile 
dizer- com verd1<de quP: contei·encia seja reco
-uhecimentu 11e ti.tina. E;; ta é a ouest1io. 

no r eeonher:immito, ê nesto caso "<t designai· 
fade !;i manifesta.. · 

O que <tqui vejo é o seguinte:· 
<Confel'ida. e concertada.»·, diz. o· tabel· 

liilo; mas nã0 se sabe si· a. conferencia foi an· 
tes ou depois destas assignat ara.s que aqui 

lJM Si: . DErunno-E i uer dizer que o ec· 
gunóo signal não é o verdadeiro~ 

lJivERsos SRs.DEPuTADos-Attenção !Vamos 
ou vir o orador . 

estii.o. · · 
O SR. Iiu~su MACH • .\.oo-E a firma do ta.

bellião est<i. reconhecida por tal;elliã.o da 
Ca.pital 1 

O SR. AD.\LBF.RTO GuDIARIEs- Não. 
O S:a. IRlNEU M.1.cnAno-Então, duvido da. 

sua autb~ntieidade . (Ha outros apa1·tcs.) 
o SR. ADALBERTO Gunr-rnigs-Mas, prose

guindo no ex:i.me da eleição de Patrocinio do 
Coité . • • 

o SR. JOÃO DGJ SIQUEIRA-Esta e extraordi· 
na.ria. e o que tenho de mostrar i Cama.ra 
ha de surprellendel-a extra.urdína.riamente . 

O Sa. SERZEDELLO CoRafa - E' mais me· 
donha. do que :i. de Ba.rracão? 

o SR. ADALBERTO GODIARÃES - Como eu 
dizía, Sr. Presldente, ha duas series de có
pias apresenta.das ã. r.onsidnação de.. Oama.ra.. 
Em uma, o Sr. Leovlgildo Filgueir:i.s ter11 370 
votos; e na outra, o S1·. Afütricliano de 
Ca.rva.Jho tem o mesmo n umero; o que prova. 
que a. 2" serie foi para snhstituir a. votação 
da.da ao Sr. Austricliauo <le Ctirvalho. 
(.4.partes.) 

fergunto, entrev1nto, <lea.nte <lestas duas 
series, qual é a verdadeira ? 

O Sn .. JoXo DE SrQu.1w-:11.-E' a r obustecid;t 
pelos documentos do Senado. 

o Sa. ADALBl!:RTO Gunr.ARÃEs-Esta e que 
e a quesiã.o. Elles não podiam inventm· dous 
tabelliãe~. haviam de utilizar-se do~ verda
deiros , Sl's . Jovrno Dantas e Btmicio de Car
valho. 

Pois bem, não o nobre contestante a cuja 
inteireza de car acter füço justiça, mas os 
seus amigos, que o illudiram, 11ão trepirla
ram em falsificar, .. . 

O SR. JoÃo DESIQUEIRA-V. Ex. pese bem 
as suas palavras, porque está ahi ht,tente 
quem falsificou. 

o SR. ADALBERTO GL'IMAIÜ:ES-A demons
tmçã.o é cabal. !11as, Oizi:l eu. Sr. presi<leute, 
os amigos rle s. s. não trepidarem em falsi
ficar a assign&.tura. do tabelliiio Jovino, e, 
si a Ca.ma1-:i. quer a provo., esk~ aqui. 
(Apar:es.) 

U.M SR. DEPUTADO - Qual é a prova? 

O SR . ADALDERTO GvmARÃEE-0. a.parte de 
V. Ex. mostra. que não prestou attcnção ao 
que eu di8$e. _ 

Permit ta-me. portanto, voltar ao começ.o. 
füL duas series de a.uthenticas; qual a verda
dei1'a ~ 

Na queê fü.vora:vela.o Sr . Aust.ricliano de 
Carvall.:o os taiJelliães sft.o os indicados, isto 
é, o;; Srs. Jovino Dantas o Benício de C;\rva
lho; e na favoravel ao Sr. Filgueiras os 
mesmos tabelliães r econhecem as firma.s, e 
dizem que as autht:ntic:is estão confo'rmes 
ao origina l , qua.ndo ha protunda diver
gencia. 

Qual o meio de chegar-se 3 demonstração 
da verdade~ Eu poder ia appeiia.r simples
mente para o crr~dito de miuha palavra e 
díze1·: a verdadeíra é e.5ta; mas felizmente o 
11roprio fül~11l.ca.d\Yl.', na. serie fü.>ora''ªl ao 
Sr. Filgueiras,en~irregou-60 de deixar a de· 
mon:>traçii.o. Sabe o meu nobre collega que 
illnstra o foro desta Capital (dfri.1.1inrlo- se ao 
St· .I rineu Jfoc7ucdo),comoadvogado distincto, 
que o ta beliião não p óde variar de signa.l. e 
menos ainda. se pôde a.d.mit tir que elle ene o 
seu proprio nome. 

Ora. aqui estão duas cópias rla serie do 
Sr. Filizueiras, em relação â. P ·e á 3·• se
cções; eile nfte SÓ Vl.II'Í3. 0 sig1tal, C01110 em 
uma as~igoa-se Jr.víno da Mo.tta Da.atas 
e na outra .!o-,·iniano ô.e Ma.ttos Da.o.tas. 
(Aparti)S.) 

Mas o tabellião não póde absolutamente 
variar o s igual publico, e menos ainda. _póde 
erra.1• o .seu propl'io nome. 

o s11-. B.o\R.605.-\. LOIA-Mas qual e o s!gn&l~ 
Ourr.<1 SR.. DEPtiTADO-Qua.l e o verdadeiro 

destes rlous~ 
o SR. ADALBERTO Gcrnrn.ÃES-Ambos são 

falsos. E a prova é justamente o e1-ro do 
signa.l e do uome. 

O SR. Jo1o DE SrQUEIP..A-Deixe, q ue vou 
provar a monstruosidade ... 

O SR. AIM.LBEaTo Guuu.RÃ.ES-Eu a estou 
dando. O meu iliustre colleg:i. sa.be que o 
tabellíão publico não póde variar de sigoal 

t) $rl . ADALBERTO GT.illi.A.RÃES- V. Ex. 
compreheude que para seguir o curso de 
minha. argumentação não posso consentir 
em um discur~o iote1·ca.llado. V. Ex. pediu a. 
pala.vl'll, e em occasião opportuna. procurará 
refutar o que me parece irre!'Uta\·el. 

Não ha duvida. que e.qui figura. Jovino em 
uma copia e Jovinianoo em outra; e que os 
sigQaes em uma e em outro. $i\O cli1l'ereutes. 
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o SR. VERGNE m~ Amuw-Em 
Mattos e na outra Matta. 

uma é ~. }lp~e :;entar a lei do Estado da Bahia que 
dissulven os conselhos municipaes. 

UM SR. DEPUTADO-E isto influe naeleiçifo ~ 

o SR. ADALBERTO GU1MARÃEs-Não in
fluirá, porque ape~;1r de exclu ida a votação 
de Coité o Sr. Ausr.ricliano tem 3.598 votos 
e o Sr. Filgueiras tem 2.í36 . 

O Sr. JoÃo DE SrQUEIRA- Ahi é que está o 
engano, como hei de provar . 

o SR. ADALBERTO GUIMARÃEs.....:.Mas deante 
destPs algal'i8mo~. Sr. Pr•0 sir1ente, a bamara, 
deve estar surprehend ida com ·o resultarlo 
api·esentado pelo relator ~o parecer q·w" se 
discnte. Como é que S. Ex . ponde attingir o 
numer·o de 6.IOI votos quando eu provo que 
o Sr. Austricliano teve 3 .598 votos e o 
Sr. Filgueiras 2. 736 ~ 

Para que S. Ex. pur1esse chegar a este 
resul tado incluiu como eleições valiosas 
aquelhis contra as quaes acabo de apresentar 
documentr .s irr efragaveis, A excluiu as elei
ções dos municípios de Capim Grosso, Campo 
Formoso e SourP. onde o Sr . Au~tricliano teve 
sobre o Sr. Filgueí1·as l . 177 votos . 

o SR. JOÃO DE SIQUEIRA-Oh!• fraude me
donha! Eleições accordes, eleiç,ões fraudu
lentas ! 

O SR. JoÃo pE SJQUEIRA-FOi limitado o 
prazo r1estes con~elhos até 30 de abril. · 

O SR. ADALBERTO GUIMARÃES-E' precisa
mente o contrario. Ou 8 . Ex. est.á por seu 
mero arhitrio in'\'.entando e attribuindo fal
sidades á Bahia, ou 8. Ex. está illudido na 
:;;ua. boa fé, por más in formaçõfs. A hypo
these é exactaqiente.· contraria, ao eiri vez 
de ser restringi.do o prazo, foi amplia~o.tendó 
a assembléa do Estado apresentado um pro
jecto de reforma eleitoral que devi;i. vigorar 
na primeira eJeiç.ão, resolveu como rnerlida 
prévia, que os conselhos, cujO mandato devia 
expirar em dezemcro de 1895, funcciona·ssem 
até a nova eleição. · · · 

0 SR. BARB.OSA LIMA-Foi ampliado pelo 
eleitorado ~ . · · · · 

O SR:. ADALBERTO GUJMARÃEs-:Não; por 
lei especial, sanccionada sob n: 84 a Jl de 
julho de 1895 : l\fas dizia, 1?r. pr si<;lente, 
que o nobre relator do parecer, para attin~ 
giro numero de 6.101 votos, que attribue 
ao illustre contestante Sr. Filgueiras, ao 
passo que computa a este candidato as escan~ 
dalosa,.s falsidades do Raso, 3• secçãodo Pom· 
bàl, tres secções accrescidas ao l:lom Conse-

0 SR. VERGNE DE ABREU-Oh! injustiç!). lho. as duplicatas do Bomfim e Barracão e a 
notoria ! substituiçã.o fraudulenta do Coité, o qUP. pre-

O SR. MANOEL CAETANO-E' o mesmo que faz a bagatella de 3.365 votos·. exclue sem 
se deu em Ouricury.. . fnndamento, sem ao menos dar as razões 

por que o fez. mas somente para prejurlicar, 
O SR. JoÃo DE SIQUEIRA-V. Ex. é quem de animo d~IiberíldO, ao meu prezado .amigo 

parecH um ouricury. e chefe o illustre Sr. Austricliano de Carva• 
VozE~-Oh ! (Protestos vehementes da ban-

cado. bahia.na. Sussur l"o.) · 

o SR. PRESIDENTE reclama attenção. 

lho, engulindo-as, como S. Ex. contess!), que 
sabe fazer, as eleições rle Capim Grosso, Cam
po Formoso e Soure. ( Aparies.) E.,. a~sim, 
Sr. Presidente, que ernquanto q 'nobre Depu
tado se revolta contra ó eleitorado de Soure 
pelo despropositado numero de votos-, cóntr~ 
a desapoderada quantidade de 140 votos! 
que teve o Sr. Austr!diano de Carvalho, · 
S. Ex tem as rna1ore11 doçuras pa1•a o elei
tora·' o do Raso. que é ·o fundo de reserva da 
opposição, e çiue suffragou por unahimidade 
o canc!id" to Filgueiras com ,•51 votos. ·: 

Entretanto, si S. Ex . conhecesse ·bem a 
Bahia e o municipiv do Soure, rim dos· mais 

o SR. JOÃO DE SIQUE;f{A-E' um facto no- prosperos por sua lavoura e mais futurc:isos 
torio. (Apartes.) · pelas sa!utarissimas fot.1tes tbermaes do Sipó, 

o SR. ADALBERTO GUIMARÃES - Estimo 
muitíssimo que- V. Ex. dê essas demonstra
ções do seu elevado criterio pnra julgar elei
r;ões _desta ordem, diriginr)o-'e desta m<weira 
a nm collega como o nubre Deputado Sr. Ma
noel CRétano. d.uplamente l'f·speitavel pelo 
seu caracter e p<1Ja sua nosiçãn . Já hontem, 
V. Ex havia ditn que o ~r. Prudente de Mo
raes assaltou o puder. 

O SR. ADALBERTO GUIMARÃES-Mas 0 no- dos 111ais 1J.Dtlgos. não se admiraria de que a 
bre Deputado disse em <tparre que na Bahia villa do Soure, · cuja· .origem remonta:se ·ao 
para se vencer as eleições de 30 de dezembro seculo XVIII, · porque elta" constituiu-se do 
íêwam . dissolvido~ os conselhos municipaes. >tldeiamento denominarlo Nat'itba,alli fundada 
Nã,o poss, levant: 1' estv .-wgnmento á al- em fins do seculo XVI, pudesse ter um eleí~ 
tura desta rtiscu~são, desrle que s. Ex. está torado capaz de suffragar uma candidatura 
l>abituarlo a este procedimento: o de afürmar com 140 votos. 
sem prova e sem exame os maiores absurdos . O SR. JoÃo DE Siqueira - A questão é do 
.Entretanto, eu provoco ao nobre De.putado : alistamento. (.Cruzam-se outros apartes.) 
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o SR. ADALRER'.!'0 GUIMARÃES - Entre
tanto, Sr. Presidente, a cehiberrima vi.lia do 
RaRo, que é a fazenda do capitão .José Fer
reira de Garvalho, elevada a esta catAgm ia 
por acto do Governo de 13 de dezembro de 
1890, suffraga o Sr. Filgueiras com 851 votos 
e isto não espanta o nobre Deputado! 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA- O Sr. Filgueiras 
apresentou. certidão cio proprio governador, 
como tem 1033 elei t,o'res,.isto em 1893. 

o SR. ADALBERTO GUIMARÃES - E a prO\'a 
em contra.rio toi apresentada pelo Sr. Austri · 
cliano de Carvalho na sua defesa perante a 
Coniríiissão, mas compreliendci qile hão devo 
abusar por mais tempo da toler,,ncia da 
Caltiara, procedendo á leitura de cada um 
destes documentos. Ainda excluiu S. Ex. a 
ele.ição de Camp.o Formoso, com pre,íuizo para 
o Sr. Austricliano de 394 votos, sob funda
mento de. excesso de votos e falsidade do 
Hlistamento; mas à afilrmaçã.o do parecer é 
duplamente inexacta, porque o excesso de 
votos. aliás pouco~. só ~e verifica em duas 
secções e estas foram excluídas pelo nobre 
Deputado, relator do voto em separado, e a 
cert_idão do alistamento apresentada pelo 
con.testante refere-se ao anno de 1893 ... 

o SR. ADALBE:RTO GUIMARÃE:S - Estou 
exr.remamimte fatiga.do e muito embora dis
posto a fazer o sacriiicio d:1 saucle e da pro
pria vida. para salvar a verdade e defender· 
os direitos de que sr: pl'etenrll~ esbulh:1r o meu 
illu!:<tre amigo, o rn2.is legitimo dos repre
sentantes · do 5" districto da Bahia, não creio 
que nenhum collega abuse deste sa~r!ficio, 
para forçar-me a demorar, na tribuna 
mais tempo do que é necess;irio á demon
stração na ve1•dade tão adulterad:i pelo parecer 
do nobre Deputado pol' Pernambuco. 

Não ha tal certidão nega.tiva, mas quando 
houvesse o que provaria ella ? 

Pois o juiz rncci11nal porlia certificai: que 
nfin houve alistamento pelo facto de nao ser 
remettida a copia legal ao seu jnizo? Isto 
prova somente que não foi cun.1prida a. pr~
scripção legal da remessa do alistamento, po~s 
contra esta certii:lão foi apresentada cert1dao 
do registro do ta bellião. _ . _ 

O que se s~guA? é que nao basta cert1dao 
negativa do juiz seccional para mostrar que 
não tem havido alistamento federal poster10r 
a 1893. (Apoiados .) 

O SR . .JoÃo DE SIQUEIRA - Na Bahia lia 
rlous alistamentos, füd.,ral e rsta''oal. Fizei-:~m 
esta eleição pelo alistamento estadmtl. 

O SR. JoÃ.o DE ·SIQUEIRA - Ahi estão as 
certidões negativas elo juiz seccional... O SR. ADALBER'l'o GurMAR.:\Es- Nào ha 

desculpa possi•1el para isto. Só a Bahia é 
. O SR. ADALBER.Tó GuI.MARÃES - ... o que que tem dous alistamentos! Valha-rrn- Deu~!! 
não prova não ter liá.vido a révisã.o de 94, Oesda que V. I<;x. tem tergive1·sado em 
95 e 96. muitos pontos como em relação a r eco1 1lwci-

O sR.. Ovti)JO ABRANTES - .ba-rile liCença; rnento de firmas de t:1 bellifio, etc.' me dá o 
o Senador peia Bahia, o Sr. Séve~ino Vieira, direito de duvidar da sua declaração. 
deu parecer lJ,nnullando as eleiÇões de Goyaz Não é c;1.paz de provar que a esta, eleição 
s.ó porque _em .1894 o alist!J.mento era de presidisse o alistamento estadual. 
tantos eleitores, e em 1897 de tantos mais. o SR. JoÃo DE SIQUEIRA-Mesas organiza-

0 SR. ADALBERTO GUIMARÃES -Eu não sei das pelo alistamrnto etitarl\Ial: ahi está a e~ei-
a que vem isto. ção de Tucano de que propuz a annullaçao. 

o SR.; Ovmro ABRANTES - Estou argu- o SR. ADALBERTO GUIMARÃES-Pois eu vou 
mentando com o que V. Ex. acaba de dizer. mais longe: nem ao menos o nob"e rel. 1t01· do 

o sk. ADALBERTO GUIMARÃES ~sr. Presi- p'arecer podia dizer que ("sb :1lhiga~"'io tinha 
dente, hão me consta que tenh'a sido exigido sido feita .P~lo int_ere-;s?do, p8lo coute~tante o 
nunca de candidato algum. tanto no antigo Sr. Leov1gllrfo F1J g-ue1ras. _ 
com.o no i;iovo regímen, _q ue . fizeóse acom- I . lsto é o suffic1ente pa.ra demon str:w que uao 
panhar a eleição de . e.ada municipio da prova e verdade o que affirma o no~re Depntado. 
dtt verdade sobre o numero do alistamento O S1t. ·JoÃo DE SIQUEIRA ria um apar·te. 
respectivo. (Apartes) . O SR. ADALBE:RTO GUIMARÃES - Quando 

Ora Sr. Presidente nã.o poderíamos prever v. Ex. estiver convencido de qne piio ln in
que o candidato Filgueiras viria apresentar, terrupções q 11e me façam demover do propo-

. como argumento contra a vota.ção do seu ~ito em que estou de demorar-me na trib1rna 
competidor, uma certidão relativa a alista- ta.nto quanto seja necessario pam demonstrar 
mento de annos anteriores, pa1•a que pre- 0 indiscutível dir'eito do Dr. Austricliano de 
munissemos da prova rla existenoia da carvalho, quando s. Ex. se convencer disto 
revisão procedida posteriormente. ha de, no sen proprio interei;se, para diminuir 

Demais, Sr. Presipente, insiste S. Ex. sobre a fadiga da Gamara, deixar-me concluir, por-
uma certidão negativa do juiz seccional. que estou no proposito i1rnln \avel rlr~ ma,nter-

0 SR. JoÃo DE SIQUEIRA- Ha muitas e me n11f;ta tribun?. J·anto quanto SPjn. p ssivel 
muitas. (Ha outros apartes.) para demonstrar que S. Ex. não foi conecto 
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lavrando o parecei' que submetteu à cons\de- que estivessem repletas as bancad<ts da Ca.· 
raÇ"ão da C1unara. mara; eu quizera a Cama.m co1n a 'J.na.nimi-

O SR. JoÃo DE StQUErR.A-Na. sessão· de se- d11de dos rep•·esenta11t=s da naçüo, _para._ que 
gnnda-foir:.1. nei d~ most.rar. em duas IJala- e!la ouvlsse o repto, que co_m a ma1~r _since
vras, arithmeticamente 0 contrat•io a v. E~. ridade e_ franqueza e mawr conv1cçao, eu 
v. Ex. nito conhece a eleição do 50 districto. la._!lço ao illustr:ado relator do parecer. que 

. •(Riso). - 1 nu.o suppu:z; q:i1zes~e surprehender a b~ fé 
_. · . da Camara e 11lud1l-a.. propondo a 11ulhda.de 

O SR. :\DALBERTO G!!DIARAEs-Fellzmente, dM eleições pr·ocedidas em Canudos ! 
· · Sr. Presid-;m.e. s _ Fx. te>·,, como res: ~osta ao 0 s T - s M - - · d · 

seu a.parte a. lillaridade. ? .. is S. Ex. ·~·-rroga" . R~ • o;..o DF. lQ~El,RA - • uoicip;o e 
se 0 conhecimento pei:feit() das eleições do Monte ~anto, onde esta situado Canudo . _ 
5" •hstricto e rleclal'a à Canw.r'a que quem nno 0 SR. AD . .\.LBE:RTO GUn!.-1.lÚES-Náo ha tal; 
conheee essa eleição ê o hnmilde 01·a.dor, que vou ler o :parecer: 
é deputado nor:, iquelle_ rfütrícto ~ ! «A commissão propõe n. a.nnnUação das 

Realmente, Sr. Presidente, o nob1•e Dqm- se"'Uintes· 
fado e.srá muito enfronhadC', pelo 11ue Yl'.'jo, · "r ,, d- · · - 1 'f t s to · t 
nos neaoc[os da Rthia... . Olias o muoic1p10 •.e 11 on e a.n , meu-

" stve Cumhe e Canudos». o SR JOÃO DE SrQW-EJP.A - Tanto auanto e 
rreciso 1iiini. dar um parecer. • O SR. TnmTRf:<l DA CosT,\-Canudos era o 

arseual da eleição. 
O SR. :\.D.-1.LBlfüTO Gunr.-1..BÃ.Es- Sr. P1'ç:>i

dente; a c:i.mar;t ha 11e cúnvil• quoi é da maioi• O Sn.. PAULA Gun.an.tES - V. Ex. que 
futilidade o motiY1) pol' que pede 0 par•>cer a procede· sempre de boa fé, não deve dizer 
exclusiro das el<~i•,:0es pt·ocedidns em C:i.mpo semelho.me cousa· 
Formo~o. como a p1'oce·1ida em C:opímGrosso. O SR. Trnorm:o DA CosTA-Repit:>, Canu-

0 que l'esta., IlOl't~.nto, cb~de que jâ. r .. ~dar...,\ do~ era o arsennl das eleições; ê uma. opinião 
que acceito as exclusões feitas pelo pal'ecer IJessoal. (Trocam-se muitos apanes que intirr
em relaç:io a. cutr;;s municipios, como, )JOr ra1npmn o º'·ador). 
exemplo. :t exclugão das eleições p1•ocedidt\.s o SR. ADALHBRTO Gurn.\RÃES - Em um 
no mL!n!cipio de P.'.1tl'O(;inio de Coitê e B&.r·- ponto, Sr. Presidente, estão de accorr10 o 
r~cão. e tlevo confirm:1r e~ta <lecl~!·11çii.o. ta.!1to parecer e 0 \•,ito em s~p;i.1·ndo; é na. exclusão 
m1is quanto as eleíçi:ies desse~ mun cipios chs eleições ole Monte Snnto. do Morro <lo 
absoluta.mente na.o nlte:•am 11 r·ollocar;i'i.o rlo;; Chitpéo e ue Tuca.no, exclusão que a.ceei to -
c,anfür~~t_os. co?tin.u~n·º~o o ma.:s rntado o S1·. preciso declarar_ porque t~es eleü;ões não 
_,,u~tr:,1clran_o Ca.rv,i!.io' . _ . inilnem absoluta.mente na coHocação dos 

~~r-~a mais me i·e;bl. !':Jnao nss1gnahir que can:Jidatos. 
arfo1c?nrn1~a.s ~o r1esulta,1o :q>r~en:.ado Pm co.· j o desaccol'<lo. Sr. Presidente, nota.·se no 
meço a~ el~1çúes uo Am1.m.ro. _ Ulorul., Curn.ca. mo:ln rtc pedi1• esstis nu!I idades· o voto em 
ou Cap~m C?rossl'I, ~~~PL'. F1n•1no~~,} Sot!1'~· a sepamdo pede cuiu n. m:tior co;·recçã.o e com 
:i.puraç.w ~~ai. aduic~oi~:indo l ---.' ·v<.'•º' ª~ :~ rmli•J1' sincerid<J.de a nullirfade das eleições 
Sr. A~stnc1nrno e l .iO.> ::i.u Sr. Frlgue1ra.s. e de Moo r.e santo e cumbe. emqu 1nto 0 nobre 
a. segun1te : relator do parecer procnra. illudir a Oa· 

Dr. Austridiano 1le Car\"alho ... 
Dr. Leovigiluo ~ilgueira;; •••.... 

:3.5'18 
2.7:36 

mara. 
O SR •. JOÃO Df: S1QuEIR,\ - Oh ! Pois si o 

voto e!ll :<eparado co11corúa. e-0mmigo ! 
:n;,n?te ".· Ex., Sr._P~'esident~._que não OSR. VERGXEDEABREü-Em Canudosi 

estão mclu1das as ele1r;:.Jes do Coite e Bar- _ . 
r<l.cão. i: ,contestavelmeute verdadeiras; as que/ O SR. ADALllERI'O GUIMAR:~ES - Isto e 
fa:vorecem ao Sr. Austricliano, porque então querer encobrir o sol com as maos. 
a differt:nca de sua votação seria de l .572 für SR. DEPUTADO-Quem fez as actas das 
votes e não sómente de 862. sem e$ses mmü- eleições de Monte S;.tnto~ 
c1pios · O SR. ADALnERTO GuiMARÃEs-As mesas 

"Kão póde haver nada mais exacto. eleitor•:.i.cs de Monte S::mto, eleitas pelo Con-
(,ipoiados) · selllo Municipal c1aquella villa, uma das mais 

Ha um ponto, Si:-. Pl'esidente. em que estão importantes. 
de perf.-ito accorco o voto em separado e o 
P-"reee!', e rel1<tivamerite i1s exc!G~ões tias UMA voz-Mas ba pouco o Dr. João Dantas 
el!liçõc•s _pr1Jc:;di1fas ""m Monte Santo, Morro afünnon que lá não ha freguezia.. (Contes. 
do Cllaueo I' Tucu.no. ta(·ucs.) 

S1·. Pr·e~'1de·,te, eu quizera, u.o referi1"·mP. a. O SR. ADALBERTO Gui~IAUÃEs-Sr. Presi· 
estas eleiç,õe~. ter de fazei-o na oceasião em dente, não entro na demonstração de que não 



Cl'mara dos Depctados - lmp-esso em 21/0512015 10:35- Página 25 de t~ 

SESSÃO EM 12 DE 1UNHO DE 1897 

pr oce'le a prova aprese~tnda contra a.s elei
ções de Monte Santo. Eu Poderia. dizer que a. 
unica prova a.presentada é ro·la. gl'aciosa.. e 
são attesta.dos dadoo pelo ma.jor Febronie 

Vão a imprimir as seguintes 

REDA.CÇ~ES 

N. 13 A - 1897 

.231 

~ quando a.Ui esteve, a.ttesta~os a.tê contradl
ctorios porque uma vez diz o major Febrouio 
que chegou a Monte Santo a. 3.0 e outra. n. 
31 de r'lezembro; mas não en~ro oa aprecia.~ó .Rccla.cção final do projecto n . 78; de 1.896: re
de;;...<:e~ documentos. porque ~.i.o quero a.ccett~r 

1 

gttkmdo o S<:roiço d6 assistisncia pubUcg, aos 
em meu nome, nem em nome tia deputaç:ao atie;1Q,dos 
bahia.na, nem a eleição de Monte :-.anto nem a . · 
de Cumbe. o Co e N - l d ta· · 

· Nós não queremos essas eleiQões apezar de ngr sso ' aciona. ecre · 
Monte S:tnto distar !5 leguas de Canudos e Art. I.0 Todo o indivii!uo que, por moles ti&· 
Cumbe 10. (Ha um ap~rte.) mental, congenita. ou adqnirir1a., perturba.r a 

Ma.':l. contra. o que se revolta. o meu espírito ordem, n.tte::ita.r contr-.i. a. propria vida. ou a. 
e o meu p ... triotismo é contra. o pedido insi- df) outt·em. ou offend~r a mo::i.l publica, de
dio~o da. w1llldade da. elei<:Ao de C<mudos. verã se•· recolhido a um estabelecimento de 

Pois bem, Sr. Pre~idente, mais uma vez alienados. 
-vão ser submettidos todos os papeis dessa § Lº Exceptua-sede.sta obrigaçito o enfül'mo 
eleição a.o nobre Deputado por Pernambuco o de alienação mental tratado em domicilio 
Sr. João de Siqueira. Si S. Ex. mostrar ern particular, quanào os ascendeates e flescen
todos esses papeis uma acta da eleição pro-! dentes, conj11ges ou pa.r~ntes, tutores ou 
cedida. em Canudos; a.inda. mais-si elle me 

1 

cura•lores, chefes ou directores rle corpora
mostl'ar que em qualquer desses papei~ -ha. a çõesaquepertence adoente tiirigl.rem pessoal· 
pa'a.vra-Canudo~~scripta mesmo p~Io Sr. mente o tratamento e provarem aos cuidados 
. Filgueiras, em demonstra.Gão de que nlli se que lhe devem ser dispensados. 
tivesse procedido a qualquer eleição, eu de- § 2.0 Neste caso, si a. molestia exceder do 
claro em prime1rü lognr. que quando seja. i1eriodo de tres mezes,devem as pessoas acima 
reconhP.cid.o não tomará assento .nesta baoca.ua. mencionadas levar o facto, para os devidos 
o Sr. A11stt'icliano de Carvalho. e ainda mais. elfeitos, 31) conhecimento da autoridade com· 
Sr - Pre.sideute. que eu pro pr io r·esign11 rei peténte. 
o meu manda.to. p<.•rque qua lquer ce n&; Art. 2.0 Sol> pretexto de alienação mental, 
teria por de,l!onra assentar-se entre os H.e- n;nguem será internado em estabelecimen
presentantes d1• Nação com os votos dos b«n- tos de alien:i.dos ou pri-vado da liberdade, 
dídoo dll Canudos. sem exame previa que demonstre tal enfer· 

o Stt. JoXo D.\i.';TA'i FILno-Nã.o ser·ti. só midade e determinaçií.o da. autoridade compe-
V. Ex. tente . .. 

Pn;ragra.pbo unico. A.<; verificações sobre o 
O Sr:. At>.\.Ltn;t~Tv GumAL{ÃE~-Tenlto con· estado menta: do indiv1dno suspeito de alie

clui<lo. (.il.foito bem; o orador- e n~mp1·fl/ie;1t<Hlo nação estenrler-se hilo a.o conhecimento do 

Fica a. discu~são adiada pel:i. hora. 
Vem á Mesa a seguinte 

nome, idade, naturalidade, estado, filiação e 
residencia. 

Art. 3.• Quando a. ma.nutenç.ão da ordem 
exigir, pode~·se-ba tazer a. reclusão imme· 
•lia.ta. do individuo suspeito de alienaçãomen
t..'\J, sem o preonchimento das formalidades 

Declaramos não ter julgado objecio de de- pre.<>criptas no ~t. 2.0 e seu pnragra.pho, sendo 
liberação o projecto ·apresentado pelo Sr. considerada. provisoria essa ao.missão nos 
Derutado E rico Coelho,r•~stringindo contra ns asylos publicos ou particula.res. 
or·!ens religio:m.s o§ 3' do a1•t. 72 d:l Con$tí- § 1-º Nesse caso, os directores dos respeeti· 
tuição da Republica, que determina 0 se- vo~ estabelecimento~ ou quem suas vezes 
.guin&e: , fi~er,_den.tr-o do pra.zo úe 4l:! horas, commu· 

Tod · d- - fis - • ·a· . 

1 

mca.ra.o a a.Htor1da_Jie competente o recebi· 
« os os rn 1 vu.ln<?S e C•Jn. sues relt,,tosas manto do enfermo com o rel:i.tor·o do estado 

podem escr~ver, publlc~: e ~vremente o se_u mental que houver ªI>resenta.d~ dentro do · 
c?lto, assomando-se pa.ta. e-:se n:n _e adqu~-, pruzo daquelle período. 
rr1_1do bens. obse.rv[ldas as d1sposiçmes do d1- § z.• As 3.clministrações dos estabelecimen· 
re1to com.mum. tos pnrticulares destinados a asvlos e trata-

Salr, das Se~slie~, 12 de j11uho elo 1897.-
1 

mentode a.liena.dos não poderão, sob pL'ete:i.:.to 
I gna.cio Tosto. . -_G•~~lha.. ilfr;m·'"'. ·-.~Ia'.1-oet . ~!gum, obstar vis1t.'l~ de inspecç.'io ás a.u;;o.. 
Caetano.-Frcmçisco :Sodre.-Rodngu.es Lima.1 r1dades feder<.les, esta.doaes e municipaes ou 
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funcciona.rios por ellas incambidos desse ser
viço. 

Ar t . 4.0 Quando qualquer alienado eva
dir-se de um asylo publico ou priva.do, a sua. 
reinterna.cíl.o só poderá ser feita sem. novas 
toi:malidades, si ella. se etfectua.r dentro do 
prazo de 15 dias. -
,~t. s,.• Em qualquer tempo poderá o in

d1v1duo interna.do em um estabelecimento pu· 
blfco, particular ou em domicilio, por si ou 
por pessoa. interessada. reclamar da autori
dade j udicis.ría. novo exame de sanitlaae. si 
já tiver sotrrido algum, ou denunciar a falta 
dessa formalidade. 

Pa.1-agra.pho nnico. Neste caso, si for. veri· 
ftcada. a sanidade mental do individuo inter
nado, será ordena~aa sua retira.da. 

Art. 6.0 Sobpretexto a.lgum, a não ser a 
imminencia de perigo para a ordem publica. 
ou para. o proprio doente, podera ser dene
ga.da a sua retirada., qu~ndo solicita.da por 
quem requereu a admissão. 

Pa.ragrapho unico. No caso dessa. denega
ção, o director do estabelecimento enviarã. ã. 
autoridade competente, para o;; fins conve
nientes, um relAtorio expondo as razões con
tra a. retirada. do enfermo. 

Art. 7.0 E' ve,dado aos directores e ao pes
soal dos asylos de alienados o emprego de
castigos corporaes, não podendo ser l:l.pplica· 
dos quaesquer meios de constrangimento 
physieo. sem ordem do medico assistente.que 
neste caso assumira a. responsabilidade do 
que occorrer por ta.l motivo. 

Art. 8.0 Os directores dos a.sylos de alie
nados prestarão trimensalme11te à a utoridade 
competent e informações sobre os alienados 
interna.dos no periodo anterior, a.companhauas 
de cópia dos documentos concernentes á. en
trada de cada um dos enfermos e dos escla
recimentos de que tiver&m corihecimento, 
afim de tornar efficaz a protecção legal â. 
pessoa e bens dos enfermos. 

.Ãrt. 9.• Os alienados criminosos e os con
demna.<los aliea:i.dos só :poderão permanecer 
nos asylos publicas, nos quaes deverão ex
istir pavilhões especia.es, destina.dos a taes 
doentes . 

Art. 10. Caberá acção publica em todos os 
casos de violencias, em geral, e rle attentados 
ao pudor pratica d os contra. a.s pessoas dos 
alienados, bem como nos casos de defrauda
ção dos bens dos mesmos. 

Art. 11. As infra.cções da. presente lei serão 
punidas com as pena8 de prisão até oito dias 
e multa. de 50$ a 1:000$, além !las em que 
incorrerem, segundo a legislação commum. 

Art. 12 . Para e:xecur;ão da presente lei o 
Poder Exer!Utivo expedir-d. os precisos i·eg-u
lamentos, em que ::eril.o consignadas as me
didas convenientes para a inspecção do ser
viço de alienados e a admissão dos referidos 

doentes nos estabeléeimentos publicos e par· 
ticulares. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em con- -
tra.rio. ' 

Sala das Commissões, 11 de junho de 1897. 
-Jimendo de Aguiar.-Guedelha lJíourtio • . 

N. 15 A - 1897 

Redacção finai ·do projecto n . 44A, de 1896, 
. gu.e m arca o pessonl dos esta1los-maiores dó 

Ministro da .!:farin lw, i da clwf e do estado· 
maior-general da armada e os respectivos 
'Ve»cimentos . 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 Os estados-ma.i.ores do ministro da 

Ma.rinhll. e do chefe do e~ta.do-maior da. ar
mada ficam const1tuí!los do seguinte modo : 

Ministro da Marinh:i 

Um secretar io'-official da. armada. . 
Um offlcia.l de gabinete, que será civil ou 

militar; si for civíl, será. sempre tirado de 
entre os emprega<los das r epa1'tições de ma
rinha. 

Tre;; ajudantes de ordens - 1°• ou 2~· te
nentes da a.rmada. 

Chefe do estado-ma.ior-gene:ral 

Dous ajudantes de ordeos - Jos ou :?,ns te
nentes da armada. 

Um secretn.rio- official superior do qua.ib.'O 
elfectivo da armada. 

Art. 2. 0 O> vencimentos elo pessoal acima. 
serão regularlos pelo deCJ•eto n . 232, de 7 de 
dezembro de 1894. 

Art. 3. 0 Reyogam-so as 1lisposiçõas me 
contra.rio. 

Sala das Com missões. 12 de junho de 1897. 
- Guedelha Mourão.-JutJencio de Agttia'I' • 

Va.e a imprimir o seguint e 

l'ROJECTO 

N. 20-1897 

Parecer sobre a emenda. o11erecicla na no?Ja 
discussao do projecto n. 48 B , de 1896 (em 
S-• discussão), que autoriza o Go1'e-r''ll.O a abrir 
o credito es-pecial de 21:500$ para paga
mc'll.tO dos 1'Cncimentos dos empregados da 
e:r:tincta Agencia Offkial de Col<mizaçãbs 
addú:l.os á .Secr~aria áe Viaçao , n os termo, 
da. 1'igente lei do orçamento 

Presente á Commissão do Orçamento a 
emeridit do Sr. Coelho Cintra ao :projecto 
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n.4S B, de 1800, para o fim de firer o Governo <;ão decisiva Que em p.'1.I'ecer dado em 16 de 
igualmente autoriza.do a ab1•ir o credito de set.Pmbro de 1895, S'Jb n. 14Ç>, foi aconselhada -
21 :500$ para. pagamento dos vencimentos dos pela Commissão mixta. composta. doo Srs. 
empreg:.vlos da extiocta Agencia Official ele Gonçalves Clla.ves, Paulino de Sou~a. Junior 
Coloniz:i~.ão, addidos â Sec1-etaria. de Viação (rel:i.tor),· Joaquim Correa de AranJo, Coelho 
nos termos da vigente lei do orçamento, e. Ro•1rigues e Benedict.o Leite. . . _ . 
sendo ouvido o Governo, que crmfü•mou ser Nesta lei que r.ontém varias dispos1çoes de 
aquella soruma o total deis l·eferi<los venci· caracter geral foi iucluido um artigo no 
mentos no pt•esente exet·cicio, ê· de parecer qnal er-a.m tomadas providencias cojo alcance 
que seja eUa. acceita, accrescentn.ndo-se ao não excedia. dos .limites de Sergipe e Amazo· 
dito projecto o seguinte: · nas: i.pezar ole longos ei:~dos e disc~ões 

.Paragrapho unico.E' igualmente autori7 ... 1.do ·sobre a co~)titucionalidade ~e. taes ml'.didas, 
o Governo a. abrir 0 credito especla.l de ll:500$ ficou. reso~.Hdo ~lo .. congre~o e ~ncc~onado 
para pagamento dos vencimentos. 00 e::.:er- pelo ~ode. Execut1 \o poder acce1ta.r se tal 
cicio vigente. dos empregados da. extiucta doutrrr~a comú cabando nos m?ldes do n~~so 
Agencia olflcia.l de Colonização, adrlidos à Se- E5tatu~o Fu~dll.mental., Dep~1s de ter :s2do 
ereta.ria da Via\'ãO nos.termos da actual lei esta. lei si1nccx?nada e p10mul.,,aoa. ~e acco •. do 
do orçamento com :l.s formaitdades Iega.es, argml-a <!_e in-

. constitr1ciona.I em ma.teria de ver1fl.c.açao de 
Sala das se~sões, 12 de j unhn de 1897 .- po.:!e1•es é quest:lc: sobre a qual a Commissão e 

Francisco Veiga, presidente.-F. P . Jlfayi·inh, a. Camara. não se podem pronunciar. . 
relator .- Paula Guimarães .-L•1i: A.dolpho. Com e1Teito. a. Commissão Verifi.cador_a só 
-Belisario áe Soii;:a .-Urbano Santos .- :1u· pôde formular conclusões cujo alcance na.o se 
gt1Sto Montenegro. -Paitlino de Sou:a Jt.mior. estea•le s.lém dos limites do recinto em que 
-.~íiguet Pernwmóuco. c3 lehra. suas sessões ; nem siquer tem força. 

ol.iri"atoriQ. um~ decisão de commi:isão de 
Enienda que se i·el'e;·e inouerito sobr·e the.:;es con~titucionaes ou de 1

' ªº parecer s~pni dil:eito publico; r.omo iülmittir. portanto;que 

Emenda ao projecto n . . 18 B, de l St'J6 
Accrescen t~pse no n.rt. !", pw:i.j?:rn.pho 

u nico: F ica i~ualmente o Podr1· Execntiv1• 
autoriza.do :i. :i.lll'ir o credito de :! I ::->0()$. pnra 
:P,1.gam~nto dos vencimf'ntos elos empl'('A'•Lllus 
d;L extrncta. A~enci:i. Officia.l 1le Colon iZ'\•:. ii.o. 
aíldirlos à Secreta.ri:i. de Vi:i.<;ílo n~ tormu~ (l;t 
vigeute lei do orça.monto . 

Sala •las sessões. 28 do m:iio 
Coetho Cint1·a. 

em pa!'ecer de commissii.o se diga. e o. Cama.ra. 
acceite a. doutt-ina. da inconstitucionalidade 
de uma l ~i . pa.r;~ cuj:1 elaboração concorre
ra.ru o~ d· •us ramos do Poder Lei:rislat ivo ~ 
Acima 1las :ll!P~açües das partes interessadas 
p;tira. r. pre:;nmpr;U.O legal da. const.itucion:i.lí
d:i.c1e rfa ! ·~!. e. pert•ta.nto, de ca.cla um dos seus 
a!'Ligos, estabele,·ida em i;olemne debate n.as 
illl<J.S casas do Parlamento. Emquanto, pois, 

rle· 1 t-;07 .- nã') fôr, -pelo~ meios determinados na. Cons
tituiç.ão e na legislacão vigente, promo~do 
a dP~'lll'l'.ciio da lei u. 426, na parte arguida 
de mcr .tuciona.l, perma.nec~rá.. de pe_ a. 
dout rir. . .iti que a Gamara por st .~o não pód.e 
decla.rar a v iolação do nosso pacto ba.sico por 
uma lei confeccioaada com o concurso h.ar
monico dos clnus ramo;; do Poder Legislatrrn 
e competentem.eo te ~a.ncciona•fa. e prom~lg~-

V<lC a imprimir o seguinte· 

l:'A.RECER. 

· N. 68- 1897 

da. Não póde. portauto, e~ta .comrm.~sao 
Reconhece Dep1itados pelo Estado de Sergipe tomar conhecimento da arguida inconst1tu

os Sr s. Gem.inir:r.110 Bra~il d~ Otiveira Glies. cionalídade cio artigo 2• da lei de í de dezem
Olym.'l!iº. de Soi~;a. Cainp.o~. Fe~iz'óeUo .f'ii-mo bro de 18\J6, arguição basea.rla no caracter 
rie O!tveira Freire e Jo~e Rndr1,q~es cla. ,Costa especialissimo do texto incriminado. . . 
Do.-ia, com emendas do Sr. Jose Manano e E' inne.,a.vel que é da natureza. do d1re!to 
dos Srs. L r..uro :JfüUer e Glicerio. 

1 

expres.<;at:" ger a lmente regra.s de applicação 
. constante. que se devem exercitar em todos 

De ta.l notoried:i.de estão cerca.dos os factos os casos em que uma. dada situação jurídica 
que de 1894 até hoje se teem desem•olado em se encontre. e c:.imo a. lei e uma das fontes 
Sergipe, que desaecessario se torna. relem- do direito, por isso e que, em corresponden· 
bral-os a.qui para m?.lhor comprehenrier-se a eia com es~a iãea, ccntérn ella fambem uma · 
geocsis da. medida adoptada. - '.!>elo Poder Le· expressão jurídica ele ordem generica.. Essa. 
1?islativo, a.fim de regulariw.r-s~ no pleitt> de observ:i.cã.o, fe ita por Laband (Staa.tsrec!J.t 
30 de dezembro u ltimo uma situacã.o que lhe des Deutscllen R.eiches, pa.g. 76), nao 
pareceu anormal, de :weferencia. a interven- impede, po1~m, que leis especi\l.lissima.s, 

C3.ma.ra. V . l~ . . 30 
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que versem sobre um facto unico e nunca 
roais se exercitem, ~ejam feitas e tenbam in
teira execução . Como diz esse a.uctor: 

• ~l!fit !lem Begriff dcs Ge=~t_:e$ ist es w>llig 
'tleremliar, das.;; do.sselbe e;nen Rechtsa:.; o.ws
tetU, der nv.r mi eine;i _r,fa:;i11e~i Tha1besta11d 

• ~nwead1>u.?• ist , da.ss heisst da.s: es aus einc1i 
Tho.cbc~tar•A, rier m1r ein ein.~iges ·1f'lut sich. 
reaUsirel'I, sich nfofi t iciederho/.en hann, einc 
hategorfo fur sich bildet. 

Atsdami ei·sch"Pft s ich die T1·ag1ceite der a!ls· 
trocten Regel in üirer Amocnditng a11f clen 
conc1·eten Fc:U.» · 

No coojuncto da tegi~laçã.o. semelhantes 
actos não podem form;ir regras ger:>.es, poi~ 
na. phra.se de Celso: 

«& his. fJW' forte mio aliquo ca.~ii aCGidee 
possuat, ji<rar non c.on-~titau11tur» e 11.t1d ea po· 
ti11$ d.eóet aptari jus.rpu.e et frequtJ<ilel" et {(1.ci/t:, 
qumn q•uue '{>er rara e11eni1mt ( Di_qt;to, t, 3) , 

Não quer i>to dizer. porem, que taes l~is 
nenhum >alor tenh!'.m, si não que es~a dou
tria:i. não se póde generali z.1r ~ nec ad ~
empltm1. tnihirnt ur dizia Uipia-uo, e Paulo 
affiI'ma.: qitod CO!l!Ti:t YllCir<nem jt.WÍS ?'CCOptum 
est producendum ad consequentias. » 

Sob esse ponto de vista ta.moem nã.o e, 
portanto. acceita.vel a doutl'ina. da incon::;ti
tucion•\ltdade d:i. leL por n. l'estl'ingir ella.a. 
um ou dou~ casos sem íroita~.io no p:i.iz in 
te iro ; eml.tora tal lei niio pos.-;a. constituir 
uma pa.rt1- de direito, ~lo facto de ter e lla aJ. 
ca.nce limita<lo, não se '$egue de modo a.lgam 
que ell:i. S"ja incoostituc1oaa.l, e vodem a.ti\ 
tir.1r .to ca..."ll especial que e11a veiu r ei; nlar 
o forti~>- imv a.r;.:umento de ser est.e eX<•<:ta· 
mente o m11is Corte motivu de sua. e:dsteocia, 
nfío permit tinrlo que condições dl\·ersas pre
sidissem ao Ji!eit.o de 30 •le dczembro nos di f
rerente:> c:,,.tados ria. U11iilo. 

foL'ca. olirlgat.ol'ia. e os que tinham perdido 
sua opportuniuade . · 

Qu:i.es as tbrmuia.s. porém, e os prazos con
s~~mvlos na lei bra.zileir a pa.ra a e::i:eoução e 
obrigatoriedade das injuncções legislativas~ 

Regem a. materia•>Si).rts.60.n. 4,70,§3~, 
e ô6, n. ! ,da. Constitaiçã.o Ferlera.l e o decreto 
u. 572. de 12 do .i ulho rfa 1890 . . 

Pelo n.rt . 6\ n. 4, da. Constituição póde o 
Go\•erno Federa.l inLer >ír nos negocivs pe
cufüwes aos Esta.do:>- pa.l'a assegnra.r a ex
ecução da!' fois e sen t.enca.s federa.~- O art. 7•, 
§ 3'. cominette a execução das leis da União, 
dos actos e sentença.~ de suas autorirJades a 
funcciona1·ios feder-aes, podeni!o, entretanto, 
a execução da.s primeiras ser conôa·la aos 
governos d.os. Estad0s, mediante :1.nnuencia 
ilestes. O art. 66, n . 1, prohibe ao.s Estados 
recusar !'é aos 11ocamentos publicas de natu
rer.a le,Q"is1ati va., administra.ti vs ou judiciaria 
rla. 1Jniiio ou de qualquer dos Esta1los . 

Pelo dec1·eto n. 57:,!. de 12 de julho ele 1890, 
obrigam as le is da União e decretos do Go
veruo Federal. com tol'Ca rle lei, em t.odo o 
tet·ritorio brazil'°ir·o desde o dia que deter 
min:irem ; e ua falta desta determinação : 

l. No Distrícto Fe !eral, no terceiro dia de
pois du. ln >erção uo '> iario Offeciat. 

II . Na comal'ca da. capital de cada Esta.do 
nf') terceiro dia depois da reproducçào na. sua. 
folha. ofücial, ou do annuncio ·na mesma de 
terem sino rumettidos pelo correio 03 exem
plares destinados ás 3.Utoridades competentes, 
para. a sua execução. 

m. Em todas as outras comarcas no ter
ceiro dia. depois da publicação fei ta. pelo juiz 
de tiircito em audieucia., cu. na fü lta. findo o 
mesmo prazo do numero anterior augmén
w.do de t.'l.ntos dias qwn tos :30 k.ilometros 
inedim·em enrre a. capital e a séde da co
marca. 

A ComruiS:<ão não alle!.'11. esses factos e ess:i.s 
opin iõe3 par;L tormu làr julzo solJre 3. 1.,i O mesmo decreto. em seu a1·t . 2". decl:i.ra. 
n. 426 em sua essencia; fal·o tito i;omen te que em caso,; urg~ntes o Governo póde aut.o
pa.ra provar :i inanida1ie das allegações diis rizar a tmnsmissiio tio texro da lei ou decreto 
pal'tes iu t .,;, ressada.;;, aventando, em assnmpto inserido no lJia·rio O(ficiat por via telegr:i.
de verificação de poderas. a hypotlle~e da pLLica. ou telephonica, e ordenar · a sua ex· 
inconstitncion•J !idad~ desse texto legi:>li• ti vo. e.::uçilo ti.o.do o prazo da. publicação lo~a.L 
po1• se referir este a zonas r::ete t·min:i.d<J.s e P<::lo~ pi•opri•)il t ex tos da. Constituição e do 
cucum~cr-ipçõe;; 1·est c· i~tas 1!0 Brnzil. decreto o.. 572 se i!epreliende que 11enhum 

A lei n. 426 devia., pois, ser ext?c\ltad;t no iwa.zo neste ultlmo consignado fui revogado 
pleito de 30 de d':lzembro ultimo, tii.o comp1e· ou alterado pela pHmeir-4, na.o proceJendo, 
tamente c;ua.nto nella se continha, e guarda· portanto, a a.llegaç{"t0 que neste sentido foi 
dM semp1·e as formulas e prazos marcados foita. A modifioa~i.o soffrida pelo decreto 
na legil<lação vigente para o fim de terem de 12 ile julho é a que decorre do art . 7•, § 3ft, 
execução ~ d~tarmina.ções rlo Congresso Na- da Coost1íuiç~. no tocante ás antorídades 
ciona.l. competentes para promov1<rem a execução da.s 

Não c:i.b::i., pois.~ao ?o !e1• 'Execu tivo inter· le is. Cooi<id:rando co:no tendo forca de lei 
preta.r a iE:i , tio mesn::0 mo--!o por que ;10 prc· 1 e3W rlc1:rt:r..J, qua e organic:v, eap ;i11caodo
sidente uo Esta.do de sergipe fallecia co1npe· Ilhe o que. para <:~ ca~os, determina o ar· 
tencia para indicar os artigos que t inham tigo constitucion&J, vê-se que dous são os 
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·modos pra.ticos de p~blicarem-se os actos le- biguo: orQ.!io est. comraódissini11m est, id ac-
gislatil70S :- cipi, q1'0 res, de g!w. agitur, magis 11aleat, 

ln, por funccionarios federa.es; _ quo.m pereat-:-parece. _solu~.ão ma.is i·a.soa.vel 
" · t · essa. que a. Commissão adoptou_ _ 
-_•. por l.ll ermedio dos governos dos Esta.- No caso da. lei n- 426, 0 a.çodaniento de 

d~s. mediante _a.nnuencia destes. . interessados conseguiu que, antes de inserida 
Ora., pelo decreto n. 848, -de 11 de outubro uo Díario Officiq.l, fosse o seu texto teleg-ra

de 1890, que nestes pontos a.inr1a não foi de- pbicamente transmíttido para o preside~te 
rogado. «ca.da Estado assim Cúmo o Dis- de Sergipe._ E~sa transmissão, para o_ etre1to 
iricto Federal formará uma. secção judicial , de. publicaçao e consequente obrigatoriedade, 
tendo por sêdea. respectiva Capital. com um e nulla e como si não existisse. 
sô juiz, (art . 13); a.lém deste existe em caria Só póde ser consirlerada valida. e capaz de 
c;ecção um substituto do juiz seccional produzir effeitos juridicos a. tra.osmissii.o feita 
(a.rt . 18); como úrgã.o do ministerio publico pelo telegrapho a 12 de dezembro ult imo a.o 
!unccionn. um procui·a.tlor da Republica na procur11dor seccional de Serg_ipe, em nome do 
secção (a.rt. 23! e ainrla, como a.uxil1a1·es. en- Vice-Presidente da Republ!C3. . Es~e texto 
contra.m-se a.ili um escrivã.o, porteiros. conti legisliltivo foi public.'l.do a. 15 de dezembro no 
nuas e oftlcines de ju~tiça. (art. 32). Esses Dicwio Offidu.t de Sergipe; tm•nou-se, pol'
são os funcciona.ríos federaes aos quaes com- tanto. obrigatorio em Ara.cajú a 18 do mesmo 
'Pete a execução do~ actos legiElativos. na. hy- mez. 
pothese de não ser esta confiada :i.os governos As outra$ comarcas de Sergipe Eão : La
dos Estados mediante a.nnuencia. destes. 1 ranjeiras e Ma.roi m (a 5 leguss rte Araca.jú), 

Nessa hypothese. porém. a. justiça. federal Ca.pella e Itab.'1.iana. (a. 10 legua.s). Estancia. 
ba.sta. conhecer a. rlivisão judiciaria do Estado (?.. 15 leguas).Protwiá e Lagarto (a. 20 legu.as), 
para applica.r- lhe, no tocante a publicai;ã.o Gara.rú e Rio Real {a 24 leguas)- Portanto a. 
e obrigMorieda.de das leis, a regra. ma.reada lei u. 426 tornou-se ol>rig.itoria. nessas comar
no rtm do n . 3 do art. 1° do rlecreto n. 572; cas nas seguintes datas: Aro.cajú a 18 "ª 
desta fürma só intervirão no processo funccio- dezemb[·o; Laranjeiras e· Maroün a 19; Ca
na.rios federaes. pella e Itabaiana. a. 20; Esta.nela a 21, Proprió. 
· No caso de a.cceitarem os governos dos Es- e L~garto a 22; e Garar-.:i. e Rio Real a t3 de 
ta.dos a incumbenciade dar execuç:ão â. lei, tlezembro ultimo. 
então interveem as a.ntoridades estaduaes; a Quando esta lei se tornou obrigatoría, 
publicaçã.o é feita. em a.udiencia dojaiz de di- pol'em. jó. o;; conselhos no\•os tinham pra
reito, e só na. falta dessa é que se recorre à. tieado acta.s prepara.tonas da eleição de 30 de 
regra. ma.reada no artigo citado do mesmo dezemb1·0. isto e. já. tinham con"ocado os elei
decreto. tores.os cinco membros ma.is votados e O:l ciu.::o 

Nem se acoime de íalla.z a 0$SS. interpre- immedia.tos ao menos votado dos conselneh•os 
tação dos textos constitucional e do decreto m·un!cipaes. e esta junta. já. tiulla eleito a.s 
n. 572. Este foi promulgado no tempo em mesas que devi:.m presidil' ao pleito de 30 de 
que dependia. da União a. ma.gistraiura dos dezembro proximo findo . Podia a lei n . 42?, 
Estados, e por is:;o regras roi-am estabeleci- sem rewoactividade,annull3.r esse a.cto eda.~ as 
rlas de accordo com l!S$a. situaçã.o; passando ruesas eleitas po!los antigos conselhos,apos a. 
a magistratura. a ser estadual, algumas re- intervenção no pleito 1lo:; conselbos novos, a. 
gra.s não poderiam ma.is ser caro pridas em face com petencia de receber os votos dos eleitores 
do que dispõe o nm:so codigo fu ndamental. CO!I! excltlSã.o das segundas? 

Não se podia levar a doutrina ao extremo Cumpre de:.-de já notar que a lei de 1 de 
de consirlerar como sufflciente pr..ra tornar dezembro, em seu art . 2°, dec:lara que "são 
obriga.toria. uma Iei,a. sua. publicação em audi- unicamente competentes para. o desempenho de 
encia do juiz ~eccional (como séde da comarca funcçMs eleitm-aes, inclusive os tra.balbos de 
unica que constitue o Estado para á. justiça. apm>aÇii.o e e~pedição de diplomas, na elei
federal), por trazer o absurdo de tornar cão designada para. 30 de dezembro deste 
dependentes de urna publicação feita a. cen- anno, os membros dos conselhos ou inten• 
tenares de le,,,"Ua.s de distaucia. a. validade de dencias mostituidas ~ se?As immedicitos em 
actos praticados antes ele conl1ecitia. a. not.icia t:otos. » 
da. propria. existencia da lei, violando assim Nestas condições, em qualquer data que 
os mais elementares principias de equidade; se tornasse obrigatoria a. lei. a.o.tas de 30 
por outro lado. na bypotheS<l de sú po1~eTem de rlezeu\bro, é evidente que a. competencia. 
intervir na. publicaciio amot>idades federaes, das me:--as eleitas pelos no>os conselhos ces
tnra. ino!ebita a pubHtaçào em audieucia por sava. poí$ que a lei terminantemente lhes 
parte dos juizes de ilirE:ito. veria\11. terem intervenção nesse pleito- A 

Nessas condiçlies e adoptaodo a. r~r.i.-quo- organização das mesas pelos novus conselhos 
ties in actioiiibiu, aut in excezitioni/Ju.~ o.m - tornava-se portanto nulla.) e devia. ser con.cii~ 
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derada como não existente. Votos dados per
ante ·essas mesas foram, por conseguinte, 
prestados perante junfas incompetentes e, 
nos termos dos p1•ecedente~ na jurisprudencia 
eleiiQral da Camara dos Deputados, devem 
ser :i.nnullados para todos os effei tos. 

Qµtra questão ê saber si teem valor l~a.l 
os votos prestados perante as mesas. orga
niza.das 1Jelos antigos conselhos tóra dos 
prazos ordinariamente acceitos para taes 
actos. 

Nenhum obsta.culo o, esta validade surge 
de já. terem sido organizadas me3as pelos 
conselhos novos, pois a. c:impetencia de:>sa~ 
cessou desde o momento em que se tornou 
obrigatoria a lei n. 426. Ora. tão somente no 
caso de ser essa or7:mizaçã0 um acto capaz 
de crear direit.os é que se poderia admittir 
a irrevogabilidac1e · de tai organização. Tal 
não se dá, :porem; a di.vi~ão do municipio 
em secções e a eleição das mesas nito pas;:am 
de actos preparatorlos do fim principal desse 
processo que é a eleiÇ<1.o, e a p:-ov3. disto se 
encontra oão só nos termos expressos da no~a 
legislação eleitoral, como tambem no facto 
de poderem até o começo da eleição so írre1• 
modificações as mesas eleita3, desde que não 
compareçam alguns de seus membros. cousa 
que certamente seria illegalissima desde que a 
eleição dos mesarios para estes constituisse 
deveres pessoaes i.mp1·escriptiveis, capazes, 
portanto, caso não exercitado, de nul.lilicar o 
processe> eleitoral. 

Considerar como creadora de acquisição de 
direito5 a eleição dos mesar!os, para declarar 
que retroage a lei que lhes tira esses tlireito5 
após a sua eleição. é esquecer que essa rela
ção juridica 1·esulta só da vontade do legis· 
la.dor e segundo Ymbert (Essais critigues sur 
le Code Na.polêon), citado pelo conselheiro 
Rib11.s, a esta porlem applicar-se :is rlisposi
ções da lei nova sem que haja retroactividade 
desta. E' isso evidente desde que se consi· 
dere, como faz Ribas, em relação« um outro 
caso, que acerca da nn.tureza e exten~ã.o Ja.s 
funcções dos respectivos cargos, a acção da 
lei e illlmitada, esta.ndo sómente sujeita ás 
condições constitucionaes (Direito Civit, vo
lume I, pag. 239). Mais <!e que isso, à Com
missã.o não :parece que, tratando·se do exer· 
cicio de funcções políticas, se po~sa. consider·ar 
como direito adquirido o que nada. mais e do 
que o cumprimento de um dev'"r imposto aos 
cidadãos brazileiros; e períeitamente cative!, 
parece à. Comm1ssão, a critica. formulada por 
Spencer quando, em uma de :suas ultimas 
obras (Justice), ceusura· o apellídar <le direito 
o mero exercício de um enca.rgo publico, e 
áquelles denorilina (( the so called poUtical 
t>ights». 

Tra.ta.rnfo-se de definição de com]letencias 
para o recebimento de votos em Sergipe e 

Amazonas. o Conaresso Federal a. definiu na 
lei n. 426 ;· e, desàe que não lhe faltava au
toridade pnra tanto, nii.o se podia considerar 
como reh'on.cção o nullíticar-se o serviço feito 
por aquelles, cuja com11etencia tinha des
a.ppa.recido, pois sobre elles pesava o max1mo 
<lerei to da falta de autoridade. Votos rece
bidos por me~as <is qua.es faltava ccmpetencía 
para recebei.os são nullos e a elles se applíca 
a. pbrase rlas Const. 5, Cod. !Je legiln~s (1. 14): 
-«.Sed et si q1úd (uerit si1bsecu11.tm. ex eo, -i;el ob 
id, qirnd interdicen!c foge factum, est : illud 
q1ngue cas,,-um atque iri.«tile esse pi-aecipímus. 
Secunàwn itague praedictam. 1·egu!,am. qua 
i;b{cirniquc: non ~en;ar~ f<.i:;tv,m lege prolubente. 
censuimus. ce;·twn est, nec stipulationes hujus 
>r.odi tc11era, nec mand<!tion nulliu.~ esse mo
manti, nec ~acramentum admilti». 

Sob o ponto de vista. do direito publico, 
portanto. não se póde considerar como retro
acti vidade a acção que a lei n. 426 exerceu 
no pleito de 30 dCl dezembro ultimo no Estado 
de Sergipe. 

Analysemol·a tambem sob o ponto de vista 
de direlto propriamente eleitoral. 

Nos termos do a.i-t. 40, § z·. ria 1ei n. 35, 
do art. 2", lettra D. das Instrucções annexas 
ao decreto n. i60 e do art. 11, § l". d~1s ln
strucções annexas ao decreto n. 1.542, é evi
dente que 20 dias a1ites da elei~ão o presi
dente do governo ou conselho municipal fará 
a convocação dos membros da junta enca.rre· 
gada da divisão do munícipio em secções. da 
eleiçiio d.is mesas. etc .• para. se reunirem 
dentro do pra20 de 10 dfas, afim de cumpri
rem 5Ua mis~ão; os mesmos artigos preveem 
a possibilidade de não ser Ceita a tem.po a 
convocação pelo presirlente do cousellio mu· 
mcipal, e nesse caso dão a outro qualquer 
membro do conselho ou ao secreta.rio compe· 
tencia Jlara fazer essa convocaç-J.o. E', :por· 
tanto, obvio que: 

1°, não é formalidade essencial ser a con
vocação feita 20 dias antes da eleição, ja 
que a ·lei prevé a. pos,,ibi!idade de fazel-a 
depois dessa data; 

2". devem a divisão do municipio em sec
ções e a eleição_ das mesas est11r terminadas 
até 10 dias antes do da eleíçã.o. 

Na phrase de uma das p11rtes interessadas 
neste pleito, é innegavel que, como expressão 
de direito adquirido, tanta força tem a orga
nização feita no vigesimo dia antes da eleição 
como em qualquer outro ate o decimo, pois 
dentro deste prazo de 10 dias, l'ern outra 
fünitação, é valida a organização seccíonal do 
municipio e legitima a eleição das mesas. 

Si no mecanismo da legislação anterior á 
lei n. 426, ta.as eram os prazos adapta.nos, 
claro e tambem que esta lei vem da-r maior 
amplitude e largueza afim de ser executada 
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tã.o inteiramenw quanto nella se continha. Executivo Federal, para o fim de assegurar 
Não póde a Commbsào ncceitar a dout!'ini1, em . Sergipe a. execução· das leis e sentenças 
de que na lei se euconirem palavras ou pbra- feder~;; (Cons~ Fed. a.rt. 5° § 4°). 
ses muteis e sem effeito, como allegou uma Si era caso ou, não de.intervir, não cabe á 
das partes interessadas no pleito, com mani- commissão apreciar, mas o queella. proclama 
festa infrac~i:o do as$ento de 22 de outubro de modo inilludivel é que o ~r. Vice-Presi
de 1778. . dente da Republico., pondo ás ordens do juiz 

Sendo o irituito do legislador. tor nar effe- secc_ronal de Serg-ipe a força necessaria para 
ctivas as nor·mas prescript&s em suas resolu- manter e as~egurar a execução da lei n. 426 
ções, é obvio que todas as wecauções são e as ordens de habeas-corpus, nada mais fez 
por el le tomadas par~ garantir, não só a obri· do que .exercitar üma attri_Luição constitu-

, gatoriedade das leis, como assegurar tambem ciona.J. sendo elle o unico juiz da opportuni
a. sua ccro.pleta execução. Para isso é que da.de e do acerto dessa. intervenção. 
mandam as leis i·evoga.r toda.;; as disposiv'Ões A p1•essão Yirtu;1l. ou effectiva. da força pu
(que caibam emsua.esphera) contra1·iasâsu:i. blicaem pleitos eleitol'ae.s, e sempre perni· 
plena execução. Isso deu-se relativamente ciosissima. e cumpre seja. observado sempre 
à lei n. 4Z6, e tanto menos se póde quali· lat i:;sim o senso o preceito do a.rt. 43 § 26 da. 
:ficar, quanto a esta, de ta.1Jelliôa "' redacção lei o. 35, q ua.ndo prohibe a. presença de força 
do art . 14, quanto era. sabido que, sendo e:;ta. formnda. dentro do edificio.em que se procede 
uma lei especi:llissima e1n alguns pontos. á, eieíçã.o e em sua.s inmedia.ções, sob qual
que vinham derog<1r, pa.n, o pleito de 30 de quer :pretexto que seja. 
dezembro, disposi~es da. lei n. 35, e ainda No caso vc1•te.o.tc, porem, consta dos do
mais publicada com tal demora que prazos cum.entos apresentado:; á. Comroissão, que só 
de~sa. lei n. 35 Já não podiam cahil' no regi- em d.vus municípios (Dores e Itapora.nga.) se 
men da lei nova, ainda. assim mandou o acbava.m destacamentos feder-J.es a 30 rle de
Congresso que se cumprisse a lei n. 426,p_ara. zembro, consta mais, elita pelo presidente de 
este fim expresso e especialissimo, revogando Sel'gipe, qne a força de línba sô p0dia. dispor 
as dispósições que lhe per~urbassem a pie.mi. de SO praça::; para (a::er a eleiçao no Estado 
execui;ão. E quaesquer prazos podiam ser todo; e, finalmente, que o pleito correu livre 
altera.dos pela lei n. 426, comtanto que ella. e desimpe1hdo, sem a menor perturbação da. 
fosse executada, porquanto uns S'd.o marcados ordem publica. · 
na lei n. 35, outros em decretos reguJamen- Nessas condições e em pre$ença desses de· 
tares e instrucções. actos esses todos de força ooimentos contestes das partes interessadas, 
qu;mrlo mnito igual â injuncçâo legislativa não Yê a. Commissão qual o influxo que 
cuja :ipplica.bilidadc se di:::cute. E seria teve no :pleit<.• a força. ferlera.l, a nã:o ser 
re;llmente um nã.o senso jul'idico admitti1· permitt ir a execução da. lei. n. 426 pelos 
que. reconhecida. pelo Congresso e pelo Poder antigos conselhos. Apezar disso, porém, e 
Executi vo ;i. necessidade rle uma certa me- afim rle em p~incipio condemnar a presença. 
did:i., não fossem por esses poderes constitu· de força arma.da. em pleitos elei toraes, pro
ciona.es tornadas todas as providencias para põe a Commissã.o a.nnullar por esse motivo as 
<;ue fossem obe<~ecidas suas ordens soberanas. eleições de Dôres e IU.poranga. 

São, portanto, validas todas as eleições pro· Pa!8ando a tratar da junta. apuradora, 
cedidas perante n.s mesas organizadas peles pens..'l. a. Commissão ser de JlOUca importa.ncia 

·antigos coni::elhos. saber qual a junta. competente para a. expe-
Passan1lo agora a outra ordem de conside· dição dos diplom:.s, desde que, pela praxe 

rações, cabe ã. Comm i&"ão emittir parecer adoptada., tem ~ Commissão competencta. 
sobre a. intervenção Jeder<ll em Sergipe. :para. apurar os votos das a.uth~nticas. -

·Logo que se divulgou em Sergipe a. noticia Em attençã.o, porém, a.os candida,tos. reci-
de que, base:i.dos na lei n. 4'26, os adversarias proca.mente contestados e contestantes", pro
do Governo esta.dual iam organizar mesas cedeu a Oominis:iào ao estudo deisa questão e 
eleitoraes, foram pelo presirlente do Estado verificou, pelo livro de act.as elo conselho mu
tomadas medidas ae ordem tal, e que constam nicil>al úe Aracajú e pelas allegações, não 
elos documentos apresentados li. Commissão, con~estada.s, da~ auas partes litigantes n~ste 
que fo1•am ao juiz seccional requ~ridas e por preito, que a Junta apuradora se deveria. 
este funccionario concedlda.s ordens de liabeaJ· compor, em princípios deste. anno, dos se-
corpus baseadas no art. 72, § 22. da Consti- guintes cidadãos: . 
tuição Federal. noel Augusto Pedreira não pôde ser tome.da 

A esse acto re~_IJ'lnrleu o presidente do Es- em consideração pela COmmissão, por não lbe 
~ad? .ne~ando obediencia a. esses documentos 1 ter sido a.presentado ?e:nhum d~umento que 
JUrl1c1arios, conforme consta dos documentos o provasse e pe1·m1tt1sse considerar como 
a.presentados a esta. Commissão. Nessas con- membro da junta o conselheiro immedia.ta_
dições foi requisitada. a. intervenção do Poder 1 mente inferior ú.quelle em votação. 
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Dessa junta assígnam os diplomas dos Srs. 
Sylvio Romér•o, Rollt·ml•,•l'g-. Gou"'êa. Uma e 
Jvo do Pra.do, OS seguintes membro~: Alfl't>ÚO 
Montes, Fetix Barreto e Fra.ncisco Moniz. 

Assignaro os diplo_mas do~ Srs. Geminiano 
Br;;,zil, Olym:pio Campo~, Feiisbello Freire e 
Costa Doria, os seguintes membros: Alfredo 
Frii.nco, Laurentino do Amaral Carneiro; Co· 
dolino Fonr.es. Jnsé Olf'g;:rio f1e Souza e Agos
tinho Ma.rcellino da Lapa. A maioria da 
junta assignou, portanto. esses ultimas di
plomas; as outras assignaturas que nelles se 
encontram só podem ser consideradas como 
as de simples testemunhas dos trabalhos úe 
apuração e não corno membros ela junta. de 
que não faziam parte, á Yistr. dos documentos 
exhíbidos perante a Commissilo, e de que ella 
tomou conhecimento. 

2." que sejam reconhecidos e proclamados 
Deputados os Srs. Dr. Gonçalo do Faro Rolem
berg-. Dr. Jo~o Alves úou-~eiaLima, Dr. Syr- -
vio Romero e capitão Ivo do Prado Monte -
Piras da Fra.nca. 

Sala das Commissões, 12 de junho de 1897.
Lauro Müller. - Franci~ca Gliccl'io. 

Documentos referentes á eleição de Sergipe 

Por es~e conjuncto de motivos, tormúla a 
Commissúo as seguintes 

Conclusões 

i.~ Que s~jam approv:i.das as eleições proce
diila.s perante as mesas eleitas pelos antigos 
conselhos municip0r.s de Sergir1e, menos as 
dos munici[-'io;; r!e Dol'es e It:,p::iranga, onde 
estiveram pre~entes destacamentos de força 
federal; 

2. ª Que sejam annullad1s as eleiç.ões proce
dida.s perante as mesas organizadas pelos 
novos çonselhos munícipaes de Sergipe; 

3.• Que sej,1m reconnecldos Deputados pelo 
Estar.o de Sergipe os Srs. Geminia.no fü•azil 
rle Oliveira Góes. Olympio de 5,\UZa. Campos, 
Felisbello Firmo de Oliveira. Freire e José 
Rodrigues da Costa. Doria. 

Sala das Commissões, 12 de junho ne 
1897 .- Josd J.1urtinha, presidente.- Joao 
Pandiá Cowg~ras, relator.- Castro Rebello. 
- Rodrigues Fe1·mmdes.- Olegario lffaciel. 

EMEND.~S 

l." 

Que sejam a.nnullada.s as eleições proce
didas no Estado de Sergipe no dia 30 de 
dezembro do anno passado e se mande pro
ceder a no.;ra -eleição, mantido em sua pleni
tude o art .. 2" da lei n. 426, de 7 de dezembro 
de 189ti. 

Sala das Comissões, 12 de junho de l897. -
Jo$6 Mariano. 

2." 

l. 0 Que sejam a.pprovadas as eleições proce
didas no dia ~~O de dezembro <le 18~6. no Es
tado de Sergipe, perante as rnêSlts formadas 
pelos novos conselhos munici11a.es; 

EXPOSIÇÃO 

( la. SERIE - l ª PRELnH~ AR ) 

Srs. Membi>os ela. 2" Commissão de Ve1'i· 
ficação de Pooeres rla Camara dos Deputados 
da Republica (\o Brazil. 

l 

Tenr~es rle julgar do merito das eleições re· 
alizadas no Estado oe Sergipe, pa.ra. Depnta
rlos Fer1era.es, no dia 30 <le deiembl'O proximo 
passado. 

Va.rias são as faces sob ~s quaes ellas se vos 
, presentam e q_ue tereis de examinar e deci· 

<lí.r. Sobre tocl, oS este~ aspectos rla questão ex· 
iste, porem. um que leva a palma a torlos os 
mais e eonstitue um:1 ver<larlelra pT"eliminar 
que deve ser esclarecida. e ~entenciarla antes 
O.e mais nada.. 

E e.'ta preliminar ê a seguinte: Tendes de
ante de vôs oito cliplomas de Deputado.:>. quan· 
<lo ilev.eis ter apenas quatro; existe, portanto, 
uma duplicata que se realizou no Estarlo. 
Quatro <lestes diplomas repr~sentam as elei
ções feitas perante mesa.<; elcit:ts pelos actu
aes con~el11os municipaes. r1ue o~t~o em exer
cic:io naquell3. p:trte do B1-azil. e os outros 
quatro são a expressão rfas el~icões que se cli· 
zem füitas pet·ante me:ms eleitas pelos anti
gos concelhos. 

Pergunta-se: qua.es foram &S eleições vali· 
rlas. aquefü\s ou esta.s ~ <\S feitas peronte as 
mesas eleitas pelos novos concelhos munici
paes ou as que se dizem realiui.das pela~ eleitas 
pelos antigus~ E' esta. a questão, que exige 
decisão, antes rle qualquer outra, e mesmo 
porque, resolvida ella, todas as mais estarão 
implicitamen1e p1·ejudíca.das. E' para esta pre
liminar, pois, que chamamos a. vossa. atten
ção, confiados em vosso esclarecido criterio. 

Que as eleições validas e legitimas são as 
çue tiveram lagar perante as mesas eleitas 
qalos actnaes conccllios municipaes não mili
ep sombl'a ele duvida, deante das considera
õtes q_l.le se vão segnír: 

O _pretexto que tiveram os nossos adversa
:dos para. pretender e-vocar â -vida concelhos 
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extincfos havia. mais 11e cloi;s armas. coneelhos ! e'1.itaes e cadas officiaes, convida.ado-os a se 
com que sappunham cont".r µar·a. lhe.,; 11a.r a vi- 'reurnr de;it.·o d~ de~ rU·i.~ no paço do concelho 
ctoria., o a.Iludido pretext.i foi· o afL. 2• da rc- municipal. afim de eleg·erem os membras das 
ccntissima lei eleitora.l n. 428 ele 7 (le rle- me;;as eleitoraes. (Lei n. 35, a.rt. 40 § 2• e 
z.embro do a-nno ult.imo. Instr-ucçôes annexa:> ao decreto n. 760, art. 2•, 

Mas e,se art. 2" (la refürirla. lei não :podel'ia lettra D. ) » 
ter applicaçiio á.s eleiçõe~ de 30 de •lezembro Taes são os textos da lei;, de~retos e in
do :mno pê1ssa.do, sem inconstitucionaii!lar..e; ~-trucçiíes que regem a ma.teria., que regulam 
porquanto a Const ituição da Republica diz cm a preliminar que temos a honra rte leva!itar 
seu art. 11: «E' ved(1do aos EsGaclo~. como a perante vós, Srs. Membros da 2" commis8ão 

U~i.~~~-e~crever leis r etroactivas». Veridcadora. da. C:amarn dos DepuLados. 
Entretanto, corno se deram os fa.ctJs rela-

0 decreto n. 572 de 12 de julho de 1890, ti"vos à lei n. 426 de 7 de dezembro passar1o, 
que fl:xa o momento em que começrt a obrigtt- 8 sua applicação no Estado de Ser;:ipe i 
torierla.<le das leis da Uni<lo e dos decretos do A lei novissima foi sai ccion~.da a 7 do refe
GovernD Federal, esta.tueno art. l": · rido mez de dezembr'J; ma.s 5ó no dia se-

«As lei~ da Untão e íl.ecretos do Governo Fe- guínte, 8, e que foi levaé!.a ao Congresso 
lteral , com for~a de lei, obrigam c• m todo o Nacional a mensagem <lo Governo •lando 
territorioda Republicados Estarlos Unidos do cont0.t de su:.i. sancção, e só ainda no seguinte 
Brazil desde o dia em que determinarem, e dia, 9, e que foi publica.da no Diario 
na fa.lta rlesta determina.~,;w: . Offi.ciai da Republica. Eáas clatas sã.o authen-

« r. No Districto Federal. no terce ii·o dia. ticas. constam dos documentos officiaes, e do 
depois da inserçrZo 110 Dicrrio O(ficia.l. numero do jornal Republica de 9 ele dezembro 

«II. Nacon;iarcada capital de cada Estado, alludido, que vai junto (Doe. n. I. ). 
no t<wcciro dia depois (/,q, rCJ;roâm:çlio na sua Portanto, aqui, no Rio de Janeiro, na 
foiha official, ou lle annuociú na mem1a, de Capital Federal, só no dia 12 é que a lei po
terem sido remettidos pelo correio os exem- deria ter força imperati'Va, e seria uma exi
plares destinados ás autoridade.; competentes gencia absurda, umi1 eurava.,,,"3.ncia exces· 
para a sua. execução. siva-pretender que fosse ella conhecida ge-

« UI. Em todas as out1·as comarcas, no ter- ralmente e devida.mente publicada em. Ser
cefro dia. depois da publicaçao feita em au- gipe antes de 9,-isto é, antes do dia el:'... que 
diencia pelo juiz de direlto, ou, Il!t falta, foi publicada no Diario Offi.cial do Governo 
findo o mesmo prazo do numero anterior, da União, e "Viesse a. tei· alli força imperativa 
augmentado de tantos dias quo.nlos 30 kilo· ante~ de 12, isto e, antes de tel-a no loga.:r 
metros mediarem entre a capital e a sede da em que foi feita e promulgada.! ... 
coma,·ca . "' No in tuito de ganllar tempo, os interessa-

0 a.rt.. 2• dest e mesmo decr.;to n. 5i2 de dos em falsear o pleito eleitoral em Sergipe 
12 de julho de lSBO det.e:·mina: « O Governo co>Uegiiiram que fosse pelo telcgmploo lraM
em casos urgentes póde autorizar a trans- miltido o texto da. nova lei rio mesmo dia de 
missão do texto da lei ou r\ec:reto i11~eri•.!o no sua sanççtio, ames da JJ1<blü:açao ! ! ! Mas 
.Dia rio O(ficfol pol' via. tcleg-rnphic(l., ou tele- semelhante transmissão í'oi illegal, irrita e 
phonic:i.. e ordemw a su~t execu~·âo fi.itdo o nt!lla; porque o Governo da União nã.o póde 
pra= o da pu/;tícaçao tocat ». jamaís transmittir pelo telegrapho um texto 

Or:i.. a lei·n. 35 de 26 de janeiro de 1892, de lei ainda. não conhecido, antes de ter elle 
que estabelece o proces~o pa.ra a-; eleiç,ões sido devida.mente publica.do no Diario Offecial. 
federa.e~. lei em pleno Yigo1·, 01·dena no E'. o que taxativamente impõe: o art. :2", já 
art. 40 § 2": « Vüite d.ia~ nntes de qualquer citado, do decreto n. 572. de 12 de julho de 
eleição, o presidente do govE:rno ruunic1pal, 1890, nas palavras:-«póde o Go1lerno auto
e na sua falta. qualquer out1•0 m•Jmbro do ri.::;ar a tmnsmissão do tc;,:co da lei oi~ de
mesmo governo. ou o secretario. farâ a con- ereto inserido no Dia1·io Officio,l, por via te
vocação dos outros membros e seus imme- legrap!tica. » Desde q_ue a decantada. lei não 
dia tos em votos por meio de editaes e cartas tinha sido ainàa inse1·ida no .Diario 0-rficial, 
officiaes, convidando a se reuuir ». não podia passar de autographo inedito cavi-

As instrucções, ap_prova.das pelo decreto los:i.iaente para os apparelhos telegraphicos. 
n. 1.5,12 de 1 de setembro de 1893, no E, porem, cousa curiosa! •.. essa mesma ille· 
art. 11 § lo, preceituam: « Yinte dias a111es galidade foi inutil, não aproveitou a.os 
da eleiçüo, o presidente do governo ou con- adversarios interessa.dos; porquanto, passado 
calho municipal, e na sua. falta qualquer daqui o texto da lei no mesmo dia 7 â t;;.rde, 
outro membro do mesmu concelho, ou o se- quas1 a noite, elle não poderia ser publica.õo 
ereta.rio, r&rá.a convocação dos outros membros uo Diario Otf..cio.l de A1·a~a.jü, µor ma.is preos_a. 
e seus immediatos em votos, por meio de que houves~o, sinõ.o a 8, o que seria anteci-
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pa.r de um dia. li.O proprlo lJia;·io Officiat dÕ foriam de termimir o seu manda.to a. 31 de 
Rio de Janeiro, Capital Federal ! . • • dezembro, um unico dia. apenas depois na 

~fas, mesmo assim, no Araca.iú piiblic«da eleiçifo, uão porlen•<o ultimar, portantQ, o 
que fosse a lei as,• sô teria. força impe:·a.tiva pleito eleitoral; além a.e que a mór parte 
a ·11, um dia depois de esto.rem iniciados os J desses antigos concelhos tinham já caduca.elo, 
tra.ba.lhos eleit.oraes que, por força. do art . . -10 1 po1• se não reunirem ha-via mais de s<:i$ 

.§ 2» da lei n. 35, de Z6 de janeiro de 1892. 1 me~cs. quando se. procedeu á eleição dos 
tinham começ.ado des~e o dia 10. A lei era, oovos. 
pois , inexequível, por 11ão poder ter .efl'cito I Segunr1o a. lei estadoal de Sergipe n. 36, de 
retroo.ctivo, por não pocler ser inconstitu·; 18 de agosto de 189'2, o.rt. 11 , tl. 7, os cou· 
ciona.l t. . . . · · <:ell!os municipaes que não fu,ncciona.m du-

Isto no Aracajú, e dado df::. bar:i.to que alli 1 n inte $eis me;;es penlem o mandato . E foi 
fosse publica.da. a. 8 , o que de facto niío se a.Ili o caso de g!•ande numero de!les, circum· 
deu; porque só depois de 8 foi ella a.coI:l ! sta.ncia e~ta. que não tem <>ido devic1a.m~nte 
inseri<la no Dúirio Otficfol. Que se dirá., l aquHa.!.ada, e que fere de mo:rteaspretenções 
porem, das demais localidades do Estado tie <le nossos <idver:oa.rios. 
sergipe, a maior parte dellas não sen·ida.s r-.üo 0 ainda. tu·lo: outra. circu~ta.ncia. 
pelo telegrapho? 1 tambem gravíssima e que lhes destroe os 

Só uma. resposta exisle: é que s ·•melba.cte ca lculos, e para. a qual chamamos a. a.ttenç.'io 
lei era. . de iodo inapplica.vel no seu :irt. 2°. da. illustre Commiss;.1o, é que antigos conce· 

· Esta. e :1 verd:1de supP.rior a qua.ntus sophy~· 1 lhos. m.nnicipae~. lHLvia. que eram de nossa 
mas possam ser engenJ::ados pela ga.wncia pa.rc.1al111nde 11\.'htica. 
pci·tidm·ia. Pel'ante eUes deviam nossos ad versat•ios 

Ainda mais, o President, c!o Est:.\do, teudo fazer suas eleições, e, <>ntretanto, não o fi.ze
recebido a 7 o texto da. lei (~ern numero e ram, indo pratica.t-as em ca,s;1s particulares 
sem data) pelo telegrn.pho, nesse mesmo <lia a bico de :petrna ! 
íelegraphou ao Sr. Vice-Pr2si<lente da Re· Si a questão era de antigos concelhos. por-
publica, então em exercício. fazrndo Mta1• a que não compareceram perante esses ! ! 
inapplicabilidade <lo refer-i.2o n.rt. 2 · sem ferir ~iio eriuu consagrados pela. anti.!!Uidade 1 
o preceito constitucional •la.-;iú~ reer.;uclivi- Tal o ca>o dr; h,ran_ieiras, S Christovao, 
dade das leis, não só na propria capital, como E •tancia, R-iachüo, Campos, Simão Dias, Bu· 
principalmente nas comarc.-a.s rlo interiOt', e quim, ltabaianinha e outros!! . .. ( Diario 
pedindo ex:p!icsções sob.-e v;~rias passagens U/ficit.ii de Aracujü de 3 de janeiro de 1897, 
do tcixto. que tinham sí11o t!'ansmitt i1!as t run- que va.ejnnto. Doe. n. 4.) 
cada.mente pelo tele,,,"l"él.pho, S . Ex. o Sr. Vice· Si isto não é serio, então já vemos que as 
Presi\lente <h Republica só lhe respondeu a 13 pa.1'1.vras perde~m o sentido: no.> vera rerum 
e só a 14 o Presidente Dr. ?>Iartmto Gat·cez ! voc,.,l11tla u.misimi1s, como dizia o historiador 
recebeu a almt?jada resrio.,ta.. que foi uma de Roma. 
verd;.vleira. decepção, o qne tudo se e\·itJencia Parece-nos, Srs. Membros da. Commissâ.o 
rlo numerú do Díario Official de Ar-.i.cajü. de d.e Verificação de Poderes, que tl!P3 e tantos 
16 d,, dezemb1•0 do anno pro~~imo pasrn.clo, motivo~. que temos allegado, -vos habilitam a. 
que a esta. representação acompanha. (Doe. julgar rla preliminar que perante vós temos 
n. 2. ) · a honra de a ventar_ 

A' v ista. de tae~ eon~i1leraçi"ies , que clecor- Mas haYeis de permittir que juntemos mais 
r<'m de factos veridicos, é evide11te que uma n·esta.s paginas algumas ponderações de 
lei, cujos exemplares só f01·am remettidos ca.ra.cter llistorico, aptas a esclarecer aiotl:i. 
paI"a os Esta.dos a 17 de Uezembro (Rcpiwtica, ma:s o assunipto e a. demonswar o como e o 
de 18 de dezembro rle 1896) cujo texto a.utl1en· porque º2 nossos arlversa.rios conseguham a 
tico só foi publicado no Aracajú depois do dia intervençao do Governo e da força. da Uoiii.o 
em que >e iniciaram os trabaihOs eleito··aes; a seu fu.vor. monstruoso escandalo que con
cujo conhecimento nas <lh·er-sas comarca~ do tristou o Brazil inteiro, tendo apen:i.s uma 
Esta.do ainda mais tardio foi ; e ;,virlenie. di- similar no municipio de Campos, do Estado 
zemos, que o art. 2" de semelhante lei não do Etio ele Janeiro .•. 
poderia ter força. o briga toria para. determinar 
quaes os concelhos competentes, arim de ele· 
gerem a.:; mesas perante as quaes se de'1"eria 
proceder ao pleito eleitoral de :30 rle dezem
bro ultimo. Tinha de vigorar fatalmente a. 
legislação anterior, não derogada, e,por ella, 
a compet!mcia cabia. a.os actua.~s concdhos em 
exercicio, e nunca aos antigos, que, _. inda. 
mesmo que tivessemcontinua.40 em funcções, 

lI 

Foi verda.deiramente contristador, pa.r a. a.s 
almas republicanas, o doloroso espectaculo 
desenrola.do pelo Governo Federal nas eleições 
de 30 de dezembro no Estado de Sergipe. 

Os genios da. chicana. e da p olitiquice de
ram-se as mã.os e foram desentel'ra.r do ve-
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lho arsenal das praticas abusivas e co1·ru- simplesmente,quaé apenas o caso de Sergipe; 
ptoras as suas armas mais fGrinas ·e m·ais inc:mstitucional. porqúe · invemou um meio 
crueis, e puzeram-nas alli em a-::ção. indi1•ecb e manhoso de intervenção do Go· 

O que o partido de noss•.1s adversarias nfio verno Federal na. pofüica dos Estar1os, além 
tinha podido cons~guir dos. varias poderes da daquelles de que reza. o art. 6" da Cart:• de 
Republica.; depois de batel' a todas as portas, 24 de fevereiro. 

·obteve, então, do Sr. Vice-Presidente da Fe· De ora em deante, ficamos a saber que o 
r1eraç1Io. que sonhou investir" força publíca Governo r'ede:ral, sempI'e que quizer montar 
dos :pre:licados rle fa.ctores eleitoracs, a o 'e:r- um p:nti•1.o em um qualqucrE~tado, não tem 
viço de um grupo de prettlndentes in5ac1a- mais do que formuli<.r geitos:i.mente uma. iei . 
veis. eleitoral, que o lia.bili t'°' a. à ar regras sob1·e u. 

A luta travada cm Sergipe ha tres annos organização doõ con~elbos municipaes, seu 
entre o genuíno partido i·epublicano e um pessoal,sel!s alistamentos ele vvtantes,etc .. etc. 
banrlo ele uegaciadores do Estado, bem conhe- Oode e quando quem nssim tão de prompto 
cidos nos uttimos 30 annos da mona.rcbia, se :irvorou em mentor de Sergipe estudou 
teve, por obra e graça ele um desva1·io gover· seus negocio~ inter·nos ~Conhece seus homens? 
n:an_iental de momento, um epilogo r'e~ustro- Seus i1a:rtido;; ~ Pc1rnu jáma is em um vo
s1ss1mo. lume de suus leis~ Está habilitado:;, ter idéas 

A forG-a. nacional, que, jit uma vez no curso ace1·tad:is sobre cs multi pios pro\1lemas c1a 
(1a historia patria, 1inha rec:uado de espanto potjtica locai? Sl i:l tiv.,:,;se procurndo indagar 
deante da eventualidade de transforma.:·-se po1· P.S~e lado, V'cria ter sido indispensa>"el 
em um punhado d~ capitaes do matto atrú.s ele uetar uma lei 11e capricho, inconstituc~oual e 
captivos fugidos, foi, por um inqualiflcu.vel lque, ;;lém Jis5o, não chegaria. a tempo de 
erro do Governo. desviada. de suas nobres ser posta. em execução sem ferir gra.ves dis
funcções e mandada operar como guardado- posições de direifo. 
res de phantastícas mesas eleitoraes de :J- A inconstitucionalidade genericadalei está 
guns pretendentes de Sergipe!... · naquelle enxerto provísorio dü art, 2'' em 

füstoriemos os factos, desfiemos o rosario uma lei de caracter geral e permanente, cn:
de malversações em que o Governo da União ando inten:ençlio federal nc'o pret:i$tli no 
fleixou-se leviana.meote prende1•. ar:. 6• dá Cun$li:uiçr7o da Republica, como já 

Quiz se premiar a teimosb ~ingular de um ponderamos. e, ainda mais, esta na retroac,i
pretendido chefe do velho conservatorismo -vidade que seria fm·çacla a ter contra. o~ mais 
sergipano, apla.ina.ndo-lhe o caminho, qu~ o comesi1rlto$ preceitos dout1·inarios, como tam
reconduzisse à sua curul. E aquillo que esse 'bem mostramos. e .íi foi victoriosamente de
espirito não põde obter no tempo do lmperío, monstrado na impren~a.. nomeada.mente a. 
quiz dar-lhe agora. a iltusão republicana. de Republica, Noticiri e O Pai;, q_ue cibi·emos 
inã.o beija.rla, em raga. não sabemõs de que em breve. Si as leis sergip,nias fossem mais 
nova especie rle tempei>.inça intellec&ual, que conhecickis, e o bom senso ma.nd·a><t procm·o.r· 
escapa aos domínios da C['itica. conhecel-as, não teriam sicfo evocados á vicfa 

O primeiro passo dado ne~se caminl10 de concelllo~, que .;;e 1iaviam ba muito espbace
escabrosas violencias foi a in,;erção do lamoso ! lado. como consta dos moüvos que acom-pa
art. 2° na. lei nltima. eleiwra.t. nlrn.ram o d~creto estadnal n. J :li de 28 

Falt:.i. deste modo o ominoso artigo: «Nos de jull10 de 18~5, onde est•\ para ser lido 
Estados em que durante a presente leg-i$la- que : « ... em diver;as localit1ades, os ditos 
tura foram renovalios os concelhos ou inteu- concelhos teem a.ban<1onado o ex.ercicio de seus 
dencías municípaes. em cumprimento de lei. c<-~rgos por mt..is d>! seis mezrs. e desse aban
promulgada na. vigentia. dos respectivos man- dono resulta perturba.i,:i'io nli.o só no mecu.
datos, e reduzido o tempo ele duração destes. nismo do governo municipal propriamente 
são unicamento co:npetentes para. o dt:sem- dito, co:iio ta.mb~m no tocante ao exel'cicio de 
:penha de funcções eleitoraes. inclu~h·e os outr;1s folicções em que são participes os 
trabalhos de apuraç-.ão e expedição de 1\iplo- membros do mesmo go\·erno. » 
mas, na. cleiçã.o designada para 30 de dezem- E' grave, como se está a Vf)r, para toda a 
bro deste anno, os m<:mliros 1lus ~oncelllos gente seria. 
ou intendencias substituidos e seus imrne- Debalde, porém, foi que ao governo se 
diatos em votos. Para a. dita eleição nos Es- provou o quanto o desastrado art. 2° ia vío
tados alludídos não iserã. consirlerado valido o lentamente te1·i1· a autonomia da politica d\ls 
alistamento eleitoral organizado sob a inter- Estados, por interferencia indebita da. União 
-venção <los novos concelhos ou intenrlencias.» em cousas da vidi.1. intima. local. 

Esta dishJOsiç;ão é cavilosa e inconstitucio- Debalde foi que se demonstrou q_ue a nova 
na!. lei, sendo sanccionada a 7 rle dezembro, pu-

Cavilosa, porque finge generalizar uma lly- blicah no IJiario Offecial da Republica uo dia 
:pothese, que bem se sabia ser puramente, 9 do alludido mez, envh\da telegraphlcamente 

Cama.ra V. 1I 31 
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po1• inq1ialifi<'aYe! illeg;,,fü\11de antes de pu- de 14, da. Noticia. das mesma.s d3.tas, tudo de 
blicada, naquelle primeiro <1ia, estamrmda ; dezembro, mez da íet e da eleição! ... 
alli a. 12, só terh_fo1•ça ouri_!!ato1' a a datar de O orgão do Partido Republicano Fede1•al na-
15, tui'o isto CDnforme o que anda firmado e quella ultima data dizia: _ 
~leterminado no dEcretn n. 572, de 12 de «Sabemo$ que o presidente de Sergipe di
JÚlbo de 1890, a;:ts. · 1° e 2°, cuja Icttra já rigiu telegramma uo Sr • .Vice-Presidente d<i. 
:ficou transc.ripta na 1" parte desras conslõ.e- Republica., pedlml.o instrúcções sobre o an. '.::" 

"i'ações. <la. lei eleitor:·L publicada no d.ia. U elo cor-
Ora,. em obediencia âs di~posições impera· r~nte. artigo que. como se ~abe, foi feito e~pe

tivas desse del!n·to. que· nüo esteio ?"evogada.<, c1_a!mente pata os Estados ao Amazonas e ::.er· 
1"em o foram pt'fo nov(I~ lei, e mais. em obe- _gi f•e. . . 
diencia ao que ~e ol·(ter:a na lei n. 35, de :26 03 pontos sobre os q:_iaes v"rsa a cvn~1.11~<1 7 
de janeiro de lí-'02, quando manda que. por a q~e nos. refenmo:;;" sao estes : - A lei so e 
editaes, sejam d•,eJ:•radns 0 dia. e log<•l' da obri;atoria t:a _capital do~ Estados. (De?
eleição e 0 tJurr.c<'o dos nomes que: 0 eleitor n. 5~2. de 12 de.iulh9 de 1890) n? terceiro.dia. 
deve incluir em sua cc 1 ula .• 0 oue se fizer;t a depois rla. reproducçao na ~ua. folha official; 
10 r1e dezembrr.>, em S~rgipe. em quasi, sinão ll<lS ?Utr~S C~marcas 110 ~crceirO rtla_depois tl11, 
em todos os colk;!ios eleitoraes. bem ante~, publ1ca~ao fe1t;t em audiencrn. pelo Juiz de dt· 
pois, de ser alli conhecid•~ n. tuuiultu:i.rfa. lei, reito. - . _ 
e bem antes aiml:i. du ter ella Jbr,··a obrittato Ora, sendo o d!a. 10-o oxatlú pelo art. -10, 
ria. eni obediencia a tã.o ínillu<lí ~ds m;nda- § 2" da lei n. 35, f..e 26 de janeir<J <le 1802. 
mentas Iegaes, o Presir\ .. nte elo E;;tado, que 9 p~ra. o~ tr;~b•~lbos prelimínareo d:i eleiçãn, e 
jurista illu.trado. cntr·on u111 duvidas em dal' mw podenao ser alterado esse tr.,balho. por·
execuç-ão a. uma dbpos 1~,ü.o tli~par·at:•iln. em Cl'<e rnlo ~oí aind~ publicada. n_o Diari~ O/fi.:~iaZ 
luta. alem de tu-~o, com o art. 11 da carta a. nova Je1, nem e ella conhe~1cta no rntenor 
Federal. do Estado ; como deve pro"etler o governado:· 

Correcto, sempre corre~to, Jessa correcçã.o 
d? magistrado politico, o ])residente de Ser
gipe, sabedor elos m;J.neios de certos fUnccio· 
nades feder><es. como o juiz e o procu!'ador 
secciona.es. parlidai•ios exaltudhssimos de 
no!'~os advers . .J'ios, di!'igiu-se a.o Sr. Více
Presidente da !{epublica. em exercicio, pe
dindo-lhe esclarecimentus sobre a, execução 
do inconstitucit-na! art. 2° da. tantas vezes 
citada lei de 7 de dezernbro r1e 1800. 

A' consulta de 9 do p1·esidente de Sergipe 
retrucou S. Ex. que narla. Jhe t'Ompetia escla
recer e sim ao Poder verüica.dor .•• 

E1·a uma evasiva, porque ar;Eentado estava 
que, a despeito ào art. 11 da. Constituiç~o Fe
deral e dos decretos n. 572. de lZ de julho de 
1890, e n. 35, de 25 de janeiro de 18~2, a lei 
de 7 de dezembro pi-ecisava ser executada!. .• 

E, por isso, a(} mesruo tempn que daquella 
arte se ~le~pachava o pr.~sidente de SE:>rgipe, 
resp_ond1a. o Gov~rno a tekgrammas do joiz 
secc10nal, um partidario tenibilissimo, e do 
procurador, polltico ainda roais e::i::altaclo, 
respGndia o Gov~rno a telegr:tmrnas desses 
dous adver-s«ríos do Pa.rtido Hepublicano Fe· 
deral, pondo ás suas ordens o 26° batalhão do 
exercito nacitinal para serem í'eitas as elei
ções. dos futuros deputados e um senador 
serg1panos ! ..• 

E _tudo com evidente teimosia; porquanto 
o obJecto da cousulta do pm;idente Garcez 
fôra discutido na imprc•nsa. nomeadamente 
n'O Pai:. de 5 ~:e dezembro de 18\:Jf:i. em ar
tigo do Sr. ex-de1;utado c:oronel Gouvfa Lima, 
e em artigos editoriacs da R~1mulic(i de 9 e 

para annulln1· a otganização das mesas elei
to1 aes. todas consfituidas legalmeritc em visla 
da falta de conhecimento e o/Jrigatorieda.de da.· 
iova lei 'I 

A. noi;(J. lei nada rlispae a respeito da cem· 
slituiçc<o das mesas e ma.nda, apenas, chamar 
intendencias extincta.s para as constitulrem, 
no presupposto, sem duvida, de que n SU•t 
publicação e obrigatoriedade se fües.::,~m 
muito antes. e a. tempo de ser conhecida cm,, 
toda.a Republica. 

Quer-nos parecer que forçar uma lei, que 
só tem vigencía l;".trectiva a 12 - de um ruez 
a sei· considerada. valida desde o dia. 1.0 - • 
é dar·lhe o ca1·acter reti·o,icli110, formalrn cale 
1)rohibido pel!1 Constiluiçi"ío. 

O prazo de ~inte dia:> parn. a organiz:i.ção 
c.fas mesas está. ainda em pleno vi<:;or, não 
foi alterado pela ultima lei. 

Occori'e apenas que esta deu regras espe
ciaes para, nesse 'vigesimo dia ame,ior, fa· 
zer-se a difa orgu.nização de certo modo ; 
deu-a porém, jâ depois de passa.do tal dfo, 
E' nulla a constituição de mesas feit<1s em 
ple_na vigencia <le uma lei, por ter desobede
cido a formalidades que sã dqJOis vfrâo a. 
ser obrig-a torh1 s ~ 

E' incontestavel que não. 
A. isto d que se chama relroczctividade.,. 
São pala.vras da Re1w.btica. 
E não era a :pt•irneira vez que a exacta 

doutrina., ensinada pm· nosso clireito :publico, 
ei·a explanada. e avivada na. i..o.emoria c',os iin
pei-tinentes. 

Aos 9 de dezembi•o, no mesmo d.ia em que 
apparecia aqui publicada a lei no Diario O{-
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ficiai, a. c ita.da. ~public.a escrevia. estas pala
vras, que devem ser repr•oduiida.s: « Entre 
a.s dis \)Osicões dessa léi, a.s do•o.t·t. 2• estü.o 
implicitamente prescripta.s. por força da 
época·em que é feita. a sua publicação. 

A:pp11recendo.hoje no Diario Officia/., s6 tres 
dias r[eµois esse a1'tigo póde ter força. de lei 
nos Estados a que se refere . . Occorre, porêm, 
que ns mesas teem füncções a. executai· jus
tamente -vinte ilias ames da. eleição. 

Po1·tauto, si a lei só é v&lida a 12, nu.o 
póde obrigar pa.ra os trabalhos que se tem de 
faz91• a. 1.0: ella nem pórle a.deantar a. suo. 
a cção pru.•a. vigorar antes de tempo, prescin
dindo do intervallo normal. nem depois delle 
pode nwoagfr pai·a desf a::e1· o g11e j á estivfJ'I' 
{ti.to . 

AfÓ!'a esse ob.stacnlo legal, ha o material. 
Seria. impo.~-sivel, embora. utilíza.ndo larga· 
mente o auxilio do t.ele.,ara]lhO, levar o co
nlrncimeuto de semelhante texto aos confins 
não sõ do A:nazonas, como até mesmo do pro
prio Sergipe - em menos, para. este de dez 
dias, para. aquelle de trinta ou qunreota. Por 
isso .mesmo1 muitas ontr>-s disposições talvez 
fi.q uem igualmente perrlidas. 

O art. 2~ manda convocar membros de in
tendencins que de ha. muito estão dissolvidas, 
e que, ~or taJ r11zão, acham-~e dispersos. 

Não e, pois, peq11eno obstaculo encontrai-os 
ra.pi.r•amenta. Em vista de tu!lO isto, conviria. 
ta.I ve;~ r1ue o Governo, ao t ransmittir :por 
telegramma. o texto da nova lei. declara..c;se, 
desde logo, officialmente, qMC o a1·1. f2o estava. 
tegalt•iente p rcscripto por íWçtt <lo tempo cm 
que foi 1iubtica.do o te:cw legislativo 

Deste modo, evitar-se-hla.m duplica.tas de 
mesas e apurações.> 

Exe9llentes palavras ~ta.s da Reiw.blica, o 
orgão de nosso partido ! . .. 

Não eram só rluplica.tas de mesas e a.pura.· 
ções que se teriam evitado si o Governo hou· 
vesse a.tt.endido a.os instantes i-ecla.mos da. 
opinião. 

Evitar-se-hia., t.a.mbem,esobretuJo, a. mons
truosn serie de violencias que se desenca.· 
deararn sobre o malfadado Ser$!;ipe. 

Evitar-se-hia o desrespeito á Constituição 
da. Rco,publica, o falseamento do regimen fede
rati.vv,ferindo-se flagrantemente s. autonomia 
dos Estados, erra.da politica que nos tem cau
sa.<lo '.a.ntos damnos. 

Evit!lr-se-bia. o aviltamento das institui
ções, ei:actamente por aquelles que teem 
immedia.ta •>bq~ação de gua:rdal-as. 

Evita.r-se-hia. que homens políticos que 
tanto fabula.m sobre os rigores do mitmwisma, 
e que andam a. descobril-o onde elle nã.iJ 
existo, viessem agora supplica.r, em repetidos 
brados, a intervenção da 10~.a. federal em seu 
favor !. .• 

Evita.r-se-hia 'tudo is.so. 

Surrlo roi o desva.1•io da occa.siiío. 
o. Governo Fetleral poz a rorça. publica ao 

serviço ào terribilissirno ju\.l seccional de 
Sergipe, para, com ella, como garantia, orga
nizar ?l?.esas illeqaes .! . • • · · 

E não foi . só isto: pôl-a tambem sob o 
ma.ndo Llo partidu.ri.o procurad1Jr sectlional, 
para. o .fim tie andar á caw. de prerl.ios onde 
podessem runccionar a.s ditas mesa.'! illega
lissimas !. . . 

Ao presidente de Sergipe re::poodeu-se, 
dPClinaodo da. competencia de rl izer sobre 
uma. lei que se ünha sanceiouado nu. v~
{)t'l'c).; aojuii Mesquita, partidario CM1becida
mente exaltado, respondeu-se, com presteza, 
nos termos segnintes: 

« Ao Sr. juiz seccional - Ma.cvjú. 
Capital Federal. 19 de C..ezembro. U1·9e1tte. 
Podeis requisitar força (ederat afim de .f,\-

zer respeitar ordem de ltabeas-corpv.s.-Dí. Vi
ctorino.> 

Além desta recommeudação ao Sr . .Mes· 
quita, !oi imme11iat.a.mente en.le-;:e~:W.a. outra 
a.o procurador seccional, João <le Araujo Lima, 
nestes tet·mos : 

« Mesas eleitas ile accordo lei n. 426, ele 7 
<le dezembro de 1896, poderão funccicrnar nos 
edificios publicos que forem d 1sigoarl.os pelas 
-;.•espectivas inteadencias ou concelhos muni
cipa.es. No ca.so rie violeocia c.1ntra elias, po· 
t\erã. ser req uisit:1da a. força fedei-a], p:\1·a. 
m:i.ntel as no exercício d~ suo.~ fuoci,;ões. 
Fuzei publicar pela impreasa.-ilf. '("ict01·ino.» 

Assim, pois, a. força. federal não tinlin só 
que garantir os casos de lw.beas-cm71u.•. tinha. 
t.i.mbem que manter, por c:•prichos de umu. 
nova jurb1prudencia, as mesas eleitoraes de 
nos:;os adversa.rios! 

Entreta.mo, é in!lispensavel ouv:r a narra.
tiva. dos factos, feita pelo presidente Martin 1.J.o 
Ga.rcez, em seu manifesto ao paiz. Eis aqui 
uto trecho rlesse v ibrante escriplo, segu.ado 
se lia na. N oticia d•:sta. Capital: 

~ Ta.rdia.mente sancciona.da a. noql. lei !:!lei
tora! que na capiti1l Federal só foi publicad1~ 
no dia 9 do cot'l.'ente, só podendo ser ol.>riga-
1.oría nessa reférida Capital tres dias dt1pois 
da. suo. publicação e nas capitacs do$ Estados 
k es dias depois da. public3.ção na folhn o:l'i 
cia.1 e nas divet:'sas comarca~ tres dias <lopois 
da publicação pelos juízes de 1Ureito em :.i.u
dif:n;;ia(decreto n.572,de 12 de julho <le 1$90). 
e dtiveo•io o:> actua.es conceihos µrat1c:i.r a.ctos 
pl'ehminal'rS da eleição, inclusive a orgaui
zação de mesas eleitora.as no dia 10. is•o é. 
20 dta5 autEIS da eleição (decreto n . 1 .542. de 
l de setembro de 1893). comprebendi logo a 
dillkuldade que ~e suscita.l'ia. pelo iut. 2·' da 
nova lei, especialmente concedido p:i.1·a es te 
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Estlldo e não EÓ comultei o Sr. Vice· Presi
dente da Repnbliúa, como autoridades para 
mim tlo mais alto va lor e cuja opinião na 
rnateri:l. me et·a Vel'dadeiro dogma., os Srs.ge
Deraes Francisco Glicetio, Quintino Bocayuva 
e Pinheiro Macha.do. 

Do Sr: Vice-Presidente da Repnblica tive 
E!m resposta que lhe faltava competencia 
para resolvei' as dífliculdades e embaraços 
pa.ra. a execução das leis, que só ao poder 
:verifteador competia tomal" em consideração. 
Dos mais chefes políticos tive a opinião de 
que sobre a organização das mesas eleito1·.:i.es 
a lei ficaria. sem execucão. pela impossibili
dade de retroagir a actos que deviam ser 
praticados antes de ser ella obrigatoria. 
E~sa opi.niã.o nã.o me offereceria duviC.a, 

porque os maiores de~pofas como Cali
gula nunca ousaram executar uma lei antes 
de publicada e conhecícla. pell• povo e o di
reito publico univer~al consagra. o principio 
da não retroactividade das leis. No <lia 10 o 
Dion"o Olficic.l deste Estado. em telegramma 
do seu corre~pon·!en~e, publicava a opiniã.o 
do Republica no mesmo sentido, opinião que 
para. mim constitue autoridade em materia 
politico., porque es6e jornal é orgão do par· 
tido em cujas füeil'.'<<S milito; não dísfarç-a
tlamente, hypocritameute, como meus artver
sarios aqui, mas sinceramente. enthusinsti
ca.rnente, qualquer que seja. o sacrificio, 
menos da honra, que el!e de mim exija.. 

de habeas·cOrJliis a sua jurisdkção está tra
çnda na lei n. 221, de 20 de novembro de 
18V4, art. 23, seg-unc1a parte, como decidiu o 
Supremo Tribunal Federal no accordão n: 7, 
de 5 de outubro do corl'ente anno, no processo 
de responsabilidade do juiz ~eccional da Ca
pital Federal- o juiz seccion$.l, repito, con
cedeu habeas-corpus a todos rs membros dos 
a.ntigos concelho.:; e seus supplentes, sem ~e
ch1ração <1os nomes dos ameaçados de coacçao. 

fla 1Jeas-c011nis sem fôrma leyal e por isso 
carecedor de respeito e cumprimento, como 
prescreve o art. 346 do Codigo do Processo 
Criminal, porque o nome do constrangido ou 
a.mea<;:MO rlo comtra.ngimento e condição legal 
e ~u bstanc ial do ha beas·co rpus ( art. 34 l do 
codigo do pr.:>cesso criminal e art. .4S do de
creto n. 848. de 11 de outubro de 1890), por 
força. deste habeas-corpus .rnllo e imprestavel 
no fundo e na fórma.. o Sr. Yice-Presir1ente 
da Republica. autorizou o juiz seccional u. 
requ bitar a. fotça federal para. g-a.r3.n tia da 
eleiç·ão das mesas eleitora.es pelos antigos con
celhos e o ajuntamento de eleitores pera.me 
ellas no dia 30, e o juiz secciOnal. político ex
tremado. ap~ixonaclo, utilizou-se dessa auto
rização de que o Sr. Vice-Presidente da Repu
blica não quíz dar-me a honra. de scientificar, 
obtendo do commaudante do 26" destacamento 
para m:in1la.r para o int erior do Estado. onde 
os adversa.rios assoll,lb.a.m que a elelçã.o será. 
feita pela força. federal, porque o Sr. Vice
Presidente da Republica. protege a candida. 
turu do Sr. Costa Doria, cuja eleição -valerá 
sem cluvida muito para a Republica. mas nüo 
tanto como os credito:i do regimen federativo 
e a autonomia deste Estado, profundamente 
abatido pela intervenção ela Corça federal sob 
a direcção e o capricho de um juiz apaixo
na.do e violento. » 

No dia 11, consultr1do officia.lmente -pelo 
presidente Lio concelho municip1',l desta. ci
dade, como consta do .Diario Otficia.i de 12, 
respondi q'J.e a nova. lei eleitoral ~eria exe
cutat.la no proximo pleito em todas as 
suas disposições menos no art. 2• sómente 
qua.nto ás fol'mações das mesas eleitoraes, 
prevalecendo ella quanto aos eleitores alis
tados durante o mandato dos rictuaes con-
celhos e quanto á junta. apuradora. São palavras 1\e -protesto do Presidente de 

Em vez de se re-iignarem a comparecer Sergipe, no manifesto publicado pela im
llerante a;; mesas legalmente organizadas. le- prensa. do R.io de Ja.neiro no dia 22 1\e clezem
va.ndo o seu protesto para ser tomado em· bro do anno findo. Foi um brado de alarma, 
coosideraçã.o pelo pod.er veri:ficador, os ad- que recebeu ap~la.usos de _o~g-d.os ins~speitos, 
versarias, _por seu orgão na im(lrensa, a como A Republica, A. Not:cta e O Pai:;. 
Folha de Sergipe, de 13 do corrente, decla.-. Ainda era tempo· do capricho estranho 
ra.ram não respeitar uem obedecer a minha recuar. 
autoridade. e que a minha. decisã.o era uma Em todo 0 caso, Ga.rcez deixou o campo 
tramoia eleitoral e que no dia. 20 em tod.o o completamente livre; reuniram-se como e 
Estado se reuniriam os antigos concelhos onde entenderam os nossos adversarios ..• 
}lara elegerem novas mesas. E o fructo de tantos desacertos e violencias 

O juiz seccional, quo pelo decreto n. 848, de foi a escandalosa. duplicata eleitoral, sem 
11 de outubro de· 1890, art. 15, lettra I, niio ignal em toda a chronica. politica. do Brazil, e 
tem competencia p1wa processo, nos crimes no sobre a qual. como preliminar, deveis pro
art. 16~ do codigo crimiaal, em que POC!eria nunciar-vos, Srs. Membro3 <la 2ª Comwisoão 
ser capitulado o meu a.cto, nem -p;1raos crtmes Verificadora. 
definidos nu. lei n. 35, de 26 de janeiro de 
1892, nem para. os de igual natmeza. do co- Rio de Janeiro, ~Z rle abril de 1897 .-Syli'io 
digo pen1il, como terminantemente dedal'a o ( Romfro.-Joao A.tvcs d1: Gouvfo Lima.-.Ivo 
íJ,rt, 54 desta mesma J<:,i, pois que em rnateria do Prado. · 
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( 2" SERIE'- 2" PR.ET,D!lNAR) 

Srs. Membros da. ~, Commissão Ver ificadora 
de Pod'.3res da. Camara dos Deputados da Re
publica. do Brazíl - Nós, os Deputa.dos eleitos 
pelo Estado· de Sergipe. que tivemos a. honra 
de levantar perante vós a preliminar sobre 
a validade das eleições procedidas na.quel.le 
Estado da. Republica. a 30 de de7.embro pro
ximo passa.do, no sentirl.o de ficar, desde logo, 
esclarecido quaes as verdadeiras e legitimas 
-as que se fizeram perante as mesas eleitas 
l)elos actuaes concelhos, alli em exe1•cieio. 
ou as que illusoria.mente se dizem realizadas 
ante as mesas eleitas pelos concelhos. alli. cx
tínctos ha. mais de dois ;moos-vimos, de novo. 
{)hamar o vosso illastra<lo criter io para um 
fuct.o, que pede prompta solução, é concumi
tan te d'aquelle, e ê o seguinte : 

opuraç,:;,o genuína, feita. pela }unta apuradora· 
de ~ue a lei cogita. tudg poderá ser. mimos 
o d rploma <le que. r<'z:i. o citado § !')> do 
al't. 44 da lei n. :35 de 26 de janeiro de 1892, 
e a. que se reporta. o Regula:me.1ito Interno da 
Gamarei dos Deputados, no seu art. 2° para
gra pho unico. 

Ora. iL jimta apiiradoYa. a que a alludida 
lei se refere, é aciuella que vem declara.ela, 
sem cousa que possa oJrerecer duvida, na-. 
quelle mesmo art. 44, in 1;rincipio :. 

« Trinta. dfas depois de finda a eleição, 
reunidos ti.a sala <lo _qovenw mttnicipcil. nas 
se'tle.~ das circumscripçlies eteiloraes, .e no 
Districto Federal. o pres;dente do mesmo 90-
'Verno, os cinco membros mais votado.~ e os 
cinco immcdiatos ao füenos uotado, 11rece
der-se-lia à opuraçãa geral dos votos da 
eleiçüo. » 

Em questões de eleições e diplomas c]e De-
putados á Assemblea Legislativa não e in- Na.na mais cla1'0; nada ma.is inilludivel'." 
differente o papel de contestante ou contes- mente positivo: no:;;sos rliplomas sU.O os que 
tado, nü.o é indifierente o papel r~e porta,ior se acham assignndos pelo presidente do go
de um diplome. legitimo ou iHegitimo. t'erno municipal do Aracaju e pelos cinco mem-

A lei foi sábia neste ponto, e :procurou bros mais '!Jolados e os demais de que cogita 
salvagua.rdar os direi.tos dos genuinos eleitos, a lei. e a apuraçio de nossa eleíçãu é a que 
definindo o que seja diploma em-sentido elei- foi feita no wcal dcsig,iado no texio leoo.l-a 
toral. sala da~ .çessiJes do go1:erno mtmicip'.IL E. si-

E' por isso que o Regimento interno da Ca- nã.o, vede: 
mara das JJeputados, no art. 2>, estatue : Examina.e os diplomas, os pretendidos dí-

« Formada a. Mesa. cada um dos De-puta.dos p!ocnas de nossos ad ver~a:rios: nelles debalde 
deporá nas mãos do Presidente o seu <'liploma, procur11reis a d!"signacão do local leg<tl da 
e um dos Secret·i.rios f:ua a relação no- apuração feita:\ sorrelfa tia sala das audien
mina.l dos apresentados. cios do }iii: seccionai (sempre o juiz seccio-

Paragra.pho uníco. Entender·se-!ra por di- na.l l ... ), e em balde p1•ocurareis as assi_çnatti· 
plóma o titulo ou documento que for como tal ras do presidente do ,qoveYno mimicipal e de 
definido por lei ou regulamento eleitoral. ,, seus companheiros de funcç6eg legaes no ca

so! ..• 
Taes palavras não foram incluídas no Re- Os adversarios tiveram necessidade de ar-

~mento po!' luxo, não se acham alli como Yorar em presidente um ~i.mples concelheiro 
figuro.s de rhetorica. como epitheto1i ornans. pouco votaçlo. o Sr. Alfredo Franco, para 
Exprimem uma necassidade da lei, re~ula.- oppôr ao genuíno pre~idente, o Sr. Alfredo 
dora de direitos. ~ ·.~I0ntes ! ... E' o que tudo se evidencia. da sim-

E' preciso procurar, poi~, nas leis e regu-1 ples inspee<;ão dos verd~deiros e falsos dipio
lamentos a definição do que se;j-a diploma. mas e mais dos documentoa que a este papel 

Felizment e o trabalho não e muito penoso. acompanham. 
Basta abrir a lei n. 35 de 26 de janeiro de · Esperamos vossa decisão no indicado sen-
1892 e ler no a.rt. 44, § 9° : tido. 

Rio de Janeiro, 23 r1e abril de 199i.-Joüo 
All;es de Gou'Vêa Limcr,-Sylvio Rorndro-lvo 
do Prado, 

IMPUGNAÇÃO 

« lJa. acia geral da apuraçüo de quaesquer 
e~eições serii.o extrahi<las as cópías·Decessa
rtas, a;; q1:1aes. depois de assignadas pela. 
}unta apuradora. serão remettidas: umtt ao 
Ministro do Interior, tratando-se de eleição 
<lo Districto Feder~.l, ou ao governador, nos 
Estados, uma. á Secretaria da Gamara ou do Exms. Sr;;. Presidente e mais .Membros da 
Senado, e uma. a cada um dos eleitos, para 2° Commissão Vel'iflca4ora de Poderes. 
lhe sei-vir de diploma;» 

E_:', po1·ta.nto, evidente que o papel qne nio 
1 

~stLV?1'. n.e$tas condições:.. não preencher estes! Os diploma.scoureridos aos Dr5. Sylvio Rq~ 
requ1S1tos, a. saber, nao for o tesultado da méro, Gouvêa Lima, Rolemperg. e capitão 
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Ivo do Prado pelo conselho . municipal de l com deSH.ssombro nunca testemunha.do, porque 
Aracajú. sob a pre>i<lencía <le Alfr·edo Montes, llSSa pagina negra. da política de Sergipe está 
não p11dem. não cl.evem :::.er a.cceítos pai-a qnnl- escripta nos Arinaes do Congresso, ao alcance 
quer e:treito pela honrada Coinmbsã0 Veri- de Lodos. ·· ·· 
fic.1tlor:i.. _ . . . Todavia, pedimos venia parn- lembrar, d·~ 

E as. re~lamacoes escr1];l!As, que i1;1pu- passagem, como um dos ma.is preciosos ele
gn:i.ma3. (.t~erec tda.s n? l~tu1t~ rle e:-,clUm);n mentos justtfic:i.tívos .da. lei n. 426 de 1 de 
os no~s08 d11Jlom:i.s e d1relto3 a representaçao dezembro do a.nno findo entre outros de 
naciopa1, Si_nã.o ro~~e~_um go}pe r_le l>.udacia grave ponderação, o pare~r da Commissâo 
a sobrep:>r na ma polrnca. de ~ergtpe. contra. :\Iixta de 16 de setembro de 1895, por mter· 
a 9ur.l erguem-se. li~. cerce rle tres ann_9.S. :1 medio de q,uem. a Camara. dos Deputados e o 
1G1 e a mor:11. provar1aroapena:s que rnao de Senado fall:u·am á .N;:çiio irlteira da situação 
mest,re as burilou sem sus.pe1t.ar que e~- anomrtla e insustentavel de Sergipe. ri,;su
:punhava o ma~te!~1 demol!dor na propr•1a mindo até aqueHa data, com rartt lucirlez e 
obra.. E'. que S<W tao contraprodur:entes o~ tr;uvavel fi·~elidade, os fact os extraordina.rios 
argumei_i.eos ~m q1:1 ell!'-s se baseam, tão f~!- e d~primentos da d·)Utrina. con5tituciona1, e 
se<l.da. ~ln ª. mtel'.tgcmC1a d,.,, factos. que rnt"" exigindo,como justa 1eparaçã.o, a providencia 
se porre d1~cermr qi.:at das duas cou;;;:.i.s lev;i, !o;rica e salutar que regí~tra. o pr .. -.ject;i de 1ei 
viin_tagem a outra. . . n.40. CA><naes, vol. 5 de 1895, pags. 181-184.) 

s.1?gular proce~•~ ~~ autophopia, .m.~~_uem E' notorio, porém, que esse projecto de lei 
sert; ~a.paz. de co:iccbvi-o, si.., o sen~oJ.~n 1drco ~ não vingou, porque as convenlencbs politicas, 
o ,,o~to d~. vei<la~e -pode, sem ti iumpha1 o ··o"eªO de al"'un. E~tados poderosos a·jver

. sem?~~~~ª' infüie~crn.~ :pe~ver~oras de cert•.> ti~ai'n "o adia~e;to 'da solução recla.mada, 
partwar ismo ~rr:eco~ctl~a ~ cL tero_z,,,.ta~ como ainda que custasse isso o sacriticio •!e um Es
o ci..u~~ Pª~.;~e .tn1ma1' s.n.te embria"a1 nossos ta.rl.o pequeno e fraco, contra quem, por isso 
ad>eLar1 ~· . . . _ ,, . mesmo, desen.cadeat'a-se a furia di~ tvrannia 

Collt eir,.~1t?, a 11lustmcla Co~.m1ss~o sa~e. •~ ins;Lciavel. o projecw nã.o conve-rteÜ.-se em 
como no:-,º~ ?onte~tuntes, .al1,Ls pi .esum1.dns leL é certo; mas, não menos certo ê que Iicou 
de. e::_pe11~nc1a e bom _coi;i~elll?• a_te me~m_o tle pé a liç.ão do parecer, de que elle nascera, 
soi-rlwmt nono~ do patr1ot1s.no md.1,1reoa, de~- luminosa e triumphante no espil•ito publico. 
penha.m-se lastimavelmente das alturas d.o . . . 
ji~í;o süo e ·imparcial ]Xtra fazerem do so- No~,:os adversa.rios. factores ma.is ou me-

. physma e àcis convicios (vid. 2• pa.rte da. ex- n~s fl~rectos do ar~asa.mento ~~s JJOde.res ,,Le-
posic,:i:i.o escript'1.) a chave de interpretação ~~sln.tivo, Exe')ut1vo e Jurl~c1ar1_0 em ;:;er· 
da lei eleitor-al; amquanto que, po1• outi·o g1pe, empr~z~ nefasta e. ant1patr1ot1ca, que 
lado. inculcanilo-se interpretes do puro e ge- ta.nt? damm!icou os creditas do regunen re
nuino repul>iicanismo de se1·gipe (vide cit. 2" pnbl1c:i.ri:o e preocc~pou o_ Congresso na pas
parte). n;lo q11erem ve1' que a terra natal, sada legrsla~ura. 0:10 podiam p~eten1~er !luo 
sob o ;!Dntode vistu de suns fina."•Gas. do re- rlo J-:aienda.r10 fosse riscado o dia da.Justiça.. 
speito da lei. <la. ordt,m e da libenfa.de, foi fl D<~ massa infonn ; ele es<>.amlalns e crimes 
aclia.-se. t\.:illlziüa. :i. 1loloro~a situaç,ã.o de. um rep11g-nantes quejoga.ram por te~·ra. conselb.m: 
Estado explorado pela t!ictadur:i mais impla,- mmticipa.es, a Assemblea. Legisla.tiva. eli:!ít:i em 
Cê.Y6lmente deôputic~L ·~ descriteriosa. :!Soe fevereiro 1le 1894. o pt•esidente 110 Es-

Nií.o pensamos que sf!ja.m t><es os ser·vlQOEi a ta.do. o seu tribunal su11erior de .iustiç-a e 
P.spera.r dos ,,.ordadeil·os republicanos na Re- inuitos magistr~<los tempor<irios e perpetuos 
publica fundada. pel:< Constituü;ã.O de '24 r1e de gradua('.:i.O inferior; da perturbaçilo pro
levereiro. De so1'te que Sergipe, no meio da runda opc~:da em to'!n.s u.~ c:i.tegoriu.s dn 
vasta federn.ç:'lo .cm que i:onstituiu-se p:i;ra serviço publico; do sitio declarado, por factos 
goz:ir dos promettidos beneficios de Estado inrlefensavei!: da acção :•dministra.tiva, con
autonomo e indepen1lente. pl'O,pero e feliz, tro no5sos co-religionarios (no~sos conten
tem reflectido a. imagem do corileiro oestea.do, c101-es sempre esti vera.m na. po~~e, de f1~cto, 
tem-se ame~quinhada nas míios r1os füllo~ ào poder), nti.sceu a morilli~adora lei n. 426, 
que o governam de 1894 para cc'i, cootanrlu tle 7 de dezembro de 1896, sinão para radi
apenas com os protestos e corajosas resis· calmente supprimi1• as 11enetrantes a.nomalías 
tencias da maioria e!eitol'al, que pa.ra a !e- que collocàvt1.m o Estado fóra. da federai;ão, 
gislatura proxima elegeu seus deputados, a por exemplo, ao modo do J>rojecto n. 40, a 
de~peito tlos mais irritantes abusos da. auto- que a.Iludimos. ao me!l.os para garantir a 
ridade. enorme maioria <la populacilo eleitoral que 

Não toma1'emos tempo â Commissiio. di>s- nos su:trraga e constiT.ue o i·eal e verdadeito 
dobrando a tristis,;ima. historia de lf\94 em partido federal sergipano, no uso do db·eir.o 
de!l.nte. per:odo em que as deposições, em •lo voto, mil vezes em luta contra ;i.ccentua-. 
pleno regimen constitucioual. succederam-se das tent;i.tivas de espoliaçii.oaqui, e lá no Es-
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fado,_ nas eleições estaduaes, asphyxiido por 
todc-s os generos de ter!·or e tJ.t•bit.r10. 

Eis ahi os u.ntecedent.es historicos da lei 
n. ~26. os motivos em que se Inspirou o le
gisfo•101• para decreta[ a, sem o~ qun.es sci•ú. 
impossiY1:.l entendel-a e applico.l-a. com :i.c~rto 
na que>tao '\!'el'tente . 

Dóe-nos 1•eccrdal ·os, e o fazemos a contra
gosto. poc·qu8 ó bem certo que não sentimos 
p!"0.7.er em nssign:ir aos no~sos :i.dversarios 
nm p!ano iufer·ior na política. do be1·ço com
mum: q uizeramos. f1·auc:i.nwnte, vel-os em 
ciro;i., seru outr:lS ambições. rio 'lue servirem 
a pr.tl'ía. com a lei, com a moral republicana, 
<:om le:i.!dade. sei. tir<m•lo ~ua força. não dos 
multiplos e varios l'ecursos de ill:viue:;,çii.o d:i 
fé publica, ni'i.o ela violencia e falsos tí tulos. 
porém da soberania. popular. livremente, le
:,:iLimamente m<tni l~t:i.~a nas urnas. M(ls, 
\·erdadP, ve1·dadf'. niio é ::ssim que a.pparelha· 
1-.•m-~e par~ convenceren1 a honrad;i Cuin· 
mis~fLo 11a proceürmci3. de seu$ diplomas, 
e:·:imo Yamos demousti11.r. 

II 

nuas prel iminares foram formuladas e ci.is
cutid1.1s por nossos contr::i.dictores em duas 
distinet:i.s reclamações . 

A primeira defenrlc a l~galidarle dos cli 
plom;i~ ~xpedidos pelo .::onselbo 1le apura<;ão 
e pre.:;1tl1tlo por Alrredo Montes. :\ segunda 
visa particularmC'nte o desenvolvimento de 
umu. longa sede do consideraçG1·s com o !lm 
tle provar a inapplica.b!lic:lade da lei n . .i~ 
as elei1;ões de ::lO de dezembro passado. 

P.1ra não a ltt>rar a ordem em que estão 
1i ispostos os assumptos em · discu~silo. exami-
11a1'(,mOS a. insubsist.encia. era. primeira preli
rn!ua.r, e em segui•la a que tem o segundo 
!:ig::r. si bem que aquella. em su.::.s ligacõ .e; 
logi<..-as,seja essencialmente dependente dosta. 

Primeira preliminm· 

Perante a illustre Commi~iio-Verificadora 
empba.tica.mentc sustont:l.l'itm nos;;os ::1.dver
rnr111s qu: º· pr~sidente 1~0 consE-lho mm?icip~l 
de A1'acarn e o Sr. Alfredti :\'frntes _ Nos su ~
ten: o.mos que es~e prcsiol.cnto é o Si·. Alt1·1.:do 
Franco. e.consequerit<~mente. que os dipl\)tnas 
que lhes foram remettido;; são imprPSta.~·eis, 
.Pehi incompetencia da a.utor·ida.lle expe·lito1·a.. 

Dnus presidentes no mesmo conce1110. diri
i;rinllo o mesmo acto. não é µossiveJ compre
J1cnder; um deltes ba. de ser juleado compe
tem.e. Será. aquelle cuja. eleh.:ii.o ~obedecer as 
cond_ições legaes . A honrada Cornmiss..ío apre
ciara o caso com a impa.rcia lidude e ct•itedo 
que lhe são :proprios. 

Estando vago, em princípios de Julho lle 
LS94, pela. renuncia. que de seu cargo de 

membro do concelho fizera o coronel Felis· 
liello Freire. o Jogar tle presidente, para o· 
qual für:i. eleito, proce·!eu-s<?, na vaga aberta 
por esse facto. á eleiç?..o em 17 do referido 
tnc:z, sendo eleito p1·esidente do concelho Al
fredo Franco, por cinco votos contra quatro, 
que-coubera.ma Alfredo Montes. 

Não bouve·protesLo, nem recl~mação ele 
natureza alguroo..c0otra e.5$ll eleição. 

No rli:\ 19, o concelheiro .Jacintho Gentil, 
secr·cfario do concelho e mai$ outros coll(\,~S. 
sem r:l n virfa repreheod1dos. ou se·1.uzidos. por 
al:tum ch~!e magico, combin;tt".i.m um t:· ziqt1e 
e.para tal a1I'e1to,tlzer::i.m declaração deterem 
votado em Alfredo Montes no p1·csupposto de 
annullar-se a eleiefw [le Frenco. 

Era preci:<o um pretexto. e esse pretexto 
foi cncc·ntrado m. temerai:l:~ aCikmação de 
ter Franco vota1lo em si mE'Smo ! 

No dia 20 Alfre-lo Montes f~-se eleger 
?re;idente na a u:;encia fle Franco por Cl)nSifle
rar 11 ulla a eleição eles te, ex-]Ytoprio marte. ( ·) 

Não teria votado tambem em si mesmo ~ 
Não acreditamos, por honra ole a.mhos, nessa. 
:i.ll~gação. principalmPnte não l.Ja.veodo prova 
a. rcs;>eito por parte <los cont!~ldictores. Mas 
onde a com;iecencia de u m cPncelheiro ou elo 
concelho municipal de _·\r:tca.iti para julgar 
nulla. a e!eiçiio de um presio:lent~ e füzer·se 
eleger depois. ainda que motivo houvesse~ 
De 1:onformin:vle com a H~,f!!slação de Sergipe, 
o jul~'<l.mento dessa. rrnl!idade não pertence ao 
concdho, nem mesmo ao pre.c:ideute do Es
tado; só o Porie1· Judici:i.:•io é oue a tem, ca· 
!rendo a<i p~·t>judica.do propo1' a arção respe
cth'ti., instruil-<i e provai-a uos tet·mos do 
rtireit(); e si o ,jnii do leito proferisse sen
tenç.-i. ern seu favor, cmnp1•i1·-Ihe-h ia en tão, 
em execnç;lo delln., promover <4 segun1la 
eleição. 

Ora. os oos;os contendores não offerecerom 
documento ai;..!Um que p1·0,·e ter ha.vido snn
te n~:a. contl'a :i. clcit;iio <le Aífredo F1•a.ncó. 
p•1lo merws quf! qualquer :\q~io fvssc post.-i. 
em jui7.0 coatrad!cLot·io; nií.o poderã.ojâ.ma.is 
pr•·tender que o concelho por "i ou por qual
quer do!! seus memb1•os tenha a.utoridl\de 
pnra ann11!11u· eleições de seus presidentes ; 
que p re•idente do E-5ta110 v~lll:i n.kuma. 
~ousa. neste p:l l'tic:1,1 ln.!·. (t, rnTo ·'"IJ"tJ)ai·a f<i;;er
di:posiçuos á. vo11 tatle, em Se1·gip~, como suc
ceJeu . 

( · ) Nio csl:t0<lo ccrtn õo corno [':l.S•:>.r:l.-so o fact.o, o 
Dr. ~. H.omt'rO. con~~tn.r.110-0, in(o,.m~u CDb:Ümenta :L 

Comml-s:lo ue ~ur. o succ>sso~ elo coronel 1''~1i•b.Jlo íoi 
~l:\!lO~I Jost.J: dos S:mto" e não AlfrPt]o Fr:t.ucil, mas t:tl 
lf·t'll11n:i-:..·1io, qu'.! t1ãn t<.om aI,:uic<~ :tlg1~"1 em rel.'l('âo :io 
r:l$0 du;cu t. l<lo~ rt~ul ::1.. tlc um t:qnh•"co do lllunrc :inta. ... 
son\st.i;\; pois q1u.• $antOM f i eJc\lo f':'\r:t.. 8Q~e<l~r á.t)uttllO 
cor-or.~ sitnplesmcnlo no logar uo eoncclbcuo, q\\e cert::i.
mcnle Dilo é o Jo~r do ;>residente. 
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L<l"'O. a eteiçií.o de Alfredo Montes para. 
pre;ídente do coacell10 de Arac;J.jú ni'lo tem 
exp~·essão. perante a lei, ~ irrir,a, gr9~sei:a
me:ite vicia.da (lm st1a. origem, e na.o p:)de 
ter outra virtude siniio pro\'Ocíl.r e c:espreso 
da Commis3ao Ye~iticfü!ora. No me5mo caso 
não esc;\, u. ,\e AlfredJI Franco. a. q ua.l i·esiste 
a tôdos os ata.que3 e impõe-se a.os homens de 
bo:dé. 

Jnclttsio 1n1itts, e.>:cltt~ io alte;·iu.' . 

Prosig:1mos . Pe;Jindo-se certidão das actas 
laY!'<ldas a 17 e 20 de julho. jtí. em rel a.c,;ií.o ú. 
eleição r!e Fra.ucv. j,'t. em rela.çiio à de :.rontes. 
p;lra p:•o,armos a verda.•le :!:> pl'oposição 
acima, o secretario ''º concalho desp:i.chou 
que os livros não est:lva.m no archiva. aci•e
scent:i.nuo que o presiden te do m:ismf) ~on · 
c~lho. a quem ouvi:'!!., respondeu que r/dsse 
c.crtid<1o nega.fil:tt ! 

E :i.soim se f"eL. como se verifica desse do
cumento, já em. poder e sob a. inspec·;ilo da 
iUUst:·ada Co:i.1miss"io Verilbadora. 

Fortement~ impre~ionados pelos cff~itos 
que •i leítur:i. da e~rna.;rad?ra cercitlão_ p1:0-
d uzi uno numeroso autit tor10, que. currostS· 
simo. assistia ao primeiro deb·tt,e d:i.s eleicõe~ 
<le Sergipe. como deve recort!ar-sc: a Commls· 
são. o illustre e sympa.thico ca.nrli.dn.to [vo tlo 
Pra.·11), infoli7.rne11te nusso ant.a.i;.:nlsta., dei 
xc.ndo-se ar1·ebata.r pela vivaciua.cle de su:l 
i mnginaçii.u, tentou justi ficar a recusa. da cer
tidii.o, dizendo que as f-Jll1.os rlo lh•1·0 r e(eren· 
es 1irJ11dle cpisodi.tJ 101·am ai·r:'mcudu~ }'°' 11t
f1·~tl.o Franc-'J, po1· ordem ou coaniu~;icia do 
cmiclit/a.tn Otymp io Campos, para este, de1ioi.~. 
vi,- perw.!c o Oi1up·e.>~"O representai· a ía·,·ça d a 
e:1;h i!ifr a certi•i<ío ;icgatfott de wa documento 
lj ii.i sabia n<Zo c:ci,-tir . 

Repellicla euergicamente arguíQ<"'í.o tã.o in· 
juriOSil, quanto in·rnrosimil. o illusti-e capi
tão Ivo, m elhor in;pít'<lllo, teve a prudencia 
1le i•etra.cta.1·-se. 

E a. Commíssão vae ver quão tlesa.;t r:vlo 
foi :3. Ex. na invenção momenta.nea. <.leste 
argumente de occa.5i5..o. Si houve.sse· verdac1e 
n:i. hypothese de terem sido ll.rrancadas a.s 
fvlha.s referentes as actas de 17 e 20 de julh•), 
seria simplesmente insensato concluir que o 
autor ilesse crime fo~se Alfredo Franoo, ::ó· 
mente porque el!e teve ~ob sua gu:i.rda, por 
poucos Jias, os H~·ros que, por intervenção 
do Dr .. José Ca.lasans, Prestdan Le do EsLa,Jo, 
pa.ssll.ram logo depcis :w poder dos a.dvers:l
rios. 

nu.o a<l.mitte contra.senso tamanho no estuuo 
<!.a. p$yc~1 ologia. do cri me. Oonce la-se. porêm, 
que tive3sem sido al'l'ancadas ou rasgadas as 
tolhas do celebre livro. Seriam neste caso tão 
ceuos os demais mem b:>os do coôselho, a.dver
sa1·io.>, que não vissem, ao lavrar'se a acta 
d<i. eleição de Alfl'eclo Montes, a. 20, a falta. da.s 
act.:ts de 17 e 19 ? 

Mas porque. si assim fosse, nii:o se requereu 
corpo de <lelicto ou exame no livro vi~len
taco, un ic-a pr.:iva c::tpaz ele tornar manifesto 
o facto criminoso 1 Ns.da. d isso se praticou, 
porwe narl.:i. d isso é v~rfa1e. . 

Muito é aín•la de notarque Alfredo Montes. 
c!1amarlo a terreiro para. defe[Jder-se dás 
M?cns1ções com que a. Fol!ta de Sergipe ful
minava. sua illega.L presidencia, nunca fez; 
:Lt lus:"io a semel!11nte facto, que seria. en tre
tanto, o melhor argumento para. de uma só 
vez liQuid3l' o seu rival e obrigai-o ao si
lencio. 

Si o não r~z. e que o fa.cto nunca se deu. 
como se evidencia dos prr)prios <locumentos 
ap1•e.;;entados pelos nossos contradictores . 

Não seo11o, pois, exacto que as iblhas t1o 
livro das actas fossem ai•rancadai;, nem que 
Al:'redo Franco as arrancas>e, segue-se que, 
concedendo-se a a.ffirmaçã.~J do crime, teria 
sido elle commettido por aquelles que estã.o 
!la. pos~e dos li 11ros, porque siio os unico.;; in
te1'llSS<1dos em occult:i.1• a eleição ele Franco 
p:i.ra. p1•esidente elo concell10. O que,portanto, 
tlcs. claro é que Fra.nco e o presidente legi
timo e Alfredo~toates um usurpador, e. como 
tal. não podia. expedir diplomas Ie;;al
rnente {' ). 

Tio pouc<) e ex3.cto dizerem nossos a.nta. 
gonistas que seus diplom:i..~ estão assigna.dos 
pelo rresidcnte do governo municipal e os 
cinco membros mais votados. Attenda. a. com
n,issii.o . 

A junta. apurad.ora. .compõe-;,e d• , mem-
bros. a sa.her: o prasident.e, os ci.. ·o conce
llleiros ma.is votados e os cioc0 immediatos ao 
menos votado. 

Sã.o ertes, pf\l:t oi•dem da. vot.3.ção: -Alfre1lo 
Monte.::, Felix Díniz, Alfredo Fra.nco. Manoel 
Augusto, Pungitory, Laurentino Carneiro, o 

l-'ótle-se pensar 1lecentemenie que Ftanco 
ar!'ancas;e a folha do lh·ro em que estava 
Ia.nÇ<ula a acta de so::i. eleição, o documento 
compi'úbator-io do seu direito e competencio. 'I 

Pa.1·a quem o p roveito, as va.ntag:ens desse 
a.cto reprovado'? Pa.1·a elle não, porque só 
tP.t>ia a. perder, e a. j urísprudencia uni versa.L 

(•) Jii. ~sio..-a feito e•te. \r,.lJo.lllo q110.1ulo lom~s em 
um :i.rtigo })\t lJlicat~o 110 fJmtio U//i1 ·fnt d.., ~ergipc, de 27 
rltJ O.btil u ltimo, o s .. suinte q110 ca.n·obor:t. :a. nossa :ltfir
rn:iti\·!l: «A. Com ~is~:ã.o Ycril1c:i.tlorn. r:i:&. Cama.ro. elos 
n~pnL:'l.,fos exige o rcconbecirn...:f! Lo ela lcgitimid:t..do <11.J 
um •los presidentes rlo concelho ~m que•t5.o . Oro., ó ln~ 
tu i ti vo e cl:iro ~>1e cm 1.SIH o Sr. AI fredo Fr:tuco, cl oito 
prt!Sirlenle, s~rviu dous dil.s , s.l!nda :l.Ilnullrulti em se-
f'.(ui•fa, :t.. S\l!'l. eJ~ it;:.:.Lo e TCC'onhecido como t.."ll o Sr . ... \) .. 
fr--:1lo Montes. Isto con~t:i. •lo.O\ li\>roS de :ic~~ el i.:itor:1.t~s 
e o.li! u.sul cscripto. ~ 

Qu m :i.nnullou a eleiçito de ,\lfr<do Fr:usco, Srs.coo
test:lnte• ? 
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os cinco immed.ia.tos:-José Augusto, Codolino Exemplo : o art. 2º do decreto n. 1.668, 
Fontes, José Olega.rfõ, Agostinho Lapa e Carlos de 7 de fevereiro de 1894, etc. 
Muniz. _ Bem e r1e conformidade com o direito, pois, 

De$tes 11 nomes assignaram os diplomas procr::cleu a junta. tanto mais que nã.o sedes-
tlos nossos adversarias: mentiram CJS justos receios, as ameaçfls do 

o supposto presidente Alfredo Montes; Presidente do_~l.n.do,_ cor:' a p:esen~~ de um 
Felix Diniz e Carlos Muniz. ~rupo de pohc1aes di~fai çado$ á pm .. a!la. nas 

immed!a.ções do pred10 em que fnncmonava 
Onde, onde estão os cinco memoro~ mais a. junta. presidida. por Alfredo Montes, no dia 

votados, si dos 11 etrectivos da.junta. só co:n· da apuração. . 
pareceram tres pelos nossos competidores ~ Quem duvida que essa força, ma;ca.ra.da 

Os que ª'signaram-lhes os diplomas além para illurlir incautos, constituia um perigo 
deste numero. é claro, são supplentes. imminente contra nossos amigos e era a con· 

Os nossos diplomas, porêm, estão assigna.· sequencia esperada. do~ successivos actos de 
dos por cinco membroseífectivos, inclusive o· loucura. que o chefe do governo do Estado 
legitimo presidente da. junta. e tres suppfen· ostensivamente proticou par-a. su;;pendel' a. 
tes. execução do a.rt 2" da. lei de 7 de dezembro~ 

Quaes. pois, os diplomas que teem p<>r si a Quem duvida. que Alfredo Montes. presi-
maioria ~ (Ver does. juntos ns . l e 2 ) deu te por usurpação, querendo a. todo custo 

Não merece tambem rr.a.ior consideração exercer sua. ~eudo-autoridade, não iontili
que o preeedente o argumento que com· z:i.sse 03 trabalho; da no,sa apuração desde 
demna. o local em que a. junta de nossa. par- que a.junta. legal tivesse a imprudeocia. de 
cialidac\e apurou as a.ctas das eleições, isto é, funccionar no edificio do governo municipal, 
:i. sa.la das audiencias do juizo seccional, me· Quem o duvida. pois, que este mesmo Al· 
diante a publicidade da. lei. fre•to Montes, assistido e suggestionado pelo 

A razão é obvia. caµitão Ivo do Prado, jil. havia impedido, 
A o.puraç:i.o dos votos na. sala. das sessües pelas mesmas razões de boje, a apuração das 

do governo municipal não é formalidade sub- elei~ües federaes de. 1 de marçr, de 1894 '? 
stancíal ao processo, cuja. preterição o inva. E:;tá po1• demais justificado o concelho pre
lide; não póde sêl-o. O essencial é a pubU- sidido pelo Sr. Airredo Franco. Legítimi· 
cida4le feita larga.mente. de modo Que evite· da.de do titulo de presidente, ma-ioria dos 
se o vicio da. clan~1estini•~ade. A junta evi- membros eíTectivos de concelbeiros, oppor
tou-o. tunida.de funda.da. nos princípios de direito 

Si a lei indica. a sala. das sessões do go- para. funccionar em loga.r diverso do edificio 
verno municipal, nã.o o fez sinão por forma. do governo municipal, todas estas condições 
regulamentar, simples expediente de me- ajust:lm-se para condemna.r e repellir os di· 
tbodo e commodidade em cil•fümstancia.s or- ploma.s do.s nossos contradictores. 
dinn.l'ias. Releva ainda. ponderar ú. bonrada. Commis-

Mas desde que surdem factos de força são Verificadora que as no.ssas conclusões são 
maior, impeclitivos d 1 acção da. autoridade conformes it j urísprudencia da Camara., até 
em tempo e logares determinados, j:.i. não ha pol'que militam a fa.vor dellas motivos de 
causa para. cumprir seus deveres no ponto força maior. 
em que elles correria.m perigo. A Cama.ra. decidiu por dulls vezes que é 

O presidente da.junta, convoc~ndo os mem- valida a. a.pru'ação feita pelo concelho que 
bro5 d ,1 concelho, pa.ra. a. s.i.la. rlas audienchLS reune a maioria dos seus membros no caso 
'10 juízo seccional, salvou a ordeqi publica. e de duplicata. Tal é a doutrina que se deduz 
a liberdade do voto, fngindo de conffüctos, do espirita do parece-:- n. 83, de 1895, que a.p
perturbações e violencias que eram annun· provou as eleições do Dr. Herculano Bandeh'3. 
ciados para o dia. da apuração na .sa.la. das ses- de Mello, e anteriormente as do Dr. Antonio 
sões do f{overuo municipal. Abí estâ. um Gonçalves Ferreira, ex-Ministro da. Justiça. 
dos casos de força maior. Finalmente. e para. terminar a. discussão re-

0 que fez a. junta apul'adora de Al'acajú é lativa. â. primeira prelimina.1•, não escapari~ 
o que costumam fazer todas as autoridades com certeza ci. digna. Commissão Verifieadora. 
administra.tivas ou judiciarias em presença. a sú1ce1·idadc com que nossos adversarios de
de motivos analogos, com o fim de nã.o sacrí- fendem seus diplomas. 
ficarem por omls~ão o serviço publico e o Ao passo que, entre raios e coriscos, a.rro· 
legitimo interesse das partes. jam-se contra o art. 2° ela. lei 426 e pedem à 

Toda legislação eleitoral, tanto do Telh:> Camara dos Deputados que não appliquem
systema. como do a.ctual. que iOi calcado, na, por iuconstituciona.l, âs eleições de Ser
em gera.!, sobre a.s mesmas previ~ões de g:l· gipe, reclamam a applica\ão da referida. mal
ra.ntlo. da lllierdade, providencia sobre o caso sinaila lei. em altos brados, tambem, ao sen 
de força. concelbo apurador ! 

C.:i.m:>.r.:i. V. Il 32 
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Ora., este concel110 não é o actual ; seria.] ti YOS da H não fül·a dec<l.bir de su.a fOrça e 
:precisa.mente o do art. 2° da citada lei. sí a.ntorida.de. e por muito qne o mterprete 
·estivesse em maioria paTa (1eliber;u· ; po1·que presuma de _.;;i. deved. co1nrencer-se de que, 
seus membros pert~ncem to11os ao conc;!)llJO nesce caso, a falta é ante_s sua do q_ue do le- -
anteriOI' () SUDstituidO, a. quem C attribuir~a 'e gísJa\lot· .» · 
competencia àe eleg•'r mesas eleitOT':·es. apu-1 . . . ,., · "º ;,,· :- l e •Ó n" 
ra.r vDtm e expedir diplomas. Si a lei é ex- A 1e1 n. "-õ. arL. - , ._ tao e ara, qu • ,to 
eqúivel para Jar-lhr-s diplomas. é inexeq_uí- a pod~.~~tender_ ~ue'.11. t~~º .. r1m~er lei-a.. Ella 
vel para. clar-nos >otos ! Pa!'a t•.'rem me~as ! preccltua que sao .i.ziçamei,t: com?_e~entes 
eleífora.es dewbedecer:i.m-na . pat•a terern p•m ? desempenho de funcçu~s eleltDr~<:_s, 
d·iplomas cumpr·ram-n~ · ' iiiclus1.1:e cs trabalhes de :ip!l-raçao eexped1çao 1 

"· [d· d. l · l ·.:- d•· "!lado. po.ra. 30de Porquanto. como.as acta~ o p;•oclamam. as " 1P amas. na e 01"ª.? r ~si,, 1 0 
u int n-

eleiç-ões dos nosw~ t.•!versarios f'ora.m feifa, 1 deze~bro, OS_ JP:e~_ bro.,, d J; c~n~e b <~? e l 
pera11te mesas .. elelta. s pelo~ concelhos a.ctu:i.es 1 ~;-~c~as • ~ubstn~1_d~s e ,eu8 unm . :iw.tos en 
e :iapuraçã.o rli:plor.wt:=an!e ')do concelho an- voto~. E mtu1tno. 
t igo; Não e b~o um _suicidlo ~ . . a) que os conc::ll1os substttuidos nfío são os 

. ~; e. s1 o nu.o. <iD:t~erem, sera o c<iA1go do concelhos actuaes, po1•ém aquoJle,; que fox•am 
nc10 pelo propr10 v1c10 !. . • eli:itos e J'unccionamra antes destes ; 

Masª. queElão (1os diplo:nas não tem. a im- b) ,1ue sóe!Ie;;. e não outros, teem compe· 
JJOl'ta.ncrn. <la s~gunda i11·e~1m!nar. qu; e fun_- tencia p11ra 6XercP.r l'uncções eleitoraes, isto 
da.mental e dee1~tYa D•i feito, por ma:s pres!- é, p:i.ra a com·ocaç-ão e eleição das mesas; 
den_te que fo~se o Sr. Alfretlo. ~fontes e Nl'; e) que :;ó elles. e não on tros. é q_ue podem 
mai;; legal que _fosse a co~po,1ça,o de concel~o apur.ir votos. e expedir rliploma.s ; 
qu'l elle pres1füu. nullo e tudo: porque nuo d) que o citado artigo fixa o dia 30 de de-
101·am a.puraclos rs Yut(:S que deY1srn sel-o-o~ zembro dia das eleiçõe:> foderaes, para ser 
d:1s eleições processadas po1· me~a~ competen· execut~do. 
tes, de accortto com o citado a!'t. 2". 

Segtmda :r.reliminar 
Além do qu~ al1i vae escripto, dete~mina 

que. das eleições de 3U de dezembro, seJ<• ex
cluído, por invalido, o alistamento eleitoral 
orga.tnztl.do sob a intet•vensão dos actuaes 

Quaes as eleições. perguntam os no~s:os con· cúncelhos e int€ndencias. 
tradictore:>.. que d~vem prevalecei'? As nos- E~cus:vio ê demoiistrar amplamente, :por 
sas, que !Oram fritas poL' mes;i.s eleitRs pelos ser materia muito conlleciOa. e confirm:•da 
actuaes concelhos em exercício. de Sergi1·e, pelos adver~arios, que Sergipe é umclaquelles 
ou a~ vossa.s quc1 foram foit8"s po1· me~as elel· E~tados em que 0 mand<~to municipal , redu· 
tas pelos con:·el11os substituii.~os nfü wun1c!- zido por lei, füi 1'€Staurado para 0 fim espe-
pios do mesmo Estado ? Po1• nossa ,-e;: per- · -t cial de da1· cumprimento ao~ pt·ece1tos acw1a 
gnn •tmos: nutado~. por·quanto os noYúS con~elllos mu-

E' licito á Ca.m1w:i. <los Srs. Deputados I nicipaes. alli archit<,·ctados cum a argamassa 
negar execuç·ii.o a um;L reforma que o Con-, da ana.~·chia que o genuiiio .oovei·1~0 r_r:p!úti
gresso n.pproYou. o Presidente da Republica 1 cm10 daquelle pt'>riodo p1·epar-dr;t, sao rnstru· 
san<:cionou e p: º. mulgou. e mandou que ;0e nicntus ueg;itivos lfas ga.rnnt1as cons_ti_tu;;.:io
cumpr1s~c em dia certo e clnrameme i1eter· naes. t.le t.udo sr,m ge1to pu!'a. a IJO!It1c.'L üa 
minado?- E' a let lL 420, de 6 de dezem bi·o .

1 

dec.1:ncia e ela probidade ... 
Sim. dizem elles. A obrig:l.torietladci rla oxecuçiio da lei nas 

N·-c; <l. · ele1çue$ de 3U e nwnifesta. e por dia mesma 
?-. ~ '.zem?s nas. .., . " imposta tc'·mina.nicmcntc. Todos os al'gu-

E ainda lH.:1to que um JlhS1d~11te CIU .,o· fü("ntos· em conr.rario dos 110~305 contt·adi· 
vcr·~ad?r_ d_e !"t~dº:.ª:·~:ogai.'.1-i?·se .uma d~s ctor~s sobre e>t(~ ponto resu:i!em-se no se
at~r1 buiçoe~ le0 tsl.1tn<J.~ led('l,1es. Te,Jlia_ó tL- "Uinte: a lei de 7 dt: dezembro füi tão tartlía
reito de ~.uspendm·. d~~·oga:: ou ~b~ln· ue fuente publicada em Se1·gipe que impossivel 
qualquc~ torma uma lei lederul, ou ai,., um de 

1 

seria. 'IJPlical-o 00 d'a :{Q o:em_, fanr 0 1,rin· 
seus ar·•cro,: i " .. ' • -

· "" " . -- · , . CÍpiO d.u flltO 'TC'rDUCIÍ'vidadc da.S leis, C0Ul0 e 
Sim, di:z:em elles. :!\ao, d;zemcs nos. expresso na ConstiLUiç,U.o de 24 de fevereil'o, 
«Em nenhum caso, falla um dos mais cele· ax·t. 11, § 3·• . 

brados jul'i~consultos brazí '. eiro~. em nenhum 1 A idéa de não r-ectro:~ctividatle é correlata 
caso é pe1·mittido negar· execução ou :tlterar o da. idéa do â.1:reitos adqufridos. Quem diz di
sE>ntíd.o de umri. lei t!Ha 'P<Jr ser a i;ua lettr;\ reíto~ ~dquirido~, suoe11tende forçosamente 
rigoro~a. r1ura. e desarrazQada., e. nâú se lhe factos irit~inim.ernc c,,ns:m1r.wclos, eomptetos, 
poder attr·ibuir um meti ~·o ju~to e rnzoavel ; capazes 1le produzil-os no momento da pro
porquo.uto a ignor::i.ncia. dos verdadeiros mo· mulgaçào cl:L lei nova, füctus que tínbam 
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pr'(>duzido todos os e:ll'eitos juridicos de que 
er11m susceptiveis e só p'.Jdem ser conside
rei.dos e r r1gidos pela. lei a.nterio1·. 

Os direitos adquiridos são todos a.quelles 
que entram no nosso patrimonio e delle fazem 
par.tr. e ~ão podem ser ol!endidos Eºr tercei 
ros impunemente. Esta. é a deftniçao acceita. 
por todos os escriptores. 

A qualitic11.çã0, ])Ois, de facto; inteiram1m!e 
conmmmados, inappreb.ensiveis pela lei nov:i., 
niio abstra.he, porém, liga.·se int ima.mente. 
fuur!e-se mesmo nas relações do diYeito po.tri
,;io1i:al. 

Eotreta.nto, qua.! é o facto inteira.mente 
nca.b3.dô na.g eleições tle 30 de dezembro, cl., 
quci os auctored da.quelle argumenroder ivA.m 
a. infracção do pri11ci;1io da não retro11.tlvi
,1.,,de. isto e, a offdnsa elos direiws adquir idos. 
do$ dii·eit!JS patrimoniaes ? 

no fücto dl\ orga.niza.ção das novas mosa.s, 
alleJa.m. a. 12 de dezembro. um dia. a.nc~ do 
da j)Ublica.ção da lei, que, na. capita.l âo Es
t .. do, só poderia t!?r força executora do di11 
15 ou tres d ias depois da alludida. publicação 

Mas o facto da. orgaoizaçãoda.s novas me:>a.s 
não e c\efioitivo, é simplesmente uma 1fa.s di-
11geocla<; preparatorh~ do faet-~ principal-a. 
eleição r1o dia 30; ê uma das pni·tes comp::i
uentes rio todo, sem capacirlade para. adquirir 
quaesquer direitos e muito menos dir'eitos 
pa1rimoniaes ! 

o facto mais significativo e completo, o 
todo. ern surnrna, a a.ttender e respeitar ne,te 
11e:roeio, embora. não inteira.ment e a.caba.d?, é 
:i. elei~ii.o do dia 30. posteriol' de mnito3 dias 
:~ publicação olficial da. mesma lei e. rle con
formid:i.Je eorn ella.. processa.da. pelas mesas 
antigu.s. To-Ja.via. ne:ste c11.So set"ia. erroneo 
argumentar com fundamento na. retroact ivi· 
da.ele_ 

Rett'O:M:tivldade haveria, sim, si, feit.."\ uma 
eleicão e reconhecidos bons pelo poder cv111-
pcteme. Sena.do e Ca.m'•ra. os :liptomas uos 
e leitos. fosse promulga.da uma lei de;nruinrto 
dir·ecta. ou indire<:t.'l.monte o m:inclat0 na.cio-
11al. Sem esse .julgamento sober;lno, nii.o e 
po~~i vel imaginai-a.. 

Lru:ro, o. argumen taçii:o cY-arloc1·so, basen.ull 
i 1:i. nü.o l'etroa.cti vidade das leLs. é descabit!a.. 
e. unicn.mente prova qu13 us t erriveis contr a.
dictores dos no:;sos diplomas desconhecem. o 
systema org'!nizado dos poderes publicos en
tre nós. Cumpre não esqtrncer qu• o :i.t•t . 2' 
ê uma lei de excepção, tem um fim especial 
e ha. de ser applicado no rigor dos termos e111 
que íoi concebido. Nenh11m;i. a.mbiguida.de. 
duvi~.n. ou obscul'ida.de tolda-lhe :i. redo.cção. 
Tentlo por motivo e fim as eleições olo dia.~. 
ella ê r evogit toi·ia. de todas as disposições a.n
teriores que se oppuzerem a sua ex:ecucão. 
Si est a. sua feição ca.racteristica nii.o fosse 
e~pressa, como se W no art. 14 ili!. lei, ser ia. 

necessario fa.zel-a resurgir, porque não se 
eo1.nprehende absoluta.mente que o legisla.dor 
renova.:sse o manda.to dos antig-os concelhos 
muni!!ip:i.es p:ira. as funcções eleir.or;ies, na. 
eleição designa.•la para 3ú de dezembt'O, e os 
•le~iu·ma.$Se r1os recursos e meios, das depen
rl.encias e consequencias, finalmente dos actos 
pr~pa.ratorios que se prendem ao fim pre
visto. 

Qui vult coiisequens. vult etiam et dispo'llit 
01ane antecedens necessarium ad iHud. Acces
sol"ium sequitiir pri><cipale. 

ln tolo pars continetur. 
Portanto. de:;de que o nosso artigo revo

gou to.las a.s db,posiçõt!S em contrario ao seu 
inanda.rn')nto. estão revogados todos os prazos 
co1nmun:; do processo eleitoral, que lhe são 
infensos. Assim, o p:azo de convocação dos 
mem bros dos concelho.>, que é objecto do 
art .. 40, § 2", da lei n. 35, regnla.mentada. 
pelo decl'eto n. I.542. art . 11. § 1°. nã.o 
pcHe ser \lb-ta.culo ao exe'l'cicio dn funcções 
•l:>s concelho:; su~tituidvs. porque estes fo
ram investidos, implicitamente, do poder de 
(:lJeger mesas e:n qua.1quei- dia. depois da. pu
blica.ç~o e conhecimento da citada lei de 7 de 
Dezembro, em todo; os muo.icipios do E$ta.do. 
E ainda que essas mesas se orga.nisassem 
. tm dia. antes do da.~ eleiçüe., federaes, seriam 
perfeita.mente legaes e de a.ccortlo com o es
pil'ito do legislador. sob pe1la de frustrar-se o 
!~m priocipa.l que elle mirou, as eleições de 
.)o. 

~va1~ cnim 'f,e,; cst quod script11.1n est; eet 
q1tad legislatiw, quod judicio sue 1wobaõist d 
1·ecipit. · 

Grau le e prolonga-to ala.rido fizeram os 
ldve•-sa.rios e:n torno do decreto n. 572, de 
a'2. ele jullio ue 1890. e :i propasito Ievanta
ra.m Ulll th t'Ono. i1tlra (lstra, :i.o ceL•bre presi
llente de Sergipe-o Dt· - Martinho Ga.rcez. 
pehs muit:I.$ l!OUS:\S bonitas llo seu ;:overno. 

Esse decreto diz no art. l", em sua. parte 
inü:ial : 

«As leis da. Unifüi e Decretos do Gove1•no 
Fe.teru.l, com forç<i de lei, obrigam em t odo 
territorio da Republica. elos Estados Unidos do 
Bra.zil deotle o dia que determinarem, e na 
til.lt:l. destn determinação ... » 

Desde o dia. que determinarem .. . 
O:·a., a. lei de 7 de Dezembro determina. que 

no d ia. .;o são unicamente competentes para o 
desempenho das funcções eleitora.es, inclu
~1ve a. apuração e expedição de diplomas, os 
antigos concelhos Logo, eram elles obrigados 
a e:.:ecnta.r a dita lei. como effectivameute 
executill'a.m. Loo.vores por isso, não condem
naç.io . 

D.i 18.lta eia. determinação de dia ê que, se
gundo o mesmo artigo, em seus numeros e 
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par:i.gmphos, accorre a. necessidade dos pr:i.- Selembro de 1S'.l4, como medicia complemen-
zos. paro. que a ei::ecucií.o seja obrigatoria. ta.r ;i, p::ilitica do coronel Manoel Presciliano 

O preceit~ ê càtegot'ico. ab~oluto. de Oli>'eir.'.l Valia.dão, com quem s:lo solid:i.rio,; 
Uma vez. ~ois, que a n.:i~sa lei Coi pub!i- os nossos cootradictores._ 

cada a. tempo de ser cumpl'itl.a, fo5se qual OrJ., ainda quando verdadeiro fosse o facto 
fo~ o dia em que os •e!hos c)n~elhos ele- alle;ra.do. nenhuma relação tem com o pensa
o:essem a,s mesas, tudo esta em seu logar, e menta ditecto1· do art. 2° da lei de 7 de De
tombam na inanidade os esforço~ dôs :ldver- zembro. p.wque o legisla.Llor quiz, a. ·despeito 

·sario>. E' bem vi5to qne o proprio decreto, tlc rn•io, que elie fosse obriga.tor·io no dia 30. 
no artigo citado por elles, cantr:iproJnceote- Conceda-se, entreta o to, mera.mente para 
mente, vem .Jc moJd) ás no~;;a~ n.,;s~rç,õe~. ;irgume!tt'lr, que a. lei não seja revogatoria 

1vias supponha.-se 11ue o pre;ident~ dJ Es·. dJ. legislação eleitoral em contr:i.rio. 
fado não publicasse a lei e que os conc,~lho3 Me:>ino as~im, ,is nossas mesas foro.m eleitas 
substituidos, tcnrlo conhecimento dell:i. P81' vati·1ameate lltl dia 20 para as elelções de 30, 
outros canaes de puiJlicidaàe, de.>sem-lhe porriue 0 foi•a.m na conformidade do decret.o 
plena execução no dia 30. Quid iiik? n. 184. de 189~. ai·t. Z", isto é, dentro dos 10 

As eleições esfavam feitas, e com b.n t ;, le.. dias anteriores ao das eleiçõ83- Vide o art. 1 !, 
galidade, que não haveria melo de invali. § J ·• <lo decfüto n. 1.512, de 1 de setembro de 
dal-MJ. 1893. 

Tal e a extens'i:o da compatencia conferida Bast<i que se reflícta um pouco nos desre-
aos referidos concelho~. De outra fól'ma s'" g1·amento~ do pre;i.dente do Estado, qua.ndo 
não de'\"e concluir; por·que. tive~se ou n[o de pt';>posíto impediu a. publicaçiio da lei no 
tivesse havido. mesmo ofücialmeate. pu!.•lici- dia ein que c1evia publical-a. 
dade da lei, com as eleições de :10 de deze.n- R'!cordemos O$ fücLos. 
bro em que ella. foi rigorosamente obsenada, SanccionadiJ. a lei de 7 de Dt:tembro, foi eUa 
ticou completo o pensamento do legi~lador. transmittüia pelo Vice· Presidente da. Repu-
Le.~ as! quod lex 1Jo!.uit. d 

biica ao µresidente de Sergipe a 7 o mesmo 
Emtanto essa. mesma, lei foi publicada, mez. So a 1:3 foi ella publicada no JJituia 

conhecida e applicada no longiuquo e vn,tis- O/'ficirit, com a circums:;anci:i. aggravante de 
simo Estado do Amazonas, e nin;:ruem 1<'1 se elimrn:i.r-se n.,. publicaçii.o da lei a. Jata do 
lembrou, por motivos de retroaet1vidarle ou 
quae·quer outros de rfüputar diplomn.s a.0 • ielcgramma transmissor. . _ 

:s . • , • - ' ~ Po~·que o p;>es1dente demo:·ou n. pubhcacao 
que a invocam em seu f cvor· . Sera (}Ue em d 1 - 'l ~F . · 1. m nte ne•ta demora. 
Sergipe 03 nossos inclementes e .•ntt-a-l ictores - ª ~1 .· 1 -.~o ,,;e v~ '? .ª~~: e _ - " 2 tenhilm perdi·lo a noção do !1onusti vfrc;·e. e do o "':~ lll~UltO de I es1:sr.n ~ sua exccuçao .. 
suum <:uique triúiu:;-e? Que a desobedieucia N~o «o neste racto ~sta. a p:ova da. .res1s
d:ts leis; a a.brogação da senso commum pc.s- t~ncta do pre~1·~ente <t execuçao da let. mas 
sam ser explorados e preferidos como objecto ;i.mda nos segurntcs : 
de uma profissão? Ha por força. ahi um dese· 
q ui.li brio mental a que a Camai·a de·:e to- Ten<1o o Diario O fficial de 5 de dezembro 
mar coutas. (Ooc. n. B) designado o dia 2.0 para a fo:<m:i.-

Nutrimos a esperanç:.i. de qne não julg,uã ! ção rla~ mesas eleitot,1es, no dia immediato 9 
as eleiçfüs de :Sergipe di1fürentemente do J prPsidente Jez antecipal' es5e <teto. como se ve 
modo por que julg-ou as eleições d'.tquelle E~· rJc:3te rlo·rnmcnto : « Ga binett• d:~ P1•esidencia. 
t3.do, as quaes foi app!icacln. a lei Je 7 de De· úe ~Bl',!!Ípe-Aracajú. li ue Dezembro de 1896, 
zembro, reconhecendu Deputa(l.os os candida- lllm. Sr. co:-v::iel ·Sebastião dit Fouseca Au
tos diplomados Dr. Sih·erlo José Nery, capi- dr·ade-Co·no no dia 10 deverá. o presiriente 
tão~teriente Joaq1lim de Albuquerque Se1·ejo, do concelho mun1cip:ll publicar editaes de 
Carlos Marcellino da Silva e capitão Ray· •

1 

que tr:i.ta o§ 2· do art. :39 da lei n. 35. de 
mun•lo de Amorim Figueira. em Yista do 213 de j rneiro de 1892, e fan1bem fazer a con
parecer n. 45 ela primeira Commissiio de Po- vocaç;w 11os outro~ membros do concelho e 
dores, que uuanimeniente o a~signon. seu; immeJiato3, para se rounirflm dentro de 

Sem respeito á verdade geralmente S<tl.Jid11, lO dia~, atl.m de !)e eLege:rem os membros das 
os adversa1•ios asseveram que os c,mcelhos mesas eleí.torae~ (art. 11, § 1°, do de~reto 
municipaes do nosso Estado, ·por terem ab<m· n. 1.542, de l de setembro de 1893). recom
donl\do seus Logar~s além de seis mezes, os mendo·llte que s<zja designado o r1ia 12 para a. 
perderam segundo a lei orga.nica das munici- organiz<u,ão das mesas, porque asâm convem 
palidades n. 36, de 18 de agosto de 18\n. (!<JS msso• interesses politicos. fic..-i.ndo ell<\S 

A Yord::i.de, porém, ú que esses concelhos naquelle rlia organizadas em todo o Estado, 
foram arreda.dos de suas func<,,úes, violenta- como e meu de$cjo. Com 03 prote~t.os da 
mente enx.ota.dos , e:n surama, llepastos, em rninl1:i estima e consideraç;-LO, assigno-me.
seguida. tL deposição do Dr. José Càla.z:i.n~, em .1f,~rlúrfio Gm·ce::. » 
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A 10 c1e Deiemhro o presillent~ do con- j a sti.çperw<o rlo esc1·ic"fo a.dmini11t;·ati1Jr.wiante 
celho 111nnicip1l c\e-Ar<1cajú c-onsult,:l. ao prc-, por 60 dias, e instaureis o com p~tenle pro~ei:iso 
si1lente do Esta.do nc_;,tes r.erm1)s : « Da\'Bl'i o ' pot· crime rl1! pr1waricac,:.ão por ser o seu pro
concelho, de que son pre3ldente. continuar a cr,,dirnento capítuhdo no art. 208 do Codigo 
cumprir, em toias as suls presc!'ipçôe3, :i.s Penal. - , 
leis vigentes que regulam n esp2c:ie, ou uc- Outro.;im, ordenar aos escrivães que forem 
verá suspender o seu fünccionameuto e cnm- requ isitados pelo presidente das mesas elei· 
prime11to de taes .leis e esperar que a lei ulti- tora.•~s para füzerem o registro das actas, que 
mamente vota.rl:t tenha. a sua execução ne3to devem (ille:!, sem excusa de especie alguma, 
E$tado, dad& pelo po·l-•J" cornpetent.~? » salyo estado gt·<1.v i~simo de motestü~ compro-

Na r~spo;;ta que o Dr. Gat•cez deu it con· v;i,da po:· l1ttestado medico, ·não só obedecerá 
sulta da autol'i1la.de m:unícip:i_l, disse: « Pu- requis.içiio com.o c.:impaeeccr perante a me:>."1. 
blicada ;i, uov;i, lei eleitoral. dep:iis das elei•.oeal e a.~istir n. todo o p nnesso p;i.ra de 
providencias prel iminues, inclttsive a orga.ni- vis11 certifica;· :;r1bre qualquer facto ou circum
zaç.1o d::i.s mesas eleitora.e:!, ricar-á. sem execnçii.o stanci<.\ tpie lhe seja re'Jueritla. pelo eleitor. 
o al't. 2" na parte referente aos ex ti netos con- ~ob pena tle ~uspcusão administrativa. po.r 60 
celhos municipaes, sendo respeitadas <:cu~-, dh1s. _e pl'o.::csso ~:w c:·imc de desobed.ieneia ã. 
pridas p~la; mesas todas a.s out•·as dtSpOSl· autor1da.dü s11 per1or. 
c,.-õos m\ lei contida:>, salut.aros, e que me p:l.- Para que cllegue ao conhec:ime'.!to de todos 
l-ecern de efreito elfi.!a.z p~ra que o voto rlc os eleitores que o Governo está firmemente 
eleitor seja. l'lo.>Peitaào e marititta a, Jiberd;vic resolvii1o a. dispr:insa.r ao direito de voto toda.s 
e o dacô1·0 do pleito eleitoral . » as garantias, m:i.ndai 1·egistrar e•te olficio no 

Em 12 e 15 llo mesmo mez. o Dr. Ga1·ccz, proto::ollo dos escrivãCJ;; e affixal-o em edital 
c:m circular aos j ttizes rle direito das comar~s não só na sedo d:t comarca como nos termos 
tlo P'.stn.do, e ao cb.efe de p::ilicia, diz: ,;ob vos~a. jurisdicçãv. 

· S::i.udc <l fratcrnié'.ade.-Mm·tinho Garce.: . 
« Cit'cular, :M-D1·.juizde dil'c·ítoda c.:>mo.rca 

desta capital-Envio-vos, ,eor ct)pia. o tele- Identicos a.os juize.i de direito das demais 
gr;imma do Sr. ~Iinistro do Interior, con- comarcas.» 
teniio a lei que estabelece disposições regu-
ladoras do voto para o fim lle <i publicat"les 
em audiencia, como prescreve 0 n . l[ do « Circul;i,r - Palacio do governo de Sergipe, 
a.rt . l" do decreto n . 572, de 12 de julho ile e:n Aracaju, 15 de Dezemt-r•o de 1896. 
1800. Sr. Dr. juiz da direito da comarca do . . • 

P ondo sincaro empen110 em garantir o Ji- Tenrlo a Folhei de Serf/ iJie, no seu numero 
reito de voto e a liberdade do cidadão em 158, de 13 rlo corrente, declarado que no din. 
ol'dem a elevar a dignidade do regímen repu- 20 de.;te mez se reunirão os concelhos muni· 
blicano pela extirpação da \'iolencla e da. ci p;~es extinctos. para constituírem ou orga
fra.ude. de ;iue, infelizmente, to.a to se tem nizo.t•em mes:i.s e leitora.es, quando ê de pu· 
abu~ado neste, como no ~a.'\Sll.,ln l'egimen, r e- blic:t notoriedade. consta.tad:i. pelo Diario 
commendo.vosque no dia 30 do corrente mr.z 0/ficia.l. quu as mesas eleitm'M.> p:i.ra. o pro
estejitis cm vos..;a comarca attento a.o processo 1 :dino pleito .i:\ :or;lm e;:>nstituidas e organi:c:a.· 
eleitoral, intorpondo a. vossa autoridade. nii.o das,ue accnrdo com as leis em \"igor, a 10 e 12 
sô p·1ra a ma.uute11çõo t!a. or<lem e fiel P.;..'.- do corrente, u. s:i.ber: ::. lei n. :35, de 26 de j:~
ecuçi"to <las leis regu[.l<loras do p.ro:::csso elei· neiro de 18'JZ. e o decreto n, 1.542. lle t de se
torai, como pira :1Uencler ás r eclamações tembro de 1893, exprimindo e;sa rl.uplicida.de 
permíttid.u.s ao cidadão pelo art. 7° da Dava 1le me:;as, m:i.nifesto e acinto~o dest1.cato â. 
lei . autoridade da lei, base chi ordem soci;i,l, que 

Sendo frequente neste ,Estado o revoltante ao poder publico cump:•e fazer respeitar, por 
abuso de füzerem 05 cabalista:> sem escrupulos todos os meios de acção de que dispõe, coin
eleições clandestinas, contando com a cum- mimico-i:o .< qiw nesla daw mandei, p::ir interme
plicida.r1e e condescen11encii~ üos escriv~P.s e J.io do Sr. Dr. chefe de policia,trti.nsmittil' ás 
ta.helliães em registrnr-lhes as actas l:i.n:.td;,i,s a.utorid:i.dcs policiaes ordens terminantes, 
ao sa.bor do seu desvario pa.rtidu.1·io, recom- pa,·a evitar reuni(ies illegaes daqiielles anti
m endo-vos muito particularmente que s1 gos concelhos, bem cnmo p{wa evitar a reimic7o 
cllega.r ao vosso con hecimeuto o facto de ter de eleitoras ltO dia 80 do corente mez em edifi
algum escri\rão registrado acta de eleiçã.o cios, casas oi' lagares não designados nos edi
cfl'ectuada em edificio ou log-a.r di:ITerente do t<les tlos presi11entes dos concelhos municipa.es 
uesifnl:1t.l.O por Otiital do l1r esidcnte <lo culli:clho lem .:.r:crâcio. 
mun icip:1l cm e:x:ercicio, a !O do corrente mez. Como a acção da policia ê simples acção <le 
nos termos do :i.rt, 3U, § l ", da lei n. 35, de26 prcvençii.o de tlelictos e o poder j u1Uci;i.rio e 
t\c ja11eiro de 1892, dei.,rctei.s 1;ol' ·11ii,1ha 01'd c11i o unico com.'(H?Jtente para :i. punição dos cul-
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pados, reeommendo--ç-o~ que. si em vossa. 
comarca se der o premedit,\dO i:lcsacato ;i a:1-
toridade da lei e á ordem publica. com aquel
las reuniões annuncia.d~. det~rmineis ao pro
motor publico que cont·ra os deso/ledient~s e i·e· 
calcitranle» offereça denimcia. 
· E, para que chegve ao coobecimento de to

. dos os vossos jurisdiccionados que o governo 
· · do Estado està firmemente di;postoa não pet·mí G· 

ti.r que a lei seja violada.. a sna. Hutoridacle 
desacatada e impunemente perpet1•ado o ss,que 
ao voto do cidarlão por me,;as frau.dlrlenlas e 
clandestinas, o que tanto tem compromettido 
a '(!Urezé\. e santidade da:; instituições repu· 
blicanas, façais constar por edital que, 
alem elo crime a que estiYe:•em sujeitos 
aquelles que se reunirem no dia.. 20 pn.ra. ct>n· 
stituirem. mesas illegaes e pei·ante cUas com
pai·ecereni no dia .'JO, ser:io processados tam
bem por cr·ime de desobcàieucia. e desaca.to a 
mio.ha. autoridade. 

Saude e fra.te:rnidade. - ílfani1iho Ga,-ce:;.» 

«Pala.cio do governo de Sergipe, em Ara
caju, 15 de dezembro de 1896. 

Sr. Dr. chefe de policia- Tendo a. Foll.a de 
Sergipe, em seu 11. 158, de 13 do corrente, de· 
clarado que os antigos concelhos municipaes 
se rcunil'ã.o no dia. 20, afim de procede
rem â. organização das mesas eleitoraes ; 
e como as mesas eleitoraes, para a eleição 
que :se va.e proceder a 3ll do corrente rnez, 
ji fora.rn organizarias em todo~ o;; municipios 
do Est:tdo, 1Je accord.o com a lei em vigor 
n. 35. de 26 de janeiro de 1892, e o decreto 
n. 1.542,de l de st1tern.bro de 189:~, importanJo 
a duplicidade das mesas em desac11.to á auto
ridarle da lei.que e a base da. ordem social, re
commendo-vos que or·deneis rigorosamenre 
aos delegados de policia e mais autoridades 
sob vossa jurisdicçãa que niIQ consintam crn 
tues ajuntameiitos, qualquer que seja o lo_qar 
para elles escoUtidtJ, empregando a (orça para 
dissoZ.Vel-os, no caso de desoberlfoncia ás ad 
moestaç;ões que devem aquellas autorid3...'1.es 
dirigir aos que tentarem pertl\rba.r a ordem 
publica, devendo as autoridades policíaes la
zer cllegar ao conhecimento de todos por 
meio de edital que niio só o governo não per· 
mitte a reunião projecfada para. formaçao de 
novas mesas no di& 20 do corrente, como que 
não permitte que os eleitores cornpàreçam 
para dar o seu voto no dia 30 em edificio ou 
logar não designa.uo no edit,,1 i'ciJS presidentes 
dos r~clt<acs conselhos ;;nmicipaes, sob as penas 
de desacato e desobcdiencia á. a.utoPidacle do 
governo, prisff.o cm fla!p·ant" e o cor.ipetente 
processo, all:m 1/a tlis .• ·ol.uç1io i11rnzc!.lia1a de 
taes o.junto.mentos ille;;rttr\!l, 

Sàude e fr<1.tcrniJ<Lt.le. -,1IM 0li11h" G'crce~.» 

Não contente o presidente do Estado de or
dena.r às autoridades loc~es a ma.for resisten
cia á ex:,,cução da lei federal, passou a dar 
as mesmas ordens a funccioriariõs íederaes. 

Assim é, que di1'igiu o seguinte ollicio ·ao 
inspecto;· da Alfandega de A1•aeil.jú: 

« Esfado Fe:.i'.erado de Sergipe. -Palacio elo 
Governo em Ara.cajú,19deDezembro de .1896-
2" secção-N. 15-Tenrl.o ordenado, por in: e1·
medio do Sr. D1·. chefe de policia, as :iuta
ridades policia.e3, que uã.n con;intam em re
uniões de mesas elaitorae~ fóra dos Ioga.res já 
deslgnados pelos presidentes dos actuaes conce· 
lhos municípaes. dissúlvendo-os.sendo pl'eciso, 
a.té com em prego da força arma.da.e chcgawl o 
ao meu coonecimPuto que os admin\str'v'o1·es 
d3.S me~as de renrlas rle S. Christovâo e E>
tancia., sob vos•a ,jurísdicção, haviam cedir1o 
as casas em que runccioriam aquellas repar
tições para a reunião dos concelhos muuici
paes que teem do eleger aquellas mesas, lern 
esse facro ao vosso conhecimento, afim de que 
vos digneis de providenciar para que nii.o s~ 
realizem as ditas reuniões naquelles editiciris. 
evit,1ndo de;;te modo contl.ictos certos q ne 
podem tra:z.er prejuizos aos interesses da 
União.~ 

Esta. ordem motivou o seguinte telegramma 
do Dr. Bernardino de Campos, actual Minis
tro da. Fazenda: 

« N. 311, do rlia 19 de Dezembro de l8Ç)6-
lns pectol' Alfandega Arae!ajú - Deveis deix,u· 
funccionar no edificio da. .>..lfandega e quaes· 
quer outros dependentes deste mmbterio as 
mesas eleitoraes o•·ganiza1las, de accordo lei 
n. 426, de 7 de cll:!zembro corrente » 

Essa. posição criminosa do presidente de 
Sergipe, attentando contra um :preceito da 
C11nst1tuição FeJera.l que obriga. a execução 
das leis federaes,determinou que !Osse reque
rirlo, em füvor dos antigos concelhos, habeas· 
coipus preventivo, que foi concedido pelo 
juiz secdona.L do Esta.do, que o comrnunicando 
ao preoidente do Estado, e:ste taxou ess:L 
concessão de um crime, de um delicto, de 
uma violação á. lei. (Doe. n. 2 A.) 

Em face de doc11mentos de tão incontesta
vel valor, em prova. de que o presidente do 
Sergipe não respeitaria o haóeas:coi1ms conce· 
d ido, o juiz seccional, afim de não ver accin
tosameme obstruida. a execuçã.o de uma lei 
fe·leral que llle cabia cumprir, :.í. face do5 
termos do in•t. 7°, § 3°, da Constituiçào de 24 
de Fevereiro, con>ultou ao Vice-Pi·esklerite 
da Republit!a. si po(Ua contar com a rorc:i. fa
deral p11m manter o seu acto, tendo em re
sposta e~te telegramma: 

« Palacio do Pre3itlen te da Republica., 19 -
Juiz secdonal - .Ara.cajú - Podeis requi::itar 
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t'orça federal, aílm de fazer respeitar ordem 
luiúe~s-coi-p·!!s.-Mmioel Victorino. » 

Eis abi, em face dos documentos , os factos 
t<>es quaes se de1•am. 
· Agora os commentemos e . os confrontemos 

com :i. lei. 
Toda. essa posiçf.o do presidente de Sergip~ 

liga-se ao interes~e que tem de impor, como 
doutrina, o que procurou susteniar em seus 
documentes, isto é, rle que tendo 3. lei ele 7 rle 
Dezembro si-lo publicada. no Estado depois do 
dia 10, quando a. lei de 92 •!etermína. a real1· 
zaçã.o de um acto preliminar da eleição, ella 
.fica.ria sem applicação no seu art . 2•· _ 

E' errada. esta clout.rina.. Antes de tudo, 
salientemos o f:tcto jit exuberantemen te pro· 
va.do r1e que si a lei foi em Sergipe publica.da 
olficlalmente a 13, foi por culpa excl\1siva do 
pl't'sideate do Estado. que sonegou-a ao cc
nl1eciment.o do publico e da.s autoridades. 
Elle a. tinha recebido na integra desde o 
dia 7 . 

Além rlist.o, acredita.r ·Sf! que o acto real~-
23.do a 10 de dezembro pelos novos concelhos 
de Sergipe é tã.o essencial á eleição a ponto 
de gal:'antir- lhes o direito de presidil a, an
nullanrio :i.ssim um novo r egimen de lei, pelo 
facto della ser publicada a. 1:3, isto ê, 17 
d ias antes dessa mesma eleição,-é a.fflrmar o 
seu ca;racter de ina.lterabilidade, caracter que 
não estú., nem no texto da lei eleitoral, nem 
no seu espírito. 

De facto. Que diz a lei eleitoral~ 
Diz a. lei n. rn.;, ele 2:3 •le setembro de 1893, 

em seu art. 2": « Si o presi~ente do governo 
municipal ou ·qualquer outro membro, ou o 
secretario. (1 eixar de fazer , no pra1,o legal, a 
convocação de que trata o art. 40, § 2°, da 
lei n. 35, rle 2ô de janeiro, para nomea.ção 
das mesas f;'leitoraes, qualquer immt!dlato em 
votos poderá fazel-o. » E o art. -10. § 2°, d :1 

lei n. 35, d.e 26 de janeiro ;\e 0.2, di:.: : « Vinte 
dias autes de qualquer eleição, o presirlente 
do gl)verno municipal e na sua falta qualquer 
outro membro do mesmo g-overno, ou o secre· 
ta.rio, fará a COil'-'OCação dos outros membros 
e seus ímmediatos em votos, por meio de edi· 
taes e cartas o!ficiaes, convidando-os a se re
unir . » 

Quan•lo se verifica a nusencia do presi· 
dente para. da.t··se a substituição pelo ~ec1-eta· 
"iO ou outro qualquer membro '? -

I-fa de ser no dia. 10. esgota.!!as , porém, as 
hora$ legaes. Log-o, a formalidade eleitora.l 
pre;;cripta. na lei pôde dar-se clepois 1lo di::. 10· 

Em que ella cou:>i~te~ Em um simples con
vite aos membros da mesa. a l'eunir-se. A re
união da mesa, pois, constitue o objectivo 
capital do ar~igo, e el!a ha de realizar-se· no 
pra.zo de dez dias, isto é, até o dia 20 de de
zembro. 

Este preceito foi observado pelos ·antigos 
cnncelhos de Sergipe. na vlgencia da lei de 7 
de Der.ecnbro, p.orque e!les reuniram-se a. 2!.I 
de De:r.embr-o. 

Além disto, a formalidade eleitoral que foi 
cumpl'ida pelos novos concelhos de Ser)l'ipe, 
que se reuniram a 12 de dezembro, ficou 
ipso facto 'oulla. quando entrou em execução 
a lei de í de Dn .emhro a 13 do mesmo mez, 
não só porque esta investe os velhos ronce· 
lhos municipaes 1~ :\ attribuição de imicam~iie 
exercerem as funcções eleito:raes, como por
que no seu art: 14 ~H2' prescreve a rev.i~ação 
de tocfas as d1spos1v-oos em contrario a sua 
ex1~cuç50. Euma.dus disposições em contr-a
rio é justamente esta.. 

Veja.mos a.gora os precedentes do Parla· 
mento Republicano em questõt>s ident ica.s & 
esta que ti<•S preoccupa e o aresto firmado pelo 
Poder Lcgisfa.tivo Federal. 

Na. legislaturo passada de 189.{, o Governo, · 
a. br-aços com a. revolta. adiou por duas vezes 
:.s eleicões Federaes. 1le 30 de Outubro para. 
3tl de Dezembro e depois para 1 de março. Os 
d•<cretos de adiamento ch~garam tarde a. al
guns Estados, como Ma.tto-Groso e outros, cojo 
eleitorado de boa fé concorreu ã.s urnas para. 
eleger seus representantes. Com a pubica." 
d i.o <lo decreto de adiamento, o eleitordo de 
novo coucorreu âs urnas, dando i~so legar a. 
uma. duplicata eleitor:il. 

Como o Parlamento resolveu a. questão 1 
Resolveu annullani!o as eleições •1e 30 de 

Dezembro e 30 de Outubro, para r econhecer 
como legitimos os diplomas cios cidadã.os suf· 
fragado,; a. l de março. 

Ora, si a. propr1a. e leiciio em si foi julgada 
nulla. porque depois dclla. entrou em vigor 
um novo regímen lega.!, como um acto pre
p:i.ratvrio e preliminar de eleição, qua.l seja 
o ele 10 de dezembro de 1896, não póde ser 
cons1de1·ado nullo pelo facto de ter eott'a.do 
em vigor um novo regi:nen, sobreturlo da.Ddo· 
se u m caso de força maior, explicado com 
impedimento~ oppostos pelo presidente do 
Estauo? 

Decreto n. 1.668, de fevereiro de 1894. 
Pelo que temos dito evidencia·se :por quaes 

e1·ra.(los caminhos andaram nossos ad.v<ir · 
s1~rtos, e quão iuuteis foram as trapaças o 
sopbiscnas do president.e do Estado no teme· 
r a rio empenho de burlar uma lei do Con· 
gresso, oppomlo-se directamente e por factos á 
sua execução c'ln dia. determinado, como 
pl'ovam suae; portarias publicac'.a.s no :Dim·io 
Otficial, d~ 15 e 18 de Dezembro (does. ns. 3 
e 4 e outros}, e por diver-.,os incidentes que 
passamos ás mãos da illustre Commi.ssão. 

T;:es e tantos foram os desatinos que afinal 
illuminou-se-lhe 11. consciencia. e recuou â. 
face do art. 109. do Codigo . Penal ! 
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E po1' que na carreira. vertiginosa, que o 
assoberb.:tl"a, arrastava pela mão delega.dos, 
subdelegados, o chefe de policia, membros 
e1fectivos do anterior concelho municipal, 
çommandantes da força estadual e outras 

·figuras de sua comedia eleitoral, tev~ de em-
pallidecer terrificado deante do art. l 15, § 4°, 

··do mesmo Codigo. 
Depois de loucuras de toda ordem, entoou 

o po1nitet e comprometteu-se a não perrnrbar 
mais o :pleito de 30, o que cumpriu. 

Apreciando, como convém ao interesse· pu
blico, a. in1fole e moralidade da. fórma repu
blicana, a improcetlencía dos diplomas que 
impugnamos, a Corm:aissão se convencerá 
que, além dos vícios de origem que analy· 
samos, elles representam o conluio do crime. 
Arts. cit. do Cod. Peo. 

Poderiamos ir muito adiante, mas não 
queremos mais fatigar ti co_mmissão. ~ por 
isso rogamos-lhe que acce1te como incor
pora.das a este traball10 as veridicas infor
mações constantes do Jai·nal do Cammercio 
de '27 Jo corrente mez. 

A materia de facto alu estã exposta com 
nitidez, ao µasso que o l:em informado es
criptor as comprova coro documentos de pal
!litante actualidade. 

Não nos occupa.remos neste momento de 
criticar as eleições apuradas em fa.vor dos 
nossos contendores, porque as ~ctas apresen· 
tadas por uma e outra. parte, com Oll do
cumentos auxiliares, dirão quaes as que ex.
primem a verdade legaL 

Conclustto 

afim de burlar os etfeitos da. m01•alisadora 
lei n. 42G de 7 r1e de.zembro de 1896. 

Diz o o art. 2° dessa lei ; 

«Nos Esta.do~ em que, durante a. presente 
le~islatura, foram renovados os Concelhos oa 
lntendencias Municip~es, em cump~·imento 
de lei promulgada na vigencra dos respe· 
cti>"os mandatos. reduzindo o tempo de du
ração destes, são unicamente competentes 
para. o desempenho de funcções eleitoraes, 
inclusive os trabalhos de apuração e expe
diciío de diplomas, na eleição designada. para 
30 de dezembro deste anno, os membros dos 
Concelhos ou Intendencias snbstituidos a 
seus immediatos om votos. 

Pa.r-a a. dita. eleição nos Estados a.Ilnaidos 
não serit. considerado válido alistamento elei
toral oa.ganísa.do sob a intervenção dos novos 
Concelhos ou Intendencias:» 

Sanccionada e promulgada. a 7 de De· 
zemhro, tbi a lei n. 426 transmittida por 
via telegraphie:i., nesse mesmo dia. pelo Mi
nbtro do Interior a.os Governa.rlores dos Es
tados, sendo, entretanto, :publicada no I>ia1·io 
O(fi.cial de Sergipe a 13 do dito mez, com a 
circumstancia S.ll:gra.vante. desabonadora da 
respeitabilidade do governo de um Estado, de 
ser elimina-la na publicação o data do tele
gra.mma transmissor da. lei ! (Doe. u_ 5.) 

Transmittida, a 7, a lei ao Governador a 
:por este publicada a. 13, devia por elia. ser 
feita. a eleição do dia 30, ainda mesmo não 
prevalecendo a publicação anterior da lei 
pela imprensa não official 1 

Não ; respon1le o governador, porque de 
accôrdo com a lei anterior vigente, isto e, a. 
de n- 35 de 26 de janeiro de 1892, vinte dias 

Demcnstrado a toda luz, como foi, que o antes da eleição, tinham sido convocados os 
concelllO_presidido p_or Alfredo ~ontes é nullo novosconcelhos munidpaes p~ra a. eleição 
em raza.o do sua incompetenc1a; que elle das mesas e estas já ]!avido sido eleitas no 
apurou eleições processadas perante mesas dia. 12, vespera da publicação official da lei 
orgiinizadas pelos a.ct~aes concelhos, trans· que não podia ter o eJieito l'etroactivo de 
gredindo o art. 2° da lei n. 426; demonstra.tio lannulla.r as eleições já. feita.s das ditas 
mais que a apuração presidida por 4-ll"redo mesas. 
Franco é a uoica ~-erdarleira, porque foi feita. Não procede a objecção do governador, 
perante mesas eleitas _p~los me~bros dos ao- pois que, dispondo a lei de 7 de dezembro 
tigos concelhos mu~1crpaes: ~ log1co que. que a eleicão seria feita de accordo com suas 
mantidos os nossos diplomas, seJamos prucla- ·disposições, logo que foram estas conllecidas 
mo.dos deputados. ficaram ipso-facto sem va.lor quaesquer actos 

Rio. 2 rle maio do 1897.-Gemfoicma ])ra:;ii. preliminares da eleição, maxiriu! praticados 
-Felisbello Frcire.-Josd Rodrigues da Cosia de má. fé, sob pena de subordinar-fie o prin
Dorir.t.-Olympio Oc!mpos. cipal ao accessorio e dar-se~ anomalia de 

depender a execução das leis federaes da. 

Eteiçffo de S~rgirie-Tratando o Congresso 
Nacional ela verilica.ção dos podere~ dos re
presenhnt"s ultima.mente eleitos pelo Esta.do 
de Se1·gipe, é ~pportuno recordar o que 
occorreu no pleito para. que a verda.de 
appa.l·eça. escoimada de todti a chieüna desen
"'10lvida pelo Governador do pequeno E;0tado. 

mercê, d.o capricho ou da chicana de gover
na•1ores desabusados, cabalistas eleitoraes 
sem escrupulos. 

HaYerá quem, de boa fé, diga. que n. lei de 
7 de Dezembro, mesmo publica.da a 1:3, não 
fosse sufficientement1J conheCidn. em todo Ser· 
gipe p:lra, de accordo com ella, ser feita a 
eleiçã.o de 30 ~ 
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No Amazonas, o mais vasto Estado da Fe
deração brazileira, a nova lei foi conhecida 
de modo . a ser pot• ella feita a. eleição; em 
Sergipe, o menor dos Estados, onde dentro 
de 24 horas chega uma c>mmunicação da 
capital ao ponto mais longínquo, não houve 
tempo de ser conhecida a lei,conforme allega 
o governador ! ! 

Ora, dasde que não se póde contestar que 
os 17 dias .decorrentes en tre a publicação of
ficial da .. lei e a eleição fossem sufficientes 
para os actos preparatorios desta, claro está. 
que a eleição legal do E~ta.do de Sergipe é a 
procedida de accordo com a referida lei, em 
virtude da qual consideram-se eleitos Se
nador o Dr. Coelho e Campos e Deputados 03 
Srs. padreOlympioCampos e Drs. Rodrigues 
Doría, Gerniniano Brazil e Felisbello Freire. 

O governador de Sergipe, bachárel Mar
tinho Garcez, intervitido no pleito com um 
desembaraço não comrnum, sappoz nullificar 
a lei do Congresso, precipitando a eleição 
das mes.i.s no dia 12,com um açodamento tal 
que provoca suspeitas ao mais desprevenido 
espírito, e, o que é mais, concorrendo para 
ficarem sem efl'eito convocações já. feitas para 
o dia '20 como succedeil nos municípios dP 
Larangeiras,: SqCCOI'l'O e Estancia,annullando 
desta arte carnarariamento um rlos actos 
preparatorios da eleição, cousa .que contesta 
pudesse fazer a lei de 7 de Dezembro. (DJcs . 
n~. 6 e 7 .) 

Seria contristador para os nossos costumes 
politicos se vingasse a tramoia do governador 
de Sergipe, que deixou bem mànifesto o pro
posito de não dar execução á nova lei, por 
que s. Ex. só consid01'a vâ venceo.ores os seus 
candidatos, senda a eleição feita por sua'> 
mesas unanimes, verdadeiras rateieíras de
voradoras dos votos do3 c.ontrarlos. 

A maior parte dos extínctos concelhos mli· 
nicipaes se compunha dé pesso,i l dos dou
grupos pleiteantes, sendo que em :dguns o 
governador tinha maioria; mas, não con
vindo li. este um encontro em campo raso, 
procurou illudir a execução da lei, fazendo 
como quem nãO pode, trapaceiando. 

Toda a argumentação do guvernádor con
siste em dizer que já estavam eleitas as me 
sas a 12, quando a lei foi publicada a 13; e 
não ter esta effeito rectroacti vo, º" portanto, 
não poder annullar a eleição das ditas 
mesas. 

proprio governador contribuiu para nnnullar
se ,como ticou dito, a convocação já feita 'iara 
" eleição das mestts a 20, em alguns muni
cipios. 

No dia 5 de Dezembro o Diario Official de 
Sergipe disse, a proposito da noticia rle ter 
sido approvado pelo Congresso o projecto 
convertido na lei n. 426, de 7 de Dezembro : 

«Oo presidentes dos conselhos municipaes 
só podem e só de vem receber ordens e 
instrucções pa:·a alterarem ou modificarem o 
process, eleitoral da lei n. 35, de 26 de ja
neiro de 1892 quando pelos canaes compe
tentes lhes forem transmittidas por ordem 
•lo Presidente ele Estado. 

Assim, sendo, si ate o dia 15 do coi·
rente e3Sa> ordens não chegarem, de
verão no dia 20 as mesas eleitoraes ser no
mea1as pelas actuaes intendencias, etc, et~.>> 
(Doe. n. 8.) 

fato dizia o orgão official no dia 5. porque 
daqui se mandava dizer ao governador que a 
lei não seria rnnccionada a tempo de ser ex
ecutada. 

No dia 6, quando outras inf0rmações lhe 
fMam dad }) s, dirigiu S. Ex. a seguinte i:~pis
tola a urri dos chefes pollt.icos officiaes. (Em Ser
gipe, o governador Martinho .introduziu a 
pra.ti<' a. ai t imente democratica de só en tender
se sobre os negocios municipaes com os repe
ctivos cilefo3, eleito3 pelos chefes dos outros 
rtmnicipios); 

«Ga.binete da. Presidencia do Estado de Ser· 
gípe - Arac1jú, 6 rle dezembro de 1896.
lllm. Sr. Coronel Sebo.>tião da Fonseca. An
drade. 

Corno rtu dia 10, deverá. o presidente do 
concelho municipal publicar e litae3 de que 
trata o§ 2", no art. 39, d t lei n. 35, d.e 25 de 
janeiro de 1892, e tambem fazer a convo
c:i.çã.o dos outros membros do co11celho e seus 
irnmediatos para se reunirem dentro de dez 
dias, atim rle se degerem os membros elas 
meias cleitoraes (art. li,§!ª, do deceeto 
n. 1.542, de 1 rle Setembro) de 1893; recom
menilo-lhe que seja designado o Llia 12 para 
a organ iza.çü.o das mé5as, porque assim con11em 
aos nossos interesses potiticos, ficando ellas 
n-1quelle d·'.a organizadas em todo o Estado, 
com!J e me-u clese.f o. 

O governador faz que desconhece os innu~ 
meros casos de nullilicação de eleições, feitas 
de boa fé, em logares onde não tenha che
gado a noticia do adiamento das mesmas 
eleições por lei ou por acto do Poder Ex· 
ecutivo. 

Com os protesto3 da minha estima e con
sideração. ass1gno- me - Martinho Garcez .>> 
(D.e .. n. 9.) 

De animo deliberado a não respeitar tt lei 
do Congresso. o governador, que <l. recebeu 
por telegramma no dia 7, á noite, só IJ, pu
blicou, sem data, no dii1 1 :1, j á. estando urga
oizad<is as suas mesas na vespera. E,si este é o precedente u niforme,qnanto o. 

eleições, contra.rio não póde ser o referente 
a actos preparatorios dellas, sendo que o 

Camara V. U 

Pergunta-se : é legal, é dec;ente, é mo rali
zador, é republicano que um governador de 

B3 
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Estado receba uma. lei federal que tinha de 
ser executada em dia proximo, demot·esua. 
publicação pelo tempo que quizer pat'a nulli· 
ticar 0:5 e:!foito~ da mesma le!, e:n proveito 

- -IS.os seus interesses :partidarios~ 
Respondam os hOmens de consciencia. e de 

. J.ei. 
Consultado no dia 10 (Doe. n. IO) pelo Pl'e 

sidente do concelho munki11al da Capital do 
Estado, que rl i~se ter sabido pela. Fotha de 
Sergipe haver sido sar:ccionado o projecto 
convertido na ultlma lei eleiwml, si devia. o 
conselllo contirrnar a cumpl'ír a.:.; fois elcitD
raes vigentes ou suspender o seu funcciona
mento e curn11rimento de rnes leis e esperar 
que a. lei ultim~.ment' vota:h tivesse sua 
e:x:ecuç1lo no Estado, resp,1ndeu ü governador 
que« de accordo com ü decreto ;~. 5í2 d.e 1;?. 
de Julho de 1890 a.s lei.;: dll. Uni~o e decretos 
do GoYerno Feàeml obrigam: 

a) na comarca, da capital de cada E~tado,no 
terceiro dia depois da sua reproducçü.o na (Q.. 
lha officia.l ou de aununcio na mesma, de te
rem sido reruettido; pelo coITeio os exempla
res dcstinaàos âs autoridades C'Jillpetentes 
para a sua execuçfl.o; 

b) em todas as outras comai·c;1s, no ter
ceiro dia depois da. publicação foi ta pelo juiz 
de direito em audiencia ou, na falta., findo o 
mesmo prazo 1la. lettra. auterior. augmcn· 
tanrlo ele tantos dias quanto:; 30 l~ilometros 
medial'em entre a capital e a sede da co· 
ma.rc1~.:a-

E' realmente digno do jurisconsulto autor 
d;1s NuUirlades ju,-ídicas u argumento do go
verna.dor de Sergipe ! 

Infeli:1;mente para s. Ex. esse decreto 1lo 
Governo Pro»js01'io. que, a!hi.s, permitte a 
transmissão de leis por via telegraplüca, foi 
derogado pelo art. 7". § 3 .. da Constituição 
que ctiz: 

« As leis da União, os actos e as sentenças 
de suas autoridades, ~erüo executados em 
todo o paiz por funccion<!.ríos !eder·aes, p'>
deudo, todavia, a execuçii.o das primeiras sel' 
confiada aos gov6rnos dos Estados,· mediante 
annuencía dest<::s.» 

Serí(l. deveras curíorn que a execução das 
leis federaes esth·esse dependente da ordem 
dos governadores Martinhos-Ga.rcez e juizes 
estaduaes igualmente .Martinhos ! 

Infolizmente ainda. par·a o go"Jl.lrnador, não 
entendeu assim o illustre Vice-Presitlente d:i. 
Republica. que, pur telegmmma ao procura
do1· seccional, mandou publicar a lei :pa.ra 
todos os elteítos. 

« Pa!<Lcio do Presidente tln. RepuNic;t. 12 
-Urgente-Procurador seccional- Aracaju. 
Vice-Presidente RepuhlíC<:t., nmmleo.. lei 1i. 426 

de 7 de Dezembro corrente, afim do que a 
fa.ç:i.es pu blicr.r -p~lri. im pren8<i 1U~3SC Estado 
para todos os e1füitos !egacs.- Borqes Non
teira, secretario-do P1·esidente da Repubii::3.» 
(Doe. n. ll).-

Suppondo o govarnador de Sergi:Pe que o 
Vice-Presidente da Rtioublíca em compet•,nte 
p3.r:i. a.iterar leis, annu\lar elf;i~,U.o de - me.,;a~. 
etc. etc., foz-lhe no dia 9 urna consult:t q no 
occupa rtna.tro coiurntws do .Diario O(ficir-'-t, a 
<lllal, não sendo mat,; que uma conversa com
prida. mereceu a. Sl)guinte correctissima l'es
po~ta: 

« Esta~ão de P«lacio, 13 de dezembro ue 
1896- Recebi vOSSl} tde11:ramma.. Govemo li
m ítou-se a promulgar e publtcar lei que 1J1e 
pareceu 11ispensa.r instrucçiies. 

Duvi•.las e ernbar·~ços 1JS.ru sua exM•.1.;:í.o, ~ó 
pelo poder competente que é o verílka1.lor, 
serão tomados na devida C<)ns1tleração- .Jfa
noet l"iclvrino.» (Doe. n. 12). 

Apezar de<s::r.. resposta. do Sr. Vicc-Pre:;i· 
dente àa Republica e d<t ordem t\q S. Ex. ao 
ptocurador seccional para public:.1r ~· lei, o 
governador entendeu de levantf\t' contlicto, 
nppondo-se ;'• mão armada. á execução da 
mc~m~ lei, commetteudo assim crim•J p:·e
visto no Codigo Penal. 

Não sn.tis!eito de, por sua policia e judica· 
cura, ordenar a prisão, em flagrante,de e:el· 
tvres, a dispersão das mezas e ;ijuntamentos, 
processos e suspen~i'~o a escr't vães CJ. ue l'e;;b· 
tl'assem actas das eleições íeitas pela nov:i. 
lei, etc. etc., levou a sua teimosia. a.o l•Onto 
de ameaçar a. Uníii.o, ::?orno se vê do sci:;uinte 
officio iJ i1·igido ao inspector- d(!. Alfandega ue 
A1acajú; 

<Estado Federal de Sergipe.- P~tl:icio do 
Go1'erno ,no Aracajú, 10 <le dezembro ue 189U. 
-2" Secçflo.-N. 15.-Sl'. inspector da Al· 
fündega. desta citlo.tle.-Teodo ordcnatlo, por 
intermedio do Sr. Dr. Chefo de Polic:b, its 
autoridades policíaes que não consintam !lm 
reunfüo de me~as eleitorues fóm dos logares 
ji de~ignados pelos presidentes dos actuaes 
conselhos municipaes, dissolvendo-as, seudo 
preciso, até com emprego da 101•ça aI'!.nada, e 
chegando ao meu conhecimento que os ad
ministràdores das mesas de rentl<1s 1k ::;ão 
Christovão e Estanci<i., sob -vossa jurisdici;-.1o, 
haviam cedido as casas em que funccionam 
a.qnellas repartiçües para a Teuniã.o dos con
celhos municipaes que teem de eleger "quellas 
mosas,levo esse facto a.o vosso conhecimento, 
afim de que vos digneis üe providcmciar 
p:i.ra que não se realizem as dtta.s reuniües 
naquelles edificios, evitando deste modo, con
tlicto~ certos, que podem trazer pTejuízos ao~ 
interesses •fa U11ià.o.-Sa.ude e fraternidade. 
-llf<J,rtiiiho G(w<:c::;. }) 
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Como não podia deixar de ser, o Sr. Vice
Presidente e seus Ministros não se intirni· 
rla.ra.m c om as ameaças do governador Mar
t inho Garcez,cumpriram a. lei,ordena.ndo aos 
chefes das l'<Jpartições que facultassem os 
eúificios federaes pa.ra. nelles se procedei• a 

a 7 pelo Governa.dor do Estado foi por este so
nega.da. dando-a a puhlicidad~ seis dias rle· 
pois, a 13, no intuito de nullificar o objectivo 
moral isador dá. dita lei. . 

-eleição, <le accordo com a lei de 7 de Dezem
bro, como se vê, entre outros, dos seguintes 
telegr11 mmas: 

<tRepa.rtiçii.o Geral dos Telegraphos, tele· 
gr-.i.mma n . 40 da Estação do Pala.cio do P re
sidente ela Republica. Expedido em 19. 
Procurador secciooa.l. Mesas eleita.s de n.c
eordo lei o.426 de 7 de ile7.embro de 1896 ·po
derão funccionar nos edificios publicos que 
forem designa.dos pelas respectivas inten· 
dencias, ou concelhos municipaes. 

No caso de perturbação ela. ordem ou vio
lencia. commettido. contra. ellas poderá ser 
r equisita.da. o. força federal para. mantel-n.s 
no exereicio legal de suas funcções. 

Fazei p ublicar pela imprensa.. - Manoel 
Violoi-ino. » 

« N. 311 uo dia. 19 de dezPmbro de 1896-
Inspector Alfandega. Araca,iú- Deveis deixar 
fu.nccionar no ediftcio da Alfandega e quaes
quer outros dependentes deste minísterio as 
mesas eleitoraes organiza.das de accordo 
lel n. 425 de 7 de dezembro corrente.- Ber
nardfao de Campos, Minist1·0 da. Fazenda.." 
(D-Ocs . ns . 13 e 14). 

São tantas e taes as incoherencia.s, as con· 
tradicções do Governador, que denunciam 
logo ú. primeira. vista, a. ruindade da. causa 
que a.doptou . 

A 5 de dezembro deelara que, si até 15 os 
actuaes concelhos muuicipaes não recebessem 
ordens sobre a nov.1 lei, a. 20 devia.m sér 
eleitas as mesas ; a 6, escre•re maorla11do 
eleger as mesas a 12, por assim convir aos 
interesses 1ioti1icos <lo seu grupo; a 9. con
sulta.ao Presidente da. Repu blic::i. sob1·e <luvi
das e embaraços na execução da lei. e, antes 
de receber a resposta., que foi tlad;i. a. 13. de
clar a. eleitas as mesas a. 12 e respon<le, a 10,ao 
pt esitlente do concelho de Ar acajú que ficaria 
sem execução o art. 2" da lei. 

Ainda mais: diz o .Dia1·io Of{'icia.t qu e a.s me
sas foram Ol"Ja.Oi.za.da.s no dia 12, entretanto, 
de 1locumentos fornecidos pelo governador 
110 coronel Vo.lhdão. consta que foram orga
n ízactas. a 10. (sic ~).a ll, a. 12, a 13. a. 20 e 
uma, a do Soccorro, a 29 e a. 30, conforme 
dous documentos pn,ssados pelo mesmo indi
virluo servindo de secretario do Conceluo ! 

Para ultima condemnação da. eleição 1la. 
turma. VaUadão que já na legislatura passada. 
contestou a eleição dos seus mesmos adver
sa.rios de hoje, sem que tivesse a. satisfac;-ão 
de obter um voto siquer a. seu favor, o 

A. :i.ttitude energica do Presidente da Diario Ofliciat de Sergipe, que antes da. elei
Republica e de seus tninistl'Os,intervindo pal'a ção disse que as mesas tinham sido organiza· 
que o Governador de Sergipe não ludibriasse das pelos novos concelhos, affirmou no dia. 3 
os poderes Legisla.tive e Execut ivo da União, de .ian~iro deste anno que em muitos muni
poz agua na (ervut'll. Ce~sa.ram as hostilida- cipios as mesas fora m organiz;i.da.s llelos anti· 
eles. o homem accornmodou-se, revogou :is gos concelhos! 
suas ordens de emprego de força. contra me· E' tul o assombro causado po1• esta. decla.1·a
sa.s eleitm•aes e telegra.pbou ao comma.nda.nte çã.o que denota. um desequilibrio mental, que 
do districto milita.i· diz;endo que fosse consi- transcrevemos textualmente o trecho respe
derado sem brio nem dignidade, si a for~.a es- ctivo; 
tadua.l continuasse a impedir a execução da 
ouva lei. «T•xlos nós sabemos que nenhuma questão 

E o p leito correu, segundo coníissão de am- poderin haver sobre as rne.>as organizadas em 
bos os grUllOS contendor63, line e pacifico, muitos municipios, po.,.que o tinham sido pelo:; 
em ger al, sendo que em mais de um munlci- membros d-Os amigos concelhos r11.v.nicipaes, 
pio as duas mesas funecionara.m no mes:no como Lara.ojeiras, S. Christovão, Esta.ceia., 
editicio, cada q uaJ em sua sala, · Ria.chão, Campos, Simão Dias, Buquim, Ita-

E o confficio levanta.do pelo Gover nador baia.ninha e outros mais.» (D-Oc. n . 15}. 
qne, a. to<lo o t ranse, queria. evitar um en- E accrescenta o mesmo Diarío: «A opposi-
contro com os seus adversa1·ios nas mesmas ção terá. a vilania de negar esse facto ? » 
urnas e pel'ante mesas que ga1·autíssem o di-
reito de todos. passou de conflictC' armado Quem o nega. e o proprio .Diai·io que publi· 
p:i.ra. confiicto de p;•incip~os, e da.hi a dua.li- cou dcclaraç5.o em contrario do g-overnn.'\or e 
dn.<le de ~leiçlo, cD.so que ora occupa a atten- dos presidentes dos concelhos no:.os. 
çilo rlo congresw. a saber: U.riit ~ elei,;:i.o feita. Ent re paren tl1e~is: Para. ter -se U !ll:\ alli03• 
ile accor1lo cotn :i. lei vota<fa pOl' esse me:;- tra. do (!!;tylo olficia.l do governo MMLi o!11> 
mo Con.,res50 e mandada. -publicat' pelo Garcez, transcrevemos por curiosi11a1lij o 
Presidente 111.1 Republica. u 7 de dezembro ; O tl· seguinte trecho do editor inL do lJ íario (lo 
tra. feita.contr ;i. essa.mes1r.u. lei, llUe. r ecebidn.s 1 citado dia. 3: 
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«Essas cou!.'as de saltimbancos de feira, q.ue 
trazem comediantes ~::n·apinrodas de zarcão, 
levantando as ~a.ias até r1eixar vêr as virilhas. 
a.r1•oxeadas pelas er.chymoses da ~yphylis, só 
agradam a criados t\ cocheiros ete .1> 

Ainda mesmo publicada. a lei a 13. após a 
eléÍção, na vespcra, das mesas eleitv:ll.es, 
estas não deviam J>revalecer em contrario ao 
P'Néeituado n$ m~~m(I. lei snb pretexto de ter 
esta e1feito retroactivo, porque, si a lei de.26 
de janeiro de 1892 fixa o prazo de :W dias 
pa.ra oR actos preparatorios na eleição, nã.o é 
por certo insnfüciente o prazo de· 17 dias para 
esses mesmos actos. 

Assim, entendeu o governador do Ama
zonas, que. ao conn'll.rio do de Sergipe, res
peitou a lei do Congres.so e por ella mandou 
proceder i~ eleição. 

A ultima. incoherencia do governador de 
Sergipe foi mandar fazer eleição por me:;as 
organizndas pelos novos concelhos e a.pu1·al-a 
por membro;; do antigo concelho. 

A' vista tlo expost<>, pergunta-se · 
A lei eleitoral, tra.nsmittida iior tele· 

gramma. ao govel'llador de Se1•gipe a 7 :podia 
e devia sei· executada no pleito de 30 do 
mesmomez 1 

À sonegação da lei a publicidade. por pa.rte 
do gove1·na.1lor, pelo espaço de 7 a. l:cl, deve 
aproveitai· aos candir]at<>.• em favor àe quem 
se tentou burlar e execução da dita lei? 

Ninguem de boa fé responderá pela nega
tiv·a á primeira questão e pela a!fümatíva á 
segunda, pois o contrario seria moralisar 
uma tramoia indeccrnte. 

São estas as questões que constituem a pre· 
liminar do ca..<:0 eleitoral de Sergipe. a qual, 
resolvida, quasi dirime a pendencia o ftrrna. a. 
doutrina sobre a execução das leis felieraes, 
as quaes, si, por um absurdo, prevalece,;se a 
pretenção da. LroHpe Vr.lladlío, ficariam su
bordina<lás aos caprichos, inte1·esses e me1·cé 
do;;: governadores df. E;,itados, sendo annullada 
a <i.cção do Poder Legisla.tiYo da Unfüo 

E' portanto, de these consti~uclonal a 
questão da eleição de ~ergipe, que será resol
vida pelo Co;:igresso com sabedoria de mo:lo a. 
garantir-se ell~ proprio contra os governa-
dores desabusados. · -

Rio, 26- Abril de 1897.- Cfois. 

REPLICA 

'J' SERIE: 

S1•. Presidente e mais membros da 2;' Com
missão V<Jrificadora. de Poderes: 

Nós,os Deputados eleitos pelo Partido Repu
blic..1.DO Fede1·al de Sergipe, tivemos a honra 

dD submetter ao ·vosso esclarecido criterio 
<luas preliminares, uma sobre l!- duplicata de 
elei,ões alli rirocedida.s, outra acerca da va.l~
da.de dos dipI_omas oriundos da allud1da dupll· 
Clltn., Esta ultima preliminar, já na ordem 
logica e já. na de mera chro~ologia, er~ pos
terior :iq llella e se lhe prendia. corno s1mp~es 
appendice. lnverteudo a ordem_ systemat1ca 
rlos referidos pnpeis, a contestaçao que lhes 
Oflpuzeram nossas antagonista~, comeca pelo 
ultimo, e forçarlos somos, pois, a proceder 
:i,gora de igual forma. 

"vamos refutar,passo ~. :passo,osargumentos 
e allegações dos a~lvers<~ríos, segumdo·os im-
placavelmente um a um. . 

Antes de tudo, Srs. membros da. 2" Comm1s· 
i.-fto Verificadora de Poderes <la Camar-a dos 
Deputado;; <la Republíat dos Estados Unid_9s 
do Brazil, releva. despertar a vo.;;sa atteu~:u.o 
para o que poderíamos cham~r o sainete 
psychologíco d:.i. peç:i., aquella singular ema
naçii.o de il'l'itabilídade que se cons~gue em 
parte dísf:.r~r pelo emprego ~~s ant1ph.ases 
e da reticencw,, essa hypocr1sta do estylo, 
bastante cl3.ra, ent1·etanto. par;i q uern niio 
pe· deu ain1la o significado dos termos. 

De ora avante, senhores, ficamos a saber 
que a aagressão e a di11tribe não estão nas 
palavra~ rnesmas,siaão no tom ~ais o~ menos 
intenso que se l11es 1mpnmao dia:pasctovocal 
de cada um. Disfarçar com doçuras na voz 
as aJfrontas mais cruas. as expressões mais 
dolm·o:;as, na palavra fü.llada., e com reticen
cia,; e gripha.mentos ironicos, na p:i.lav~a 
escripta, afigura. se aos autores, aos ha.be1s 
autores da contestação, um sulvo-conducto 
para as regiões da moderaçi.i,() e cordu1·a de 
que se inculcam eroeritcs cultores. 

Obedientes ao condernnaYel sestro de inju
riar a natureza bumnna em geral, e parti· 
cularmente a daquel!es que teem a <;J~sven
tura de ~er sen;; impugnadores n:i. pollt1ca de 
Serdpe, eíl-os que :.i.tii-am sobre nós outros a 
serie ••e doestes que tivemos a. pac1enda _de 
colligir nas pnginas de sua contestaça.o. 
Aqui vã.o elle~, para. que bem claro fique a 
que tom aggressivo costumam descer as oly
garchias, quando se dignam de atirar o seu 
desdem sobre os audaciosos que lhes contes-
tam os pri vilegios. . 

Logo à p1·imeira pagina, o papel que tive· 
mos a honra de vos dai· a ler é recebido com 
estes comprimentos: 

~As reclamações escriptas, si nii.o fossem 
um. golpe de !rndacia a so7J1·cpõr na má poliiica 
de Sergipe (a boa é a delles !) contra a q_ual 
erguem· se, ha cerca dç ti·es annos, a lei e a 
morcJ.l •• • » 

Abstrahindo desse .golpe de aiidaçia e golpe 
que se .~olJrcpõc, testa-nos a consolação. de 
que nos oito annos da má polilica de Sergipe, 
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apenãs nos cabem m~nos de tres, e isto mesmo 1 só tirando a sua fürça, H«o d~s muttiplos e va
sem contar aqui _com a. repre-sentadio federal ~·iDs recv.rsos (vêde isto:) da itlaquea~·,to rk {e 
monopoliza.tia por rnembl'OS d.o antigo pa.riido pt1blka, ntío da 11io&encia e fu.lsos titt1tos, po~ 
conservadol' dos ominosos tempos da mooa:r- rém. . . (pag. 6.) 
chia! Pala.vra.s são estas que nenhuma. doçura. de 

Ainda ma.is: fallando do merito intrinseco vo4 :põde abr.rndar .. E 'temos ainda. outras 
de noss:1s pobres pondera~ões, nas prelímina- mais violentas. Vêde. Pha.nte.sia.ndo, não sa
res que YOs apre~enta.m.os, e ínculciindo que -l>emos que especie ele c··ntradicção entre o 
ella.s ~e de~troem por si mesmas, somos brm- facto, correcto de não termos convocado. a lO 
dados com est<:l ra.milhete em. que a. acridez de <lezemb1"0,mosaseleitoraes por um:i.lei que 
dosquafülcativos mal se esconde sob as me- só foi publicarla. a 13, e o facto ainda maiscor
taphoras de.sauor medico: recto d.e h!\vermos apurarlo. ma.is de 30 dia.s 

depois, aseléições pela referida lei, porquanto 
a razão que alli mllita'l'a <la. inexistencia. <la. 
lei, aquijâ não poderia. mais ser ttlle,,crada; 
ata.ca.m-noe assim : 

~<Singular processo de a1,1.tophagia, ninguem 
seria capa:; da con.aebc&-o, si o sefiSo jv:ddico r; 

o gostada "Verdade (estes são pa.trimo1iios del
lesl) pudc:sse-Jn tr"iimiphar sempYc·fas influencias 
pe1·versas de certo ruirtida~·ismo frremncili.,,,,el, 
fero~ (n.í de nós 1 ... ) tal co;;w o que parece· 
an.imar si1Uía emb;·iagar cios adi>er.wrios» 
{pag. 2j. 

Como isto é edificante ! 
Mas temos, logo 9;leante, cousa. maís acre: 

«Com eifeito, a illustrada Commi:>são saberii 
como nossos contestantes, aliás prcs1,1.midM (le 
c::r;periencia e bom conselho, a.te mesmo soi di· 
sant donos do patriotismo indígena, despr.:
nh(lm-se laslúncivelrnente das alturas ào jui;o 
.~ir:o e ím.pm·ciat para (a:;er·em { t) do sophis ,mi e 
dos con~icios a. cllo.ve 1ie interp1'etação da. 
lei eleitol'al. » E mais: «A forra natal foi e 
acha-5<\ rei.luz.ida ã dolorosa. situação ue um 
Estado erplorado 11ela dictadura de.potica e 
discriteriosa.» (pa.g. 2). 

Ainda : «Sergipe ... tem retlectido a ima· 
gem do çonlçfro pesleado; tem se air!<!Hz1.dnh(l.rlo 
n<ts m•Tos dos /ilho.ç que a go~ei-nam.de 1894 pai-a 
cri .•. » ( pag. 3). Não e tudo. Alludindo á revo· 
luçãosalutar que levámos a. eft"e1to no Estado, 
corollario indispensa. vel •la gi•at11le re•·olução 
de 1889, sem o que rnria e será impo~ive! a. 
Republico. em Scrgípe, movimento pa.triotico 
que só allí pôde ser teito tardia.mente em 1894, 
as melisonas contestações encerram phrases 
destejaez. 

«Da massa fr.fomie de esca1uktfos e crimes 
repU!/>?..antes, que jogaram por terra concelhos 
municipaes... na~c~u a moralizadora lei 
n. 420, de 7 de dezembro de 1896, sin;.Lo para. 
radicalmente supprtmir as pe1ielra1ttes anoma
lias que collaca1·a.m o E~tado fort; da fedáa
ç~W. aomenos pam r;arantii· a enorme maioria 
da popiilaçiio eleitoral. • . contl"a accentttadas 
tentatfoas i.lt: ea;políaçi:to. ( Analysaremo.s ist,o 
mr;.is tarde; aqui ~ là no Estado, nas eleiç{íes 
C$!adiiaes, asphy:riado por todos os generos de 
tcri·or e de arbiirw» (pa.g. 5). 

Não e sô: aqui -vae um trecho onde se ma.· 
nífesta. o c.ircumloquio llabilidoso,a. vtiraseolo
gi._. intiirecta; mas onde o a.taque insultuooo 
uóe: « .. • qufaeramos ·i;er 0$ 1iossos ttdversarÍQ.< 

~Não e isto imi sieicídio'? E', e, si o nlo qui
zerem, oão. ireYâ ·o castigo dn vicio pr:to proprio 
cicio1» Esta reminisc<>ncia. da.-PMaros{e itlH
Sü!' dv. eternidade-de Baeage, é preambulo 
para este peda.cin.ho cheio fle caricias: « •.• os 
oovos conselhos, aUi architectados car,~ a ar
gamassa da anarcfiia, são instrumentos nega
tivos das ga.mntías constituciooaes, de todo 
sem geit~ para u poli tica da decencia e da, pro
bidade . ..,, 

Então1 E não e verdadeiramente a.ggi-essivo 
o estylo rle no~sos a'lvers11.r-.íos, a despeito dos 
sorrisos que certo. es92de de diplomacia lhes 
presta1 Mas eis aqui famoso pe1·lodo em que, 
tfrmados a truncados trectios d:i.s Institutas, de 
Justini::mo, somos acoim&.dos de deshonestl)s, 
injustas, insensatas, desobcdforites às leis e de 
todo mentecaptos, a. ponto de se reclamarem 
para a. Camara dos Deputa.dos a.s faueções de 
um coogresso de alienistas ou os a· ra.ojos e 
praticas da. conhecida. Casa do Dr. Ei,.as; 

«Ser;i. que em Sergipe nossos útclemcnte5 
contradictllres (e esta~) tenham. perdido a no
çao do «haneSla ·~focrc»- e do «suum cuiquc ti·i
buere»? Q ite a dcsober/,icncia das leis. a abro· 
gaçúo d o senso commmn possam. ser explorados· 
e preferido~' como objecto d,1; uma profissao1 Ha. 
por íorca. a.hi um deseq'!kif.ibrio mental a que m 
a Cama>"a de1>i.! tomar contas.» 

Então?! que delicadeza de phrases! que lin
guagem mellítlua e encantadora! E sa.hLram 
da bocca de um padre, um vigarío, um cura 
de almas. um sacerdote da. religião e de um 
maglstI'll.do. ·1.1rn juiz, um sacerdote da. lei! ..• 
Bem pa.rece que esta.mos <.~Ui a. ouvir o estylo 
j ornafütico que, a.inda. ha. dous dias, nas pa
ginas da Republica nos chamava, a. nós que, 
quando nada. seja.mos, constituimos um pa.l'· 
.tido politico tii.o respeitavel como outro qual· 
quer, de rln~pa de peralta~ que se as.~en/wrnou 
d<;t. siiuaçiro VaUadao, inaugi.mula ciini a depo· 
siçúo do presidente C.afazc;ns, e quejandos q_ua.
Ufica..tlvoa. como sejam Ífptobt:is advcr.~arios, 
que nos abstemos de compendiar, na. pressa. 
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que sentimos de apreciar os ar,g-umentos op· !lfas este mero incidente da rliscussão oral 
postos as nossas preliminares. N:lo r1eixare- não tem força. para a.pagar a. ve1•11:J.rle dos fa.· 
mos, porem, já agora, de nota.1· que, def)ois ctos e arredai' de Alfredo Montes<> dii•eito que 
d;1s diatrlbes, vem a mofa, a ironia inca.bida. e lhe assi~te (le dizer-se o genuíno presidente 
matreiramente atacante. E' por isso, que se do anti~o concelho do Araca,íú. 
lê !)2. impni:rnação e~nir'1lcrsa, fallando dos '\!'.eja.mos; e antes de mais 111dn, leiamos a 
novos conselhos e caducidade dos antigos, em refutação contestante: <>Estando v:tgo; em 
St\)'gipe: « .•• medida complementar á poH- princípios de julho de 1894, pela renuncia qua 
ti·~a do coronel Pre$cília.no de Oliveira Valla· de seu cargo d~ membro do concelho für.er;.i,, o 
dão, com quem são solidarias os nossos con- coronel Felísbe.llo Freire, o togar de presi
tra.d"1cwreE» (pag. 30). dente, p<tra o qu:i.l Hn•a eleito, procedeu-se, 

E porque não1 porque não poderi1 o Sr. Oli- na \"aga a.berta por esse facto, a. eleição em 
veil'a Valladão ter· politica·? porque não po- 17 do refel'ido mez, sendo eleito presidente do 
derá. ter solidarias dessa polit!ca1 Para que con~elho Alfredo Franco, por cinco votos con
es$e espanto? Que significa elle'? Não é Valia~ tra quatro, que couberam n. Alfredo Montes. 
dão sergipano? nã.o é um homem no goso de Não houve protesto (e (al.•o!) nem reclamação 
seus direitos civis e politicos1 Não ê um ho- 1 de natureza alguma contm esr-3. eleíção. 
mem de talento .. de estudos, de serviços· No dia 19, o conselheiro Jacintho Gentil, 
como cldi\dão 1 Não e um republicano e de acoo.selhado por outrem, apl'csentou-se pro· 
velha data.~ Não J)l'estou devotação as ae· testando. 
tnaes instituições. já como Deputado,jã. como No dia. 20, Alfre(lo Montes fez-se eleger pre
auxiliar do Marechal 1"loriano Peíxoto1 Mas, síclente na au~encia 1le Franco, por cousiderar 
senhores. está dito o nome fatídico, implicita- n.ulla. a eleição deste (e porque n5o~) ex-pro
meute indicado o motivo pelo qual. a. olygar- prio rnarte. 
cllia de Sergipe repelle ao coronel Oliveira. Ora.. os nossos contendores nilo o:lrerccera.m 
Vu.lla,~ão, :t ponto de contestar-lhe os títulos <locumento algum que prove ter havi•1o sen
a benemereucía puDlica. E' que elle foi amigc tença. contra a eleição •le Alfrerlo Franco, pelo 
de Floriano Peixoto e foi o chefe de policia menos que qualquer acção fosse posta em 
da Capita~ Federal nos dias da l'evo!ta! Não juizo contradictorio (pa1·a que? E elles fi::r:
se ata.ca d1rectamente o Marechal, por cautela, i-mn. is.~o contra as d?tas eleições seguidas de 
e clu•ambola-se por Vallarlão •.. Eis tudo. Mas i11ontes'!!); não poderão jamais pretender que o 
vamos a.i·gumentar. concelho, por si ou por qualquer ele seus mem· 

Il 

Agora passemos a desfiar uma. a uma as a1· 
legar;nes a·acfoei·sas. Comecam pela questão 
ilc ~er ou não o Sr. Alfredo Montes o presi· 
llente (lo antigo governo municipal de Ara.
ca.jú,ou ~cr ou nii.oser o representante dodito 
cn.1·~0 o Sr. Alfredo Franco. Nô~ affirmamo.s 
na. se~·und:i. preliminar que vos 11.riresentamm;, 
q11e tal qu:ilh.htde pertencia de direitu a.o Sr. 
l\lonbs. sendo este J)ara. o caso dos dous Al· 
fredos o legitimo perante a lei. Nm:sos con
testantes começaram :por ahi a sua impugna
ção. no claro intuito de tirar partido de um 
equivoco em que c:thira um dos signata.rios 
d'aquelle p:i.pel, o Sr. lvo do Prado. Este, no 
con·er da discussão oral, dera conta de uma 
versão corrente em Sergipe de. que ha.vía. 
desappa.recido do arnbivo municipal o livro em 
que sa dizia lançada a actti que dava confa 
da elcíçã.o do Sr. Alfredo Franco. ou que oo 
teria arrancado dai li a folho\. respectiva. O Sr. 
Iv'o <l.o Pl·ado não reteriu o facto como uma 
invenção de momento, nem o deu por pheno· 
meno hístoríco inconcusso. CíJm o cavalhei
rismo que o distingue, declinou de sua auto· 
ria e o relegou para o domínio dos boa.tos, tito 
conentes, infelizmente, om nossas lutas po· 
líticas. 

bros, tenh<~ autori<18.de para. annullar eleições 
de seus presidentes; (e. porqtte niZo, sendo a 
concelho auconolilo no seit gover-110 e ftmc· 
çues ~ !) que o pl'esirlente do Estado valha a.1-
guma. cousa oeste particular, a não ser para 
razer <leposiçOes em Sergipe, wmo succedeu» 
(pags. Se 9). E prosegue: «Pe1linllo-se certi-
1lã.o <las a.cta.s hvra.das a 17 <:. 20 tle julho, já 
em relação à. eleição de Franco, já em rel*o 
à tle Montes, para. pi>ov:i.rmos a verdatle da 
Jll'oposição acima, o secretario do concelho 
de:>pachou (1mdera l'll7o, si o tat $ecretario. 
ex-1miigo no8sO e amigo hoje elos adwrsarios, e 
o Sr. Fonsec~. ci.mhado do Dr. Fdisbello 
Freire!) despachou que 03 livros niio estavam 
no a1•chivo; accrescentanclo que o p1·esldente 
do concelho, a qiiem oi<11ira (~) respondeu que 
desse certidüo n~gativo. .•• » (pag. 10.) 

Analysemos isto a luz: dos livros <'!.as actE-s 
do conselho, que temos pl'esentes, e que sao 
agora submettidas ao vosso exarne. Mas antes, 
um pequeno passus hístm·ico. Cont&-se qu(~ 
uma vr:>z na Camara rlos Depufat.losem França, 
em dias do reinsilo rle Carlos X. qu(l.ndo 
esse representante da celebre raça. que nada 
o.prende f! nada esquece, como dizia Rona
pa1·tc, tenr\o co:mmettirlo graves erres com a 
sna nefasta politica de rc•a.-.:ção,procura.va. mu
dar rlc rumo, sewlo ministro o Sr. rle Mar
tignac, este cspirito intclligente, teuta.udo 
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inrtnRurar nma snrie rlc mrrli11as de concilia- ultimo-::; mezes cm que, no rlecorTer ele 1895, 
ç;i.n u liber1h11c, f'alh~va. na C;:i.ma.ra. ilos Depn7 ftlnccionou o conselho~ · 
tat!os, e a força 1le cioqllencia chcga.va. qua.s1 Que ele sei·io !.ta a oppur a isto~ Que ha a 
a mu,~ir o~ pl'o:prios libera.es,'O·ve:l11oRoyerd- oppôr a duas eleições seguidas após o inci
Collurr1. meio fascinar1o e procumn1ln re- dente ·Franco. que alli s'ó se arvorou empre
sistir h tentaçã.o, tt'arlou-lhc t1erepente: Tr.ií:- sidente repi·e~entando uma farça proseguida 
toi, sirêne! na comedia de levar oomsigo os livros do con-

sclho,que teve o desgosto de restimir por dili-
Caf1J,-te, sereio. ~ teriamas nós tambem com gc>.nciii, Montes, auxiliar.o nisto, a bem da 

p1•azer dito ao relator das confostações quo ordem por... quem ~ por Valladão ~ Nãot 
rd\1fomos. si :;. sereia 1lo Cotínguiba fos;;-
como :i sereia t1e Pariz. fle f.'icto um engana- Por Cal;izans, amigo de nol3~os a.ll.versarios, 
rlor :i,rtístico que não precis~sse torcer 08 fa- e queexel'cia a cargo de presi<lente r1o Es
eio~ e a.t?.car rw1emente os ~eus ai1vers;1rio,;. tndo? · · · tudo em. julho de 1894, bem 
A narrath·ii. qt:e faz 11o;; factos é azeitada 3 a.ntes do governo c1.o Sr. Valladão, que só 

~ começou a 24 de outubro, e bem antes da de-
SrJu s<i.bo1

• • posiç<lo do Sr. Octlo.:;ans, m.a.qnifico feito poU-
Nii.o é ver•la.dc oue Franco não estivesse. tico. que sô teve logar a 11 d.e setembro. Que 

pr1.'sente {t cleiçito ê1e Montes m~m é verdade providencias tomaram nossos arlversarios, 
qm• a i!leição •~estn tivesse sido a ~O. Foi a. 19 mesmo em dias de Cabzans, para anuullarem 
e Fnt11co esteve presente, como se cleprchen(le as eleições de A. l\fontes~ Propuzeram 
110 lh-ro tl:l.s :~ctas. que deveis cx<1minar. ;,_Jguma. acção em juizo contestatorio~ 
Srs. membros da 2· Commissilo Verificarlora.. Absolutamente não. E como 'l"êm boje exi
Nã.o é Yl!l'lliillC que o sr. An:1nü1;; de Azc- "Ít' de :nós outro~ que tivessemas plei
"'i:•rlo. hoje presi1k~ut1! •lo conwlho, tivesse nc- tea.do ,judichllmente contrn, Franco, isto ê, 
~rn11o umo. certífüio. Si cllc envia os proprios contra uma. sombra. de eleição irrita, nulla 
livros. como po:lcr;a nr:gar uma certHlão~ em direito e anullarJa. de facto, porquanto o 
rom que 1im, si <los livros con~ta que nos a.n- illustre dcs17tronr1do municipal nunca. se deu 
nos 1~m q1:c funccionou o antigo conEelho. ao trab:i.lbo de pugnar· por direitos que elle 
~.-f.i:it('s foi pi'CSidcnt.2 deito por trf's vezn~. s:ahia. bem não possuil' ! E' que elle nunca. 
u11111, ame5 ,10 incitlentc Franco, e rluas apôs? pensou que twis annos depúis se tivesse de 
Ei;: 1.1qnt c•wtirl.ão completa o inillurlivd: inventar u. fa.mosbsirna lei. rl.e i de dezembro 
-:<Certifico.em cumprimento do 1\rspa.choretro, de 1095, e IJOl' urna cspecie de sebastianismo 
Oi«l 11os li vi·os elas actas 1hs sessifos 1 1c~tn con- c~mmimal, elle houvesse aind~t 'llma vez de 
~iclho. •1c !S0:3 a. 1R06. consi.:t que os prcl~irlrn- se var collocado no throno !lo municipio rle 
lr:s r•lC'itos'nilqnulle qu3.tri1mnio fora.m: cm 1 Al'a<'ll.jú.: sim, por·que não exi~tc sr'l o grande 
ilcj;tl!<;iro •!e 189:3, o C1Jn8Pll11•il•o Alfre11o ~1on· scba.<tianismo impcricd que, cotbilo ! sabe oc
tcs; em 5 ele janeiro ili: l-"91, o consclhdr•o culta.r-se manhoso; hu. tambem o sebasli.a
coron<'l Fclisbclln Firmo ,1,, Olívcir;'t. FrPire, o nismo da.s olygtu•chias as1Jhyxiadoras e ou
qnal cm 5 11c jutho •lo mesmo :mno l'cnuncion s~das, e estl'I não precisn. de occultar-sc, 
o seu mano.lo.to; cm li <1t·stc m0smo mcz e porque no Brt1zil >ú lmvh um homem i·uim, 
a.nno. p:i.r:i. sut;stit.nh· o cot·•Jíl•}L Fcli~llell1•. o só exist,ia um11. farn\lh malefica : aquello 
conoeJheiro Alfrr{lo Pranc(), cuja. d<'i<;üo fcii era. D. Peilro •le Alcantara, e esta :1, !;~mi lia 
ann:1lh111a. r·m i'.I 110 r1·li•1·lr1o rnm: 11c; julho, •lcili) ! ... o sehrisliar>i-<Jirn ,,,,,nicip{rt e o e~
snhstituin•1o-o na prc;;i1~cn~i:l l'> (:onscllwir-u lnrliml podem afoi~amcnte c:1rnpar .11e victo
Alft•t:•!0 }lantes: cm 23 ele janci ro 1le 1895, o t•iosos, porque assim 0 tem entertd1do a fra
co1Fe!hci1·0 Alfrcrlo Morik;. s1m1lo esta. a. ul- queza do republicanismo inc\igena.. 
tim'1. ete!ç,i.'io pan pr1.'Siilente foifa por este l\l::.s. ahr~mos os livros das actas do con
con~1.~ll10.» Seg-ne-se a {lata e a ussignatura. selho de Arc~jú e façamos completo exame 
(Vicfo 1locumento sob n. I). da vid?. inteim dos antigos -runccionarios que 

Ora. senhoi·e\<, pergunta.mo~: qt1em é o o compuzerarn, ?ºb o ponto _de visfa _d? go
veulaçlr"iro p1•csidente 1~0 anti~o conselho ilo verno 11a a.Iludida corporaçao. Aqm rnse
Ar:H:~,_jú. c01npctent1·. portanto. -pa1'a apurH rimos um resumo fidel!~simo :para o qual 
as u\timris deiçôcs :i.!H 1n·oce•lirfa$. e :l.ssígna.r 1iesperta.mo~ a. a~tenção da illustrn.da Com
o::; i'.ipiomas 11e ·~cputa1los -Alfredo Franco, rni8são Verificadora de Poderes da Gamara. 
que, quasi cln.ntlestinamente, se fez elege-r. dos Deoutados ela Republica dos Estados 
-votanr1o em si mesmo, como consta do pro- Unidos ão Brazil. 
testo !avrôllo no livro das actas. isto sub- PNlimos-lhe que coteje t.a.l resumo com os 
repticiamente aos 17 de j11lho ae 1804 ; on dous livros que pomos sob mas vistas, e que, 
Alfre<lo ?.Ionte~. que l'ôm presir1ente dur,'1nte pa.m tal fim foram eaviados de Arcnju. 
to1lo o a.nno ;mterior. <le 189~. que foi pr0si- A e!eiçi'io para membros do Conselho Mu
Ü<o!it.e i1e J!) l1e .inlho de l8\J4 até o um deste nicip;i.l que devia. f~ncciona•· de 1893 a 1896 
mesmo <J.nno, que fui presi1lentc llumnte os foi n.purüda. em sessao do mesmo conselho de 
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15 do ft11t.11b1•0 de 1892 (L. 1, pag;;_ 121 v. e Est;i, cor_respondencia consta <la. certldilo 
seguintes). junt.t\ . (llll(:Ur11cnto S1}bn. 2). 

D;; ada. de apurnçfio constam os nomes dos Coniinuon. pois . . -ttf,·edo Jfontes na pre-
voto .. i.os e numero de votos por C:L·h um re- ~ídencia do con~ellio ate o fim elo anno de 
ceb\cos. b\.14 .. 

Dos conselheiros ele numero fallecera.m Em 23 <le janeiro 1le 1SU5 foi no\•amente 
CApi t.olino Hent'ioue da Costa e J:lcintho eleito Al(~e1lo JI ont1?s presidente. (Pag. 117). 
Geur!t 1le Almeiú;i .:i.hl'tíns; Ca.pítolino e J;\- A u\t;ma scs~ií.o desse anno foi a 27 ile 
cinLho não foram sub:>cituid,1s. fcrcr·eiro (pag-. -1:?.1) v.) iendo. porem. Al-

Renunciou o rn:i.nda"o o con~:ellleiro major (·e:•/() Nomes f'unccionaê.o nJ.s juntas a.pu· 
FP-lii-l.'i-JIO Firmo r!c Oliveira. Fr'C!re. que fo i ra1!oras •1a eleição 11'! deputa.dos estndo:ie:;, ;\ 
1'Ubsüluido pelo major ManuE>l .José <lo~ lO 1ie março do ma;;mo anno. 
Sant-·1s, n1lgo Caml.iitc-i -qua, por sun yez Deixou d•3 funccio11a.r o conselho pJ-r ma.is 
j a 1il. ll·~ceu . _ de S'.! iS mezes. ha•endo lo!!a.r em :~O de se· 

A ~leiçãode Ccmr.bttcáfoi apura:fa. cm ses51ío temb-ro subõequente a elê.;r·ã.o oa.ra novos 
de 10 de setembro de .1894 ipit'' · Jll v cons'? lbeiro; servirem áa ÍS~l6 ·a 11-,".Ji em 
2" li ..;ro). · ,., ' v!s~:i. do :i :·t . 13 d!!. lei d;1 Reforma Cor.sti· 

O con >elhe iro Mauuel A11gu~w Pc>ilreim 1 wc1nn~le 1lv decrelo n. 127. de 2~ de juullo 
ficou inutilis:tdo por ter P.!ilot:quc-cirlo e hoje llc lS~<l. qu~ constam d~ ~olume a.nnexo. 
reR1de com a. fam ilia. no l{io ele .hu1eiro. A a.pur:•çao l.le.;;sa. ele11,"w f';,z-se em 21 do 

Ist:l 1.iito, comcca a lüstmü, Je:;:<e cansei ho. rc-ferit1o ruez do setembro t pag. 128 , .. ), 
extr-;,lt ,rla do lin·o 2 ·. cira.·fas a.s p:1."inas e a l" 1;e.~sii.o pr.!pa1•atoria em ll do outubl'o 
roarca.t:is as linhas. - " (p:~f!'. 130 v. ), e em l de jan<?iro de lSíl7 

h.>i o con~clho de 18llG a ISffi erupossa•lo . 
(Pag-. 13/}. Em ,l de nov~mbro de IS~iZ teve lo:ro.r a. pri

meira sessílo i)reps.mtor•ia pa:>:t \."Cl'if: ·ar,,i'io e 
reconh~cirnento dos poderes dos eonsellteiros 
eleitos pa.ra. o quatricnnio <'e .IS93 ;1 180 .. i 
(pag. 1 ). 

Em l do janei r·o de 1803 teve !ogi\r a pl'i
mcir;i sessão orrJi n:1ría. de.•.>er.;on,::~llio. Ncll:t 
foi eleii:.o pt·esídr:nte do cons1•lho par:• o :t1111ó 
de Jp.03 o concelheiro .111~·e·ro .\Joritr:s (p:i;;. 
5, V.) . 

E m :.. de j aneiro •le lS!H fvi t•leitn prc::;i
<lente o coronel Fcli~h'!l lo f'rt'i!'e p;~1-a :'Cr\·ir 
naqucl ie an·:o (!J:•~· n-; ). 

Erc 5 de j ulho uc lR~H o <'• > rn11c~ Felb:!Je!lo 
renuaciou o m:t:1d:itc, passan.Jo :i. prc,;i
denci:i. a.o couselheiro .·il(rcr/o :~lrmtcs 1 l':t· 
gin:t W3). · 

Em 17 de juu!to 1lt1 111e=<mo r11mo 1ln 18!)1, 
foi i<- k~i to p:·csidente o •:11115\elheiro .\l lí·e<lo 
Franco ( pa~ . 1 u:-. \" _ ). 

Em l !:! d.e~se 111r·smo llH'z 1: :i.nno o cnnsr!lho 
\'tfülli.<lo n.nnul 1011 n. clekfu.) •1o :\lfrc•lo Fl':.1.uc•>. · 
e por- tor crm ~ n< n ré11i111e;uo v.,t:1d\J c~m si. e 
deu pris:w ne~se lu:;a1· ao coô;C:'lheiro .rn:li~ 
votad{I - ,Alfredo Jhmtcs. 

Po1· c~ta uc<11sião Alfredo Franc.J dis:scra. que 
nem c-. {orça deixa -ia o logar d~ p.,.csid•m1e 
e r ati.rou-se po.ra c~sa., l·•vr:m<l.o comsigo o 
llvro de actas e mais papeis (pag. JUl5). 

O presidente Alírerlo 2.fontes, n<:. ausencia 
de meios outros para obrigar o l'eco!bimento 
do livro e p;1.peis, dirigiu-se o,o entii.v pr·esi· 
dente C:.:.la.z:.1ns, por olficio, o quu.l respon
deu-lhe (pag . !07) dizendo quej;~ havii\. pro
videnciado para Alfredo Fra!:co entregar o 
~ivr~ e riapeis, o que de fücto Franco cumpriu. 
e o 111;-ro de que se trar.a, de on<\e !lão ex:tra.
bidosestes claúos (mesma. pagina, final da. acta.. 

Co;.:cr,u~.:\o :-0 ultimo presidente eleito 
<1 e isg:~ ,,, IS9G, interrompido poi· Corça d:L 
lei il:i. Re~w111;t Constitucional e decreto 
u . l2i , <lit·• IO$. foi o conscllisiro .'1.lf1·cdo 
.1r, nc·:~ . e.ri 2:; .ir~ janeiro <le !~0.5 ll) (Pago. 
[li r·ef'eriú:i) ao qn;tl C(·rnpetiu ·a. presi
•Jt:nchi 11;1 jun·a ;tp:il'aclorii. cl;;. deiçiio ul
t 1 rDil pa !'a >e:i:tüol' e tlcputados füderacs, 
conf .. :·nw a lei do 7 d·~ dezembro.~& l8~5. 

Fimla a.qui a hi=-toriaüos l1v r·os •. Jul":•mos. 
com IJ011~ fw:1~•H!lCIHOs, lmvcr eluci •!a~!u se· 
noellmt:te :l.$SU1Upto. t·c}>'.>rt1i lldO- l'lOS. n.léC'.l 
ti i$tn. :v 1 CJ uo "''!Jt"J Blle ja. tivomoi: occasiii.o 
eh! p11ntlemr nas duas preEmin:i.res QU') ti· 
V<'!llC\< f; 11sr·jo rle pür sub as vlst:is d:i Com· 
11 1 h:~ii.o . o mn.ís ai rl'la. pn.rn. a expnsiçrl.(l que 
~oh o t.1tul" - .'\,!1"it; ·1-'-junt:.i.mos ti. esta refu
LaP,;i<J como nppcnso e cuja leitu-r:i nos p:trece 
il1tli~pens11. vd para <L r;1dicc.l explu.03.ç:ão deste 
llE'gO,; ÍI). 
Continuemo~. Aincl.'l. ín;;istindo sobre a 

quc:;tfi.o dos di11torm1s e sua> assigaa.t uras, 
eser·everam o3 no::sos a.ntagonistu.~:«Tiio pouco 
e ex:;cr,o dtzcrcm º" no;;sos a.ntugooistas que 
:;eu~ diplomas estão a!:l.:;ign:i.do~ pelo presidente 
úo Go~·emo Munlcipa.1 e os 5 membros m:i.is 

(t) Alí~·edo F.r!Luev n~o cornr:1rceeu Ult\.lS as SCS!-J.ÜdR 

Jo con..,tlho, desde o ind1feJlte h.:l"Vído n:.. $es~5.o <lc i '3 
rlo julho <lc 1 S9 l , 

O p:a.dco Olympit\ sem pr~ 'ill'! t<.' m •m. \"i~\!\ umi 
t!iU.prr.iU•da jl1.11itte:l, 1aI?r::t mão de Alr~do Fm.n•·n, 
como :i:;o.r!l .. fo% pnr:i. i•r.csiiflnto do Cons"lho liuni
cipol <lu Ar:tC.."\j,·1-0 facL4l oc~orri•lo 3. 11) de julho ,) ,_. 
lti'J·l C. :\~Ora, n~ 1•}1?i1;à'l rlc ;tf) ,Jf! d<!zc mbro, j11~ 1.llÍC~ :11 

r.~t:t :L&Sl!r1;ã1J. 
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vokldos. A ,iun ta apurB dom com püe-so de 
onze membros. a saber: o presidente, n3 
cinco conselheír.-,s in ds votados e os cmco 
immediatos ao menos votado. 

São e!les, pela ordem ele votaçilo:-Alfr•etlo 
.Mo:ites, Felb:: Diniz, Alfredo Franco. Ma
noel Augi;sto Pedreira (errado !) Pun1ri
tory, Laurentino Carnefro: e os cincv imn~-1-
diatcs:-Jose Augusto. Codolino Fontes, .Jo~é 
Oleg:u·ío, Agostiullo Lapa e Carlos Moniz 
(er:·ado !) • · 

Destes onze nomes. nssignamm c.s diplomas 
de nOSS<JS anversu·io;;-o supposto presidente 
All'rodo Montes. Felix Díniz e carlos Moniz. 
Onrlo estilo os ei nco membros mais votados. 
si dos oni;() eITectiv1J;; comparc,:eram tres pelos 
nosso~ competidores» (pag. 14) Isto dizem 
elles. Pilis atê isto, até esw. simples lbb de 
nomes está errada. Si vós cornultartles o~ 
liYros d,1s a_etas do C\)íl~elho de AracJjü, que 
vos. apresentamos, verc15 q_ue os q llinze nomes 
mats •atados enU'e o~ consBllleiros pas5a,Jos 
foram: 

l Alfredo ~Iontes ..••............... 
2 Felíx Diniz Barreto ............. . 
3 F~lisbello F. S. Freire •...... ; .. .. 
4 Alfredo Franco ................ ,. 
5 Capitolino da Costa .............. . 
ô Mauoc:! ,\ugusto Perlreira .....•.... 
i Nicoiáo Pungytui-y .............. . 
S Laui·entino Carneiro ...... _ .....•. 
9 Jacintho de Almei<fa .......••..•.. , 

10 Claudiano F. do Nascimento ...... . 
11 Fl\'.l.nciõcc1 J. Rodl'igues ..........• 
l~ .José Augusto ................... . 
13 Godoli no Jardim Fontes .........•. 

Votos 

184 
151 
149 
146 
145 
14~ 
134 
125 
1:2:~ 
];E> 

115 
110 
105 
09 

Destes onze nome.::. os de n:::. 1,2. 6 e 7, isto 
ê .• 'l.l frcdo \lontes. Felix Diniz. Clawi.iano cio 
1\ascimen to e Francisco Rodrigues assi
;::-na1-;1m nos~os diplom:ts; e a estes quatro 
p(Hle-sc juntar o de Francisco Carlos Moniz, 
lembrado pm· nossos ad rnrsarios e que de · 
facto assig-nou os nossos diplomas, pois na 
li~ta geral do.::; con~clheiros elle vem logo 
<ipós .-\gostinho da Lapi1. o ultimo 11e no~sa 
lism rio onw. Si'Lo, pois,cinco nomes dos: nw.is 
vot~~do.s, e. si os nosso3 oppugnadores só con
t .-:-a.m tres, e porque tivera.m o bom gosto 
•1e ·~ngulir os nome~ de Glaudiano Francisco 
do Na;cimento e F1·ancisco José Ro:lrigues. 
(Doe. n. :~). 

Tirem-se da ::.-eferida lista dos onze o:; que 
a.5,;ignara.m noss ·s diploma.s e os que dei
xaram ile comparecer. e ve,ia-se onde foram 
os nosso;; anhgonistn.s buscar gente para as
s:gnar o -~ seus diplomas. que estão, :portanto. 
i nteirament.e fóra das prescripções do art. -!4 
da lei n. ;-;:;,'de 26 de janeiro de 1892, por 
não terem údo assigna•lo::; pelo presidente ul· 
timo do p~ssar1o conselho e não ter, pelo 
menos, algurnas assignaturas de entre os cinco 
m:!mbros effecti vos mal::; vota•iOs. 

Falta-lhes tambem o reauisito tle terem 
sif.o o resultado U.e apurâçfLo feita. no loca.! 
p:·oprio. 

Pura disfar<:ar est(l. nullidadc allega.m o 
caso de forca maior. o receio de ser a sua 
junt::i. apur::i.dnra perturbada cm suas f'unc
ções por· cmlem do p:·esidentc do Estado! •.. 
Fallam. então. em <<p!'e5enc;:.:i. de u,n gmpo de 
paliciaes dis/'a;·çallos a pu.i~una na.< immcdiCJ\iies 
do pre<iio em que (101r.ci11nm;ri a ,im<la (lpura
dQ1·a p•esi,fi,fa r jtJ;· Alf"'cda ..:lfontr:s, no dia da 
azm•"ª!"'º» (pllg. IGJ. E"tú. etT<L<lo ! 

14 José O lega rio.... . . . . . • .......... . 
15 ,\gostinho da Lapa ............... . 

Esquccc;1-Jltes que elle.~ p1·01Jl"ios confcs~am 
que o p1·esit.l.e11~e G<trcez, depois 11e ~e ter_ 

Ora, destes quinze dr?duzin1lo qu:ltro, que 
se inutilizat·arn, a saber : Capitolino 11a 
Cost<t e Jacintl10 de Almeida. por terem fül
lecído ; Manoel Augrn;to Pech•eil·a, por ter 
enlouqu€Cillo e vín1lo estabelecer residencia 
no Rio de Janeit·o e Fefübe!lo Freire. por 
hctver renunciado o man1la.t0, temos que os 
onze restantes siio os s ·guintes. 

82 convenci1lo quepc;·dia o ~eu tempo contra a 
für<;a fodcl'a i, deixara cnrrer livremente a 
eleição. Esqueceu-lhes que o caso rle (orçrL 
mo.ior uão curnpre su :11lcgal-o, e mister 
1iomon>tral-o. E~queceu-llles que o presi
dente qne deixara. corrnr !í vremente as elei
\'Ões, não iria il·~·a.cionalmente. não teria in
tere3st! que o levus:;e <\perturbar a sua pro
pria obra. Esqueceu-lhes que a hiswrieta da 
Ji"lici;i di~[rirçutla não podei·i~t ser prevista 
d ias antes e Já antes d<t apuração elles 
tinham escolhido o logar para faze!' sua apu
raç:i.o qua~i clandestina. 

1 Alfredo Montes. 
2 l"elix Díniz · 
:3 Alfredo Franco. 

·4 Nicoláo Pungytory. 
5 Laurentino carneiro. 
6 Claudiano F. do Nascimento. 
7 Ft·auci~~ll J. H.ollt·igues. 
8 .To,é Augusto. 
9 Codo!ino .J. Fontes. 

10 .José Olegario. 
l l Agostinlln da Lapa. 

Cam:tr:i. V. 11 

H:~queceu-lhe.s que ninguem pôde acre
llitnr no singular processo de. pretendendo o 
presirlen te perturbar a junta. de Franco man· 
das>e policia para a junta. de Montes; que· 
rendo nt<wa.r Canudos fo.;se a bater u. Fdra 
de ::ianr.'Anna! ... 

l::squeceu-lltes qne a anec(!Ofa da poti:cia 
disfitr~:cnltt .\do ;::·encro da<>apparições opp~r
tunas e magicai du Franco; <lo genero do 

3\ 
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ataque a certas ma.las em 1tabaia.ninha p:tra lll 
se 1·oubarem document.os; <lo gGnct•o da ce.r-
tidão nega.tiva do genero do coronel Felis· P <:.ssam os nossos oppositores a respon11er 
bello Fi·eire, e cunhado de nm rios nos.:os ao que haviamcs c>crlpto. no que cllafllam a. 
contestantes. (• nrcstimoso Fonseca., interes- nossn. scgimda (alíús pi·imeira.) prelimina.1~. 
sado peste pleltô. Esquecen·ll1es que pessoas Conrorme babitos inveterados de paralogistic:• 
do maior ct•iterio am:rmam ter estado m• c;~sa fürense, não sr. esqueceram da fazer a estatis
do c.onselho Municipal no dia d1 apnraçri.o tico. de nossos al'gumento~. reduzindo- os a. 
e al não viram que se pni•ecesse coJU policia. cet'to numero que lhes conveiu. Apenas é 
disfal'ça,1a. para notar que e;;se velho séstro é um meio 

Esqueceu-lhes tu·1o isto, e most!'am-se j;l, muito conhecido e g:•sto de illudir ditiicul
possuidos d ;t r1oce illusão de; - ter pro-v:d.(l o d:i.des. e~éolhendo os pontos fa.ceis 1!e lucta e 
ca~o cle ft71'ça >11ai1n-. pam se libertarem da. <lci1;a.ndo o mais na somb1•i1.. Ta.e~ enumera.· 
imput:1<;ão verda.dei.ra <le se1· portadores de cões qua:;i nunca são completas e. portanto, 
diplomas viciadamenie nullos. r ogamos â illustra.da Co111111L;sào que le ia at-

Ao terminal' a. pretensa !'efutação à nossa tentamente n<lo só os pa.pcis que lhes entre
preliminar sobre os diplomas. escraveram : gamos re1erentes ás Cllô.ma.1lr1S preliminares. 
{{Finalmente, e p..'l.ra tcr·min:.ir a. discussão como est~ replica, que leva a rub1·ica de 
relativ ~ ã. pr imeira (aliás segunda) preUmi· serie III, e mais u a.ppenso, que leva a úe 
nar. ni'i.o escapará COl!l cei·teza â dign:i. com- serie IV. 
missão verificadora a sin<'ei--ir!"de com CJUt! E:;ta. parte .~.o trablho dos l'lnta.gonistas 
nossos adversarias defendem seus diplotn\l!'. exige a.:ialyse ainda mais rigorosa do que a 

Ao p:isso que, ent1'e i·aios e cori.<co:1 (1:6. est:i que acali:i.mo;; •le aprecfar. Seus a:rgumentos 
o estylo da sereia). arrqjam-se contra o todos, todos são estes: 
are. 2º da !ei n. 426 e pedem á Ca.m:i.ra. l ", ll. retronctivldude. por nó;; a.llegada, não 
dos Deputados que nfi.(1 appli:iuem·n::i. por exbte; porqtH! a lei só tein por oh~i~açâo re
inconstitucio.nal as eleições de Sergipe, re· ~i>eit.ar, esta'oel~cenr1o ,1 nú.o retroacti vicia.de. 
clamam n applícaçi'i.o d~; referida mal~iuada 
lei, em alto; br·ados t.J.mbern. ao seu C•Jn~e- (>$ rlir-eitos ad.fJvfrirt-,~, que se l'Cportnm a fi.lactos 
l l 1 ir1teii·rm1.er1u: c!Q •1sumat/os, tae~ direitos l.t(.f)ttÍ

tO a.pu.ra.c or.» E' p:ismo:-;o ; parece íncfr«el h ridf)s são os que entl'a.m em nos~o pu.trim::mio, 
que omens ião llrlbeis em manipal>:i;-õc~ os chamados dii·eitos 1,a!:rimnniaes; 
juri.rlicas lancem mil.o de um :u·gumeuto 2·'. a a llntlidi:l. reti·oactivirfo.de sõ teria ra-
destes ! zão de ser. si tn·eva.lecei-~e a doutl>ina 110 de-

Não sois vós me~mos que coníe.::sa.is. iude ci·eto n. 572. de 12 de julho de 1<•90; mas este 
proprio período citado e n'outro:; ainda. mfti~ 
clrlros. nue no~ sn~tentamos ;~ inconstilud". . •1ec1·eto está revoga"o pela. Constitui(~1o da 

' Republica. lart. 'í" § :1·11; 
natidade apenas do art. 2" e nito ele tofü1 n 8 .. . o, ~-.i::;o pi·evakcesso tal àecreto,a culpl\ 
lei~ Não sois Yr'ls me!'n:os que conf .. ssais que •1:i. puhli~:1</i.o tarrlia .~a lei n. ,12ô deve re
a. ref'eriila inconstitucionalidade para nós é ca.blr sobi·e 0 prcsiilento Ga.rcez; 
por ser um caso de oJl'ront.1. ao p !'incip io da -1". t al a.Iludi<!:!. rdl'Oitctlrida.cie só ,;et'ia. 
uã.o retro:ictivitl:\tle. o que importa dizer que jiista.ment<, ;\rg-uirla . s i fossem essenci~e5 
fal cou~a si\ se podm•ia ilai• coiu l'eferenci:i. a iis ptovid<mci:\S cstat;iida;: no ;u·t. 40 do § 2". 
acr.o;; cleitwaesj:i j)l'at ic.ulo.s a.ntm; da. publi- du. t~ i n. 3;:;. dé 2r; <le j;~ne.il'o de 1892, e :lrt i ~() 
car:ü.o 1h~ lei. e. poi~. do me~mo ;trt. 2", só é 11.::: 1• tias htstt·uc<.'<ies que a.•;ompa.nliam" 
inconstitu\:ion:i.I o que se reíe1•e á. convoca~1b decreto ri. 1.542. ilc l de setembro de 1893: 
dos eleít0res e tla.s 111es:1~? porem ta.e.;: pr·ovidencia.s nüo $ilO essenciaes; 

Não sois v0s mesmos •que allega.is qu e o Õ", temos 0 precedente das eleições do 
president e Garce~ . c•1ns;ütado pelo a.ct ual Amii.zons.s. feit<'..S. segunà.o 0 al't. 20 d:~ nova 
p1•esideate fla Municipalí•b1e •lo Al':-:.cujú. 1 · 11 
sobre a exequibíl He.·~e ou não d?. lei n. 426• lei, caso que e cumo o ( e Sergipe, e a.que :i.s 
em prfocipio ele dezembro tra.·n~acto . lhe eleições Jbram app1·ov:>.tias. 
r esponderJ. que. a lei e: a ~x·~qui.,-el em totu.li· E' isto: n:!.da m:iis se contem em t r.l reru
clo.1le. me;ios na parte relativa <'i <i.Hudid<t con- ta,çffo1p1é p:;ra :;quí t1·.i.~ l ;J.d~trnos fielmente. 
voca('ão de eleítore'; e O!'ganizac;il.o das mns::.s? llr;:slletntJS urna;;. urna <'.s c:mco coroas •Jest'" 
fütais esqueci•1os qu e, si taes aeto:-: (\e•;b.m i>e1ütencia.. Antf·s, TJOrém, uma lige ii·a con
ser anteriores á publicação t1a lei n. 4:!6, o sidcraç,:ã<J, que nilo 1Mxa de ser curiosa. No~
n~e.>mo não ~e pod•!rla alleg1n· sobre a apr;ra- 50;: .làver~:•1·ios. eng1u:gaà(IS eom a tnapplica.
çao ge:·:tl •la eleição. a.cllntec:ida quarenta e bi11dad.c º''i<lente de um:-~ lei p11blic.'\da a 1S 
ta.mos •lias depois?! .Jnst:• a a.pplic.;<;.\CI •1qui. n IMt~JS qiie de.,·i:~m ter co1:1eçado •~ 10, tec:n 
injusta. a.Ili. E' inutil .i •:iH;\r in:~is l}nd·"t p;lI·:~ ! d:t1l•) t1'3to.:: a i mag:naç;i.~· p~r-a. illnr1it• o pre
xeruta.r tão i njust:lic:in!i5 prtltenc;ües. Vamosl cc·lt.o _jn:·idic0 '1lle os anniq 11 illa.. Fl'l lizmen t<· .• :i 
a outro pon to . imagina.u ,·a 1lu Vas:t-B:-n-1·i.s não é d;t:; mõli~ 
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fertcis na cabeça de certa. gente. e não tem 
po<l.ído produzir sinão futilídr..des __ contradi
ctorias e contraproducente:;. No desespero d·a. 
cama teem elles querido füzer olm1. de todo 
púo e dahi pronunciados desastres. 

Hão batido a varias portas sem resultado 
apreciavel. Ora, recorrem ao engraçado 
;,ystema, como já o fizeram nas columnas a.o 
Jo1·11al do Commercio, de reformar aarithme
tica. univer.o!ll, p1'et.encleod.o sustentar qL1e 
8+3=10 e não a· 11. Ora, atre-vem-se a a.f
firmar que o Governo da Uuiã.o podia passar 
o.ar1ui um texto de lei pelo teleh'l'apho, antes 
de ser conhecit1a a sua sancção, e antes de es
t:J.r. como prescreve o arL 2: <lo decre~o 
n. 57:!., de 12 de julho de 1890, elle inserido 
no Diario O fficíal da Republica. 

Outras vezes Ou8am negarha-ver o texto da 
rla. lei n. 426 chegado ao Aracaju pelo 
tolegrapho, sem data e com certas lacunas, 
facto satlido e notado em quasi todos os Es
tados, e censm•am a reluctancia do presidente 
de Sergípe em pul-o em execução sem mais 
duvida. 

Outras vezes, ainda, reconhecendo impli~ 
citamente ser a lei inapplica vel no seu art. 2º, 
porferir o priT)cipio da não retroactividade 
legal, lastim:l.m o facto e lançam a culpa 
delle o.o Dr. ~fartinho Garcez. Tendes razii.o. 
dizem iníl:irectamente e a contra-gosto, a lei 
foi publicada tarde, uão nos póde aproveita1·; 
mas a culpa é do Sr. M. Garl!et, o vosso 
presídente, que a sonegou a pubiicação. 

Por ultimo, finalmente, agora de fresco, 
em contradiccão com este derradeiro tl.!'gll
mento. lembram-se de a.Uega.r a revogação 'lo 
decreto n. 572, pela Constituição da. Repu-
1)1ica •.• 

E~t:i. é de arromba, segundo a linguagem 
pi.tto1•esca do povo. que tem entrada em toda 
parte. Vejam em que ficam. :Lvlas desfiemos 
a~ cinco grossas contas d1> rosario. 

l". «O principio da não ret1·oactivídade só 
se entende de dii·eitos adquiridos e estes só 
se originam de factos inteiramente consum
mados, e ~ão os que entram em nosso patri
msnio, são os chamados direitos patrimo
niats. » 

Não ha tal; hto denomina. pretender abusar 
da boa fé de pessoas leigas em assumptos de 
direito. Isto e reduzir o granrle e salvnd!ll" 
preceito nos modernos tempos á ideia estreita. 
das relações juridicas nas mais longinquas 
cpocas do direito romano. 

Outra. e bem diversa. ê a maneira de pensar 
hodierna, onde o principio da não retroacti
vida.de e absoluto e abrangi.; todas as r.\mifl
c:i.ções da jnl'ispruc3.eneia. 

A prev:1Jec.:r o pensamento aca.nha.dissimo 
de nossos contendores, a primeira consequen· 
eia a tirar era a inapplic<1.bilidade do principio 

ao direito penal, e a segunda era a sua in
existencia em direito publico. 

Seriam dois ab~urdos de pàsmar. «Nada é 
mais simples, diz um moderno criminalista, 
commentando o. art. 4° do Codigo .Penal 
Franuez, na.da ê roais simples do que a appli· 
cação desta regra; é a applicação no direito 
penal de um principio que vos. é jâ conhe
cido, o do ,art. 2° do Codigo Civil, o da não 
retroactívidade das leis. E si em alguma 
circumsta.ncia tal principio é facil àe legi
timar, si é especialmente· focil de appli
cà;r -é exacta.mente na lei penal. De facto, 
ainda que as leis positivas, nas materias cri
minaes, não cream, não constituem a. culpa
bilidade moral (Onde andam aqiii os taes 
direitos patrimoniaes ?) de tal ou tal, mas se 
limitam a declaral-a, toda.via, como o grão 
de penalidade, é arbitraria e -vario, segundo 
os casos e os logares, é claro que é do de-ver 
imperioso do legislador advertir publica.
mente, solemnemente, antes de punir : •lío· 
neat lem príusquam feriat.» 

'1>.Ia.is claro do que isto, só o sol brazi
leiro. 

O cita.do esc't'iptor prosegue; explanando a 
sua these da sabedoria da applicaçã.o da. não 
retroactívidade das leis penaes. ainda mais 
urgente do que a das leis civis, vai até dis
cutir a mais noti.vel excepção que so1fi"e o 
protectol' principio, que é exacta.mente no 
rlireito penal. quando uma lei nova vem pre
screver urna pena mais leve, mais doce para 
certo e determinar1o crime. onde andam aqui 
os famosos dil'eitos patrimonfoes e actos in· 
teframente consummados ? 

« l\ão é só. escreve o homem q1rn melhor 
ensinou ao mundo hodir;r·no a interpretar o 
dil'eito romano, von Jllêring, não é só o di
reito privado que levanta a questão das con
dições Iegaes. Ella se rep!'oduz pam todas as 
partes do direito e nomeadamente para o 
direito publico. Si os actos jurídicos e as 
acções das pessoas privadas são submettidos 
a certas condições. cuj~t ausencia lhes tira 
toda a força obr·ig-ci.toria. tambem existem 
condições <lestas para as iiroprias leis e para 
os acto3 e.las autoridades publicas. Acíma 
das relaçõ~s <la vida }Jrivada, Jey;1nta-se o 
interesse rla. estabilidade, da ordem nas re
lações publicas. em uma palaYra, o interesse 
da ordem legal em seu conjuncto. A impor
tancia que apresenta. a soluç~o exacta da 
questão é, pois, maior para o direito publico 
do que para o direito privado.» 

Continuando ~.elucidar o assumpto, com 
aquclla maestria genial q_ue o distinguia., o 
grande jurista allemiio aponta entre as t.'l.es 
condições garantidoras ·das leis a sua pro
mulga.1)i.o e publicação. A lei só é lei e só 
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perdnr:t como lei. quando e publica·~a pela 
forma sacI'<\mental, . a forma esta.tuida.. As 
·propria.s leis más, uma. vez applie0da;;, quando 
eram revogadas, sua revogação não ti]Jha 
eifeito retroa.cti vo. Si era assim n"uma le· 
gisla.ção primitiva. que teve apenas- uma 
no(}ão incompleta. do p1•io.cip:o cn.pital da 
niiq retroactividade, q 11e se rlirá. -aas legisla· 
ções mod<'rnas. que 1·cpous:i.m n'um<~ con
cepção muito <livers:t ? 

Todas as grandes obms que são aptas a 
dar uma idêa. exacta. da evolução do fü. 
reito,co_mo :1 ~CídCide Antiga, de· Coulanges, 
o Diteito -4.nti90 de Sumuer Maine. O 
Espir'ito do l>ireilo Romano, ~fo ll1edng. os 
Principias de Sociologia, do Spencer, são a.cco1•
des em proclamar que o rythmo tlessa famosa. 
e;-olução, se fa,z no sentido da passagem do 
estado para o co~ztracto, repetindo as palavra~ 
de Maine, b;to é, $0 taz no sentido de dar c:i.Ja 
vez mór valor á per~mnalídarl.e, á vontiide 
humana., à autonomi:>. do indivi\luo. 1leil::i.ndo 
obliterar-se progreS$Í varnen te sua. casta., sua 
tribu, :sua. familia, seu gl'Upo, que era prillli
tivamente-a unida.de socüit. A repercussão 
desta evolução uo direito publico tem-se leito 
no sentido de tarnar ca(lu. vez mais saliente 
que não existem governos por luxo, ou ern 
nome lle prh·ite .. dos de casta. sinão pa1·a uti· 
lirlad.e e v:wtagens dos propri05 go,·ernados. 

A lei não póde Ber o ca.pricho de utn indivi· 
duo ou de um grupo. Lo!!o, o poder que a raz 
tem obriga\'iio de nrlo sa,hir .fora do;; caminho;; 
e norma.s que ll1e são iud1cado5 para o conlie
cimento de tolios a quem vae ella regulR.J.'. 
Daui as lbrmaJi .Jatle~ d11 promulga,,iio, sancçilo 
e publicação; da!ü os prazo> para a sua lb:·~a 
obrígatoria; tlahi o prin~ipio da-não-ratro
acti vidade, que só admitte excepçõe;; accdta
veis ern fois de formação processual, e leis 
penaes. quando cumprem o úmigna am· 
ptianda. Nodireitü constitucional do Brazil, na 
Constituição lmperial, na Con8tituicão Repu· 
blicana, o principio é amplo e :tbsoluto. 

Eii!o que e~creve o jurista 1Jr3zileiro, unico 
entre os mais velhos, que acorn_pauhou o mo~·i· 
mento da scisnci:t-o conselhcn•o ,L J. Ribas: 
«Si a lei niio ê obrigatori<l. sínão tf.e;1ois de pu
/JUcada, is~o e, dep:>is qu<1 o:; cida:lãos podem 
adquirir o conl1ecimento d::t ~ua. exisiencia, é 
evi~en te que ella não pód.e estender a sua 
acç·a-0 ao passado; por·que seria o:.irigar os ci
datlãos a obe•lecerem a uma. lei, que ainda não 
existe, e que portanto é impossivP.l conhe
cer-~e; sel'ia torna1• vacilla.ntes todos os seus 
aC!tos, incertas tod.as as suas relações j uridi· 
cas, pois vivr:riam sob o perenne re!!eio de que 
um dia viesse inopin<tdamente a lei declarar 
nul los actos hoje consirlerados valido;; ou cri· 
minosos. acto~ lloJe tülo:; como innocentes. A 
retroactividade nas leis importaria um sys· 
tema <le embuste () expoliaçfro. 

Estes principios não eram inteiramen.te des
conlleci<Jos d;t legislação roinana, canoitica e 
patria ; entenclhl-se que em regra. a lei não 
póde for effflitO retroa.ctívo, salvo nos.ca.sos 
em que expressamente determina. A nossa 
Constituicão, pori!m, ·estabeleceu um princi
pio absoluto-e-, di.i-11osiçõ.o da lei iiao (~rà effei. 
to ret1·ocictivo.» O celebre profes~or se referia 
á Const1tuiç;1o do Iinperio; a da Republica., 
em seu ;i.rt. 11, a,índa. e rmtis expressiva.. 

As exooµções que já. indicámos, de certas 
leispenaes, leis de processo criminal, leis de 
p1 oc.e~so civil e leis interpretativas, não abran
gem em senti 'o algum a lel eleitoral de 7 de 
de?.embro de lS96. 

A expres;,ão direitos o,dquiridos, ainda hoje 
muito inCBrta entl•e os juristas, em direito 
publico, deve-se entender de todas e quaes
q ller funcções e actos pllblicos. rnciaes e po
líticos. que a.nda.m ligados i qualidade decida· 
dão e representam um exercicio d<\ liberdade 
e das garantias constitucionaes, nomeada
mente num regimen r<!publicano. 

Isto quanto à que3tão geral ele doutrina; 
porque, quanto a de tacto em que evidencia.
mos a inapplicabilidade qa nova lei, reme
temos ã Commissão verificadora para o que 
disseJn03 na. primeira. preliminar nossa (sfrie 
1) e para o appeu~o (série IV) que acourpa.
nha. e:>t:l replica. Por a.mJr ao methodo sepa
r~mo~ a narrativa dos factos da discussão ju
rídica,. 

PaS$emos a,o 2° pater noste1·. 
2. u «A alludida retroactividade só teria ra

zü.o de ser. si prevalecesse a doutl'ino. do de
creto n. 572. tle 1 ~~ de julho.da lt>'95; mas es
te decreto esta revogado,» 

H.evoga<lo qua.11do? por quem'I porque !oi? 
· Or:i. tlizem que peta neva lei ehiitoral, 
que, m1.~ .1,mlM'l'LJS tabelióas - rc"Oogam-sc as 
1úsposiçücs em cnntn<rio, abrange o famoso 
1lecreto; ora dizem qne pelo art. 7" § :~0 11a. 
Co ost ltuiçii.o. 

Se111.Jores, este é o m:i.ior absurdo jurifüco 
que temos ouvido nos ultimes trinta annos. 

A nova lei eleitoral <leu apenas certas nor~ 
mas, ce1•tas garant.ias para o proceS5o eleito
ral, tem sa.hír de seu terreno propr-io, sem 
sahir, o que seria. abs11l'JO, do circulo de sua 
acção. Puis uma lei eleitoral, sem declaracão 
expressa.poderia jamais vir alterar principios 
basices de di1•eito publíco,como os que se re~ 
fürem á promulgação e publicação das leis~ 

E pelo q_ u e diz respeito ao art. 7° § 3° da 
Constituição, ainé!a m~nos revog:ou ella o al
ludi'1o der:reto.Que diz o artigo ll<l. carta de 24 
de fevereiro, no citado i:m.r..i.g:·apho~ 

«As leis da. União, os actos e as sentenças de 
"uas ;, utoridades serão executados em todo o 
paiz pm· (imcâo11arios federaes, podendo, toda
via, a l!Xecue;il.o das primeiras ser confiafa aos 
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p:overnos dos Estados, mediante annuencia l corôa. a ollgarcnia. bastarf1a r1e Sergipe tenta 
destes.}) E' obvio que este artigo não rlispõe :~nanc:i.r a citladãos n'um regimen democ:-11.
na.1la sobre os pra~os em que começarão n~ tico e 1·epub!icano n'este fiual 110 :;;ec:ulo XIX, 
lei;; da. União a ter fü1·ça no3 Estados. O ar- mai;; de cem annos depois r\a. revoluçffo Fran
tigo refere-~e. não aos allwlido:; pYazos: e sim teza,. m<ir: do~po"os! Pa:ra tanto, não valia a 
a quaes sejam ·os fimccionarios encarrega- ·pena ter mllc1ar1o de governo. 
dos rla execu~-ão das referidas leis. Ma.s abra.mos a Constituiçii.o, dizemos a 

De prazos não cogitou à Cart'1 Fecleral·; por- Ord1•naç·lfo Phillippina no loga.r citarlo: ~Item, 
que tal assumpto jit. estava. no1·mado no (\li- o Cna:·.celler-mô1· ua ele riublica.r as Leis e Or
cl'eton. 572.de 1890. O artigo constitucional, rlenações foita.~por 11ó~. as 11.uaes publlca.1·6. 
longe de deroga.r o c1ecreto, o ~uppõe, a.o 0011- pel" si mesmo na 'chancellari;t ela Côrte no rlia. 
tra.rio. ria data r1ns ca1·tu.s. e mamlar.i. o treslarlo clel-

E como poderia a Carta de 24 de fe:vereiro las sob seu signa.I ·e ms;o sello a.os 
ser tão insensata que viesse a derog-.>r um de- Corregedores das Comai·cas. E tau to que 
ereto que não fez mais do que avi::;a.r e como· qualquer Lei, ou Orrlenação, fo!' publica 
lidar o UO$SO antigo direito no assumpto? Si da na Cfl(mcellrwia, e pa$sru-1.nn ti-e.< mr,;;os 
no -tempo do imperio, si no tempo <la. realeia de}Jois da 1mblio:içc!o, mwulm110.> que logo haja 
portugueza,a.s leis sempre marcaram um pra- e/feito e 'L•igoi· ••• :.> 
zo, pa.~ seu vigoC', ~ntrc <J: publicação e!!' su;:i, B::;s~; p.wa confundir a. dBspotia dos m11n· 
execuç~o, co~o sena pos~1v:e1 que o re_ir1men dões de Sergipe, não é preciso mais na.da! 
republicano v1eS>e_suppr1m1r uma medida lL- Pa~semo3 á outra parte. 
beral, füba. da a.cçao lenta dos seculos~ 

Ouçamos ainda o illu;;tre Ribas: «Primiti
vamente em Rorna~ô alei se t 1rnava. ohriga.
toria. depois de publicada.em alta voz durante 
Ires dias d.; marcado (post trini.m-ulinum.); e o e
c1icto do Pretor era escripto em urna pa.re(le 
branqueada. ( in pariete dealbato), cl'onde lhe 
provinha o nome de allnun pretoris. 

Na. ordenação Manuelina. se coafore explici
tamente e~ta. att1•ibuição ao chan~ellel'·illÓl-, 
e se determina que as leis comec~m a obrig;tr 
8 dias depois de promulgaçlas na côrte e na; 
províncias depois de 3 rnezes. <levfln1io a.quellc 
funcciona!'io remetter traslaclos cle!la, aos 
conegedoresde comarcas. E' e>ta mesma tlou
trina a que se acua rep1·~1duzída na Ordena
<;~o Phillípina. ..• Nãoobsta.ntea lai•ga publi· 
cidade que acompa.nlla a cliscus:;iio das leis, 
convem que o Porler Executivo, de1)ois de 
sa.ncciouadas,amplie a sua publicidade, qucm
to the (Sr possivel; para este fim creou-se um 
ardiivo publico, onflê sito con;ervados os ori· 
ginaes de todos os actos legblativos, ol'denou
se a sua impressao e mmieraçüo; regulou-se o 
!llOdo por que os seus e;;:emplm-es impressos de· 
vem ser rlistribuídos nas esb.çõe5 publicas da 
cõrte e da.s provincin.s. e determinou-se que, 
logoque vsjui:;es de direito os receberem. la
çam publical-os nas cidades ou viUas, que (orem 
cabeças de comarcas por editaes afixados 1ws la
gares mais pnbtícos, e enviem disso certidão 
aos respectivos presidentes de pi•ovincias. 

Ainda. quando haja qualquer omissão - na 
remessa, ou publicação local das leis, nem por 
isso deixam estas de ser obriga.torias, logo 
que se termine o pra::;o marcaào na citada Or
denaçcw litJro.:i, tit. 2§10.-,, 

Ora, eis ahi. 
Aquillo que o despotismo romano e o despo

tismo regio, no sem maior auge nos seculcs 
XVI e XYII,concediam aos pobres vassallos da. 

3." «E, caS"o prevalecesse o tal decreion. õ7.2, 
a culp::i. da publicação tardia da Lei n. 426 
recabe sobre o Sr. Garcez, presidente do E~
ta.do de Sergipe.» 

E esta.! Pois não sois vüs mesmos que affir
maes que as leis da União são rexccutadas 
poi- ftmccionarios federues ? 

Não tendes citado o artigo da CarLa de 24 
d e fevereiro. que di.<p17e qua ct e:cccuçffo rias 
di tas leis pode, '!l8dv bem, podo sei· co;ifiadaaos 
r;oum·.ws rfog Estarln.<, ,;i.1:rliant.e annw:1icia 
d'estcs l Quandu se deu a Garcez a ini;umben
cia de executa.e tal lei ·~ 

Onde está. (1eclarada a amiuencia cl'elle ~ á 
vede qtie não tendes o direito de censurarjo 
pre;;idente de Sergipe por não ter querido 
cumprir e dar curso em seu Estado a um 
texto de Lei, passado illegatmente, pelo tele
grnpho, antes ue te1· sido inser-ido no .Dfrtriv 
O(ficiul. O presidente te:·ia feito muito bem, 
espcci2lmente couhcceudo a. tr'amoia repre
sentad'1 pelo tal art. 2,0 que out1·a cousa não 
visava, siniio entregar a representação elo 
Estado a t:m grupo, chefiado ]JOr um ~ec.hor 
que, na qualidade de Ssnador, foi quem la
vrou o parecer sobre o projecto, que se fez 
lei, para lhe ageitar o mando indefenido o 
protrabir pot• tempo indeterrnfoado a su
jeição de Se1'gipe a uma especie de regimen 
tribal, que deve ce:;sar, por estar fóra dos 
moldes cl.e no~so tempo. 

Si a lei, pois, saniu taràe dos prelos de 
Aracajú, queixai-vos antes do ministro que _a 
expediu tarde ao vosso admiravel juiz sec
cional, ou queixai-vos deste, si vos praz, 
nnnca do presidente, ist.o no caso de :i. não 
ter public..<t·lo, o que não e e:cacto. 

Néste ponto, não podemos deixar de .::en
surar o proce'.ler inc01·recto. illegal de nossos 
adversarios darem publicidade Ol'al nos de-
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bates da. commissão e impressa nas paginas '..mos que ba.cha.relete desses que é agora..- de 
do Joraal do Co1;w1crcio a uma- c;1rta parti- mof..a polluL:i.reH1 :i.bi electricamente houvera
cnlv.r elo Dr. Martinllo Cesar da Silveir<\ Gar. exbibldo e~sa. tristeza. Pun:ze ter. de rnfutill" 
cez ao Sr. coronel Sebastião a.a Fonseca An- cousas taes. ~ · 
&fade, data,1a de G de dezembl'o de 1896. Qtte A b;ã.o o.;i. lei é clarissima,seuhore~ da Com
vem nessa c'.\rta particular que meret\esse ser' rntssã.o. Uma eleiçiío é um drama. ou uma 
·publica.da sem ordem de seu signatario ·~ comedia, si quizcrdes, em 6 actos; vêde bem, 

A carta recomme11da que o coronel <lesem- -em 6 "a.ctos, até a sua apuração geral in
volvesse cerla aL'titJidar/,e, po;· assim co;i~ii· cr.o.~ clusivà. 
nossos int~;·es.<e.> poWico$. Que mal ha nisso~ Vinde comriosco abrir as Instr·i~cçõd ele l de 

No regimen republícano, o President'3 d~ setembro. onde todo o processo se acha lll.l'
Uoíão não deve ser um homem politico1 Os ga.mente desenvolvido. O 1° acto, que tem 
:presidentes dos Estados não o devem ser? sido deixado completamente de lado por 

Qual o motivo de poder o illustrado Sr. Dl'- nossos contendores. porque ene tem prazo 
Geminiano Brazil, conforme declarou, tele- evide11temente taxativo, refere-se aos eteito
graphar a miudo a.os seus amigos, pondo-os res, reparai bem-, a.os eleitoi·es, que são a. 
au coui·a;1t das peripecias da nova. lei e nã.o matari:i. prima. nestes a.ssu'mptos. 
poder o preálente do Estado escrever uma· Este l" acto, em que os olygarchas não se 
carta a llID amigo ~ Mas onde acharam a atrevem a faliar ; porque é demasiado ple
ca.rta.? No correio de Aracajü ? Nas ruas blêo, é o da affixaçü:o do$ edita~. Estâ no 
dessa cid11cte? No correio de Simão Dbs ~Nas art. 12 das celebres lnstrucçõcs e resa. assim: 
estradas de S. Christovão, do Buquím, do « Yúite clfos mttes tarn.bem da eleição o pre
Lagarto ? Deu·lh'a o destinatario ? um famulo sidente da commissão municipal mandana 
deste? Ma.s onde o consentimento de quem af(i.a:ar cdítaes e public~l-os pela imprensa, 
a escreveu para a publicarem ~ conYidanrlo os eleitore.~ a da.r o seu voto, tle-

0 art. 191 do Codigo Penal estatue: « Pu- clarando o dia, togar e hom da eleição e o 
blícar o desti;iatal"io de uma carta, Oll cor- numero dos nomes que o eleitor deve in
respondencia, sein conseatimcnto ([g pessoa que cluir em sua cedula.. (Lei n. 35, art. 39, 
a endci-eçou, o conteüdo, senão sendo em de- § Z•)». 
fesa. de direitos, e de um:i. ou outra, resul- Pôde ser esta. a(fl.3laçi'Co feita ern. outro 
tando damno ao remettente : qualquer dia, antes ou depois do vigesitno 

dia anterior à eleição 1 Não ; :porque é taxa
Pena. de prisão cellular dous a quatro tivo, falla aos eleitores, nã.o depeode de chi-

mezes. » canas de mesas. Loga, só no rlia 10 de de-
Si o destínatario não póde publicar, quanto zembm po·1eria. ser ella feita em Sergipe ; 

ma.is terceiras :pessoas! ! •.. Muito menos uã.o logo, tin.ha. (le ser antes da. vigencia da lei 
havendo defesa de di-reitos, nem mesmo dos n. 426. 
dos celebl'eS dit'eitos patrimon iaes, liv·res, OS Ü 2'' aclo e O da. con.i;oc·açcto Clo$ mesarfos, 
unicos ! .•• <k rectr()qtfoidade ! (l}. que tambem é taxativo. 

Este negoeío da carta do coronel Seba.stião O presidente 1lo Governo, ou Conselho Mu-
outra na categoria das eleições de Fra.nco, da nicipal, que jà tem mandado affi~m· os c1.litac$ 
policia â. pais:i.n;i. da. pol'ta de Montes. e <la aus eleitores, nessa. mesnrn occasiã.o tem por 
viola~'ão da mal:i. de Itaba.ianinha. Irregula- obriga.ç;'.;,o fa.;cr a co111locaçãD dos outros mem
ridade, irregula.l'idade ! Tramoia, tra.moía ! bros e seus imrnediatos em votos, por meio 
:Mas, seria injustiça. esquecer a. certidão ne- ta.mbem de editaes e cartas officiaes. 
ga.tiva do prestimoso fonseca. ! (Doe. n. 11). E si tal presidente estivcl' impedido, por li-

E' urgente passar além. . cença, molestia, ausencia, a lei manda que a. 

4. 0 « Tal allegado. retroacti vidade só seria 
j~tifica.da.. si fossem esseneiaes as :p1•oviden
cías esta.tuidas no a.rt. 40, § 2• da lei n. 35, 
de 26 ele janeiro de 1892 e art. 11, § l" das 
Instrucções, que acompanha.m o ~1ecreto 
n. 1.542, de l de setembt'o de 1893 · po1·ém 
taes disriosições não são essencia:es. »' 

fa.~.a. qualquer outro membro do conselho ou 
o secretario, ta.l qua.l como acontece na 
Camara dos Deputados, cuja cadeira pre
sidencial e immediatamente Ollcupada pelo 
vice-presit1.ente, quE-ndo o presidente est1i. 
impedido, por qualquer motivo, ou por qual
quer dos secretario;; cm igua.es casos. Este 2• 
acto, que ê. i·epetímos,-a con.vocaçao, é taxa- • 

Esta. c_í~eada não é a primeira vez que a tivo, tem dia m;i,1•cfülo, e conste. da "Primeira · 
lemos; Ja no Jornal do Com.mercio nào sabe- pa.1·te do art. I 1, § t·•, que estatúe: «Vinte dia$ 

(li K'O P~i= ''" 1ojc (12 •l•' m~<i'>) c.<tà um tdr·:;t:i.m-
1nn. no col'oncl ScbasLEi.o, rJ1.••~lnt•ã1ulo ui.lo t.er t· • .::e11bido 
t:il ~:\rt:i (Doe. n. 1L) 

cm.tes da. eleii;ão. o p1'esidente ào Governo ou 
C•msulho .\I1micipal, e na. sml falta quatru.:r 
rmlí'O membro do mesrno Governo ou conselho, 
ou o secreta1'io füra a comxJcaçito dos outros 
membros e seus immedia.tos em votos, por 



C~ara oosOept.laoos- 1miresso em 21i05/2015 10 35 - Página 65 oe 106 

bESSÃO EM 12 DE JUNHO DE 1897 271 

meio de editaes e cartas offiches ... » Póde i rio1>, não foi creado pela lei n _ 426, que já. o 
csto. convocaoão ser fe ít:1 anões ou clcpoi:; do 1 encontrou. Logo, ella., ã celebre lei, não t i. 
dia da. lei ~ Nüo, porque a. me3ma l ei é ímpe- Dh(l. r.ompetencia. pa.ra alterar a ordem do 
r ativa e a 0onvocaç'10 dos mesarios é comple- tempo, e yir:nos ensinar que-vinte dias antes 
tamente iurlispeUSaYel do appdlo 3.05 eleito· do 30 d.e dezembro, e prazo que cahe infallt
rcS. Logo, tinha. de ser füita em Sergipe no velmente a 10 daquelle mez e não a 20, como 
no dia. lO·de dezembro ; logo, tinha de sei· hurnol'istica.mente tem pregado ao Brazil o 
ante> dn. v1gencia. da. lei n. 420. engenho eleitoral de nos~o;; ad,·a1>so.rios. Logo, 

Eis a.hi já dou8 ai:tos sobre os quae.> a de- o que estava. feito a 10 não estava. por fazer, 
ca.ntada lei nlo· podia regular sem terir o pre· como ate Mr. de La. Pa.lisse seria capaz de 
cuito cunstitucionalda nãoretroactivúia.de. estar convencido. Logo~ a 426 perrleu o seu. 

O 3• aclo 6 o da 1-eunião dos ·meniln-os 1lo · tempa com o seu·art. 2'', no tocante ti orga
co1i$el/.o . E'tes, podendo andar ma.is ou me- ni:wç;lo das mesas, reunião dos membros rlo 
Ms tresmalhados, a lei lhes marca o prazo conselho, convocação O.estes, amxaç-lo de ed.i· 
impl'oroga.vel ue 10 dias para. se reunirem. taes, M le reste. Logo, resignem-se os nossos 
Podem se reunir no primeiro dia do prazo, oppugnadores, e guardem seus sopbismas 
ou no segundo, ou no terceiro, etc., e ha. de pur:i. outra vez. 
ser no paço municipal; e nlles si: reunem . (1 Ô" acto, fi.na.lmente, e a. apuraçiio gerat . 
a.fim de elegerem os meml)ros das mesas elei-1 Ainda :i.<tui nã.o se desmentiu a. sabedoria. 
tora<lS. Este terceiro :i.cto, que ê o da reuni1io do legislador, taxando o <lia. sem mai.~ duvi
do:; 1nc,;1ln·os elo con~cllw, uma vez praticarlo, do.s. Consta. do art. 20 das Iastrucções, e é 
ninguem o põde desmanchar. Consta da. ul- isto, refere-se á apr.iraçüo geml, repetimos: 
t!ma parte do cit..'\do § l º do a.rt. 11 das « 7'riata rliM •lepois de finda. a eleição, reuni· 
lMtrncções. e diz a::sim : « ... a se reunir uos, na. sa.la das sessõ~s do goveruo munici
dentro de 10 dias no paço municip:1.l. a.fim de pn.l,n:i.s c3.pitaes dos Estados, para a apw·at.üo 
elegerem os membros das mesas eleitoraes . ''e Senador, e . nas sédes ila.s ci1·cumscripções 
(Lei u. 35, tirt . 40, § 2" e Instrucções annexa.s eleitoraes· para a de Deput,.dos, etc. » 
o.o decreto 760, art. 2"; letra D. » Logo, Nilo esquecer que Sergipe con.titue uma só 
reunidos em Sergi!le os membros dos canse- circumscripção eleítoral, cuja. séde é a. sua. 
lhos afim de eleget•em suas mesas eleitoraes, capital. Já vos mostrainos que os nossos 
antes da lei n. 42ü, esta. não os poderia pre- oppositores não cumpt'iramregularmenteeste 
judJcar. 6" acto <la comedia. eleitoral. F'o1·am maos 

O 1." acto é o da eleiçüa das ?IW&t!S; deve ser 3.ctores, e nilo somos nós que temos a. culpa 
pratica.do. in lallivelmeute, 110 mc.<1110 clia clt.L disso. 
;·.J1.miüo dos 111e1nbros do canscll<o. Consta. do Nós cumprimos a lei ú ris~ •• e foi a. 426, 
§ 2" do o.rt. 11 das lustnccçõc·s, que precei- que então já era algum huüo velhusca, e já 
tÚ3. : < Reunidos no clia clesigHrtdo, proceder- podia ser attendida. 
se-ha. ã dciçüo clt::; mesas, v0tmdo cada. um E' tempo de pass:;i.r aCI 5° e ultimo 1'DAi1·c-
d0:> memb:·os presentes, em lista aberta. e a.s- n osso tla conte;;fação que refutamos. 
sigoada, em qua.t1·0 nomes e:-col!lidos de entre 5. 0 O precedente recentissimo das eleições 
os eleit ores llo município, conforme o alista- do Esw.cto do Amazonas, ~egnndo o art. 2~ 
men to. etc. » Lo~o. reunido~ os mernbl'os dos Jo. lei n . 426. 
conselltos cm S"1·gipe, eleitas por e1les as O caso elo Amazonas não aproveita. a Ser
mcsas eh:itoraes, antes tla lei n. 426, esta era. gi11e. por duas razões ca.pitaes indestt•ucti
pa.ra. ellas, n~te pa.riicula.r. lettra morta. E veis: 1 '', porque foi o resulta.do de um ca
tai tra]l:i.lho é correlativo da reunião llos :\l· pricho; 2•, porque, mesmo assim, a. primeira 
luclidos tnembros dos consalbos. Commissiio Verifica.dora de Poderes foi for-

Segue·se o ::Í'' acto, que é a. ELEIÇÃ.O MES:l\tA.. ça1la. a n1io levar em linha de crmta as elei
Tem época taxativa, nã o póle ser fei~a:a.ntes ções feitas nas localtdarles, onde ficou pl'O· 
nem depois do dia designado para todo vado ser impossível ter chegado o conheci· 
Erazil. Está, pois, de accõrclo com o pensa- mento da famosa 426. 
mer.to geral do legislado1'. que ê arredar o Est.a. é que é a. verdade. 
a.rl;itrio e as chanças de fraude. O processo O actual presidente do Ama.zonos, que 
eleitoral , de alto a baixo, em todos os seus sabe bem a'Ue os seus adversarios não t eem 
actos, tem prazo.;fütaes. o desembaraço elos nossos em Sergipe; que 

O 5• açio, de que tratamos agora, consta. sabe perfeita.mente que seus impugna.dores, 
do art. 17 àas I ns trv.,;çôes o é assim: « Os mesmo com os antigos conselhos, não se 
membros d"5 ru1-sas deitoraes reunir-se-hão atreverhlm a 13.zer eleições a biro de penna, 
no nu. DA. eLETçÃo, as s boras d:i. manhã, no como se tornou uso nas regiões tle Vasa· 
logilr de~ignado, e elegenào, ~ plnraiid:ul.e de Barris depois qne a. magia sacerdot::.1 entrou 
vutos, o presidente e secreta.rio, etc. ,. Or;1, o de imperar alli., o presidente do Amazonas, 
düi d.a eleição, que já tinha designação a.nte· por ca.pr icho, sem ser absolutamente a Isto 
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Qbrigado, e esw é o ponto principal àa ques- sido feita.~ fr;i.ncamente por esta.; teriam sido 
tão, apostou com seus :i.ntogonistas que, até a.p:;it'oYatlas, como aconteceu em Matto Grosso, 
com os velhos conselhos,' iria. vencel-os. E onJe os a.duaes Dllputados. foram fi'ancos e 
cumpl'iu, sabe Deus como, e não- deve ficar disseram que cm tacs e tn.e~ lôgares não po· 
esquecido que a opposiçiio não tinha no dera.m cmnprir a nova. lei, fizeram as eleições 
-AI)lazonas auxilio da. força federal, drcums- pela. ant1g;i, e tn.cs eleições foram appro
tancia do ma\01· valor n9 asmmpto. E, toda.- vMas ..• Assim. em Sergipe~ nós cumprím9s 

.. via, a. illustr;ida primeir;i. Com missão atten- a. nova lei por todos os log:1res, em todos 03 
deu ãs reclaarn.ções qi:e lhes pl'o~·a.1·am a. im- seus ai·tíg~·~. menos em pe•1uena p:nte do 
possibilida(1e das eleições no3 municipíos de ;n·t. 2", no tocante á organização das rne;;as; 
Labr·ea, S. Paulo de OliYcnÇ'a, Moura, Bar- porque, qua.nrlo a lei ch~ou, as ditas 1nes:i.s 
cellos, Humaytâ, Ponte-Bô 1 e C'anut3.roa. .i<\ existiam. e nôs, garantidos pelo art. 11 
(Vid. doe. rL 4), e n:fo apurou similhames § 3" da C<>ustituiçâo da l~epublica, a despeito 
eleições, evidentemente fülsas; por que ~ da prc:ssão da. força federal, não dissolvemos 
426 não tinha sido em t3.es Localidades pu- nossas mc~as: porque esfavamos com o di
blicada. Logo, si naquelles sitias si tives-· reito. 
~em reiw a;; eleições pelas mesas eleitas pelos Cremos, Srs. membros da 2' Commjssão, 
·novos conselhos, t::ies eleições seriam, iníi'.l· ter confut:ldo tüdas s.s a!legu.ções de nossos 
livelmente, validas. contestantes, nomeada.mente, juntando a esta 

Logo, não podem ser, mesmo t1eante do replica su:r. 11a.tural conclmão. que se acha. 
caso dG Amazomi.s, sinão muito correctas as no appouso - si:rie 4" e que devereis ler. 
eleições que nosws amigos e correligioun.rio::> Além disto, damoS·\'OS a api'ecia.r, conjun
:fizeram perante as genuinas mesas legaes de ctamente ~om estas nossas duas exposições, 
Sergipe. além das duns outras r1ue se acham ja em 

E, para mais vos convencerdes di~to, nosso poder, uma grande serie de documentos 
S:rs. membros da 2" Commissão Ve1·iticadorn, ~tU-thenticos em que apreciareis, 'Vcrbi gi·atia, 
de Poderes da Caroara dos Deputar1os da Re· que n;). mor parte 11os rnunicipios de Sergipe 
:publica dos Estados Uuidos do Brazil, basta não constn. que aossosadYer~arioshouvessem, 
que estudeis o cnso rle Ma.tto Grosso, ainda no decorrer de wdo dezembro ·trama<>to, feito 
mais recente do que o do Amazonas. reunião de mesas cleitora.es. Vós os tomareis 

Aquí vol-o damos a ler no doeumento sob no deYirlo apreço, não vos esquecendo do 
n. 5. As elei~ôes de :Matto Gro~o foram •'On· consia.nte appclto que fazem nossos contes
testadas pelo Exm_ coroael de engenheiros tantes. p:~ra a sua politica de S(mcameHto e 
Caetano Manoel de Fario, e Alb11querque. sob moralilhlrlr:.,. 
"Varios fundamentos. e um delles era a in- IV 
ob~ervancia da lei -n. 426, que tinha sido 
proposildmentc, u~i quul, como 3c allcga 1:iarn PLindo remate a esta replica, que ternos 
Sergipe. Jneblicada tarde, sem data e semi me- a honra de submetter ao vos~o criterio, 
1mNu. O ::ir-. Deputado Luiz Adolpho. recen· Srs. membros rfa ~· Commíssão, haYeis de 
tementereconhccirlo, respondendo ao Sr.Cae- permittiI• que lancemos aqui,como nota fioal, 
Ui.no 111anoel, - confes:;a que 0e facto a al;.;um~ couso. que bem se poderia chamar a 
'426 não tinlla tido execução em ~lar.to Groõso, philosophia. do assumpto. Bern como em 
- Ms lagares a/as1adn$ do. Capiial. e seme- sc1encia os factos colleccionados pelo em]li
lhante fact0 não obstou que as eleiçõcis feífas r·ismo não teem valor. para nada. prestam, si 
nesses sitias, sem observancía co;npleta de élles não se deiX:l.!11 ligar a uma \'ertlade, 
toda. a nova lei, e não só do art. ~", cc,mo um principio ger-.. d, si elles, em summa., não 
em Sergipe, fossem apurall~s e rec@llecitlos entra.m tacilmeute no sy~tema theorico das 
Deputados os, Srs. Luiz. Adolpllo Conêa da ideas. assim tambcm em poUtica, ou ella se 
Costa, Francisco l~phael de MeHo Rego, estude em um ,.asto theatro como a Grecía e 
Joaquim Caraccíolo Peixoto àe Azevedo e a Roma antigas, ou a. Europa moderna, ou 
Jo:i.quim Antonio Xavier der Va.lle, e isto «m um per1ueno, como Sergipe, não i: menos 
agora. mesmo! certo que taes facto~, os phenomenos lJOliticos, 

Logo, a inobservancia de JJeq_uena parte só teem vo..lor, si elles se deixam ligar logi· 
do art. 2' da lei n. 426 não invalida. as camente a. um conjuncto geral de dou
noss().8 eleic;ões de Sergí:pe; logo, perderam o trina. 
tempo os adversa.rios em dar viagem tão Sergipe e, sem duvida, o menor dos Es
longe ao Amazon;.;.s. Alli, reparai bem, elei- tados Federados do Brazíl; mas é aquelle 
ções longínquas. ditas feitas pela novs. lei, j' cuja politica é mais complicada, mais cheia 
foram annuHad:i.s jusiamente :por lsso, justa-. de embaraços e peripecias c~e todo o genero. 
mente porque :tllegawm uma. talsídadc. Nãr 1 I~to, desde rr.; mais remotos tempos do 2" 
poderiam ter sido feitas pela nova. lei, só reinado, :po1• um accumulo de circurustancias 
pod:.!riam ter siclo pela. antiga, e, si tivessem qUi~ lhe J;1erturba.r11.m a. vida. le<:a.I. 
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Sendo de todos o~ nossos E~ta.dos maritirnos O Sr. Pre.~ir1ente da Rcpu1Jlíca. Pru~ente 
o unico que jamais teve commmlicação di- de Moraes. veiu em auxi.lio da di;moCJ';;,cia 
recta. com .os seus irmãos, por via du.. na\·e- const1tudonr..l, ma.nda.nd.o i•epo1• o presLJf!n.te 
gação, e aintla menos com a Europa, füi, gra.· deposto. 
dualmente. se tornando um meio propicio A logica dos fâctos. a reali<1a.de da 't'!íl.n. 
p:;,ra Delle se fÕrmu.r umu. .;strelt;; e esteri· histoi·ica. evoco.do. pela. revolução ~1·ium~ 
Hza.do:ri\aristocrncia politicante. que chegou, phgnte em 11 de ~e'embro <'.e isrn, po:·que o 
com ambos os "l"elhos pal'tidos do Imperio. :' papel das revoluçõe3 sélrias, n:'l. phl'ase de 
monopoliz~u· os •tltus Ci;i.Tgt>S d.a re1we~eritação C:i.rlyle. é desfazer as illmões e evoca.e> a. re· 
parlamentar e os eongeneres. Estti trabalho alítla.-Je, :i.. logíca. r1os factos, a re11liúde 
lento e penoso de asphyxi'1, nã.o fomos nos que da vi<lo, hisr.orica - esta'':t e c:;tó. com
o inaugurámos; temos, ao contra.rio. nos· nosco. O pa.~.re, que um n:!omento occupara 
batido contra elle. !'fosses ad>ersario; são o pahcio de A1>acaju, sahiu, e Dantas ti•:ou, e 
os primeiro5 a •'<ecl:il'ar que h;:i. pouco mais Valío.dão' Jicou e Garcei ficou e ficará; po::-que 
de dois an:ios é que cünseguimos. com a de- est::L é a \'erdade dos tactos, :i selecc;ão Ç•ORi
posição do presidente C:\fazans. toma:· parto tiv~. (,a polWca. Os bando~ dbperso~ dv. p0Ji-
11a politica do E;)tado. Foi isto em ~etemko eia emoria.g,;.<lD.,po~tos ao ~oldoda.polític·~.~;em 
de 1804. E'. portanto. evidente. e por elle:;; 1nfrene. fu~ira.m, e para 0:1de 1 '. ..• pa:ra Ca
mesmo e conlr~s<~tlo, ciuc não l'omo~ nós o; nudos, onde, ~egunrlo rlocumcntoo offici::es es
autores 1Jos mnles d() quo Sergipe foi sempre criptos pelo rn:i,ior Fcbronio, foram eU•i~' en-
o theatro. con:r:i:!os cO:!l armas e b::i.gagens... ~Iilo é 

Es5a velh:\ e Ioni?J. obr::i. tle me&quinharia. isto balela •.!e te!egrJ.phistas de Arac<i..iu; é 
política tem pelo meno~ setenta a.nno:; t:e .i!i. l1ojc facto prova1:0, que consta de J•8.;.::eis 
ida.de. Foi posw. CIIl acção pelos progeni tm~e~ omc:::i.e3 da Republica, no ~Iinister-io e.a 
de nossos ad "crs:'.t'ios. e o tr:tb:tll1•1 dest.r•s Guerra. 
tem sido :;i.peoa., de pretender continuar, em Nós nos batemo.,, pois. p:i.1•a ter tamiJe?:i a. 
dias da Republico.,-o tr;.1.balllo COl'l.'Uptor do Repu1Jlica. em Sergipe; porque e doloroso 'iUe, 
Imperío. qu:.i.ndo todos os Estados mand.aram e vão 

Só ha menos de tres annos é que conse- mandando :·.o Congre$SO Nacional to11os ou 
guimos làno EsL'ldo inici:l.r 0 ser>iço de im- alguns rle seus filhos qLJe mais se distiri~;-uí
pla.ntação no regimen demOC'ratico. fazendo ram nas luctas do r.•publicanismo, Sergipe 
;illi. aIJenas com as diJferença.s de um theatro ,ej:J. o unico, que telme em euYiar ao ~ei" tia 
meaor, 0 mesmo q ne pratica.rn. no Rlo G~aude representa~il.o 1w.cional uomes conhecidos de 
0 benemerito Castilho~, d:rndo golJ.'e fütM no impenitente.:; escravocmt:J.s e imperfa:idas, 
gasparismo. rleponrlo o presidente do tempo. íJUe foram sempre ousados impugoado1·es da 

rniertação e da Republie<i. 
Nós uepm:emc•s Cala.zans. e aqui. como Quem to!·u.m no3 tres annos <lccorr: .. tos da 

alli, foi só ent<l.o que começou ª Repuhltcu.. legislação ;.;>3.SS3.da-os represento.nt~s <' e Ser
Mas Ca.;;tillio;:con:;eguiucompletarasuaobm. gipe na Camara e no Semido ~Basta-lhes re" 
juntando á retorma ló. no seu Est~iG.o ª re- petir os nomes; porque elles constam muitas 
presentaç-ão do:; republicanos no Congre:;so veze5 dos ..lnna~s do3 parlamentos do Impe· 
Federal. rio ... 

Nós outros nil .. ) teme-.> até l:oje podiC:o :il- Ju r:;.ram :tonte:n fide!iila,le e mena::;em a 
callçar t.1.l de~idcraturo. porque a olygarchia D. Pedro <~e Alcaotara, muitas vezes r.qui. 
sergipana., de posse da. representaç;io federal. mesmo, ni:ste propl'iO editicio, e pret<:ni.l.em 
ate a.gora tem larn:ado mão tle torlos os re- l:loje. aqui mesruo. emblrgar-no.5 o passo .. a 
cursos clücanisticos, illudindo a opinião n~.- nós, que nunc~ juramos obediencia ao rei! 
cional, facilmente cnganavel, trat<Lndo-se rl:i. Basca-lhes repetir os nomes para ·n·r que 
politica de um Estado pequeno. que ninguem o conser'v:i.torismo imp:•cstavel por toJa a. 
estuda e que a ninguem interes:,a. p?.I'tC (fallamos :io conserva.torismo ro.uuco e 

A obra do illnstrt: .Julio de GastiLt10s este•e sem idéas) pOl' tod;1 parte cahiu; mas tellta. 
para ~e1• derruid:L pela revolta terrh•el de aiuda. e sempre levantar-se em · Sm·gipe
Gaspar e Gumercindo Surai>•a.; e si o n1to Le&:idro i\llaciel e Jose Luiz. no senado
conseguiram est.~~ . foi, em grar:de p~rtc, de,- hontem e 110Ja, quantas •ezesji foram p;i.rte 
vido ao poderoso auxilio do Marechal Flo· da. represe:rt'.,u.çfio de S. Ma.gesta.de ~ 
riano Peixoto. Olympio Campos, Gemi uiano Brazil, :\Te-

T:i.moem em Sergipe a noss:i. obra esteve neze~ P1·:i.do, depntados na lcgishi.turll. pa.s
quasi por terr<l,, com a revoltn. pe1·verrn e in· S3.tl<l. qua.nt.as vezes .ià. o tinham sii'l.·J nos 
!a.me do corpo pfllíci~l. aliciado por fü;ssos i ni- om i;10sus tc1111ios da monarchi;i. 1 Hcje srro .::Hes 
migos, e que cheg,m a. (lepúL' do governo o Sl'. os meamos a.Ui e :i.qui, apenas comi• ci1tre
pa.dre Da.ntas, vice-presidente em exercicio, reoça de, dando preito á. certa diplomatice 
:na auscncia do coronel Oliveira V:i.Uadão. politíc:i.,se haverem alli:i.do a dous emigra.doa 

C!Ull:m. V. II ~5 
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de Sergipe, um porque se dizia ser especial- r efrada itl'istocracia. <le Sergipe, t~nha apenas 
mente protegido pelo sr. -vice-Presidente da a pilheria de, a.lludindo ás íníciaes de seu 
Republica, em exercicio do poder, quando se nome, cha.mal-o-Tolo, Bobo, MaJuco-! ! -Eu-· 
ti.zeram as eleições, e outro po1·que se pro- genio Telles da Silveira. Fontes, orador gran
-palava gozar de especiaes privanças com a.1- diloquo; José Lourenço de Magalhães, medico 
guns·homens emine_utes da. situação. Um não de grande saber; Perb:o Moreira; Justiniano 
se acha, pois, naquelle meio, nem figurou de Mello e Silva., que agora nós mandamos 
naquella ch"Pª pelo ·valor que, :porventura.,_ chamar; João Ribeiro; Silverio Fontes; Mar
possam ter suas lições de professor da Facul- tiuho _Garcez, que hoje amparamos em nos;So 
dade medica da Bahia ; outro não se acha seio; Samuel de Oi!veira e tantos outros. 
tambem a.Ili, nem figura naquella chap.'1 em Um grupo surge apôs llc pobres illudidos, 
paga. de seus livros exti·aordinarios, c:i;1Jmplí- que um momento deixaram-se embriagar 
gi•atia, a Historia Natimll-, tão cheia de por~ pelas promessas dosimplacaveis cbefes e che
tentosas descoberta.s,ou porque haja. inventado garam um día. a vir até á, representaçã'l na.-
o especifico do clia.betes .• , cional, e, como ousaram não abaixar detodo 

A pala."1'a emig1·ados, que propositalment!) a cabeça aos mandões, foram atirados ás 
empregamos, le-va-nos a consignar, em forma urtigas. 
de protesto, a razão mais poderosa por que E' claro que fallamos de Pedro de Calaza.ns. 
combatemus a fu.lsa aristoc1·acia política., que Bittencourt Sampaio, Tobias Leite, Martinho 
tanto mal tem feiro a Sergi'Pe. de Freitas e Al.'istides Pimentel, excommun-

Referilno-nos á guerra desa.brida, já. hoje gados porque tinham altivez. Todos ostes não 
de vulgar noticia em todo Bra.zU, que sempre são daquelles que tiveram a.penas o traballi,o 
alli essa. gente moveu aos homens de talento. de nascer ou casar na aristocracia. de massapez 
Esse tl'aba,lho já. :e.gora está t'eíto ; os nomes de Sergipe. A outros tem tocado essa ventura. 
das Yi.ctímas estão conhecidos; fazem parte contra essa :política. de mesq_uinhos :privi~ 
da historia in.tellectual da nação. legios, de ridiculos monopolios, de exclusões 

Não fazemos mais, neste -ponto, do que re- a;vilta.ntes, é que nos le-va.ntamos, em nome 
cordar nomes, uns conhecidos geralmente em da Republica e da democJ.'acia decente. 
nossa. grande iia.tria., e sã.o <:-XQcta.mente os E' uotoria. em todo o Bra.zil a engenhosa. 
daquelles que foram força.dos a expatriar-se serle de chicanas que teem nossos adversarios, 
pelos mandões desJ_)oticos e monopolistas, abusando de sua posição na re:presentação da 
outros, pelo menos, conhecidos e amados lá, Republica, posto em pratica pa.ra. nos excluir, 
onde tiveram de morrer na. miseria., rei)€l- batendo a. todas as port·~s. :pedindo proteccão 
lidos de todos os cargos pelos dispensadores a todos os poderes nacionaes. 
dasgraças. . A ultima. que conseguiram foi metter na. 

Diversas são as categoriasdOll condemnados lei n. 426 o manhoso art. 2·•, que tinha por 
por aquelles que, em Sergipe,tiveram apenas fim evidente entregar-lhes, no Estado, toda a 
o trabaZho de nasaer ou casal\ lembrando a machina eleitoral. contando ao demais com 
palavra de Beauinarclwis. a força federal prestada pelo Sr. Vice-Pre-

Na frente de todos surge o grupo dos que sidente em ex:ercicio. 
morreram, apontados a dedo como lollco:s, .As demais chica.nas da lon,ga. se-de,já. fura.m 
porque não bajulavam os petlerosos. por nós historia.das nos dous opusculos A vei·-

Deste numero são :-Joaquim Esteves, José dade ~obi•e o caso de Ser9>pe e 1'ampiro do 
Jorge de Siqueira Filho, lyristas de supe- Vasa-barris, de que vos damos a ler alguns 
rior engenho; Tobias.Magalhães, musico in- exemplares. 
compara-vel ; Guedes Cabral, medico supe- O argumento Achilles de taes mandões da 
rior ~e a. elles se póde juntar Gumersindo velha politica é que ha illega.Iid.ad.e no Go
Bessa, publicista potente, que alli moureja ve1•no de Garcez, por ser oriundo do de Val
no esquecimento e redonda.mente calumniado. la.dão que teve por ponto de partida, uma 

Surgem, em segui•fa, os riue tiveram de deposição. Não e isto verdade, porque um e 
fugir, porq_ue lhes nega.mm pão e agua. outro foram de facto sahidos das urnas por 
Uns já falleceram, deixando nome illustre, enorme maioria. . 
outros ainda ahi caITega.m as costas os escon- E àemais, essa mesquinha e iníntelligente 
juros dos ma.,anatas la da. terra ... Os princi- applicação de não sabemos que logicismo á 
_paes são estes: Constantino Gomes de Souza; pomica; si pudesse .prevalecer, então as coa
seu irmão José Mnria Gomes de Sonza., doUll sequencias teriam de ser muito mais extensas. 
poetas, duas victima.s daquelles crueis. mo- Os poderes da Repub1ica actuaes teriam de 
nopolistas, Elzeario Pinto; Tobias Barrato de achar um meio para reempossar a gente de
Menezes, o homem genial. que presidiu a tres Deodoro no mando :porque toda. ella foi de 
movimentos espirituaes em Pernambuco, um posta; esta haveria. de dar o passo á de 
poetfoo, outro crfüco-philosophico e outr.o Pedl•o II, porque -tambem ella foi depos_ta; 
juristico, e para o qual a fanfü.i'rice assuca- a de Pedro II estaria na obrigação de ceder a 
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vanguarda à. de Pedro I, porque tambem 
esta.foi deposta. ; a. de Pedro Ia. de D._ João VI. 
:porque tambem foi deposta ; a. de D. João VI 
a dos Philippes de Hespanha., porque ta.mbem 
foi deposta; a. dos Pbili:ppes teria. de desenca.va.r 
a.lgum réduce dos de Aviz, porque tambem 
estes foram depostos e, de elo em elo, teria.mos 
de entregar o governo desta. terra a.os chefes 
tapis; porque elles tambem fora.m depostos, a 
despeito de serem os genuinos donos da terra ! 
E' tempo de fazer calar a. furia de uma po
litica que se firma. em semelhante logioa ; é 
tempo de annullar uns diplomas oriundos de 
tantos erros e vicias juridicos, e reconhecer 
os nossos, como os unioos legitimos. procla
mando-nos os Deputados eleitos por Sergipe 
para. a actual legislatura.. 

E assim esperamos que o tdçais, senhores 
Membros da. 2.> Cúmmissão Vevifica.dora.. 

Rio, 10 de maio de 1897 .-Syl'Cio R omero. 

( 40 sci.m - APPENSO) 

Novas considerações 

Senhores Membros da 2° Commíssão de Re· 
conhecimento de Poderes da. Ca.ma.ra. dos Srs. 
Deputados. 

Os nossos ad versarios insistem em a.t'Hrmar: 
1°, que a. lei n. 426, de 7 de dezembro de 
lB'Jô, em seu § 2>, podia ser, sem ferir o prin· 
cipio da não retroactividade das leis, appll
cada ao Esta.do de Sergipe;2<>, que não houve 
monstruosa intervenção da força federal ·em 
favor das eleições dos ditos nossos ad'lersa
rios; 3•. que o genuíno presidente do governo 
municipal de Ara.ca.jú, no tempo dos antigos 
conselhos, não fõra o Sr. Alfredo Montes, o 
unico competente para erpedir diplomas. 

Foram; porém, estes tres a..ssumptos lu.r· 
ga.mente discutidos pela imprensa. Ides ver 
que as opiniões por nós sµstentadas, em 
ta.ce da. lei, são as mesmas perfilhaQ.as pela 
opinião republicana. em todo o Bra.zil. 

Repa.rai qua.nto ao 1° ponto. 
Eis o que diz a Noticia de 9 de dezembro de 

1896: -

« Lei eleitoral - No Diario Official de hoje 
vem publicada a lei que modifict1. em parte o 
proces'So eleitoral. · 

«O ma.is importante dos seus artigos, pelo 
a.lcance politico que tinham em vista. os seus 
autores, é o a.l't . 2°; por elle se mandava que 
t'ossem chamadas para. constituir ~ mesas 
eleitoral'S as intendencias já dissolvidas do 

Amazonas e Sergipe. Esse artigo, como hoje 
salientou o nosso collega. rla · Republica, está. 
sem emprego, porquanto o texto legal, · só 
tendo força. obrigatoria. nos J!!stados tre11 dias 
depois l.la sua publicação, elle só vi.rã a Vi· 
goral"llO dia H~. quando, entretanto;· a.s mesas 
se devem constituir a 10. 

« E'. pois, uma disposição perdida.. 
e: Ma.s não está a.bi todo o inconveniente da 

lei. o seu conhecimento não póde absoluta.
mente chegar a todos os pontos do Brazil, a 
tempo de ~erem observadas as suas · ·out'l'as 
disposições no pleito de 30 do corrente. Vai, 
portanto, ser uma. fonte de nullidades ou, 
pelo menos, de graves irregularida.des em 
quasi todas as eleiçõeS do paiz. 

«Oea.nte disso, conviria. talvez que, si o Go
verno ·tem de regulamenta.1-a, fizesse-o desde 
já, em poucos e•explicitos artigos, específi· 
ca.ndo nelles o que póde e o que tem de ser 
por esta. vez preterido, attendendo-se ã. cir
cumstancia. d8. data em que é sancciona.da e 
publica.da. ~ 

Aqui vae o que & mesma folha escrevi& a 
14 da.quelle mez e anno: 

«Duplicatas eleitoraes-Uina da.s maneiras 
pelas q ua.es sé desmoraliza mais profunda· 
mente um systema, todo elle baseado no prin• 
eipio de. representação popular, é a. duvida. 
sobre a. eleição dos que chegam a.os ca.rgos po· 
littcos. .. · . 

Um Presidente de Repnbli~, um Deputado 
ou um Sena.dor, cnjodiplomã>é,fundadamente 
arguido de falso, não se desmotâliza. só a si. 
Estende o seu desprestigio a. tod~ a corpora
ção_ que o a.colll.eu e que, por ésse · Iiloti vo, se 
tornou sua. cumplice. O famoso ~d'i!!eeil;'o es
crutinio » dos tempos da monarcái.u.·-'foL ·um . 
dos grandes factores da. deca.denêià a. : que 
chegou o simulacro de regi~en pa.r~men1;a~ · 
então dominante. Ora, é de um largo térc!Wo 
escrutínio (entendida a. expressão no sentido 
antigo) que o. Congresso fllturo está. amea
ça.do de ter de lançar mão. Isto :vae ser ine· 
lucta.vel, graças á. supervenienci& de uma. lei 
de~etada tarde e a más horas e cujas dispo
sições, especi&lmente feitas para. alguns · Es· 
tados, exactamente oesses'Esta.dos não podem 
ser cumpridas. . 

Já tivemos occasião 'de tratar aqui de se • . 
melha.nte assumpto. Hoje, porém, elle volta. 
a ter uma actualidade palpitante, por causa 
da situação de Sergipe. · 

Como se sabe, ,disposições especiaes foram 
mandadas execl).tar na. constituição d·~mesas 
eleitoraes-constitnição q u. e se faz 20 d1 antes 
da eleição. Acontece', porém, que·s. lei. ide
cretada. a 9 do c'orrente. ·E como, por tra 
lei em pleno vigor, os decretos da União só 
obrigam aos Estados tres dias depois de 
publicadas nos respectivos Dicwios Offictaes -
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· · s~ a. 12, no mínimo, essa lei, ~briga.ria. n. Ser· 1·~er cumprida a. ordem por -~ão ter f~rDJ.~ 
gip!l e Amazonõl.S _ . legti.l. ·· . 

Em Sergipe, de mais a. mais, pu por abuso - ·concluiu o p1•e:ridente do Estado decla1'3.Ild9. 
do Governa.der ou porque só a 12 o Gqverrro 1 que ia representar ao Supi:emoTribunal, por 

- . da. União tenha transmi ttido 'por telegraoima inte;-mefüo ~o procurador geral da Republica., 
o texto da lei, o certo é qu.e só hontem. 13, contra. ó juiz, incurso nd ar~. 226 do '. Codigo 
foi o mesmo, segundo r·et!lre o Jomal do Com: Pen:i.t. ·. · · . . . 
'/)U~;·cio, dado a pn hlieida.de. Só·, porta.nto, 1 Os a.~igos d:o ju1z dizem franra~ente que~ 
amanli;ii (1 ;5), muito depois de oonsfüuida.s as ha&eas-corpus !oi .um J;>lano político do ~e:
mesa.s, entra.rã.o em vigor as xegras pe~as· ~a·lor COelho e Ca.ip.pos. porq_ue cm.lt~n~o eUe 
qu:1es deviam ter sido feitas.. . qu~ o Dr . (}arcez na.o se submet.ter1~ ~ ordem 

St isto é assim p.'\l'a. Araca.Jú, calcule-se o 'do 1a lz, por mcoJDpetente, este pedm:i. fol'ça 
que não ser~ para o longiquoAmau>na.s, onde a.o 'Vice-Presidente da Republi'ca. a: pretexto 
as communicações pa.I'3. o interior, m~ó grado de fazer cµmpril-a.. tendo por 1i~ real ~· 
o telegrapho, demandam. muitos e muir.os tribuir fot'Ç3. por todo o J!'-StOO.~ em benefic~o 
dias! da. chapa.. do Sr. OlyrnpLo . Ca.~;i>03.• q~e diz 

Qual vai ser o resultado de ta.es oecurren· contar com o Dr. Manoel V1ctormo ate para 
cia.s 1 Que haverá duas series de mesas, duas depôr o presidente. do Esta.do. » (O Pai:: de 19 
series de apura.ções.dua.s series de diplomados. de 'dezembro de· 1896). 
E, por força, o COngre:,"So ierã. de escolher · a · 
serie .A. ou a. serie B. « Ataca.iú; 19 - O :procurador seccional 

óra., nestes termos, uma vez que o Governo enviou boje, por cópia.,3.0 presidente do Esta:io 
foi solicita.do pelo Presidente de Sergipe. pa- 0 telegra.mma recebido <lo Vice-Presidente da 
rece que elle d~via. di.zer qua.l o seumo 'o de Republica. a.utór iza.nd'o as mesas eleitora.e:; a. 
interpretar a lei. No legitimo uso dci seu di· funcdona.rem nos editicios publicos !ederaes 
reito de regulamen~i.o, c:i.bi:i.-lhe, de um ou designados pelos conselhos e a.uto:rizando·o a 
de outro modo, determinar como e quando de· requisitar forÇ3 federal no caso de perturba
vam sel' .c1ünpridas as pt•escrlpções do art. 2G ção da ordem ou violeneia. commettida contra. 
da nova. lei.>> ellas. · 

n 
N::i.s primeiras . allege.ções que tivemos a. 

honra de vos aprese11t3.1'. sobre a. preliminar 
relativâ á ina.pplicabilidade da. lei eleito~l 
de i de dezemb1·0 do anno passado, jâ. tive
ramos occasiã.o de pôr sob vos;;os olhos dous 
numeros do joi-n31 Repubtica. onde se leem 
dous editoría.es que d iscutem brilhantemente 
·a questão. De.>perta.mos de novo a vo~a. 
a.t teoção pa.ra. elleS. · 

O outro assumpto : 
Sobre o ponto da i.ntervenção militar cha

ma.mos agora vosso criterio a. decidi1•-se a res
peito dos telegrommas e artigos que se vão 
seguir: 

«Arac:ijú, 18-0 presidente do Estado re
cebeu hontem um officio do juiz seccional 
com.municaodo ter concedido habea.~·coryus a. 
todos os conselheiros municipa.es. a.ntigos e 
substitutos, sem declarar seus nomes. 
· A ordem alcança ma.is de 300 pessol\s . 
O Dr. Martinho Garcez respondeu não ter 

o jutz. competenci:i. p:i.:ra interferir no caso, de 
exclusiva oomI)etencia da m:i.gistratura. es· 
ta.dual, pelas leis ns . 848, de 11 de outubro 
de 1890, a.rt. 15, lettra I; 21.l, de 20 de no
vembro de 1::!04, art. 23, e 35, de 2ô .de ja· 
neiro de 189-2. art. 54. 

Sendo requisitD essencial do li,a,beas-corptl.S 
os nomes das pessoas ameaçadas, não póde 

· A ultima. parte do teleg:ra.rnma causou es· 
tra.nbez:~. por con~r disposição manifesta
mente contraria. ã. lettra. e espírito do § 26 do 
a:rt. 4:3da. lei n. 35,de 26 de janeiro de 18\.JZ, que 
diz : «E' expressamente prohibida. a. presenca 
de força. pnblic:i. dentro do edificio em que se 
proceder á eleição e em suas immediações; 
sob .Qualquer fundamento. ajnda. mesmo à re
qutsiçã.o da. mesa. !)ara. manter a ordem.» 

Araca.jU, 19-0 juiz seccio!Jal pro~la. ba ver 
recebido telegramma do Vice-Presidente da 
Republica a.utoriz:i..ndo·o a. requisitar fol'ça do 
26" bata.leão para. fazer re:;peitar a.s_ or~e_ns P.e 
habe<ls-r.orpus passadas a. !:i.vor de mdi.viduos 
cujos nomes não declarou. 

O ret'erido magistrado afim de. conceder 
ltabeaS-<:orptcs tambem. requisitou a. presença. 
de um sargento. de policia., preso disciplinar
mente pelo commandante. 

Estes factos teem causado ser io d1,sagrado á 
populn.ção.» (U Pai:: de 20 de dezembro de 
189G). 

A cousa não se fez, de !Mito, esperar. Eis 
aqui o escan:dalo, como se vê d'O J->ai.;; de 20 : 

4:AO sr. j uiz seccional-Ara.ca.jú-Ca.pital 
Federal, 19 de dezembro- Urgente. 

Podeis requisitar forca federal a.t!m de 
fazer respeitar ordem de halJeas-corpus.-Ma
tioei Victorino. ~ 
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Sobre o mesmo a.ssumpto o Dr. Ma,noel Ví
ctorino dirigiu ao procura.dor seccíonal na
q uelle Estado este telegra.mma. : 

«Mesas eleit'1S de accordo lei n. 42~., 
de 7 de dezembro de 1896, poderão funccio· 
nar nos edificios publicas que forem designa.
dos pelas respectivas intelidencias ou conse
lhos municipaes. No càso de perturba.çã.o 4e 
ordem ou violencia commettida, contl'a. ellas, 
poderá ser requisitada. a. ~orça federal !>Jl'i\ 
mantel-as no exercicio legal de suas funcçoes. 
Fazei publicai• pela imprensa-ManóeZ · Victo
rino.» 

Em confúrmidade destas decisões, rorâm 
expedidas as competentes ordens por inter
medio dos ministerios l'espectivos.» (Pai~ de 
20 dezembro de 1896.) 

Mais isto: 

«:Ara.cajú, 20 - Esgotou-se hoje o prazo da 
lei -p.na. a formação das mesas eleitoraes 
pa1'a a.s eleições de 30 do co1'rent(:j. 

O juiz seccional, JlOrém, requisitou forç.a 
para os municipios. tto Ria:chuelo, S. Christo
vão, Itapo1«inga e Ma.roim. 

Agora mesmo chega telegramma do pre
sidente do pa.ssado conselho municipal da. Es
tanr.ia, Aprlgio M:1ttos, corilmunicando a.o 
Presidente do Esta.do não haver convocado 
reunião, de accordo com seus companheil'os, 
por entender ser isto desacato á lei. 

Sabendo disto o juiz seccional pediu incon
tinenti força do 26° pa.ra..ga.ranrir as mesas 
eleitoraes. 

Consta. que.dentro de dous dias, chegara da 
Bahia um contingente de 150 praças para 
serem espalhadas por todo o Estado. afim de 
perturbar o pltiito, tendo como p1•et~xto a 
garantia do !w.beas-ctrrpus. » 

.:Aracaju, 20 - Apezar de haver o juiz sec· 
cional requisitado força para mante1• a.s me
sas eleitora.es, e terem sido concedidas garan
tias pelo Vice-Presidente da Republica, nem 
nesta Capital nem em localidar.lesdo interior, 
de onde chegam noticias telegr:iohicas, foram 
aqueHas mesas organizadas.» • 

«Aracajú, 20 - Hoje, às 8 1/2 horas da. 
noite, emba.rr.ara.m para Ria.chuelo o Ma.roim 
contingentes de praças do 25° batalhão, com
mandados pelo tenente Porto e alferes Ca
mara, ãs ordens do juiz seccional, que está 
dirigindo, na ausencia do viga.rio Olympio 
de Campos, o pleito eleitoral.~ (Pais de 21 de 
dezemb1·0 de 1896.) 

Mais à.inda: 

«O. coronel Valladão :-recebeu lwntem . os 
seguintes telegramrr:ía.s: 

. Ara.cajú, ~0:--Hoje termina o prazo para a. 
eleição (,as mesas e em :parte il.lguma foram 
constituidas, apezal' de tpdos os-trabalhos. 
Aqui ma.rearam para a sala das se~sões do 
juiz seccional,. mas consta. que fizeram_na 
capitania, Tenhç. operado de accordo com 
seus ultimas conselhos. Meiiquíta quer, :pô· 
rem, fazer inte~vir a. força federal' no ]leito. 
Agora â noite requisitou., do.26°, confü1genies 
para Riachuelo e 1fa.roim e jâ segu~m com
mandados pelo· tenente Porte e alferes ca
mara. Para S. Christovão. que tam bem re
qui~itou, não foi, por falta. d~ praças. E' espe
rado amanhã aqui um contingente de 150 
pra·ças da. Bah~a para. serem espülhadas no 
Estado. A situação é j;Jorigosa. por ano1'ma1. 

o plano e fazer permanecerem nas loc.ali.
dades, a.tê 31), as forças espalhadas, provo
car contlictos, desfeitear os. nossos ami
gps e a:tarro~·izal-os. T~mos reco~mendaqo 
prudei;lCla, fazerem eleiçao de accoroo com a.s 
instrucções dadas-O secretario, A. Motta.:i; 

«A.racajú, 20 - Seguiram a.gora para Ria
chuelo e l\fa.roim destacamentos de forças de 
linha. sendo comman'lantes Porto e cá.roam; 
não forr..m boatem por causa ilo máo tempo e 
por falta de embarc.-1ções. Ha, plano (l~sco
berto de assaltos :'t Iotenrlencia para: rouhos 
de livro5 e P"Peis. 

Os adversa.rios estão provocando. Oca.pitão 
Porto manda ai:i.rinheiros passeiar armados 
pelas ruas. O Dr. Ga"cez envia hoje aos jor· 
naes do Rio manifesto contando os factos.-0 
secretario, A . . Motta.~ (O Paiç de 22 de cle
zein bro de 18!l6). 

Aqui está o que se lê na Noticia de 22 <lo 
mesmo mez e anuo. · 

"'Sei•gipe-Publicamos hoje um extenso te
legrammo. de Sergipe, qne solicita vivo.mente 
a. attonçào do Sr. l\fü.1str' ~,.Interior e do 
Sr. Vice-Presi1lente da Re1 . .íca. Por elle se 
vê que S. Ex .. flepois de ter declinado abso
luta.menta 1lu. sua competencia para decidir so-
1,re a questii:o suscitada. pela. nova. lei eleitora.!. 
ta.rdi11mentesn.nccionad11.,de modo a. niio podet• 
produzi.!' os seus e!reitos no prazo legal. deci
rliu-sc mais tarrlea norma. diversa de conducta. 
E' verdadeq ue inte1·vd u uma. 01·dem de habeas
con:lt!s, da.da pol' juiz ferleral, e o Gove1•tio da. 
Uniüo. por for~ do o.rt. G0 da. Constituição, 
deve fa.zel·a i•espeitar. . 

Não levando, po1·ém, em linba. de conta. a. 
nullidade dessa. mesma 01•dem, nullídade alle
gada pelo Dr, l-íartinho Garcez, pa1•ece que 
e>se jaiz está perdendo a ca.lma e fazendo po· 
lítica com um enthusiasmo absolutamente 
descabido no seu cargo. . _ 

o resuttai!o clisto ahi esta: é que se joga. 
com o nome do S1•. Vice-Presidente da Repu. 
blica., em fa. voi· de uri:J.a cariclidatID:-a ~ pór 
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este modo. se comp1•omette a. serie<lade do 
pleito futuro. Em todo o caso, não parece mui
to correcta essa marcb &e con trama.rc ha. de for
ças militares em vesperas de uma eleição. Si 
ella seria má., feita pelo governo do Esta.do, não 
serâ menos censuravel feita. pelo da. União. 

O. si·. Ministro do rnte1•1or tem voto da.ào na 
Camara. sob1•e inter-vençiio nos Estados; tem 
opinião manifesta.da. na imprensa sobre o não 
cumprimento de ordens judicia1•ias illegaE>s. 
Nesses terOJos_, guardando a sua. coherencia, 
é de crer que S. Ex. examine com imparciali
dade as a.Uegações do governad.01• de Sergipe, 
para. a.ttendel-as ou desattendel-a.s, conforme 
merecerem. E deve-o fazer com tanto mais 
serenidade e resolução quanto a. culpa. de 
tudo o que está succedenclo vem da tardia 
sa.ncQão do decreto ultimo, que l'efol'mou a. 
lei eleitoral. Si elle tivesse apparecido tres 
dias antes, tudo esta.ria. sa.nado, po1•q ue a vi
gencia do art. 2° não füria duvida. pa.ra nin
guem.-.ilto~.:.. 

Esta.vam as cousas neste pe, qaa.ndo o Sr'. 
Manoel Victorino autorizou ta.mbem a inter
venção <la força federal em campos, no Es
t.:i.do do Rio de Janeiro, ar1•ependend0-se logo 
depois. 

Lia-se n'O Paiz de 30 de dezembro de 
1896: 

«Eleição em campos-O Governo mandou 
retü·a.r a. força federal que partiu bontem 
para Campos. 

Essa. resolucão foi toma.da. em virtude da. 
a.ttitude assumida. pelo Dl'. Alberto Torres, 
Minístro da. Justiça e Negocios lnteriores, que, 
i·ennido aos seus collega.s na. Secretaria. do 
Exterior, decl:nou fazer questão da. i•etirada. 
da. fo1'ç:a. que pa.ra alli seguiu. 

A' conferencie., que prolongou-se po1• uma. 
hora, não assistiu o Dr. Mu1•tinho, M1nisti'O 
da. Industria. 

Foram incumbidos de -pedir ao S1•. Vice
P1•esidente da. Republica. a adopcã.o daquella. 
medida. os "'.\1inlstl'os Dl'. Bernardino de Campos 
e Dionysio Cerquei1•a., que estiveram em pa-
la.cio. , 

E temos assim o desgosto de l'egist1>ar que, 
emquanto o Governo pre!.'ta a. um juiz vio
lento e apaixona.do como o de Serp;ipe a forca 
federal que elle requiãita. ptwa hostilizai• o 
pa1•tido dominante, nega. a. um magistrado 
imparcial e dignissimo a. f01·ça que em vil'· 
iude de lei elle pede para.garantir nm hab"eas
co,-pus em. favor da opposição ! 

Dous pesos e clnas medidas ! ~ 

Depoimento do Jor=Z do Commercio a. 31 
de dezembro de 1896, nas Varias: 

«Iodüferente3 inteiramente por índole e 
tradic;ãq à.lj lutas politi\:a.S, seµi outi'O inter. 

esse, que não seja o tla. manutenção da or
dem, o respeito a.os direitos, á~lei, aos prin
cípios funda.mentaes, que regem a.s nossas 
instituições, não nos podemos conservar im
passiveis deante do acto do Sr. Vice-Presi· 
dente que violou flagrantemente o principio 
fundamental da autonomia. 9-os Estados. p1•e
sta.ndo o auxilio de forças da União em bene
ficio de interesses· eleitoraes de um partirlo, 
intervindo abertamente em um pleito elei
toral com o prestigio da força· da União.~ 
(Tra.oscripto na. Natieia, de Araca.jú, de 2 de 
janeiro de 189i). 

Opinião da Li.be'i'dade de 2 <le janeiro de 
1897: 

«Horisontes nubla.dos-Em Sergipe, o juiz 
seccional. pondo-se ioconrliciona.lmente a.o 
serviço de amigo intimo do Vice-Presidente, 
distt'i bu iu s. fol'ça. federal por todo o terri
torio da pequena ex-provincia. Sob o pre
texto de tornar eft'ecti va a execucâo de or
dem de habeas-corpus concedidos a mesa.rios, 
fez das baionetas e sabres dos soldados o 
factor decisivo do escrutinio. 

E' evidente a. incorrec~o do procedimento 
do ma.gistrado federal, erigindo·se em exe
cutor das propriu ordens. 

E nem, para. attenuar o excesso,yoderia ser 
invocado o art. 6° da Constiiuiçao de feve
reiro. 

Ao contra.rio, o art. 60 § 2° do Estatuto 
Político prescreve que as ordens da. magis
tratura. federal sejam executadas por ofil
cia.es judicia.es da União, a quem a policia 
local e obriga.da. a. prestar auxilio, quando 
invoca.do por ellea. 

Bem diverso foi. o processo posto em pra
tica.. 

O presidente do Esta.do havia formalmente 
declarado não oontra.ria.r os habeas·cot"pus 
preventivoo. Nenhuma das ordens, neste sen
tido expedidas, fôra. de facto emba.ra("ada. 

Assim. solicitando ·o auxilio da rorça. fe· 
deral, o juiz de secção illDqueou a. boa tê do 
Vice-Presidente, e, distribuindo-a pelas J)a
roohias do interior, arvorou em torno das 
urnas o regimen de terror, tanto ma.is con
demnavel, quando o§ 2ô do a.rt. 43 da lei 
n. 35 prohibe a. presença de força publica 
nas vír.inba.nças do editlcio onde deve a eleição 
se e1fectuar.> 

Artigo da. Notiúia de 2 de janeiro, onde se 
reproduz a opinião do Pai:; e do Jwnal da 
l'ommercio: O erro do Governo-DQ Diario 
OfficíaZ-«Encerra uma grande lição, para 
que o deixemos pa.ssa.t' sem commentat'io, o 
telegramma. que hontem publicámos do nossD 
correspondente do Rio, sobre a falsa. situação 
em que se viu oollocado o Sr. Vice-Presi
dente da Republica, a proposito da f&.eilfdaP,e 
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com que$. Ex. :iccedeu á requisiçiio do -juiz ta.r contra. o acto do Sr. Vice-Presidente da 
séccional deste Esta.do, intervinrlo directa e Republica., com o fundamento de carecer o 
abusivamente no pleito eleitoral._por inter- .}uiz seccional- de competencia pa.ra. intei;vir 
medi<> da. forç:i. publica que, só nos casos ex- .no pleito eleitoral, e, dea.nte da crise ministe
t.remos e verificados do art. 6'' da. Constituí- rial com a. sahida. daquelle Ministro, escudado 
çã.o, deve mover-se ao aceno do 1?0der da n& opinião de outros colfogas, o Sr. Vice-Pre· 
União. sidente da. Republica foi forçado a reconhe-

0 nosso direit~ publico ame1•ica.no se esta cer o seu erro e a penitenciar-se em pu
formand o das energias e debilidades, dos blico, mandando retirar a força, o que levou 
erros e dos acertos do presente, por :;ue so· o -eminente r<!dactor do Pai.<: a._ escrever estns 
bre ellcs se formarão as regras e as excepções incisivas, mas eloquentes palavras : « ••• temos 
do corpo de doutrina. que servirá de pharol assim o desgosto de ·registmr IJlU, emgitanto o 
ao futm•o. . Govel"n_o presta a um j uiz 1'iolento e apaitt:o-

R.egistra.r, pois, o erro em que incorreu o l'laclo, como o de Sergipe, (orçct federat, gttc 
S1•. Vice-Presidente da. Ru'{lublica., sa.tisfa- elle requisita'1"a "ª""ª hostilisar o partido do· 
zendo a. um pedido illegal do juiz seccional minante, nega a um magistrado imparcial e 
deste Estano, é cooperar no trabalho glorioso dignissimo a força que elle pede, para garantir 
ua form~.;to do oosso incipiente direito con· 1'111 .Jiabeas-corpuS"J> em fa'úor da opposiçao. 
stitucional republicano federativo . Si o illus- l>ous pesos e duas medidas!:. Nã.o vá. por a.hi 
tre .i urisconsulto que dirige os destinos de nenhum triste e mesquinho pensar que a 
Sergipe carecesse de um endQsso á sua opi· opinião do Pai::; filia.-se, por ventara., à. afei
nião, amplamente desenvolvida na. primeira ção pelo juiz seaciona.l do Esta.'10 do Rio, 
resposta. ao juiz seccional, sohre a illega.li- porque o Pai::: e um reducto do republica
da.de da su<J. intervenção no pleito eleitoral, nismo puro e desinteressa.do, e sobejas -vezes 
concedendo habeas-corpus em massa. a todos os a. sua. brilha.ntissima. redacçã.o tem sa.crltlca.do 
membros dos extioctos conselhos municipa.es, affectos l>essoaes por amor deste grande 
não poderia. desejar nem ma.is valioso nem i1leal-a. Republica.-queainda.nioguem, mais 
mais. eloquente do que o que acaba. de offe- elo que elle, amou com tanta idolatria. e de
recer, com enfraquecimento da sua. a.uto- fendeu com tanto heroismo. 
rida.de, o Sr. Vice-Presidente da Repu- Nessa. questão de gara.ntír habeas-corpus 
bliea.. com a força. arma.da-, o Sr. Vice-Presidente 

S. Ex., sem a. precisa ponderaçã.o e exame. da Republi<'.& ficou com a. sua. autoridade ar· 
que reclama a. medida extrema. da interven· :ra.nhada e como prova não precisa.mos de pa.
ção do Governo da. União nos negocios dos lavras nossas, que podem parecer Dlhns da 
Estados, por intermedío da força federal, foi ma,.,o-oa. com que assistimos ao golpe por 
fácil em acceder ao pedido do juiz seccional , S. Ex . ilesferido na autonomia deste Estado, 
que lhe disse t.er fundados motivos pa.ra re- basta repetir, fazendo nossas, estas pa.la.vraa 
cear que os seu nullos e illega.es habeas- iio Jornaf. do Commercio, estranho Íl. luta dos 
C'orpus não seriam respeitados pelas a.utori- partidos pol ilicos: «E ' pessimq, a pratica de 
dadas do Esta.do. Assisti.mos ao tristíssimo prestar o Governo Federal o seu grande pres
especta.culo, que todos conhecem, da sahitl& tigio, pela fo,·ça armada, para protcf!CI", osiim· 
de destacamentoS para o intorior e da. im- sitia.mente, uma ordem ele juiz, mas flirtual
pa.fia do juiz seccional, arvora.do em supe- mente par« toma1· mn dos lado:; na eleiçl.io. A 
rior do command:.mte do 26''. a dar-lhe ordens intervençao do Go'l)erm! da Republicu nao 
e contra-or<fons. dece ser e:r.ercida si1ilio nos casos muito e:,.1Je-

. Um outro juiz seccional, ma.s, este, magis- ciaes do art. 6• da. Constituiç1:ro, e é preciso 
tra.do ·criterioso, inca.paz de arrastar a suo. que o Presidente da Republica ~steja comien
toga pelo pa.ul dos interesses e paixões in· cí!lo de que se (a:: neces.~aria e.~sa inten:ençil'o, 
confes~aveis, incapaz àe ser instrumento ele gue 11 sempre muito pe1·i;;o.~a.» 
titeres políticos, que bem o conhecemos e 
sabemos quanto elle é .orgulho do s~u illmtre 
sogt•o, o honrado e imperterrito Quintino 
Bocity.uva.. r equisitou tar.abem, do Sr. Vice
Presidente ela. Republica., força federal, pa•-a. 
~ara.ntir orclens de habeus-corpus por elle 
concedidas a eleitores do Estado a.o Rio. e 
S. Ex. satisfez a requisição. 

O Esta.do do Rio, porém. não é o Estado de 
Sergipe ; tem um representante no ministerio 
-o S1·. Ministro do Interior-e, este, que foi 
pressuroso em dar ordens aqui aoprocura.do1· 
seccional, :!Qi p™s~roso taiµbem em ~rotes-

Nã.o é sem dôr que registra.mos o facto 
como ensinamento, porque o desprestigio da. 
pri•t eira. autoriclade do paiz refiecte não só 
sobre nós republicanos, como sobre as pro· 
prias instituições. 

Todo poder para se impor ao respeito de\"e 
ser forte, mas, da. fortaleza. que dâ. a ímpar· 
cialidade, a. jnstiça., a. consciencia. do dever. 

Agir de um modo_~m um Esta.do da União 
e de \liverso modo em outro, é um acto de 
parci:üida.de e de fraqueza, que compromette 
a. ~riedo.de do Goverµo efa.z com q.ue se du 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/051201 5 10:35 + Pág ina 74 de 100 

280 ANNAES DA CA.MARA. 

VíÇe nas suas intonções, qmi.ndo mesmo mant~ve-se com ella e füí um gosto velo
. ost."r,slv:i.mente m<:.nife.:tadas no Dím-io Offi· pleitear eleiç-.<')es lir;7emenie; contra o GoYerno 
eia!. - !ucal. ap0iado em ele:: ores de tamanho pre-

:·iã.o somos n<:•s. l! t) Jo;·;wi do Co»m1c .. ·cio stigio. 
qi;;~m diz que o ·fim osic:a.sivo rht forç.a pres- Ê~so caso r~e- Sergipe tem ainda outro 
t:td~:. pell> (,overno ao j1iiz s~cciona.t de~tt! Es- n~pecto ein·ios·:>, que o Jenial do Comrnerc!o 

• b.C.o foi prot<'gc1· unia Ol'•Jcm de lw.bcr1~-c(J17Ju.<, ainda hontem salientou <>iias err<tdamente : 
m;),; o fim ·cfrwal foi tomar um dos Jadús !!<h ê que lá r,_,i po~ta em execução pol' p:.wticu-

. élG:çlJ . .E' nnr -i~so que aind:.>. m~st(' E~tado ln.~·ps mnu. l;,i, r.ntcs ele sc·r publ1caua na Ca
se ~ontinúfl. à ~cn·dit;:ir qu'' o S;·. Vice Pre- pifai ,fa. Rep11bli···;L. Dizem que a lei foi trans· 
sidcr.:.e rla. Repu1Jlica. quiz por meio d:i. r.wca. mittid~~ p<:lu r.ele~.,,apllo a. 7, e pai.lia. por
uti;:i.adu. eleger um c;mdi•hüo seu, 6eU col!eg;t t<:nto sPr applicada (l. 10. Ora, o cert_o e qu~ 
no magist~Tio 1111. Bo.1lla e seu amigo. Fi:liz- ell:i. s,·~ foi sauccionnd:.i. a 7. commun1cada a 
rn•c;JW, p:i.rn: o br•io 2 :i. 1!ignühde dr Sc:•;.dp:', Cam:na D. 8 e irnblkada no f)iario Officiat a. D. 
não ,;ó o candidato de S. Ex. foi cstrondosn.- e ctar-o e, püis, qtic só <l 9 J;Jodia ser trans~ 
rnr:Jtõ.e dorrorn.do, como nem siqne•· cs :i.mi~os mittida. pelo telegrap\10. devendo entrar em 
qu,, •) amp:u':J.\'o.m t\vcr·ain cor~gem •!e crGar· vigor tres dias clept,is, a 12. 
para sal,•ar as apparew::i:i:;, um simul:c•~;·u dej ~i. apezar dfl pnlitica<la, uma leianinguem 
elcJç;"io.» obriga nestn. C<Lpital ou ncs Estados, antes de 

. . . . . - . .: <l'2cc.rrido~ os in·il~os parn. isso estatuidos em 
• /~~-~~111go transi:r1.pto, do, D,a;·io Offi.cuil pela\ lei anterioi·, clnrissímo é que essa, ainda 
1\vi.ci' que o peinlllou.1 mesmo sanccionada a 7 e. acto cont inuo, tele-
. Excellente e<.1.itorial <lo Rep111Jliw do d ta i2 gnpl1a<la µ.i·;i. Sergipe, não podia ter ".igor a 
dejaneiro do anno corrente: 110.prazo l.ita1 e;u que .a.s mesas el01toraes 

rlevm·iam estar· constitu1d.a,;. 
«:\atas politicas.-0 perigo de rer-tos actos O Gove1·na.rior de• Sergipe, não dando cum-

não <'.stà em pra.ticat-os. e:;1:·1. ~m derenrlel·o~ _ primento a. essa. disposição, parece qne não 
O que se µa:;soua ~emn.natr:~nsacta em Cam- r:"z injuria (l, nioguem. (brnesa.riosquo della 
IJO' (·. p1'm·a disso: 11arcce que o debate ka- na:-:eeriam julgaram se ameaçados e pe1Hram 
Yi:.uo a. respeito a.inda ê mais per•igo50 que o !1abeas-corp1.1s preventi>'O. 
fac~to em si me:>mo. O juiz seccional. que foi naturalmente 

O tampo r!a imprensa neutra.. que e onde r1uem lhes ensinou es~e padre-nosso, a-pres
m~ is ;i.rtlentemeJltO ,.-e debatem e~sas questões ~011-se em concedei-o; e eis a.ln corno a força 
IJC•litit!as. est<"t divírlído e l'<'-t.'1.lhado entre_ os 1 federai. dada a. declara\!ão d? governa.dor de 
ql1~ applri.ndem e o;; que eondemn3.111 a rn- que tJ<tO tomava. conhee1munto des:;:1 orilem-
ten·eriçâo fe1ler«1l, sendo para notai· que., ent.rou em Sergipe a pleitenI' eleiçües, . 
n.~1;,!it er:tre os u~tímos. ha que!D s.clw m1üt0 . A di~e1'eoç-~ dos factos entre os dous E~r.o.
boa ~ wtervenç;to par:t Sergipe e 1/etes- dos esm, pms. em que, cm um~ o go' er
tin-c~ a interven~·ãu Pª"'ª o Rio de Ja.nêlro, nador te,-e conhecimento do. ordem, o. em 
't<), .• , , .10 ccimo crikrio, ao que p:'lrece, os :sen- ou;.ro. não tem nctürnm. A diireren<;:.i. de 
t)ml'ntos puramente pe~seiaes. fOl'mula t\ essencial; no mo rie J:uieíro o juiz 

A íatervenção de) Sr. Vice.Presüleiüe da seccional foi duplamente incorrecto. 
Rep1~blica. em :"erg!pc <~ r1Tectivitrnentc. na. Como doutrl na. i·eput.o·a.-pódc se1• qne 
Jôr 'ila, ditier·unte d<.1 ~fl'ectua.Ja 1;0 Rio de. .J~)· esteja em em·o-1·eputo·a rks:i...,:tradbsim:i. para 
ne.t'C>. posw que 11iio 0 ~f'JU. nr~ subst;inc1a. a fo\l(mtção e p<im a Repul1l1r:i., Si vi.1r o. pl'C· 
E!'.· 11m. (;omo em outl"(J Est:tdo, hotl\'e um valecer a te01•iii do que o juiz f(de1·:il. a. 
juiz sccci<>na.I p:i.t•tic!.a.::?io e ~ipa\::.om~do eomra. ~eu crite1-io. póde requisitu' a · fot•ça riax•a 
o dovetntJ que t::onceJ eu lwú~as-coi·pus pre· mantel' as suas ordens. e lle que o Poder Exe
vemi voa mesario::;. que nn.da arne:;.ç<i.v:i. po1·- cnti...-o d~ União r:ão tem 1!1'.dS do Que conce
qm; a lei eleitOl'<il pr·ohibe {Jrisõcs que não del-u pa.ssivamemn, estar~ r'estruida. :i. orga
seJ!!.m em llag-m1te dei icto m1s proximidades nb:aç;íio politica dos constituintes de 24 ele fü· 
1fa elE-içio; a u!fJ'd·cnça.. porém, esht em que, vr,1·eir.); e sobre a federação polittco-nominal 
naquelle Esta90, o Gover-no declarou que dos Esta•los, estará creada a dictadura cen
nã<:· oi.1edecía ao !1t1beas-carpw. aliãs por mo· 1ralísta. si antes disso não se tiver ateado a 
tiva~ juridicos e de facto, e, neste. o Govf!rno r-esistencia, éUja.s consequenda.s não podere
soube di~so tudo quando o j11iz, ó. frente dos mos medir. Uma dellas, que desde ja se apre
sol•bcios feder-a.e~. d ispoz-~e a garantir os seus senta, n;i.sce (la proprh hy{lothese acma.l. 
rn~~a:·ios. A prova prat!ca. do que vale e·s.,e A lei eleitoral prohih~ a. presença de força 
sy:>te;na not-a deu, porém, m:.<is fl'i~ante- publica nos comicíos eleítor·<ie$. ainda mesmo 
mem~ o juiz de Sergipe do que o do Rio rle a rcquisi<;iio dos me:;a.i:io~. A for~a n. que al
Ja.neiro ; a este retirou o Sr:. Vice-Presidente !ud.u e, naturalmente, a força tlos governos 
a força no dia seguinte; a.quelle, pol'ém, locaes, que á federal dá-lhe a 1ei outra e 
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ma.1s alta. mi~ão a desempenhar. A presença 
dem1. força é motivo de nullidatle do pro
cesso. ~i, porem, um juiz ~ccciono.l em d0-
termina.da circums<!r'i.pção til'er um c:i.ndi
dato que queir favorec&r, basta-lhe te1• um 
ami~.o n3. mesa, a quem ~o!lceda habe<;ts
corpi~s. par3. que poss:~ ex1g1r ·o passivo 
poder central a fúrça necessaria para. coa:gir 
o eleitorado e levar tudo de ve.icida.» 

Bem pensa.do e hem rli41. 
Attendei mais ao que se vae seguir': 

Serie rle telegrammas que prova.m a. inter
vencão àa. fOl'C<• federal nas eleições dP. Ser
gipe durante os ul~imos dias do mez de de
zembro de 1896,_ 1~to é, desdP- o dia 20 do 
dito mez atê o <lia. 30, data. da eleiç.ão : 

«Aracaju, 20.-Estú. de promptiJão, po1• 01·
tlem do Vice-Presidente da. Republica., o 26'· 
batalhão de infantaria. 

- carecem de tundamento as noticias a.Iar
man tes transroittidas ao Jornal do CommL-rcio. 
Só houve um\l. prisão : de um sar~ento de 
IJOlicia reformado, por questão disciplinar . 

-Const'" ·que llmanhã seguir.'.~ fo i·ça do 26• 
Jla.ra o interior elo Esta.do. a. fazer eleição. 

O iuiz seccional tliz que vencerà. a eleição 
com as bayonetas do 26" . 

«Aracajú. 20.- Acaha. de seguir forca fede
ra.l 1)a.ro Maro!m e Ria.clmelo. O juiz seccio
na.! diz que espera a. volt.a rio contingente ilo 
hatalhõ.o que se a.cha n:i. Ballia. IJara. espa
lhal-o por touo o Est.a.tlo. 

«Aracaju. 20.-0 Vice-Presidente da Repu· 
blica sa.tisfüz a. l'•!quisi~.ão do luiz secc!ooa.l 
Mosquit.a, que pediu força. federal para ga
rantir as me~as eleitoraes, as quaes. segundo 
noticia. do inte:-ior, não foram organizadas 
porque o intuito é aproveitar a força para 
a.mt:l.!ront1n· os situacionist,a.s. O Pre,:idente 
Dr. Mart inho Garci~ g:uanti'!'á. a. tor!o o 
transe a. liberdade de voios. (Rcpi!ulica, de 
21 de dezembro de 1896.) 

Cross, perdendo-se totalmente. T:razia c.-i.r
regmnent o dé·v:i.!or. composto rle kerozene, 
ta.110:1.do bom. arame fat"parlo e oleõ. 

A c11rga foi arrojada à p1•aia e está entre· 
gue a pilhagem por falta. rle força fefüiral 
para g-arantir a fiscal ização. porque a força 
seguiu para o interior do Estado afim de fa.
zer eleições. 
Salvou-~e tocla ;t t ripulação. O coosigna

b!'io do navio é o negocia.ate desta praç_a. 
Sr, José Alves da Costa. (Paiz, 23 de dezem-
bro de 1896.) . 

ARAcuu•; 2"2 .-S0o"llil"ã.o outros de:;taca
m1mtos do 25° ba.talbão de inra.ntaria. par i\ o 
interior do Esbdo, por ordem do juiz seccio
nal, para. fft.zer a eleição dos a.dver sarios do 
Partitlo Republiruno Federal, assaltar l n
tendencia e tomar livros . Consta. que o Vice
Pl'esideote da Republica ordenou a.o juiz 
seccional que elegesse o Dr. Costa. Dorlo., cus
t:we o que custasse. O juiz seccional manda 
a forç:a federal justamente para. o::; legares 
onde os conselb.os extínctos nã.o se reuniram 
paro. orga.nizo.r mes:i.s, como seja, Maroim, 
S,1nto Amaro, Ria.chuelo. S . Christovii.o. ltapo
ranga, Lngarto. Itabaya.nínha e Estancia.. 
A população está. atenoriazda. porque o juiz 
seccional :i.lardeLi ter carta branca do Vice
Presidente da Republica pa~a · eleg.:ir a. chapa. 
do grupo do vígario Olympío. O juiz seccio
nal declarou CJ. ne o cheíe de policia do dieta· 
dor· Floriano não será eleito Senador. A au· 
tonomia. do Estado está nullificada. -por inter
me<lio do juiz seccional. A força feaeral aqui 
seguiu par a. Capella. r esidencla do Dr . Coelho 
Campos! E' comm<mdada. .pelo tenente Porto, 
a<lversa.rio dos cbefes locaes e pessoa do 
Dr. Coelbo Campos. Gra.ndepa.nico. 

(Republica de 23, idem, idem.) 

ARA.CAJU'. 23.-Re~essou llontem do sul 
rio Estado o vigario Olympio Campos. trazendo 
jti. prepa1-adas as a~tas da eleição de 30 
dos collegios d:i. Estancia, Ita.poraaga, Bu
quim, Riachao, Ita.ba.yaninha, C.'Lmpos, La.-

«Arn.cajú. 21.-Retardado-Os contingentes garto, Cb.r istina e Espil'it o Santo. 
de força felle!'a.L que deviam segu ir hont.em -A furç:.1 federal que estava no Haroim 
p:i:r:1 Riachuelo e :.\fa1:olm só hoje par~iram desemharcou hoje pela manhã nesta cidade. 
por t'tl.lta de_ embarcaçoes.:. . ·A força na.da tevé que fazer, porque encon· 

Tem havlllo pr.:ovocaçoes ao governo do trou aquella cida.1le em plena p~z . 
Ei,tado, que tem sido prudente. A elo Rio.chuelo dividiu-se e se·~tliu para. 
. O capitão do porto manda· passeiar ostensi- Divina Pastora. · 

0 

vameat,e pelas ruas a. .mar~bagem a~ma~a -O Diario Off.cial publicou hoje o mo.D.i
de. revolver e punhal. HoJ~ . ao meto dia Cesto politico dirigido pelo presidente â. im
qu1z tomar uma pr~ça. de prollc1a. que seguia prensa do Rio de Janeiro . Esta peça polit ica. 
presa para o r espectivo quartel. causou profonda. sensação. 

«Aracajú. 21.-Ret:i.rtlado.- .Ao entrar a 
bllna. •lesta cidade, hoje á t a.rele, encalhou 
sobre um dos bancos o ca.hyque :i.men oa.irc 

C:i.m.n V. II 

-Não ha. menor ai teraç;.i.o da. or1le:n pu · 
blica em toilo o Esta.do. 

(Pai;; de 24, idem, idem.) 
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Commentario <la. redacçã.o do Pai:; no 
mesmo dia 24 de dszemoro : 

O ca~o de Sei·gipe 

O fim disto e a ref)uisição de forca. para. ser 
esp~llrndct pelos m.unicipi6s, perturbar o 

. pleito e depOr M inteudencias.» (Pai: .de 25 
dç dezembro ele 1896.) 

0' telegramma. no Dr. ~[n.rth ho Garcez: 
illustre presidetJte de Sergipe . aol.lre os la 
m&nt:l.veis acontecimentos que :;;e estão dando 
naquelle Estado, emocionou houtem urõfunda.-
mente a populaciio da Capifal. -

Est~'t bem patente que, sob <J. m:i.scara de 
i;;a:ra.mia. ~ uma 01·dem de liabea~ co-ipiis, o 
JUIZ seccrona.I da.que!le Estado. nartida1'io 
e~a.lta.dissirno do grupo em o ppÔsfç;lo, está 
exercendo com apoio da. força federal a mais 
i•evoltante inter'l'encão a favor de ca.ndida.tos 
adversos a.o go•·erno de Sergipe. 

O nosso collega. Republica, com a n.u tori. 
dade que lhe assiste. como org-J:o do Pal'tiào 
Repub1ica.no Federal, esti·whou !lontem a 
c?nducta. "violen_i.,i. e ille~!i~s!m:i. ilo juiz sec
c1onal, que assim fal5eia :i.s it:tençõe:;; Dl•br<?s 
1fo h?urado Sr. Vice-PrESidente da l:{epublica. 
Con~'' o n?sso colleg:a que o Dr. Manoel Vi
ctor~no de as necessa1·ias providencias no 
sentrdo de chamar ('SSe iuiz turbulento ao 
stricto cumprimento do seu dever. ' 

Fazemo:; nossas as palavras e as ê3p•rancas 
do nosso illustre confrade, certos tle' que o 
honrado s~. Vice-Presülente da HRpublica 
~o~demnara as e..~plorações faccio53.s desse 
JULZ, que fa;z; do seu alto c.1.rgo instrumento 
de ~es~rios e de inconfe!>~U. veis manejas 
partidar1os.» (Pai:; de 24 de dezembro de 
1805.) 

•Al'acajú, 24-Por ter reconhecido haYer 
~rfeita. paz em todo o Estado, como 1) ;:.ffir
ma~a. o presidente, o eormnand:i.ntc 110 dís· 
tricto militar ordenou a retirnda d3S for-ças 
que estavam em Maroim e ltiacbuelo. 
Aquc:lla. cumpriu o. ordem ; esra :.i.indo. per
manece a.Ui. 

O ju iz secciono.l int·entou novM pl'i~<Jes em 
S. Cltr istovão e ft:l}J<lranga, e or-ci.0::nou q ue o 
commandante do batallifto envi:isse 1orça 
pa.l'a go.1•a.ntir o habeas- co.,.pv.~. 

O chefe de pollcia, tendo conhecimento de 
ma.is este caso. officiou immediata.mente ao 
commo.ndante do batalhão e ao dei district.o 
diz~ndo (lquelle que se quizesse verific..-i,1• a 
f~ls1dade do allegado pelo j uiz seccional 
dissesse-lhe os nomes 1los individuos pre:>0s 
ou ameaçados. O comm.and<Lnte resnondeu 
que o seu dever era p0r a força ..i.s ordeus do 
juiz. 

Hoje o eandidato Doria, que che''OU no nl
timo vapor com carta br~n~ parl' tudo. se· 
gondo affirma . requereu mai~ ;33 ordens ti~ 
lw.bi:().$·CQf"J:>U$ p:i.ra. os 33 municipios do Esta
do, em favor dos mesar1os nii. cleír,:ão de 30. 

Ara.caju, :2.6-Continúa ainda no interior 
do Est~do a força federal que o JU!Z seccio
nal manrtou pa1'a. garantir a eleição do seu 
grupo. 
· Em. rta.poranga o officfa.l e o sargento foram 
r:ceb1dos com rego de~ .1.rtificio. flores e ban
quete pelos a.dversarios do "'1werno. Acom
pr.nllou-os ate lã. o chefe d~~ estação telegr-a
pllic.'1- de S. Christovão. 

Em Divina Pastora. a força depoz a Inten
dencia. 

O Dr. Doria. garante levar tudo ~ ferro e 
fogo, e para. isso diz e=;perar da :Bahia o grosso 
elo contingente da torça desta guarn.lção. 

Os jornaes neutro$ a.t;i.cam vioteutamente 
o juiz seccional. O Pi'esidente continúa. firme. 
recommendando prudencia a. seus amigos. ó 
Esta.do appl:mde e a.dmi.ra-o.» (Pai: de 27 de 
dezembro de l!:S9G.) 

Araca.jú,28,-Causou desagradavel impres· 
são a noticia hoje espalharla, da. demissão do 
inspector da Alfandega. llaqui, funcciona.rlo 
que se tem mostrado zeloso no camprimeno 
de seus deveres. 

- Nota-se grande movimento no quai·tel 
1!0 26° batalhão de infanta.ria, tendo sido cha· 
maoo.s as prn.ças externas. 

O hospiial militar ficou sem um só empre
gaclo. 

At tribue-se como causa desse movimento 
uova. remessa. de força para o interior, afim 
de pertm•bar o pleito. 

Aracaju, 28.-0 commaodanr.e do 26° bata
lllão de infaota1ia. recebeu hoje o seguinte 
telc:,,'l'amma re>ervado do comma.ndante do 
districto milita:r: 

<<Continuae a fornecer n. força requ isít:i.M. 
pele juiz seccional, para g-.i.rn.ntia dos lu1'/;ecis
cm1il•s e gar:i.utir as mesas eleitoraes onde 
for perturbada a ordem publica.. Deveis cha
mar :para isco to:las as praças internas e ex
ternas.» 

Em vista de.oi.a. OI dem o Juiz seccional in
ventou logo uma perturbação de ordem no 
ltosario e requisitou força. Dahi,o movimento 
desusado que se notava no quartel. 

Os proprios correligionarios <lo juiz levam 
em troç.a essa. decantada garan~ia. de orllem. 

(Pai; de 29, idem idem.) 

IH 

Como tendE-$ visto, Srs. Membros da 2• Com
missão, são telegra.mmas a -vn.rios .iorna..es 
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desta Capital Federal, e sã.o tambem civersos corromperem o actual regimen. como já cor
nrtigos da. illustrada. imprensa. no Rio de .Ja- romperam o passado. 
nei~o_, toàos co11for~es en:. pr9var a ina.ppli- S. Ex. -o Sr. presidente do Estado rece· 
cab1lldade do art. 2 da lei de 7 de dezembro beu os seguintes telegrammas : 
de 1896 ao Estado de sergipe,nas eleições de 
30 daquelle mez e anno; conformes em teste-- Estancia, 28 de dezembro de 1896.-Exm. 
munhar e estigma.tiz"l.r o emprego õa força Sr. Pre~idente d~ Estado.-Araca.jú.-Acabo 
federal pelo_ Governo da União em favor das receber J UlZ seccional telegra.mma. seguinte : 
eleições de um grupo de políticos daquelle « Communico-vos que concedi habeas-co.,.pus 
Estado. . preventivo favor membt·os mesas ele1ta.s 

Só a. 2 de janeiro do a.nno corrente, isto é, con·selhos antigos, termos lei 426, 7 de. dezem· 
tres dias depois ria eleição,-e que s. Ex:. 0 bro 1S!l6, »-A esse telegra.mma, dei a Tes· 
$r. Vice~Presidente da. Republica. em ex- posta seguinte : Recebi vosso telegramma 
exercicio mandou i-etirar a. força e recolhela· urgentíssimo. notando não me declarardes os 
a qual'~is. E' de pasmar! •.. Eis aqui a prova nomes mesarios_ a. quem conced~t~ 7~abeas·-
fürnec1da. por elle proprio: corpus prevent1vo.-oesnecessar10 foi pro· 

« s E s ·a .A d E~·A,, be videncis. por vós tomada.. porquanto, se-
. · x. 0 .r.pres1 en..., 0 ~""" 'º rece. ll, gundo certidões de escrivães e tabelliães em 

hoJe •. o seguinte te~e,.,:amma. do Sr. Vtce- meu poder, nesta co.na.rca. não houve re· 
Presidente da Republica. uniü.o pa.ra. organização de mesas eleitoraes 

~Pa.lacio do Presidente da. Republica-Rio, pelo conselho eleito em 1892, e si tal reunião 
2 de janeiro de 18!17 - sr. pi·esitlente do Es- houve,foi tão clandestina que ninguem soube, 
ta.a.o de Sergipe-Aracaju - Tendo cessado 0 podendo assegurar-vos que, si eleição houver 
motivo que honra. o Governo a attender a re- no dia. 30 pelas mesas daquelle conselho, serà 
quisição do juiz seccional, nenbuma. acçoo tambem clandestina., pois na. falta. absoluta 
póde o mesmo juiz ter sobre a fol'ça. federal de elemento~. o partirlo de que é vosso chefe 
que, recolhida a.os seus quarteis, não concor~ padre Olympio ~amp_os ~m feito <:leicões 
rerá. ile modo algum para. diminuir ou entra- nesta _comarca, tio s1Lenc10sa.s que so~e:;n~e 
quecer a autoridade qu9 exerceis, como pre-· os hab1ta.ntes da. mesm:;. comarca tem si::ieuc111. 
sidente do Estado. depois que o relerido padre as publica em 

São estas as instl•ucções dadas, por inter- se~ ,jorn~l _A Folha. Sa.udo-vos.-llfa.,-coUno, 
medio do Sr. Ministro da Guerra.. - Manoe~ Jmz de dtre1to. 
Victorino. • Ita.pora.uga., 29 de rlezemb1'0.-Presidente 
_ (Noticia, de Ara.cajú, de 2 de janeil'o de do Estar1o.-Aracajú.-As mesas eleitoraes 
1897.) foram insta.lladas hoje. sem alteração d11. 

ordem -publica, de :iccordo com a lei fede1-al 
Então, houve intervençlío da. força. ou n. 35, de 26 de janeiro de 189-2. Viva. a. Re· 

nã.o? publica.-Simi.ies. presidente da. l" secção.
Corr8a, presidente da. 2" secção. 

Chama.mos a.gora. vossa. attenção paro os Esta.ncia. 28 de dezemb1'0 de 1896.-Presi-
telegrammas que se deparam na pagina, que dente do 1'~tado.-Al'acajú.--Aca.bo de receber 
juntamos.do Dia.rio Offe:ial do Estado de Ser· do juiz seccion:\l o telegramma seguinfo : 
gipe, de 30 de dezeml>ro de 1896, telegra.m- « Communico-vos <1ue concelli ft. , beas-corpt'" 
mas dos juizes de direito e preparador da preventivo em favor dos membros das mesas 
cid\1-de da Estanci:i., telegramma.s, que põem <\ eleitas pelos conselhos antigos, nos te1•mos da 
descoberto a farça dos habeas-corpus, conce- lei n. 426, de 7 de dezemtn·o ele 1896. » Como 
ceditlps, como pretexto a. re~l~mar 9: inter-. sa beis, não houve fal organização . Res
vençao d:i- ~orça f~dera.l pelo ;uu seccional, o pondi : « Nã.o sei a que veem ta.es expressões 
famoso ;1M seccionai - Mesquita Dantas! e rlo vosso telegra.mma., porquanto ~ó houve 
prova.m ta.mbe_m q~e os nos~os adver?l).r1os l aqui uma reunião para a das mesas elei
não .fizeram o.Ui ele1çao nem peran~e mesas toraes no dia 12 e pelo conselho actual, a. 
eleitas pelos novos, nem -pelos antigos con7 qua.l fiz de conformidade com a. lei n. 35, de 
selhos ! . • • Casos destes deram-se em qua.s1 26 de janeiro de 189'2 e o decreto n. l.542 de 
todo Sergipe, eomo é rãcil verificar. r• de setembro de 1893. ' 
U~a série enorme de ~ocumentos illus· Não se cogita aqui de prisões de t:i.es mesa· 

trat1vos _das fraudes praticadas por nossos s.-irios. » - Dionysio Teite:s, juiz prepara.dor. 
ailversa.r1os - vae ser, com este papel, de
posta em vossas mãos, e por ta.es documentos 
avaliareis de muitos dos vicios intrínsecos 

IV 

que afei&m·e annullam as ·pret.ensa.s elei~.ões Finalmente, o 3" ponto da. impugnação de 
que imaginaram fazer n bico de llenn;i., para nossos coQtesta.-µtes, isto é, a presidenc1a. 
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que falsamente attribuem a.o Sr. Alfredo 
Franco em Jogar rlo Sr. AI fa·edo Montes, é 
apena.s um fructo tla aud:icia sem aome da 
:politiquice da olygarchia. de :.:ergí:pe. 

E' :ponto que t;lrnbem jã. foi plenamente
dJbcutido pela impren,;a.. Sobt•e elle tiyemo~ 
ensejo, n•~s -primcirn.;< representaçõ~s que 
vos a.presentamos. de dar.vos a. ler a. cowes
j30ndenci:i. offici:ü trocada eu tre o Sr. Alfredo 
Montes. p~esid··nte do g0vemo munícipa.l do 
Aracujli. e o St·. Dr. Jo;é Calaláns, pre~i
deote do Esta<lo de Ser-gip~, no tempo 1fa vi
gencia dos ;intigos conseU.1os, correspondenc:ía 
que torna e vi ilente o facto. de ser Antão o Sr. 
Alfredo Montes o genuíno chefe da munici
palidade de Aracajú e jamais o Sr. Alfredo 
r'ra.nco, que ~penas ~e prestou ent[o como 
hoje, ao manejo de uma. simples irau1le. 
Vago o Iogar de conselheiro ar-a.cajuense, p01· 
motivo de renuncia rio Sr. corond Felísbello 
F1·eire, fül eleito para. esse cargo o Sr. Ma
noel José dos Santos, e p:ira. presidente o Sr. 
Alfredo :M<mtes. sendo nuUa. a de Franco. 
Destá. successão de eleitos temus provas com
pletas, especialmente nos proprios livros das 
sessões do conselho municipal de ArJ.Caju, 
que po·1e1•eis examinar. 

Que o Sr. Altredo Franco se preparava 
Jl'im representar ainda hoje a farça <le pt'e
siuente do conselho de Aracajú. sabiamas nós 
aqui desde muito ; pois a !O de janeiro já. o 
Pai:: publicava. o telegramma seguinte : 

Araca.jli, 8-0 presidente do Estado ainda 
está no rnierior onde tem sido ml.lito bem re· 
cebido, e é aqui esp-rado amanhã.. 

-O Sr. Alrredo Franco, conselheiro meno;; 
votado do antigo conselho municipal desta 
cidade, convocou para 29 do corrente aquclle 
conselllo, inclu~íve o prc~idente Alfredo 
~iont~s. afim de apurar as eleiçtio;; 11e 30 de 
dezembro, na. sala das au<liencia.-s do juiz sec
cional.» 

Tal pretenção, porém, de Alfredo Fra.nco 
dissipa-se : 

ia, pelo exame do5 livros das actas do con
solbo de Ara.cnjú ; 

5•, porque, sahen<lo o poder verificador 
fene111l que o verdadeil'o presidente não qui· 
zera :i.purar a. eleição e diplomar os deputados, 
mand•)U·O PfO~ess;ir, e O proces~ado foi justa
mente o Sr. Alfredo Montes, verdadeiro pre· 
sidente ;. 

6°, porque est<\ pro~ra.do que no Iivro das· 
actas -do col'1selb.o acha-se a. acta da sessão 
claadestina. da eleição de AlrrGdo Franco, e a 
verda.d.cirJ. de A. Montes. 

São prova.<; irrefura.veis. 
E, Cúmo os contestautes tivessem ainda. ou

sado defender perante vós, no primeiro dia 
em que aqui se apresentaram, a falsidade da. 
presidencia do Sr. Alfredo Franco. causou o 
f::i.cto estranheza na capital. de Sergipe, e o 
Pai; dP. 27 de abril ultimo trazia este despa· 
cho, \:ujo final se refere ao assumpto : 

~~Aracaju, 2G.- Chove torrencialmente. 
~ Circulam aqu,i bon.tos, de origem do 

grupo do viga.rio Olympio Campos, de que o 
general Artllur O~car fõra. surprebend1do 
por forças de Antonio Conselheiro e derro· 
tado, havendo pedido reforço. 

«O prestdente do Estado, conhecendo o fim 
almeja.do pelos ad ver.;;arios flas intitituições 
republican<J.s, mandou desment:r taes boa
t·:is pelo Diai·io O!ficiul, nmeaçando com pro
videncias energicas todo aquelle que foi· por· 
to.dor de noticias ~emelhantes, que só visam 
alarmar e desanimar as briga.das aqui esta
cionadas. 

«- O Dr. Martinho Garcez requisitou hoje 
do presidente do conselho municipal desta 
catJital o livro de acta.s das sessões que al
cance no q uatriennio de 189:3 a 1896, para. en
viar ao Congresso e provar fraude a<lversa
rios que a.fllrmam ter sido Alfredo Franeo 
presidente no ultimo anno daquelle conselho 
e, como tal, competente para presidir a 
junta apurado1·a das ultimas eleições fede
ra.es. e expedir. como fez, diplomas. Isso será. 
uma prova esmagadora.» 

V 
. 2°, pela corresponuencia. official com o pre· 

sidente Çalasans ; Em desesper.1 de causa., não conseguindo 
3°, pelo brado de :ilarma de Alfredo Montes, negar a. inappHcabilidade da. lei <le 7 de de

d~do er11 tempo, qtiando, obs~anc1o a esperteza zembro em Sergipe, com Sl'lrios motivos, pois 
de Aifredo Franco, lhe tomou os livros do e evidente que não poderia ser ella applicada 
conselll.O que este havia occultado em seu ao pleito eleitoral de 30 de dezembro, sem 
poder para fazer a apuraçao clande~tina da fe".'}1' o principio da. não retroactividade das 
eleição de 1894 ; leis ; em dese~pero de cau.oa, pr.:ivado cOlUO 

4", porq11e está provado que, não tendo esti1, e elles confessam, que, passado daqui 
querido .-\lfredo 11ontcs apurar a eleição re- a 7, a noite, só poderia a famosa. lei ser pu
cleral de !894, I>Ol' tcl' sido irreg-ularmente blicacla. a-8-e ter força. obl'i;oatoria a-11-
fe ita, foi, então, que houve a farça de ar-. quando de..;de 10 tinham as mes,1s iniciado os 
vorar AlfL·edo F!'anco eni presídent~ rlo con- .

1

· !leus tra.b;J.lhos, Os nossos opposltores teem 
selho para elle füzer a dita apuração; lan(,ado mão dos mais grosseiros sophi.smas. 
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A's vezes, reco!'rem ao engenhoso svstema 
de reforma1· a al'ithmetica. pretendendo sus
tentar que 8 + 3= 10 e não a. 11 ! ... 

Outras vezes, atrevem-se a aillrmar que o 
Governo da. União podia passar daqui um 
texto de lei antes de ser conhecida a sua 
sancção, e antes de estar elle inserido no 
Diario · Offecial da Republica r ••• 

Outras vezes, ainda, teem a audacia de 
negar o haver o texto legal cheo-ado pelo te
legr:1pho inça.do de graves sa.l~s e lacunas, 
e pretendem ter sido extemporanea a reLu· 
ctancia d:o presidente de Sergipe em cumprir, 
sem malS exame e indagação, semelhante 
lei. 
. Outras vi;izes, ainda, reconhecendo impli

c1ta.mente que a lei era ina.pplicavel no seu 
art. 2", por ter de ferir o principio d:t não 
retroactivi<lade legal, lastimam o facto e dei
tam· a culpa delle para o presidente de Ser
gipe! •.. 

Sim. dizem elles. tendes raúfo : :.i. lei f0i 
publicada. ta.r~e, não nos pàde aproveitar ; 
mas a. culI?a. e ~o si:.- Martinho Garcez que 
sonegou-a a pnbhcacao ~- .. 

Este sophisma ji foi absolutamente des
feito. 

Jú. se demonstrou que a lei ~o poderia ser 
daqui passada pelo t~legrapho a-9-, depois 
de inse.-ida no. [Jiario O(ficial do Rio, publi
ca.da. no AracaJU a-10-e começar a vigorar 
a-13 ; naquella capital. e muito depois nos 
demais pontos do Estado. 

Ji~ se demonstrou, tambem. que, mesmo 
com a passagem illegal pelotelegrapho a-7, 
na1a poderiam aproveitar os nos~os impu· 
gnadores com a publicação là a 8. 

Agora, p<irém. muito de fresco, acossailos 
pela logica juridica,que lhes prova a in:i.p]Jli· 
ca.bilidade elo art. 2·• da lei 426,de 7 de dezem
bro do anno passado. deante das tlisposiçõe8 
inilludiveis do decreto n. 572 de 12 de ju
lho de 1890, recorrem ao expediente de de· 
clarar revogado este decreto .Pelo art. 7 § 3", 
da Constituição Federal!. __ 

A cousa é tão evidente, o disparate é tão 
calvo que nem se fa.z mister despertar a 
attençã.o da Commissão, ou de qualquer 
pessoa. 

O decreto cita.do tem por fim ma~·car· os 
pro::;os em que começam a imperar as lei.; e de
cretos do; Uniüo aqui e nos Estados!._ 

O artigo alludillo designa quo.es a.~ aiitoriàa
rlc.~ a 1uem incum.bl! dentro da.quelles pr-a::os 
exce>,(tar as leis (cdcrc1cs nos Estados ! . . . . 

E e com sophismas de tal quila.Ui que se 
busca illudir a boa fé da Coznmissão Verific1-
dora! ... 

Pal'a .ainda uma vez tornar bem claras as 
condições em que se deu a suppost:i. · applica
~:ão da lei injuridica, que temes combatido, 
em Sergipe, pedimos yenia para. inserir neste 
Logar um trecho de artigo que foi publicado 
na Rcpv.blica de 16 de janeiro deste anoo. 

«0 caso de Serglpe.-Venhamos ã. questiio 
de fü:to e da"s datas que lhe são relativas, e, 
depois apparecer<L a ele direito, si a 1iessoa 
competente der licença que se toque nesse san
ctua.rio. cujo pl•ivilcgio lhe pertence. 

O facto é o seguinte . 
. Estando a di~cutú'·se no Congresso Na

c1ooal uma lei de caracter ge:·al, ten
dente a tomar certas providencias re-
1::.tivas ao processo eleitoral, os represen
tantes de Ser,g-ipe, postergados os princípios 
de justiça politica, olhos füos em seus mes
quin~os i~teresses, conseguiram que no corpo 
da lei se incrusta. uma meclif,a. de caracter 
prr;visorio, talhad:i. para. elles. 

Foi o famoso a.rt. 2° da lei de 7 de dezem
bro do anno -passado. 

Por m~\is _ aza:fa.roados, porein, que andas
sem. a lei nao pode ser sanccionada antes da 
data supra, isto é, antes de 7 dr3 dezembro 
de 1896. A 30 tinham de se realizar em todo 
o Bra.zil as eleições. 

A d_errot<l. da pretenciosa facção sergipana, 
que tao triste espectaculo tem anelado a dar 
poi· quatro longos annos, seria tremenda. 
. Sabiam disso e dahi o empenho que mos
travam em ser sanccionada quanto antes a 
curiosa lei. Esta, no art. 2". entregava-lhes 
o Esta.do. evocando ;i. vida caducos conselhos 
e mesa.~ eleitora.es, feitos a gei to, para lhes 
garant1r eterno ganho de causa. 

Dalli. o sobrcsalto cm que anda.v:i. em Ser
gipe o interessante Sr. José Luiz. a p ·rgun
tar a miudo ao Sr. Vice· Presidente da Rapu
blica, si tinha ou não sanccionado a presti-
mosa peça. · 

Afinal, o foi, a -; ; a 8, enviada a mensagem 
ao Congresso, dando conta da almejada sane-· 
ção; a 9, só a 9, é que appareceu no Diario 
Olficial 1fa Republica. · 

Por lei, só neste ultimo dia poderia sel' 
transmittida pelo telegrapho. como se de
monstrará, quando se discutir a questão de 
direito, data '!:enia da. pessoa competente. 

Isto niio revog:i. aquillo; confü·ma. e pre
auppõe ;i.quillo~ ... 

E !lii.O ta(ls os ai·gumentos dos antigos mo
oa.rcllist•ts de Sergipci, que pretendem ainda 
hoje monopolizul'll.8 cadeirn.s !.la. represonta
ção naciomtl!, .• 

Antes, porem, que tivesse sido a lei de· 
volvida ao Congresso, acompanhada da meo- · 
s~gem presiden<'ial; antes que tivesse sido 
pnblicad;i. no Diario Official da Republica, 
rol, inde!lita.mente, tr:i.nsmitticla. pelo tele
gre1pho para Aracajú-a 7, onde chegou ã. 
tarde, quasi i noíte. 

Qual a. raúi.o desse açoda.mento ? 
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E' que os interessados . lembtavain-se do 
deereto n. 5í2, ele 12 de julho do 1890. que, 
fixando o momento em que começa. a obriga
toriedade das leis da União, llles é de todo 
desfa.l"Oravel, combinando-o com a lei n. 35, 
<le 26 de ,ianeiro de !S9Z e o decreto e ln
stritpções de l de outubro de 1893. Da.hi, a 
conÜS8ão e o desespero. Aquella lei tínha 
chegado íOra. de geito. Ora, o Dr. Manoel 
Victorino dormita,ra sobre o caso; só a. 7 é 
que sanccionou,c só então é que o telegrapho 

. fa.llou ..• · 
Era tarde; os trabalhos eleitoraes tinham 

de começar a 10, duhi ha tres lUas, e a mal
vada. lei não estava ainda publicada a 7 ! ••. 

Horror! .•. 
Mas isso leva-me agora ã. questão de di

reito, si a pessoa competeiite permitte. 
Ouça. o sabichão a e:xacta. li<}iio das leis que 

regem a materia.. 
O art. 11 da. Constituição Federal diz : «E' 

11edaào aos Estados, como á União ... 
3, 0 P1·escrcver leis rdroactiva~. » 

O decreto n. 572, de 12 de julho de 1890, 
art. 1°, estatue : «As leis da. União e decretos 
do Governo Federal.com força de lei, obrigam 
em todo o territorio da Republica dos Es· 
tados Unidos do BraziL .. 

I.-No Districto Federal, no te;·ceiro dia 
depois da. inserção no Diai·io Official. 

ll.-Na comarca dacapitalde ca.da. Estado 
no terc.eiro dia. depois da repi·oducção na sua 
!olha official, ou de annuncio da mesma, de 
terem sido remettidos pelo correio os exem
:iitares destinados ás autoridades compe
tentes para sua execução. 

III-Em todas as· outras comarcas no ter
ceiro dia depois da publicação feita pelo juiz 
de direito em aUlliencia, ou na falta, finrlo o 
mesmo pm,:o do numero antel'ior, a.ugmen
tado de tantos dias de 30 kilometros entre a. 
capital e a sede da comarca.» 

O mesmo decreto no a.rt. 2• estabelece : 
«O Governo em caso;; urgentes põde auto
rizar· a. transmissão do texto da lei ou de
creto inserido no Dia rio O fficial, po!" via. tele
graphica, ou telephonlca, e ordenar a sua 
execução, findo o pra:;o da vublicaçáo focal.» 

A lei n .. 35, de 26 de j:i.neit'o de 1892 ordena 
no a.rt. 40, § 2": «Vintd dias antes de qual
quer eleiçã,o, o presírlente do govel'no mu
nicipal, e, na sua falta, qualquer outro 
membro do mesmo governo, ou o secretario 
farâ. a con11ocação dos outros membros e seus 
immed.iatos por meio editaes e cartas officíaes, 
convidando-os a se reunir.» 

Eis ahi toda a legislação que rege a bypo
fücse. 

Por ella estú-se a ver claramente, e toda a 
gente vel-o·hll, sem a menor duvida, menos 

o sa.bedorreiro competente, que as cousas te
riam corrido regularmente si, sauccionaaa 
opportunamente a. rroYa lei eleitoral, tivessse 
:>ido olla inserida no Diario Official (art. 2° 
do decreto n. 572, de 12 de julho de 1890) 
trans:nittida sü então pelo telegrapho, che· 
gasse a. Ar::tcujú, fosse a.Ui reprodu-:;ida na 
(olha officiai a tempo de ter força de obrigar 
no terceiro d·ia depoís da alludida reproducção 
(a.rt. 1° do citado decreto, n. II); e nas ou
tras comarcas no terceiro dia depois da pu
õlicaçc!o feita pelo juh de direito (art. 1°, 
n. m. do referido decreto) ; tudo isto 1linte 
dias antes da eleição, isto é, tudo até o dia 
10 ele dezembro; pois que a eleição teria de 
ser a :30 daqueile mez. 

Eis o que havel'ia sido regular. 
Sanccionacta. porém, a 7, quer dizer, tarde 

e a. mas horas,só foi publicada a 9, e só então 
é que poderia, legalmente, ser tra.nsmittida 
pelo telegrapho. 

Como, entretanto, se tivesse sido tl'a.nsmit
tida daqui a 9, só havia de ser IJUblicada. 
em Aracajú, quando muito a 10, e sô teria. 
força imperativa, tres dias dBpoís de 10, 
ou a 13 do alludído mez. os interessados con
seguiram a tra.nsmi~são illegal a 7, a saber, 
antes da inserç!Zo no Diario Officiai, no in· 
tuito de ganhar tempo. Mas, mesmo a.ssim, 
com todo esse açoda.mento iilega.l, nada pu
deram conseguir.que tenha valor sério; por
q ua.nto, passada daqui pelo telegra.pho a 7, 
não foi alli publica.da sinão a 2. Accusam o 
prsidenta do Esfa.do por essa demora de um 
ou dous dias, sem a menor scmbt·a de razão, 
porque o ma.is cedo que poderia a lei ser 
a!lí reproduzida. seria. na manhã de 8, visto 
ter :sido tra.nsmittida 110 dia anterior quasi a 
noite, e não poder evidentemente ser publi
cada no mesmo dia 7. 

Ora., reproduzida, segundo a phrasc legal 
na folha of!i.cial do Estarlo, ella sõ obrigaria 
tres diris depois de 8, isto ê. IJ.O dia 11; parque, 
segundo a aríthmetica universal, 8+3=11. 

Só o sabedorrão competente é que nos veiu 
agora ensinar que 8+3=10 ! ! Leiam ~ pas
mem : « Oro, publicada. a 8. o terceiro dia é 
10 e não l !. .. » 

E' horrivel; mas estã. esc1·ipto por gente 
qlle se gaba. de conhecer direito ás maravi~ 
lhas. 

Fica-se agora. a saber que tres dias depois 
de pratir::l.'lo um acto equivalente a tlous, 
porque não se contam mais tres dias, cui·-
1:ente cw·su, para se juntarem ao dia da pra
tica do a.cto. Esta nova arithmetíca. estava 
reservada. á.s curiosíssimas patranhas da. poli
ticagem ile Sergipe .E aind·~ que prevalecesse, 
era. sú em Ara.caj li . 

Que mais ba a responfü:Jr ~ um original 
tiio insigne como é a pessoa competente Jomat 
do Coi;miercio ~ 
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O tliabo do homem emba.ra.fnst.a. :por uma 
logica de bicho 1nanco _para provar que no 
processo eleito1-a.l o prazo de ,;ínfc dias an
tes da eleicã.o marcado pela. lei n.35,cle 26 de 
janeiro ele 1893 para~ coostit11ição das.mesas, 
nã.o é essencic;l ; que o essencial é o :prazo ele 

5", pot·que em var ias outros. casos. como de 
docume ntos vel'idico;; se ev idencia, deixaram 
de cumpri•· com preceitos essencia.es d& legis
l~ão vigente eleitoral, inc!!.dindo em nulli
dades insana.veis e insuppriveis . Conclusões, 
que esper:lmos ve1• acceita.s . 

tl.cz clias antes. · 
Como não ::cr assim, si o mak!.ito prazo dos 

'l: iritc clias üestróe as pretencões do nosso mi· 
moso jurista 1 

Não p:Jdc sur ca1lit.al m• liypotbese um 
prazo assim tão irreverente que não tem o 
cuidado 11.e consultar os interesses <fa 11cssoa 
coiiipetentc e <le ~us amigos_ Ah ! prazo des· 
aro1-ado, qun te não submettt!s aos caprichos 
da velha. junta. do coice de Sergipe! 

Os argumentos elo grande jul'ist.a é que 
não são da. melllor tem:vera.» 

Nos.._~ exposi<:ão tem sido sempre cohercnte, 
sempre fundnda em priucipios legai:s e em 
factos t.locumenta.dos. 

VI 

A vista. de tudo que temos adduzido, 
não' só nesta 4" exposição, como nas tres que 
a prececleram e clocumentos que então e 
agora junta.mos. torna-se evirfonte que os 
nossos adversa.rios devem ser declara<1os ille
gitimamente eleitos: 

l•, porque seus <liplomas são o resultado de 
eleições feitas inconstitucionalmente, evo
cando á vida. conselhos exti.Dctos hinia mais 
de dous annos, por força de um artigo de lei 
que 1eriil. de frente o e:r t . 11 da Constit uil)ão 
e.la Repu blí.ca.; 

2' , poi·que, para a.rranjii.l'em as me::as ille· 
gaes. que os deviam eleger, phantasial'a.m 
ca.~os urgentes ile habcas-<x>l:pus a favor de 
seus me..<:<trios, pha.ntasiaram :i. possibilidade, 
muito problema.tica. e de todo impl'Ovavel, de 
um desrespeito ao a.Iludido halJeas-co;'}Jus, e 
conseguiram, pondo a seu serviço o esforço 
de um juiz a trabilariamente partidario, illar 
quear a boa fé d•) governo da União, que lhes 
prestou Hlegalmente a. torça teder:i.l para. ser 
espalha.da por onrle lhes conveio no Es tado, 
atim de aterrorísar o eleitorado adverso e.es· 
cudai: a íllega.lida.de das mesas espurllls; 

3", porque se apresentam com uns diplomas 
oriundos de uma apura,ção illega.I. po1· ter 
sido feita, sem necessidade o sem o caso de 
força maior, fórn.tlo loc.u.l designado em lei e 
presiditla e processada por f'un(·ciono.t•io in-
competeu te; . .. 

·1" porque em Ya1•ics c.11leg1os n:~o ·~oru;t:~ . 
}lOt' c\ocumentus inconcu,,;;;o~,sin;io que nã(I se 
rc~nnii-am e nã.o fizeram cieii;·ã11 :11,.;nmn, fa
bc·icando-a fmudulentatne11te a bico <le peu
na. em couluios rese1·vados; 

Rio, 10 de ma.io d~ 189i.-Syloio Roiiwro. 

TREPLICA 

Exms. · Srs. p;·csidente. e mais dignos ?ucm
bros da 2" Commi~s1<0 Ve,.ifi cadorn, de Po
ck·n ·s dct Camaru dos Depiztadoi; 

Qu~l.Si arrcpcndirlos rlo pedido que fizemos 
na penultima sess;lo ela honrada. Commissão : 
v15ta da repliC3. dos nosso:; adversarios por 
48 horas. 

Pensav~mos que rla immensa multirlã.o 
de do~umentos, c1os quaes alguns fora111 lidos 
- liYros, certidões, teleg.-a.mmas, etc. , se 
pudesse des~r um só, que t ivesse a força 
de niudo.r a. face das questões fundament:i.es 
de nosso pleito. Mas não! Inania 'l:e1·óa, so· 
norida.des perdidas no espaço, impertinentes 
a.o assumpto capita.!, que podem traduzii· 
tudo quanto entenderem, menos uma arra.
nbac\ura., si quer , nos alicerces inamovíveis 
em que assentam as nossas eleições. 

Todos nós ouvimos a leitura dessa. réplica 
theatr:ü, feita pal'a. armar ao etreito, em voz 
tonitruos..-;., com falsêtes 1•iclicularisantes, ás 
vezes, rfa DOSE<~ posição politic:i. em Sergipe,o 
que e veso antigo; tom modelado nas accen
tua.çôes de um clogma.tismo rle mestre lle Ia 
tim, que expl0tle no primeiro momento em· 
que se lhe recusa o~ecliencia, ou se lhe con
traria o orgulho. 

A verdacle pg,1-s, os nos~os :ulversarios, ho~ 
meus de imaginação caprichosa, sol;re tudo 
no ponto de vista eleitoral, e o que querem 
que elfa seja. Nem um passo fó:ra. do.hi ! 

Por mais que a. lei clame e exija tóros de 
cidacle, se ella. hostiliza-lhes a ganancia das 
posições ambici(lnadas, sustentam que é pre
ciso rasgal-a. E' isto que, com cerebrinos ar· 
gumentos, preten11em ela Commissão, como si 
ti vessem deanie de si meni.nos ele h 11.bilitaçtrcs 
clectric~is. e não honestidades vivas. f'.nca.rre· 
gadas tle guar darem a. elevação do nível ju· 
r lctico e moral da Republica, dti. defesa. da 
orrlem legal, suprema. g3.rantia da. liberdade. 

E' u. c.ontioua cão da. mesma. estafada poli· 
tica de 189-1, pela qual, de deposições em 
depos ições, altás confessadas pelos nossos ad
vet·~a.rlos, cnt1·;~l'am a. j:melia estreita , !o po
(let '. no pobre Estado, e vangloriam·se de 
ainda conservar· a escada com que pur.eram· 
~e no <ti Lo, sem a. mlnima consideração ao 
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regimen constitucional em pleao funcciona.
mento; porquanto, . na repliCít que responde· 
mos, entre os raciocinios que combatemos; 
me1•ece particular menção a fra.nca apologia. 
das deposições lã qoe resolveram os obstaculos 

· d.:i. . legitimiôi.de. · _ 
• Ma.s o que está de pé, na inabala"vel til'· 
meza àe uina rocha; o que e invulneravel e 

pa!:a. valerem corno actos.preparatorios da. 
ele.ições.são as mesas eleitas pelos velhos coa 
telllos. 

Foram estes conselhos que i·ec)bera.m ~ 
poder: ex}J1·esso, a com1ieti~icia cq;c~v..siça dE 
e:i:ercer tuilcções eleito:'.aes no proximo· pro· 
cesso íle 30. como orga.niza:r mesas, apura:r a 
vota<;ã.o das secções, exp~dir diplomas, pu
lJlica.r edit:i.es de convocação. etc. 

Cm" jtWi..<diCtÍ() data, e.çl, ea. 'JUOIJll~ 
concessa C$-•I: -cidentur, sine qm"bv.s f u
risdictio explica.ri ncquit. L. 2• Dig . 
de jw-is(l. 

· zornbai'á da vozeria dogma.tica. da peça. em 
discussão e a lei n. 426, art. · 2.0 • cu.ja. ex
ecução sobrepuja. a tod~s as 'cor.veDiencios, 
lei irrevogavel porque jà produziu· seus effeí· 
tos e cujo esquecimento seria· caso virgem 
nos a.nnaes_ da jurisprudencia p:>litica br;.~zi· 
leira. - E.'Ulls. Sr.s. Membr os d:i. Cororoissüo, não é 

Jâ. dissemos o sufficiente sobre o cumpri· de hoje que as ambições vulgares. conselbei
mento do a.rt . 5!0 em o nosro primeiro trafo.- . .ras dos ma.i:> absur~os commettimentos, ten
lho. Addicionaremos ago1'9. , algumas notas ta.m tapar o sol com a mão e negar :i.os prin
para mustral·o. · cipios em que nos temos apoia.tio o inimita· 

A e:tecttção de uma lei qnalquer, 11w.:cime yel vigor com que os tem encarado a salJe· 
especia~ e para um fim limitado, é cousa. que doria dos seculos. · 
se não re,,<TD-têa.. E' i~to tão vulgar, que causa Entretanto sempre e por toda. :parte os 
verdadeiro· espanto,para não dizer vergonha., mais_ ª'?-toriza.dos _representantes ela sciencin 
que haja quem.se lembr·e de formular dou· do d1re1to, os mais serenos prrp1;1g1_iador~ rla. 
trina. contr11.tia. liberdade, os ha. re!,:gti.tario da. iuna dos ico-

«Si a r\isposição eh lei e expressa. e ternli· noclastas da ordem publica.. 
nante, ainda. que pareça opposta à equidade; . Disting:l.lllos nos Estados Unidos do Not'te , 
ou si o legislador se propoz um fim de mo.ior <le onde temos copiado institui~ões e ma- _ 
utili~ade publica, q oe ficaria destruido, ~j _neira~ politicas de viver, o uom~ veoeramlo · 
pela equidade se lhe 1lzesse excepcões. àeM de Story, a.quelle de quem se diz que niu
séguir-se à j·isca (• disposição oi! o 1·igr;,· ~a guem xne~ho~ _5!0lD.prellen~eu e commentou a. 
lei. Rocha. Instituições da Dír. cw. pa.g. 2o. sua const1t.u1cao, e em cuJas aguas navegam 
· Torla a lei nova, · füz Mourlon. é presumida os mais modernos publicistas. · · 
melhor do que a. anterior, porque. quando o Diz elle: 
legislador innova, fal-o com o pensa.meoto de «~ão conhecemos regra para ·interpretar a 
melhorar e co1·rigfr abusos existentes. Repet · extensão nos poderes, si não a. que é 113.da. 
do Cod. No.poZ. · pelas expres.;ôes do instrumento de con· 
· Não se deve olvidar a Commis;:ão de queª cess:i.O (a lei ), entendi:na s connexamente com 

nossa. lei veiu dos abusos existentes na orga- os ftns para os quaes foram os mesmos poderes 
'liza.çâo dos poderes do Estadv de Sergipe. 1i ·d (C · to l 418 
Con. "orme J'á. o descrevemos·, do mesmo rnod_o con ert ~· ommcnt_cwws. mo "• n . .) 

" «O obJecto ou ·fim p:ira o qual uma attl'ibui
que ella. roi uma lei plra ser executada n~ çiío e concedida, p rincipalmente quando esse 
-previsão de um ~contecimento futuro. e PU.- objecto ou fim é e.--cpr.:ssado no instrumünto 
blica.da muitos drn.s antes que es::e. acontecL· de concessão, deve te1· grande influencia n n. 
mento-a.s eleições do dia 30 de dezei;nbro- sua interpretação. » (Idem •i. 4t8 .) 
tive~e loga.r. «Cumpre dax· a lei fun4a,mental uma. ra.zoa-

Esta ponderação é curial, :porque destina· vel interpretação deduzida das sua.s :pa.lu.vra.s 
se a demonstrar a infundada e grat:uita :i.lle· e dos poderes que confere, tendo ém vlsta. os 
ga.ção adversa de retroactívidade, quando o objectos e fins para que foram esses · poderes 
oójecto da lei não esta no passado, que ficou confer idos. Por uma :ra.zoavel inter:Pretacã.o. 
abSolutamen.te livre de sua acção. quaoc.lo as palaVl'M admittem dous sentidos 

Cltmpre-nos rememorar tilmbem que ª dift'erentes (n5.o é a no::isa bypothese, porque 
circumst3.ncia de terem sido organizadas ª a. lei n. 426 é bastante clara. para. não admit-
12 de dezembro as mesas éleitoraes dos tír dualidade de sentido), um sMcto e outro 
nossos impugnadores pelos concelhos munici.~ mais lato. cumpre adaptar aq_uelle qur.i está 
pa.es novo:!., em -virtutle das famosas obstrue· mais em harmonia. com os objectos :~pp:iren
~~ões do presidente Martinho Gru:cez. prova· ·tes e a. inten.;~o da lei, e que lhes púrJe. da.r 
dissimãs por suas violentas porta.ri:i.s e outr~s mals emcacia e lbrça., :prererindo-o ao que ê 
extm.v:i.ngantes · diligencias, .é indi.fferentc nocivo ás suas opera.çõeS e o reduz a um es-
em si. mesma para a.execução do a.rt. 2"; essa tado de imbecilidade. » . 
circu~ta.ncia. é, de ma.is nulla, porque as 
unic:ls que podfam ser e foram constituídas Idem n. 4.'t9 . . 
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E' ·a mesma regra. c1a L. Qv.oti<:s 12 Dig ele 
-r l!bus d~rlliis . 

lntei'l>rctatio in. diwio ca1)ieil(la s;!:npcr 
v.t actu3 et (/isiiositio potiv.s '!Jaleat 
quam pereat: 

Continüa S~ory:. 
~ Nenhuma interpratação de palavras. 

pelas q>Jaes s:lo· conferidos pelos poderes. 
pôde ·ser boa., uma ve;; que restrinja pOl' tal 
moflO a sua comprellensão, que não possam 
os m0'3mos poderes attingir o seu fim.» · 

Idem n. 430. 
« Não é o mero poder de f11zer conhecida 

uma cousa <! ue existe. mas r1e dar vida e ef· 
feito "á. rnesrn:i. cousi.t. Porquanto a verda(leira 
riout.rina. foi expressada pelo Tribunal Su· 
premo iói. 

lf froni the impei·f.;ctio~ of himian lt1>1(]1cage 
there should be any serioi!s dov.bts respecting_ 
the exten! o{ a11y 9ii;cn po1oer. tl!e o?jecls for 
1ohich it icas piiien, especiully '!.d11m tlwse objects 
are e;r;pr1m;ed i ;i eh.e :nst1·ument i:seI[, shoutd 
lu.~ve great in{luencc in the co1i.s11·11c!ion. ,_, 

Que significa podet', pergunta. H:i.milton no 
Fede.,.alist; cap . 33, sinâo a faculdade de 
fazer uma. cousa ? 

E o que e a facu!dade de fazer alguma 
cousa, si.não o poder de empregar 03 meio.! 
neces:.arios p;ll'll. a sua execução 1 

Por outro la.do Ma.rlison. no cap. 44., elo re· 
ferido Fedcralitt, accrescenta. : 

« Nã.o l1a. principio mais universalmente re· 
cebido que este-quando o.> fins são necess:l.rios 
os meios sã.o P'•rmíttidos; tod;ii; as vezes que a 
lei confere o poder ger1il de fazer uma cousa, 
r.oõos os po-1eres particul:i.res necessarios para 
esse fim ::;e achu.m implic:it:1.meate compretien· 
dido.s nessa. tlis~•osiçiio» (I). 

Si o art. 2" não fosse tão terminante. ele 
uma cl~rez..1. realmente cleslumbrante,os :>rin· 
cipios que havemos lembrado, desde á pri
meir<1. par~ diL nossa impugnacüo, o torna· 
l'ia.m definitivamente preciso e exCQuivel. 

Então a ningoem é da.do, si niio tem o ma· 
levolo proposito de servir ~ causas desespe
ra<las e estranhirs ao direito e .:~ !ogic;:i., ·es· 
colher e adopta.t• outra conclmão sinão esta.: 

Os concelbo,.; municipaes antigos. que ele
geram as mesas para. âs eleicões e que ctrecti
vamente . runcci::maram no dia 30, sii.o os 
unicos,cujos actos estão validos, porque t iram 
do proprio instrumento que retioYou-lhes o 
manna.to o po·ler, tl·.111s1toriamP.ntc, jurisdic~o 
ou competencin para o fim preenchido, ex
clu iudo quaesquer outros c.oncelhas ; os con-

(1}:V<>r ü rng uo.y. t>ro,·iudas, t.oru; 1. 

Cam~r;i "· H 

celbêis novos, porem, · 'J.\16 praticaram func
ções eleitoraes, expedindo editaes de convo· 
cação~ elegendo me:as, etc.. pr.ra. as eleiçõe;! 
rlo sobredito d ia, não podem i.ibertar-se do 
vicio radical de te.rem .fuuccionado nulla
mente, porque o art. 2° os prohilJe de mette
rem a mão nessas eleições. 

O que fizeram nossos ~dver~ario:; para. en
frentarem o texto da. lei~ De que recursos se· 
serviram para. desmoronarem esse -i;ered;ctur:i 
do patrioti-mo do Congresso e do Presidente 
da. Repubii.ca, isto é. dos orgüos legislativos 
da naçãu. . . 

De todos que constam de sua. crmtestaçlio, . 
enriquecidos agora com um:i.s iJltriga.< e falsi· 
dtules, que diio a .medida de sua audacü~. E 
para. que assim procedP~::;em . inve1'teram e 
subvarte!'a.m factoo e íõ.êas. contra ns quae"s 
protestam outros factos de notoriedade in-
condicional. · 

Seus diplomas siio leg"itimos. porque, di· 
zem, foram cxpedirlos pelos membros do con· 
celho anterior aquelles ?. que se 1·efere o 
a.rt. 2•. 

Não disfurçam, pc;r êm, que :i.s mesas eleí· 
toraes que receberam os sulrra!!ios do seu 
eleit C>rado, qua lquer que elle fosse em quali· 
da.de e numero. foram eleitas peles membros 
dos novos concelhos ! :Yfas que votns a.pur<t· 
ramos membros do &eu velho cC1ncelào, afim 
de expedir-lhes diplomas, sinã.o os votos 
rlados perante mes1s in<'.tJmpetentes. pvr isso 
mesmo que füram eleitas por concelhos in· 
competentes. isto é, os concelhos novos ~ 

1'ltill1,1.s major de(ct:tus, ']Ham rfr{eclus 
autoritatis, é principio r:rnito corrente. 

E podem ser va!i1las semelhantes apuração 
e diplom~, liinão nullo;; rJe pleno dirtito, at· 
tenta. a. origem de que provieram ~ 

Não reproduziremos o que em outr.i parte 
dissemos sobre a. ~rg~imentação contraprorlu· 
cente dos adve:-snrios, funda.dos no decreto . 
n. 572, de 12 de julho de i800, :i.rt. l ~ úiido, 
cuja intelligeucia não someu con cest.'.lção. 

Elles conto1•mira.m o nosso reducto de lo· 
gica, onde abriga·se a. lei, que não querem 
ler ou respeitar. e. confes;;ando·se impotentes. 
par:i. apearem-n'a d<• !'eu pedestal. irritam·,;o 
a v<?.ler e illudem-se a si mesmos, procurandC> 
de1•ívativos i parolagem setl iç:i. dos derro· 
ta.dos. 

E.' por isso Que voltam a 1·epi~a..- :i 1\escalii· 
da inven<;.:lo•le 1·et1·oact.ividade n:i. lr.i 4~13. p Nt· 
ta em circulaç.ão pelo espiri ta chkaneiro 110 
pi·esidente do Estado á sombra de quem b.i.t<i.· 
lham com apparatasa impavidez. · 

Teimar em ·tal idett é desconhecer que a lel 
e anterior ao d ia da eleiçf:.o,. IJU:m<lo a ret1·0-
:uitividade faz suppor que existe uma lei ·pos
tei-im· a. um facto idoneo. ca.p:i.i de adquirir 
direttos, que serirun foritlos por es-sa. l~i. 

37 
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Si os factos da convocação elos membros dos" rerlal-a elas eleições de 30 de Dezembro, é evi
concelhos, as eleiçõe~ das mrsas por estes, e dente que ellas; como expres>ão de direito 
outros preparatorios da eleição. á qual estão adquiriria, podi:;m ser organizadas até o dia 

· intimarneute ligados. se pudessem separar e 20 com igual valor e efficacia. 
fos.>em capazes de adquirir direitos, seria evi- Esta conclusão descama, m~is uma vez, a 
dente o absurdo de supprimirem, de revoga- insufflciencia de criterio daquelles que, sem 
rem até a nossa. lei, ficando ella sem tbrç;t noções exactas sobre retroactividade, querem 
alguma para ser executada no dia 30. Isw mettel-a, á sabor, em toda parte . 
não é possiveI, porque a lei interpreta-se e Porque os concelhos novos não organiza-
applica-se de modo a evitar o absurdo. ram suas mesas 11 os dias 14, 15, 16, 17, 18, 

lntei-pretatio it'a sumenda, quce absurdum 19 ou 20 de dezembro, uma vez que tinham 
ei;itetur. a seu favor o legitimo titulo de um direito 

adquirido? Si a:; garanti;:i.s eram de igual 
E', pois, de uma rabulice sem igual ver-se forç.a em qualquer desses dias, não havia mo

no art~ 2° da cita-ia foi uma offensa ao prin- tiva para limitar a exercitação do tal flireito 
cipio constitucional da niio retl'c·actividade; adquirido ao dia 12. fazendo acreditar que em 
vis Lo como os factos em que se estribam ;is outro dirt dos enurnerado.3 acima, elle deixava 
pretençfü;s ex adverso são de natureza a não de ser um tlireito. 
produzirem direitos adquiridos . · Qual a disposiçilü de lei que declara pre-

A' respeito, diz Pfücal e Flori em sua obra scripto esse _pha.ntasiatlo direito adquirido, 
Publicaz. lnterpret. ed Applicaz. dene leggi desde que nao fosse exercitado no dia 12 de 
vol 1°: dezemllro, dia ·em que os concelhos sub~ti

E' Savigny, quem melhor define o direito· tutos elegerom as mesas eleitora.e~ que func-
adquirido. · cionarani em favor dos nossos adversa1•ios? 

Direito adquirido, diz Savigny. é o direito Não ha uma õó disposição . que venha em 
fundado em um factojuridico, mas ainda não seu auxilio. _Apresentem-n'a, si são ca
exercitado -(ma che no11. vem ancora fatto vale- pazes. 
re). Esse direito, accrescenta. contra põe'se Mais : a objecção ela retroactividade da lei, 
depois ás faculdades abstractas de todos c.s se executada, porque importària a insubsis
homens, ou de certas classes de homens, bem tencia e nullidade das mesas já. constituídas 
corno ás meras especta tivas apoiadas na lei pelos concelt1os novos, é uma banalidade." 
precedente, porém extinctas pela lei nova, e Vai aqui transcripta a opinião insuspeita 
propriamente constit.ue o objecto de inclepen · do Dr. Martinho Gn.rcez, em sua obra Nutti
dente dominio individual. dades dos actos jui·idicos, onde tirma doutrina 

Em definição de fundo semelhante diz correcta, me.s que não· quiz praticar em Ser
Gabba (Della retroativoita delta leggi,voI. ! '1): gipe: 

« Direito adquiridçi é todo aquelle que for 
consequencia de um fa1:to idoneo para o p1'0- « E' princ1pw elementar que são -validos 
duzir em face do, lei vigente ao tempo em que os actos praticados de accôrdo com as d.ispo
elle se realizou, embora niio se houvesse offe- sições da lei. A lei seria urna ch.imera si o 
recido occasião lle exercei-o rrnles da execução poder publico não gar·antisse efficazmente a 
de outrà lei posti:rior e a elle relativa. Esse sua execução, assegurando aos particulares 
lliroito entr~• immeJiatàrnente a füzer parte os direitos e obrigações della decorrentes. 
do patrimonio de quem o adquiriu.» « Esse principio. porém, não tolhe o direito 

Daqui resulta que o facto idoneo, o facto que tem o leg islador de corrigir as leis, re
jlll'idico consurnmatlo no domínio de uma lei fol'mal- ;1s ou abrogal-as. quando o interesse 
anterior, posto que não exercitado no vigor geral o exigir. sein embargo rle ferir os inte
de outra lei p:Jsterior, é um titulo legitimo resses particulares, porque é da essencia da 
em condições rle :pl'oduzir e-ffeito a qualquer sociedade, que deante do interesse ·geral, que 
tempo; symbolisa um traço sem soluçiio de é o intere~se .do maior numero, desappareça o 
continuidade na ordem elos rlireitos garanti- mteresse 111'.hv1clual. A faculdade ampla que 
dos e contra os quaes nada pôde a lei pos- tem o leg-1sla.dor de reformar e derogar as 
te~ior , leis só tem um limite - o uever tle respeitar · 
· Si a"ssim é. não ha d uvida que tal facto é . os direitos a1!quirl<l.os á sombra elas leis ante· 
fundamento para justas reclamações não só r1ores. moc11ficada ;;. reformadas ou abrogadas, 
antes, "orno depois da lei nova . porque o mais poderoso .laço dos homens 

Consequentemente, si a ol'ganização elas reuni d.os . cm ~ someda:de. e a certeza ele que 
merns pelos concelhos novos constitue direito seus direitos sao respeitar.los. 
adquirido, no vensar dos adversa.rios, porque « Do exposto decorre o principio, consa
fo1•am eleitas um dia antes da publicação da grado por todas as constituições-da não 
lé.i 426, e é este o seu melhor titulo para ar~ retroactivü1ade das leis, » 
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Si intereS!:es particu h•rts. mais ou men(•S 1 Nada.. :poi::, obs;,ava a: exec11ção ão art. z• 
- · valio~os. e nli.o ~ómente os direi:,o;;,obst;i.s:;ern da lei.que o PrHsirleute -de Se1·;,dpe decJa.r.;u 

a acçü.u legislativà, o h;g-1slállor niio iE:ria sem cxecur;ão :~ q_ue ,,,.opposiç;ío, co;n apoio 
qua~i razr~o de sei., o que -~eria c.m a.bsurtlo ledC1ral,_ ~xecutou ·com a reguln,1·idade' pos-
t!Oll:.,ssaL ~: . sivel. · 

,\ssim nfí.o ê. nem podia ~er. E' d.i!fü:il parceh~•::--se o. eoarctar1v. de que 
A não ret1.·oactivi1lacle tem.um fim. que é nos;as e!eiçfies !'oram faitas incr.ia~tttuciona.l-

. garanti!• tlit•e i to~ ,~ontra os c·a.p1·ích;;s do l".gís- mente, ev-ocau·'o ã v[ch.J. conce!lll)$ e>:t.incto>, 
la.dol' . ~fas que :l1reiio; ! A q_ uelles de_ não nc·s contr1\ o d isposto 110 :i.1·t. 11, § 3• cl<~ Coosti
po1for priva r as pe;;soas de quem os hou-.-e: tuic,:ão. que veda prescrever leis l·etro
mos. nero a lei mesma., que ~ó neste ponto actívas. 
não pôde mai~. , . . O legislador, decretando a lei n. ·1~G. art. 2•. 

Oíreitus a~s\m forma.dos. consurnmados, in- procedeu c:Jmo no a1•t; 59. § i", cb. lei n . :35, 
titulam-~e <lir~ito~ arlqui1•íctos . · . de 25 de .1a.ni.:i1•0· de 1892, e n:i. iei· de 2.2 de 

Por isso. e~~reve ?\Iedin, que a r<:troucti.;. a~osto do anoo passado, conferindo !'uncç.ões 
virlade depende l!e dous ~asos divei·sos: 1°, eleitorae~ a concelhos jit. extiuctos, e nunc;i, 
que a lei. ;olva. sobre o passado,· o mude; se reclamou comr!l. estas dua.s ultimas leis. 
2", que esta mudanr;a. offenda direitos de i)es- to11!0 ra.zão nflo ha tambem pa.ra reclan1ar· 
soa que della e f>bjeeto, isto é, direitos adqui- se contra a. lei n. 42G, :;.rt. 2°, pelo defeito 
rid.1s. da. l''!t't'O;J.·)tiviclade. 

E' :i.cn~o <1ireilo adquirido do titular uma. Isto denuncia uma. falsa. concenc;iio elo. fü. 
taculrfade, uma. funcção que :i. lei póde re· culdade legislativa, . q;,ie envolvê no poder 
vo:•;i·• ~ que tera de ct·ea.r o de re:-.<Isciw.:;:-. . 

Nà~." p:Jrque. <la confissão ·de todos os juri;;- Sa.be-~e pílrqttc a lei considerou 1mica.mente 
·CGmmlto~. tCJda a. füculd•!dc. mesmo fü-rm~•la competentes os con~elhos cuj.1:; pr11zos foram 
sob:·e füct.o p11~sado. não depencle rla vontar'.e reduzidos pa.ra serem eleitos novos nos E:>ta
ambula.toria do homem, ou de \1Jn3. lei ouc ao dos em que ~sto S<"! fez : é que po:· a;;sem!.iléas 
1egi5tador é Ecito revogar, .não ê nunêa um illegitimas, sem documento conhec!<lo de sua 
dii·eito adquirir1o. es.istencia.. e par.'.l. fins eleitor01es toram re~ 

Ora, si a lei pôde revogar a faculdade o.u <luzidos os prazos dos concelhos parJ. a. elei'"'. 
funcc;ão de eleger mesas eteltoraes, que ieem 1;ã.o de novos in;iis n.Llil.llta.Yels o.u:; fins vi~ 
os concelhos m unicipae.s, s i póde r evogar a >:'l.dos. 
tacnld:tde ou !'uucçii.c.> que te3tn a.s me;;.a.s co_n-1 O legislado~ viu nisso um a.bu;;o para. ai!e
stitui<llls P3-l'3. proce<lc:-em f:I. clei~.ão. evidente ctar e pertul'b.'\!.' as eleições rede!'aes, e assrm 
é q~1e a s;i.pradit..'I. tueuldade dos concelhc·s e como :i. üniã.o nr.o deve intervir· n os ncgoc:os 
mesas nã.o sã.o direitos :1dquiridos, e como peculia.1·es dos Estados. mesmo quanrlo abt:
sem offenS<\ a. direito adquirido podia a lei sivos, ta.mbem est.es abusos dos Estados nã.o 
mu.dar o passo.do. e;ta claro que se a e~- devem pn•judicar a. União e meno5 esta. Stib
ecução elo a1·t. 2•da lei a.nnulhi.,·a. as mesas J~i metter·se. 
constituidas pelos concclllos uovos, niio inci- Ahi está e razão •h lei, a.1.'L :?:•, tlestin:i.do 
diria por isso nu defeito de rctroactíviuade. a.os Estado;: de Amazonas e Sergipe. onde os 

Segundo os principios de direito publico, abusos se deram pa!'a. fa.zer-so a. eleiç"ão fo
uodcm retrotrahir as leis politicas proce~- r1eral ã. voutade do ~eus gove1·n;:;.•JO!'CS C'<lUdi
;uaes u.dmini.st rat iv.:i.s; é d isposto e m todas datos. 
as legislaçõe; que nã.o ha J.ireitos ir revoga
velmente ad.quir idos eontra leis de ordem pu
blica.. 01•a, u11rn. lei eleitoral é uma lei. P•)li
tica, m:ocessual úc orr!em pubHca. ·logo a ob
,jecç:ãÔ ela. r-etr·oacti v idade é sem fundamento. 
E ahi. cs tü.o cm prova. do que temos .expostoa 
lei de 20 de outubi·o de iS9:3, o decreto de 15 
de dezembro do mesmo anuo e decisão cl:c Ca.-

- ma.m tlos -Depu~los sobre a eleição do E~ta.to 
de Mn.tto·t;rosso na. legblatur.l passa.da. 

A lei de '20 •le ou.\ubro, culiancio a. ciei~o 
qua.n<lo as raes."\S j<\ fOrma.das e fics.ndo e.;ta.s 
sem effeito. 

O decreto de 15 de d6zembro, idem idem. 
A dee:is,i.o da Ca.m::.ra. declar:i.11do insnbsis

tente a eleição feita quando o conbecimento 
do adiamlinto não cwi. conhecido no Estado de 
Matto-Grosso. 

O pre$iclente de Sergipe, inJeu;;o por todo 
o modo o. este a.rt. 2" da. Ir:i, qne fazia as 
mesas mixtas, .por s'?rem cornpo:>t1Js os conce
lhos substltuidos de meriibros dos dous gru· 
pos polt tlcos em que se divide o Estado, 
vendo inutil!7.ada.s as unanimes que esperava 
de seus concelhos actua.es. t.::imbem \manimes, 
oppoz·se formalmente a exec11ç."i.o do art. 2-, 
como se vê J.a.~ circul<1r es dirigidas aosjuizes 
de direito o ofllcio a.o chefe d.<:: p!'•lícia, de 
rlata..ambos rfo 15 r!.e dezembro . ~1os juize:S de 
direito mandou que affi.:s:assem càitaes de q ua 
·seriam processa.dos concelhos i;.ntigos, mesas 
que. elles forro.assam e eleitores que nestas 
mesas votasse:n\, e que os escrivães não re
gi::;tras5em act<i.s sinão das mesas dos conce
lhos novos, sob peu;t de suspen!óií.o a.dJllirüs~ 
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------------ ----'-'-----
tra.tiV\L por Gú 1\ia~ e pi:-0ee~so por clesol.ie- .

1 

o texto po,r~ ;:;e~ public:i.do na irnpr~1Js<1_pnra 
lliencía, B prevariea(,'ii.O. ~Ao chefe de policia torlus o~ ejfüir.os legae;;, pela 1mbl1caçau_ uo 
ordenou_ que O$ mes_ müS edit:ies a!Tixrissero os I Düwio Uffkial de 1:3 de Deze_mbr.:i, pela. uu: 
dele"m!ccs llrobibinc!o a retmiã.o d· s conce- prrnsa e:n ,ç:eral. e pela notoriedade da lei, a 
llios"::nli!.'.'o:;: -s:ms ;ne;;as e eleitores, e que I vista d:is l'<'feridas p.:blica.ções, e pelos inci
<.'.lslXl'!·s>.s.~em quae~: 1 uer 1-,~uniões dos ·m·~s- rlemes n?ta,·eis e estup~fh.cient~s -~<:corTido;o, 
mos. cnm pr:~ão e.m tlagraute contra. os que 1 Ql!e a fay.1am tanto mais cont;ec111a qua.rii,o 
prGc<:ides>em cont!'a e:mi.::: ordens do pi·esi- ,. mais pretendi~. ;.i.bafül-a o presidente e ~eu:; 
dente ú.o E:;taào. u.gentes n;1, cl.ucan.a. de que usava. para seus 

I;;tü fazia o p1·<>~ídeme liepols ele ter a 10 J!ns p:<~tidal'ios. . . . . 
ce Dezembro resolv·ido. sobre cxmsult:i. •1<:i Pubhciid;t u. lei, fot ella obrigato1·H1 dentro 
pr2sidem:e do·actual con~elho de Araca.jú. ltO pra.r.o para a convoca)lo dos membros 
sen co:-1•elígionarlo, que não e:.:ecutasse o dos concelhos, afim de organ1zar~m ~s IJ2esmn.s 
art .. 2" da lei. e dentro do prazo para.<\ o:·gan;zn.çao a.estas. 

Podin o :presidente do Est:i.dri sttspendcr a. Facll é mostral-o. 
execuç5o dessa lei lederal ? A publicação pelo procuradc>r secciona.l a 

Cel'tameme nã.o ; c>,ra uma illegalidade, um 15, dados t~·es dia.s para a. obri;:tatorierla.de, 
abuso o seu procedimento. segundo o esnirito do decreto n. 572, de 12 de 

A determinação de proc_esso e prisão en:. julho ,1e 189Ô, a JS era a Im ol.mgator:ia. e 
ftagrante. cons;,antt~ dos edltaes affi:s:ados po1· portanto dentro dos prazos referidos de 20 
jnizes de direito e delegat1o~ de policia. na 1 dias e 10 1l:as. 
confol·midade das circulares supradítas, e~a .-'> dmittido mesmo que os juizes de direito 
incoti:te,tn.~elmente um:t am~aça de coacç-ao pude!>sem . puhlical-a (o que aliás o~stu.n; o 
ou vt0lencrn.. , . . _ . art. 7º, § :3 e ar~. 60 § l" da Consmu1ç11.0) 

Ora. o ar[. 72. :§ Z2 rfa, Oonst1tu.1çao, ?Ons1- sendo a lei '1 _ 42.6 de ca!'acter urgente. e pm• 
der~ caso ~e/,ab~as-corp;is :t _ameaça ue co-_ ls:;o transmissível pelo telegra.pho (decreto 
ac~ao uu vtoiencm ;•1.11· 1Hega!1dv.de ou abuso n. 572. art. 2") e J'ecebida :\ 7, como o. re
tle amor·iàade. . c~beu o presitlente, e mandas>e pol' tele· 

Ets por que, requerido o lzaueas-co1-put gramma :1os jui2es de direito. no dia. 8 e.s
em favor. •~os c~ncelltos sabstitnidos. o couce· ta.ria em poder de to<los estes j uizes e pus
deu o Juiz Seccional, e commumcou a.o :pr<i saclos tr~s dias seria obrigatoria, uoi5 ha 12 
si~ent~ no Esta<lo, que re.:;polldeu niio .re:;;~ 1 estações te1egraphicas no Estado. q:1e i;er\•em 
peJtal·o: . . . a sete comarcas.~ tres que ni.lo possuem o 

Leva·.10 o füc<.0 ao conhecunento do Vice- ~erviço telegre.pl1ico e~tiio á disfo.nciu. ele u l
Pre.stdente da RBpub!lc;,~, este mandou a força· "Umas born.s ilas estuções mais pro xi mas. 
1edemL esttl.eion~ida no Estado, apoíur a or- " seria. a lei obri"11 toria a li ou ~e qui
gan!;-..a.ç-ão da:; mest:.s pelos concell1os substi· ze;em a 12 ou i:3" de Dezernot·~ cm todo o 
ttiidos. fazendo a5slm l'espeitar a ordem de E9tarlo. e· pnrtanfo dentro doe prnzos refo
lw&•xu-corpt<.s. . i'idos de 20 dias e de 1(1 dias, p;.tl'J. ::i. con 'l'v· 

Tildo mDsr,rz. que ~ haúca .~-c~i'Pus era r1go- caçoão e organizaç5:o das mesas. 
ro~a.mente legal, e a rntenenç•to federal per· Admlttindo ainda que não potlP.s.;em o:• 
fe1t,,mente c:on~tltucional. . , juízes de direito :PUblical-a., nem o ti \'losse 

E ta.n"º· ba.s!·~u, pam que o pre~tde~te do feito o procurad.01· seccional, ~endo ;l obri
E5,;i.•1u H:i.0 mais o~s;;asse :i 01·gan:ze.çao das gatoríedade d:i. lei - pelo pr.izo, segundo :i. 
:1<eS<tS, cnmo p1·eteiid 1a. c;mbol'ª petseveras$e dlstancia, como é expre:s~o no art. l" n. 2, 
em fvt·rnai· ~m1s mC::sa:> pelos coucolhos ::.: <lo decreto n. 57z, de 12 de julho citado, 
actuae.>. nas 10 com<nms do Estado - serh obrig:i,. 

lhlú <i dualidade r1::.s mesas-as mesas go. torfa a:;:;im: 
vcrnishs pel·~s concelhos actuaes. e as mesas 
d:.. opp, ,sfr;ão pelos c:oncelbos substituídos. A1•acaju - ires dia:; depois - a l l. 

O que fica 1lüo con:>ta de documentos que Larangeiras e Ma.J.·oim (a cinco legu;is) -
se actrn.m no Senado e serão proximamente a 12. 
p1:blicado~- 1 Ca.peil:l. e Itab:i.iantL (a. 10 legua.s) a 18. 

t l~st.a.ncia. ( ~ l:J leguas) a 1 ·L 
Qu.~utG (Í. pubiica<;-ilo d11 lei TI. A./~6. e se::Iiço '1· Propl'iit e L~;;arto (a :!O legua:;) 3, 15. 

que a lei n~o obrig:i emquanto não é conhe- Garar·u e Rio R.e:i.l (a 24 leguas) a 16). 
cido., e \L presump~uo ues~e conLecimento ·se . 

1 
" , . . . , 

f;,z peia rn~. public.a.ç.ão. 
1 

E po1•t<J.nto aman-t uentro dos refe1·mos 
Esta.1.mblicM~Ose fez,1)or todo o modo,pala 1 prazos. 

pubUca.ç;ão do pwcurador seccional. de orr1em I~to por hypothese, porque a :rmblica.çil:o 
111.) Vk•.·-P~·e5.ide~t.c d;~ Rei?u.blic;i. que .voi-

1 
re.gal foi fojt:1 pelo proctll'~do1· seccian:i.l, á. 

telegramm'' •.te 12. 11.e l.J~zeu.wJ:ú lbe remeLteu vist.'.t d:i ordem do Y1ce-Pres1deute d.a. Repu-
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blica, fundado nos referidos art:s. 7 § 3°, e 60 
§ 1° da Constituição. 

Mas se dirá - publicada a lei a 15 pelo 
procurador seccionnl e dados tres dias para a 

·obrigatoriedade, não havia mais Jogar a 
disposição do art. 40, § 2° da lei eleitoral, 
que determina que 20 dias antes da eleição 
sejam convidados os membros dos concelhos 
para organizarem as mesas dentro de IO dias, 
segundo as instrucções regulamentares de l 
de setembro de 1893. 

Si dirá ainda que de nossas mesas legaes 
duas ou tres foram organizadas a 21 e 22 
de Dezembro e, portanto, depois dos dez 
dias. · · 

E' tudo exacto ; mas quid inde ~ 
Não são fataes, inalteraveis, esses prazos ; 

não é fatàl e inalteravel o prazo de 20 dias 
para a convocação, não é fata.I, inalteravel o 
prazo de dez dias para a organização· das 
mesas. 

Vejamos. Quanto ao prazo de 20 dias ahi 
está o art. 2, da lei de 23 de setembro de 
1893, a dispor que si se deixar de fazer essa 
convocação no prazo le:<al do art. 40 § 2°, 
da lei n. 35, de 1892, a faça (iepois o imme
diato, o que quer dizer faltando menos de 
10 dias. 

Ahi está o decreto n. 7, de fevereiro de 
1894, dando . instrucções para a eleição de 
1 de março desse anno, e dispondo que, onde, 
por força maior, não se tiverem constituído 
as mesas e mais preliminares do processo 
eleitoral, sejam ellas ainda feitas, o que quer 
dizer sem a observancia stricta dos prazos, 
s1 tanto fór necessario. · 

O motivo e :fim da lei, marcando o prazo 
de 20 dias, é dar tempo bastante· para a or
ganização das mesas. Desde que, sejam 
quando forem convocados os membros dos 
concelhos, as mesas se formem no prazo legal, 
está attingido o objectivo da lei e tanto 
basta. 

Não é fatal, inalteravel o prazo de 10 dias 
para as mesas, porque não é a lei n. 35, 
de 1892, que o estabelece; mas as instrucções 
cita•1as de 1 de setembro de 1893, e si estas 
devem ser observadas, todavia sua inobser· 
vancia não traz nulli•1ade, · porque, a nulli
dade só pôde ser decretarl a pela lei, ou por 
infracção desta, que no caso não ha. 
. E quando lei haja que marque este prazo 
de lO dias, de sua inobservancia não . resul
taria necessariamente nullidarle, desde que 
mesmo fóra de prazo, por motivo attendivel 
e força maior, foram competentemente orga· 
ni zadas as mesas e e lias fünccionaram n:i. elei
ção, ficando assim satisfeito o objectivo da 
lei e realizado o serviço por ella decretado. 

Em vez da nullir1ade, que é um modo de 
sancção legal, a sancção neste caso se faria 
pela responsabilidade de quem deu causa a 

irregularidades, subsistindo em todo o caso o 
acto, apezar da inobservaucia da formula 
por que f'oi satisl'eito o fim da leL 

E' o pensar de todos os jurisconsultos mo
dernos, e doutrina já universalmente consi
gnada. 

S1 diz que estes prazos são basicos, o que 
não quer dizer que sejam taxativos e inalte-
raveis. . 

No direito processual são principias ba
sicos, essenciaes, fundamentaes - a cit;1ção 
inicial e a publicação da sentt nça nas cafüas 
judiciarias ; pena de nullidade insanavel 
pela infracção ; o que não quer dizer que a 
!'alta não se sane e a nullida.r1e não desappa
pareça, si a parte não citada compareça. a 
audiencia, ou se recorre de sentença não pu-
blicada. · 

A razão juridica é qne tem a formula de 
lei, foi observada a lei., . 

o mesmo se applica aos prazos eleitoràes 
em questão. 

Si, convocados os concelhos. faltando menos 
de 20 dias para a eleição, elles organizaram as 
mesas no prazo, si por motivo attend.ivel e 
de força maior se formaram mesas depois de 
!O dias, e estçi, formação é regular, e as 
mesas funccionam, está satisfeito o objectivo 
1-la lei, reaJiz,,do o serviço por olla decretado, 
não ha nullidade alguma. 

Poderia haver a responsabilidade criminal, 
mas esta mesma, si se prova que da irregu
laridade havida não resultou rlamno publico 
ou particular, se converte em simples a1lver
tencia disciplinar e não ha processo algum 
( art. 339 do Codigo ilo processo criminal). 

Isto pelo direito geral. 
Considere-se, porém, que se trate i\e uma 

lei especial, como é a lei n. 426, art. 2", que 
altera a competencia ordinaria dos concelhos, 
e tem data certa de execução ; considere-se 
que para isso esta Ieí deroga, modifica a lei 
geral ( n. 35, de 1892 ), não sómente quanto 
aos concelhos de que .cogita, sinão tah1bem 
todas as mais dispotições que possam collidir 
com a data de sua execução, e portanto a 
rlilação dos prazos, si tanto fôr necessltrio; 
e se verá ainda que pelo iHreito especial deixam 
de ser taxativos e fa.taes esses prazos. 

Isto por todas as razões, como se passa a 
ver . 

E' preceito de hermeneutica jurídica proces
SRuo por Dumoulin: « Qui vult consequens, 
vult autem et disponit omne cintecedens ncces· 
sarium ad illud ». 

Nesta conformidade o art. 14 ela mesma 
lei n. 426, que, dizendo revogarias as dispo
sições em contrario, dá como derogarlas al
gumas disposições que colli11am com a ex
ecução da lei na data cletermi nada .. 

A a.pprovaçíio 1las eleições e reconheci
mento dos Deputados eleitos pelo Estado c1o 
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Amazonas, onde a lei chegou mais tarde que 
em Sergipe, é provo, da consagraçiio dos prin· 
cipios exposto.-; pela Gamara dos Deputados, 
que bem entendeu que, sendo a lei especi.al, 
fosse quando fosse feita a convocação e a 
org-anização das mesas, comtanto que pro
cedessem a eleição, embora com reclucçlio dos 
prazos, era procedimento legal o valido. 

Ao poder verificador importará averiguar 
si essa reducção comprometteu o processo 
eleitoral, prejudicando a verdade ou reali
dade do voto. 

Mas que irregularidade houve no processo 
eleitoral em taes circumstancias? 

Houve irregularidades nos prazos para. a 
convocação e organização das mesas? 

Já se disse que ní'io por direito geral e por 
direito especial, que a lei foi obrigatoria 
dentro destes prazos, e tanto bastava. 

Irregularidade ·no prazo de 20 dias para a 
convocação dos eleitores? 

Esta convocação se fez, não só pelos con-:

Bahia e Rio), ainda assim a policia guardava 
os edificios desig-nados · para ní'io funccio
narem os concelhos e mesas i)Qr estes des-
igna1las. , 

Portanto, foi a lei devidamente executadn, 
com observancia do proce:::so preparatorio 
da eleiçí'io, sem que da reducção do prazo, 
resulta.me prejuízo de qualquer ordem à ma· 
nifestação do voto popular. 

Publicada regularmente, como foi a lei 
n. 426, e executada regularmente como foi o 
seu a1•t. 2' pelos concelhos substituicios, que 
eram os unicos competentes para as funcções 
eleitoraes na eleição de 30 de Dezembro, se
gue-se como corol!ario nece•sario, inilludivel 
á íncompetencia dos c ·1ncelh1s actuaes para 
formarem mesas eleitoraes no Estado de Ser
gipe, segue-se consequeuternente a incompe
tencia e nullidade das mesas formadas por 
estes concelhos e a consequente nullictade das 
eleições feitas. por estas me:;a;;. 

celbos actuaes, como pelos concelhos substi- Releva notar que a immbsistencia das· elei
tuirlos; houve, portanto. convocação bas- ções governistas em Sergipe, não resulta 
tante, sinão sobrja, e tanto assim que com- sómente da incompetencia das mesas ; a ver
pareceu quasi todo o eleitor11.do, a considerar- dt!.de do facto é conlleci•la que nem eleição 
se o numero dos eleitores presentes, princi- fizeram estas mesas, e apenas um simulacro 
palmente das actas fal~as de. nossos conten- de eleiçiio, ou actas a bico de penna, isto desde 
dores, ?nde, contra a ev1denma, 8e no~a que ; a Capital, á vist:J. e face do presidente do 
um eleJtorado de cerca ele 01to mil eleitores, ' Estado, até aos mnnicipios mais remotos, o 
segundo teleg1·11:mrna do pre~idente do Esta.d~, que denota um plano para ap:-c,sentar uma 
se diz comparecidos 6.600 somente nas ele1- maioria fictícia e não real de que nunca .dis
ções governist-s, que contestamos. puzeram nem dispoem os no.osos ad ver-

lrregularidade no prazo de 20 dias para a sarios. 
designação dos edificios ~ . Na Capital c 1mpareceram nas mesas gover: 

O § 2° do art. ~9, d~ lei n. 35, . marca um nistas pouco mais de cem eleitores ; entre
prazo lJara a des1gnaçao dos ~d1tl.c1~s; mas o tanto, figuram nas actas 364 eleitores, senílo 
§ ~· _9eclara que. se fa!tand_o c1'.1co d1~s par_a a director de toda essa fraude o proprio secre
elmçao, essa deaignaçao nao tiver sido feita, 1ario do presidente, o cidadão Apulchro 
pode ainda qualquer membro da mesa. affixa.r Motta.. · 
e~ital, fazendo essa designação~ ~ que quer No municípi o vizinho, do Soccorro, fez-se 
_dizer que o pl'nzo de_20 dias nao e ~atai, q_ue a eleição na vespera do dia legal, na propria 
po~.e esM d~s_:.gnaça(} ser feita Cinco dias_ secretaria. do govemo, pelo mesmo secretarlo, 
afües dtts.el~1çoes. O~a, os coocell~os .legaes a portas fechadas. 
(os subst1tmdos) designaram os ed1tl.c10s em o mesmo se praticou com igual desemba
data. de 16 de Dezem_9ro, e port~nto fülta:iao raço em todos os outros municipios, tripli· 
14 dias pal'3. a ele1çao e nao ;;omente c1_nco canelo-se, quadruplicando-se rias actas o nu
drns · . . . . _ . mero total dos eleitores que compareceram, 

Houve. 1r.regular1daoe na des1gnaçao, dos como consta da Folha de Sergipe, de 13 e 29 
n.ovos edificws,. pois .51u? o art. 39 da lei con- de janeiro, que· publicou as notas que vão 
sidera essa desi;maçao rnalteravel? transcriptas sem que houvesse contes-

Mas e~se mesmo artigo abre excepção para tação: ' 
o cu~o de força maior, e força maior houve e 
se prova com as circulares do pres dente aos 
juízes de direito e officio ao cliefe de policia, 
prohibindo a reunião dos concelhos substi
tuídos, mesas por estes eleitas e eleitores 
que nellas votassem, sob pena de processo e 
prisão, e quando o presidente consentiu que 
esses concelhos organizassem quantas mesas 
quizesEem (vide manifesto á imprensa da 

« Vamos publicando, á proporção que for
mos recebendo, as notas sobre a eleição de 30 
de Dezembro. p_arà que_ o publico tenha no
ticia certa, incontestavel e incontestada das 
fra.udes praticaclas pelos nossos adversarios, 
no intuito de dizerem que elegeram os seus 
candidatos por uma eleição que é uma ver
dadeira patifaria, e.orno se vae ver : 



câ'Tlara dos oepttados - Impresso em 21/05/2015 10:35- Página 89 de 106 

SESSXO EM 12 DE .~UNHO 08 1897 29.5 

Aracajú-Comparccei;a.m de 100 '' 120 elei
tores ; entret-1nto, o Viário Official publicou 
o re:;ul carlo da -eleição, '.lantlo ;)64 voto~ ao 
cOJ'Onel V ,1 lJarlão ! 

Urn meni:iio~ empregado no, the.:;ouro pelo 
pafü·e .Dantas. lM•;O!.l na urn<J. de uma dtts 
secç,ões que runccionar·a.m no cdificio da as 
sembléo., um ma1;0 C.e ce:lu!a~, e como os 
mes:i.~íos esti vesse:n n1•a. Hca11do a fü.rç'1. d'e 
a.pm•s.l-M, eis Que cbég·a o secrc~tal."lo do go
verno. Apulchro Mott:.l, e com o f1 e;ernbn.ra.ço 
que lbe· é peculiar. diz-ibes: - Voc&s n iio 
saber» apm·ai· cleiçii.o, e para logo scn tou-.:;e e 
fez :i. cllstribuic;ii.u !lcs vo tos como quiz, ter
minando a farça. 

Soccori-o - ,\ eltiçã.o ue:; te município foi 
feita n a. secl'r• ta.rb. du go\·erno pelo ci<ladiio 
~fa:1oel Dias dCls S::.nto:>. sob a. direcc;fo do 
mesmo secreta,·io do governo o mesmls~imo 
desemb:~rnç,31Jo Apulchro Mott-'>.- . 

O rcsultarlo dc-"s:. immundicie foi puhll
c.~.<lo pela Noticia, ás 3 ho1·as tia ta.rde do dia 
:~D. quando e ta muterio.lment .e impo;sin:! 
que a essa bor;1 aqui já foss·., conhecido o 
resultado d:i eleit;:io para ser pubt:cad;, _ 

O Soccorro d i:sta tre~ leguas desta capital 
~ o. ptimeil·a. pes...~a • ~ o.s que n.ssb,-tir~un iL 
eleição, que cllegon aqui. foi ó cidad:1 o Dco
dato Di:is. depois •.1e 5 l1or11s. 

O ca.pitão l vo do Prado. c:mdid:l.tn da cl1a p • 
otfü:io.1, testemunha. presendal eh e!dç;io 
ncst..1. Cn.pital, e o rn:.1iS votado nJ. eleição 
verdadeira do Soccorro, etiminad~.en trctant<i. 
da. farç;\. Oflicfal. tem Se l'el!m;;i.c!o :1. d:?.r O SC\l 
testemuuho. :i.pern.r d f: . ~~ppe llarn:os p:'.ro. a 
sua. fé de c:1:v:i.Jheiro. e seu brio tlo mili~"l" 
confirmando com o seu silencio us Ye. l1:1.c;1d:.1.s 
das eleiçGes o!TiciM:s (úc:c. 11. l) . 

S. C ttristovãu-Ctimpa~e~era.m SO e le itores, 
figm·:.;.m nu.s ucws l:'.í:>. 

Maroim - Comparecer:ttn GO eleitores. fi· 
guram 85. 
Ro~M·io - Compal'ecc::l'a.tn 17. ·fi~ur:i.m S:J. 
Os llO$SOS aniigo.;. cheg1i.ndo ao edific10 tlo 

concelho municip:iL p:i.!~L onde t inho. sido de
signa.da. a l " ~ecção, foram irnp1:Jd1rlos ele 
entrar pela. l'ol\'ll. ilP. policia. &>guindo dahi 
para a~" secç,ão, onde >ot.aram. 

Itabaiana. - Colflpareceram 'º eleitores e 
:figuram 220. 

Campo do Sritto - Compareceram 11, fi. 
gura.m 120. , 

\Ul.9oranga. - Cornpare,eri~m l S, figuram 
110. 

O escrivão Costa D.presentou- se i~ mesa. 
mas esta. pct' nií.o querer t<"~temunha impor· 
tum\. di:>penson-lhe os servlçcr.;:, o que ·foi por 
Costa telegt-aphath~ a.o Sr. (lar ::e-r.. 

S. ?3.ulo.- Compa.rei;cra.m ?.3, tlga?!&tn 83. 
Cape!la. -compa.receriun 6U. figura.r::i. 95. 
Santo Amaro.- Domparecei·am 12, fi3uram 

101. 

Ar~ui~.-Compn1•eceri1m 40, figuram 206. 
Laga.rto .-Compareceram 2(\ , fi~ura.m 250~ 
O escl'i'vão Hyppolito. comparQcendv ~is 10 -

ho?'as pa.ra a.s!liSLil' ã. eleiç."io, conforme. a. cir
cular d:> Sr·. G;J.1'cez. fo í-llte' apresenttido, pelo 
deseinbargatlúl' Reni lde Romern a actn. du. 
eleição p:ir<\ regist1·ai· e, corno ,;e recusasse a. 
isto o cscriv.io. porque âque!la ho~·a. é q ue 
devia co1ue.;.:.ir a. elei·~ão :i. cuj;:•s t.i-:-.be.lhos 
quer-ia :iss\:;tir, foi suspenso por GO ·dio.s •. 

Riaclmelo.- Compa?·ece:.•am 40 a :'/1, figu· 
ram 150. 

S ir iry.-Compa.re::ern.m ao. figuram 13-L 
Divina Pastora.~ Comparecci·,.tm 2.2, tlgu-

mm 110. · 
},s mesas das dua.~ eleições. a verdadeira 

e;:;. pebn, t'u nccionaram no mesmo cdttici(1 do 
concelho municip:;.l, cada qua t (~:n s1rn :;:i!a. 
~em perturbarem-se nus seus tr:;balhos. 

Em It.ii.lia.ianinha. compareceram GS eleit.o
res ; en:;retanto. 1lgu 1~1m nas :J.l!t.as -110 eleito
r es. numero que nosso.; a.d,·er,:irio.; nunca. 
reuniram. nem actualmente reui!om naquelle 
municipi1J. 

Em Sí:não Dins. o c.:oronel S:eüa~tião de An
drade. vulgo 1',·mnúi.ga, fe:t. a elei(:ii.o BO seu 
en~ei:ho Cliorn-meViúw, e uo dfa 8ü a.presen
tou-se com uns to eleitoi·es , ti;;mo.nuo nas 
3cfa:; 4füJ. · 

Entre estt>..:; figur•lm elei tore,; a.fütt.dos em 
:il ist:i.?1:eot.os a.noul la.t!os pelo pcder comp•!· 
teme, 0L1 t:os c.;tadu:1es e individu:J:; niio elei
tores . 

Em Gara.rú :>ó comp:i.l·cceu a mesa. com 0s 
p0uco~ eleitor«:-; t·1.:si c!t~ntes r::i. vi!hi ; li~ur;J.m, 
cnlr~w.nto. votando ~-1S cleito:·es. 

O c~c;·i ''ão ~lelin~ foi su3pens:; 11c. dia. 2:-l e 
ese"i ,-ão Ar:'..ujo ii.li n.c:::mS()lh:uh· ;t ·~·. 1· pa.rtc 

•'e 11cic n t~ p:~1-a uiio r ügisti•;u· as acta.s. 
Em Propriá compa.l:'ecemm C()n tO e pouco 

elci t.•lr("' • sendo que em um;; d:..s sec1;üe:s niio 
co:npiirecer;i.m mais uc 15 elcltorcs; rigura.m 
11as t\CÜIS 3·:;1, 

Em Aqnidahan com1iareceram ~5. figuram 
nas act.a.>i 12\l. 

No Espirito, Santo. onde os Valladões não 
teem 20 1'otos, tigu1·am 1:39. 

Na Vill:.1. Cln'i.; ~in~. u11ue o Sr_ G:i.rcez não 
achou a quem fazer cheíe politico, t1gurani 
103 eleitores compa:r:ec!dos. 

Em Santa Luzia não hou rn q uer.l fizesse 
elei<:~io :para o;; Valladões, pois o cot·onel An
tonio Viei1-o. :.i.bsteve·se ''ª ~h:i(:::i o. 

Em $ _ Paulo c.:cmp:i.:receram ::;~ eleitorc!' fe. 
rlor·:~•~. e ni.i o :23. como not· erro de;, revi:;ã.o 
salliu pulJ!icado; tlgtu·a!!J' u;i,;; act,1s S3. 

Publimmos f'nl se>guicl~ os Oénnes dus 3~ 
cle itorc:; R<k:raes. de lü c!e dl)i tor<:.:s esú:.· 
d111:es ( l de:: um eliminado (il!<! !!;::m·J. til. enn·e 
os 83. 

E' assim que arrancamos a mascai·~ llos fü· 
b1•ica.n tes dl.: eleição a. bico d~ pcnnci. 
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Si nos querem contestar. publiquem os 1 A Fullia ele Sergipe den i.;nciou logo . !<>dás 
i;omes dos eleitores qu~ dizem terem votado estas fraudes. reptando de;:;de entao o 
em stw.s e leições. ·- .. presidente para mandar puUicar os nomes · 

Isto. por·em. 11iio fü.ri.í.o,rnm r eceiO de publí· <los eleitores que úguram rios livros de pre
car. nomes de mo~tcs,_a11Sente5·e pltosplf:oros. senca (si é que figur·a.m) pa;·a .ser desmasca

rada a fraude (doe. n. 2). 
Ete:iorc,< (cideracs, 

l Augusto Raymundo Alves. • 
2 Antonio Jo:tquim da. SilYa Teixeira. 
3 Antonio José de Oli-.;eira. 
4 Antot>io Conêa Danta~. 
5 Antonio do::; Ss.ntos Lima. 
6 Antonio Felippe elo.;; Santos. 
S Amlrelino Frauciscu (los Santos. 
S Benicio Joié do Nascimento. 
9 Canuto .José da SilveiJ•:i.. 

IO Ernygdio Jose da Costo.. 
11 Fto::t.nc!sco Cornelio de Almeida. 
12 Francisco RomlJ:>.l•io Baretto. 
13 Pi:::mino Jose •'e Braza. 
14 Henrique de Me>sias Mello. 
15 Hono1·aio :.\iartins de Souza. 
15 .José COrrêa Dantas. 
17 João Antonío Corrê().. 
18 João Paulo Ba.rreto. 
19 .João Rodrigues Dantas. 
20 João Ba.rboss. Leal. 
21 João Fra.nctscu de Rezende. 
22 .1 oii.o de Oli n~ira Bello. 
23 João Ca.lazans Corrêa. 
24 João Amancio Bezerra.. 
25 Jose Vicente do Nascim<'nto. 
26 ?>ía.noel .Jo~e de Jesus. 
'.!-i Manoel Reinaldo de Fa1·ias. 
28 :'.\fonoel ~ehastião 1lc Jcsu:;. 
~W :.\Ia.ooei Pedro d:i. Sllva. 
~O )fanoel Gu1..•~cs c'!z. Costa. 
:31 Rrim~o Gliccrio. 
:32 S:i.lu:;tiano Freire tle Mesquita. 

Eleitores c.<tarlua.e.~ 

1 Apollonio Jose de Souza. 
2 Antonio Jortqnim de Oliveira. 
3 Antonio 11e P:i.1lm1. Netto. 
4. B~larmino Sotero r1e Góes. 
5 Eu1.ebio Jo·;Êl ; ~e Oliveira. , 
G F1·ancelli110 Luiz de Oarv·alho~ .. -
7 José Antonio ua Sih•eil•a. 
S João Paula tle Braga. 
9 José Martins Fontes. 

10 João Pedro de Brag:i.. 
11 Joü.o .Tose de Oliveíl'a.. 
12. José Rufino<le Oliveira. 
J3· Ma.noel Antonio de Oliveira. 
14 1íancel Joaquim de Oliveira. 
15 N!G"()iáo Antonio de Oliveira. 
J6 Tiberio A maneio Bezerra. 

Eleitor eliminado 

17 Manoel Galdino dos Santos. » 

Sómente 4.'cepols de q1}.asi dous 111.eies s~ 
respondeu que ewusada. era n, publlcação. · 
quando se podia requerer certidão aos cotl· 
celbos muoicipaes dos nomes des:es eleitores, 
seg:anrlo os li vrós de presença. guardados no 
seu archivo. 

Feito este requerimento <\O secretario do 
concelho municip:i.l da ca{Jhal. foi respondido 
que os livros nãoesfavam no ll.!'Cbi'.·o.de onde 
1bram retirados. 

O mesmo requerimento se fez em outros 
municipi~ com o mesmo ins!1ccesso. Req ue-
1•eu-se então eXtlme judicial nos liV!'os <le 
pr€sença, intim;;.dos os presidentes dos con
c:ea103 e mesas interessadas. e não foram ex· 
hibidos os livros de presença. 

Ainda ultima.mente o 1iadre Olympio Cam
pos appellou. · (docum~nto n. :~). para. :i. 
probidade de seus8dversa.rios e p:.-ra a hom•a. 
do governo de Sergipe <i.fi.m de que fiiessem 
>ir os livros de presen<;a dos seus eleitores e a. 
re$pOsta dada pelo coronel Valladüo !'oi a con· 
fissão implicitu dr. frau•fo. 

Si verda11eira a votu.ção, porque se ob~tou a 
prova. le(l'al ~ 

O pessÔal que actualmentc 1.füige 03 nego
cios 1\e Sergiµe já est;~ :.ve~adu a ess:i.s em
pesas desmo1alizadoras dos nossos costur11es 
politicos. 

Que falle pol' nós, o Cui·i'eio d-.: S.:i'ffipc, tle 
28 Je no''émbro de 1895, 110 a.rtigo-0 cscan
dalo tlc domin!JO. sobre o occor1'ido nl\. elei('.âO 
IJ.Ue a. ~4 daq11clla mez se lcz para ti actuo.l 
a.ssew blét~ do Esta.do : 
~O dia 24 de novembro de 1895 ficari re

gistra.do em nossa hi.:;to1•i:i como a ilau da 
maior affronta. que .!á sotrreu (l. sociedade 
aracu.juense . • 
· F:iz be>je cinco dias que a população dest:i. 
cidade assi::·tiu a. e~::;a igno:)n comedia., sacri
Iego.meute bapfü;ada com o nome de eleição 
popular. e cujo torpissímó uesenla.ce fez 
t·ermar a nossa civilisa<;>ão, rebaixando-a ao 
nh·el de qualquer burgo sertanejo.» 

« Reunidas as mesas naquelle dia, fez-se a. 
cll:i.ma.da dos eleitores, q ne em sua. gr·o.nde 
maioria se abstiveram <la eleição. compare
cendo apenas cerca de um quarto do numero 
total. 

O pleito conia. em tonas as secções com 
a md <1r phcidez; . quando entre uma. e duas 
horas da. tarde. re<'tando aiuõa la.YJ'iu·-se o. 
acta em umas secções. e antes mesmo de 
procder-se á apuração, das cedulas em outras 
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os membros d:1s mesas eleitorae~.ol)edecéndo, · recommen•.1il•1o de assi~tirem r,.o ac:to de suas 
peio que ~e via. a um plano üU a alguma eleiçõe8 e mai,; outrcts testemunh:is c~as mais 
o!'dem superior, começal'<>rn <t desa.pparecer re~µeitavi:i~ dos respectivos r.nmieipios. 
doJogar onC.e funcciornivam, npez<Lr rlas re- Só compareceu o juiz de direito da. capital 
chmaçêes e exprobaç,ões que lhes fizeram que, bilrnclr<nte. dis>c que não ~;üib o nu
algnns eleitores. · mern de eleitores, nhs quCJ deYiam constar 

A's duas horas da tarde. a.cltn.vam-se te- d:ts aclas. O~ mais .iuizes não compal'eceram. 
chados cs edificios designado$ para as elei· Quanto aos cscl'i~:i'íos, os que era;n no:;so:;; 
ções e contra o terminante pr<!ceito da lei anü;;ns. for;i.m ances da. eleí~ão, alguns sus: 
nem um ~ó· edital .a.~n um::iava aii povo o pensos e ou;:r;;s cl.lsp.3nsados p•;las mes~s para 
resultado d<J. eleição! não testemun11arem g~as i::dccencias. 

AO emvez do que a.te então sempre aco!'l- Poucos fol'íl.tn os escrivães que compare·· 
t.ect:ra, a popula\ã.o ficou nct· lgncrr1ncht absc~ ceram. 
lut<J. do:; que ll<tviam sido escolhidos para seus Com tosbmuo.li~.s maior0s de to1h n. cxce
l'P.presentantes, ·e esse esfado permanec·eu ate pçiio justificamos a frande d;is eleições go
a. manhã de ~6 ( dois diri.s depois,) quando rernistlls e <t reg-ularídade daq_uellas ii que 
fo! di~tribuida a Gci.;eta dr: Scrgip,~. procedern m as mesas lc.~·aes. 
Sabta-s~ ent~·emuto que as actê.3 da !," ?' Occorre mais a. prov3. ci1•cumsfa.nciaf. quasi 

e 4" secç()es iornm lavradas r:o mesmo dia semp1·e a mu.is com·en!enfa·po1· l·und~da nos 
em casas particuhnes, como hoje se sabe que füctos. 
a tl:>. 2" secção_ s~ post_er!Qrmer:1e foi rE'gi:'- Diz o p!'Csidente do E~brio.em t2lcgram_ml)., 
trada pelo rsc_::1..-ao do J_u1zo de paz, por mw \que as s1ms elei~'ücs rorarn tCitn.5 r•ol." al;sta
te1• o h_l:iell1ao P~dren:a. Fl'anç:i. se pres- mente> de 18'.!0 a fü.lta do regist:·o dos al~~tn.
ta<lo .ªdizer no seu regt~lro 1pie o fizera no m!'ntos ~uhs0qucntes, e q1.<c aq_uelle ahsta
e:h!klú L1~s1gnndo pnr<i o.funcc1onat.neuto ,ta li t:tmr~nto pó.t!c ser hoje de 8.ono eleitores, 
1ne~a ele1toral. dcdtizidos os fRll~ci<.l.os e mutia<los. 

J u;;tamente indignada e preveni!iü. com a Pois bem. dc:;se numet·o t.i 1·erum ~.; adver-
ignobilida.tle do proce,Umento das mesas eiei- sai·ios 6.GOa deít.ores ! ! 
Wl":J.e~. a populaç-ão recusa com toua u. ra.v~o 1 Então i:ão houve a.useiites? Então não ti-
acred1ta1· no l'Es!1ltado que a ª'•=etu. publica. vemo:; qua..-;i nenhum elcito1· ~ . 
· · · · · '· • · · '· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · • Ko prí1110il'O c;,~o ~er:'.t. um mil:1g1'<> ma1;; d;i 

Nãc enxergamo8 a. netessidade <le fam;inho situução de S<:lrgipe, quau110 no~ (1ut1·os Es· 
esc~tndalu, que (lesmoralízou, por muio tempo tado~ Ci'llll}n.I'ece mct:tde do e!elturado, cu 
(porque o rn:í.o 1,;xemplo é contagioso). os po;wo mri !~. 8en:~o rncn••s. 
pleitos eleitoraes ao Arac:tjú, os quaos fortJ.m No ~egu ndo caso, Ctiffi(1 expllcn-Hi que 
sempre uma cou::a. seria. tentlo n6~ mninria. cm l :<Me qu:tm!o niio per-
.········•·······•······ - · · · · · · · · · · · · · · · · · demos l'lementos. antes o~ temos nu;mentado 

E silo amig-os do Gov0rno. e;;;sa. gente, cujo com algun~ que nos erurn aih-ersc•S, cnmo 
.:alculo tem sido sempre comlll'Omdte1• os expJ!eal'-se :i. nenlrn111<1. vot;1qão n< : ~~~. 1bda 
administra<iol'es de quem se acercam, para a 11yp1these de que cnl.l'e 8.000 eleltorcs, 
suje1ta!-;;.s à nec:eôsidade de ma tlefe~a ! th•esscm os no~SO$ adversa.rios 6. G;Jo? 

Bons amigo~ ~ lliio ha duvida . .,, A pl'O'l"ll da no;;oa maiori:t, cm l 89.J, consta. 
O Correio cfr Ser!Jip(' em.orgão de um par- dos -~wwe.< rlo Con!Ji·esso. A prov;J, t!e que 

tiuo tambem foderal que 0 nosso competidor não per1~cmc.s elemento algum est:~ cm quo 
capít~o Ivo do Prado or,;;anisâ.ra. e a Gr;r,:;e~a tcn:l., o presidente do g~tado nfll1•mado ao 

l • • i 11i· • • d gener:-.l l:locayuvn, que tinha clle n.rl4uh:ülo 
di; Sergipe. snustttmr ª pela 1 oti.cw, era e tres influE-néis nossas com todo o sou ele1to-
propriedade e redacção do pessoal qne ora p . 
serve aos nos~os adver;;ario.'.i. l'ildo, publíc:ido esse tek;;·:'<Lmtnêl. 110 aiz, 
Proczdemo~ emão ao exame judicial nos lr.ter;;ell~.mos o presi1i<:nte do Esta.lo pt'..ra 

livros de presern;-a àCJ nossas mesas m• c'tpital r:b.1• a pl'Ova de su.i aflirma.ção, e ell~ nada 
e muitos outros municipics, com ns inr.ima. r·e:;pomleu, porque e1'a rumli1mentc:, mente 
çô2s legaes aos int,eresmdos, ve1·ifica.ndo-se a falso o que roí'<!riu. em seu teiegra.mma. 
exactidão das assígnaturas, e, portanto, do (Doe. ll. 4.) 
comparecimento e votaçii.o dos eleitores que Pelo c:mtr~1·io, ternos colhirlo ele.mentas, 
nelles se achü.m assi"'mi.dos. que nos eram nrher~os cm Santa LU'Zla, C'Ude 

Prestnmosjustilk:C.~ões na capital e outros os r,üv1>r.-arios niiotiveram vntaçü.o .. emSoc
municip. ios d;i, _fraude rlas eleiçü~~ _gover-, col'ro, La1·;ing-e.ira.s, C. ampo do Bi·itto, Vi!la; 
ni~üt~ e l'C"'t1lal'ttla'l() da.s nos~as elc1ç0e~ com Nov.1. et1;. 
a 'ci t;;.i;ão ~os interessado". Logo, s\ não podia rleixi:.!' de h•l \·er eleH01•es 

Fizemos citar os juízes de rlireíto. eserivJ.e.;, J ausente>._ sl nessas. eleme1~to.s el'am o~ me~
aos qun.es bavia o presidente, em circular, mos e ate augmentados, e foea de (lunda. que. 

Co.mar:l V. 1I 3S. 
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falso é o numero de 6.600 que falsamente se E' certo qne em dous ou tres municipios as 
attribu iram em suas actas os a.d ver3arios. mesas se organizaram a 21 ou 22 de Dezem lwo 

Em 1890, os candidatos mais votados tivr1- pelas tropekt> da pol.ícia dirigida pelas in
ram de seis a sete mil votos. Em 1894, pelo t!uenc!as locaes intolerantes. inrlo a força fe
alistamento ele 1893, mais numeroso, compJ.- deral garantir os c0ncelho3 substituidos. 
receram ás urnas 7.600 eleitores. Mas a presença da força nes;es poucos mu-

Como é qu.e agora,3eis a sete annos depois, nicipios, sómente para formar essas merns. 
pelo alistamento de 1890, já reluzido a oib mostra que n o~ outros não houve necessidade 
mil e~eitores, podiam os acl versarias apresen- desta. seguramente porque não houve diffi
tar soda, sua parte 6.600 eleitore> ! ! Quem culdade nessa foi·mação. 
não percebe a fraurle? Finalmente, que foram organizadas as me-

Estão no Senado os documentos comproba- sas pelos co11celhos legaes, provam as actas e 
torios do que vae ahi exnooto e a, Cornmissãci confirmam as diver;:as justificações prestadas 
poderá verificai-o, si assim entender, requi- com tiudiencia dos interessados e muitos dos 
sitando-os daquella casa do Congresso, aHtes documentos apresentados pelos nossos con-
de serem publicados. tendores na sua replíc[l,_ 

E que documentos produziram 03adversa- Em favor de suas eleições da capital e con-
rios em favor 1le suas eleições? tra as nossas da mesma capital, apresentam 

Nenhum, a não contar as pr0prias actas os adversa.rios uma justificação prnstada alli 
que não podem ser provas da si rnesmas perante ojuiz prepcu'a1íot• em nossa ausencia 
desde que fazem o objecto da contestação. e sem citação do justificado por ser .faJ.s' a 

Alindem os adversa.rios nos seus doeu- certidão. em contrario, do escrivã.o valetudi
mentos supplementares a certidõa::; de se- nario, inconsciente, que sómente faz o que 
ereta.rios de concelho e escrivães de como llle dita o seu atrab1liario jniz. 
nos edifícios dos concelhos não foram consti- Demais. que testemunhas?· Sem idoneidade 
tuidas mesas pelos concelhos substituidos. moral toda; ellas, e todas dependentes por 

Isto não quer dizer que essas mesas não serem empregados publicas, sob o actual Go· 
·fossem organizadas em outros ed ificios, como verno de Sergipe e um uté sem profissão. 
fol'<lm, desde que pel<is cil'cul-, rcs d:i Pres i- . (Doe. n. 5). 
ciente do Estado não podli1m reuuir ·se e E um desembargador que pAla posição offi
desde que ainda a força estadual guardava c:al podia ser ouvido, nada diz, porque se 
para nelles não fuuccionarem esses con- .refere no Di:ario Otficivl, que é o que se con
celhos, suas mesas. mesmo quando o Presi- testa, e não diz a quem ouviu o que dep;iz. 
dente lhes permittiu funccio"fiar. para ser confirmada .a referencia, que sem 

Dos propl'ios documentos a~resentados n;l isto nii.o vale. Demais ha outra::; testemu
sua replica pelos nossos advenarios , se e vi- nhas na nossa justificação. igualmente dis· 
dencia que em muitos municipios, como os tinctas, que _affit'ID!\ m inteiramente o con
da Capital, Estancia, Rasaria, Itaporanga, trario. 
e outros, for8m organizad3,s a.s mesas e pe- E si na Capital appa1·ec.erarn 36! eleitol'es, 
rante ellas procedidas as eleiçõ:·s no dia :rn, porque não foram puulicados os nomes~ Por
de m.odo que são muitos elos documento:; sup- que nã.o se deu certidão delle.-;? Porque n :\o 
plementares offerecidos pelos nosso;: com- t'oram exhibidos os livros para o exame judi· 
petidores provam a nosso favor contra, o eia!? 
que elles atfirmam. Si verdadeil'a. a. votação. por.que se lhe 

Si os concelhos substituid o8, apezar da obstou a prova? Não se comprellende. 
ameaça do P1·esidente do Est:1do para. obstar Tudo convence dà validade de nos~as elei
a execução do art. 2" fizeram as con vo2a- ções. rn'io só a fü.lt1 de prova em contrario, 
ções, si tiveram a garantia do Governo f?e- como pelo exame dos livros de presença e 
deral e o presidente do Estado, clep,1is desta justificações prestadas legalmente,· e porque 
garantia, r1eclarou que fizessem as mr.sas que e~ta foi a nos:ia terminante recommendação, 
quizessem, si estes concelhos tinham o mais não fazendo questão do numero de votos, 
decidido empenho na organização das mesas. como da realidade delles, desde que se tra
porque não se teriam formado estas niesas ~ tava de mesas em d.ua,lidade. 

Por medo? Mas medo de que? Si e!les 11ão E é por isso que, quando por nossos e!0-
tiveram medo quando _ameaçados de pro- mentas poderiamas ter mais votos do que em 
cesso, si tiveram logo o apoio federat a 19 de J 894, qnde a eleição foi tl1sputada em mesas 
Dezemb<'O, si o presidente do Estat1o não unita.rias. tivemos menor numero agora, 
mais se oppoz, si desalento e pavor houve, apezar do augmento dos nossos elementos 
sim, mas dus adversa.rios, como consta tlo te- ·por acquisições, já ditas, feitas nos al'l'aíaes 
legr<tmma, que adeante se verá, do presiilente adver.so . ..;. 
do Estado encomjando-os, si era victoriosa a Isto se explica porque si validas nossas 
resistencia legal? mesas, nullas seriam as contrarias, e validas 
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serão as nossas elelçoes. fosse (1ual fo~se o Porto, do 26° J:;ata.lhã_o, encarregado de soltar 
numero de eieitor<>s e nu([,, a d0s a.r!versarios na ma.nhã rlo dia ~o us memfo·os do anti o-o 
10s5e q_ual füssc o seu eleiiorado pi·eseute. conce!lln, C H~oliuu Fontes e Laurentino ca"::-

Da.!n o nosso inr.erê~s1i 11ão tanto 110 maior nein e do recel·ido sargento Hermillo. 
numero que P.Oderiamos ter., cc.mo da reali<h•de \ Cumpre not•tr que o presi<lente Garcez 
desse numero piu·a vingarem as nns~as elelcões nega a pt·isão dos ant.igos concelheiros Oodo
sob o ponto de vista d:;. verdade rlellas. 'li no e La.unmcino, facto aliás sabido pela 

Proce-Utüe:'ltolli•·ersotiveramoswlvetsar:in~ capítai de Sef"gijJe, confirm~.do pelQ tenente 
preferindo ·uma maiori:t :irtitida!. fi~tici>i. Porto e ar.e pelo ,juiz de direito !la Capitnl. 
obra do /;íco de peana. maneja''º n l cn.pital Gonç:do Mello, testernunlrn em justiticação 

·pelo Secretario rlo Governo,~ nos mais ptonto.;; produr.ida perante o juiz seccional e que está. 
em execu\:ão r.o _ iJlano · de ~1p:·p.~entn.rem no Seoar'o !. - · · 
m11inría do que não lli~püem. -~encl1) qu:;; as Tem corag".m o presidente de Se1•gipe ! 
:tetas <le suus c,Hçõr1s fo:·<Ho. ci1irfodo.<amenié Corrsign.a1t1-0s tam bem :i circumstancía de 
remettid:i.s iielo Pre•idente ·1lo Estado á Ca· não ter 0 me~mo 1~arcez puhlicado a resposta. 
mara. dos D1:p11ta,10~ em i:m cltixoLe, cgiandr.: qu:~ a sc:a ollicio dou o comrrnindante du 26• 
devit>.m oêl-o 1\irect:J.mente, 5em depend~nc:ia l.iata!hii.o, apsz1ir 1lu. ;,ollcit::i.i:ão que lhe fizera 
desse intermed:ai·io. :l. Poliu: de Scr!Ji1w lJara i~$0 ( doe. n. 10 ), 

resposta que, ao que consta. era. Je todo con
traria ao que pr·eteaclia o Sr-. Garcez. Os nos:>os co~1tradiefore:; forrun de uma 

incoherenci(l. J:<"-'-mo:;;a .. qu;;.n,fo dissera.:n em 
sua replic3. que a. eleii;ão foi foit::i. ~ob n 
pI·essão de terror da fürç'a federal.. 

Corno se quallfica essa a.tíirm:i.çiio de ª"'º!'ª 
com o qne :lisseram no primeiro n·1ba.lho~1ne 
aprnsenta.t•.:i.m ~L honm<fa. Commi~s['.). ititO é. 
_que« e.:11 todo o caso. Garccz .~.eíxou o camp<• 
completam<:!nte liv1·e. reu11 il:'am·se como e 
onde entcr.dem1rt os no~.-os arl v(.'.t'iiêt:'íos ~ » 
\Pag. ~5 rll• contest.a~-;lo e 43 1!0 1 u maç-o ) 

Corno se CJ uai 1tica. c~sa nfrirmilt,:íiu cllm o 
que db~e o pre~idente Gurcez no telegmmma 
dil•igido_ a irnpt•ensu. e pubiic:t<lo no Diari& 
Officiat do l~~t:i.uo de 2:} de ll<'!zernbi·o (doe. 
n. 6.) « ?\'ão hou w~ em tod.-1 o Est:1,lo tl mi
nimo cnatlicto. nem um armnliiio. mamh·i 
ordens terminante::; ás autorichdes poiiciae~ 
para evit:i1· qualquel' conilicw c·ntre a. füi•r.;;.i. 
federal G :t est.1doal. deix:rndo. :i. vbca. das 
or:-r:ens do St·. Vice-Presldente da Republica. 
que os adversarias tizessem qnantltS mesa;; 
quize~sem ~ » 

No íntuiio de mostrar que aã.o hom·e ne· 
c~sidade·110 apoio da für·ç~. fer1ei'Ul lla.ra. ~x
ecur;ii.o da lei u. 426, àiz o l>r. G:i.r·cez nesse 
tl.'le!!rarnma·manltesto que o unico facto. que 
se rleu, gr:1nde pedra de escawlalo, !'oi a 
prisão do S<~i·gento ri?fürma·Jo Hermillo de 
Vasconcellos. como simples pena disciplinar. 

Para refutar a affinnatlva do presidente, 
que >e esquece das suas celebres ch·cul~res 
aos jtiizes de direito e chere de :po!icia, offe. 
recemos os doe~.: n. 7. exemplar da Folha da 
Sergipe. em que estão puhlicidas alguma~ 
das requisições Je providencias cont1·:t as 
violenr: i;i.s da fo;·çi• polich1l; n. s, officio :lo 
presidente Ga1·ccz nG comma.nds.nte do 21J" 
lJa.talbil.o~ p1~dind:) p3.ra. e.s~e in{(11:n1:i1~ .. ü.fln1 
de d~·JS!!tPn Lü· 110Licia~ pai;~w.h1s JltL::~L fül':t dn 
Estado. ~i no clü1 ~() llon\•e Pin qu:llque1· 
I;unto tio Estitliu alternçã.o ot1 per;:urba~:ã.o 
da ortlem :publl~a. ; e n. 9, Clirta do tenente 

Tr·il.5ladamo:> ptil'a. aqui, telegra.rnruas pu
btieaàos algDns no Sei·crw. perio<'.lco d:i. Es
ta.ncia. c!a parcialíd,.de do Dr. G,ncez. e todo.;; 
l'ep1·.od ar.idos sem conte~taçã.o mi. Folha de 
Se1·gipe de 2·1 de janeiro. 

l~~:ses i:ele!:'tammas clu Dr. Gnrcez rernon
J.cm :i. errone~~ afiit•mi:.tirn. dos nos,os êon
lt·~~ l1ctore~quando dit:em que a força feueral 
lui llerr:trD<tlh 1.:or tc;<lo o E:stado, como aliás 
su~cedcra em 30 de julho ele 1~94. quando 
essa f1.m;a. represeutu.(b pelo~ batall!ões :;:3• de 
Ser•gipe e 2ó" 1le Alagoas, quizeram eleger o 
Sr. <)Q:Onel Va!ladiio Preúdente do Estado. 

«.1.1·acaju, 26 - Dezembro-Dr .João Viei1'a 
-EsT.:l.t1c1u. · C.1 us,,u-me .-erdu.deira pena. o 
pavnr do,; ami;;os 110 ~ui, ~egundo telegramma 
do Olymµio Leite e de ltaba.ianinlw .. 

O padi·e est•i. explorando com a u.ssombrosa 
timi<Jez rlos nosso~ amigos. mandando dizer 
que força füdc1·:~l irá fazer eleiçii.o. Desminta. 
esses boato::, m:i.nde pi•oprios }lOl' conta elo 
Governo e faça ver nossos amigos que solda
dos lính;i. não ~fo jaracuss1ü, nio come1n 
gente. d.iga-l!Jes que bat;l.ll!ão 26° só pôde 
dispor <le dous contigentes de 15 pra.ç::i.~ cada 
um, que esses dous contigentes estão em 
LUaclluelo e S. Chrístovão, mas que antes 
J.itt 30, segundo ordens ultimas, ~er·ao reco
ibidos esta capital.. 

Faç:a nossos amigos terem um :pouco de 
coragem e não conerem de ~reta.s.-Garce;;.» 

«A!'aca,iú. 26-Dr . .João Vieím-Estancia
f?or•çt~ federal Riachnelo e 8. Chriswv-.:i.o 
mandada recolke'· immedia ta.:nente ordem 
g,,vei·!11i federal. Co.vchü• desanin.fodisslmos. 
-Jfr,-adilO.» 

,~..1.r~ca,iü, 2 l-l2-9õ.-Dt'. João Viefro. -
E:stauc1;J.-G10\'el'llO redera!, apez~t1• con~tantes 
!nentiras Mesqu1ti.1 par.i. illmU1,o. maaduu 
retirn1· rorçu. feder<tl das localidades. 
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Quanto ordem para .-ecolher destacamento 
ptH':l. menti~a. Nem deu ·tal or,c!em nem podia 
fazeJ-o . ...,-Her<tctito, chefe de policia. 

Ar;l.eajú, 26 cle2embro-Çorcrnel_Simõe-;, Ita
- poranga-.Não ha motivo para. tanio pavor; 

força va.e só ga.ra.n tii· ·o!·ganiwcão bestealo
.giea. mesas ild•·ersarios, como _tez ei:n Ma· 
roim, Ríachuelo e S. Cbristoviio. Niio v;;e 
COJ!le1· gente. No dia 30. affirmo, niio haverá 
força ahí .-Garce~. 

Para não suppor-se que ficou sem protesto 
a aleivo;;ia do pre:sidente.contida no primeiro 
tel1:1gramma. em relação ao parlre Olympio 
transcrevemos o que di~so a Fotht:t. de Sor_q•:pe 
do mesmo dia 20, anaiysa.ndo os taes tele
grammas: 

« Provocamos o Sr. G~1rcez para. mosLra.r 
··u m ·<locurrieuto qu;tlquer, 1elegramma. co.rta 

ou cou;:a que o v11lha. cm que o nosso amigo 
padre Olymplo di~sesse que a forca iria. raz.er 
a. el~ição. 

FJque >abendo o Sr. Gcrcez que o nosso 
a.migo, ao contrario. aconselhava. '1 não intcr
venç-;lo d:i. !orça. pnlllíca, pois que cnnllecendo 
a covardia. provada dos nossos a.dversa.r·ios, 
entendia que SÕ o eleito l'ado eL"a sufUciente 
para dr> fender os seus direitos contra destaca
mentos de 5, 6, 8 e 10 po!icia.es.> 

Como, porem. contiouimem as trõpelias 
cm algum municipios lpor entenderem os 
prepo:>tos do presidente que as ordens deste, 
de ueut.ra.lidade da forç-.a policia.!. ernm sim
plesmente 11a~·a mglc:: 11Cr, o que ~ez ~uppor 
que o Sr. Garcez pr eparava uma c1h1.da pa.ra. 
o dia, da eleição, foi requer ido l~/JectS-çorpu.s 
para. os eleitoi·es, sendo que apenas em doús 
legares, Itapol'aoga e Dores. houve forç.a. d(\
vendo notar·se que a de Itaporanga retí· 
rou-se pat';l o município de S. Christoviio na 
madrugada do dia. 30 e Q. de Dores esteve 
aq uarte l:i.da. 

o~ documento.:; ns. 11 e 12. cartas dd alfe
n s Dias e Carniir:., isto attestam. assim como 
a.ttesta.m a falsida<le dostelegraÍnmas passa
dos para alguns jorna.P.s 1!esta. c.~pital sobre 
deposição ele inten<lancias , confticto com a 
fo)'(;a estaf'.oal , et e_ 
. Esses telegrammas e outl•os passados por 
pessoas sem escrupulos fv1·a.in a proveitados 
na replica. dos nossos contradictores, que por 
decôro da posi~ão que occupam não deviam 
lançar mão de faes documentes. de que en
tretanto não tomam a responsabilidade. O 
documento o. 12 A responde-lhes. 

Convem ob2erv<l.r que na impr en>a gover
nista <lo Est?.do não lia uma só r efer.encia· a 
violencias, des~catos ou qualquer movimento 
por mais insignificante que seja dos dou;; 
unicos contingentes da forca. federal no sen-

tido dos taes telegra.mroas alarmantes, expe
rlido.; com o fito de prod u~i1· effeito fól'a. do 
Estndo. 

Em uma. palavra, ;i, inter\'ençio da. força. 
federal serviu tão sómente para conter a 
criminosa uttitude do presidente. Garcez,obri
g:;ndo-o a r econ-hecer. que <leira:: da lei esta o 
poder p·uolfro lt{'arellwdo 11am i·edu::ir d obe
dienci<~ <ts ,;ontades rccdcitrontes, })hra~e iiua 
em relação a.os, a 1:irincipio, rfosprotegii:!o~ 
antigos concelhos, editad3. no JJiarirJ Olf'icv.it 
de 5 de dczem bro. 

Não f0ra. igualmente 3. intervenção do 
SI'. procurador geral da. Republica. Dr. Lucio 
da Mendonça. Alfredo Franco e Tbeophilo 
Fomes e:;ta:iam cumprindo penns r!e prisão, 
po :· terem. co:no membros de anií;ros con
t:elhos. executado :i. lei n. 426, ;~quelle em 
A~~.c::i.j ú e es te na. Esl anciu. (rloc. n. 12 b). 

A contl~s5.o .jã. mencionada. do :propl'io pre
sidente, esposada pelos nossos contra.c1ictores 
no seu p1•imeiro trabalho. de que o pleito 
correu li \'1•e, mostra. qne os no:;;:;os anw.go
nista.s. a.llegaado ago1•a, em sentido contrario, 
o terror da !-Ol'ça 1;;deml. não reparam no 
que dizem. contra.rliz:em-se. destroem-se. 

rovoca.ndo a. opinfüo üe algunsjornniistas 
em seu favor, os nos~os ;tdversarios eit:ir<tm 
o Jornal do Co111.111ercio fa.L$arnente, pois que 
c,ste ~m tim11 Ta;·ia 1'.o ilia 5 de j;ineil'O mani
re.stou se chu~.i.rnente sub1•e :l. iniervencão da 
força tederal nos ca<:o:; de Cal!lpos o de Ser
gipe. de modo füvwa.vel 3. este como se •·êdns 
P1'0Pl'ias pala.nas do Jorn((l: 

« A Ga:cto. de Noticia.~. em seu numel'o 1!c 
holltem, e..xplic:.\ emfim a estranl1cza. que lhe 
causou a seve1•ii1ade d:1. no;;sa. :qwecfação 
sobre a iut,,rvenç-d.o fer1cra l em Campos. cle
cbranrlo que foi moii vad::t pol' niio nos termos 
rn;i.nifest utlo iguu.imente s1m1-e o caso de Ser
J?]pe, no qual o Governo concedeu tambero a 
for~.a füderal a.o juiz ser.cio na l. Si e~sa. foi :L 
unico l'azão que tão vivamente irnpr<:$Sionou 
o nosso collega. ro1·ça é confe5sar q 110 não se 
ba.sêa ella em fundamentos muito leg ítimos. 
E' que a.analogia que a. Ga.:eta pl'etende des· 
cobrir e.ntre os casos de Sergipe e de Campos 
é simplesmente appa1•cnte. Não recapitula
remos factos que; pela proximidade de tempo. 
aina.a estão na memoria de todos. m:i s para 
reduzirmos aos justos termos a insinuação 
que se nos faz. diremos a.penas que em Ser· 
gípe , concedidos os l1abeas-co_rpus pelo j ui2 
fede1·al e levados ao conhecimento do Go· 
vernador- do Estado, este d~clarou que os nãc 
cumpriria, e que no c:1so de Campos. sem Qfü 
houv~e siqner noticia dn concessd.o do: 
liaõeas-c01711c.~. e sem q ue. portanto. se pudess( 
conhecer a clisposiçã.o rle :;ním·o à:ts antori· 
dades do Estado em eumpril·as ou não ; selr 
embargo dis~o, prejulgou-se que estas não o~ 
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1!xecuta1·i&m, conce1len110.se o auxilio da 
força fe<leral po1· simples suspeita dú ·juiz. 
fo_zendo·sc a rlíligenda de afogadilho « p:i.n1 
aproveit.ar o tl'ern >. apenas com o conheci
iiiento dos interessa.dos. 

Bem se comprehcnde · a <live1·sidade dos 
casos e quão illu;;:ori<i: é a analogia deHes. Em 
um delles a dc~l:i.1·ação positiv:i. r".o Governa.
dor de que uão cump1•ia a sentenç:i. do juiz, 
e po:s a justificação dn. intervenção ; no 
outro. 1!esconhecimrnto dus autorid·anes do 
Estado r1e que se haviam concedi•1 o,; habea$
.corpics. e a jnte:;:·•enção fedill'al indcbitamente 
feita pm· símplP,S 1;rcsur.1)!Çlio de que aquellas 
autoridades não executa1·iam os haber.>s
crn-pHs. 

Onde:!, pois a analogia que vê a. Ga:;cta 
e:ltre os dous citsos, do ponto de visto. que 
nos occupa ~ » 

esse mesmo Alfredo Montes. actual presi
dente da act~al .iunta contraria. aconselhado 
pelo nosso competidor. capitão Ivo do Prado, 
que em pess0a. cornmandou essa. manobra., 
e fo"a:n reconhecidos- eleitos :pelas casas res-
pe('\tivas f

1Q Congresso. . 
Ent:-etanto, pa.•·a. que os nossos 'adver~a.rios . 

não supp·~nham qoe assim nos exprimimps, 
pov não ser legal a junta que nos expediu 
diplomas. recapitulamos o que se passou sobre 
o a.:;sum pto. 

Alt'redo Franco foi eleito prj>sidente doco·r1-
,·elho, ~m 17 d~ julho de 1894, sem prot~sto 
nem reclam.ição de na.ture.za alguma, como 
con~ta. do livt·o de actns do concelho, que foi 
presente à Corumissiio, trm:ido a: esta Capital 
por um empregado ela secretaria do governo 
de Sergipe. (Pena é que tambem não viessem 
05 !ivt'o;; de assignaturas dos eleitores ) 

A 1 O, f,.Ji Franco deposto sob pretexto de te1• 
Não fora.m ft:lizcs os rms;;os a.d versa.rios obt~do maiol'ia com o seu proprio voto, 

incrirninanào-nc-s e ao cot•reio de Sergipe.! assumindo Alfredo Montes a· pre~idencia do 
pel;:i. divulgação da ~a.1 'fa Jo Dr. Ga:rcz ao concelho, annullanrlo, cx-pi·oprio Marte; a 
r,llefe polit1co otllci<1 l llC Simão Dias, Sebas- elei1~ão <le Franco. 
uão da Fon>eca, 1•13rnmmendam1o, não o in- A este, presidente fogal, e não Montes, usur
tere~:;e pela eleição, como falsamente oJte- pador, ê que competia. a. direcção do serviço 
f!il!ll na sno. réplica.. mas a organizai;:ão das eleitoral e a~sim o rei. 
mesas el ·iiorae~ no ,1 io. 12, pot· as::im convir Eis que agor-:~-su-rge Monte::; eleito presi
aos se11s interesses poiiticos, rccommends.ção donte J.o concelho. em .Janeiro de'I895, época 
esta que pro·1a a mil. fê do presidente em so- legal pa.ra. cs~a eleição, cessando, em con3e
negar a publicaçiio tlalei atê uepois de5se dia. que11cla,qm1.e~quel' direitos que Franco se a.r· 

!\ão colhe a in~inu[l.çâo contra o correio. rogas:;e pela sua eleição em J uil;o de 18U4. 
porque hi mesmo. m. tal cal'h. que junbmos E~~a i1 ltima Ecldção de Montes. feita quando 
à noss'1. impug-n;l.r;ão. om -pllblica.-t:i::ma, está ja ein Sergipe esto.va sub>'ertiua. toda a or
o tes•ernunho do hn.clw.rel Tito Liví?. cunha- clem governamen~l em consequencia da 
do e rli!·ector e:sph'itual de !::iehastião, aH:ir- urnrpaçil.o do cor\)nel Valia.cão co1n :~ depo
mn.nüo o recehimcnto da carta. siÇ'J.o do governo Calnzans, era desconhecida 

:\à.o no;; attinge tn.mbem a acção rlo Codigo àe nós, 1~0 proprio Montes e dos nossos aflver
Pen~ a ql.le se referiram os nossos arlversa· sario.•, que nunca. allegaram-un, nas dis
rius, pLirque niio ê reprovado o meio por 1 cu,;s•}es a respeito. como se vê dos documen
que nos chegou ás mã.c.s a alludid:!.. carta tos otforecido~ pelos Do:ssos competidores. 
(doe. n. 13.) . Admittida mesmo essa. eleição tlc Montes 

Com certeza o meio :pc1r que obtivemos essa cm ISV5, procedeu legalmente Franco, a~~u
c.-i.rta. nem -por somhta se parece com o em- raiad.o a direcção do serviço eleitoral atêapu
p1·egauo pelo presidente Garcez, manc1undo rac;ão. vx-oi d'o art. 2" cl:~ lei n. l 24, de 2:~ do 
;;ua policht a~Sl'l.lto.1· na e~tracta. ;i. mft11 arma- ~etcmbro de 1893, que clã. mesmo ao imme
da, o nosso c(1mpanllei ro de chapa. Olympio dia.to em votos a competencia. par.:> os tmLa
Campos, em viagem de Aracajú 11am a Blihia lhos prepa.1·ato1:ios quando no prazo legal não 
p;;ra. roub~r-!he os documentos que poi·vcn- os far.em o presidente cu membros do governo 
turn. trouxes;e comsigo. si mais damnosa não municipal. 
foi a ordem da.da e taivéz não cumprida por Or11, não tendo Montes cumprido .a lei 
covardia.. (Doe. n. t4.) n. 426 no iH'azo legal. foi competente Franco 

para fa.zel-o, devendo tambem ser autoriza.do 
o-uanto á junta a purador;1. de pa.1·tc a pm·te a. pre5iuir ;:i, ;i,pnt'ação, pvr ser absurdo o 

ji•. fül rH:.o 0 q-;ie cad~. um podia dizer. procedimento de Montes com a srni junta, 
Seju. qnal for a. j ~nta in~ompetcnte não apur:-nd~: de accordo ~om a leí 426. um.a. 

a1fecta estt.<. ir1·eguland.<i.<1e. si houve, a sub- ele1çao ielt~. contra o disposto nessa mesma 
sta.ncia d>:i. clei~:ão , que sub.;;iste independemo lei. 
da expw'içi'í,o Je diploma, corno e . ~uria.l e _Corno. 'Jyar que seja. <~inda nã.o e irregul~r 
tem sido julg-n.rlo e succcdeu na leg:sln.turr la e;i:ped1çao dos no~so~ diplomas. po1·que e~tr:o 
passaL1,t\, em que o;; l"epr~sentantes elfütos poa a . .ss1gna:los pel~ m. aiona. dos membro~ effect1-
Sergtpe não tiveram diploma, '(lOr obstal-o vos da Jnntêl,cmcocoutra. trrs que ass1gnararn 
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o~ dos nossos compeiidore~, confo;•me julg:v'!o i q::e fa!!nm n.~ :ict'is;""é-· q:ie Ã imprestavel it 
dri, Climaru. i'\;1<l;l impo:·m ao eas1 ! :'ler ina;5-;el~iç,ào 110.,; nosso.; compc;tirlo;•e;:~ poi·que foi 
ou m~n0s vota:l:). com .. , .i:.:1rpfH '(~~n o.=; :ulver· ! ~~1t;~ :·or~ mc~~~s illegi1e.".- insiallada.~ ua YC~
sirios, que. ~emvi·e 1_rm! i:ii'-lrma.,los. dão p1w 1 pe:fü d::. e[,>küo (doe. n. 14 ;1) e se::;.eleitores, 
louco o cour·el !leii•o -~fonoel ,\?1µ-n~r. •.• ; que SQ j p •re<·e-uos que e~ti evi•!c·nr.~menr,e prova.r1o. 

- :icl1a !les;;a Ca.p~bl, Ju re$t~bekct< 1c• e tr;i.'xt- ,d~ :no'º'º que su restl. ·e~pernrtla. honra.da 
lh<1ndo. _ 1 Commisci r• a. cons11.g1•1J.1/io rfa fogltimidade de 

_·\s"im. t:1.mht•m não é ;r .-e;;ul~.rid;J,de n. mu- nossa. eleiç:~.o. o qi1e irupor~a dizer ao~ nossos 
dança L1o loc':;t <1.a .iuat<~ <tp,~:·ador<i .. porque competiê.m·es o mesmo !JUC i:a legísbitura pas
além das ra.zões j:l a.ponta/as i::i.n a. no>S'!.. im- s~,dn. l!1es disse a respectí'T3. commissão: 11·es
pugnaçiio, e gne nii.o l'orarn destrnidu,;, <t C•t- cio i:os. 
mara e o Senado aca.b:1ro de re('o:::ltecer elei- n 
tos pelo Piauhy os cid:?.11ãos cujos diplomas . 
J'or;1 m exP,edidc~ pela junt~ reuni na róm do 1 Leb n l10!11':>..d:1 Commissão o trabalho de 
e·lificio <lo concelho muoiçipa.l e sem a·•iso 1 nosso$ :1:1 versn.rios que acaba.mo; de refutar 
prévio. o contrario do que Hi deu em Sergipe, e concluirá que. e.m desespero de causa, niio 
como sa vê do seguinte trecho da exposii;íi.o encontrando no dt;·f:ito a.rioio contro. a lei 426_ 
de um dos eleitos. íns!·l'ta. no JJím·io do Con- cuja ex1ecução tent.1ram burh1 r·, por ni'io 
gresso de 11 de Mnio corr·ente, pag. 140, co· confiarem r:.:t Yicto1·i:i. p('.los anti~os concell1os 
lumnas l" e 2": compost·1s <le elemento:; dos dom: partido:>, re-

«Emquanto. porém. penfüa de decisão o ~~~ando-se: co~1x1rec~I" per·<wte ~~le~, ape
ped,ido de 111anda.:1o d~ manuten<;:lo, elimi- , r de po, nos est1:n.ltados iv_a nente, 
n do~ do edital de convec:t ·ão le me nbro· d· (doe. n. 14 b) at1mr;i.m·se a ~actos extr:i.nhos · ª · . .1d .. d· . "' ( • 

1 
" '

1 
ao assumpto do processo eleltoral üe 30 de 

Ju_nta .ª1~ur .. "ºtª\~ a., q-~~l. ;Jo~ ,t:rmos. ~o 11ezembro. e pretendem d<>hi extmhir do 
a.t t •. 44 da l.e1 n · -~;J. «e ~6 ~e .}:U.e.l ··de ~ tí9-· meio das ealumnii•~ das fuhdndes e intd"'as 
devrnm obt·1ga.tor1amente fozer parte, n;,1.0 se . ."' . ;:, . "':. • ~ .- - ·t "' _ 
resigna!'am os excluídos á violencia que t11d1.,m1.~, o flmd.tm,n.o dadecisao .desa de 
. - l tl . t . [ d mand:i. 
t~n.1a por .m umcall'.er~ e prt va ·_os o exer· Fnl!:tm em H'guhla. rm olygar:-chia, ·dizem 
c1c10.~e~ta 1 111p· ,rtan~~s-~ '.~ª !u:i cç;~o.,e.c~asi:ro:; que $i\.O os geauinos repr:~senta.nte:; do par
d? d11e1to_que. lhes ... ,,,,_,,tia., campô;receram no t'•l' i federal em Ser <•ipe. u.llndem as tríldições 
dia 29 a.e Jane1 ro no paço mumc1pa.I .a. horn. .1 

· •• , ' ,,..é , ,· · , , r 
legal. dispostos a. te.mar parte nos t:·a.bo.!ho~ rep?"?.!tca~a~dc q1;~ '-"ºpro,•; !et:i.r1?~· et~., e ,e~ 
da apuração. Nào rotam at.ten.lidos. '\ i>,,amo", e~ se.,mdíl.. qu<.:. unpo1 t .. nwi. me 

A l · ~ - . - lr ":J. • il • , 1 • recCin e:;~e:; g; 1 tos lle desespero. 
. e 10·:;i.m J .... º."' "B;:". J., 1 res ?~.~~ip:i. · 0~ ~: . º" A pa.rte politk:l. com riue o relator i!iustrou 
mtruzo, membtcs \\, • .]~n ª'· fo1"'1cada a 1111· ·m U<rn· ç'lo ó. 1e.,.i-imid<ide <los no;:sos <li-
tade pelo ed1tal •lO p1'eS;denteconYocnnte.mas ª 1 ~ º-ª;' 1 ',: "'." ,

1 1 1 ' , ><1. 
·protestan· lo contra o a.ttent::.Llo q t:e o~ fe]'Ü'a, pl?nPs, •• len~ _cu \.1~1 .imont : o ( e oITen. ~. s 

· t ... " "" . ., , · atiradas,.,, no,, uuttos. 11or Llt;i. de fund,·.-
unicamer~ e ,~;_ .. L ~r,,ama.~ª1 :·~ Ui:'.~ .1~ 1;,;: menta da c.1.U·,·a _<1ue de fende. é um terreno 
que se p1 est . ,,e o. i p.o,n~ar o, CMHli .ato,; ,.._1 <:Str.!J'il e c·x.ccsswame:nc c:xplor'1.dor, pni•a. 
vcrnista~. acompa.uha."o". mi.. sua. re-;oluç;1.o e ' oc·on:i.r o ::<entirncutn republictmo <.la Ca.-
de quatrri me111 bros oppos1c1 c.m1>tas que o Pre- .n .. 1 

• · _ • .. , ~ A,,. . ·d 
sidente 110 concelho municipal niio acham m:u.t. .t que se . t~llP:U,•, <.:OlílO _al•v.oUat a 

· d 1· · • . d _,. · , do seu snpposto dtrcttü. 
meio e e 1rr:1n:1r.11et•t:t<.en o a.,,,1m n. rna:ol ia. Nesse r.1;rre. 0 0 !ator 11::J.. ímpv"nv,i'lo 
dos._conseH~eir"os e su~plent~s; lo.ga.r :m q ~;:. n•:da PN~pon:l pondoe ~ t.l i>:p~~ição "Se' s~a 
de<1.a.n:i foimn.raJui:it:• apmauo1.L, JHO~osirE-l p11.ixii.0;1.s tcnrfoncias profundamente ª '"tes-
e Cl'HDlnosam•mte YICHuh na i\Uit org.-n1zaçao .' • · . .• " 

l t ·' I t . ·11 , •. · · 1 s1v~i,; tlo ·seu espn•1,o. 
pe o eu~er 0 ~e. e _emen o~ 1 ~~ 1 ~ 1 1:1º9 e 111~?0:- Tt·ouxe. como facto elu~idati>""O da questão 
pete.nte,' rettrar\tm->e, sohc:it:i,ra.m rio Jm~ qur, • , de bili e a h·s·or· nol't'c· ·e blicana 
secewnal a ~alil das su:::s a ud1enc1as e a.b.1 - ~e ., · • 1 ~ 13• • 1. 1 "' l pu" 
installaram-se iniciando ostraba.1110· da apu- de Ser".,,ipe, na qual _s. Ex. repr~svnta o 

:- ' ~ papel de zmi·s-nwyna, na.o fic:.rndll a nus outros 
raç,w.» senão a. posição ele mendigos do i•e:puhlica· 

Seja eorno for. desappsrece a questão da riismo. · 
expedição de d.iploma.sa.u te o pünto cardeal da Dirigindo seus olllares para. o snl, destaca 
contendfl. que é saber qi..w.l da~ dua.; e!ei.;;ões a fig1ll'<l rlo St'. Ju!io de Cc•stí!hos, cnj~s sym· 
a legal: a reita. de accori!.o com a lei vot(l.de. pathia.s e prote<;ií.o elle mendiga, i'epre~entado 
:pelo Cor,g1•esso e mand.atl::. executar 11elo Pre· na bl'ilhamc b;:.nc:vla. riograndense, pa.ra a 
sid~rnte d•\ Republica ou :i. ie·1t:i. contr.1 a:::sa v ieto:·ia. de su::-, causa_ 
mesm:i- lei. Relembra as lucta.s íng:entes d:.i R.epublic;:i. 

Que é v:dida. a nos;a eleiçii.o pGr ter sido e entilo destac:i. o vulto proeminente do Ma· 
feita <le ací:Ol'do com a. lei n. •1'20 e por terem r·c.:::llal Floriano, cujos ~r;,i.udes serv iços só 
a. ella concouido realmen~e os cleitoru~ de <i;go1·a. S . .Ex. endeo:m. e c;aja. rioliti~a nús i1ro-
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curamfls portu~·bri.r ern Serg-ipP, nn opini~o do/ Eis as opiniür5 ;fo -relat.-.r._e pa1·a ella c]13,
rela.r.or,. que no,; ll i•U<IT.:·1 como m·:mwcht~t:i.>< J m~.mos a a t r.eriçan da Comm1,;.sa.o ... 
confe~"º"· ·como perturbi\llo:·es üa }ll'C·~pcri- N;i. im;·r;:lt;.et.;ii.o i obm do Tobias Barreto 
d:Hle mo;11 l do Esr;t1lo. 1 F..'.<!1<fi"" .·lli~:M~.~, diiin S. Ex.: « Cahido o 
~ão et"<t. do nu~so i!ir,uito tl'~~.Z·Jor con10 r~l~-1 ~; ::-tH1:-, s olwe e~te seµ.-nnrlo :~.0to <la r~<?!sa;.;;LraJa 

menta r?~1 vruv<1 l'.'~:<;L tr-a.<li cão po!iticr-<, du 1 ti-a;.:i-com'~'~ii. d:1. ;ro·:('raança. i·epublicana,_ 
no·.s:~~ pes;;na$ e fie nossos a~ ve:·~u,·ws. p«r ·..-eiu :\ ~c;-11:1 Tiill e.:;per;i_rn:a;o grupo. E' a 
ser ino1ip11r•:~n:• era uma. •!Uei'ótio d~ rlil'ei;o. l ,r;ente ~ctu~'.L E~tcs vi~iham_.em nome de. q.,n. 

Somo.:; obr1g-;i,clos, poi·e1u. a a.rump:.i.(1ha:· ~:mnç:w, que tmlia. sid.o v1olafüt, e trnwun 
es~n. ob.ju~·gat<•ria. aô.111 de qtw ,; 11osso si- n11,; b:·nços 0 nos c!Hpéos c1h topes multi
lcnc!o 11:i:o , t•ja enco.rado como l'I conlfrmaçii.t• j c(irc-·s. e3c::·ipw. a pa!:ivra - legalüil1de. F'o-
1hls :;cenas theatraes do relator ·e com· o rim mm re.<"ebidos com palmas por toda a platéa. 
de recti5.carmos os err·os de;sa historia füo 1 Começ(1ram a. ma dança. e pensais que enien· 
m:~l contada. pelos 11.d ver~ados. fla1·arn o>· 11a~so::. que iomaram · tento, que 

NÕ5 ni'lo 1ep:·~s·-nr.anws o Pt•rtidJ Fer!eral mostr:11·<>n1 geito? l~ngano,i-vos. Fazem hoje 
em Sci•;::ipc. rliz a. i1n1>ugnaç,ilo. v."jam·o«. ,;.tHh mczc.; que isto foi; e neste diminuto 
Qllando e;n 1S~H funduu-se ll~St:'I t::.tpi!al O ]:iprn ue tempo 1eem ~ido pr<'.ticados tantus 
P ;<rtirln Re .ub!ir•ann Fer;_t'l'~t. n. sigr.aTam a d1~;;atiuo~ que, µHece. tem-se o pla.'no de 
a.cta iia 01·i!anin1ç1i.'.l 11o lJti.t·tido os 1·:)pre3('> n- f~xceder no5 de.;acet-tos o.; o.ntecessoees. Este 
tames Cuell!o e campos. Leandro Maciel e Go1·erno. tii.o novo a.inda. conta já. os Seguin· 
nlympio Ca.nqios. ni"fo ten<lo ~uerido a t-lle tcs crimes: vive pelo cahr·esto d.os mais tur
:u1!wr.r os :-;rs. cort•nd Val1;1dã0 e ca.piti:io bule::t•):> e kefegos membros do Congr<J~so, 
lYo 1~0 P1•;td11. ne:;;,ca occasião t:i.mbem n•pre- a c:!j::s vontades não tem fort;a para resis· 
~entnntc:;: (]IJ. !:'ação. tir; em pa.ga (lesta snbmis~ii.o obteve desses 

Te:npo r~epois. em Sel',:;ipe, reu:iiam' s os ·mesmos perigo~os mentores amplos poderes 
amigos pa~'<l. adhe1·irmos a.o pJ.rtido ~elegia- parn. reassumir a r1ictadura e m•e11itos illi
rnos dous rle!ega.rlos que cO•i!parece-.-am ús :nita•.ios par:i gasbr ;:io seu ta.lante; rasgou 
::;uas sessiie~, os·quaes !"oram os Srs. Coeltw e de t'JLlo a~ :?O con.stituições dos Estados. cujos 
Jurnpo< e Gemini:i1: ,, Br;i~.il. ~o\·e:·nadm·es mandou depôr pefos comrna.n· 

Convém lembr:irrnos aqui que. quando o dantes üas g-mu·nições federaes ou por emis
Parr.i11o !~ep11hlkiin·1 Fe1~eral se reuniu, em s:.rio:'i milit;tres a.c!rer1e enviados; ra~gou 
outubl'n de 1895, os advcr~;i.rio:; tenfara.m en-· ainda essas mesmas con~tituiçõe."~ ordenanrlo 
tão a11!writ' ao parti· ln. eie:t<'ndo e:11 s~rgipe por 1:ot·t!!.s tra.ve8sas. a dissolução do~ con
rlous delegados, o ';1· t:ui·oncl Gou \ºlh Lima. g1·esws e~t~du:,,es. e ms.i$ a.inda permittindo a 
e :;en1~rl'.l ltus:~ .ri:nio:', que u;io ti\>er;.lrn en· .J:s~oluçii:o lla;; ma~istrn.turasiocaes. de 1üi-ma 
tr:;.rfa no recinto d convem;ã.o. Tolfa a im- que. si Lucena desorganiza.v:i. a União, elle. o 
pre:1sa tia ctipiktl noticbu este f•c1o. <3nYQl'DO de h11jc, laz consa p~ior.at,,ca. os Es· 

Emquanlo u1'.•s, Joµ-o ao na,cet•, ar!lttrimos t:,::{'~, o qua vate dizer. fere a fodera.~ão nos 
a um pal'ti r\o ropublíc:mo qne >'C organiza..-;t ~~uspanto~ mais sensivei~; illutle e ~opllisma. 
na c:tpit , 1. p:na a,it11br u GO\'C'·no ]{'g:tL :l a Coustit.ui~ilo Fe·'craL não mandandu pi·oce· 
braç,us com a revolta. o que fazia aqui o ·ler à r·leição do presidente. corno era de seu 
:sr. !'datar e os seus amig-. ·s em scr:;ipe 1 mais elernenbr (!(evtor; e,;palh:i. p01· tofüi. a 

Seus amiµ:O$ em Se1·~.:ipc, na.s columnas <h parte• o terror. fazendo a reacçüo inver.<a de 
Oa;;cta de ,S1,~;·;;ipe. :i.µpl;,wliam a ren1!1 :~. et;- Lw:e1w. a rmq:,~o di: uli~ jncoúmismo bystel"ico 
d<"osav;1 m seus chefes. tornavu.m-rn os pro. e incontent.1sel, deixa campear a arruaça 
palu•lorcs dos hvatus o.h~rml111 les. amrrnava.m como auxiliar ;o\·erna.ti>"O, fazendo calar 
a certeza. tlc ma victor·il• ~obre o Govi:rno IC· jornaeti, colllú nesta cidade o Bn1.::il e amea-
1!:1!. ;J.t;icavam 03 memb1•os do Go\·erno, cuj~1 ç.antlo outros, que se suumottei-am, mutlando 
cltefü, Marechal Floriano, em. taxado de ty· a8 l'eti:lC\:Úe$; tem de espreita e açula sobre os 
r:i.no, despota. perturbador da ortlem consi-i· c~racteres mais limpos um louro, irmão de 
tucional, f'. publícava·sa m:mi~testo d6 ·Salda- 11m dcs ministros. que nos à pedidos do 
nba com u affi~'ll'mç:lo que uão <::r·a mouar- Jor,1al 1l:1 Cu.11.mr:reio fez resl1scitar o misero 
chista. Eystema impe1•ial tlos entreiinhados iiigte;es; 
º E' um repc:;itorio t1igno de se:1' fülo, a colle- rlesprctigínarcpresonta.çi'io nncional. tolhendo 
cr;ã.o de5se jornal. que não podemos tr:Lzfl' 1 <t p;\la l'l'<l. t. opposição. co~ct:i. pelas p::i.teadu.s 
appensa a esta iropugmi.ç·ão, 1H>r impo~stb~li-1 de encorn nwnda <1<.i.s gale:·ias da Camara, por 
dti.rJe absoluta. ~.taoues mil.terh~.r:s de·indiv:duos :i.rmados a 

Qual e;•a então a. posicã.o tlo relator nesta. <lepur.arlos de:sa1fectO$ ... 
c:i.pital.quaes suas opiniões. 5obre o :lfarechal, E isto em dous me:r.es ! Que nos reserva.ri o 
cu~jo. polltica hoje en<1eosa •. cheia de er.1si.i:!a.- futuro ! E'. tempo de mu~a1· de _I"'~l.010 e ei:i
mentos e saber1oria. que nu:>, em sua op1nrno, tregar a direcçao do pa1z a esp1r1tos ma.1~ 

. procuramos 11ertur~1.r em Sergipe~ vastos e a corações m~is justos. Isto que aln 
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e>tá, que-reí1ex6es. a,i'ra1).t'.\\.ri:t. ·.ª Tu"\Ji:-,s B:lr-12;1:~;1!0 Tri~w3al (!e .firstiça, esteio magno da 
i:_eto, qn€'. encrMo.nto, nito p<"e;enc1011 t:mt~s 1abr1ca co:i:st1tucwna[? · 
iniserhs? A despeitll de .w,es loucuras. n-::eip Lernbi::ai-vo~ apem1s do que se passou .na 
qne os defeitos dos h:·men~ nü:o_ são m!nc1- it\mosu. <]Ue&t:~o .. do habms-cm·Jlus,_ reque~r~o 
e!l.tes p-:.;·a mn.tar <i Ye<'<fade do s~·~tema. cm _prol. dRS ncr.i~nas de !O de ab!'ll '-'.e 1?9:.._: 

"\ Rep11o1iea. se lí.bertai'iL um rL:>. 1!05 am.- _ .Jama1~ voz_. ma1o; eloquente, !ic1enc~:i. Jnrl-
brciows qu(Út dEsn::i.mmm, e ;i,_ naçio_ cnm1- dwa_ mais _se~ura, (~e~onotraçao ma1s eer
nharã impa.v!lh para o; seus g-r,rn·.les de:>· rad~1, _cor:.v1cçao mats l!Ktba.lavel puguaraJI 
tlnos.>> (!) ~m tnbuna.l de honrnns a. fa~·or de causa. tao 

Em sua olm•-Pai·la,;w;;:(zrismo e p;·esid·~n- .JU~:;: E. qu:i.l o "'~:,~rnl.tti_~? ~ E,scusu. ~·ecordnr 
âr.lismo-o Dr. S\·h·io n:i. crit:c.-~ s~ve.:·a:i e;:te Lrt,.ei;a~. Quer~b a.iu~z,il-9 .. ob ~ for~'!. do 

l·t· . - t · 0~ "m rºc"' r tie rnn.les <h que deve ser. nas org~t. mzaçoes desta.. oide~n-u ,1mo S)S ema, C .,,o-. ·" ui.I ' ' • ·/ l,• 7· ,. •• - •• 1."'l 1 .,.-.1 .· '2 
l> 1-J;. ]'-•-z.J'<>Í!''. e º 0 1n'1 J'1t.•tri~-.I,~ eS· lt 1'CI l l!t,. , ([(( 'l.<p:ln,ol!CIUICa(•C j)l 001r.t.em;1a.,. ~epn1,a ,.,. J.v. "·· ~ ".,,, ,,. •1· d -· .. t' . - i•~1 d 
quec,~ndo-se d; qne H~r-se p~lt'lame:lta!•ista é ;i 11 ~en ::s, }'\ O "tt'IS l_s.;un~ res l vaC? ;~ 
esün· :ú1·:.i. ela Com;titi1i>:;l'.o Re:>Ubli1;ana,_nes;a deuuncm-~~'''ll'~. ~u~re!;; pe,a.r·lhe o ~ a.l.01. 
r ,.. "tle p ··~ um c~1·t'l •'~ Cl)11e""l'Ct" rl'l no quo. se rc.~re .10 ,e~pe1to do poder fe iernl e .ucn. . . , -' ' "'' ·'-· . •v•-(l.> !· . .. d ·E·' d ·d··' d,-. " s -[.. · . -. l" l·o·ie (fl!e"el' "'C"- pe a awo_ ,-iooPa .o, -«.a os. a. ve1 11.ae 1~ 1e-..,r. ·,,. > 10. o prl\ a.ria '- : • " ·' ':' ~ d, , ? p- ~ d . d -· ·t · ~ te r n.o Pa-tlc.lo Repnb:1c:mo F~cter:~l. d1z1a craq1.o_. :.ts~ 11. e"'nte e >os em pem enc1o~a 

n;_r '. • · · · prociss;~o o grupo dos governadores. dos tr1-
s. ~X- • bunaes, das n.::~embleas legislativas depostos 

«Que vem a s&r esse de~resp1>.~to diai·to pelo Chefe do. União. 
11el~lei.. pela. Constituiçã?. ucinto5•1.:n~ntn 1::1s· Quer~is e~tudill-l.l sob a relação importan
"arla a toda hora? Es5e ltcseml.Ja:aço em iD - tlssimr. dos m~ios politicos legaes Je conservar 
tervi< w~ vitla interna dos EWtdos. dcpon·lo a. mtria em par.. o paiz no socego indlspen
govt>1'nG.d.or:r.~. cong1·cs:>os, uUmu-,L_~s. magis- g,\vel ú.s socied3 .. 1es .::ultas ! 
tra.ttn•:::.s? Essas reform:.is banca:·1 :.is. extra- Cercam-vos tumultua.ria.mente a.;; scen;i.s 
legae>:. (•nando no p:n·la!U•cnto dbcut.iJ.-se o p;-.vot·osr.s do Rio Grande do Sul. 
a.ssumptÔ. di,cu:.:são que se 1;:-z sust~n· :!t:lclria- Que!'eis, por fim. sabei· como o Chefe cio 
vel'.c:nneatP-? Es~ses c;c:1n \;dos eleito:>ues. Executi·ro 1'0:-<pciw, as ieú, c•.imo consligr-a a 
sem r-ecelo da menor ce-:::;uí·a? Es-as ajui1a.s de Co1i~ti:utr1.71i ~ Os füctos vos ntropel!am a me
cmto. es5es presentes elos dinht:iros publicas ru'lrin , porque surgem em turbid~ multidáo. 
aos amigo;:. fori odo rk frente os orço.menta:;'? Que mnis falta, 110i$. :i. este presí•:encialismo, 
Essa. ea.~ada. •1e homens. CJ3Se :·ccrut<imeuto p:i.ra. mo~tro.1· que elle esfa ou ucim<i ou 
ex_p~essl1.mento abolido na Ceinstituíçiio. i:es- a.ba.ixo de n.ó5 ~ 
suc"r!:;Lclo até t1entro àa C'a,pital da Republ!cri. Em nosso nível é que não está; não é 
em desprezo cova.rde ü. liboi·dade <lo cl!ladfto? coma para. csie meio; e não lhe vemos geito 
E'ses <tbusos rviminis~ríUÍ \'OS c<q;n·ichosa.mente de enti·a.r na. ordem. 
:i:miticados em desrespeito aos mg.ís c~mesi- Nus Esta.tlus Un\tlos os grandes funcciona
sinnos direitos do publico e para gaudw do,: rios. jnizes. ministros, chefes da nação, ne
ap>i.niguados <lv. ch1u.,1nga go•~rnamental ~ nunciados por ;i.busos, aguardam calmamente 
Quo:; foi q m1sl todo ~ governo do 0-r - Deodor,). os tramites do proces~o. escudar1os na lei. ou 
seus des:itínos a1w·1.pmnos nas nnan\·:ts. sua na~ eseu~ns qur>. julgam pu::;nar a seu f.•YOr·. 
-politi<:..'t i•eaccionaria. seu goip0 ele estado? Ent:·e nós. o pt•imeiro cuidado <lo S1-. Fio
Que outra. t:OUSll. é essa. gest:\o lnqu'l.litica>el, riano .; chamaJ· o ajudaate·[teneral do exe'r'
indefinivd tlo Sl", Flori:i.no, refm·mando ge- ciw, a ,1 çommmdmttcs dos corpo.< da gti(irniçc7,o, 
ner~.e~. rnlni~t1·os tlo Supremo Trihuna!, de- cfüiferenciwr com etlos, e púr a trop<i de 
míttindo. por desaccor.,10 político, f~nccio- promptid,ro. _ _ _ 
rnwio;; vitJticios ~Que .,m1\1 nome -po·le te!' Si bt•> não é significativo, então tudo neste 
em lino-n:1 1111man;1 r.odo esse balmacedismo pa.iz madou de senti(,o, e ninguem mafa se 
ci·mJel~simu q_ue e~t<L t r·ucida.ndo o H.io Grande pode enteuue1· .• • » {IJ 
do Sul. ~ n:lo ser de r/(,:1tut<1»a , :i fe1'i·ea. d·.
cirtrh c«11 do,; "OY~l'llOS inr-ptos e malignos~ (2) 

Ain•l:i . .::b:i.7nanios :i. :itt.enr:~ o ,ia C.ornmissão 
Da!·-1. r) ~~zuinte tr1.~Ch(\. i!UO Ó ú. prova darJ~ 
peio 1·eh;,or da inferioríúaà.e ela fórmJ iil'l~si
(lenC:a!: 

«Quereis aµrecl;J.l-:i" $üb o pnnto ô.e vista. 
ÜIJ p.~·l:sf.i9i·-· f]n. s~ry-.r:r-i-0r!.-{r1r~:: l>:r.c •J-l::(~ dt_1 ffH--

1r) Es~. M. 1.,,g. xvr. 
(~} l .. l·~~slL.!. <.· · Pa~·i. i•:•. ;,;: . :.J1J.· 

Dizia ma.is : 

«Em -pouco n1~is •le tres :u1nos temo' füfo 
:;o m:;i\st:·o;;. cujo::; nomes aqtü est§,o'Cfe
nnte r'.e nfo e não o::; inser·imos por bre.,,-i
d::cle. Só o S1·. Floriano Pe!xoto !lm um anno 
e pouco de govel'no jà ô.evor-ou em gu!:;. in- . 
-sa.(\iavel os ~ete wguintes, .José Simeão •. José 
Hygino, Rodrigues Alves, Antão de Fari::1., 

(l) Parl " h-~d. !"'!ó- !15. 
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em cima .. do r egimen estrebuchante e mos- . 
trar on1lo está. a chaga. que o ~n.sorne.::> ( l) -

Limpa de Abreu. Serzedelfo · Corrêa e a.té o 
proprio chefe da. re>olução de 23 · do no
vembro de 1891, queJIJ.econquista.va. o podei.', 

t s E - ·t t '• " Estas transcripções são sufficientes para 
emqunn ·o · x. nao suspei 0 ªe .ao u~ o. convencer iL ·mustra:l:J. ·Comm1'ss-ao da. sin-· 
Deodoro, toman placídamede o seu c<\fé 

ti l p · d l t · d. · ccridu.do politica -do relator. 
ma na na ie ª ' e, e a e,· izemos, o pi opr~o Ye.)amos à.gora. õ grao de cohel'encia. de 
Cüstõdio José de Mello foí enguli~o l . • .' » s E 1 - -11 t D J 

11 
d 

. • • :i.: . em re.r.çu.o. :>oi us re. r . u o e 
· O relator esquece torlas estas obju1•ga.torias Cts'ti.!hos,que hoje.se apr~enta o.o.; seus olhes 
sobre o grande Marechal, r1e quem !1oje vem aureolat1o .de serviços, de p1•estii;,rio, de. cor-
fazer a .apotllcose. chamando a attBn<;<ío dos r ecçã.o. · · 
repubHcanos para. sua obr.:i.1 ntimnrlo-nos.o Nunca. foi esse o modo de :pens:i.r de S. Ex. 
nleive ele sermos cm Sergipe os perturbarlores e a prova est::i em suas seguintes pala.vra.s, 
1fo sua. politics., nós que fomos sempre os seus ~r-.mscriptn.s de seu livro: 
:i.ux:ilia.res na. impren.;a, no Coog1-esso e ·DO 
Gove1•00. ~Que o diga. o desequilibrio da politica in-

Esquece mais elo seguinte qu e escreveu terna, onde u. subversiio geral de governa-· 
ainda. no seu alludiclo livro: dores, congrP.ssos; iribunaes e intP.ndenci.a.s. 

deixou estatelada. a coosciencia. publica, que 
ainda. nã.o pôde revocar-se do pasmo dea!lte 
da. a.11arcl1ia magna do Rio Grande do Sul, 
immenso distico de t:erg .nhc. que nos humilha 
perante o munclo civilizado. (2) 

« Nilo é preciso ir mais longe; no tempo do 
actual presidenta os aetos criminoso:; teem 
sic1o tin tos. que alguns clelles, por sua gravi
da.de, deixaram vrofunda. imp~es~ão no espl
rito publico . 

Que outra. cou~ foram esses arreganhas 
1lictato1'iae;; de Abril a.o 3.noopass:\do, quando 
v imos 13 generaes postos fóra das fileil-as pelo 
simplíssimo facto de dirigirem ao Presi·cfonte 
da. Republic3. uma. carta. amistosa. e lmplora
tiva., no,·tocante a~ certos phenomenos políti
cos~ Qu':inc!o mais ta.!'de vimos alguns delles e 
i!.i'nirsos outros cidadãos presos ê clegi·ecladns 
paro os conlins do paiz, pela pha.ntasia de 
uma. reooW.çuo que co?tbe toda er.i um bond. 
segundo -.õ~ mesmo, Sr. ccmselbeiro, d issestes 
em vosso estylo, habil em gra-.ar a palavra, 
como o cinzei do artista. grava no ma.rmore a 
imagem de suas creações1 · 

Que outro epithet0 poder<\ significar os 
:tetos de~se governo, tão susceptivel conka. ho· 
meos que n[O confav-a.m a.trás ele si com a 
1brça. ele a.lguns batalhões, e tão submissos 
dea.nte da. inti macão terrível dO$ officia.e~ da 
Escoi:i, Superior de Guerra, quando em do~ 
cumento ~ensacional o intima.raro a ter U:ip to 
;•u qw:st<To rlt' ba11deira, que seria. por certo, 
victorio~a. n:l. linguagem delles; quando nesLe 
paiz hou'IJesse um gor;erno sirio e honesto~ 

Como qualificar os actos de um governo que 
tem duas medid:1.s para mesma ordem ele factos 
e se despe public:i.mente c1a. respútabíiidac1e 
que deve ser a. sua vestir1ura, a sua clamyde 

.. de n.pparecer em publico~ 
Abusos, abusos, a.busos~a. lingua.gam humana 

não tem outra palavra para e..;:sa.s curvaturas 
~ zig-z.i1gs dEI uma politica sem norte e sem 
cri te rio . 

Na. critica. do presidenci&Iismo, dizia: 

« Ser-.i. mister repetir' aqui o haver •Jesse 
cooflicto permanente nascido ç.o golpE: de es
tar1o de 3 de Novembro de 1891, que OI'igi
nou a. revoluçito de 23, que deu origem as 
deposi1;ões dos governadores, que foi a causa; 
da nos::a. actunl ;1 narchia gel'al , ·que é o nas
cedouro da. luctn. rio Rio Grande do Sul, que 
é a.ctuo.lmeotc a fonte de todas as nos.sas mi
seri:i.s 1 > (3) 

O republic:i.nismo desse tempo do relato!' 
viu no mili!ai·lsmo Hm guapo alliado d~ pnsi· 
dencialismo. 

Diz S. Ex.: 

«E si acontece que a Republica foí feita. com 
o <\U:S:ilio da força publica.; si ella füi aju
da.da por uma revolta armada; si ella. já. 
teve dous presidentes 111ilita.res ; si esta cl.as5e 
teve forç:i. e lla.bilidade para levar algumas 
duzias de seus ca1nuradll.S 11,0 Senado e â. Ca
IDll.l'll. dos Deputa.dos; S! ella teve geito para. 
em 20 governadores de E; tados tirar ma.is . 
de metade de seu seio ; si ella. tem a.lastrado 
por toda a administração publica; si ella, 
obedecendo a.os o,ccnos do presidente, poz 03 
fUzis a.o serviço da derrocada dos governos 
esta:iua~s. temo;; bem funda.dos motivos. Sl' . 
consellleiro, para desconfiar de que o Óos5o 
pl'e.tjdencial\smo é i1m gua1w afüado d.o mili
tai·ismo, e de que os dous amigos não se sepa-
rarão facilmente . (4) · 

Deante <lessa especie de organiz..~ção do 
esca.nrla.lo, d9~sa. syst~matização dos deman.
dos , dessa reincidencia elaborodG. pa.ra o 
erro_. para :i. J!Olitiquice, :para. o íilhofümo, 
par11. o vilipendio àa Ju::.tiça e da. moralidade 1 
social, é mister ter a· cora,gerri de pôr o dedo 

(i) Pt.rl. e Pros. p:1:;. ~o. 
(:t) D.out . Coa t. Dout . p:tg. 316. 
(3) P:trl, < ~. p:t:;. 36. 
{·i) r:u!. u l'.rt'S . l•"I:>· %7, 
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· - Na - 1·cin1blicanismo histol"ico e no jacobi
nismo, via S._ Ex. o seguinte; 

desta arte, a ser os mais efficazes· collabo
radores dos re:;_ccionorios. -,, 

8stes- brarl.a.m coust,mtemente , · porque 
- « Apreciemol-o mais de :perto, por assim estão apêados do J.JOdere perder:im as plngues 
dizer, na philosophia de suas pretenções. mamatas. Os visionad!"JS, iacoàinistas e puri~ 
Esrn. gente suppõe sustenta.~'-se em chias mu- ianos, gritam a cada momento contra tudo e 

·ietas: a_histwicidade e ã. irreductíbilidáde~ .. contra todôs; porque um seu idolo qualquer_ 
São Msto.-icos. istri ê, descendem directa- não esta empoleirado no governo, pa.ra arnc1a 

mente do ::ol e da ·lua; são como uma raça mais sacrificar o paiz, convertido em a~ima 
(1e Promerheus atirJ1.da na America; sã.o os vitís da$ experiencias e azares de uma ideio-
reivii1dicadores p11.r-,·ang, vieram nas mes- logia fallaclosa e vã. . 
mas cara-vellas que Pedro Alvares Cabral ; E' esta a i·azão pela qual ouve-se a ea.da 
são coev.1s de Gama e O .rlos V... iasfa.nte o de;apontamentó :pu1·i~ano asse-

São ineductii;cis. isto é, muniram se de 1 verjr:· 
um rosario de republicanismo barato com 10) ~ . . · . · l 
ou 12 contas de ideas •}cas e r0tumb~ ntes; « ~\·ilo pen_sei q~e i-epubltca era ~sto, e_ si t(-~) 
repete:n un~ pad;·c-nos~'os do 1,e,•oluclona.rismo e.~ietasse, n"o tena tnibaihado pm a eUa.» 
phantasista de no-vei<ta. e tn1s lig:i.,~os a. 1,lmas Ifüje o relator appeUa p3.ra esse republica
ace-mai·ias do doutr-ina.ri~mo soci;tlisw. ele nismo, de que julga-se S. Ex. filho ge
qud.renta e oito; engrossam a •oz ao estouro nuino. como a maio:· garantia do seu direito. 
de suas bombas; queimam no nr o seu !Ogo O sebastianismo, n:i. opinião de S. Ex., era 
de artificio e julgam S3ntamente. beata.mente uma. simples invenção desse espirito radical 
que cllcs sim ... eltes d que sabem fa::er as que queria a posse exclusiva ela direcção l'e
cousas .. , elles sim ••. ter::m o credo das nour1s publicana, commettendo o grande crime de 
ci·i:ts nci ponta da lingua e as magicas republi- n[o apro>eita.r os bons elementos dos Estados. 
canas nas pcdmas das nuíos... Alêm de gerar-se deS>O exclusivismo, o 

Gente brava, em verdade; mas gente pe
rigosa; vive d~ indefinidas aspirações e de 
dourada::. mira.irens. 

Da sciencia p0litfoa,em ma difficillima ma
niou!ação. com seus problemas económicos, 
administrativo~, 8ociaes. elles decoraram 
aoenas o brevia:;_·io dos declamadores. 
-Esse grupo. com seus histeri~mos desati

nados, com su:1 completa. ignoranci~ d& h_is
toria nacional. com sua inO<lp11cida,c,e pratica. 
para compr-ehen1ler os problemas brazileiros, 
com sua fatuidade feminii, tem sido po•· 
certo um dos maiores factores da desordem 
qUP. lastra :pela alma popular na hora pre
sente. 

Sem planos, sem ideas feitas, ~em systema 
assentado. sem inst.ituições claras, querem 
elles pe1rn.r de -se immenso pai_z: amarr~l~o, 
com as fttinl1as de seus racwcmios de v1s10-
narlos. ao le!to estreitíssimo de suas conce
pções de atraza1los e. rle incomp'"temes. 

D~al'ticulados es_pirituulmente por uma 
philosophia J~l}a.cio,sa de prophe~as_ •'le es
quina, Cla realm,..de ,rnman~ e b!:az!len•a, ell~s 
nada sabem e nem poderao Jama1s sabei. 
Nem estudam com seriedade, nem p0ssuem 
a plasticidade mental 1n·ecisa para. assimilar 
os arduos problemas da via a :politica ~m sua 
realidade. 

Dahl, os d.eiiquios, os desan~mos, os de~ 
alentes àe que se de\x1'.m a m~udo vo,smr 
deante do e~p~ctaculo das couS11s,_ ~ne el!es 
não po~era.m. aem pl'eve1· nem d 1r1gn·. _. . . 

En,,.ross:im. na sua inconsciencia. a g;·1tarw.1 
dos i~teresseinis e <\(I>: (1escont<mtcs. Veem, t 

seba$ticmismo era. uma creação ~o regimem 
presidencial, eterna dieta.dura pa.ra annullar 
as liberda.ies publicas. 

E aqui estão a.s palavras de S. Ex. : 

«.Em seu falso plano, seu desgeitoso anbelo 
de ter auxíliares submissos nos Estados
º presid~ncialismo não quiz :ltteJ?.~er a opi
nião, despresou, atacou, ferm as mfluen?~as 
locaes. Levantando, como arma de occas1ao, 
como esp:u1t.-lho vistoso, o p(ian1a.sini: do se
óaslicmísmo, machucou as rnfluenc1as pro· 
vincianas. que íl.eviam ser aproveitadas, fez 
.inimigos ile homens que poderh1m ser auxi
liares. optimos auxilia1·es da Rüpublica, com 
o seu p1·estigio, c:Jm a sua experiencia (2). » 

As transcríIJçõe:; que a.hí ficam são por de
mais sufficientes uara. convenc~r a. illustrada. 
Commissão da prorunda. incoherencia do re- . 
!ator da im:pugna1;~0. o qua.l,d~pois _ d!'l ata.ca1· 
o repttlJ!ícanismo histonco, o· 3acobin1smo, o 
miln:wismo, o presidel.lci;üismu, a pul1tiea do 
Dr. Julío de Castilhus e o grande valor moral 
de Floi'.iano Peixoto. a funcção hist01•ictl que 
exe1·ceu na. Republica, veiu hoje appe!lar 
para o prestigio e sympathi~s destes, foct~
res, não sentindo a l'etracta~a.o dG ~uas opi
niões de hoje com ;i.s de hontem. 

E qual tem sirla nossa posiç.ão política em 
refaç,ão à Repubfüa, emq_u_anto. o relator 
praguejaYa contr•~ seus fü.ci;ores e sustenta
culos ~ 

( 1 rn~u; Con i. DD ,, t. 
(2).l'arl. e Prco. rig. ~I. 
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Em Ser.!?ipé ·mónts.vamos ó Partido Republi- pol' idet1.l a. justiça., por- JJOI'ma ô. direito con
cano. Federa.l em comeÇO"-cle 1894, e o nosso stitueiona.l, por trilha o dever e wr divisa a. 
orgll:o A FoUia de Sergipe assim se exprimia. : lei expressa, 1!á começo ã sua tarefa sau-

. . . dando à Republica . Federal, glorificada pelo 
<.<O Pa.rt!do Republicano ... Fede1'al, cecl.en~o valor e pelo patriotismo ... (l) . _ 

às lnsta.nc~as ~o temp_o, c1'utou rie_ orgam- Em 1•e1ação ã. reYolta de 6 de · so-tembro 
. z~r-se forterr:~nte no i:ne10 rla. co.nf11~ao gera_l, a~~iln nos exprimiinQ.s, combatendo :.i. Ga::eta 
na.o_ sendo Jª nma. simples ·aspn::\c_ao par~1- deS/$rgipe. ent~o réfigída pelo sr .. Apulcbo· 
dal'm., mas ~m f:ic10 real. uma 1:1ea acce1t:i. Motta., actn~J secreta.rio do Dr. Martinho Ga.r
em todo o pa1z. um.corpo de exe1·cu? prompto cez. a. q ua.l se nóde_ considerar com üm écllO' 
a dai• bate.lha. franca a.os adversarias de seu que t inha a revolta em Serrripe· · 
prnii:ranima. - · - " · 

E' em nome · desse partido, à. sombra de ·4'.Est.&mos convencidos de que tudo isso que 
suo. gloriosa. lmndeira vencedora, que as.en- v:i.e succedeudo entre_ nós ·rui.o ésa.bido pelo 
ta.mos :i. no~a. tenda. de guerra. com a cora- salvador da _Republl~a Bra.zileira, o inclyto 
gem das epocas passadas. . Marechal Flor1~0 Peixoto, porqao.nto nii.o 

Em regra, a. pa.tTia neste momcuto historlco podeJ'.!lOS ac::-editar que elle esteja disposto a 
carece de apoio leal e decidido de todos os premiar os rebe!des depois .da. victoria de 13 
cidadii.os aptos, para a. man11tenção da. ordem. de março. » (2) -
a conserva<:ão de sua auoonomia., o equilforio 
de suas finanças e o desenvolvimento das · · · .... · · · ·· .. " · .. • .. · · ··· · · · · · .· .. · • .. · •• · 
nos.<;3.S riqueia.s natura.es. Si o Congresso nã.o tivesse abusado ta.ntD 

Sergipe, como parte integmnte desse gran- do sentlmenta.lismo, amnistiando por mais i:le 
de todo, precisa. ao mesmo tempo de da.r e~- um:?. vez os amigos mascarados da monarchia 
pansii.o iLs suas aspirações para que posse. no com toda a certeza. não teriam apparecido as 
futu1•0 attingir, a sombra da democracia ultimas perturbações da orrlem publica. syn
pura., a gramle elevação moral e matel'hll a tb.et iza.das na revolução do que foi chefe o 
que tem incontesta:vel clireito. Sr. contra-almlrante custodio José <le Mello. 

Mas, iia~a que tanto no geral, como .no Si o S1•. Silveira Martins não ti ~es;;e sido 
pan1culêu\ se consiga a. reali7..ac,;iiu ue~se ctesi- comp1•ehendido na. amnistia, o Rio Gt•ande a. 
de;·atum, torna-se preciso, nrgênte, que haja esta hora estaria em plena paz. e não revolu
uma. política. scientifica. de vistas largas, cionado como está, obrigando o governo da 
que dissipe as nevoas dos horisontes, inici- Uniilo 1\ despender sommaa fabulosns para 
anrlo um:i. época de paz, um período .tina.n- suffocar a hydra. revolucionaria. 
ceiro prodÜctivo e uma era de reformas uti- Esta. é a verdade .. ; Não declama.mos ~ Te
lltaria.s, ada.ptadas ~ aetualiclade republi- mos uma. p1'Qvisão completa. de factos para 
cana.. oppor ã.s tbeorias das misericordfas politieas. 

O Partido Republicano Federal, propondo-se O SI'. coronel Vicente Ribeiro foi e ainda é, 
a. empreheoder essa obra monumea tal. vae embora disf11.rç1ido, iai.migo da. situa.çã.o inau
ellCootranr!o em seu caminho sincer:i.s e frau- guraõ.a pelo Vice-Presidente da Republica, 
ca.s adhesõe3. como provarem05 opportuna.mente.publica.ndo 

Para que, porém, se fortifique cada vez o que a. Ga:eta, o orgiio então da parcialidade 
ma.is a soa fe nos principias. torna-se ne- do mesmo coronel, dizia em relação á. poli
ces.o.ario o debate esclarecido -pela. raW.o, tendo t íea do Ma.recbal. 
a liberdade como estreaa polar. Durante a revolta custodista aquelle jo!'nal 

Lucro.!' l Eis aqui o segredo de to'las as sempre conservou o ma.is forte rancoi• a.o go
vic:Orias, a ancor·a de ferro que detem a nau verno coastitucional, tornando-se o porta-voz 
que se quer desgarrar, impellida por vento5 dos revolucionarios, sem que fosse oontido 
contra.rios. em suas manifesta.cões hostis á ~usa legal. 
· A verdade em nome da qual .se bate o . A)l:J.!X:ô fa":J.i~screv~mos uma prova substa._n
lucta.dor politico, tem travos de fel occul- cui.hssimti.. F~i publi~ga por a~uelle 01·gao, 
tos no seio· porem por mais que elles em 1.1 de mato de 1.89-, sob a epigra.plle .Re
amarguem. ~uncaell~ perr1e a sua magesta·le, pi1bt1CC1, Transl.!tlantica: 
ficando sempre a _mesma >'erdadc impanavel «As ultimas folhas do Rio, dão-nos lL cer-
camo o s~l 1.0 es~10. . teza de que o Estado de Matto Grosso ncaba 

adstricta. pois, a.o cumprimento de seu de c1ecla.rar·se $epa..."'3.Cfo na Republie<i Brazi
?ever ,_a Folli.a_, na segunda ph~ de $Ua. ex- leira e constituido à Republica Tra.n53.t lan
JStooc1a, sabera. qia.nter-se na altura de seus tica. 
principios,nãD desmentindo o seu programma, 
que é o do partido de que se fez orgão. 
· Tendo por base á verdade, por pila.rol a (i) Folha t1c S-11'!Ji?M, de 23 de junho tle t SO·i. 

liberdade em todas as sua.s ma!lifesta.ções, (2) For11" ele Ser11ipc, de 4 de julho de 1S9-L 
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Esse facto é de triSte narração, po1•que vem . tados pelos revoltosos de 6 desetemb1·0 surgiu 
ooavencer~nos de que dú territorio ~agrado d1t penumb1'tl. a 13 de marÇo, com a fronte 
da patria acaba de desaggregar-se uma rle anreolada pelo civismo àe seus intrepidos de-
s1:1as partes importantes., que foge assim do fenso1·es. · 

· despotico e. tyramüco go.-erno dó St. Mare- A quéda desastrosa dos rebeldes que eu-
cl.ial Floriano Peixoto. · sa.ngu~nt:iram a patrfa ·no tr«fego delírio da 

~-~ · A política de sangue e _das dt.0posições do. res taura.,ão monarchka, a.re·m . de ser umn.' 
Vice-Presidente dict:u1or ~ontl'ibuiu para que liçtio pro>eitosa aos ruturas demolirl ores, 
os nossos caros irmãos daquella lonl!inqua re- · ser~iu p:n•a consofülar as instituições no 
gião do paiz levantassem o collo altivo, as- te1·reno dos factos, a brindo ao paiz, cansai:lo 
teando a bandeira separatista e completando de lutar em :prol de seus direitos posterga. 
pela execução o seu a.cto de desespero.- i!os, uma êra. nova, symbolo da :pnz tão ai- . 
. A guerra civil. pois, de males muito mais mejada por todos os brazíleiros. 
incaiculaveis que a guena como estt'angeiro. Para: que essa pa:z:, adquí1•ida com fanto 
seria o epilogo da trage11ia 11irigíi1a pt:'lo Sr. s::u:rificío, tenha um caracter r1e permanencia. 
Vice-Presidente da Republica com toda a ínquebrantavel, ê preciso ·que os ideaes.poli
ha.bíl enscenação de con~umado artista. tíc0s· se acclarem, ílluminarios polas constel-

Os nossos queridos irmãüs matto-gros.>enscs lações da verd;ide. concatenando as vontades 
contam para. manter-se· e f&.zer faee á'-" forças vaeilantes, sol~ando elo a elo a grànde ca
rlo Governo com tres batalhões e 186 homens dein. do no.-o regimen, de modo que as forc;as 
em armas, alem do forte de Coimbra., excel- quebra.ntadas pela confmâo dos príncip1os. 
lente praça de guelTa, armado com canhões entrem em fran<"a cohesão, crinstituindo 
modernos ele calíke 75. corpos solidas, capazes de resistir aos atu.que:a 

Consta. mais ã imprensa fluminense que os desses bandos nôm;idas que andam por ahi a 
revoltosos teern ~ympathias decididas e au- especular com as desgraças da Patria. 
xilio franco da Republica Arirentína e das Fefümente a revolução, tão gloriosamente 
vizinhas,que só e5[Jerain o mot d

0

0>-di·e par,1 se debellaria nelo Governo Constitucional dá Re
porem em armas em defesa da. sua pequena. publica. com o concurso voluntario de todos 
irmã. os bons patriotns, deixou bem patente essa 

Deante de.tudo isto ,que maior calamidade necessidade. det'pertando a conscieocia na.cio: 
nos t:spera ? » . na!. meio aturdida pelo golpe de Estado de 

d 15 de novembro. 
« Toman o a pala.vrn. declaramos em res- Â mudança de fárma de governo, extin-

-posta.: ~ 
guindo os antigos partidos monarooicos, ni

A maior calamidade esperada. o tempo re- velou os bra::ileiros no terreno político, 
servava para n.presental-a hoje, ao ooi·rer do acceitando todos os factos consumados, como 
anno ele 1894. se evidencia. das chronicas do tempo . O ge-

0 Sr. coronel Vicente Ribeiro·com os seus nerC>, porém. dividiu se em. . cluas especies, 
asseclas - os inimigos f'rs.ncos do :Marec:ha.l uma que se denominou-republicanos histo
Floriano-estã.o no scen11rio, grtl.ças ás a.mbi- r!cos e a outra-republicanos adhescs. 
çues do Sr. coronel Valladão, qua quer domi- Assim constituindo-se a familia republí-
nar esta terr.:ser• · r dirE>ito p(l.rn isto. cana, permaneceu olla por muito tempo em 

Para consegui. .,,, seus· fins nmhidosos, um esta.do (le quietismo quasi a.b.solllto , em 
"l'Olt.1. no negregado tempo monarcbico. põe consequencia no retrahirnento da fracção sub
em movimento a machina. ofilci<il,prostituiado mettida. pela logica. dos acontecimentos que 
assim o ídeal republicano! determinaram a evolução tr~nsformista de 

Allia-se, sem escrupulo, aos inimigos ran.- 1889. 
corosos do go"Verno, cem detrimento daquelles Muitos teem condemnaclo o procedimento 
que sempre foram e serão amigos da legali- dos antigos rnem.bros dos partillos do tempo 
dade. elo imperio, pelo facto ne ;1colb.erem se ã som-
V~o os acontecimentos com vista ao glo- bra (lo lar , aba.nrlonando os publicas negocios 

i·ioso Marechal. á dtrecção dos autores da revolução incr uenta 
Quanto a nós continuamos a a.ppellar para que derrocou o ttJ.rono construido por Dom 

a nobreza do eleitora11o, que não •leve cur- .João VI ne::;fa j)al'te da. J\.merica, .com as os
va.r-se, nem trocar-se por ·umas tantas mi- sa1.bs dos ind.igena.s e a pelle arrancada. ás 
galhas. (!) » . cosfa<> 1los escravos africanos (l)». 
·· Dizia.mos <iiwfa : Nas mesmas columna.s t1a Folha. d~ Sergipe, 
' -<< A Rcpul11ica, atacad.[1, em :-;cus fond~.men- onde defendemos sempre o governo da. legal.1-

tos pelos conspiradores das trevas, represen_ dade, a.inda dizíamos : 

(J) Pollm d.: Seroipc, <le .23 de junho de t894. 
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«No tempo da rcvolucão do G;t{stodio, quem Não sabemos que juizo formará o Marechal 
JJassa~a po~ per~ d.a barca dõ reQist1·0 ficava F!oriano Peixoto, quando souber ao proce
com_ º':. ouv1dos_atotdoados .. ·. Era um a.ran' õimento de uns amigos que ora fazem parte 
zel do~ demon1os... O Floriano :ficava r;izo da triplice a.Uiança.? (1) » '· · · · 
como um prato ! Quantos· epitbetos af-1 _ · . ··· _ ·· 
frontosos ! _ · - • Na() pode: ~m vista disto, o relator appellar 

E o Val!adao, o _chefe de policia? . pa~a a trru:11ça0; republicana. dos seus actuli.es 
Era: um mon.stro, um tyranno; umde;;pota, a~mgos de Sergrpe, como auxiliares da vlcto

nm diabo de í<>.rd.17 ••• E depois e depois .• _ r;a do G~verno le_ga.l; como um tacto qu~. 
Quando o Custod10 e o·. Gama.: levaram a traga a.po10 moral a sua. causa. .· . 
breca ... quando o inclyto Marechal calco"u Quando a.poiavamos as candidaturas dos 
·l'l. cabeç~ .ia hydra. revolucionaria; salvando a Drs. ~rudente de Moraes e Manoel"Victorino, . 
Repubhea Bra.zileira, das garras. das · hyena.s os a;m1gos do relator. votaram no Sr. Silveira 
,monarcb1cas ••. quando. tinalmente, a cspe- Ma1tms. p~r-·~ presidente da. Republica, o 
rança ~ateu as azas .•. Ai! Ai! que mudauça Sr. Valladao se declarava pel:l. imprensa 
repeotma !.. . · · adver~a.r10 f1·anco do Dr. Prudente (le Moraes, 

A barca arriou a bandeira b;-anca do Cmto- ·e.º illustre pae do nosso competidor Gouvêa 
tlio, os biclios de borrlo murcharam as orelhas L1m0: dec~a.rava.. em Sergipe_ ctue si est,ivesse 
e toca a esconcenr o Sald,,nha da Ga.ma !. . . no _Rio seria foguista vo1uatai•10 do Aquidaban, 
B?-ndh~o. exclamavam elles raivosos ! 0 Flo- e 1~t'' co_nsta dos Ann°es ~a Camara, sem 
rwrio e urn grande homem! comestaçao daquelle cavalheiro. · 

Estâ. _como _são e como sempre serão... Tal O pr~prio ,jorn~l (lo capitão rvo do Prado, 
a pllys10nom1a da· triplice alticmça. (l) O Cori·eio àe Sergipe, qu" ndo por- sua . vez 
••...•...•.•. _ .. , . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . • . . procarava. fund<i:r Ulll _Partido R~publlCl!OO 

Federal, em Sergipe, assim se exprimia sobre 
os a.l!lig_os do relator. 

4.Âcta especial da o>·gani;;açao do Partido 
Republicano Fedc?·al em Sergipe · 

~i por um ~ado n~o nos surpreheudeu a 
alhanç;i. hybr1da dos tres cavalb.eiros acima 
citados, pol' outro, e com muitissima razão 
cau~?U pr?fund!ssima. .impressiio no espil'ito 
pub.1co :i, JUncçao do Sr. coronel Va.lladão ao 
grupo do Sr. coronel Vicente Ribeiro adverso 
cm·agrJ d~ legalifüi.de, favoneadordo golpe de Aos 12 dias do mez de novembro de 1895. 
~s~ado vibrado :pelo marechal Deodoro e ín- nesta. ca.pita.l, etc. · ·' 
1m1go declar:i.do da situação inaugurada a. 23 
de p.ovembro. • • · · · • ' · • • · · · · • • · · · · · • • · · - • • • · · • · · · · • · · · · · 

Um oútro facto mais grave devera arredar O presidente mandou ler pelo l º secretario 
complet..'1.mente e Sr. coronel Vallarlão desse um telegi•a.mm3. do Dr .. [vo do Prado Montes 

· grup? a.narcltista, que abertamente se.pro- Pires da Franca, e, finda a leitura,: usando da. 
nuncmvii: contra._ o g-0 .,.erno do inclyto Mare- palavra.. disse que, à vista da attitude puliti~ 
cl1a.l Floriano Peixoto, o ~alv.ador das insti- a.ssumida pelo Dr. lvo do Prado, a qucim todos 
tui~'ões republíronas vigentes. · · os presentes sempre considera1·affi como seu 
:. S~ o coronel Valladão é, corno acr~ditamos, chefe. e reconhecendo o orador. assim como 
~migo da confiança do illustre marechal, como os demais promotores da reunião, que o Par
e que vem convivee politicamente, por amor tido Republicano Federal , da maneira que se 
de uma elei!{ão perrlivel, com aquelles mesmos tentou organiz..'1.l·O na reunião de 6 do cor
que foram, duriinte n revolução de Set embro rente, ?u7o offei-ece solidas garantia.~ da eo;
os amigos mais devotados do cont'ra·alrnirant~ ecuçãô do seit progrnmm.a.. poi· isso que nelle 
çustoélio de Mello, da cujas idéa.s se faziam pc;ietr1:wam; a conlra!Josto da maioria do elei
echo. na. Ga::eta de Se,-gipe, org-J:o úi petlo da toradô da capitat, elemenlos que ati o:i dia. 19 ,de 
:pohtica ous-ada no Sr. Vicente Ribeiro~ 111a.1·ço de i.'194 coinbatemm o~tlmsii:amente a 

E$t.e ~ar:to certamente. não tem jil$lifi.Càção (ai:11r d,c• causa da 1·ccotta de 6 de Setembro e ~ 
e a.utor1r.ll: no_ futuro novoscommettimentos ... da dos r~deralístas do Rio Grande do .Sui, 

As cadeias do Rio de Janeiro estão cheias propunha o alvitre ela. organização do mesmo 
de suspeitos. de conspiradores enxoviados a.o partido sobre a.~ bases elaboradas em 30 de 
mando do Sr. coronel Yalladão como chefe Julho de 1893, na Capita~ Fedem\.»-~. 
de policia da Capital Federal; entretanto aqui (Cori·eio de Sergij_ie, de 19 de Novembro de 
o mesmo chefe de policia allia·se de corpo e 1895), · · 
alma a OLltros tantos su$_Peitos que passaram 
.impunes, sómente JlDr que 'esses su;peitos _«Sem eleições :verda~eiras, já. o ~issemos, 
prometteram-lb.e meia duzia de votos 1.. . 1 na.o ba democracia; assim como, sem demo~ 

{i) F~llw, de S~rgípc, i de julho de .i~94. ·:;_ (1) Fo!11<Z .de Saru:pc:ile 2ô. de j11~ho do iSQ4. . · 
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cracía ~ão l1a. Republica, na eÚvada accepção 
. que par:t nós tem e.stá palavra. .. . "" .. 
· . Concorrer. pOi:s; para fraude eleitoral, e 

affirma.,; a. tbese dos resta.uradores, r.re~tar
•. lhes ma.o forte, em uma. palavra atraiçoa~ a. 

· Re-pubtiea. · ' · 
- 01·a. o partido repu?Jicano organiza.rio .a, 6 

. do mez passado,• por 1nicíaílva· da. Assem bléa 
: Estad1ial, de ·envolta c';m elementos puros, 

recebeu em seu seio outros que em tempo 
. algu:n -po<iEMam íaspirat• confiauç<i.· aos ·ve-r
. dadeiro~ amigos da. Republic3, quanto mais 
,na. conJunctura que ella· atravessa, repiat<J. 
de ameaças e perigos. 
. Deo,loristas atê àpplauan-em cNn r-ntlw

_siasm~ o· golpe d~ E;,,tado de 3 de novembro; 
adhes1stas do 2.3 a.o mesmo mez, federalist-.l.s 
agentes da Cru~ Vermelha; cu~todi$tas sal· 
danhistas. nommente ftorianistas depois do 
13 de ,março, boje prudentistas ardentes, mas 
-pr~mptos a mudar_ de rnmo a cad;L sol que 
de;pontar nas r.umrn.das í.fo Poder, t1•elegos e 
sem escrupulos. elles tudo teem sido e turlo 
ser~o. ~o!ls?8-nte a seu ~nteres;e pa.rticulat, 
umca drvmG.ade a que sincera.mente se teem 
sacrlfica.do ate hoje. }) 

(Correio àc Sergi11c, de 28 de Novembro de 
1895). 

pleito presidencial de I de março de 1894;· 
como· consr.a das acta.s.oarchivadas nas duas 
ca~a.s do Congre:o~o. 

Eji viu: a. hon1·a.üa. Commissão que esse 
a;ppello que o rela.~r faz ao patriotismo .do· 
Dr. Julio de CastilhM.peli!. grande obra r1e 
san.eamento. político operada em seu · Estado, 
e~~a em contr'.J-dicçã.o tlagrarite com as opi
moes do prnpno relator enuociadas em- ~eus 
liVl'iJS, SObre tão UlUs~re repu'Qlicano_ . 

Ag9ra. per,!:."UUtàl1lcis nós:· qual tein ;;ido o 
nos~o procedimento politico desile a ·procla· 
m:i.c;ão da Repubfica. pára sermos taxados 
de -sus_peir.os, a IJOUto de pefü:r-em os adver
sal'io_s a r~Hminação de noss<i co!labora~ifo .na 
pollt1ca. do Estado ? - · 

Vejamos. Para. o Congresso Coustituiute 
d3. Reµu hllca forfio ele.i tos os Srs. Rosa. Ju
nior, Coelho e Cc.mpos e Thomaz Cruz, Sena.
dores; e Va11adão, Leandro Maciel. Felisbello 
Freire e Ivo do Prado ; Deputados ; e ne
nhuma yez se levantou para ver ua política 
<le Se1·g1pe a menor suspeição á Re1mbHea. 
Po1•que? Porque viviam.os com o partido re-
publicano de Sergipe. · . 

H~je levanta-se esse brado de . sus_pei~o 
partido do relator e do:o seru; amigos. Que 
fizemos contra a Republica. da.lli para. eà ~ 

Na opinião do relator, no~sa politica. tem Que differenç-a ha em nos3a politica de hoje 
por progra.mma. perseguir o coronel Oliveira. para a de 90"'."""94 ~ 
\'.'a1la~o. pol' isso que foi um gran~e auxi- A unica di.fferença ê que não está cornnosco 
llai: ~omcly~o :-.Jarechal Floriano Pei:x:oto,cuja. o corouel Vatludi1o. E l)Orque nrro esti~? Foi 
polltwa radical em favor da Republica pr·o- pül' acaso por algum fücto que afi'ectasse de 
curamos ª~ll:~lla.r í.uteiramente em. sergipe. longe <\ nossa Lr;.alda.de '~ J-<.epal.llica ? Ser~i. 
em sua o_pm

1
ao. por termos commettido uma traição e que, 

Já demonstramos, que essa. a.J.legação. não por não querer pactuar com elfa .• retirou-se~ 
pass~ de uma ínve1·dade para. emocinii.r 0 Ns.d:i. disto, senhores da Commissão. 
sentimento republica.no da. camara. contra. nós Foi porque alguns de nós nã.o a1ioiamos 
})arque em Sergipe, durante todo 0 governo sua candidatura. á. senatoria. por isso que a 
do marechal, fomos os seus auxilial'es. fomos ind1ca.çã.o do partido recahiu em outrem, ca· 
os seus defenso1·es, combii.tendo justa.mente bendo a S. S. o 1ogar de Deputado que re
aquelles Que, ulliados aós membros da chapa cusou. 
advers:i.. endeosavar11 a re'll'olta. e Iev:l.ntavam Como vêdes, senhores da Commissão, e um 
diliiculdades a Victoria. do Governo lerral. facto puramente pessoal o que motivou a. re-

Em !fsta. desta nossa.perseguiçuo ao"' coi·onel tirada do coronel. continuando nós com 
:Val~u.d'."o que em Sergipe q ue1· irn:pla.ntar o todo o iit1.rtido republicano de Sergipe q_ue no 
fio1·1amsmo, diz a réplica dos nossos s.dver- te1npo da propaganda. diga.mos a verdade, 
sarios: a ~inceridade. ào sentimento republi- quando telegr-aphava -para o granrle orgão da. 
cano·msp1ra a obra _de eliminar-aos da polt- Republica, O Pai:;, communicando as arlhesões, 

_ tica_ sergipa~a. . por sermos o~ Mi{;ptos do gas- as formações de clubs, nunca recebeu do co
pans.no. os implanta.dores do sentimento Te· l'Oílel V.:.l1a<lão a menor· I!fl.!a.vra. de a.nlmaçã.o, 
volucionario, rar.endo-se lá o que fez o illUS· nem de 3olidàrie(lade. -
tre Dr. Julio de CascillJ.os no Rio Grs.nde do Como -vedes, senhores da. Commíssão, foi um 
,Sul, s~cundado pelo esforç»o da illu.strada ba.n- facto pura.mente pessoal o que motiv-ou a sci
cada. r10-grandense. · ~·. . são. E então _pergunt:i.mos, a a.useocia do có--

Entreta.o.to, fomos nós que em Sel'gipe sem- ronei- de nossas fileiras emprest.a. es~e cunho 
.- pre comba.t~mo~ o gasparismo; que só encon~ de suspeiçiio á nossa politica? Elle será por 

trou adhesao Justamente nos allíados r1os acaso uma Jignra .. proeminente da Republica, 
membros da chapa advers~. os qmi.es. alem que dê Joga.r a essa opinião~ 
de, nas columnas _fa Ga:;eta de Se1·gi:pe. ~or _gu.e fomos bons republieanos de 90·~4 e 

·exaltarem"n'o, suffrsgii.ram seu nome no,·hoJena.oosomos~~. -- · 
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lJma de duas: OU a nossà. po!iÚ-ca.' de 9Ó:g4, presentes;' que Jogo -OS consideraram CC'mO -
com a responsa.biliclãc1e dos republicanos his-0 dous impradentes .» ( 1) _ _ __ _ 
tod_cos de Sergipe, __ foi 0 uma-traiçãq, o que __ Em face da energia_ ~ do patl'ioti_smo - doe 
_vai contra a v~rdade de todos os factos, ou a pr~publica.nos, essa resi:stencia. annullou-se · 
allega~?.o de suspeição que nós a.tiram os ad· roclamou-se a Republica, e e.m Junho !les 
versarios.-não pass" de.uma e;;:peculação. afim 1801, ass•.1mju o· coronel Vicente Rrb_eíro o go~_- . 
de desviar a attenção da Caú:ni.ra dos Depu- verrio do Estado. Como procedemos nós e os 
tâdos do terreno legal~ questão, inspirando· amigos r1os membros da chapa.? _ · 
lhe um -voto p(l.rtidario noreconhecimentodo~ Nós combatemo::< o Zucáiismo _de que se _tor-
J>oc1eres. - · - _ · _ . nou adepto o presidente do Estado. a ponto de 

~;,.ora senhoi:es da Càmmissito - guem são apoiar o ·golpe de Estado-de 3 de Novembro 
este~ que atiram-nos a pecha de SUSpeitOS _n_a Com O auxilio da llle_~ma gE;ute q U0 hoje Serve 
Republica? que teem elles feito em favor della? ao Dr. Garc~z. . . -. • 
Qua.es s~o s~us amigos em Sergip~? Que elles -Fomos e~tao os :rnciadores e c~lloooradores 
teem feno la desde a -proclamaçao da Repu- i.la revoluçao lega.lista de 23 de Novembro. 
blíca ~ - ' - - _ Fale agora o capitão I··o do Prado, memhro , 

·Bem eomp1•ehenrTemo5 QUe,por ser escabroso da chapa adversa e que_ !Je~se temro_ collabo· 
esse terreno, é difficil nelle andar, sem ferir ra.va comnosco na poltt1ca de Sergipe. Ap
susceptibilidades p~so;,es. E' a mesma s.rma pellam~s paryi. o s~u caracter, ~:ira a ~onr~ de 
que nos lançaram os a<lversarios. sl!a. faro.a.. Diga si o que . esta e5cr1pto e ou 

o actual governo ele Sergipe e dirigido pe- º!'º verdade. Exp~1qua si e;;te pesso~L que 
los membros do antigo partido liberal do lm- aJ_udao actual pres1denti: ~o 1-:stad~ apoiou ~u_ 
perio, sem a menor collaboração dos. republi- ~ao o golpe de es~ado e s~ fomos nos os am.:1-

_ canos historicos. hare~ da:revo}~çao legalista.. 
E foi justamente esse partido em Sergipe Pois b_em, 101 este mesmo pessoal_ que, em 

que leTI.ntou a~ maiores diffiouldaf!es á pro- outra crise por que passou a Republica, a 6 de 
_paganrla republicana. ('V. Hisi;. da Re_p. em Setem_hl'o, tornou-se o representante da_ re-
Sero-i_pe pa"'. 51). - v9luçao nas columnas da Ga~eta de Sergipe e, 

º ' º nos os defensores da Republ!ca e do governo 
Pois bem, estavam ôs liberaes na posse do legal. -

Governo, qu:rndo se·prOclamo_u a Republica:, e __ Agora perguntamos á. commissão : podemos 
o mesmo pessoal que boje rodeia o Dr. Gar- ser taxados de suspeitos á Republica ? Pode-se 
cez. Como procederam? pur em duvida. a sinceridade do nosso senti-

Eis aqui as palavras de um republicano de mento pC\lit.ico, em -face da verdade destes 
Ser:!ipe, Dr. Siciueira. de Meoezes. tenente- factos? • 
coronel de engenheiros, que foi o primeiro 170· Só podem duvidar della os a.dver~arios, que 
vernador provisorio: <Ao espalba.r-se a no- vibram esta nota pLll'a. obtel' um voto parti
ticia pela cidade, os a.mig-os do distincto daria no julgamento da causa. 
Dr. Thomaz Cruz (l) então presidente em Assim. tenioso direito deconcluir :nos mo- __ 
exercido, como era. natural. cercaram-n'o mentos perigosos da Republica., o pessoal que 
em seu palacio, onde estiveram q_uasi toda a. hoje governa sergipe não tem estado com 
noite.» (2) ella.. E nós sempre a seu lado- - -
. _........................................ Não é nosso intuito comest3.1' o republica· 

nismo historico d.o Sr.rehttor Sylvío Rome:·o. 
«Queriam esses nobres senhores que o il· O que queremos pol'ém,atl'irmar é que actual.

lnstre Dr. Thomaz Ci·uz organizasse a resis·_ ;!Dente todo o partido republicano hütorico de 
tencia arma(la; que puzesse a ferros P, mim Sergipe está comnosco.Qual é o membro desse 
e ao alferes Atbayde, pol'que visivelmente partido que r.compn.ntta os advel'sarios ~ Ne· 
começa vamos a traballlar no sentido da pro- nhum-. Comnosco estio além do organizador 
clamação da Republica_. do partido republicano de Sergipe, Dr. 

Este pensamento dos dous :rea,lisfas sem Felisuello Freire (2); todos aquelles illus
coüvicções tornou-se uma itléa fixa· e impel'- tres cidadãos que no tempo do imperio fa. 
tinente, sem. comtuclo, felizmente. deixai• a zia.m a -propaganda, arrostando todos os -
mais leve impressão_ no espírito das , pessoas perigos. __ - _ 

Por fa.Ita ainda de argumentos serias, o 
relator da réplica. a_ppellou iiara a.. emigração 

(t) O Dr •. 'l'homaz Cruz foi eleito Senrulor na Consli
-tuintc oa·Republic:i. pela intorvenção do grupo• liber:>-! 
que.hoje í:l.z a politica _éom o Dr. Qo.rcez. _ 

(2) P:il::r.yris do- reL do Dr. Siqueir~. publicndo na 
l'füt, do. Rep. cm Sergipo,-po.g. 78~ 

(i) Junt::r.mos este folhe~ {Histori:i. d:r. -Republica . em 
Sergipe ·por B:i.lthas::r.r Goes) par:i.. ccnYcncer ... _;l-com· 
inis~ão ·ao qua ·a.vanf.:.n.mcis. · 

-{2)' Hist, da Rcp.- cm Sergipe p:ig. 7'S. 
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~ dos hoµiens dil!Jfüas de Sergipe, ligandó; por. alheias aos negocios.do E;;ta.do e ::mm cómmu~ . 
· · ... 1JJ:Il. er,ro, de_c~itica h1sto:r:t~,' a _sonhada o!y. 1l.ica.ção tom. seu-pesrnal dirigéi.te ~ 

ga:rchia poh~tç~ ~e _,:serg1pe~ ~ao .vem:· yo_r Nií.o é supLnameo.te inj.usto responsaôiliz.a.1'· .. 
certo,-a-_propo31tEl em wn pleito de leg1t1m1- se os ant1gos ·cq_nser"t>afares por e&.,<>a_fal~a . 
d~de ele1tora.1._!,razer-se ~º'?º fact?r d? solu perseguição .a e-m,igrQ.dos do &ntigo pà.rtid.o 
çao mna. '1~estão d_o __ dom1mo iW. h1stor1a.c ·Em ·uberal, não a.proveita~os p;)r seu partido 1 
-~ºd?; ~so, cabe.-n_gs o dever de :protes~ar: con:- · ... Que co:lpa·:ca~e êMS: antigos conserva dores 
tra: a rnte~_pretaçao . dada pelo reta tor_ da emi -· . de- ter na niónarchio. . , o · uoera.t Ba.1~:to da E s-

:~-~i:a,ç~ci· do,s home11.s de}~~tr'as · de Sergi~; a. tanCia preferido ao Dr. Pradp·Plti:rno.iel; um 
' qu_al ter;i _-por ca.u?a., nao a. . ~a!J-ba. da._olygar- dos emigrado~,.SM fidalga _pessoa para .sena.

chia. 11olit1ca e sim· as. coud1çoes socm,es· do dor, e na., Republica. o seu affim, Dr. Tbomaz 
Esta.d.O.. . · , · .. Gtuz, para Senador constituinte ltô Dr :syrvio 

.· . E' facil de comprehen~N~, que Sergipe Romel'?· ·que recusou a cadeira. de Deputildo, 
sendo um Estado :pobl'e. nai;. podeofferecer os _o!!erectda. pelos Sr~-Coelho e Campos e Lean
:recursos de vida. às profissões . uberaes que dro Maciel,. por só querer ser Senador ? . 
são ·preferidas por seus til.J:Ios. Que culpa. podem ter es5es velhos conser-

·. Dahi o resultado inevita vel da emin-ração. vt1dores de ter o mesmo Barão da. :Estancia 
.Além disto, levando em linha de conta as pref"erido, agora, a qualquer dOS•!mÍgra.dos 
relaçõe~ tle extensão territorial e de riqueza o seu. gem:o Dr. Gonçalo Rolem l:Jerg, .com
de. Serg1pe para com os outros sta.dos, ve- panhe1ro de chapa. do relator da. rephca, e 
mos, pela. e5-tatistica, q\1e. o numero de moços que o e:x:.-Deput.aõ.o Gou-veia. Li.ma tel'.l.ha esca
que se. diplomam em cursos superiores é lbido para seu substituto o seu illustre !ilho 
maior <lo que o de qualquer outro Estaõ.o. e não algum dos perseg«i<l.os ~ 

Bem sabemos que a questão dos emigrados P_a.rn o COn~e:sso Constituinte apenas dous 
só veiupa.ra senir de premissa â. c::mclu~ti.o antigos eonsenadtor~s. os Srs. Coe.lho~ Cam· 
do relator, de q_ne. dous emi1i-ados acham-se P?S e Leandro 11Laci_el,_fora.:n eleitos, na 1~~ 
n11. ch.a.pa., euí:o legitimidade defendemos, pro- .g1slatura passada, s1 nao hgu>esse o ~ompi
curando então da.r deste facto uma.explicação meo.to com o co:ronel Valladao p~r obstma:r-se 
ao seu sabor. e~te em querer ser Senador e n_a,o Deputar1?, 
· Entretanto, lembramos que em um jorn::l somente o~ Srs. L~o.dro Maciel e. Olymprn 
desta Capital, pessoa de elevada. posição já. Ca~pos seriam ~leitos, clen~r~ os c:mco que 
tinha protesr.ado contra. essa inte.rpretai;ifo d~v1am preencher os iOga1e:s da represenlía-
(doc. n.. 16), ·:ficando ao relator da réplicia o çuo__ . 

1 
. . 

prazer de affirmar. sem base e sem verdade Onde, p·)1$, a o.1ga.rchta àe Sergipe. repre-
da inclusão do outro emigrado. senta.da ;pelos ant\go~ conser~·adores, seguudo 

_ _ . .a fantD.zta do relator da. replica ~ 
. Foram. decll_nados -varias nomes de en.~1- os dignos membro:> da commis~ão que 

grados J!e;·segutdos pela. supposta .?lygarch:1:i. deem, com o seu mustra.do criterio. a lnipor· 
de Sergipe. como_ a.lgun.s destes Ja. _nao ex1s· ta.nda. devida ás objur•"a.torfas dos nossos 
tem e os outros na.o tleram.procul'~<;'=° ao l·e- contendores.a.squs.es nã.~ tl'a.?.em lu.z alguma. 
lator .~a:ra ante. a honl'ad:i. ~omm1ssao apre- a questlí.o,iiue serâ. resolvida em face dos do· 
~;:iw,. su~sqt1en::a.s. n~ d1remos_sob:re enes. cumentos que ternos :i.prAsentado e dos argu
ruguns do. q_uaes, acreditamos. n:w subscre· mentos de direito e de justiça. que temos o:lfe-
vem o concetto do relator. . recírlo. ' 

Observamos. entretanto, pa:ra salientar a . _ . . . . _ 
paixilo do nosso co11tendor. q 11e desses emi· . Rio. 11. de ma10 d_e 1897. -~emm i~n.o Bra· 
grados, Tohias Magalhães (mw:~ico insigne) ::ü.-Feli~bello Freir~ .. ---:-· Josc RodYigv.es ela 
retirou-se da. ter1•a natal eom a idade de s Cosia. lJona.-Olympw Campos.·. 
ao.nos, a.oompanhan(lo sua fumilia que mu· · 
dou-se para a Bahia, Joaquim Esteves e José •O Sr. Pre~iden!;e-Estando adean-
·Jorge, (lyrfstas de superioreogenho), tallece- ta.da3. hora~ dn.signo para s:egunda-feít•a.,14do 
ra.m 11<>u~o depois de termina.do o seu curso correu te, a. seguinte ordem do dia: .' _ 
aca.demico e Guedes Cabral era bahiano, tendo Cúntirruacão _-Discussão unica do :parecer 
ido para. Sergipe ~xe.rcer sua. p-rofi.ssíi.o, dalli n. 67, de 1897, 1'econhw:ndo- Deputado pelo 
retirando-se por moti.vo de molestia. que o 5º distrícto do Esta.dó da. Bab>a. 0 Dr. Leoti
levou ao tumulo. · gildo do Ypiranga AIJlcirim. Filgueiras, com 
- PÓde haver nada. mais desarrazoado e in- voto em separado; '· · · · · 
justo do qne consic\era.r-se perseguidas, iies- Votai.ã: .. ó das seL?uiii.. tes m. .. ~te.ria..s :· 
so~s éomo as. apoatada.s, que não vi-ve:r:am -a. . . ~ . 
:vida.· po1itica de Sergipe e outras, que eriibora · Do proj~ctq n. n,, d.e 1897, diSj)ondo _sobre 
dignas- de todo o a.preço, retiraram··:se da a promoção de of!lciaes do ex:ercito \1° dis· -
patria, desligadas inteira,mente da :politici:t, cu.ssão) ;-. · · 
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:. -Dd. pr~)ect"õ o::_ l"'i, " & 1R97, à~'tõri2~nao· o· .rão:·-ve:i ú MeUb. G~~çalVes -lÚ:mo;, -·A~tero 
Podei· Ex_~utivo a. eonceàériaobacharel Oct,a;.· Sotelb_Ci~ Fra.nc!isco: VelO'a, Alfredo -Plhto::Al• · · 
via.no · d~ Siqueira.C:.i.va.lçanti, jpiz ···substi- va.ro "Botelhá, Leonel Ftlllo,Antonio -~11.c:trfa.s · -

. tutQ secc10?-a.l do ESta.do r\<;i -. Amazon:a.s, _oito R.odolpbo A.breu; Cupertíno de 'Síqueira.-xa.: 
lDezes_ 'lel1cen~.a. sem ven_c_i_ m ___ e_n~o~._ J?~_ r?'.'. tr!lo·. -~u~.to C_leUJ,entin_?. Telles _cte Menez~~. Th~o- . . -
tarde sua_ ~a~d_e on_de lhe c01rl'.1er (d1scussao. -tomo d~ ~1a.galliaes, Ma.noeLFu!genc10; L1n"" -:_ ' 
.. uníca.)~ - .i --;..~ - _ . . - -:··_ . · · _ iiolpho. Caetano, Erluardo ?imen.te~. Olegai-W · · 
· 3'· ~i~cussa.o do-tJroJeC~ n_. 284 A,de : ts~5_; M:aci~l. Rodolpho ~;i.ixã,o, Padua. Rezende.La,· . . 
~.utor1z_,lndo_ o Poder Ex:ec\lt1vo-a ma.ndar_pa- zna.rtme;. Ga.leii.o C:J.rva.lha.l, Luiz Flaq_uer, : 
fíal'. ao ya.rteiro U,é ·. l" ~!asse da Repa.-rtiÇ~o - ca..~mir:o da Rocha. Oliveii:a Br-~ga, Adolpho 
Geral :dos Corretos Ph1Iom.eno __ Joce1111 Rt~ Gordo, Fernan<io Preste~. Cesario de Freitas.
beiro, os venclmcutos qu~ deixóu -de pérce· Lucas"de Ba.l"ros, -- Pauiino Ca.rlo.s, Ftancisco 
ber. · · ... _ . · · Glicerío. Arthur Diederichsen, Rodolpho Mi,· · 

Levanta-se a. sessãO ás 4 horas e 20 minu- randa, Ovidio Abrantes, Urbano de Gou-veilh 
-to3 . · · Hermeoegildó <le Milraes, Luiz Adolpho, Ca- · · 

• . __ racc:iolo, Xa. vier do Va.lle. Leoncio Corrêà; 
La:u1•0 Mul!el'. Paula. - Ri1mos. Francisco To· 
leutino, Pedro Ferreira. Plinio Casa.do, Guil
lon, F.ranci.soo· Alencastro.Victorino Monteiro, · 
RJvarla.via. Corrêf.,Pinto da Rocha, Vespa.:;ia.oo 
·de Albuquerque. Py Crespo, Cam_pos Cll-rtier,-

30" SESSÃo l!M 14 JONRO DE 1897 e Cassiano do Nascimento • 

Pre~idancia dos Si·s . A~·thur ·Rios, (presidetite, 
Fonsecci PorteUa (i" _ t:ice-presidente)_ e A.1:-

.ti.bre-se a. sessão. 
E' llda e posta em discussão a.-ac-1.:\ . 

thur Rios · (presidente)~ - · · · _O Sr. Seabra .. - Nfio sei, Sr. pre
sidente, . se :serâ est;i. ·_ occa.siã:o, m:ds oppor-

Ao meio-dia :procede-se il. chamarfaá. qual tuna para fazer algumas c.onsidera.cões ·em 
i·espondem os Sra •. : A:rtuur Rios, Gu;;ta.-vo resposta. ao iUustre Deputfi.rlo pelo Parâ; que, • · 
Veras; ·carias -de ·Novaes, Alvares Rubião, por Occa.sião da leitura e dfscus:1ã.a da acta. 
Silva Mariz, Carlos MarceHino; ·Albuquerque da. ses~ã.o de· sabba.•lo, i•eft>riU·$e a palavr_as 
Sere,io, Amorim Figu ·ira, Aogusto _Monte~ do discur~o que tive opportunidade de pro
nesrro, Theotonio de Britto,Serzedello Corrêa, nunciar no dia. anterior. Em todo o caso não· 
Urb.~n:o Santo3. Luiz; .D9llling11es, Roçlrigues· quero perder opportunida.de, si Y. s. per
Feroa.ndes; Guedelha Mourão, Edua-rdo de mltte-me·, -de .fü.zer est."1.S considerações. No 
Berrêrlo, Henrique Va.Uatlares. ·Pedro Borge~. - l>iario do CoTJ.gresúo: de hontem leio os se
Thoma.z Accioli, .Bezerril - Fontenelle, Fran guintes trechos proferi<los por S.Ex.o illus_tre 
cisco Sii. , 't.farinho de Andrade, Augus~o Se- Deputâ.rlo pelo -Pari, cujo nome peço permis
,·e1-o. Francisco Gurgel. Tavares de Lyra.,José sã.o pa:ra. ileclinar, o Sr. SerzedeUo Cc>rrêa.. 
Peregrino. Appclonio.Zena.ydes, Errnirio Cou-· relativa.mente ao d.iscurSo que proferiu n:i. 
tinho, Teixeira d.:i Sá. A.troaso C<Jsta.. H<ir- se5$iL<> a.nter[or: Dis-5e S. Ex., e _peço ~s 
cuia.no Bandeira.. Coelho Cintra, Malaquias- Srs. tachygra.pbos que tomen not.i. do enun· 
Gonçalves. Cornelio !\a. Fonseca, Julio de ciado, e mesmo do que vou lêr, por1iue não 
Mello. Miguel Pernambucc • . Juveneio de costumo reler os meus discurw. Isto mesmo 
Agu\ar. João de Siqueira., Angeio Neto, Ar- está. observa.do quanto ao discurso que pro· 
thu-r Peixoto, Rocha. Cavalcanti, Euclides. nuaciei na sessão de se:xta-'feira: (lendo) 
Malta, Araujo Góes. Seabra. Milton. Tosta, · ; 
Francisco · Sorlre, M:uioel Cáetano, Eugenio «0 S.r. Ser::edello Cor~·êa - Sr. ·pi·esídente, 
Tourioho.Pa.ula Guimarã.es,Vergne rle-Ab-reú, desejava que v, E:c. me desse uma informa· 
Ampbílophio, João Dantas Filho,. Adalber.to çito. A.acea e o tramumpto ~'aciuillo gue !<e 
Gui111a.rães, .Rodrigues Lima, Tolentino dos pàssa ''°'Gamara . Ora Sr-. preside·iite, ierido 

· Santos.Eduardo füimos,Pa.ranhôs Montenegro, hoje o Dia.rio .Offieia!, e lendo com a maior · 
Marcolino.Mour:i., Ga.ldioo Loreto, Torqua.to o.tterr.çao -_o disc~wso àtJ Wustre Deputado pela . 
-Moreira, José.Mürtinho, : Heredia .de Sâ., Xa.- ·Bahia, e !lue, jr.i ágora 7-!W peniôe, posso cha
vfor da:SiLveifa. óscar Godoy,_.RauLBar.rôSo;· mar de nota?Jet orado;· "e muito illu_strJ:" corre- · 
Belís\).rfo de- sou_za~ Pere~ra dos S~nfos, ~ilç) itgioria.rio... _ _ _ _ _ . _ 
Peçanhtt., - 4-ly-~ -- de ~mo,~ :~gostu:t_ho Vi.dai·; : ·o s. Se l,;::a.:....sif ag;~.a? ! _ 

. Ernesto Braz1lio,- 'Jul10.- Santos; .• ~lecu~no -· ,_. - . ª - - . ·-,. . 
de Souza _ Beruaraes Dias Urba.no Ma.reandes, · O Sr. Se-i·::~Tlello ~"''ea.. . -~ncontre~ o 

. Paulino d~ só\:.iz.a. -Junior:~ Ca.m:_poliila.; :.Mt!-y~ - seg1"ittte_ (tê) o-Sr. : ~·a:•. Ftt,Ça· fq:oqr· de 

. ririk, Galogeias~ ·João-, Luiz, \ Carvà,füo -· Moú; ·1'Cr .a 1t0fa cW.-t_a,?~YY!ª:f!lWJ. -__ 
- - -~- cãm~ y;u~:' .. · -:, ,._- .--_· - : , . : ·'.'. ._. ~ _-_ --

.• ; . .• ·- . .. -- - . .·-:~- --=--~ :.: : . . . ' . -~ . ,•. 

.\() 
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Refe1'ia-fue então ao facto ro nã.o ter sido pela ri:ifcirrila â.o 'Tribunal de' C~ntas, pór 
. pdiscurso .reví~to por mün.c(CoMiilua leiiâo) quétões fin].nCeiras E:: muítitS outras, .. · 

· O SR: SE.\Bu-Tudó isto é. ailte1'ior . • · -;- O Sr. &1·:;.,_delfo CorrGa: Em todo o-.ca.<o · · · 
. encontrei o seg1tinle que é cathegoi·ico: 8. E~, o Sl{. SERZiIDELLOCRl.UÊA-Vamos i~ ques" 
• cr.ffi1·ma que c01ista dos 1-iinaú um di.<cu~·so tão de 1wnra.. . . "··· · 

'il/.eÚ em qv.e, ata.c<mdo 'D~Olemamente o llfaiec e S&. SEABR,~-Volto á-que:;tão . . 
chal Floritúio Pefo:oló; o fl.:-;_jJOl' te1• 'f'eT<JY>Yl.Ó.<lo .... Ur>lSa. DÉPUTADO'--: Vólte a díscussã.o da 

. os g~nerae3: c~r.to que no entanto eu -~ zw~ a.cr.a. µarque o que se esta é perdendo· tempo. 
l!ai;ia pr-at<çado. . _ . . • (Ha outi-os apa.-tci.) · . . 
. O_ Sr. Seab~·a.,--'Co11lra faç!os ni'Io. hrr- .'!-1·,- · o Sn..- SEAniA:..,E' a àcta que se está dis-

gzm,entos.- . .. . - .. cmindo não h<!- duvida ; mãs, não se perde· 
' O Sr. Ser:::edello Coi·réa.-Quero 11ergu11.· ! tempo· quando VV. ·EEx. fazem accusaç5es 
tm· a V_ E~. si e pos.~i?;el consíg'llar na acta e sómente.·quando S(') lhes t>ei;ponde. Pois bem, 
.d~ ·amanha: 'Um convite q•.'e faço ao noore hei de·.dernon:otrar que S. Ex. estã. em e:rro. 
Deptl!ado para lfr çste discu1·sa em, que cli::;. \T,·ocam-se di-i:ei·sos opm·tes.) 
haver c!Insura 1r<inlu4 e vdwmcntc ao ·Ma· Foi. 'Por occ<tsião· igualmente da discussão 
?"eclw.l Fiorianno. pela reforma dos 13 ge- :la acta que o illustre Deputado pelo Pará 
n~ra.es .» · f.;z accusação, dizendo que não sabia si o 

momento el'.a :pro:picio. Acompantmurlo S. E:x:. 
Pol"tanto.Sr. p"t'esidente.o illustre depurado vnu responder-lhe neste mom~oto : mas. Sr. 

peloParã. prvocou·me a que lesse pel'ante o presidente, si S. Ex. acha que a. oc.ca.siâo 
Cam[l.l'a. um di.scurso em que S. El':. fei não é propi.cla, sento-me. 
graves censuras ao MarechaLFlorianno. o Sl~· Bez.o:aatLFoxTEC\ELL'E dá um aparte. 

O SR. SE:RZEDELLO CoR.rLÊA.-Pela 1·eforrna o SF .. SEA.BR.A.-Si V. Ex. quer rens~1rar; 
dos 13 genewi.es. Esta ~ que e a questão r1e censure ao seu co.t·ellgionario,. q_ue igua.1-
honra, V. Ex. seja. leal e det'.o.. n\fo se d.~-.;\e l me o te fa.llou por occasião - <li\ diwussão 1ta 

o SR.. SEABRA.-Perdã.o, 'VOU ser o mais <\Cta. Eb t~ -verdade, S:r. presidente. Não 
leal passivei. Quando, Sr. pre,idente; pro- vou passar .alem, mas obser'1o srmplesmente 
feri o discul'so do clia. .11 e referfodi>-me a que qua.ndo pi:ofüri .o meu discurso era. o meu 
s. Ej:. em respo~ta á ~;rgu.\çã.o qu~ me fazia. intento most.r'.2 Que o illustre Deputado pelo 

.. de revoltoso. di;;se que s. E:x:. o era ta.nto Pará. era co-r.éo no delícto de revolta •.. · 
quanto eu ; e procurei demonstl'ar pelos an- ·o SR. SEP..ZEnELW Corta.k\.-Mas uão con
tecerlentes de S. Ex. Referínd·i-rne ·aos mes- seguiu. 
mos fa.l!ei da cen~ura. que s. E$.. le'I.; ao O Sa. SEABI.tA-... e trouxe para a disciussão 
Ma:recha.1 Flo.riauo Peixoto mesmo depois .. , a. cpposição que s. Ex. fez ao Marech!tl fio~ 

·O SR. SEP..ZEDELLO CoRn.Êã-Pela reforma riano. (Trocnm muitos apartes.) 
dos 13 lfenel'aes 1 V. Ex. leia o discurso. (Ira Nilo h<t meio .de retirar-me desfa tribuna 
outros apartes.) ·· sem dize1• aquillo que entendo de\'cr dizei•, 

O Sa. SEA.nRA-Vou ler, ma,; -vamos logo (q,JJcr:rtes). Espero. Sr. I>resiuen te. que V. gx. 
liquidar urn ponto ; v. Ex. fez ou não rez pl?c;a aos nobres Deputados, j:i. que nada. lh\'S 
accusa.ções ti'emendas, terl'iveis, ao Ma.i•echa! mereço. alguma condescendeocia. para as mi-
FLoriano Peixoto· nesta. Cam~na ~ n\ia.s considerações. 

O SR. Si:::J>.zv.Dl-":LLo CoRRÊ~-Fiz, mtis não O Stt. Pl\'ESIDE::>T&-Att~nçilo ! Pare~e-t_e 
pela reforma: dos 13 gene!'aes. No meu, dis- que a Jiscussiio do ;1ssu11!p o que tra:r. a ri-

d l · · b f. 't buna. o nobt•e Depmado não é cabivel na. oc-
curso ec arei qtte trn a ,:n o accusações. c:..i.siio da. di~cussão da acta, nma ve~ que 

O SR. SEAB:tA-Bem, S. Ex. que havia. não se refere a irregulai-ídades dl~ mesma; · 
·dito que simplesmente ba'llia feito g-uerra. ao teria mii.is cabimento no expediente. 
Ma!'ecbal Floriano Peixoto peh• pre'õccul)a<;.ã.o 0 Sa. SEARRA:-Bom, neste caso peço. a 
·de que elle pretendia-perpetua~-s~ no Pode~·. V_ Ex. que me inscreva para.. fallar no ex
não se compreheo.de qu.e passad11, tal p1'eoc- · -pediente; mas devo dizer-lhe qµe. como 
cupiçiio, lhe füe~se censuras. agora, não cabia tarobem ao sr . .serzedello 
· .O Sa. SERZEDELLO CoaRêi-P<ir est~ 11re.oc- fa.\lar por occasião da disrmssão da acfa: 
cupação·,só, não ; seja leal e não argumente Sendo assim, a observação de V. Ex. cabia-lhe 
<lssim. · dei direito. ,_· 

o Sa; SEAB[U~Agraaechlo. OSP.. SERZEDELLO CORRE~\.-Sin_to que v:Ex. 
o SR, SERZEDELLO CO&Rf:A-Por muitos perdesse t<).uto iempo e não lesse o disc11rso, 

actõs çlivergi de S. Ex:. o Marechal Fl.c-rianrf;_ O SR. SEABRA:..-volta.rei ao assumptq. 
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·. O Sr. lllanoel Caetano - Sr. occa.siri.o, o Sr. Gonçalves Ma.ia, q_ue disse que 
··presidente. pe1·gunto a .. V. Ex .. si estou ·nas a eleição de Ourícury era um trabalbo -artis

mesma.s cond.ir;ões do ora.d.ar que IJrecedeu- ticO, bem füito, com a ca1ligraphia e a.rer1a:
me, uroo. vez que· quero fazer uma ·reclama- çã.o uniformes, tudo isso nas oito secções •.. 
ção sobre. imppressào de. apartes e expliç~r o s~~ Jo,\.o DE S~QUEIR.J>....:_·Pefa, vótaçã.o~-
a minha situação i•ela.ti vameiite· ao illustre · · · · · ··· 
Deputado o Sr. Joii;_o tle Siqueira. o SR. MA..c,OÉL CAETANO- O.ra. si ísto não ' 
. O. SR: PRE.'SIDE~TE _ Pó de fazer, ciesde que prejudica. va os camlidatn:=; 1egitimos da ma.io-
se trata ·aa acta da sessão anterior. ria, p:·ejur1icavá; entretanto;· aos contestantes .. 

daq u<~llí), eleição. · . 
O SR. MAN01~ CAETANO -Tenho. de refe- Eis aqui porque trouxe cor.a.o exemplo a 

i'ir,me. a.o discurso do meu honrado c_ollega eleiç15.o do Ouricury _ .. : 
Deputado ])ela Bahia o Sr. Adalberto Guima· Proseguin<lo ain•1a o discurso do meu dis-
rães. -Por occasíão deste discurso agitou-se tíncto collega.. aproreitou-se o nobre Depu· · 
grap.de questão .na Gamara e eu not:i.va, por tado da ~ande concurrencia que havia em 
parte do illustre Deputado por Pernambuco. cer·tas. coÜegios ·eleitoraes da Bahia, 
o proposito rle não deixar continuar a. dis- Corno ar;;umento de semelha.nça, disse eu 
cu~sã.o. S. Ex.- iote!·rompeu constantemente ainda : «Como em Flores.» . · 
o orador, e pot'· causa do tumulto que então Isto não e meu ; e do Sr. Gonçalves Ma.ia 
havia, sem querer aceusí),r a tachygraphia quana.o· contestava, o p11recer. 
em que conhe.;o toda <L rectidão e imparcia.li- Em Flores. nas duas unicas secções que ha
dade, meus apartes não foram tomados. e via, os amigos do nobre Deputado deram 
diz-se simplesmente : (Trocam-se ;;iolentos presente todo o elllitora.do, excepçã.o unica elo 
apartes entre os Srs. Manoel Caefono· e J~üo de chefe politico e do juiz de rlíreito ! . 
Siqueira.) Ora como o eleitorado que me ele- E~ta, é a verdade. Sinto ter-me envolvido 
geu conhece os rtieus habitas de moderação nesse ineirlente que de neuliuma fórma pre
nunca alterada. é necessario restabele~er a judica aos honrados representa.ntee: l~gitimos 
verdade para que elle conheça que não pro- de Pernambuco, mas que não podia ser tra
voquei tumulto, quando o Sr. Adalberto G:ui· zido como ar·gumento :pelo npbre Deputailo 
mai-ães discutia a eleição. com relação ás outras eleições que se reves-

Quando discutia o meu nobre amigo, ó Sr. tissem dos mesmos effeitos. (.il!uito õem.) 
Adaloerto Guimarães. a eleição do 5·• districto 
da Bahia, o Sr. João de Siqueira tlizia.: « Ma.s o sr .• 'João de Siqueira (para. 
entao é possível que o 5·• districr.o da. . Bahia imia explicação pess~al)-Sr. pr~sident.e, vê 
rião possa ter um 1"epresenta.nte ~»Disse eu: v. E'x. que sou chamado á tr·ibuua pelo illus· 
«Como o 5° districto de Pernambuco tambem tre Deputado pela Babia. · 
não pôde te1• um rept>esentante. » s. Ex. peocu1•ou, na.. ultima._ sess~'.l!. em 

S. Ex. in:flammou-se e disse nesta. occasião: a.partes, ferir-me, refenndo-se a ele1çao do 
«Tive necessidade de engolir mui.tas actas da 11istricto que tenho a. honra de representar. 
eleição da Bahia.» Fallou s. E.:. em Ouricm·y; e roa.l sabe que 

o SR. JoXo DE SJQUEIR.A. dá um aIJa.rte. nesse município tive muito poucos v_otos; 
relativamente áquelles que oolhera.m os illus-

0 Sa. i'>'fa:SOEL CAETA."'O - Disse eu: « St tre:;; representantes ela chapa. do Partido Re· 
engr1liu, tez trap:1<;it.» Sabem os collegas que publicano Federal. _ 
não sou capaz de ofl'ender a ninguem nem Fallou ainda s. Ex. em duas secçoes da 
faltar com o decoro e o reSJ.)elto que lhes Flora, q_uanrlo ellas fora~ quatro e niio duas, 
devo. (Apoiados.) · como disse, most1•ao.do ass1m S. Ex, que tanto 

Posteriormente, explicando em aparte,disse conhece a. eleição do Estado do Pernambuco, 
que outro não podia ser o dilemma; ou en- como te:n mostrado conhecer a eleiçãv do seu 
goliu e fez trí),paça; ou não engo!iu· e ca- propr-io E~tado ! ; . . 
lumnia-se a si proprio. _ Mas, sr. pre~idente, e preciso que d1~a a. 

Eis o meu í),pa.rte que desejo seja rectifi- v. Ex.. em affirrnaçiio ao apa.rte que 1!e1 na 
cado. . · · Camara: traguei uma. questM que podia. s~r 

Posteriormente. di~cutindo o meu illustre aqui aventada e que atfectava toda. a eletçao 
collega o Sr. M.aiberto Guimariles, o nobre do Est;tdo da Bahht. - .. ·· . 
Deputado.~empre interrompendo, dü:ia: «Ob.'l 0 SR. ADALBERTO ~UDI."-RÃES'"'.".Si não fez, 
eleiçõ~s accorde; eleições em que nã.o_ha cer- não.cumpt'íu 0 sell deve_r; 
teza; eleições filhas da fraude, do .· errq e do 
vicio l » ·· - o SR. JoÃ.o DE StQUEm.A.-'Nã.o tendo coni.pa-

Emresl)osta,·diss~ eu:«Corno·e'm Ouy;icu1·y:)> recido o cont.E'.sta.nte, e, como ó na.tural. nã.o 
E por uma. razão muito simples; a. interpre- conuecerido nós. li lhos de outros !tstado_s,_ a 
taçfio não é minha:, -é ào contestante daquélla vida intima daquelles Esta.dos, cuJas ele1çoes · · 
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· }.NN'AES DA. C.A1llA.Rá. . . : . . · .... _.· ... , .. 

~--~tudámos, _.li . ~impl~niente- as a~tãs -· e~~~~~- sa.~3 .e~ ~-e~_'ye~éi.m:énto_s~_:Â~ · Commí~<{· , 
<:nmentos -que .. naqtielle·: momento·me·foranf âeúrç;i.rnento. . · . :. _. .. · 

- f()r~c:_cidôs·~ .ae~ o:meu parec~r cõm r~Ia.çãO: Í!i -- .· De:All)"edô de~Lima. Albuq·uerque; telegra~ · 
_e~e1çao_d,o l d1$i;r1cto da. B.ahia, ~-qe foi a.ppro: phista-chefe.da Repartição Ge7ú·dos T~legra
va.do p~la qamar~. .-· -· . . ·: _. . · · . phos, .pedirido um anuo de licença· cqm .ven .... 

cou_tinue1 a. estudar a ete1çu.rJ do~ demais cimentos:....:.A". commissão de .Petil;Ões e· Pode~ 
d"istrictos e_ deste estudo resulto_u ~ des.coberta res: . . . .: . · ··· · · · · 
de que .·o~. governador', . pelos representantes -. 
da. assei:nÕléa-esl:à.dual. ha.v:ia -formulado uma · Telegra.mma: . _ _ 
·lei prorogando o mandato dos conselhos ·mu- · 
llh:ipaes -de abril ·para.alem d(I. {'leiçiio rlé 30 "Maceió. 12 dé junbo de 189i...-Aos Srs.mem" 
de 1\ezembro, e foram ~tes conselhos assim bros da Mesa:d3. C:..mará. dos Deput11.dos- Ri\:». 
prorogados que pr:esidiram a esto. eleição! Terminando · hoje o · ma.n'dato do Exm ." 
. o SR. -ADALBERTO GUL<aR.ÃES _ Nã.o ·e Sr- ba.rão de Tra.ipü , a.cabo rle assumir o go-
. verno deste Estado no carn.cter de·governador 

exacto. · · · · · eleito ps.ra. o . novo perlooo c.onstit.ucicmal. 
O Sn.. JOlo DE S1QuE1R.A.~O nobreD~put.ado saudações.- Dr . . J1Ianoel Josd Duc,1·te.-

que me !lbnra com o seu aparte ainda confir- Inteirada. 
mou isto em. seu discurso.· . 

.O SR.; AD.U..l3F.:RTO Gm.\1Á.RÃ'ES-EU con'fir- Comp~recem mais os Srs. : Silverio Nery, 
mei que o manda.t o tinha. sido proroga.do Matt:i. Bacellar, Anisío de Abreu, Ildefonso 
dentro da legi~latura. Mas não se segue dahi Lima, João Lopes, Frederico Borges. Tl'tn· 
a ·conclnsão que V. Ex. quer tirar. · dade, Coelho Lisboa, Jo~e Mari1tno. Pereira 

o sa. JoXo DE StQVEIR.t-Si foram proro- de Lyra, Barbosa Lima, Mar•t ins Junior, :Mo· 
reira. Alves. Neiva.. Jwme Villas Bôtu:, Castro 

gados dentro da legislatura. então, que·neces- Rebello, Pinheil•oJunior .. Jeronymo Monti!iro; 
sida.de ha'Via. da. prorogação -~ · Irioeu Macha/lo, Alcindo Guanabara. Timo-

0 SR. ÁDA.LBERTO GurnARÃ.t::s-A-lei é de tMo·da Costa, Augusto de Va.sconcellos, · Fe-
1895 e V.. Ex:. está Ihe_dand.o a da.t..;:de .1896. lippi:: Ca.rdozo. "Fonseca Poi·tel!a.Erico Coelho, 

O .SR.. JoXo DE SIQUEIRA-Mas. Sr. , 1>-resi
dente; uma 'Vez .a.pprovada. a eleição. do 1" 
districto da. Bahia.. claro està: que eu não po
·día aventar esta questão quanto aos <!ema.is 
districtos. .· · 

Ba.rro;; F~a.nco Junior. Mendes· Pimentel; 
.Monteiro de Bo.rx·os, Lamounier. Godoffedo, 
Arthur Torres, Alencar Guimarães. Bi'a.zilio 
do. Luz, La.menb.a Lins e Possidóuio da .Cunh~. 
· Deixam de comparecer com cau-;a pa.rtiCi

pada os Srs. : .Joã.o Vieira, lldefonso Alvim, 
Luiz Detsi. Ferreira Pi::es. ·l\fatta. )Ia.bado, No
gueira Junior, AlJ:'L•edo Ellis e Me!lo Rego (8}. 

Aguardarei, entretanto, para. melhor res-, 
ponder. a.o illustre Deputado que acabou de 
océupa.r a. attenção da Oama.ra., quando tiver 
de dizer al:;um;i. cousa. em relação ao parecel' 
que dei sobre a: eleíção do 5'• distrlcto da Ba
hia. · · 

E se1u causa os Srs.: Elias Martins, Jla.rcos 
de AJ:'.aujo, Torres Portugal, Ar·istir1esde 
Queiroz, Leonel Loreti, Silva Castro, Ponce 

Em seguida e approvada a a.cta da sessão de Leon. · Domingues de Castro . . Gustavq 
antecedente. Godoy; Bueno de Andra.da e Edmundo dá 

Fonst'.ca. (l.l). 
O Sr. P.residente-Va.e-se lêr o 

expediente. · O Sr. Paula/Ramos-Sr. Presi
dente,'venho deSempenbar-me de dous com- . 

O . Sr. I• Secre-tario procede a promissos que tomei; o primeiro, na. sessão do 
leitura do seguiu te ·dia 11. com o illustre Deputadp pelo 1° dis

-·EXPEDIENTE 

Requerimentos: 
· De Fernando Pereil'a da. Rocha. Paranhos,. 

pedindo para organizar colonias infantis agri-. 
· colas . .. mediant e as ·éondiçi)es que estabel00e. 
--:A's .. Gommissões de Fazenda. e Industria. · e 
de Orçrtmen to. . . . . .. -
· · .Dos ·bilheteiros· da Estrada de Ferro. ceritral 
do' l:lrazil, pediridõ seja reparada. ·.· a ·· injustiça 
: q.ueso~r,e~a.m com a dim.inuiç~o de.50$ .:iii.en~ 

trfoto da Bahia, e o segundo. com om·en paiz, 
na sesgilo de 2 de dezembro do anno -passado, 
quanii o estava em discussão :nll$11t Casa. o 
projecto que autoriza.va o Governp: .à ~r~ 
renda.r as estradas. de ·rerro -federa.es. . , 

O primeiro compromiss9. Sr. Pre..~dente. é 
simples; nelle, serei j)reve,_ pois qu~ __ o .das• · 
empenho delle consta. apen~ _d.a l~itura ,de 
trechos de um discul'SO pt·onuric1ado pelo 
illu$tre Deputa.\l.c:>: pelo 1° distTi~to. da· Ba.hia; 
quando ' servia: ·de paranymp~o ºª·· co~lacão 
de grilo dos bachareis, em J4de dezembro de 
1895,, na. .A.ca4emill. de Di~~ito: d<>~R.eC.~fe; .. 
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- . -- -:- -- --- . -· -· ... _ ·-... . ·---· 
º· ~- SEA.BRA_.:....Accr2sce~te: e onde a.~u:· mentes e invenéiveis irmãos ri_o'-~.d~!!Ses ... 

sell1e1 ·a revolta; . .· . ·e·. :a despelt9-da pa.z de 23:1:le agosro: ·.· · . . 
0 Sà. P.\ULA RiU1.ôS-:Vou ler o dis~urso de · A R.ce_publica, -é mi~ter. que ninguem·sê U-

V. Ex. . ·• _ · . · . ·. luda,na.o . se co~solidara. e .11em, gosará. !le, .. . 
s. Ex: iio terininar · 0 · seú ·discurso." 11a· ~az ef!1qua.nto nao . d~appar~c~rem eis .. ~-: 

ses~ã·o· · dcfdia;, -ll, dando· ainda mais :uma tillios ! .. :. . :. .. . 
. tirõva de sua innocencia'e.da sua in_1enuidade, : (Os Srs. Ca4siano· do N~rniment~. -Ptinio · Ca~. · · 
maoifos:tando·os seus sentini~ntos_ rle' cordut·a. sado; Pinto da Rocha dilo ueheáientes apartes, 
e de confratel'n!r.ação, pediu.a todos OS bra.- test do 1 · d S S li ) 

. zileiros q_ue consiuer;à.ssem a. füswt•ia. d.a. re- pro an can "ªos :canc_eit<ls . 0 r. !lí1. _ra . · 
volta. como uma. pagina. v.imda., .appallou « Os republica.uos sinceros e bem inten

.para. todos' os brazileíros para que, . unidos, cionailos não podem e nem devem ainda. 
tralialhassem pelo engrandecimento da patrio.. · e;;t.a1• tral).quillos ·a respeíto da. sorte e do 
Nessa occa.~ião, Sr. 11rfi,,4:dente, surp1•ellen- futuro da. Republica. que é .mister ser ama.da· 
dido com :i. linguagem de s. Ex., dei-lhe o .es· pelo povo; jã. que não foi feita por elle; e o 
guint.e o.parte: · meio de cons~guir·se semelhante daiàeraium 

~E' v. "Ex. quem préga., hoje, esta. dou- não é certa.mente o ·que foi emprega.rio pelo 
t1'ina., quando h .. ntem, entre os seus a.lumnos, .governo pnssa,lo, e muito menos o de· <aae tem 
depois de amnistiado e quando voltava do lançado mão certos governadores, tyrannetes 
exilio, pr. ,; .. ava. a. revolta.» c!e comedia., feitos pfilo celebre systerna. das 

""' acclo.mnções. os qDaes tanto teein trabalhado 
O nobre Deputado pela. Bahia. Sr. presi- para. que a. Republica seja re_puta.tla. uma in

dente. regQ$ijando·se por ver que eu tamhem titoição odiosa. e maldita..:> 
conhecia. os seus trabalhos ora.torios, a5 suas· 0 ·sa. SERZEDSL"LO · Coruú:A.. _ Defenda.·se 
producções .;->arlaroentares, deu-me o se-
guinte aparte: . . . . . . . agi>ra. ; quero ver. ( Erilaridad~.) 

«V. Ex. ê..~nca:paz de mostra.Mn·e a oc.~a.sião O Sa. ·PAUL.~ RAlios-E é esta a. lingua- · 
eni que prt.Juei a revolta entre 

1 
os w.eus gem de um professor de direito entre os seus . 

. alumnos.» . . a.lumnos ; ·eão esees ·os sentimento~ de cor-
. · ·· dura. de urn amnh;tiado ! (Trocam-se muitos 

Sr .. presidente. ém resposta a. este aparte, apartes entre os Si·s. Cassiano do Na~cimento, · 
me cingirei apenas. a. ler alguns trechos do ,.~!'bm e outros S:-s. ))eputarJo~.) 
r1 iscurso do nobl'e Deputa.do, pro rerido no dia ~ 
14 de dezembro de 1895. na. Facul<la.de dó O SR. PAULA -RAMOS - Sr· preSidente,·· 
Recife e publicado com autoriza.çào de s. Ei. requeiro a. V· Ex. que me conceda. mandato 

·Neste discurso. Sr. presidente, encontro os de manutenção da palavra. na tribu.a:i,. 
Se_,"llintes treciJos. (1l{ostmndo iima IJrochura.) 0 S~t . PRESIDENTE- Atteoção, qu~m tem 

Antes de lei• es:ies tl'eclios quero prestar a palavra. é o Sr. Paula Ramos. 
um serviç.> ao nobre Deptit.11.rlo. m0>t.ra.ndo á . 0 Stt. PAULA. lLuros.:_Vejo que v. Ex., 
Cama.ra e ao Pa.iz.que a adll~ão que S. E."'t. s 'd te · 
presta ao governo do Sr. Dr. Prudente-de Mo- r · presi en ' estn. disposto a conceder-me 
raes não e de hoje, vem tle longe. 0 mandato de ma.nuteoção. . · 

Faço a S. Ex.;~ devida justiça.. 0 SR.. VIGI'Oltl:.'i'O Mo~"l'EIRo-Isto e muito 
O Sa. SEARRA- Fo.ça.-me uma outra jus· honroso par:i, um partido de adbesistiis . . 

tiça,, a de acr.edita.r que sempre que subo ã. O SR- SEABRA-Onde estã. a revoita.1 
tribUD&. e para derender-me de a.ccusa.ções 0 SR. CAS..~O DO NASCUIENTO-V. Er. 
d~~ ordem. não a. quer ver . < 

O SR. P .. 1.:0t"A. R.A.~Os-Desde já dou a V .Ex. O SR. SE>.l3R.i\. dá um a.parte. 
o instrumento de defesa: {U.) · · . · 0 SR.- CA.SSIA.NO i>o N.\.SCTIUE."lTO_:.Nunéa. tui. 

« Ainda. 'ba por abi uns dictadorc.:in!to.v qu~, solda~o de Saldànba da Gama. 
para lioimi :.nossa.. e completa victoria. da~ 0 ·sa. SEA.111\A-Ni.i.ncafüi soldado de nin-

. instituições, devem desa:ppa.Tecer, e aos quaes 
!\ hist.oria furá. a. justiça que merecem. · gu_em_; !ui soldado _de.mim_. mesmo. 

CahirãÕ am:i~dlçoados por . t.oda Nação e U.t.L\ voz - Fôi .soldado de · Custodio . de 
. volta.roo·fl. -õb;;cul'idaâe de .onde nunca: deve~ _Mello. . · · · ·. ·:·. . · 
~rJs.m te1" sahido. ~ · · ·~ · ·. · · · . o se.:: Pn.B~ENTE~A:~nÇã.o. Pe~ a~s 
. ·_ - Ah! senhor~, sempre que sou o)lrigarlo a :i.1- Srs":Deputados qu~ .nii.o interrompam o orador; 

lndir a ElStes· cqmpromettedores da honra da quem ~em· a.. paiavi~ é o Sr .• Paula: Ramos. -
Republica, : lembro-me com· dôr e -amargura· . . .. -= . . , . • ... 
dã.S atí:oeid.ades e~ba.rbat•idades que aínda.oon· . O Ss. •. . :·PAULA RAMos-Depois; Sr: presi: · 
tinua.m·o. se~ exercidas-contra. os noss.os inte~ :_dente,· de·uma. serie '"de coDS~P,era.Ç.~-Ms~ .. · 

.. ~ ~ . 
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g~em. -encontro ainda. n~ diSCUl'SO·do n~bre E' 'sómente jsfo· :·qu~ ·de>'~ ilizer,· ~m:i·e&-
Jiepiltado pela. Ba.biit'0s seguintes trecli<>S.·. ·: pó~ta ao nohr:e deputado pela Bahià. 
-·o -·s.a. SE.U3RA.-Re_pito : onde está a re- Õ Sa •. SEl\BRA_.::A Ni1ção nos j11lg<J.rà. 
VOlta.1 ; · . . . . · . . . . . 0 Sa . PAULA: RA~IÓS~ P~so ll SO.l vÚ O se-. 

O Sn.. P.Àv"LA R.ufos- Está :\qui; V. Ex. gul:ldo ~oinpromis::-o qne tomei, mtiito . mais 
vae ver. : . , · .. ~olemoe,- in.uito mai;; serio, mui_to mais gr{l.'Ç"e, :' o Sli. Sr;ABRi ;_Não me ra,;;am cou.tar his" porque é ui:n cozu'promisso riom o p<Üi e in'te-
t . .. " 1·e~s·~ i10 seu fnt~ro, :\s suas <'.Oadi(;ões ecooo: 
on"~· . nucas e du11nee1rus; ;lo seu boio oomc, e·a 
·.o SR. PAtiLA. ·RA)fOS - A minliü: V. Ex•. estabilidade da ltapublica. Retiro-me, Sr. pre:- · 

póde contar. (Côn! i1í1Ía. . a ·ler,) .. sfrte:1te. r~_projecto_ qne tenciono submettet• ª-
: ~ Iod-Ígnos 'sfio os:.·q-né-_,uão se 'revoltam ~DSl~et':~Ç<J.·º· do. C~mn.i'll_, re~og;1odo a. ·aut_o-

deanle cln:; des~!'i1 ças da nah-ia ! iistiçao tla~,1. a~ Exec~ti::o para ~rreudar as 
e - · l~ ll -~ . · •u· d'" ·· . t . estradas de ferro -da Uoiao. . . 

. om~ nao _re )e ar _e o c1 '' ªº· an e .uma Quando €m outubro t.lo anno pass:ido a 
tyranma :i.v1ltante pa.ra a Repllb!iCQ..i . . ; · ' '"': , , . · , • ' 

Com9 ossistir .impa.s~ivel ao trucidamento ~llustr.e C~rn2n1:;sao ~e Or_çament~ ~p1 e:sent~~ 
barbaro· de nossos irmãos río · gr>tndenses, ª consideracao da C,imai ,i. u!:1 P! OJecto co 
aqueiles hoos e invictos brazíleiros, por um cerle~tlo no ~º~:ruo a~tor1~açao. ~ª!:ª ar
tyrannete igooraute e :s rngutnarío, e o que re?d:•r .ªs ,estl a<l.,t:s de fe1 ro, <'IUto~1S<l.~:ª.º 1ue 
cie horl'ipilaote se t r-m pass:ido nos outcos fo1 p ,it1 oc_.na.tla pelo o.obre leader ~·l m.nor1, e 
Estados t!n Republica.~ clle~e ~nI<J? do Part1?-o ~epu~hco Feder:_l, 

Como fe~har o· OU\idos e ser iod·flarente 1 ª?t·'º i eumdo, occ~pe1 a tr1bun,l e em loooo 
aos gemiu~s que"' à inda. se 011 vem d!s victi- discu1·so. c~mpreg_aei todos os esforços pam q~e 
mas f'eítas w1.quellas bellas ~.ampinas, mesmo esse pr?Jec~ na~ fosse con_verthlo em le1 e 
depoi' d:i. paz le 23 ·<te 3_,,.o·to 2 J~clare1, ao terr_numr esse .11s_curso, que co~-

• "' < 
1 

• . "'· " • h· . ·s1da:rava a medida. quer sobre o t1specto fi-
:1.fos entao .0 capricho iJe u:_n homem ,\ de uaoceiro qnei· · ~ob ·~ o' aspecto ecooomico e 

ensan,zueota1• toda. uma naçao ~ ! ' , ' . . _ >:i. ~ . • • ·, . _ 
A Republica é 0 govierno _do inforesse da q~er,::;obre_ oa~pec:to pollt1co, como um .ver 

nação da virtude ou é o ·rroverno do vicio d,\deiro ~-ª"ª~tte. . _ 
de a udaciosos as;;a'ita.ntes ,fe posicões, gover: ~es:e ;1.oterregno d_as sess?es, pe_rc.<?.rreu~~ 
no ao ca.pticho da :uribição e .do e ·teriniaio 1 al,,.un:. E:stados do po.1z, a mml!a opm1ao fq . 
~ . · ' . . ,.· . _ x . - taleceu-se, os do.dos que ·colhi vieram c<>n- , 
_ .. e_o é, sêde, revoluc1on,1.1os, vo::. ta.mbem.» "t:ncer~me d~ .que a·_ bo:t ra.zãó esta.v:i. da _ 
· • · · · · · · · · · · · • · · • · • · - . · · · . .. · ... · . · ·. ·. . .. . mmha. J'llll'te, qtte o :u·ren~ameoto das estl"a-

- · : · · · · · . · · ·. - . - - · · · - : ~ - ; ·. · •...•. · .... ·. ·: • . _. , d!s de f~:-ro . é ·uni verd_a~eir_o ~es.tstf~ ~~e
« Elia (o orador refere-se à Republica) ainda a_or~ a:s~umta .proporçue,. _muito ma1ore,.. 

corre puri"'o · : :. I (.4po;ados .) 
. "' · . . . Não e, St•: presidente, como já ouvi dizer, 

« O co~soU~AMR accll'l;ma'.lo a brn. desman- 1 este pro.jecto urn projerito de opposição <\O go
telando a sacr1ticamfo; . e -mister . os e~fo;:çcs vei·oo; não. Si clle pmlesse ser um projecto 
coo~re~ados de to1Ios os bons~ s~uc:aros . r c- de opposi<;ã.o, elle erti: um projecto de opposi· 
pt~ l:ll1c•\nos. pai~': S:"l val-a, e n1i? sao _:is dou- ç.lo au Congresso, porque foi elle quem votou 
tr:nas do Jac~b1m~mo pers~gmdor, . ~nteres- a. lei dC! autorização de que 0 gove1·no quer 
sciro e snn;;u1nar10 a;; ma.is couvemeute:; e lançar mão. ' 
<'pportuuas » . · . o SR.. CO!::L!IO Cll\TR.A. ·- Reputa/la. . mcd írla 
· O Sr-:. Vic-roaz~o MoNri::m.o (.fotcr;·om- . urgeotissima e _até agora. não executada.. . . 
p1mdo -º ota.rl~1·) - Maaifest'J,~ões d~csw. o~- o se.. P .... uLA. RAM:os-0 projecto era apre
dem sa? muito ~onro:;t•S, Ptt!':i. o :sr. Jullo seatado, como bem lembra o nobre Deputado 
de Cnst1lllos, partidas elo ~r. ::seabra. . por Pei·nambuco, como consignando uma me

. O Su. PAULA. RA~rns- Sr. presidente, creio 1 dida u rgentissima, de irnmediata. exP.cuçã.~. 
que me tenho (lesempenhado do compromisso Pç1-ece-me, Sr:. presidente, qne nada mais 

: ·que· as;; o mi com o aoi:.re deputar1o pela Bahia. oppot•tuno· do · que- _a apresentação, hoje/ do 
.A' Caina.ra e ao meu paiz me . cabe o direito p1·ojecto · revogando aquella autorização. · ·. 

· de fazer uma p~rgunta : si S. Ex., proressor . E' necess-1rio · que· saiba.mos qual a :po
. -::,ile direito, em uml\. academia. em uma so- lítica. que de-vemos · ~guir· em ma.teria.-- de 
· .. . lertjnida.cle claquelle · genero, em que se acl1à; obras publiciis.<Essa in.11eci~o em que vive· 
. : ·: vapqir>esentes.mt.íifas familias, a.lltoridad~:; e mos.é que n·ão: póde':continaar. · · . . : 

-· j) po·vo, .fülla~a aos seus alumuos; uo meio de E! .ne.cessarío que .Se saiba _si as .estradas de : 
. · todo'e_sse col.)curso ele oessoas, esta: linguagém, fe1·ro federaes· :pa.i;sam á _ administração de 
.. imagine-se ó que diria. S. Ex. da. sua cn,d~irn., emprezas,,pa.rticulai'es , ou si ·.continuam a. 

só,;:col?- 'os seus alumn:os ~ ' · . ser aàmtriis.tradas<>:pelo Es~o_; é ne~s~a.1·io 
... .;··· 
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quesa.ibául~s si de,.emos ou níi.o desenvofve1'l S. Ex: .. o faria no Sena.do. Encontrei em 
as rio~~às e~tradas de ferro e os.,-prolán~a.- S. Ex; a mais perfeita commun11ão de idé.as, 

_ mentos, (}_Ue.1á fo1•am encet1ú1.os. ou.si devem1Js a mâ!is completa idemiticação · ele aspirações 
cootinuat a del:xoar ao abandono esse mate- 1 comrnigo, nesta questão de al'rendamento de 
rinl, que monta. a. milhares de conto~. e todas-l estradas d_e ferro. - - -_ - ·- -_ _ : _ -· 

- essas obras iniciadas, q 11e; si_ não forem cou- -- · - . . - -- --- -~ · - . · .. 
tinua.das, d~ntro de pouco tempo estarão ~M Sa. DEPUTAD0-:-0 s:" ~o~a. e Silv~ Jª 
completamente destruidas. ~eda~o~ que_~ arren_da~~noo e umfl. med.d~ 
: E' preciso que nos aproveitem os exemplos impol._tic11. e 1mpa.tr1otica. 

- do que se --tem 'flaS:;ado nos paizes estran-_ O- SR. PAULA. RAMOS-;\jnda em princlpibs 
geircs-_'coro a. noYa. politica-q11e o nosso ·go-· do· mez passado, quanrlo eu régressava do meu 

· .-erno quer adoptar no departamento ctu.s E:;tado natal para vir tomar parte nos Jtra-
obras publicas. ball10s desta. Gamara, eu tive opportunida.de, 

Que -nos sirvam de lição_ as iluras -ex- a horclo do pa.que.te, de mv.nifestar-me no 
pe~·íencias _que soffreu dur:inte a sua mesnio s_entldo a alguns dos illustres rnem- -
crise econoruica a· !ta.lia ! • E' esta :Po- bros da bancada bahiana; entre c-s quaes 
litlca. de indecisão que tem trai ido entre citarei o meu illustre a.migo,o Sr. Dr. Vergne 
nó5, nesses poucos m.ezes de 3.d_ministra-· de Abreu (confi-i-maçao do 8;·. Dr. Vergt:e de 
çã.o, a desorganização completa do ser- ·.Abreu) Jà. vê V. Ex. e a Carnara· que o meu 
viço em nossa;; estradas r.e ferro, de que projecto nno nasceu hoj_e, elle -- ~·em de longa 
a Central é um exemplo frizante, com sacri~ data.vem clesroe o dia em que passou nesta 
ficios enormes para. o Thesouro e enorme Gamara. o projecto autorizando o Governo a 
descredíto para. o nosso ri:i.iz. . arrendar as estradas de ferro." (Apoiados e 

E' necessario que sai Do.mos si ~ possivel aparies.) Eu, que combati a política. q_ue está. 
levar avante esse arrendamento_ ou si o Po· seguindo.o Governo, achei espirita -no modo 
der Executivo pensa c0mo u.m dos seus me- :porque ~equalitlca no E-.tado da Bahia essa po· 
lhores auxiliares, o nobre Dr. Frontin, litica; ouvi ·alli-de um illustre babiano,que a 
directorda Estrada.. política seguida na pasta. da industria e Via-

0 illust1•e engenheiro , intervistado ha ção em .ma.teria. de obras publicas, era a.Ui de
;JOucos dia$ por ull). orgão àa. imprensa desta nomina·'a-a politica de. ARRAê'\CA-TRILnos -
C<!.pital, declarou - que julgava o arrenda.; E E:->TOPE PORTOS~ -
mento inexequivel e que, qna.ndo bouves;e E' nece~sario, Sr. :presidente, que tomemos 
algC.m syndicato, alguwa companhiaca:paz nma decisão qualquer. 
de vir arrendal-as, o fim a que agora o Go· Si o gov.;rno está ce1•to de que-póde fazer 
..-eruo -queria destinar o producto <lo arren- o arreuda.mento da'S estradas -de ferro, não 
dam .. nto das estratlas de ferro era um mal esteja com hesitação, coni prorogações de 
de consequencias funestíssimas. · prazo. . 

Não se ti·ata. jà. d_e applica.r o producto do _E' necessario que. suspensos os trabalhos · 
arrendamento ao re!ga.te do -papel-moeda, das estradas de ferro, o g-o,erno mande to-
1ara a conversão da taxa à.o juro da nossa mar conta imruedht.tamente de todo esse :na- . 
di>id-. externa, para amortízação dessa di- teríal que esta situado no interior ·dos Esta
vida; trata-se, diz se fr nca.me.nte por ~hi, de, dos,ou,segundo as propostas de. alguns gover~ 

. solver compromiss(·S contrs.hidos pelo go- nos estadoaes, que lhes faça cessão desse 
verno, i~to ê, trata-se de solver hoje com- .material. o que e triste. o queé para !asti
promissos. a.lienan•lo bens_ naciqn.1es, que mar é q_ue vejamos tono elle _se perdendo, 
amanhã. nos farão falta para qualquer _ope- qu'l.ndo pode ser entregue a quem melhor 
ração de cre.dito. (Apoiados e aparies.) saiba aproveital-o. · 

sr. presidente, este projecto não póde ser Ha, senhores, nesta questão do arrenda~ 
considerado como um projecto de opposi~-ã.o mento, como já uma vez salientei á Cama.ra, 
ao governo, ainda mesmo que não fossem duas escoJa.~: s. daquelles que sustent.1m a. 
conhecidos os principias que s~ml_)re advoguei. inca.ps.cidüde do Estado para administra.r as 
nesta· Gamara., porque. em abril deste anno. suas grandes_ obras, as suas inJus~ríi1s. e o 
estando em Pernambuco. eu tive oppo1•tuni. dliquelles que sustentam que ess:i. medida. da. 
da.de de S()nda.r a opínião publica naquel!e arrendamento elas estradas _ele fe1·ro e um;i. 
Estado, que se_ manifüsta~a na. imprensa. una· medirla de oppo1·tt~nidude de§tinada -sómente 
nimerite contra .-o arr~ndamento ·das nossas! a resolver a cmse finance~rn. e economica 

. estradas rle ferro. n-Ve occasião de ouvir a j dQ paiz. - _- e - - --

:."o-pi.nião insuspeita do meu Hlu.str•e amigo, i eEn, visto que sei .trn.to. neste momento. fl,e 
Dr. Rosa e Siiva., chefe apparente, ostensivo : fundamentar o Pl'.O.iecto,ligeiramente estucfa-
da m,1ioria. gove"l'namenta.l de hoje, e s. Ex.: rei. est11S duas escolas. · · -
me dizia que, si eu não aprcseotasse nest(l. ! Qnanto á capacidade do Est3.do pa-ra. gerir 
camara o projecto revogando· a. autorização; 1 suas grandes obras não ba hoje :lllll só - ~aif,, _ 
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dG rnu!ldo. e~ que a.'tendencia .não s<>ja para 1 Dapretis; o S.r. Bab~rani, o ~es~o ap~rtci de 
:o Estado· encampar as grandes· · industrias V. Ex. -
.. ·~ 3;drri1nist1~ar a~ suas estradas de ferro.. .· «Si a medida é inex~quiv~l, porq~e ha.
• .. Na. p~o]Jr_ta In9 laterra e nos Estados Urudos vemos ae combatel-a de.sele ja, pegandp ao 

~ e esta. a. tendenc1_~- . . . "OYerno esta autorizaçii.o ?» , ·. · ..:- . 
Na Inglaterra Jª ex1ste um grande numero " .. · .. . · _ . · · ·· . . .... . ._ 

"de estra"as de ferro construida;:; e adfui.n.i.S· O SR. AMPmLOPHio-'-~as, a.gora está. v. Ex •. 
tradas pelo E:stado, nas suas colonias. tr~tando de cussar esta autoriznção ... 

.. Nos Estados Unidos a corrente •fo o_prnmo · O Sa. PAUL;\. RAM:os'-De_pretis. presidente 
-va.e .dia a dia se avolumando neste sea.iido. do conselho de. inioistl'os; que se batia. :pelo 

.. . e ainda. agora., pleiteando-se-a eleição de um projecto "que _depois. foi convertir1o na leí 
JJl'esidentenessa. Republica. um partido fol'te tle V de abril de 188$, respondia: eu :pr.eciso 
e numeroso tinha como ponto do seu.pro com urgencía. dessa. medida pcrque quero 
gramma a. encampa.ção das estradas de ferro. fazer com que o projectO de orçamento seja 

. dos telegra.phos e_ correios. Por outro lado, · presente á ,Camara. estabelecido o equililn•io 
á frente da propaganda em favor da encaro- entre a receita. e a de:;peza; é. preciso que ·eu 
:paçã.o em todos os Bst:i.dos do sudoeste se saiba si tenho de riscar, entre as verbas orça
acha um economista de gràude nome o pro- menta.rias aqu.ella.s que se destinam aos tra.
fessor Ely . . . . ba.lhos de custeio e de con~trucção de estra.rlas 

A ltali3.. cuja situação financeira, determ1- de ferro, ou, no caso de ser ne.,rrada a medida, 
nou o arrendamento de sua.s estradas, em eu quero incluir essas verbas no orçamento. 
1885. esta lutando com grannes fü:fficuldade:;. E' a questão de opportunidade do projecto. 
por causa desta sua palitic:i.. e a tendenc1a Sabe V. Ex. que estamos em junho e deve~ 
hqje, nesse paiz, é para a encampação. mos contar com maistres ou quatro mezesde 

Mas, Sr. :presidente, fundamentando este trabalhos legislativos, na melhor hypothese, 
projecto. não posso deíxu.r de declarar com e ê preciso que tenhamos o tempo necessario 
toüa. a franqueza.. com todn. a. lealda.de á Ca- para fazermos-si a medida i1oa.rrendamento 
marà. dos Deputados, que acho inexequi- não for avante-consignar no orçamento as 
vel o arrendamento das estradas de ferro verbas neces,oarias para. _o custeio e con
federaes, de accordo com o e.ntal publica.d.o strucção das nossas estradas de ferro. 
pelo Ministerio da Industria e Viação. (A1iofr.- o SR. AlrPnILoPmo _;;_·Não pensa v. Ex." 
dos.) · · q_ue o credito ·do paiz ficada abal11do, achan-

. Não lta., acredito. um só industrial, um do-se o Governo em negociações, .por motivo 
sô financeiro, um só capita.lista europeu o_u dessa lei~ · 
americano que queira arriscar os seus cap1-
taes em uma e:npteza desta. ordem. 

·O SR. A::1wmLOPn:to-Eotão melhor seria 
esperarmos. 

O Sa. RoDoLPno PAixÃo_;.Mas os trab&lhos 
fora. todos paralysados e o material per
de-se. 

O SR. PAuLA RAMOS - Respondo ao. no
bre Deputado pela Bahia: tenho porbabito 
tomar em con;;ideração todos os a.partes, 
quando elles teem o valor dos do nobre 
Deputado pela Bahia. 

O Sa. PAu'LA RAMos-Absohitameute não é 
prejudicado. 

O credito do pa.iz ficaria ab<i.lado, si se 
fizesse o arrendamento das estradas de ferro. 
(Apoiados e não apoiados.) 

Eu provaw~i em occasião opportuna. 
A questão não é hoje de méras theorias; a 

cr.uestii.o é . de calculo, é de algarismos, e de 
demonstração facil. 

Mas, respondendo aos nobres Deputados, 
lerei o que disse um historiador das finanças 
da Italia, que . mais profunda, maís deta
lhada, ma.is critei•ioSil.mente estudou a. ques
tão financeira e economica da. Ita.Ha.. 

Dizia. o Sr. Ma.gliani, presidente elo conse
lho de míilistros, «O·equilibrio do orçamento 
torua.va-se preca;rio~ a retirada. ~ do papel

. : O Sa. P.~-WLA. RhMOs-0 a.parte com qu~ o moodª não se operava sinão muito lenta
. ,, y, Ex:. bc-nrou-me bapoucos instantes não é mente, o menor enfi•aqueclmento flo credito 
. novo. E!le está re:;pondiào pelo a.p:i.rte do publico podia. fazer sahir da circulação uma 

-nobre Deputado por Minas G~raes. Db·ei, não. pa.1·te do .numerado, · e (). lt.alia. ·se <LCharia, 
.-~ obstante, que. estudan·lo a historía. dos pro· novamente em :presença do curso forçudo. 

jectos_ de lei_ consignando a medida do at'ren· _D~ accordo ~om o presi~ente do ?Onselho, o 
damento das estradas r1e ferro apresen.t:l.dos 1 ministro das finanças via na·a11ena.ça.o do 
pela.····.ªº.· mm_ i.s;ãoParl;;.mentar. da r_t~l~a.â Ca-. j.mawrial d .. a.sestl'3.rlas,, de J_er:ro D _unícoEe~ 

.. mara : dos Deputados, encontro· d11'1gido. ao. -curso .. de que o Goirerno podia lanc;a.r mao, 
·· ministro das obras publicas no ministerio para conseguir os m..ilhões de que necessita.v-.:1 

o SR. AMPHILOPIIlO - Vejo na. medida que 
V. Ex. ]Jropõe um grande perigo para o cre7 

··dito do paiz. 

.. . . . ' ' . - :-: ' . ~ ' .. . . . ' . : 
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pa:ra.. os t!. aba;uo5 nÓ~os e o_s · t:a··.oal.hos à.e\ lei do.orça. mento fosse defl.nitiVa.mente ... vota· 
coaservi1.C~t0; elle pedia que se.J1b~wtasse o 1la. antes de 1 <le julho de 1885, data do 
orça.m~n~o gei:-O;( 1!as ><léas. que o traf~go fazia. comeÇo do exel'C\cio, e e•·a nec:essario tambem 
p~Slll' sob:re cl!e. O mlrlistel'io era unanime da.~ tempo a.o Sena.do -para, da.~· o seu vow.» 
.em r~cont1ecer q ne_ a · regulam~rrt1i;ção da. ·. Nã.o continuo.::ei mais a ldtura para nií.o -
qu_es~110 d~s ~str~las_ de f~rz•o ~rai:q11sp~ns11- fa.tiga;r a. cama.ra.. . .. -' 
v~l a ,con::.ol_id~çao d~ m-i:açao 1lna.nce1ra, e _-Em yccasiií.O opp0rtuna estuda.rei a ·nossá. 
que nao p~dta ~er mais adi~a-» . _ · ~1tuaçao e comparal-a·hei à da Italía, que 

COTno· ~e V. Ex., a que3tão esta -p~sta no teve, para· libertai-a da c:rise ftnanceira que 
Br:tzi!, no mesmo terreno_ em que fü1 po~ta atravessou, homens da estatura de Depretís e 

. r.a. I;;a.l ia. (H'( dirJe-rsos_ «pwrtcs.) M;wliani. 
Eu.J~;ei ou::ros trPch~s~ . . . . O Sr, .• -U.tFIIILoPmo -Póde o aoverno sol· 
O.; eC71~a.e~ . for<..,.m publtc:!.dos por cmco me~ ve1• .os seus. cClmJ.)romíssos e:n f~ceda divida 

ze~. ~t~ 31 r,e maio; e, ao 11.ue me consta, ate externa e oritms? . 
ho.ie m\o appai·eeeu: tlma so p~·opo3ta. · 

Prorogou-se o prazo por mai.;. dous mezes, O S1~. PAULA RA;;rosi-A Iei não autorizou 
atê 31 •le jufüo. Pe;·gnnto ao nobre Depn o governo a lançar m~o do producto do ar
fa.do'; sl nào apparecerem propost:tB a.te 3.l de rendamento I>a.ra e;ses compromissos, a lei 
julbo. em que sil.naoão se :i.cbn.1·á o governo, determina a applicaç,ão. _ 
em face da questão das e,;tr·adas rle forro, uina. ·o sa. A~IPHILOPum-Melhorando o cambio 
vez; que ~ lei orç:u!lentarla votada. pelo Con- CCl!D o resg-ate do papel 1Iloeda,tlca elle habi
g;·e::so o anuo passa.do mandou suspender l!tl\dO a solver os compromissos. 
t(lrlos os ti.'abathos? O SR. PRE~IDENTE-Previno ao füustre 

O Sa. RonOLPHO P_&JL\o - De1•emos atten- orador quil a hora do expeàiente está .finda. 
~er ~esta.O' circums~ancia. e ;rotar os recui-sos . o SR- · P.UiLA RA.llios-Começa;va agora a 
ae que O ,,,overno carece. . _ 1 fundamenta.r o m-eu projecto; Pe<:o, po1ia.n-to, 

O sr~ •. PAuL.'I. RA.~tos - Quaes sa.o esses a V. Ex. que consulte a. Gamara. si me con
r~cui-sos ? S1 . as estradas foz·cm arrendadas, cede p1•orogação por meia hora.. (Consultada 
nao ha. nece~sida.·1~ de consignar verba.~Ji:i.ra a Ca.mc:ra., ê c(mr,cdida « prorogaçao) 
a_ consJrvaçao del,as e nem para a commua- Agr~ldeço a gentiler..a d<'s meus iliustrescoI
çiw das obras com os ram~es e prolooga· leg,.s á que pt·ocm•a;rei corresponder, sendo 
mentos. o mais breve possivel. 

Si :i.lgumas fórem arrisnda1las e outras não. Sr_ presidente, como se vê; .a questão é rla 
a.s verbas tel'ao de appa.recer for~osa~eute opportunido.de. E' necessario q_ue a.ntes de 
no orçamento da t1espezado Mm1ster10 da votarmo:; o Orçamento da Indust:ria e Viação 
Viaçií.o. _ sa.ibamos com certeza, a situaçãn e:n que nos 

Ch;:i.mo &. a.tten~'u.o cos nobres Deputados acha.mos ; si as nossas estradas de ferro con· 
~ara: vs segum~es trechos, da. .obra. -do Sr. tinuam a ser c1iste~das e coustruídas pelo 
t;larigny-Lc~ bnr:mccs M Z Italie : governo ou si ell:.i.s ,ja se a.cbam entr~gues a. 

«A lei ue 27 de abril ~ol.Jre o reo-imen rla.s administraçii.o p:i.rticu!ar. . 
estra•hs de forro impuo ha. ao mi':n_stro das l E' o.ecassario que saiba.mos se devemo~ ris· 
olmis publicai:; um pape! her-culeo; era o de cardo orçamento todas as . ver·bas cons1gn~
pr·epar.tr ~ publica.!', no :prazo de tres mezes cl<ts para essas obras ou s1 devem.os contt
da pl'omnlgaçã.o, tr•es regulamentos g-eraes ~uar. a.· conser~al-a~, crea.udo mais as que 
sobre_ a exploração das vi<l$·fe!:reas, sobre a Jor~m ntcessaw1s. ... . _ 
construcç-âo·das novas linhas e, emfim, sobre . S1 formos a espe»ar a .ermmaça~ do praia, 
o co;fa<belecimeuto e as a.ttribuições de um prorogado ag(1ra, para ap1·e~entar,.!aO das :pro
servi~-0 rle im,:;iecção geral. destio.ado a. tlsca.· postas, não teremos visivel~enrn_ tempo ~e 
lit.:u• a ·execui;J.o do contracto celebrado entre coµo~r· o g~verno em uma s1tuai;ao que nao 
as companl:ias anenda.t:iria.s e o governo. seJ:~ tão melindrosa, como :i. em que se acha 

Um traualho não menos urgente incumbia ~tualmente. _ _ . . . _ 
a.o ministN das finanças, obl'igado a. reformar Ncsta.S condtçoes resta.-me ex.por hge1ra.
o orçamento de 1885- lSSG que ellc b.a.v-ía mente us ra~üc~ em que me fuudo :para (l.pre-
:.nre,~nrodo uo p~:t'la.mento,::. '27 de novembi>O, sent~r o proJt?cG'l. _ , .. 
ísto é, cinco meze,; ::i.ntes da. ~ofação da lei. Alem 112.s que. ac:i.?ci '-'ª expor, ho. a$ qt10 

Erti. neces:o:a1·io reform::.r os capítulos das se fundam 1rn •. h:sto1'1a. d:i.s e~t1·a.d:is de ferro 
receitas e d_e;;::iezas que sereferia.m :is estra.- em:touw o~ ];la1zes. _ 
das de ferro, o.lguns mesmo desa.pparecel'iam Sta: medida do arre!lda.menr.o for ex~ql!1· 
inteira meu te do or·~:iinento. . < • vel, si o, gover90 encontrar algum _synd!ca.to 
' ·A Ca.mara; por sua. vez, de_via .apressar o que quen-~ tomar:c?nta.. de nossas· estra.das _ 
seu exame, porque· em indispeDsavel que a de ferro, e necessario que alguem, :i.o menos, .-

co.1úa.<a· ..... · 1l .11. 
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· tome a def.,s~ a~sga.s estraAu; de ferro, le- J mente a. solução da crise financeira qu~ aka· 
vante-llies o cr'341t.o, porque o go\'eróo que; v:essamos. · 

· · qu~r arr~nda.l·HS é o · µrirne~ro _que a;;_ desmo~ o sa. CoEtno CrnTRÁ _ Ha ªO'"ravação .. 
. 1.'..'.'.llza, il;zendo qn~ ellas so-da-.) d1.:fc:_ts eJae· (.4.poiadú.) '"" 

· .e U\\possivel m '!llorar as suas c<>n1!1çoes. .. · . __ _, 
O iilustre ent~~nheü•o que occupa a pasta O SR- PAti~A RA:iws - Nao acr~d!to _que 

à3. Viaç..'io brllbanternente, em um parecer llaJa outros · pi·o~onen.tes. que na~. se1arr;· 
' que apresentoc ao Sena.ia. e, posteriorn1erite, aquellF~ q_ue se acuam mt1mamente .hg"d9s .a 

Bl]l uin relato1•irJ apre.~enta.dó · ao P.resideote uo;;;~a div~da externa. . 
d;i R•·publ.ica., í ·z as rnais·graves e injust;>s í'..~s~s sun; Casa Róth.selnl<l º'! o B.anco 
recr·iminaçõ~ · t~ ·administração publ ca. em Fl'ancez ... Qualque_r um~ des~es.nao fü.r'.' en-. 
geral e, especialmente •. a ad.míni~traçiio 'das· trar. pal'a _o Bmzü os :>.000.000 de ltbr-as 
estrachs de fer;:o. { A.poiado~·.) stel'l rnas. · . 

, . " · . . . . . " -Essa quantia fignraril. sómente por jogo de s. J?X:.: em multo. pontos foi rn.iusto, a -.?ª contas, levada a 1·.~edito do Brazii nas contas 
expo~1çao care\'e funda.men.tal:nente de. razM. co1·rente8 com os seus credores ·estr:i.ni.reirvs. 
t~t.Po~ados ·) . Adaiittindo, pol'êm. que es$a quantia.entre· 

Não e exacto que as nos~as estradas de p:i-ra e Brazil. e que ê applicad'1 ao ·re:igate 
fer1;0 tenham custado ma.is do que as estradou; 11e igua.1 qn:~ritía. de nossa dilidii externa, te
de re1•ro do~ pa[7'.eS est!'angeiros. Nem é remo,.; no fim do prazo ào a:rrenda111ento. ele 
exacto que o s~c: cu.;;teio ~eja o m:i.is di,.;pen- ~cc~rdo com o edital, a. seguinte conclusão
diuso. E:u podia lerá Gamara o q1;adt•o orga- O Brazil terú. recebido 15.000.0UO de libras 
nizado p~lo illu.,tre Deputado pelo E~tado de sterlinas e tel'á e:!>'.portado 3ô .000 .000. isto 
Mi:ias Geeaes. o Sr. Dr. Ca.log"ms. que é. ba.veri~ uma. expol'tar;ã.o de 2.1.000.UOO de 
prova á eviden~ia a pmposição que acabo de 1ib1'a.s sterlinas. Teremos, p·)iS, a inclioação 
enuncíar. 1;ootra nõ;; da concha 1\a balança camb.ial. 

E3tuda.ndo o eoefficient.e r1o custeio das Que bella ptrspectiva r Que esplendida so-
díversas e;;trad:.13 de ferro uo Brazil e no es; lução d~ crise fta\\nCeira ! 
trangeiro caeg--,,.·se á seguint.e carrclu:s_ão: o SR .. AMPmtÕ;nro-V. Ex. dá líceoca 
que n:is e.;tr~d~r de ~erro ~fficiaes elle ~ao e para um aparte~ Tenho visto que em 
~uJ?.er1or ,ªº,, 1.;.~S e~trad;i.,,, d~ forro :-~ra~- outros paizes má.is ade;.1.ntados. EI "'.'. Ex. 
,,,eh,1~, ~ '1~e m.:smo n_o Bta.zi~ o co.~~l'ici~~·~ c• •nileee-os m~lllor do que eu. tem-se disposto 
d~ c~o;.tato ~as csturlM de ferio par cicul,u ~ dos bens naernm1es para ·r~sga.t:i.r o pa1Jel
n;i.o e inferior aos das estradas de fürro ''º moeda e mocliJica.r 0 cambio.~ A FrM1ça. fez 
gove1'no. isto. e d11. mesma fórma. a R.ussia e a 

Eu podia estudar as condições da. Central Austria. 
e mostrar qua.nõ,) ella. tem custado até ho.je ; 
provar que a ;·enda. liqui•la de 1858, d\l.ta 
em que foi adqu!r1da pelo Est:tdo, até !895 e 
superiora 11S.Ol!0:00fJ$. P··derla provar que 
a ta.xa. méclia d'í" juros .sobre o capital ern
pregarlo 1:a Central á de 3,92 "/., nominaes e 
de 3,45"/o sobre o capital em ouro,e que não 
e inFerior á. taXJ. de juro~ d).S estradas da 
Republic.:a. Arge:1tina, lto.li:t e ·\U:1tl"alia. 

Poderia proi;·ar que o deleito da. Ceutml 
provém do exr.esso de pessoal e das. tat'ifas 
mnl orf,ranizadas. · 

Si não fosse proposita meu não demorar-me 
na tribuna, mos>;:ra.rfa que a :receita kilome-
trica da Cen tra.l é muito superíor á das es
tradas de ferro da ltaiia, Hes:panha, da Re
publica Argentina., da Pa.ulist\?. e da. Mo
gyana; que a despaza l~ilometrica. é inferior á 
de muitas estradas ele fürl·o da. Europa e 
Estados Unidos; e. cnegaría. a conclusão ele 
que as estradas<ue fei•ro do Brazil darão um 
saldo e rem.unefüçã,o jilsta ao:s capitaes em-
pregados nellas. · 
· Nas condições em que va.e ser fei~o o ar
rendamento.A e contormidüde com o edital do 

.. ~riisterio da. IndListria, n1io ha absolu.ta-

O SR. PAUL.1. RA~ros - Nã:() ha. duvida, 
mas como tez a Fraoça isw ~ Foi entregandu 
a synd:catos estrangeiros as obras pu
blicas ?. 

O Sa. A~ri.>nrr.ormo - Dlspoz de suas 
flo"e~tas e ou&r'ls cousas, dispoz de seus 
bens, e é isto o rp1e se vae dar entre n.Js. 
Não se il!u1la o illustre Deputado, a situa.r;;l.o 
é gra..-e; e dirijo-me a V. Ex. de preferencia. 
porque sei qne ê calmo e que ama. mai:> o 
bem do paiz do que a poUtica. Por isto per
dõe-me a liberdade de dar-lhe apartes. (Ha 
outros apartes. ) 

O Sa. PA ULl\. RAMOS - Respondo ao Hl:istre 
Deputa.do .pela Ba.hla. dizendo que a gra~i
dade da situação, o amor que dedico á. J5,epu
blica. e o interesse que tomo por todos os ne: 
go~io;; que transitam :por esta Cama.ra são os 
motivos i.J.U.e me tr<izem á tril:Juoa neste mo· 
mente .. 

für SR. DEr>i:r:ri1.no - Apoiado; corno todbs 
n~. . . . 

O SR. PAULA. RAoros - E' o patríotismo, é 
o conhecimento que julgo ter da questão que 
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·me fazem vir a.inda. a tem:po d<i salval.' o. 0 E' Lido e julga.do objecto de . delibei'ação·o 
governo é o Pil.iz. . · , seguinte 

CF S ri.. RoDOLPno .ABiÚlU· _:;E a homa da 
nossa Patria. (Trocamcse outros apartes.) P.RÕJECTQ · 

N. 23 -. 1897 
o sa~ P,\ULA. RAMOS - ; ' r.iobre Deputado 

"Pela. Bab.ia sabe rneln.-•r rlo que ell. porque é 
j.ur1sta, que o ª'ren lamento dasestra·las ,,,, 
t't:!rro. ao pr·azo ua 60 a anos é uma verdacleira Re-.;oga · o are. 4• dei lei n. 427, de 9 de 
aliena.í·âo. . dezembro de 1869 

O SR.. A1IPmL0Prro- E que fosse, que mal· 
>'fria. dalii ~ · · · · 

O SR. BELlSAI-<.IO DE SouzA. dâ um ?parte. 
O SR. PAULA. RAMos - O nobre .Oepufacl,1 

pelo Estado do Rio acaba. . dizei- qu., Cam~ira 
-votou esta autorização a pedido do Sr. :"la.
noel Victoríuo ; mas, ~en.bores, eu já declarei 
que quando purlei<~e este projecto ser. con~í
derado de opposição, era de· oppo;ição· ao 
Congi·es~o e não :i.o governo, po:rqu.e Joi o 
Congresso q_ue votou a lei. 

o Sa. AMPHILOFIUO -Fazendo-lhe toda a 
justiça que me merece entendp que o prQje~to 
e de opposiçã.o ao5 creditos do paiz. (A.partes.) 

O Sa. PAt.'L11 ... Rtu!O<; - E' um projecto de 
~a.l va.ção do credito do paiz. 

O SP. ·• RoDOLPliO A:eR.Eu E OUTROS dão 
apartes. 

O SR. PAULA RAMos-Estou veado, Sr. pre
sidente, que ...-im ã. tribuna. com a intenção de· 
funr1a.mentar ligeira.mente o prvjecto que vou 
suhmetter à conside1•acão da Ca.ma:ra. e os 

O Congresso Nacional'-decret•• : 
Artigo unico. P:ca rc•ogatl1• o rcrt 4° àa 

lei n. 427, ·de 9 de deiembro 1e !895. 
S•ila das sessões. 14. elo jun110 de 1897, -

Pa1;la Ramos.-Rorlolpfw Ab:·etr.-Theotrmio 
de Jiagath1?es.-Cu7jertirto ··de :·}iqueira.-Lio~ 
nel Filho . ...:.Qscat G•1rluy.-Ar1hitr Peixoto.
AjfoMo Co•tcr,.-Plinio Ca<udo.-Jo(iv de Si
g11.ei'ra.-H. Va&ladanrs.-,lL Timoilu:o da 
Co.•ta.-Baràosa Lir.ia.-.Aleiic:~i- U1.dmaraes. 
-Bra~ilio ela Lu~.-Leoncio ~r-1·Da .-P •• 4.u· 
r1usia Bor_qes. -Tol~ntino Smtk~.- Vt."1Jasó-zno· 
d8 :1lln,1qUl!Yif>'e,-Cnelho Cinti·c·.-!:'cirl~~ l"l'Ío.r
cellino.-11-ertei~ I!Iaclia·lo.-Gonço.t'Ve.< Ro:rnris. 
- (~o. mpnl<na . - Filíppc ('a.1·doso · - Francisco 
G-t<ilhni.-Pad.ua Re:;cm !e.--.l. Noi·eira .;l/ves. 
- ;lngelo Neto.-F .. Alencasi1•0.-A' Comrots
sào de Orçaro.~nto. 

E'. :i.nnunci ac}a. :t 

ORDEM DO DIA 

meus nobres colieg-as querem ob1·igar-me tl o §r. §eabra (pela o,.rJcm) F.iz que 
díscutil-o. os nobres Deputa.rlos pelos Est.~dos •lo Pará e 

Não sendo, -poréin, oppor·tuna. a. occa.sião a s 1nta Catharína teem direito a um<i respns ca. 
não per:mittin_do o Reg_imento, dou por fiuda.s immedin.ta. de sua p(l.rte, rn;i.s que cst:.indo 
as co~s1de1·n.çoes que tm11:a. a fazer _para. en- ·tet·mtnach a. hora e não ,~escjlllldO pro
viat' a Me:>a_ o mesmo proJ~to,que_ traz trmW. tellar, pede para ser ínscripto para füllar 
e tantas .:bsignatu1·as e e concebrdo nos se- amanhã. · 
guíl}tes termos; · 

« O Congresso Nacional decreta.: 
Artigo unic;:. Fica. revogado o art. 4° da. 

E' aununciada. a. continuaçii.n dn. discussã.o 
unica. .10· p;trecer n. 57, de 189í .r.;cCtnhecendo 
Deputa.do :pelo 5° districto do Esta.do da Bahia 
o Dr. Leovi!rildo do Ypiranga Amorim Fíl· 
gu.~fras, com YOiO em separado. 

Lei n. 427, de 9 de dezembro de 1896.
PaicZa Ramos.- Roàolpl.o Abreu.- To_lentino 
dos Santos.- Martins Costa e out?·os. » ~ ·t ~ '" 

. o Sr. Pres:adeu e-1em:a. pa. ... vra. 
Passo-o ás mãos de V. Ex. para cia.r·lhe ·o sr. João de Siq ueiro.. 

conveniente destino e tomo perante o paiz o 
compromisso de discutU-o mostrando· que aa 
ra.o:ões que tenho para apreseiltal-o são justa 
mente as mesmas que apresentam os nobres 
Deputados que o combatem:--a salvaç~o.do 
credito pubhco e da administração do pa1z. 

Am.inha op:posição . á medida do arrenda
mento riã.o dMe ser platoniea; é necessa1•io 
·que tal desastre não te:O.hadoga.r. 

Tenho· concluido. .·· 
( Mi1íto bem; 1iiuito óein. . O. onulor e mi~ito 

(elicúado • .) · 

O Sr. João de Saque.ira, tem 
que dizer muito pouco a Gamara .dos 
neputados para justificar o parecer que teve; 
a honra de apresentar .sobre a ~leição do 
5" dístricto da. Baaia. Entretanto .fi,rti." uma 
breve analyse do voto em separado do illustre 
presidente da C~mmi::-~ão. . - · _ . 

s. Ex. ,que nao contestou ~ apuraçao feita 
n~ presença dos interessados, S. E~, que_ não 
atacou a-apuração que foz no final, depois de 
deduzidos os vatos da eleição que aIJresentou . . 
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á. ca.ma.t';\ para ·s~r nullHieada . . s: E::t. h"u·e l e não. & à.iminuir o numer0. salvo si a Rabi 
CQ'!ls2go concordou na. nu llidade . ele :i.igümas: 1 est;i. om C•)ill.p!eLa. decorlencia. · 

· e1eiçue~, .pam che.-r?.t' a~ .r·e5u!cailo de . t(lrmr - 0 s -1 · ' - · · · 
menvs votado 0- Sr.,· Filgueii•as ª'll'UHou · _ . ·.' ~· .... DAr,ne:r.To CrUDIA~,~;:~-Aqu1. e~1::" 

'div-e~~as el~içõe5 que apr•oveitavan;; a ji~ersos cerit1!a~ eru como o 1puni_c1p10 .foi dtYJ.(llà 
candidatos. ~mqua.nt-0 que pGdia app:·ovacão em 189 · 

.t;!e o.m.ras evidentemente nulla.s pela. Msi<la.d.c 0 SR . . roxo DE SrQUEtR.,\.- AÚginentn.ndo-s, 
· nã.o · ~ó dl1$ acta:; como.dõs- ·docurnéntos ap~·e- ao Sr. FilgueiJ·as quatrocentos e tantos voto 

senia.tlos i'ielos intel'essarlos. · · e dean~e M. razã.o alle-.,'ll.da.que ni'lo pó·~e pre 
~e'le o orado· n aw?ri~~í.: , do illtistre ~igrrn-, valt>cer .'~ vi:st:\ do do~ument~ que ~pre?~ntou 

tar!O do -roto em separado. . clitro esta que . o Sr·. Fil::neiras Jª fica err 
S. E:\:. ·aunullou a. eleição do Pü.trocinio m:,io:-in. me:.mo · ~\J)prova.das t l'das as eleiçõe: 

do Coitê, tir 11ndo 290 .-otos do Sr. L~ovigildo prop:istas pelo illustre .D:lput:i.do . · 
Filgueit'as; \85 rntos da 3 .. secc.~.o cio Pombai. Aper.ar de ser a inteflçfi.o do watlor·occup:.u 
e tirou m3_is 601 <lo Bomtirn, Barracão ·e Bem por :pouco tempo·~ tribttu:i.., não póde deixar 

· Conselho. · de referi Me <Í eleição do Souri>. · 
Ora, diminui@ esta. votação de ô. lQI Diz ~·. Ex. não con_cot•dar com a. nullicar..e 

votos cq_m _que ficou o Sr. Filgrieir:i.s, 0 resnl· du~ ele1çõe~. poi:que e bem provavcl qa~ de
tado . nao e de 2 736: O Sr . Filgucirns fica fJO JS de 1890 t ivesse havido novo a.hst;,t-

. com a di.treren~.(1. a.peu.1s tle 39~ :para o Sr. mEmto. . 
Austriclla::io. . · No entretanto vae ier p:ua S. Ex. a cer-

Esta. d i.Jrerençn. sómente em duas e!eiçõ:'S, .t idiio do conselb.o municipal desta loca.lida.de. 
cobrfrá <i. votaç:úo dú seu an~•)nist.a. app::o. (Lê). 
•adas mesmo tcxlas·a.s eieicôes propostas por o sa. .At>J.T..BER.TO Gcmi<\.RÃ.Es-Em quo 
S. Ex.~ caracter pa>sou elle esb. cerLid<lo? 

O SR. A:::i.-1.LP..Er..To Gun.uRÃ.'ZS (mostmndo) O SR. Jo:i.o ni:: SrQvF.m..1.-Na de secreta!'!".>. 
--A conta feita pelo seu c:olie;:ra é ex:acta. 

O Sa. ADALBEl:lToGum..1.n..:\Es-De q11e datfl. 
O Sa .. ToÃo DE SrQuc:rn.-\-A apuração geral é ella? .. 

foi fe!T,;l. deante dus il:itere.>sados. . 
_O Sr. Filgueiras deu a<Í 01·ador o jornal.que O Sr. . JoXo DE SIQtiElRA.-De abl'il de 

nao acha neste momento, em que· consta.v.a a. 1896. · 
votação à.a. l.• e 2 ' sec>~ões llo Bom Conselho, · O SR.. VERGNE DE A:BREu- Ahi figura como 
eleiç-õe$ que foram etrectuad:is dentro da intendente de A<;-Õr um individuo que jil. tiã.o 
viDa. · o era. mais. 

Posteriormerrte. como é natur3.l. checr;n':l.m · 
noticias tia >otaÇii.o das 3 .. , 4,, e 5. se~r:ões. O SR. JoXo DE SIQUEIRA-Ora, é affirmar 
M~s. pat•a. prorn.r de modo irr~cnsu.vcJ em sem provai· ! 
como ~rn _Bom con5elho não podi?.m existil' TodQ..; as desculp~s cifram-se em nito estar 
duas 51,cç,ol"s, apre.:;entn. a cert idão nito :,ó reconhecicl;i u. fü·ma do ,ccr·erario, quando em 

' 
impress3. como tambem em · ot·ii:..'in:'.l, con- tod:i.s O.> outra~ secc;ões tamhero não houve 

·· alistamento •. As actas dão Cl)mo tendo com-stante desses papeis e que pl'ova qne e~n - . ,;d .~ 1 • • 1· " 
Bom Conselho em 1893 se fize~ alistc.meuto 1J_a1e_c. ~ -·º ele~tores: a er~ dcs que lalta-
e que existem 99! eleitores r.tm,c. :'2ncio~1m, veV. Ex:._queehumana.-
- . · meute imposs1vel provar·so a. Ca.mara dos 

O S!'· ADALUE&To Gu.uu.r.üms-As divisões Depui.ados a validade de semelhante eleição. 
redu:r.iram o numero. j R~t~1 se contando, llOis. desejava. entrai• na. 

o SR. . JoÃo DE SrQUEriu. _ Não hà tal. apreciação da~ oi:t1-as efoi~-ões; mâ.s acha. que 
Aqui e:;t<i. a. certidão nega.ti v:i.. o.o .. Juizo Sec- a C..'tm~ra. est;i tao bem mfcrmada de tudo, 
cional, i·equer1da pelo sr. Filgueiras. em que qu~ .. ºªº q~er <1trapa.lha.r o grande plano 
s~ de_clar~ qu.e depoís de lS!:l3 não houve um politzco. (.Riso.) . 
so alistamento. O Sn.. Jo3.o DANTAS F1Luo-Não YÍL des-

0 S:a. ADALBERTO GuruAni.Es - !\ão foi col;rir o plano. · 
remettida ao Ju.izo Secciooa.I; houve e foi O SP.. JoÃo DE SIQUEIP..1..-Contenta-se com 
r.egistra.do . -. a -eleição de Bemfica,.que pl'ovou . Embora, 

O SR. Jo.A.o DE SrQuent.\.- A. fülf..l. ti.e c&pia. no entenüer do signat.'.l.l'io •!o voto em sepa
ao Juiz . Seccional nulliti ca. 0 a listamento. rado, sobre esta. elei1;:ão, mes:no dando tudo . 

. . · Nó emtl.nto os nobte~ ne;mtados não apre· que S : E(· quizet· l?ara. o Sr. Austriclian,o 
.sentam documento~ mostrando a ex:i;:r.encia d~ Ca~va.ho, compe11dor do Sr. Leovegduo 
d.e no~:o al~st~menk, e send. as~im. e- cliiro 1 F1igue11:as,_ . ruostr?~ que .s. Ex. ~ind•~ ~c<;rd. 
que, JS. e:rn;trndo em 1893 novecem.os e tantos j corn ma1ori:i de se1~centas e tanto:; voto~. 
6foitor'es neste munic:ipio, tende a. augmeotnr o Sn •, Vn:r..GNE DE ABREU-.fa mostrou? . . 
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O SR. JoXo DE SIQÚEmA.=-Já. .1J1'0vou. :" 1 limites r~-trictos da· expÜ~.:ãcão ou pi:oducçã.o 
Cnmo o assumpto já está muito tlebn t iuo 1 do facto.-p~.ra. 9ue tivi;r pedido. a palavra.._ 

nâo auer tomar mais t~mpo à. Cam;i.ra, senta~ 1 · A:> rect1 t1c::çoes, porem. dos d1scaJ'.::;os sera? 
se, (~foito bem; multo bem.) •

1

. e.s:ll'!ptas .e en.tregu. es a )Iesa,que as mannara 
· · - . · publicar no .1 ornal com que houver contra-

{} ·sr. )ft.odollpbo · :P.oEx"o (pela cta~o, estando nos devidos ~?rmos». . .. 
onfem)-Sr. r:p.esideute; peco o. ,V. Ex. que O Sr:: AD.tLJ?ERTO Gc;rnAR.lEs :- E'· sim-
consu1te á. Ca.mara si consente. no encerra-1 plesin(·nte ·o qu~ esta. fazendo. · . · · 
me!lto da discu.~si.i.o. P?iS que o assumpto ja Não in~istiria ~r:i. restf>.be!~ccr_ o seu ·pen- · 
esta loastante esclarec1d.o. · sarnento. deturpado na; pub!tcaça.o a que al-· 

· . - · lu•liu. si niio visse hontem em um dos or-
. o §r. AdaH'.Jeru.o. Guhnur-.J.e~ l <ri"ios do. impl'en~:l. a. insL•tencia em um ponto · 
- Peço. a pn.lavl'a :pa~ uma e~qilicação que considE:ro ca.:pital. no parecer ass\~nado 
pessoal. " ' pelos nobres Deputados . Srs. Siqueira e 

· · Accioly. e é -ponto em que. elle pede a nul-
o Sr. Prel.';idente.-Tcm a palavra lidad~ das eleiçties procedidas em Canudos .. 

·o nob!'e Deputado. A proposlto o oratlor lançou um Tepto ao 
,. . 0 · to d " t relv.tor, que estava. presente e o seu silencio 

;- ~O~~S- , r<'.~Ue~~E'lell e encerramvn O 5, 11Jra Q tl.SSllffipto . mostra. que el!e ê O pri-
llU.0 ,.ode ter discu~sa.o. · . meiro a. reoellir a insinuação pertlda, que 

O SR.. P l:t::SLDE:'.'TE- .\ paiavra :ião póde lançou no parecer·. ( ·:lpert~s.j 
ser negado. ao Depi;tado que a p;!de. &J.lvo Ois..<:e que. si o nubt·e Deputado lhe apre-
h~veuc!o um orado1· ua ~ribunn.. sentasse er.t1·e os papeis su~rnetth~os â. consi-

Na. fürm:i. do a rt. 138 do Regimento, tem dera•,ão da. Comnüss;tO tle V:,r ificação de Po-
a palavra. 0 nobre Deputado. ~ deres. um só. que se :·efürisse âs eleiç,ões 

procedidas em canudos... (.4partes e tu-
0 §r. Ad<-1 H .. ~e~·t.0> Guimarães malto.) 

(pa1·a uma ~x1•ticaçrio pessoal) 'diz c1ue é -r:.os O Sa. PR'EHDEXTE - Peço ao nobre Depu
terrnos e dentro da dbposiç:"10 do Regimento tacto que se cinja á lettra expres:;:a do artigo 
qz;e o· nobre Presidente ac:i.l:ia rle citar , que do l\egimento, que já. tive occasião de ler. 
füi.râ ii. ··~)Jlícaçi.W pessoal que deve.ú. Cuma:::>a. o sa. ADALBERTO GunIARÃES - Vae con-

0 Diano :'! C1;ng1·es~o l,JUhlicou o ~1,;curso q_t:e cluii• . 
teve oecas1ao Qe proier11· na ul11m;i . sessao .. · . Dlsse e rf'pete que si 0 nobre Deputado lhe 
11!-a.s, no en t ret;i..11 r.o~ fel-o do moúo ma1~ deíii-:- • apresentasse um só p:1pel entre tantos que 
~1ente que em poss1vd; tendo .cooc!u1''º ate fürnm reme~ti dos ~t sua conside1•açiio, e que 
ae nm n;iodl' ab-mrdo, empyest11nrlo ª:> nobre se referisse a Canudos, "arantia. que o Oepu· 
Dcruta.uo refo.tor palavra.~. que ellc na.o pro- tado e!eito, Sr. Austrf::l.,ano de Carvall.10, 
for1u e ~ando até ao ooLre co;:i~en lor, o S1•. não tomaria. a.sento nesta bancadit, assim 
Au~tri~hano de Cai·va.lho,que.na~ tem ~ssento como 0 humilde ora.'lot• re.:oignttria o Eeu mn.n
ne~t.acam::ra. pal~vr:i.s _que elle nao podia. pro· dato, . porque qualquer ba!liano teria por 
ferir, dcs'llrtuano.o assim o seu pensumento ileshonri:. sentar-se comr:1 represanb nte da 
qu~ precisa. r~tab~ecer. . K<1ção nesta. Camara com~os votos dos bandi-

Nesta occa:;1ao nao o honrava. com a sua. at- dos de Canudos. s. Ex. a. este r espeito nada 
ten_s;ão grande numero ~e Depu.~cos que agora re.•po:ndcu. . 
C-'>'"ta.o presentes; mas nao pedm a a Pll:la.v~a Está. satisfeito e senta-se convicto de que a 
·par a resta_uelec.:er o seu pensame_nto, s1 ~ao ca.maru.. por sua \e:t., está ta:mbem conven- · 
fos,;e a ·Je1tura de um dos orgaos da 1m- cida ele que a.b;oJuta.mente-não póde influir a. 
prensá. · . cousideraç-ão do nobre Deputado,feitt\ em seu 

o SR. V1CTOIUNO MONTEIRO- Isto e. um pal'BCeI'. pel.iiuc!o " 'nullidade das eleições de 
norn discurso. (Trocani-se'Varios llp_ur:es) . Cauuclo~ . (ilfüito /.lcm.) 

O Sa. PRESIDENTE- Attençã.o. Pec.o licen<:.a Vozes-Votos! Votos l 
ao nobf'e Deputa.do para in terrompei• o seu Consultada, a Gama.t-a concerle o pegido de 
discur~o, a.Um rfo lêr a. S·. Ex. e· à Ca.mal'<t a. encerl.'l'aroento r1a discussão, requerido pelo 
disposição do art. 138 do Reg:mento. Sr. Rodó'!pho Pacrão. 

<J O Deputa.rlo que quiz~1· explicar u.1gm.11a 
e:x:pressii.o que não se·tealia toma1lo no i>eu· o §r. ~no Peçanh~ requer que 
Yerdadei1•0 sentido, ou produzil· um füeto ze consulte ·á, Gamara, no sentido de ser no
de.~conheci(Io <i. Camara, crne ;•enha ao C<ISO .da min:?.l "' votaç:ão <lo -parecer n , 5í;"' de 1897. 
que~tão. o poder(!. fazer :Neste casó, :porem. :;obt·e a Clei(;ilO do 5° districto do Estado d.a. 
não serâ. I>e!'ll'.Jittido ao Dejiut<ui o exr,eder os .. Bahia. · 
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Consultada, ..-a. Camara concede o. pedido 
feito pelo Sr. Nilo Peçan!~~· _ 

' :_·o ·Sr. A:mphilopil.io (per.a ordem) 
cliz que coi·re-1he o dever de declar:o r.que 
de::.ntc de . Deus e de fü<l. coilsciencia, nii.o 
pÓdi'! ser juiz llS~ta quesfüo. . . · 

Poder i:t absté-se de comp:irece:• DO recinto 
da Ca.mara hoje; porque assim teria evitado 
pl'o1mncit::r-:;e sobre as eleiçõe~. que v.io ser 
objeeto d:?. deiiberaÇ;ío -da..·Camara; mas, tem' 
m{ltivos em.· smi. conscjencia, · mot.!vos ·que se 
ligam á. pes!:oa do Sr- D:- . Filgueiras·, que o 
impediam de. $Í occap:i.sse um logar. na Poder 
Judiciati\1, sel' )11\2 em causa em que S. Ex. 
fo.s..~ ·pn rte. 

Ni'io coe hece as eleições rela.tivas a.o 5º dis
tricto; nã.o . 8a.be qual a. mel hor das duas, 
porque propo~italnJente não quiz estudar 
uma questão em que com isenção lle animo 
rle jui z l'ecto. imparcial, o orador não podia 
deliberai·. Eutend.e que, no processo de veri
ficação d~ :porteres a Camara. é um jury e 
cada um de nós e um jnii. 

O SR. JosÉ ~.1ARIA:·w-Devia ser assim. 

O Sn.. "'ihlPmLO?ll!o- Está em opposicão no 
ponto de vista político. está em situação op
pD$ta. â.quelL't em que se a.che. <!(>il~cu.dl) o seu 
nobre amigo o Sr. Fllgueiras. 

O ora-'or auoia sincera o lealmenté o go· 
veroo do Sr. Luiz V1an;ia, · que tem sido de 
gr-aode beneficio para o Estado que 1·epre
senta.. 

Clarat= e · i ri~.iJ.uivocas testemunbas · dará 
de,;ta attiLUde quando o seu estado de ~ande 
permittit·. !\Ias. :;abe cum:l)rir os seus deve
re::; discl'imino'l os deveres politicos dos <!e
-veres de ju;z, daquillo quo entende com a 
sua con:;;cierici:;. 

Ha um -~erto sentimento na sua lealdade 
pctitica ein não poder acompanhar a. b:1ncad;;. 
~este moment o ~o seu voco collecti.vo, que 
1mporta um apmo pai«~ o governo do seu Es· 
tarlo, e um apoio ao benemerito cidadão, que 
fa;t.endo immenso sacriticio, está prest..i,ndo z. 
este paiz $er·•icos que, mais tarde, :t.. historia 
h:i de reg>str·a.?", collccando·o entre os brazi
zilelNs m::i.i~ dignos da época.. 

O SR. J.n:.rB V;LLAS B::>As - E' nor esta. 
r azão que Yoto no Sr. Dr. Filiueiras, como 
desapprova{'iio ao governo da Bahi~. 

O Sr:.. A~1rmL0Pmo- Repete que nenhuma 
censura tem p::.ra o govemo do Sr. D1•. Luiz 
Viono.a. a CUJO partii!o deve o seu mandat o 
J?Orque desta vez veio eleito por um partido~ 
e represenbnte de um partido no Congresro. 

No Con~rresso Constituinte foi eleito pelo 
su.lfragio expontaneo dos seus concidadãos. 
sem ligações partida.rias. dizenªo pela jm
preusa., no unico pedido eleitoral ·que fez, que 

-não tinhti ligações partiiiarias, Que vinha ao 
seio da i•epresentaçã<.i nacional, quando :,:e ·· 
tratava. de fundar as no-i·a> instituições. 
cumpri1• o seu : dever à.e àcco;·do com a. l'1ua· 
consciencia,.:. detestando a polití~gem, que 
tiUba. derruido a outra fórma. de governo. · 

. O óra.d~r; é portanto, o producto da elelÇãó 
de um partido,-do Pa.l'tiilo Federal da Bv.hia, 
a. que se 11onra de pei·tencer. · 

Espera. eill D~us provar _por factos repe
tidos. leaes e sinceros, o quanto é deüic.i.da a. 
sua.::i.dheW.o·áquelie partiao, e O qua.r..to SO· 
bretudo SQl.>erà cumprir os seus dev-eres . 

Mas. no momenw actu_al, é questão "de 
cou:o;ciencia e o orã.nor com a sua. consciencia 
não·trã.nsJge. º(Mu ito bein. ; mt1ito bem). · . · 

O Sr. Presi~ente-"-Vou submetter 
a votos o parecer e~cúpto pelos nobrea 
Deputados, Srs. Joã.o de Siqueira, rela.t0r, e 
Thomaz Accíoli. 

A conclu~ão, que vae ser vot.<c1ti. é a se
guin te: 

« Que sejam approvadas todas as eleições 
procedidas no 5° dist1•íct0 do E~tado da. Ba.
llfa. em 30 de dezembro de !89ô. p;i,ra Depu
tado; a.o Congresso Nacional, salvo as acima 
menciônadas. como nu.lln.8. inclusive a.s du
plicatas feitas perante mesas illegaes.» 

Vae·se proceder :l. chamada, afim de se ve
rificar a. votação nominal . 

O:;; Senhores que approvarem a conclusão 
lida. dirão, ;i proporç.ão que fürem sendo 
chama.dos. sim e os Senhores que arejei
tarem, dii'ão não. 

O Sr, Irin~u :\l:achado (pela or
d'eni )-Sr. presidente. peço a V. E~. o espe
dal obsequio de proceder nova.mente <í. lei
tu1·a. da. conclu!S<i.O do pa.t .. ~ce1-. que vae :;er 
votada., porque a Gamara toda não a. ou
>iU. 

O Sr. Presi~ente-A Mesa já fez 
a leitura da conclusão do parecer, q_ue vae 
i;ex· votada. 

Trata-se ~a primeira. poncJusão do pa.recer 
a.ssignaci.o pelo Sr-. Joü.o d.e Siqueil'a, rel::.ttrr, 
e pelo Sr. Thomaz Accioli. · 

Este pai•ecer foi impresso e distribuído aos 
S1·s. Deputa.dos. · 

<> Sr. Alcíndo Guanabara. 
(peta 01·ctem)-Sr.presidente,ven1Jo perguntai' 
a V. Ex. si ~sa. primeira conclusão impliêa. 
o reconhecimento do Sr. Leorlgildo Filguei-
ra~. ."',f' 

O Sr. Pre$ident.e-O parecer tem 
duas conclusões: na prirneil~. a. C9mrnissão 
o_pina. que.sejam approva<las todas M eleiçges -
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procefüdas no 5•> distri,,to da Bahia, salvo .as.:1· T0sta.. Fra.nc1sco So~rê, ·· Manoel Caefa.no, 
me!fcionadas, ci·mo nullas,-inc!usive as du- Eugenio T•JUrinhrJ, Pa.ula Guimarães. Yergne 
p:icatas feitas perante as mesas illegaes ; e, .de· Abreu. João Dantas Filho, Adalberto Gui
mi segundlt, que s~ja reconh~cldo e procla-1 marães, Rorb·igues Lima, Tolentino d1>$ 
mado Deputado pelo me,;mo districto o ~anr.os, Edua.1•do Ramos, .Pa.~nhos Monte
D1•. Leovigildo do.Ypit·anga Amorim Filguei- neg1·0, Marcolliao Mou:·a, ·Galdino Loreto, 
ras.. . Pini1eiro .Juaior,Jeronymo Monteiro, Heredia 

Vae se proceder a votação nominal da d.e Sá, Belisario de Souza_. Perel_r.a dos Santos, 
]a conclusão. Fonseca ?ortella, Agostrnho V1dal, Ern~sto 

, . · . _ . Hrazilio, .Jut10 dos Santos, B:~rnardes Dias, 
P;m:eQei;ido-s.e a_.:votaçao nonnna.l resp- UrbanoMarcon<ies. p11.ulino de Souza. Junior, 

pono-em si·m, isto e, a~~ro•a.m ~ 1° con- ~:Iayrink. Carvalho :vrom'ii.O, Vaz <le M~llo. 
~~US<!.O. do parecer n • 6 1 ,.r1e l8~.1 ' os Srs.: ~fon.teiro de Barros, Francisco Veiga. Tr;.Ue.<: 
:s1lver10 ,Nei::y, Carl_os ~farc~llino, Alb'.1· de i\Ienezes,Arthm• Torres,:vraaoel Fulgencio, 
querq_ue :se:·e.10, AmorLm i:1gue1ra, Theotomo Linciolpho caetano. otegario Maciel, Lamar· 
de B~1tto, Serzedello Correa, Matta Bacellar, tine, Alvares Rubíãn, ,AdolplD Gordo, Fer
Hear1que Va.lladares. Pedro Borges, Thornaz nando Pre,;tes Ce•a!"io de Fl'eitas Pnulino 
Ac_:io!i. 3ezerrU Fo~tenell~. lldet~nso Lima. carlos. Artu~r · Diedericllsen, Urbano de 
~oao Lopes, F'_r11 nctsco Su, Marinho de An- Gouvêa.. Hermenegildo ele Mor;;.es, Luiz Adol
(ll'ade, Fredel'1co Borges,_ Aug-usto Severo~ pilo e caracciolo. (74.) 
Tavares de Lyra., Fra.nc1sco Gurgel, Jose 
Pel'egrino.Coelho Lisboa,Appolonio Zenaydes, 
José M;i.ria.no, A:!fünso Go~ta. Coelho Cintra, 
Ba.rbos;i Lima, Martins Junior, Moreira 
Alves, J0ão de Siqueira, Al'thnr Peixoto, 
Roch"' Ca.valcantL .fa.vme V!lla:;-Boas, Tor
quato Moreira, JÓ::ê ·Murtiuho; Xa.vicr da 
Silveira, Oscar GQcfoy, lrineu Machado, Al-
0i.ndo Guaoabarn; Timotheo da Costa, A.u

. gusto de V:i.sconcello~. Raul Barroso, Felippe 
Cm•doso, E:·ico Coelho, Nil? PeGanha. Alves 
de Rrito, Bar:·o5 Franco Junior, Mayrlnk, 
Calnger·n.s, Carnpotina, Mendes Pimentel, 
Mo•1tdro de Ba.r1·1is,Goncal ve~ Ramos, Antero 
Botelho.Alfredo Pinto.Alvaro Botelho, Leonel 

O $r. Px-e!Ollidente-:~ primeira. con
clusão foi approva.da por 92 vo~os cotltra 74. 

Vou submetter a. votos a ~' conclusão.que 
reconhece e prClcla.ma. Depuhdo o Sr. Leo
víg-ildo Filgueiras. 

Posta a votos é a.pprovada a 2ª conclusão 
do parecer n. 67, de 1897 . 

· O Sr. Pres5dente-Proclamo Depu-
1ado pelo 5° distrícto do E;t:.do da Bahia o 
Sr. Leovigildo do Ipiranga Amorim Filguei
ras. 

Filho, Lamounier Godofredo, Antonio Za.~a- O Sr- ~]'oão de §io,;ueira (pela 
l'Ía~. RodolplJo Abreu,Cupertino ue Siqueira ordem) - riiz que achando-si:: na ante-sala 
Au~11;;to Clememíno, Theotonlo Magalhães. , o :Uustre Deputad:i Sr. Leovigi .ti.o ritgueh-as, 
I::rtuarilo Pimentel, Rodolpho Paixii.o. Padna reconheciti.., pelo 5° districto do Esta.do da 
Rczende, Ga.leão Ca.rv[l.lhal, Luir. Flaquer, Brih1a, pede para ser nome1tdH a Commissão 
Casemiro da Rocha, 011\•eira Braga, Lucas 'e que deve intl'oduzil-o no recinb afim de pres· 
Barros. F1·anciscn Gllcerio. K.odolpho Miranda, tar o compromisso regime!ltal. 
Ovitlh:•Abmntes,Xavier do Valh\ Alencar Gui
mat"d.es. Brazilio da Luz, La.mP-nhn. Lim. 
Leoncio Corrêa, Lauro Mtlller, Paula Ramos. 
Francisco Tolqnrino, Pedro Ferreira. Plinio 
Cas,1do .. Guillon, Francisco A.lencastro, Yicto
rino Monteiro, Riv:.davia Corrb. Pinto da 
Rocha, ve,.,pa siano de Alhuq uerque. Py Crespo, 
CCJ.mpos Cartier, Po,,sidonio da Cun:ha e 
Cassiano do Nascimento. 

Respondem ,uro os Srs. : ·Augusto Mon
tenegro, Carlos rle No'faE'.s, Urbano Santos, 
Luiz Domingues, Rodrigues Ferna.ndes,Gue
tlelba Mourão. Gustavo Veras. Eduardo de 
Ber:.>êdo, Anisio de Abreu, Trin•fade, S.i[va 
llfariz, E-rmirio Coutinho. Teixeira. de Só., 
He1'c1ilano Bandeira, Pereir:i. de Lyra. Mabl.
quias Gonçalves, Cornelio da. Fonseca, Julio 
de !v!ello, :>H!!uel Pernambuco, Juv<incío de 
Àguiar, Angelo Neto, guclides Ma.lt..'.1.,Aranjo 
Góes, NeiYa, Seabra, Ca.stro Rebello, Miltoo, 

O §r. Pre!óõidea:te convida os 
Srs. 3° e 4·• sec1•ota.rios para. h'<:m receber o 
mesmo senhor. que, sendo int:cduzido no l'e· 
ci11to. presta junto á Mesa o compromisso re
gimental. 

E' a.nu u nela.da. a. votação do proj ecto n. 11, 
de 1897, dispowlo sobre a promoção dos offi
ciaes do exercito (lª discussji.o.) 

Posto a votos, e a.pprovado sm l • discussão 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 11-1897 

O Congresso Nacional decret:i.: 
Art. !. 0 Na promoção de offici;:.()S 

ercito obsei:'va.r-se-ha o seguinte: 
do 0X• 
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~ 1. 0 O preenchimento de qualquer vaga l E' annunciada. a 3' discussiio do projecto 
dos postos de teneate ou l • tenente e supe- n. 28! A, de 1895, autoriza1ido o Fo·1~1· 
riores teril.1ogar .dentro· de dous mezes, con-- Executivo a m;;.nd~.r }J.:J.g"<tl' .. ao c,1rteiro_ de 
tados da data em que o Governo dP.l!a. tivH'_ I• chsse da Repa.rtii;:110 Geral dos Corr·ews, 
i:onhedmento o!Iicial. Phi!omeno .Jücelyn Ribeiro, o:; -vencimentos 

· . $2." Qualquer que seja a époc•\ em que se que deixou de perceh~r. 
fizer a promoção, a. antiguitladr:; será; con· Ninguem lledin•!o 11·palavra,: é enceri•:1il.a a 
tada. desde o d.ia seg!.linte ãquelfo em que se discus~ão. _ · · 

-deu R vaga; 
§ 3.• No preenchimento fas vagas resul- Em si>guida. e posto ;:i, vot,:s e app!o.-a.do 

tantes de promoção, a antigrridade sera a em 3" discussão e enviado a sancç:10 o se-
mesma. gtiinte 

A1·t. 2. • Não ha.vendo offi.cia1 com os re:.. 
quisitos exigido~ em lei, :.i promoção só terá 
loga.r depoi~ de satisfazer-se ess:;, exigencia e 
a. antiguídnde será contaAt d.o dia seguinte 
âquelle em que fo1• ella satisfeita-• 
. Art. 3.~ Os officiaes e pnlÇ<lS, que annual
m~nte concluirem nas escolas miUt.ar·es o 
curso de sua arma. i::erão consiiie1·a•los com•1 
ter.ido :i.dq uMdo tal h~ bili tação em uma mes
ma data, que se1'i aquella ·~m <JUe sa tiver 
J0ealiz;1do a ultima prova regulamentar· na 
devida época. 

§ 1. 0 Esta. dísposlyão é applicavel nas 
mesmas condições ;i.quelles que adquirirem 
t:ll ha1)ilítaçã(.I em se:;unda época regula
menuir. 

§ :?.. º A's praças que se lmbllitarem para 
ser· nomeada.s alferes-alumr.os npplic:i.m-se 
ta.mbem a~ disposições do :presente at·tigo e 
do§ 1°. 

Art . 4. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

E' a.nnunciaila a. votação do pr~jecto n. 17, 
de 1897, a.utoríz:mdo o Pouer Executivo a 
concerler ao bacharel Octaviano dP- Síri.ueira 
Ca.vaJ,~:1nti, juiz subst~tuto seccional do E~
hdo ·lo Am:1.zon:ts, oíto mezes de iice.r.ç;.i.. sem 
vencimento;,:. pn.t·:i trat<tr Je suil. sa.ude onde 
lho cou vier (discwsii.o uuica). 

P1°sto a. votos. é approvado em discussão 
unic..1. e enviado á Commissão de Redacçiio o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 17-1897 

O Congre~so ~acíona.l resolve: 

PlWJEC;'O ' 

(Do Sen~:i'.o) 

O Congresso Kacioual resolve: 
Artigo unico. E' o Poder ExACutivo au

torizado a m11nda1· :pagat· ali certeiro de l" 
cla;se da Repartiçã,o Ge1•;;l dos Cori•eio~, Plli
lomeno Jocelyn Ribeirn os vencimentos que 
deixou de ]Jet·ceber durante o tempo ql:e •1e· 
cone de 7 de füver-eiro de 1894 ;;. ':&l 0.e jm1ho 
d.e 1895. 

Vae a ím1!l'imir o ~eguiute 

PROJECTO 

N. 2-1-1897 

Aiaori~a o Podei' E~ecu,i·vo a conc..?c/.c;· ao 
suú rl.frector do, locom.oç!Io da EsJrml'!. rl:: 
Ferro Cen.tr(rl do Erc~il. enge;1hilii·o Ed11.
a~do Claudio r.la. Silvn •. '.:is ;·i1e~cs tle fice.i~·!<, 
or:m ·i:enciu1eni11,<. pata o·a/(•1· d~ swl s·:mde, 
a co;1ta:r de 9 de maio du co;·rc,i!c a;rno. 

A' Commis~iio de Petições o Poderes foi 
presente o requerimento do suh·direr:tor du. 
locomoção da. Estrada áe F'er1•0 Central do 
Bt'azil, engenheiro Edm1::-do CEaudio da. Sll va, 
qne, a.!legando ach:.i.r-se no goso •1e licencu., 
qu.e ultimamente foi-ihe concedida pelo Go
verno. pars. tratur de sua s~ude e mais tarde 
protogada. pelo dir~cto!' da e~tradu, mas 
continuando enfermo, como prova. cum o o.t.
testado inclus·J, e i1ecessitando fazer uma 

Art. 1.0 E' o l?oder Executi\"o autorizad.:i vlfl.gem á Europa. solfoittt mais seis meze~ de 
a. conceder ao bacharel Octavfano de Siq<i.eira .licença. mi fórm:i. tla lei, a cont:.!l' de 9 de 
Cavalcanti. juiz substituto seccional dú Es- maio proximo i!ntlo em que terminou :;. ul
tado do Amazona~, oito mezes d.e liteni;>a. sem ti ma prol·ogação. 
vencimentos, a contar de 11 de feverei1•0 do A Gomrni~são, tendo em Yista o o.ttestado 
corrente o,on:), p~i·a tl.'atar de saude cncle lhe . medico qne o snpp!ic8Hte e:dlibe, ma' .:on
convier. l:;ider;:,nrl_o que já. ubteve el!e uma. l\cençn. 

Art. 2.'' Revogam·sca> fü;;p.:isit;ües em con- que foi mais tarc1e prorugada. é de opin:ã.o 
trario. qua lhe seja concedida. a licen.ço. solicitada 
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sem_ Yenr·ime11tm e n.~sim offorec~·ii. .con:;i•le· Hemiqtie Yall.~nn.res, Marcos de Ars.ujo,Pedl'o 
ra.r;<to da Camara o. :presente -p1·0Jecto: Bri;·gos, Be7.êl'l'il Fontenal!e, Jofo Lopes, :Vla-

0 Coogres~o X:i.cional.decrew.: - .rin;:o <le ;'\.ndrade. Augusto Sever;·•, Tavares 
A •. . . , - Fº 

0 
~ E_ t· - d<! Lyra.. Fr.1 ncisco <:lurge!, .José Peregr ino, , --~~.'.:~fº. U..'1.C'1 · , lC:1; ._o .. r.1•. ' x:.qc~ i_v-0 nu- Trind:ide. Apo!lonic Zenayàcs •. José );la.t·iauo, 

e~. i~:·º J1 c_oncec<e; - ~~ ;::uh-rln·ectm da. loc_c- Te?xeira àe Si. A.JJ'onso Costa. He:·culano 
~~av di:- .E,tr·~;:i.. ne E ed:~ ~entral .~º- Bra.zt~: Rwdeir·a. Coelho Cintra .. Pereira. de i,ym. 
c.1c-enhen o - ~lu.uc!o Cla.ud1() .da Siha., . sei,, Cornclio da Fonseca. Julió de Mel!o Mi<>uel 
mez«s de n.::eoc:-a. :::em v<inc1 mer. t:i~. para Pera~ ·nbuco Ju •·encio rle ~ uuia.r 'Jdi.oº de 
trat~1.· de sua. sa urle, a eontanle.9 ;la_ ~aio ê.o Siçiuei~a.. 1\ft.l;u; ·P.efxot~. R~h; ca.11,:tcanti. 
co1·1·;ni.e anno; l'-evogauas as dispos1i;oes em\ EÚclides M:alta, S:;m,hra,' ~i1 ilton, . Francisco 
cont.a~ io . . . · · 1 :•ocl l'é. Mn.noel Caetano, E:1genio Tourinllo. 

S:i.l:i. das C-0mmissões. 14 de junho de IS9í . V~rgne de Ab:;:•eu, A mphilophio . .Tolo Dantas 
· - P1uanho~ J[<);it11~ie:vo, pr~si.:ie:ite .- He- Filbo. Adal!>e1•tr> Guima;~1cs, Ioleutino dos 
redia ·d.: Sá, n:iator .- .Ernesto B;·«;ilfo.- Sa11tos, P;:ranhos . Montêncgro, j.farcolino 
,ldalberto Gtli;mwií.:s.- Er111frio Coutinho. l\foura, .Tos~ 1'Iurtinho, Os~w Godoy, Ro.ttl 

o~!·. J?i·2~~ideat.e - Esirotada::; as 
mate1•ia::: da ordem do dia, d•:!;fguo pa1·a 
. amz..nl:lll a seguinte ordem do dia: 

Barroso. Feli.PP ~ C3.rdosc•. Pereir& dos Santo:; 
E1•ioo Coel!:io, Nilo Peçanhe.. Alve~ c1.e Brito. 
Leonel Lorett. A~o:;tinho Vida!, Ernesto Bra
zllio, .Julio S<tnto;;, Deodc~i:mo de Souza • 
Ca.mpo!ina. . ~.byrink., Ca\o~eras. :.Iendes Pi

Vo!ação das segui.ites ma.terias : :í1.entel. João Luiz, C'\rV<tlho ~Iourü.o, V"J:t. 
Do p-arecet· 11 . 08, de; 1897, recouh econ<lo de Mnllo. 1'fontoil'O de B~nos. Gonr,:al\·es 

D.~put• o dos peln Esta.::io de ;",e ,•gipe o;; Srs. Ge· :~amos,Fra.r1ci~()O Vciga.All'i-··do P int·1.Alv<i1•0 
minian, l3razil .f;' Oli\·eirJ. Góes. Olymp:o de !3i:1telho. Leonel Filho, Ln.mounie1· Gotlofi'cdó, 
Souza. Camp:is. Felbberro Firmo de Qlirnir;~ :\ntouio Z1.1.ca.r ias.Rorl.olpllo Abreu. Cupt:r'tino 
Fr::ire e Jc~ú Rodrigut's d.a. Costa. Do:•ia.::corn de Siquetr.i. T !leot•Jnio de ?.fagalhilt's, No· 
etn<"U•fas do Sr. Jose i\fariurw e dos Sr•. g uei1•a J un,or, Arthm· Tol'J·es , M:inoel Ful
Lau1'o Miíl la1• e Gllcerio ; ~endo.Lind!Jlpho r:,.ctnno,\~dua.rdo PimPntel. 

Do projc.:to n. 20. d<! 1907, com o para~cr Olega.eio ~l:wiel . Rodo!pho Paixão. Pudua. 
·sobre :l. cmend:i. oílc recida ll<L nuva disi::u~·ão Rn entlc, f.a.m:u·tine. G:ileào Ca!•valllal. Luiz 
do projecto n. ,18 !3, de l B0(i (em 3·• disc:ussiL.Q), Plaq U•W. C;J...;emiro rl.n. Ror:ha., Oliveira Bra!::&, 
que autoriz~t o Governo a. alll'ii· o ct·etl,..;o Adolribo Gvrrlo. FC'rna.m!o P1•e3tes, Ces:irio 
cs[}ecia.I de 2.5:::!-!U.~. para p.tg--11nento dos do Fl'Oilus. EJ.munolo do. Fons~on . Fr·nn:::isco 
Yeacirnentos do mu.re~hu.l Jo..;ú . ..t~ Almeidn Glice1•10. Art1iu1· Dr ie•:ericksen.Ro<lolpho Mi
Ila rreto, r~•«~t·tido :i. eli'.·~c~i\·ida.1lc do set·vi<;I) rnaJ;1. Ovio:io Almrntcs. Urba.no de Guuvêa. 
d·; L•xer·cito : He1·menc;;iliio de ~!oH· .. c~. Luiz A<l.nlpl10, Ca-

l ' di~cu%lio u(I prf\je.cto 11. ; :;, de I89:i, racdolo, X1.1.di:!r 1t•> Vu.lle. Flradlio da Luz. 
diió'l) •nda ~obre cmi~ori~1çito ml:i t:t r . LaUl"' '.l!ülle:•. Pa.ula R•tmns. Fra.nc\;;r;11 To-

Le\·.rnta-se a ,;o;;~io às tre:> ho;•u.; e :w mi- lcatino. l'<•dro Fe1·!·aim. Plinio Ca.5'1do. 
Gui!lon. F'!':t.n':isco ,;l t~ :icu.~t1• ,• . Vi:sp:i.~iano de 

nutos. AHmquerque. Py CrespQ, Campos Ca.t•tier 
e Cassi:i.o.o dv Nascimento. 

3to. SES3ÃO l<:'if 15 D3 JtiNflO DE 1897 

Presi-l.1mcia dos Si·s, .A.·,thtw Rios (presiilenle), 
e Fonsecct Po.-~ellct (~" "tJ ice-p;·esideMe .} 

Ao meio-dia procede-se à chamada, á qual 
respondem os Srs. APt!Jur Rios, Gt1stavo 
Veras, Garlos de_ Nov~es .. .\lvares Rubiii.o, 
Silva Mariz, Silve~'ÍO ~erv, Carlos Mar

·'cellino. Ali.mquerque Sere}o, A::mor-i:l1 Fi
g1rni:·a.,Tbeoto11i.o de Bl'itb,Sen.ecl->llo Corrêa., 
Urba no Santos. Luiz Dt1rnin~ae.s . Gued<õlla. 
Mourii.o,Et.lua.rdo de Berrêdo,Ànisio de Abreu, 

C:uil3rn V. II 

Abre-se a sessüo. 
E' lido. e po;;ta em discussão a acta. 

O êir. AmphHopbi.o pe·le a pn.-. 
lavra., suppondo :oer esta a. occ:isiã.o op
portuna, pa.ra a.presentar uma. recla:cn.çã.o no 
to~aute a a!gu mas omissões, segundo as pu
blicaçlíe.;; do Diario do CoiigresM. b.avido.s na 
rep"roriucçã.o dos di~c~rsos proferidos hontem 
ne::;ta C;i,mara.. · 

.. N"o discurso do nobre Deputado, por Santa. 
C·; i,harina., o Sr. Pa.uh•. -Ramos. vê que niio foi 
publicado o :i.parte, primeiro que te\•e a. 
hr,n;•a. de diri:rir a. S. Eic., a respeito do 
a.ssumpto de quo entiio se occupa.va. . 

. Nesse a.parte fazh ver. ·a. razilo que o 
leva\'ª :l nlt.o ~lcceitar o pl'ojecto . que S. Ex. 
offereci.a. ó. consideração dti. Ciimara. . 
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Diz la que no momento em que o go,re1•no, çií.o da. Repubiien. Seus sequazes ouvem-n'o e 
i10 uso <le uma. :'.l.utorização qne l.he roí con- consi<le1·:1m·o como c hefe, seu mestre. desde. 

-derida -pelo Congt·t.'S$O. poder competente. lla- êpocas muito apteriores a instituição do. 
via rntturalmente inicia.qo j~ negocia.ções piira . Rep11blica.. · 
o :i.r1•endamento.<'la Estra(l:t <le Ferro Ccno•al, · E si , porventura. o nob!'O governado!' do 
não- ·"1ril::1 o Corigi:e~~o o rlireito de ~·ii• sns· E>tl\do da Bahi:t. informando sobre o numero 
pender a ·autoriza.ç:ío conceclid:.r. pois que. si o das· pes>oas que fürmain o ssr1n1to de Antonió 
ttze:::se. concorrei·ia IJa1·a o abalo do credito Conself:eir<i, ind ico'u um numero in fe:·iot• i 
naeionn.l no esmrngeü·o e para a quebrt~ do rea.lida/,e d.essa. população :J.mbulan te, S. Ex. 
nome· tlo governo. · a teve.se aos factos que eram conhecidos de 

Como ~ projecto veiu pres.tigilHlO, nlc:n do todós.;.i.os preceõentes de Antonio Conselheiro, 
nome de seu !Ilustre auto1-. pelns de muitos quo ninguem suppunha que pudesse reunir 
colle:;ias, dP.s~ja\'a que esse aparte !Os.-;~ pa· em um r.erritorio afa~tado , ' descoohecülo 
blicado. pol'que receia que el!e a;;sim sub- quasi no Estado da Bahia, nu.!le!'o ::-uperiol' 
sc1•ipto por riio grao<le numero de colleg~..s (l. oi to ou dez mil, como boje se diz ter. 
Vêi. cr ear difficuld:ides em relaç:3.o às negocia- Prevê que o honrado S». presidente vae 
ções já. iuíeia.d.a.s. para. o arrenda.menta das fazer-lhe algumas observações . 

. estra.dns ele ferro. o SR. PR.e~1DE:..'\'TE-Pretendi:i.d i7.er a V.Ex. 
Os erlitaei; estilo publicado:;;; naturalmente. . d -

os syndicatos estão se formando; oper-,\.\'ues q u<:: ó :?. a~ta. que está ern iscus:-:ao. 
de c~·edito estão se füxendo. para, a.iicedendo O SR.AMrmLoPmo-Desejava pedi?· :l S.Ex. 
ao convite do guve1'no. mrnífesta.rl.o nos mes- por sua. boorlade, e, ~i não estivesse em suas 
mos edita~s. 8C apresenta.rcm ao arren- a.ttribuições, :~ Ca mar<'.l. que permitti.;se alon
da.mento da principal via ferren br:izileir·a . g:.ir·se um ponco nns cor.sPera<;ões que es· 

Este ap:ut~, no emtado, não foi tomado tava. f.:zen<!o. pr,rque o seu estado de saurle 
no díscur~o de. S. Ex., e entende dever füztr t.em-se aggra vudn co1Bi<foravelmente ne~~s 
esta. recti!icaç~o. r,orque. dos apartes que ultimos ,:1':!.s.o. ponto tal. que pensa. não podei· 
hoo.tern on·ereceu a S. Ex .. precis:i.tuente e compa.recr,r is ses~ões. fmuras. 
este o que i;inha. m;i.ior 1mporta11cia . De:0eja.v:i. pre>alecer-se rlo ensejo de esta.r 

Já ha dias p~ssa•k1s. Quando crava o noul'e n:i. t11buna pai>ct. em relaçllo ao assurn:rito que 
Dep:naJo por Pern.1mbuco. o Sr. Joilo de Si.· ·se comp1•ehenr!e dent1•0 tia.s obser.:açôe~ que 
queit·a., deu-lhe um apai"te. tambem de ,,.ran· se podem fazer n. respeito da acca.. additai• 
de impoi'fancia em rela<,;ão n.o as~umpto de algum~ consider,tções rehtiv:\mente a :is· 
que S. Ex. se o~upa va . sumpt"s não passados naquelles momento, 

O nobre i•,!presema.nte de Pernambuco tra- m:1s t.<imbem que tínha cabimento serem 
tava. elos negocios tia Bah ia e esnecialmente trataJos n:i. t1iscu,;siio da acta. 
da. :>itua.<;ã.o do governador daquê! le Esta.do. O SR. PitEsrnE"Te:- Nii.o está em minhas 
<::m relaçito aos negocio.::; de Canltdos. E o Ol·a- a.ttribuições l<i.culra.r· :i.qu illo que o R<'gimento 
dor, que. no toca.ate a estes negocios, esta v:i. nii.0 permitte.A discus:-ão <la. a-:ta é l'estricta e 
em posiç;1o de Yantagem sin~ula.1· nesta. Cia· partie11l:.trmente a.os factos passados na :sel;3âo 
mara, pol'q ue foi juiz em Mont-., Sa.nto a ~1 h i an te1·ior. 
eonheccu Ant<mio Cot:se!heiro. P'.;d ia. dar s obt·<l 
o facto iot\1rm:!çâü P'tréJ. que talvez nen!ium OS::. A.uPmLOPIUO-Ifa collegas inscriptos 
outro de seus eo!legas to;;s2 tfl.o liauíllt ano. 110 expeà icnte com muita a.ntecen<lencia. n5.o 

s. Ex. accusaV"a 0 dig:io !'.:!'Overn:u-!or rla pod>:lra. fül!ar hoje e dn•·ida mesmo p0<let• 
Ba.hia ele ter prestado informações in'exactas comp:i.1·et:in· ;'i t'...:i.mara amanl1ã. Per·gunt:.t, 
em rel~çiio aos ~·ecursos (le qu~ dispunha. p·i is. si pode usar d 1 palan·a para u m.a ex· 
Antomo Conse.li!01ro e o num"!·o de seus :;:e- plicitçã•J pesso<::I. 
quar.e"-. lã.zendCl derivf1t dessas inlormaÇ:(íes 
influencia nefasta S· 1bre 0 resultado das ex.· 
:peuiçõ_es que se teem mal!ogrado. 
~ntao. aparteou ao nobre Depu ta.do. bem 

a.visado .)Ulgando·~e que de~·ia r1ízer á G;:i.~ 
ma.ra qne, tent!osido .iu iz de direito de Monte 
Santo,_ nos annns de 18-;"8-1Si9. a.hi conheceu 
Antomo Conselheiro e p0 le ver que já ness~ 
t0f!1~ elle ex0rcia a mesmo. prop:iganrla. que 
hOJe faz , a.con:panh;ulo tle sequito que aliú.s 
não se e leva.ria. tal rnz a. du:i..-> centenas de 
pessoas. 

. Antonio Conselheiro, portanto, não se de· 
dtca., não fai propaganda depois da ins~itui-

O Sr. Presid0n·t.c-,\s explical)ões 
pes;;oaes teem lugar em qmilquer occasiilo. a 
menos que não esteja inie~i1da u ma votação 
qu<\lquel'. Salvo· es•.e caso segu1:do o o.rt. 188 
d.o. Regimento. t.em ello. sempre loga.1•_. 

O SR. , \111PlULOPmo- :Yfas não sabe quaes os 
collr:ga:; inscriptos para fallar no expediente. -.. 

O §r.Prr~s~dena.e-Estão inscl'iptos 
os Srs. Cupen inodc Siqueira e o Sr. Seabl'a. . 

O SR. NILO PECAC\"IL\.- Em visfa da inter
;iret:;.<;ã.o d.a:Ja, Pe,lo Sr. presidente, V. :Ex. 
pód.e fa.Jlar. 
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O SR. AMPmLoPmo - Pene ao Sr. presi· 
dente que o vr1ente sobre o que deve füzer. 
Póde dar uma explicaçv.o pessoal depois da 
votação ela. acta ? 

O Sr. Presiidenae-A explicaç~o 
pes::oal em· virtude !]o a1·t. 138 do Regimento, 
tem logar em quafquér occi<sião. 

O SR. SEABRA dú um aparte. 
O SR. AMPRrLOPHro-Então dígne-se S. Ex· 

conceuer·llle a palavra para uma explicação 
pessoal depois de votada a acta .. 

O Sr . . Paula Ramos(para uma ex~ 
pZicaç<to pessoal) deve uma explica.cão . ao 
nobre Deputado que deixou a tribuna e o 
farã em poucas palavra~. 

O discurso hoje publicado no l)iario doCon
gressr.i a que referiu-se S. Ex .. não foi revisto 
pelo orador, e só neste momento acaba de 
receber as notas tachygraphicas. 

staram na qua.lldade de operarios.-A' mesma. 
Commissão. 

Requerimentos 
· De Eduardo Corrêa. · commerciante, resi

dente nesta _CapitaL pedind~ reJucçã.o cte i~
posto de entra.d<\ do arroz· em casca, desti
nado á empre?.a que iwetende fundar de 

·engenhos centr:ies dearToz.-A' mesma Com-
missão. · 

De :Manoel r1e Castro Pinheiro. major hono
rario. pedindo pa.gamento dos vencimentos, 
que deixou de repeber por não ter a. lei de 
orçamento consignado verba.. - A' mesma 
Commis~ão. 

O §r. ~.IeHo Re~o (pela ordem.) 
pede dispensa da. Commissilo de Obras Publi· 
ca.s. 

Consultada, a Camara concede a dispensa 
pedióa. · 

Não ha mesmo discut'so publicado. mas um 
simples resumo, motivo porque ainda não O §r. Prcesident:e - Nomeio o Sr. 
figuram os apartes do nobt·e Deputado. · CaracdoLo p:i.rit substituir o Sr. Mello Rego, 

o SR. AMPliILOPUIO _ Apparecem todos! e?. Sr. B~~ros Fr·•~nco Jui:io; par:; s.~b.~tituil• 
menos um. . o :sr. Gm .. lon na Comm1ssao d~ ilfarmha B 

Guerr:i.. 
O SR. PAULA. RAl.ros-Si nas notas aue 1 · 

acaba de receber nã.o estiYer iuclliidÔ o o §r. A.nupb.ilophio (p(rm wna 
aparte, P.roc:irarú. S •. ~;x. para q~1e o repro- c:r.plicnçüo p~ssoat) - D.::ixando de parte us 
<luza, afim de comcwnt~rnente rnterca.lal-o. considerações .~e que se occupava., por não lhe 
T~m mesmo gmn~.~ mte:r:e~se em rep1'~· p;,i.1·ece c1ue .Possam constituir assumpto capaz 

(luz~l·oi porque assim_ ~ra melhor ensejo Je se!' tratado em um<!. explica.c;ã•) pessoal, 
de fun· amentar sua OlHfllu.o. por qu~ a ent<>nde iei• por fim a .P~ssoa do 

Em snguida é apoiad·1 a a.cta da. sessão an- llepmado,em relação a factos ou a.ctos que se 
teceden te. relacwnam rom o rlesem pen llo do rua ud~tto, v;te 

oecu par-se no momento de um facto bem dolo-
0 Sr. Iº §ecretar:ão procede á rmo r•ara o cora.ç.ão e que 1lesde dias a esta. 

leitura do seguinte pa1·te peza extraordina.damcntc sobre o _seu 
espirita; mas que a despeito dti s:rn. consc1en

EXPEDlENTE 
cia. e de tod:i.s a.s p»cc·auções, que a importan-
0ia do as~umpto exigia, se llJe atigUL·a que 
não foi com justiça intei>pretado por alguns 

Ofilcios : illnstres collegas. 
. . • . .· começa1•á pu.r dizer, que cedendo aos seus 

Do llf1m~_te110 da Ma.unha. de 14 do cor· esci'upulos, não rr;.viu. não olhou parll. as 
ren ~e, envrn.ndo o req ue:1~ent.o em que ::v n~- notas tacbygra.phieas hon tem tomadas em 
ceslao, Ray1~1.1:u~o _da ~1.tv'.t, "serv;nte da_~;;- relação ás p ,b,vras qne proferiu, quan_do .ª 
cola (le ,;'>íactumstas Na~rae., ct:;~ta C~p1ta1; Cama.ra tinha rle votar a eleic-ão do 5" Dist1•1• 
pede ~uzmento _de seu~ vencimento~ .-A 1 cto <ta Bahia. Hoje as viu pela primeira vez 
Comm1ssao de 01çameuto. no Diai·io do CongrrSso, e a.Ui, segundo a remi-

Do mesmo Minísterio, cl.e 12. do corrente, ni~cencia que póde guardar de um faci;o pas
envia11do o requerim1mto em que Gu!ll!ermo sadn hontem. estão perfeitas. 
Soares de Albergaria e outro. desenhistas d<l Nilo pone haver omis~ão do quE' 1 pelo mo-
2"" classe das directorías de machinas a vapor nos, teve intençii.o de dize1'. 
e construcção naval do Al'senal de Marinha Ma~. o ql1e quertol'na1· bem sr:.liente, o C)Ue 
do Estado ria Babia, pedem lhes seja e:x:ten- dL·seja que fique consig-nndo, porque tal ê o 
si vo o favor consignado no art. 4·· § ln (a) seu •l<,ver_ é que absolutamente não enunciou 
da lei n. 429, de 10 de dezembro do a.nno juizo sobro a. eleição d(1 5" districtu dn. Bahia. 
proxirno passano, relativo à C(Jntagem para 1 Con!'essa que propositalmente não as !eu, 
todos os elf&tos do tempo dese1·viço que pre- não manifestou-se sobre ellas aqui ou lá foi·a. 
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a. qnem qMr que rosse. Vi.a. nella. _env~lt"i ~O. t!'a ·vo!:1tade, . mas que bem esta.ria. ~Oll1 el!a ·
Ulll amigo ;:iesso~<l. mii .• < cUJiS rela.Goes ·.mo tti.o jl(ll' .. nl),o vntll.r :ismmpto em que .n..:.o podia. 
intimn.s; cuj:>.S lJron:.s ·de ;rnüz .de ·siio tão si- e~t·n· bem. porque tinlrn. amizade intima. .com 
"'!linc•1tí\•as. que co!loca.•1o na $Ua. ce:leira. de' uma dus P<lrtes infarê>"Sa.das na questão • 
.fuiz. só i.:úri pro6edimei_:to poderia wr: ~ll.egn.i· O sr...- JoÃO DANTAS F1LH0-Não é razão 
· inte!·e~~e na C..1.t1Sa e nan figur&r c;imo ,pnz.- p:1r,\ d1úx:1r ,1e vot<i.1•. Como homem ·po1it.ico, 

Foi. preci~amente, o CJ.ll~ q~iz fazer. o qne sabe o nobre De;:mt:\dO q:rn ao 5·· diswicto da. 
quiz dlzer, O que. rep: Od}'.Zmdo c_om. fi · "~l!· Bahia :i. opposiç:.io absteye-:Se do pleito eloi-
da/.ci o seu .Pensamnn~o . ülZ o D::.-no 0//1- tOl' i11. · · 

ciri~~ . ~- . . ;; .. d'n- ., d d 1 ,. ezií. O Stt . Am:rnr.oPHto-R,,speitando muito o 
N~O Sf'.•la, ctpaz _,i m ,.·~nll,a e. _a. ~r1> ' ~\r:tc~er• e :i.smtençõ~s de S. Ex: .• pede llcenc:i. 

de -;11· s1mul_'.1-r u aJ. mo.n_o qn•) .na.o 1, ;,::e,.. 0 ·p:u-a, ~m r:Jn.teria da ccmscie:ich. resol'l'er por 
real, qne nao fc,.sc o \Cr;hdeiro. Qi.lv n,to "'Í mes·i·o 
fos:;e o qu~ lhe e;;tava. inrlié<lndo :i. sua con- ' · • : _ . . 
sciencia de homem de b~m.p:1.r•L le\·;w ;il ~wns O s.r.. -. Jo,-..o DA~TA_s F1LH?- ?.fas a. con
de seus collegas que porventurn. ttve-sem nl· >~1i:n •; 1'!: ae v,. Ex. devia.~! vt;;to 51ue. a. o.ppo
guma C'.>nfhrrr;i :io m.o:lo do ver<• crue!<r.:lo sa;a.o .ºªº ple:teou a. ele1ça.o no o" d1stricto. 
ado;:>tada pe!n o:--.:.i!o~'. a dar um vot0 que E:;ta e >L •e1•tln•le. (Fia outros trj•ctr tes-) 
fü;se um:i. cil:i.dri. :w rli;.rno, :lt) iEm.rM cou- O S:>.. 'ürl'mLoPmo-Nii•) se occupou d:\ 
teat.!or d•J Sr-. Leovigil<~o f<'il::-1'::-;is. NiL.1 ~e1•i a r•kiç:i<' ; foi um fücto niio exi5tente a. seus 
e:umz d1sw. torpeza wo gr1m•ie. ind.igni<h·le olhns. Foi o qne quir. •lize'i·: o .. .;i outro fosse 
de·t<~l o~de:n. IFte ::ã.o ac:'e.ili ta qt:e !h•n!:nr.:i o se:1 proeedlmento. importa.1·ia. o t~r toma.do 
dos seus coll~gas fo>se e:tpa.z rlc p;·a.ticut ~'· l'Otth:~ci1nentn da d<>içilo. quando <lella. abso-
(:'.poi<uf.os.) . lm:i.meate r1ão ~e occupo11. 

Abriu a wa. comciencia e disso: o que ndla. No transurnptci do ;;eu ,Jiscmso. nota ape-
estava.. n<L:> o emprego rle uma pala\"'ru. que lbe pii-

::ii preferiu ao a.t\·ítre de não vir ;i este rece não ter sirlo 'proferida, mas qne illte1•a 
i•ecintü o de a.p1·e5ent-.'1··sc e francamente r!e· rwofunda1nente o sentido .em que ~e diz-que, 
cial'ar os motivos lPaes. ,.:incero;; e \·e1•fa. em rela;;ão :i. sua. (Õleiçfio no Congresso Con
dei1'0S do seu pl'occüiment·1. !bi exc.cta.meutc stituinte, ha uma pub!icaç;lo feita. peln ora.
})í\rr\ ~vit'Lr que ;J. sua reõirada. sem e:.;;t;i ex:- dór n:.i. imprens<i. N;.i.o rcz publicação alguma. 
plic<ti;-iio. putJ.e·s~ soffre1· um juizo ccut:-a:-io Nesm occ:·1~fü1J, e i!!to consta. dos A.iwacs , 
às iotl!nções que tillha . quauilo fez um díscm·sQ justificando uma 

Pensou pl'imeiramentee!!l nlo vir·.conf(·~so.: P.men;l;t que ;ipresP.ntou sc.bre no ganizaçã.o 
mas depois ;·eceiou qne. Ull<1ni1fü: como u.;;ó j u•lici1•1·i·1. Jissc qlle acceit·.irh\ •~ iuvesti
agor·a. tem sí•1(1 llemin·e •~ banc:>.da. b:i llianu. em <iura como ellôL lha e!>:.i off.:reci<la.. Mas ni'io 
relaçã.o u11s assu:nptos político;; e me:;rno aos ,.-ulici~ou rle oin:Jnem. ta.mo ;Bsím que disse 
não po!itico:>. t=-ib:mdo·se q;1e :t :m:~ 111olr.st1:1 que J!U:ll'lia'l":i u. sua inteira. libet•Ju•le de 
nii.o o retem no lt<ito, upez:LJ' eia 1·ecllnhecid.:i. juim e de a.ci;ã.o . 
gravirlarle, o nã.o c'lmp·~i·e.::imento tlv or;l !01· r ez uma so;:-untla puiiliea.çil.o. quawlo o 
pc-iia rigu:·:i.r :• al;p.t:is ;i •:squivari•:a. d~ fll'o>- p:i.1·tido cathofü:o. 01•g:rni1,a.11üo uma chapo., 
nunchu··se soh:·c u. <:!1~içãn, quo ,iul:!<•U \'t::!'- 1ncl ~11u o St!U nome. Tempos depois publicou 
da.dei l'a., atten•lo-~e: a con.,idemç:ües tlc ::;oli-ia.- um pro;;mruma, eom o •iua.l não esta.V<\ de 
rieda.cle n:i.rtídari;i,. accol'ilo, 

N8.1); semelh<1.11te moti~-ü n:í.oaduou no sou Entii.O Veill :i imrircn::;;i. e disse que, nií.1> es-
espirito. Diss~ o que pens:.w:i. ::-:eni.a.:fo no. 1:uido 1l& :l\:Co1•do com as Héas sustentada;; 
earJeira <le juiz. em um Tribuna.!· Jutiiciario. pelo p;L1·ti<fo cu.i:J..tvlico, pediu. que não o con· 
diria que tinha intecesse nJ. C<.1.llsa; t'oi o que si11er<!.~se seu 1•epr·e;:ent.ante. 
fez. Queritt a sepai·aç:ii,.; da lgr~j::i. do E;;ta<l.o e o 

Acaba de .sabei'. chegando <i Camara. que <.:a.!'-:1-mento civil, mas com a precedencía do 
um orgão i1e vnbHcid;tde. de grande impor- reli~o~o . A . precedenchi. cahiu. em vittude 
ta.nch nc:stt1. Capir<tl, occupou-~= do a.ss11mpto, de umu.-einenda. apresentada pelo 01•ad.01•. 
dera. á o~pressão - consclencia-de que o Mas o parüitlo c:u.holico foi geuer·oso e. ape
orador :;e tinha. servirlo. uma signific<ição que za.t• de:Sta. divergencia. continuou a. honrai-o 
cão er:i. iv:1qe11.;;. q•1e ew1•;a. na. su:.i. iotenç;:io_ cu,.1 seus su1Yragio:;. _ 

Não cem - neces;;idade de voltar a.o que ji E' e~ta pe·1u,rna inexactidão que ha ao re-
disse. sumo à as palavras, que hontem aqui pro-

RE'.sponde a esse illustre or~ã.o tle public;i- fet·iu. · 
<l:i.J.u com as p:i.lavr:l.S quP. tem µro{erid.o a.r.é Acredita ter tlito quanto l)ast.wa. pa.1•a. 
ag:Jr.•; est.a.r l.>em eoin >t sua con:SCieu..:ia. nesta f11 zül' conlleci-'10 o ;;eu p<1nsar::ento, pa:-a fazer 
Ca.:ua1>a. não <1 ueri<i tlií:cr qu"' ilem esta.ri~ r:onh~c:idos o;; me.ti vos qae o leva.1-am a tel' a. 
em nã:o votando, porque não q_uer> -.ota.r con- ·conducta. que hontem teve. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 10:38+ Pág ina 5 de 24 

SESSÃO EM 15 DE JUNHO DE 1897 333 
•. ·:;-.=-..-._ 

A o-piui1.ío IJUbli.ca o julga.ri. de; accôrdo, 
nilo só com o actu. pratic:ido, mu,s ainda com 

pedir, caso ~;;tivesse ella es ,otada, um cre
di t:; s u pplemenw.r. 

os moLivos .que teve paro. pratieal-o. _ 
E~tã satisfeitO com a sim cor.scienc"i, e 

. ~~fjeita-se ao juiw do. ópiniilo. \ilI:!ito b.:;;1, 
muito llem.) 

Peda., no proje~to que apr»:senh, a meta.de 
d;i, vedJ<;, P<'did<> pelo ministl'O ; e, umr. vez 
qu~ o.;fa.mos no meio do exer,:icio. o seu fi;:rrê 
fa.~er com que. desde ,já, se restabeleça o ~er-

• viço, de modo que qua.ndo votar-se verba 
O §i.·. ,:.::r ose ~i:J>.~~an.o (pela ordem) p:-ira -e Ué no ex~rcicio seguinte, elle ,já es

diz •.•ue nao preteno.e iut~ryomper os seu~ 1 teja enc;tminhado e:n virtude da presente 
collei;as que teem de dar expl1~acue~ pesso:ies; cunces,,;:lo. · . 
mas, co~o ta.mbern tem de d:i;1· o seu rel'ado, E~sc se:.·viço foi supp:-Imido em conse· 
r1ede,p?l"'_:(ttie qu~n~o. an~uric1a.r o p~irece\' tlr• quenci;i da de!iiciendu da verba de 50:000$, 
Comm1ssao de· '\ier1!1';!V.ç'!-o de P~~,ere~- rc~u· c .. 1Hrgr1a,1a. no.Ol'r;11mento. E não par-eça que 
nllecendo o~ Dep11t:i.dos por Serg1 pe, faça-lhe isto 6 ']Li.estão de '"'menos imnorta!1cia, uma. 
o fovor de da:· •1 pafavr~i. afiia de que pos.0a ve~ que os íncen;sses Hg,tdos·a es;;e serviço 
dar uma explica\'ªº pesso;\l. : n~o ~i\.o Je pequcn , m"at(l,. 

::\ão preci~a. lembrar, pols não 9u~r 
O 1êit•. Cup:ert.ino de §iqneiira along'.l.t', que S. Ex. m-lndou -uµpr1m1r 

-SC!ra breve, priO(!Jpal:nente estanuo na. tri- 1 d ~ · f . . . . , .. :- , , . ., ... d . 1 ·ontes e ren .a.s somente P~•~a <1.Zel" eco-
b~'~a ~evL~o ª."oncc1~~a.~L~.u,n hom~. 0.~0 - nor:...ias. S. Ex. su;iprimiu agencias que 
k.,,a re~r~~nc.~n~e.r:u. B.'.l!_La~ ~,t;e Y~\1~~·:t 1,u 1 (lrLvarr. r-.:?ncbs cinco e ~els vezes m;üores do 
que fall,t~s"' ante, .. e S. E.~- .1!"un~ u,n~'º-- que a tle~neza. 

l:'cde_a pal~vra ~ra. um dup!o 11m: t'.lll'C- E$oera \iue a Cama:;.-a G.pnrovari as me-
se~t<:r a conside1'<~<;~0 t!a.p.imaea um proJecto dklo\:, c;ue 

1
0 oi·adu1• ad.optn.; fazendo sanu.r 

de ler e_ um requc_u~en.o. _ a~si!n 0 e('ro l'co ministro . 
. 9 P'.'O.JeCtO ele lei_ e a .repa:raç~o de u.1.:~<i A u00:s~t mis;:ii.o de oppo5içlo nesta camara. 
ir:.1 ust1<;:l cor?met~trfu pelo h••Ili'<tr•0,. s~. MJ- é cOi'!"igir os ~lTOS d(• .1roverno, emendal-os 
~l::itr~ d~ IJJ(:UStr-!ª• para: ~~m ce~veuas _ .e e cz·itie:tl-os mesmo, po;;qu..i os gove1•uistas 
.0callde.:ies ~m t~110. o ter·r1t,, •1'.!0 _d<t . .-e~t\~::c•~· semp:·e fazem vbt:i. gros~"· con!'<..1rme é a sua. 
a~oct.audo rnterns~es de mü~ia;ces d· • .)~"Zl· missão (apoiwlu$ e n17o a:~oiado~) de modo qae 
~e1ros e de .centenas de negoyw.mes, o •U~? n. pe1siC'U.O do OD[JO$foion!sta. nesta. Gamara. é 
1swtpa.z

1
·a fazer uma economrn ann:.i.al de ;;iO m~b f~cll .•. • ' · 

con !)~. 

O Sa. AUGUSTO CLE~EE:'.\TI:'iO - InjustiQa O Sr:.. PED0~0 BoRGr·:s-'.:\fnis commodi:. 
nã.o foi do mini~tr-o, foi da lei. O Sr:.. CCPERTI:S-O DE SIQUEIRA-._ . m•lÍS 

O SR. CUPERT1:-:o DE StQUErt:A - Apezar p:tssiveL 
do honrado cot:ega acllar que mi.o foi rnjus- i:\ós v:unos corrigindo os erros, apontan
tiça do ministro, to•la:>ia. e.;ti de ª'~cür.-10 co:u do·c··s. a1•resentan<to µrojecto~ de lei, para. 
o ora.<lo1· _ .• mel!iomr a~ contii~iie;;; rcquel'imentos de 

o Slt. AüGus'I'o CLE~!E~TINO - Em r~vog:ir int'm•m'l.çur s pa1·a oricntn.1· a opinifi.,, publica., 
a lei. e « maim•ir:. n:"to L:em rem<:llio sinã.o votar, 

\'isto que calla. pó•la 11bter LU•lo i:;,;o poi· outros 
O SrL CGPERT>X•J D<: SIQUEIIU - • • • pois meios que não 05 nossos, que nã.o &Oli!05 

que a.ssignou o pro.iecto. amig-·J do ;:overno. (1'1·orao1.-~~ cm·:vs a1)(t1"ies.) 
.\fos embora S. Ex:. enter1da quo a injus- ,fase vÇ que a nO.>$a. for~:<J.. n:lo ê pequena. 

tiça é da lei e não •to minist1·0, e cu enr.end:i ,\gm•;:. ·•:le a.present:ir o reqnerimento de 
que a injustiça é do minist1·0, isto nii.o alteri1, intut•m:ti:l:ics. · 
:porqno.nto estão ambos de aceôrdo, o orado1· De.-"1 àeclarar il. Ccisa que. emb~ra entenda. 
o o ~eu collega que lhe deu o aparte. - que esses requerimentos constituem parla-
. o SP... PEDRO BO!WE~ - o que queremos é ct1ent11.1·ismo, c0mtudo enten'1e tarnhem q uc 

o veto. elles são a.:s unicas armas de q,ue póde lançar 
O Sa. CUPERTINO DE SIQUEIRA - Classifica mão a oppo,içãc · QUa!21lo prt!cisa saber de 

de injustiç:i. o pyrrhoni.smo elo honrado mi- qu;1lqum· a~sumpto. 
nistT'O de ;azer nma economia c'te 50 contos, 0.::1 amigos do governo nã.o tecm neces· 
com tamanho prejuízo para. todo o territorio si<l~de disso, de usar cLt tribuna para. e~ses 
da Repttblica., quan1io S. Ex. nã.o.trep!da em assnm ptos, p•.irq ue entimJem-se directiunente. 
lançar mão de 3.000 contos do The~ouro, com o o;ovel'Ilo quando tecm ;1ecP~sidade <le 
dando uma inte1'prer,ação que não esr.il, clara saber q1ialquer con~a l pelo meno;; crct is~o o 
na lei. só para satisfazer aos pl'Ogl"'.i.mma.s e que 01·,1tlo1· fazia quanto apoi;w;~ o govenw. 
theol"ias politic~ de S. Ex. O::: termr .. s do r?qmn·imerito que vae ;1~.rs· 

Era um serviço amoriza•1o pelo Congl'esso, \ seata.1>, ~ã.o os se;.:·uintes, que pe1~e permissão 
e, si a verba fos$e cleticiente, S. Ex. po.J.i:l. {l:J.!'.'O. ler: 
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l.º Porqu~ IDOí.ivo, qne fondamento, qne 
vanfa.~em pa1·a o The~o;;r·o e para o paiz, 
teve S-. Ex. o St•. m1uist1•0, par·a permitt1r 
que fuaccionario Sf\U .Jé.s:ie ordem .pà.1·a. que 
füsse &b.l!.n•lon da. umt\. linl!u. t.,leg1·aph1ea, 
na eJ:t~nsi.ío de ·:iu l'-ilumetros, no r.erntorio 
mineiro; Z·, pergunta a$. IJ:x.-em qne depo
sito do p~ izst-a<:l1a o m<ite1·ial des-a Lín:m 
tel?~rapllica. Com[ll'ellent.le a C 1 m&ra q_ue, 
<le-sde que far. :~ pergu!l tt>., tem o ile\·er e u 
di;·eito de e::;peral' :> respu~ta. ; ma.sacha que 

du;;Gria. um credito de 25:000$ para o resta: 
liPleciinento das a••enci:H do Co1·1'eio. ultima.
mente supprimi1'Õs po1· deticien~fa de verbõ>. 
no re:<p~ctivo 1iri;ameuto. 
· A.l't. 2.-0 fü3Vogam-se as disposições em 
comrario. · 

Sala das Se~sües, 15 de junho de 1897 .
C1'pátinn de Siq,,efra - ,1ugusto Clemf!nti.>o. 

____: l?orlotplw Ab,-,fü. -Tlieotu<1 io ú.e Ma gatli1.es. 
-Gonçalves Ramos. 

é di:ficil_ toda e qualquer respo<ta. _ . 0 St·. §e.abra per"'unta. ao sr. pre-
A baaa.onaila ~om~lec.'.1-t:?ente e:;~a..:~~tw., ~o~ deme quanUi tempo tam pa1•a falla.r, porque 

o~deu~ i!.e ~1m. f.in~civna.rio <l~ mi_t~L'!~.N, ~º-·~- l si ::>. _Ex. re~pon_t.ler que o orador tem tempo 
p1_<;ll_e~de :.i. Camarn_ q~e tod?~ ~~~ _temo_, .1 .. _ su!l1c1ente. usara. eh J:Hla.vra, e no· caso c.,n
te,_e~- d~ su~.er ., dlh.t.e .º u;_t.hen o _do Ciill:I~- tr:trio, s' Ex. poderá ceuel-a a. out~o colleg'.1-, 
burn,e. e:ste. ,,ra.l<le capiual naciona.1. e::.t.t flr.:::->nilo com a palavra pat«1. amanha em pn· 
f$'mrdado 1 3> pergunt<i. quaes as c_~taçoes me1ro Jo,,.a1· nó exoediente. 
iuau:mradas uemro do pres<'nte exe1·c1c10 ? _ • 0 • 

Note a Camara que por lei J'Ol exprerna· VozEs-Falle, falle l 
mente prohibída a inaugttração J.e e:st~ç,,Jes; O Sa. PaEsrnENTE-V. Ex. ainda tem um 
e faz a pe1·gunr.:.i. ju,tamente .par·<!. sabe~ q_m•rto de 1101·a.-
quaes foram, ~errn de qu~ a res~o~ta sera o SR. SE.U3R,\ 1\iz que neste ca;o, não tem 
-!leul~um<1o-~1sto c.:omo :.i. loi p~olubm. . telllpo_ e nilo desE-ja pr0tella!' a oz'dcrn do dia. 

Ja v~ q~e mw. ln .° m~nor me~n·•.~ntP.nte O SR. SER.zEDELLO CoRRÊA-0 que não 
no req_ue_rttnento, e,_c?mquani,o 0 e,,pnito qt~e couvem é m·olell11t· uma qnestão de honra. 
o d:ta, seJa de oppo;;iç<w. eile e em st o illêtlS ~ • 
inno~eme p:issiveL (Riso.) O Sit._ SE;\BR.A-V. Ex. esta da.nd.o um 

N:;m com eHe o prioci[>ÍO <la autoridade i>parce. tiio _a.fogadamecte ! Tenha_ um ~1iuco 
:fic::.ri abalado, nem de:>respeitado. E sendo tle paciencm. O,; seus discursos estao aQ.Ul nos 
assim, pensa o orador que tanto o projecto -'lnno.~s. . 
como o re;!q_uerimento ~e1·ão a:ppro\'"ados pela O SR. SEP.zEDELLo CoRR~~A.-Pois bem, nó;i 
Camara. votaremus s. proroga.çú:.>, pôde contar. 

Vem á :Mesa é lido ::>.pl)bd.o e sem debate O SR. SEABRA-Em um qnarto de ho1·a niía 
anprovado o s~"'uinte' poderia responder a toda:; as con~esta.çõe.s, 
~ "' porrtue em primeiro logar tem que 1·esponder 

REQlmRnrE'.\TO a clous or<trlore.s-ao nobre Deputado pelo 

Requel'emos que, por intermeclio da Mesa 
da G;tmara. se solicite do Minlstet•io d:~ ln· 
dustmi, Viáçü.o e Obr:ts Publicas 3.s seguintes 
informaçü~s: 

l'', porque motivo foi abandonad:i a linha 
telegra.phica de Sete L~gi'.1as a Tab?leiro 
Gr:lnde.naexten$âO de cerc·• de :fü l;;.ilomett'os; 

2°, a-que depositO foi !'ecolllido. o t'ei;pectl vo 
roa.teria!; 
. 3', quaes as Estações telegraphicas inaugu· 
rn.das durante o corrente e:x:Rrcicio. 

::iala. das Sessões, 15 dejun110 de l89í.
Cupcrcino de Síg11cira..- Rodol1)ho .Abrezi.-
1'hcotonio d e i1fc1gath<ies. - Goi!çalves Ramos. 

Fica sobre a ~Iesa, atê u1teriordelibe1•acão, 
o seguinte 

PROJEC1'0 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica o governo a.utorizollo a abrir 

no corrente exercicio, a.o Ministerio da ln.· 

P:wa e ao nubre Representante de Santa Ca
tb:i.l'i11a. 

O Sn.. P.wr.A RA:>IOs-A mim, não; V. Es:. 
quer responder a i:;i mesmo. 

0 SR. St,;,\BRA. - Veremos. Ainda. não ~e 
l~vantuu a. e.xcommunllào lançada pelo nobre 
Deput:i.do por S. Paulu-<tinda continua. a ser 
o bode expi.acorío. Po:·tanto, tem que vir ã 
tribuna; mas nã" querendo preterir a. ordem 
do di:i., reserva.-~e par.i amanhã, si é que 
S. Ex. amanhã lhe não preti!'a t.1.mbem, 
como preteriu hoje, dando -a p;ilavra ao 
Sr. Amphilopllio, 

O §ir. A!bu.querque Sere:_jo 
- S1·. presiden re, o hvura•1o Ministro da Ma· 
rinha no seu minucioso relatorio, na parte 
rela.tiva. ao Asylo de InvaH !os, pede p1·ovi
dencias a respeito de uma injustiça. feHa. ás 
praças do bata.lhão de intanta1·hi. de mar)lllla, 
do corpo de olfidaes marinheiru$ e de m;tri-
nheiros n:tcionaes- · 

E5sa irijustiça consiste em que as pr"aças 
•le pret do exercito gosa.m da.s -vantagens do 
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a~ylo, semwncur~o ·pecuniario algum, o qut> O Sr. §er;.i:.ed12Bo Corri;n (pela 
não acontece com os do< cita.dos corpos, que 01·dem)-'lr. J;re~ideme. V. Ex. me h~. de 
contribuerrl com um dia d,,, se.u ~ohlo, 1ei'C" p;··r1aitt1 r que faça urna solicitaçiio a V. Ex. 
mefüa.lmente. ff, enóre mim e o 11obre Deput.arlo pela 

Não vejl.l motivo -para fa! excep!,,J~o; por Flahia uma. que~tã.o de houra. S. Ex. fez-me 
·isso vou ap:·esr,ntar á consideraçúo da Ca- um• accusaçãu ("rmal, cate~ o:l'ic•1. frisante, 
mara O :>eguin{e projeetO. . <füendo <) l"Cpetiodo COID iDSiSt(,nCÍIL que CU 

Continm~ndo com a palavra, ainda. vou ·havia prunuuciado oei>ta Cama;·a um discurso 
apre~entar um. outr" pi•ojecto qu~, como o nolent" c"ntr·a. o fin>J.tlo :..farei:it1al Flur·iu.no, 
que ac;i.bo de ler, e de tuda justiça. peh ;·eforma do.; treze geu~raes. 

V. Ex. nií.o .ignor;i a flifficulda .. '.e com 'lll<' O SR. SEABR.\. __::Não di-<se assim . 
. <). marmha luta p01m sllb;;tituir o seu pes
soa.!, que está com o seu tem µo a.cab:ido. 
pl'íncipalmtnte no corpo de omciaes mari
nheiro-, ow'te a. exig1t idade de ve!!c1ment0~ 
n:lo cor:·esponJe á ünpurt<J.ncia d·.i se1·vi1,:o 
que prest;Lm. 

o SR. SERZEDELLC CORRÊA - Disse: e cforr-·. 
te:;tti e can videí S. Ex. a. ler (;'SSe di:>curso. 
E~t;i. é~ questão. . 

Reriueiro. p;·r conse;.minte, a V. Ex. que 
consulte a Camara sob1·e si concede :30 mi
nuto~ Js prorogaçã.o da hora do espe
diente ..• i.\u nu~o pniz. onde com mcno~ t1·abJ.!110 se 

:i.11fo:·e meili:•l' rec•mlpcu~:i,, di!íic;i se tnrna 
con5eguü· pe,sual habilit<1u:J p:ira o corpo de Yo;ms - Um:i. hora. 
01iiciae.~ mai•inbeiros. · O SR..SERZED1·:LLO Co1rn1h-... ou lllll:l. hora. 

Ne:i:tii~ con·'içut,s, pitra. que os act.n«es offi- para o no!ire De1mtar!o lei· e>se discurso. 
che5 rn•1.ri11!1ei1·os cimc,nuem nu servir;o. é 1 Creio que é tempo mais que sulliciente ·para 
noc~~sn.ri0 tan_i bem que se lhe i:io.r:~~ta :1 su, 1 o nobre Deput:~do leL' tr~c!1os tle um dis
velrn~e; por i:;so apresentu o Sl:lgumte p:·o- curso rneu me:<mo" respeito desse ~ssumpto. 
jeéto. Sr. p!'eSidcnte. é necem1.río começarmos a 

Ficam sobre a Mesa até ulterior delibera- ti•ab:;tlhar ; conyem li']uidarem-se de uma 
çiio 0~ seguintes vez P,~sas quesLOes p~•soaes. O nobre Depu-

" tado ha tres JOn!;!·o,; dias que consulta os :1n-
PRO.JEcros nacs, esla munido de um grande numero de 

volumes ; parece que deve estar sufficien· 
kmente esclarecido e preparado para esma
gar-1ne lendo o tliscur~o. 

O Congresso Nacional dccr·eta: 
Art. 1. 0 Os me~ú-es do corpo 1le oITiciaes 

marinheiros que comarem mais de 30 annos 
1le boa~ e eJf,,cLívos serviços na. armttdu. e 
nã.o podeado nel!a continuar po1· invalidez 
ou inca p•Lcirlade. physica, sera.o reformado:; 
no posto de 2·• teu ente. 

Art. 2." Os contra-mestl·es e guardiães do 
ritado corpo que l:!Stiverem nas condições do 
artígo a.nterio1·, sel'â.O r·erormatlos no posto 
de ;:uu.rclu.-ma.rinha, com o re:;pecd\'o soldo. 

Art. 3. 0 ·O temrio de cs.mpauha ~eni. con· 
tndo pelo dobro, pal'a todo::; os e1feito,; da. 
retonrw .. 

Art. 4. 0 Revogam-se a.s dispnsições 
contrario. 

em 

Sahl. das sessões, 15 de junho de 18Qi.
Albi1qw.ii·qv.e S erejo. 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Ficam, desde já, isentas 

de contribuir com um dia de soldo. feito 
mensalmente para o Asylo de Invalido$, as 
praças do bafalhii.o de infantttl'ia de marinhã, 
do corpo de officiaes ma;rinheiros e de mari· 
nheiros nacionaes ; revogadas as dispo~ições 
em contrario. 

Sala das sessões, 15 de junho de ISGi.
AlbHç1.1en1uc Se;·ejo .-SilJ.·erio Ncry .-Carlos 
ilím·ccUino. -Amorim Figueira. 

App~llo. por- conseguinte, para. S. Ex.. e 
pc.1·a a Camar'1, esperando que me concedam 
prnrogaçâo de uma bora do ex.p-:<l.iente, para 
S. Ex. liquidar u questito. · 

VozEs - Muito bem. 

O §r. Seabra diz que o requeri
mento do nobre Dep11tar!.o quer limitar o 
tempo que ha. de usar da palavra, conce
demlo-Jhe uma llora de pro1·ogaçii.o. E, per
gunt3., si p1•ecisa1• de duas hol"J.s ~ 

YozEs-Votaremos neva prorogação. 
O SR. SicAB1u.- Pois bem, Sr. Presidente, 

ha na ordem do dia ast:umpto relevante a 
tra:ar, que e o reconhecimento dos Deputados 
de Sel'gipe. Depois de3se reconhecimento, o 
ora.dor estarú prompto a satisfazer o pedido 
do nobre Depmado. 

O SR. SERZED!l:LLO COR.RÊA- E não se es· 
queçi1 de ler o discurso do Dr. Erico Coelho. 

O ~rt. SEABRA~ Ha de ser lido tudo. 

O §r. Preskient.e - Pergunto ao 
nobre Deputado pelo Pará si insiste no seu 
requerimento. 

O SR. SER!IEDELLo COE.RÊA - Eu insisto, 
porque a Gamara tem ma.is que fazer que 
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n.:>.ii-<ti1• ::t ciiscu~süs~ ·,1rmoaes, n. :resp~ito de' p:>..l:°l.vr::i. n:c hora do e:-:perlie!ite, vou p~~snr ã 
llo:nen~ r>uillíco;. q ~e são pei:fút:imer.ce co- ordem r'.o db. -
n !wc?tlos pei1rpaiz. · o SR. BAllBOS,\ Lnu - Peço a rn.bvr.t . . G SR.. PttE~tm~~1'g- Vou. sati:;füzer o pe 
rlio~o do nobi'e D~putatlo. e O SrL PRESIDE:::-<TE-Tem a p'.i.lavra o- nobre 
· Consult:idu. a camam, concede· a llr\J- Deput:tdo. 

l'Ogai;;ú.:J pedi·\:\. . 1 
o s~;a. n~M.~~J3§~~ LXm;}~ ouvin~1o 

O ~r Pre~~(~eu.te -Qaando a }[esa. rla ~fe5a a. decl.:i.ra.r;àc. <lc que a pi'or»•;.pç;to 
consttit:wa á Co.mar;t 6•Jbre o reauei·imento vora,1a. nii:) m·;~ r~~t1·ict.~ .• rnM; !':wa. qualqJWt' 
de pt·m·ogl\~ão;· í'J1·m11!a1lo pdo ni~b;;e Depu- D:~puw.(10 tom~.l' :~ p~hvra. aproveit••· ;.i. op-, 
tado ptdo ~ara. onviü 1.h" a[gnns dos Srs. i!e- pm·t.uni(larl.1·~ p:irn. vir npr:.~~~nt3.!' ú1n 1·eq1:e
predtnt:mtes :i.s seg-;.lin&ed p:tü.tn•:1s : - Ur- rimsnto (1e intürma~· .. ~es. N5•) e:;tá fü.d:'nrl•J 
geneí<1 p:irn depois da, vor:::.ção ·(o JX\l'ec~r re- pa.rlamentari5mo, porque ~• pl'r>;>ria lei· r1~ 
l:Lcívo '"~ <:leiç-Jes pro~edidt\5 no Est:.i.•lo rle :·csponsuliili•1a,'.e c1o .Presirlt,!lte <h Rr·p!lb!ic:~ 
Sergipe. cogir.a .• om <lb~;0~iç~o bem c.1'1.ra. (h• olil';ga-

A .'l~:'V'l. n~.o ;iocli.i. »ubmetbi' e~se ~·~q1..:eri- ç.Io em <Jiie esr.á. o Cirnfc, 11a ~fa1;·5n üe fone
mciHO u. Yuto~. pwqnc er:.~ c0n~1·a!'lo n.0Re~1 cel' torlas as inl'.11·ma1;t.es. CJUP.. em b1'm cfo 
gimc:n:-'.). ;ervir:n ;mlil1c11. forem sn!?t'.ÍC'L•h' pelos m~m-

Um 1·or1uerimento nes'ies tPrmcs, üe•·fa b1•os r1est.i. ou ila t1utn1. C:i.s:~ flo Con;!re::so. 
pass:tr por outrJ.~ f11rcn.:~lida•ks. que niio ;,Iíl.l:s "-h\b.: i11rl~pc·wleincme:1to r1c :;o!ici
'P:ts;ou 1qudle que s•1bmetti :1 Llelibornçií.o da ta.ção. c:ül~ ao Prr.,:ir1~ntc; <~ti RepL1blica sub
G1.:n::w:i.. metter iJ, api·ecía~fo rlo Congrcs~o. por oc

o ~:!.·_ se~:.b~··1 (peta m·.iein) diz qne 
nest;;.~ cond.ições pcdi~ia ao Sr. presidente. 
que <k• novo submette.;-8 a voto3 esse re· 
que1•i:uento. pOL"que vot•ni na. supp:Jsiçii.ú 
de que u di!<Cfü5ii.o C.e\oes,e te1· Jogar depob 
que ic delíb~msse s-Jl:ire a.:; eleições p1·0ce· 
c1idas no E:Stad.o de Sergipe. · 

O !Sr. Pi:-esidente - A Mesa .ia 
submel;te:t a votos o rn1u·~rin~ento, que foi 
a.pptovado. 

A' c~maro. cabe - si niio qulzei' usar da 
p!•,)ro:;<lç:fo - p:i.ss,ir immedia~'Lmente à or
d~m elo dh. 

0 !:€.:•. §eabn•.a (p~ia ordüm) (llz que, 
as;im sen lo, desiste de:. p:thwra., p~clindo a.o 
S:·. pl'esíde!1te qu~ se dig::te de considerii.l·O 
i1uc:r1pr;c.> paru, fü!la~· na hr>rék do expediente. 
à;>.. proxlma sessão. 

O ~r. Vieto;.·ia;:o J;l:o:utei.rJ:•o 
(pet~i orcfo;,z) - Sr. presidente. petli a p:üa
vi·a unicamente nara -:;omrnunicar a V. Ex. 
que j:i, ~e acha ria arrte-sa.' ' o Deput·1d.o re
co~he~ido Sr. A.1.~verio Sorl:·ó. ê ª" mesmo 
tempo· pe1lir a V. E:s:. que se diõ'ne de aúmit
til·o a pre~tar o compromiss·1 regimental e 
tomar a.s:;euto. 

ca.síii.o r~e sua ;i.:1i::rtm·a. arna. 1nens;1uein bem 
,)'.l'.ra r:. bnst;inte explieit·: SODl'v O. mar'Cila (1.0S 
negocios pablic1)· 

Sem as iirfarm:;çc)1>s. co:no 11orler;\ o Con
gresrn excreer a. ti;;cn.líza~·ffo ? 

Rejeita.nflo o l'equerimento que o m•ador 
vae a:)resenr.a1-. :~ C<J.m:i.rJ. tet>ci. alxUcar1o cb 
U:tHl ele sim• funcções prim01·(~!!l":s ; o P.resi
flente rfa RE-puullca n~.o r1eve Iirnibr-s?- a 
flecla.t'ar que '1· SÍLUi\Ç:1.·1 !.lo paiz e nllt, por 
riuanto o seu éLever é expor e'sa ·;itun.Ç'.5o, 
ín<~ícanrlo. como Pr)(ler Exticm,ivo. 8,s medid:t5 
ncce,-s:i.1·i~~3. ao me3rno tempi) que.(1eve fot·nc
cer r!;;~bs e inf01•:naç~1e~ :i.o Gongre;;~o ... 

E,t Lb2leeicla e tl·m;•nstr:i(h esca n:·elimi
na-r. o ornr1.o:· fez la.r·g<t'3 cousk101·,~çÕe$·~olJre o 
jacto (~e cer sido o Sr. Pru(leni:t-! ffo Moraes 
eleito pelo Partido ilepublic,tno Fe<ler~t. uni
,;a:nente uor elle. ta.m;c:i oue S. Ex. mesmo, 
no m:inif~~!o corri que is~U:!liU o gove::'~.:io1 
<lecla!·oa i~to e 11105tr0u·s8 tfo lig;i.·!o ao nar-
ci•lo quanto ,lf;roi-cia•lo <1elle estü 'iloje. • 

O grt1po :i.o q<ial S. Ex. agora se alliou é o 
meEmo sobre o quu.l !àr.ia, no <hto IJJ<tnifü,to, 
comirlcr·açües rle ~omur:i íJ.Ue o :):-adur leu ú, 
Camai·:i. •.• 

Ps;:;su.Il'lo i~ outr:~. orrfa~ r!e coniiir!craçJss, 
_o 01«::10:· apreqia a c-Jnrlu.cta. pas;;ô.rla de ho· 
meus do aetue\l GonH·no e rll'clara. quG D" ~eu 
requerimento visa olner infbrmaç:ü~s que o 

O §••. Pre!êõ3dente convi:1a os lnbil!tem a s:·~lJet· quau<;o~ clu.ros exi~tem na,; 
Sr.;;:· 3' e 4• secretados u. irem 1·0celJero ríleir.1s1~oexercHoequ<:.nt.:l:;p«avJ.sailiex;s
mesmo .cenho~', que, sendo introdur:i·fo no re· tem qnc tenb:unjit h o!'ill\n<l.t:o u.:,eu tempo de 
c~nto, prest.'l. junw â. '.\fes~ o com.i.Jr·o:r.isso re- 'I scrvi\:J. . .. . .. ": 
gun~ntaL E~i.O rierl1do .i:~ foi fo;co pela anfag-;t Com-

- • _ _. _ . . f :nhsiL<.1 d~ Mar!.nlt<i ~. Gae;Ta, m;cs n<:n~rnma 
"".!.]) ~1 ... Pil·..:~~:;;acw1t.e-~l :1aQ ha 1na~s l 1nforma\au vetu !lM~ :t:;r.-:--,"I., :J,pflzru· r.1a.. nota 

nenhum Sr. Dcput1tdo que quen~a. usar da ele mgente que ella teve. 
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A Cam:;.m 1lern approvar o reqilerimento. 
(ll:foito lJú)z.) 

Vem ~~ .Mesa, é lido, anoiado e som debate 
(l.ppt•ovado, o seguinte -

veira Góes, Olympio 1\e Souza. campos, Felis· 
bel!o· Firmo de Oliveira. Fr eire e Jose Rodrl
~ues da. Costà Dor ia, com emendas do Sr. 
José Maria.no e dos Srs. Lauro Müller e 
Glicerio. · 

O Sr. Presiiden:te- Tem a pa1avra 
o Sr. Jos~ Mal'i:.mo para uma explicação pes-

Requeiro que se :;:olicitem do cidadão Pre- soal. . · 
si'1ente d~ Republica as seguintes infor-
mo..ções: · o Si· .• Jo!ié Mariano .(para u ma 

l ''. q-aal o esta.do elfectivo elo exercito na.- expticaçiio pcssoo:l) diz que não se propõe .a 
cion:~I , descrimina.damente p w batalhões e d scutir a ~menda que teve a honra de sub· 
ragimentos; met ter a.o julgamento õa C:i.mar':l. 

2·'. qu>\l o numero de praças que, tenno E' forçado. porem, a dar lima expl icaç.ão 
termina.no o seu tempo de serviço, pe!'tna.ne- francà e C.'1.t~goric · â. Camara dos Depu· 
cern a.ind:.i nas fiteiras do m~mo exercito ; tu.dos, sem subterfugios conducentes a enca-

3", quaes os governadores que nomea.l'am _ minha.r a. vota.çã.o, subterfugíos <ie que os 
as commissõe~ de alist;i.meato militar nos p·)liticos muitas vezes se soccorrem. 
termos cl<J. lei n. 394,de 9 de <1u tubro de 1896. O orador já m:i.is tomou a. posiçiio de 
e qual o resultarj,o do trabalho dessa.s com- <lc·nunciante de conversas intim;1s. 
m is:sões. Emquan toseestudou e se discutiu a. eleição 

Saht <las >'e;sõe~- 15 de junho de 180i-- d<~ Sergipe.guardou o mais r igoroso silencio. 
Em·fJosa Lima. ., Por ultimo, ji nos ultimas dias, quando 

· estava a v-ir a lume o parecer, interpeUa.do 
Comparecem mais os Srs. Augusto Monte- pela curiosidade de alguns collega.s, nessa 

negro, Ma.tfa Bacellar, Thomaz Accíoli, llde· intiiniclade publica, em que se diz em segredo 
fon~o Lima., Franci;:co Sá, Freder'ico Bor ges, dea11te de todos, aquUlo que se sente. (Riso) , o 
Ermtrio Coui:inlio, João Viei;-a, Malaquias orado1• disse que nãO YOtava pela approva.
Gonçalves, Barbosa Lima, Martins Juaior, çiio das eleições de Sergipe. porque tinha 
Moreira .\lve~. Angelo Neto, Ara.ujo Góes, motivos de consciencia. pa.ra poder asseverar 
Jayrot> Villa.s-Boa.s, Neiva, Castro Rebello. que nenhuma dellas e verd:i.deira. . 
To:;ta, Paula Gnimarães, Leovigildo Filguei· E$ta declai·açã.o, dita com o tom de convi
ras, Rodri~ues Lima, Edua.rdo Ramos, Gal- cçã.o em que a. proferiu, provocou nos amigos 
d.ino Loi·eto. Pin~ieiro Juni01-, Jeronymo Mon- a. curio~idade, a que teve de ceder , e então 
teiro, Torquat(I Moreira, HeterHa de S;i., Xa- 11 orarlor disse: não houve eleiçcíu em ::Sergipe; 
vier d::i. Silveira. h•inen Macbado, Alciudo o meu ami90 ft!lano , Jl"sso cita1·-ll1e o twme, o 
Guanaba.1•n., Timotheo da Costa, Belisario de Sr. Seiw.dor Lecmd1·0 ilfaciel, compankiro de 
Souza, Fonsec;• P11rteUa, Barro:; Franco Ju- viagem, q11anciô díscutiamas e con-ce,.sai;amas 
nioi·, Berna :·L:.;s 1· , Paulino de Souza Ju- sobre a ele:çao de Ser.CJi1;e, a,;signalcmdo . a 
nior, Antero Bot . ..1v, Augusto Clementino, inepcia do Sr. gouernador de Se·,·gipe. de n<io 
Telles de "ienezes, Luc'.ll.S de Ba.i-ros. P11.ulino ter g1ierido ::•ui· em e:i:ecuçao a ;,tltima lei __ da 
C<;<>lo~ , Mello Rego, Alen<l3.r Guima.rã-as, IA- reforma eleitoral, clisse·nos: «.as eleições ""em 
menha. Lins, Leoncio Corrêa, Victor in•· Ser)(ipe er;1m muit.·, tlespendios;;s, ;a.5t..wa-se 
Monteiro, Rh·aê.avia CorTêa, Piut:J da Ro muito dinlteiro porque t.inhamos de mover o 
ch;.i, e Possi•1unio da Cunha.. eleitorado, muda!-o de uma part e para outra, 

Deixam <le comparecer. com cansa pa.i·fü~i- enroupal·o, ewfim.» 
pad•1, os ~t·s . Elias Martins, Ildefonso .~lvim, ldas, ci vista da attitude do _qoi;ei·nadcn:. con
Luii Detsi , F~rreil·a Pires, Matta. Mai.:hado e tinuava aquelle Senac1or, nüo acceitando as 
Alfredo Etlis (6}. nossas mesas efoitoraes, dei:t:amos qv.e eUe 

E , sern ca.1;sa,os s1·s. Tor.re5 Portugu.l, Aris- fi;esse as suas eleições sem a nossa ftscali:ação , 
t ides de Queil'oz. :\.ugu::;to de vasconcellos, e nos, poi· out1-o lado, mandamos frx ::e,- a nossa. 
Silva castro, Urbano MarcouJes, Ponoe de e6eiçcro sem tra/Jatho , porque não ha'!:ia nem 
Leon, Alme!da Gomes. Domí.ngties de Castro, fiscali::a;:!Io. 
Gustavo Godoy a Bueno de Andrada (10). O Sn.. M:oREmA Ar.v.Es,:_Não houve eleiQão, 

ORDEM DO DIA 

E' anniluciadll. a vota.ç..1.o do parecer n . 68, 
de 1897, reconbecendo Deputados pelo Estado 
de Sergipe _os Srs. Geminiano Bra;ziJ de 011-

C:i.rnara, V. lI 

então, por parte dos outros'? (Apar tes.) 

O Stt. JosÉ hilRLL"l'.o diz que chega. lã. . 
"VoZES-Então, houve eleição~ (.-1.pai·tes.) 
O Sn. . Josi: · 1faRIANO vae provar como tai 

não o contenta.. , 
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Pelas palavras -do nobre Senador, ditas 
com a sinceridade com que elle •.. 

o SR. MALAQULl..S GoxçxLvEs - s. Es:. não 
- tem aqui assento, não póde defender-se. 

o SR.. SERZEDELLO ComiliA - s. Ex. é 
íosuspeito ll() cas(). 

o SR. JOSÉ MARLL'º diz que não tem () 
menor interesse na eleição de Sergipe; e tão 
convencido esta tle que nentrnma. ê verrla
deira., que apresentou a nulli1iade, sem 
ninguem s>1.ber, causanr1o surpreza à Com~ 
missão. Está. o orador ne>ta. dispO:'i~ão 
de. caso· a emenda nã.o ~eja acceita.. não votar 
nem por uma. nem i'Or outr:~ eleiç-â.o .. porqne 
esta convencido r1e que nenhuwa e ve!•da
deira. 

Hontem. o :JorMl fez a.Ilusão a este facto e 
o ora.dor é obrigado a responder. 

o SP.. SERZEDELI.O CnR"RÊA- Era Obl'igado 
a. responder pela imprensa.. 

p1•eferenci:i. de sua emenda, que, pelo Regi
mento ja constitue ma.teria preferenci:.I. 

Desta ma.neira a Gamara se pronunciar'1 
stibre a valiJade ou nullidacie nas eleições, 
e depois rlelibemrá como enten·ler. 

Pela s'ua pa1 te deela.ra que, rejeitada a. 
0rnenda. por motivo~ de conscienci:i. deixará.· 
ue tomar· p:..rte em qualquer das votações 
que se seg.uirem. 

O Sr. President:e - Vou :preceder 
á leitura da emenrla do Sr. Josê Mariano. 

.A emenda. é.a. seguinte: 

«Que s~jam annullad;is as eleições proce
didas no l:!:sta<lo <le Se:·gipP. no dia 30 rle de
zembro do a11no p3.ssa.do. e se mande proceder 
a nova. eleição. man1 ido em sua. plenitude o 
art. 2" da. lei n_ 426, de 7 de dezembro de 
1896.» 

Posto e. vo!os o requerimento d~ prefe
rencia. \""el'ifica·se te1·em vot.."l.dO ·a. favor 85 
Srs. Deputados e contra. 86. 

Comparece mais o Sr. Coelho Llsboa. 
O SH .. JosÊ MARIA.i'i''' diir. que o faz muito 

legitlmamenterla tI'ibuaa. ( 1poiwlos; 117J:irtes.) 
Diz que os seu~ n"bre.; colleg11s pôd~m gri

tar qu'}.nto quizerem que não conseguirão O Sr. President.e - A preferencía 
abafar a SU'l voz_ foi rejeita1la por 815 votós contra 85. (Nao 

O SR. PRESIDENTE - Peço a.os nob1•es De- apoiados e apoiados.) 
putados que não interrr.mpam o orador. 

O SR • .rosE: MA.R.L'l.NO vê nest1l. C:i.mara urn 
illu~tre membro do Senado, cujo nome não 
pó<l.e de-clinar, quP-, cncont.rando-se r.ornsigo 
logo a.pós a sw1 ch.egada, defronte do Tb.eatro 
S. Pe Iro de Alca.nta1·a.. ouvia do orador: o 
voto do Se11ado, consciencío.:;o, deve ~el' an· 
nullando e:;sas eleit:.ões, por~ue nã.o houve 
eleição nl'm de um lado nem de outro. 

VozEs-Mas o Senado nã.o acceitou o con· 
selho. 

o SR • .JOSE MARIAXO-Mas, a sua. cleclara
çã.o consiste nisto: o iilu~tre Sena\101· afilr
mou-lbe que a eleição tinha co1•ri·10 á revelia 
de fiscaliz-ção, cadn. p:1rtido lavi·audo as suas 
actas, e que por i~so nãe houve- necessidade 
de fazer as de,:pezas eleitvr:ae.> que costuma
vam fazer. 

Tanto e manifesta a fraude, que as acfas 
rezam grande somma de votos, como se ti· 
ves~e havido pleiw; isto ê a. prova e•·ill.ente 
de que as actas fo~am lavradas ;'.I. bico de 
penn:i.. 

Eis a rleclara1;ão soti~IIfne qu.e faz, obrl· 
gado pela. consciencía. 

Nã.:.i b dos noliticos que fogem na. occasmo 
do perígo; pÕuco ss ímporti. o incor1•er ao 
desag-rado daquel!es que iJatro·inarn as efoi-
ções de Se1·g1 µe. · 

Da.da esta e~plícar;ão, que se contem nos 
estt·eito.> limites de um<t explicação pe:>soal, 
conclua :pedindo uma consulta á, Cama1-a para 

QUE5TÃO DE ORDE~I 

O Sr. Lau'l·o l\o.Iol!er (pela oi·dcm} 
-}.ntes de tudo, peço :> V. Ex , Sl'. presi
dente, o obsequio õ.e inrormill'·me (si é pos
sível êÍ Mesa.) 110 numero de Deputados exis
tentes no recinto. 

O SR. PRE~IDE1\TE - A i\Tesa estã infor
mada. de que estii.o rm Cast• 172 :Srs. Depu
tados, e vae m;J.ndar buscar a lista da port;>. 
para -verificar. (Pai(sa.) 

Estão presentes 173 Srs. Deputados, por 
ter entrado o Sr. Coelho Li<;boa. 

O SR. JosE: MARIANO - Entrou depois ih 
votação. 

VozEs- l.sso não o impede de YOtar. (Naa 
opoi«dos e apoiad<.s.) 

O SR. JosÊ MARIA~O -To:lo o escrupulo ~ 
nece.osa.rio. (Apoiados e apartes numeroso.~.) 

O Sr... LAURO il1ULL~R - Peço licença ]lam 
ponderar :>.V. Ex. que, havendo 172 Depu
tad,(1s presentes antes da. entrada rlo Sr. 
Coelho Lisboa, ou lwu ve um De1.mtido que 
não votou, ou e:;;;e não foi contado. 

O ·~·R. PRE5lDEXTE - O nc1b"'e Depufad·J 
n:lo tem l':,.z,fo. e~ca,«1m . 172 Depat~do::; 
presen1es, coiu: •. wio o Presideate c1ue não 
votou nem Vatl. 

O Sr. La1u•o lH:u:Ue.r - Conheço 
o zelo que V. Ex:. põe em annuncia.r com a. 
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mrlis R;crupulo't. vfr.la 1--0 a~ rcsolu:;õas d.a 
c:-:.nmra. 

Nflo vim õ.. trl1)un1. sin·ão pa.ra auxilia1· a 
V. Ex. ne;;t,e eroper.h·~. 1fos pcç.õ licenç·i,an
tes de o fa7.er. p:ira. ponderar a V. Ex:. que 
a votaçã9 que <i.e-'i.b:i de dar·Be, contra a. qual 
não tive oc·~asião.(1e procestar. porque· sup
puz que v_. E~. t:ésse. a pila vra ao collega 
quea -pedil•a 1nr •· uma explir·<:.çã.? pc-soal. 
essa votaçã.n1ropo1·to.. nad . .a m•ti$ nada menDs. 
do que em· pôr a vutos o Reg-imentci.(.'ipoiados 
·1; nr'ia avoiados.) 

Pelo R:cgiment•), a emeu \o, do nobre Der>u
ta.do por Pe1•na.mbuco tinha.. pref~ren::ia iri
dependenternente cb. vor.ação. 

Submetter essrt preferenci·1 á ''otaçiio im
porta. em ~ubmett.eruma disposição regi mea
t<tl á deliberação d'\ Camara (a1Joia,los),dispos 
sit;ilo que n. V. Ex .c<J.be- zel:;i,r e que a C3.m;i,ra 
n1io deve 1

1erogn.1• para. urna pretenção de 
momentos. (Apoiadog e :i1Zn opoiado.q 

Nest,1s condiçõ~s. penso que a e:nenila. do 
nohre Oepma.do por Pernambuco continúa a 
ter ap;·eterencia. que e Regimento lhe a.1-
signala. Ella independe de votação ela Ca· 
m:i.ra, esta consignaJtt na lei que rege o~ 
nossos trabalhos. 

Si V. Ex:. asslm não entender. !Je(lírei a 
V. Ex. qirn se digne ~ubmetrer ã. co11side
racão da Gamara a p1•ererencia para a emenda. 
que tive a honra de apresentar. 

Todavia, declaro quf! retir;irarei o meu -pe · 
dido de preferencia si V. Ex. e a Cam'l.rn ele· 
cidirem que a emenda ào :Sr. Deputado José 
Maria.no deve tera pi·ererencia que n Re.ri 
mento J!Je dá o que talvez a Camar·a lhe hot.. 
vesse concedido $i tivesse sido advertido em 
tempo. 

Foi para f;;.zer esta.s considerações que vlm 
ã tribuna.. 

O !iilr P1·esident.e -De'[)ois da •.n· 
tação da Camar<:i., só me l'esta pôr a votos o 
:Pedido depret'erencia feito pelo i!lustre Depú~· 
tado por Santa Catharina. 

VozE3-Ni\.o .a.poi.ado. Ha r1uvida sobre o 
resulta do ela -vota.ção. ( A:po iados e núo apoi • 
ados.) . 

o Sn .. Jos:':: ;>.•L\P .. IANO E OUTP.OS dão apartes. 
O Sr{. I<'RA.xcrsco GL1CERio-Perdão, é im

po~sivel discu;;ír a::siru. E' fóm de questão 
que a nullirlLde prBfere. Si em relação ao 
Cl\Sõ de Camp!)S procedeu -se de fórma diffe
rente·, este facto. não revoga o Regimento. 

fa1 SP... DEPUTADO-:-PÚque houve a pre
f,;rencia.. (Apai·tes; o Si·. pr1;side~>te i·eclamci 
ar.tençl!o.) 

Si ~ Camara votou u._ preferencia.;· o fez por 
demat.S ; e, pelo meno:;, isto foi o que prodo· 
minou no espirito dos. que requereram por
que querium a nullidade. 

Ora, 05 nobres Deputados comprehen<lem 
que~ votação foi 86 pró e 86.contr:i.. 

UM SP... DEPuTA.DD-85 por 86. (Apartes.) 

o SR. FR.A~CISCO GLICERIO-Trata.-se, por•. 
ta.nto. dri. dtfferença de um voto sobre uma 
el«kã.o a respeito da qual .houve a informa
ção de um Deputa.do. gr-avissima. ·A info1'
ma.çi:Lo é que nu.l!uelle Esta.do não se de-
1•am ••• 

O StL L.urnuN"tER Gt.DoFaEno - v. Ex. 
r11e;;mo,com a sua emenda. é contrario á nul
lidade U'1. eleiçll.o de :sergipe. ( Apai·tes .) 

o Sa. FRA.Ncrsc::> Gr,1CER10-Pe!:"dão ! Estou 
est1•anhana.o o nobre Deputado por Min:i.s. que 
ê,de ordma.rio,tão prudente e moderado. 

.o povo que est{i. na,; galerias, a. opmião pu
blica.. qu<0r ouvir o que vou dizer e não e na· 
t~tral que est~jam a interri1mper-me por esta 
f~1·cna. (Trocam-n muitos apartes; os~·. P;·e· 
sv:lente reclama a att6nçao. ) 

O.s nob1'ê'S Dep11t:i.dns estão a.terrttdos <leanfo 
da dec!araçiio do Sr. José Mariano. (Jfo:ios 
apoiados a n'.Lo a.pofotlos; a.po.rtes; soam, os tym
pano~; o S::-. presiif.ente reclama atenção.) 

Pois entao ouçam o que vou dizer. 
O SR. LA.MOUNiER GonoFREDO - V. Ex.. 

e quem esta aterrado, porque ap1•esentou 
urna emenda reconhecendo a validade. 

o SP.. FRANCISCO GLICER.!O - Não tenho 
terro.r. (T1·oca ni-se muitos a.partes.) 

O Sa. PRliBIDENTE - Attenção ! Attenção! 
p ,~ço 3.03 nobres Deputados que .oãointerrom
i:i:i.m o ora.Jor. 

O §r. F1•anei!'l.CO GHeerlo -
Sr. preslde,tt,;., a alltigaçífo do nobr~ Depu. O Sa. FRANc1sco GLicE:RIO-M:t9, Sr. presi
tado por Santa. Ca.tharina e verdadeira. dente, o nobre Deputado por Pernambuco, e 
V. Ex. mesmo deve ter e.;;ta opinião. peço ao Sr. tachygrapho que tome a minha 

A exeepção de n.ullidade prefere a qual- declaração, visto como o µovo que se reune 
qll':)l' outra. no er1ificio da·· Cama.ra. não póde ouvil·a, o 

o SR. BA.r.r..os l<'RACl·co Ju:-rioR-Refatíva- nobre Depnfailo pol' Pernambuco .•. 
mente ~~ eleicão àe C&mpo,; mi.o se ileu este Ulr ~R. DEPUTADO - E' :realmente um tes~ 
facto. (Trocam-se 01.;tros apm·tes ; o Si·. Pre- oomunho de muito peso. 
side. nte reclama at•e>1ç''·l.) 

' w O Sa. füt.A .. ,cisco GLICER.IO - Sem l1twida. 
O Sa. FRA.:."'i'CISCO GLICERIO-M:ts que vale ·(Troca;m·se muitos apCLrtes entre os Srs. Josó 

ao interesse publico esta. interrupção~ Jrlm·iano,Yergne de .Abreu e outrosSrs,Depie-
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tados; soam os tympm1os ; o Si·. 1ireside;ve 
, .. ecla)na, repetidas 'C'e~-cs, atte:nçc1o~L 

O SR. FaA:-:c1sc'o GL1CEa1c;i-O nobre Depu
tac'Io". por Pernambuco declarou que ouviu <le 
um illustre Senador por Sergipe quern1quelle 
Estado não se deu eleiçã.o alguma. 

o SR. BELlSARlO DE ·souz . .>,..-Jâ. ·o Senafo 
reconheceu o contrario. 

O SR. Fa..~Ncr;:co Gr,rcERro-Ora., o nobre 
Deputado não me deixa· fü:l!ar ! Assim é im
possivel." (T1·ocam-se m11itos apartes. Soam os 
tympa nos.) · 

o Sn.. PRESIDEXTE" - Attenção ! Attencão 
quem tem a rataYra é o Sr. Francisco Gll
cerio. 

O Sr •. FRAXCrsco GLlCEnJo - Os nobres 

emenda. qne assignou, e o Sr. Glicerio pede 
que conm!te :i. Cam::.1·e si coric::fi" a retfrada 
dil. cmend~\. 

O §r. Lauro Mulle1~ (1wla ordem) 
Pelo inodo que V. Ex. ·expoz, parece haver 
<Ji.scordancia entre o meu· procedipiento e 
o do nobre Dzputado. · 

·Nã,o ba. dive1•gencia ei1tre a r«tiradn. ela 
emenda na declarac;ão que fii, porque. _si não 
fo~se dada n. preferencia, então a·pediria :para 
a minh:i. emenda; por-que· na hypotilese da 
Ca.mara não querer, o que nãQ posso acreditar, 
então concordarei na Tetirad;1, o que im
porta, como bem di~se, na retír3.da. do meu re
qu~·rirr.ent~. 

.Deputar.os não querem que eu falle. O nobre O Sr. PresEdente-A emenda será. 
Depui:ado por Pernambuco, o Sr. Josê Ma- submettida a ""lotos depois do parecer, à vista 
riano, cujo nome, Sr. presidente. peç0 per- ria deliberação da. C:.mal'a. (Apartes e pro
mis.ão para. declinar }lfü'a dai.'-lhe iot~il~. testos.) 
responsabilidade, decl;i.rou, invocamic o tes- A dispo;:ição r-egiments.l não é taxativa. E 
temnnbo de um lllustre Senador pelo Estado a prova é que, ha. pouco dias, tratando-se da 
de Sergipe, que alli não se havia. feito eleiçrto. eleição doZ•• districto do Rio de .Janeiro quan-

U:!ir SR.. DEPUTADO - Isto e contestado no j do a. Mesa. entend1·u submetter a votos em 
JornaL primeiro Jogar a emenda que tratava da nul-

o SR. FR~N:rsc~ GLICERIO-Atte~d~...-m~ 0 ~~~~~~i~ eleição,.ª Carnura. votou umá pre
no.bre Dep.ut.,.d._pe.o a~or de Deus· '· Ex._, Agora o Sr. Jose Maria.no pede a µreferen
de prop1;s1to. i;iao espe~a ()Ue eu conclua, para eia a. Mesa submetteu a. votos· a. Camara não 
destru11: o e:tre1to •1e _rmnhoJS pala.vras. (...1par- acc'etto;1. Resta votar o paree~r. (Trocam-se 
te.>.) Hei de fallar. na.o ha. remed10. (.4.pai-tes.) allal'le') 
O iliustre Deputado pot· Pernambuco declarou • · ~. 
que no Estado de Sergipe não se ha.via ...-eri· 
ficado eleição alguma, (j fez tal declaração 
invocm.n·'o testemunho de um senaàor, por 
aq uelle Estado, cujo nome declinou. 

UM -SR. DEPUnno-Jà. cont~stou hoje. 
O SR. FRANcisco GL1CER10-Po1:.; 1iem, em 

]lresença da declcu·ação do nob1·e Deputado, 
venho .pedir a. V. Ex. se digne consultar 
a Qi.mara si consente n:i. retirada. da. ru inha 
emenaa. 

mr Srt. DEPUTADO-:Não póde. Nito -póde. 
Já. fol rejeita.da.. (T,.ocq,1;i-se ~1;ouicos o~uros 
a,pai·tes .) 

O SR. FRANCISco GL!CErtro - Pe1·dão, i::m 
presença. das tleclarações do honrado Depu
tad.o po!' Pe1•nambuco, rog-o a V. Ex., Sr. 
presidente, que se digne ouvir· a Gamara, 
no meu nome e no ào illustl'e Deputado p01· 
Santa Catharina, unicos signatarios da emenda 
reconhecen,~o Deputados a outra turrn:! de 
candidates. Peço que consulte-a si consente 
que retiremos a uos~a emenda, pelas razões 
decorrentes da inlOrmação prestada :í Gamara 
:pelo iUustre Deputado por Pernambuco. 
(llfuito bem ; muit,1 bem.) ·· 

O Sr. OUJ)ert:.ino de Siqueii•a. 
(vela. o}·dcm) lembro a S. Ex. que por occasião 
da wtação da eieição elo Espirita S;into, • Ex:. 
declarou que si n;lo fosse approvada a pre!e
rencia da emenda, em uome do Regimento, 
poria a votos o pa.1·ecer. 

E' o caso, si .não se acceitou a nlillidade e 
porque )louve pe.di.\o de preterencia. 

O Sr .• ]"osé !t1ariano (pela ordem) 
pensa que não está prejuilicada a preforencia 
o1ferec.i<la por si e i;a.rantida. pelo Regi
mente>, (.-1partes e pr1Jtestos.) · 

A emenda ficaria p ·eju•licada si fosse apre· 
sentado o requerimento pedindo preferencia. 
par;~ o "Voto em separado. ( Apcwtes.) 

E. Pl'ecitio que lwja uma certa. tolcrancia 
para as nos5as opimões, 3.fim de que ~e po:osa 
JUlg:1r com calma e não 'esteja.mos dando o 
espectaculo de pretender a bafar a. voz que 
a.incla pó·1e, no ultimo reconhecimentJ, fazer 
com que a Cama.ra sc;_ la"Ve desta mancha que 

.se cllama verificação· de poderes profe
rindo um julgado que a hfJ.bilite no conceito 
publi~.o. (Apartes e protestos.) 

O Sa. PRESIDllNTB - Attençã.o! O nobre 
O Sr. Presid~n~e - O Sr. Lauro .Deputudo e~i;cí, !aliando contra ô veflcldo. 

Mü.lier- concluiu -peclíndo pretei•encia paro a Pe(}o que cinja-se á. questao a.e ordem. 
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O SR . .TosÉ MAR.IA.No pede á. Cama.ra que 1 clamado o resulta.do da votaçã o. não fez mais 
ouça a argumentação. Diz que a sua emen- do que iuvocar·precedentes. cuja soluç~o foi 
da.-não está pr~judicac!a. A p1·efor enc1a. da· <lada por s. Ex. f:iro uma questão su~cita.da. 
em~nda é ·reg-imenta.l, sll.lvo quando é 11prp- pelo orador nesta Cainara; esi naquella occa· 
~entadc• requerimento em sentido contrar·io. siiio S. Ex. assim pr6cedeu. não se _tratando 
Requereu para gu.rantir m·~llh•l' esta prele- de uma quest~o corno a de h 1lje, acl'edita. 
r eucia. ACama.ranegou. (A.pai-tes. ) que s. Ex '. decidirá igualmente a que~tão 

agora levantada e porá. rermo a esta confu
são, lançando· mão do alvitre da :votação · no-O Sa. PrtJi;~IDElNTE - Atten('.iio. 

O Si\. . .JosÉ MARIANO la$tima. que a e:..a'cer· 
t:;.ção do momento nos faça perdet• a. calma 
qusodo pr~cis:i.mos da.r o exemplo da ma.ior 
.sabedo1·ia. em jlllgamento como c~ta . 

Pa.ra. prOV'<\r a. sua isenção. a.preSênta ntlo 
emenda. bast.LClizer que a noV'u. e~~ic:ã.o serio. 
feita pe~o mesmo artigo ga!ontiuol' que 
mand:i. vigorar as m0Smas :n~:i.s par:i. os que 
se j ulgam eleitos, rle modo qne. tento o 0011io 
:fr-.i.m:o rio eleitoraào. não pod:;m temei· o· go· 
•<»·nador do &ta do . · 

Ma.s a. questão ê outra. Dis:c que a. emenda 
não estti. prejlldicada. 

O Sn . PRESIDE;>;TE - A emenda. nlío esta 
prejudicad;1; a preferencio. pedida. é que estâ. 

O. SR. JosÉ MA.RI''"'º r equereu a prefo· 
1•enc1a, mas a Camara. negou, mas n @go:.i po,... 
q~e? f'.or,1ue não quiz di~c~tH-a. ou porque 
nuo qu1zesse mesmo acceita1-a.1 

Rejeita.da. a. ]>referencia., a. emenda. só sei'ia 
pre,iu tlicada si houvesse u ma. vota~!ãO em ~e
gmàa pa.ra. o pa1•ecer ou para. uma outra 
emend:.\. · 

Desde que. portanto. a. Camara. rejeitou p:>r 
um voto a pretel'encia. pelo .,r.l.Cl o?' pedida, e 
desde que niio foi pedida. preferencía algLUna. 
pat·:i. o pa.recer . ou para. outra emenda, cum
pre á Mesa., executol'a. fiel do Regimento, sub
metter ú. votação a emenda apresentadil pelo 
ora.dor . 

Isto é o que determina. o Regimento e isto 
é o que lhe parece a veNadeil'a. iloutdna.. 

Requerendo a. prelerencia, procm•ou evitar 
que fosse vota.do o parecer. 

O nobre presidente já .resolveu contlicto 
igual, submettcndoá votação nominal ques
t ões iden ticas a. esta. 

Appella. pa.m S. Ex .• para o seu e;;pirito 
de conciliação, do qual tem dado tantas pro
vas e pede·lbe que dê a verdadeira interpre-
tação :J.O .•egimento. . 

S. Bx:. deve Yer que está entr.e .dua.s forças 
quasi igua.es e que s~1a decisão é que 
pode produzir re~ulmdos beneficos on m11-
leficos o.o pniz e ã. liberda.d.e. · 

Lembrando precedentes já. fü.:nados, pede a 
S. Ex. que recorra ao alvitre da vot~çáo no
minal. o.ó.m de ·que .essa questão seja deci-
dida. com ·toda justiça.. · 

Nute que a prefercncia foi negada apeilas 
por u m voto e um voto quo.si ua<la repre
senta. . Muito embor,!lo b.ouv.esse S. ~· pi.-o-

m~~- . . 
1 

O Sr. NH.o Pe{mnba-Depois da 
decl:tração do àonr~~do leader da opposição, 
ab1>indo mão <la emeuda que reconhece Dopu
tad•)S por St>r~>ipe os Srs Ivo do Prado e 
outros ; clepois do requerimento do not:re 
Deputado Pol' Pem:i.mboco. a situação ào 
caso de Sergipe mudou para. toda. Ca.ma.l'a. 
dos Deput<1dcs. (.·lpurtes.) 

NU.o iuleressa ma.is a preferencia. pedida. 
pelo nobre Deputado por Pernambuco. Dentro 
do Regimento. o pr~idente só póde pôr 
em votação. coojuoctamente. o parecer da. 
Commissão, reconhecendo como Depu,tadcs e. 
turma dos Depu tados opposicionistas e, ao 
mesmo teinpo. a. emenda do nobre Depu tado, 
por ·Pernambuco, aunullau::lo a s e leições de 
Se1•gipe, emenda. suppl'essiva. (Apartes .) 

Ate aqui havia Deputados que v otavam 
peh\ emenda do Sr. Glíce1•io, que reconhecia 
como representantes de ::;ergipe os ·c:indida.· 
t os que. vinham pelo partido governamental ; 
retira.ria. a emenda do St•. gener:i.l Glicerio, 
todos a.quelles q ue votam pela nullidade da. 
eleiçlo. implicitamente não v5'.o vot:1r por 
uma. emenda. a.preseutada, mas conti'8. o 
parecer- · 

Portanto, não só perante o R~mento como 
dea.nte dos prcc~deutes, não ;ó no período 
republicano, como no tempo da. mo:.ia.rchia.. a. 
Mesa nada. mais tem a faze!." no C3.SO em 
questi\.o, $inã.o pôr conjuocta.mente a votos a 
emenda a~nullando as eleições e o pa.I"ecer 
reconbeceudo Deputados os Srs. F>:!lisbello 
F1·eire e outros. (Muito be•n , nmito bem.) 

O Sr. Pre~idente-Eu p eço al
guns minutos de attenção â Ca.ma.ra. 

O interesse que tenho nesta cá.deil'a. é i n
terpretar fie lmente o Regimento e resol\-er 
todas as questões com a maxima. impn.1·ciali
dad.<:l. O D.obre Deputado por Pernambuco, o 
·S1•. José Mariano, nas palavrasque pronun· 
ciou fez completa · justiça ao p!·ocedimeoto 
da. Mesa. · · · , 

Disse s. Ex:. q.ue sabia que era disposição 
regimental, q_ue a votação da. emenda., que 
o.nnullava as eleições, devia. preceder na. vo
U>.çiio ó.s demais ma.terias e. votar. M:i.s, re
<!eiaudo qua.!quer out.r-a prefereacia fos.se 
a.p1•e:;enw.la. e vies;e :pre~ir esta., adea.n-
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tou-se e prop:iz a preferencia que a Camar;i. 
recusou., 

.. -- O SR ~· Atem Do Gu,\.N A.BA RA -:-:.V. Ex. não 
. devia t er aceeitado e~se r~nuerimeoto, _ 

O'S.ri. P RESIDEKTE-Eu sul.Jmetti a votos o 
requerimento do nobre deputaiio. A Camn.i•a 

· se;m:anifestou. E:isa. votação foi vetiftca.~11. : 
como quer s. Ex., depois que a Gamara ·ja 

'.deliberou sobre a.ssumpto diver~o. como a 
· retirada. de um requerimento de preferencia., 

feito pelo nobl'e Deputaào or Santa Ca.tha
rina., e a retirada da eflj,enda. ao parecer. a.pre
seotada pelo honrado repi.'esenta.nte de ::;ão 
Paulo. que se prnceda it \·erifica.ção ·de uma 
ma.teria que já flli verificada. ? cA:po.r te.9.) 

A nova phase da. questão, creaô(', pela re
tirada. da. emeada. do nobre Deputado por 
S. Paulo... · 

O SR.. fRANCtsco Gucrnro - Peço a pa
lavra. pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE ••• ni!o a.It~ra. os termos 
da questão, nem a. Camnra se deixará r1e ma.
nifesta.r com a maxímn. liber dade, quer em 
votação symbolica.. quer em votação nominal, 
em relac.;ão ao parecer, que ê a. unice. ma.teria 
a votar. -

Rejeitado este parecer, a. C •mara. se pro
nuncia.rã. sobra a. emenda do Si· . José Ma
riano, para p:·oceder-l:e à verific~1ção. 

Pa.ra. que se modifique ? R~glmeuto, _e 
mister d6cl1ssão especial, e m1$tel' ~egu1-
rem·so os tmmite~ leg11e.s. O nobre Presidente 
da. Camara. declarou que· a votação desta. al
'!,;eroL1 o .Regimento . S. Ex. uão podi~ fazer 
publica essa contissão . 

Si S. Ex .. é o p1·imt:iro a declarar que a. 
Camai'a v i ola o H.egimeuto, o seu dP.•er lhe· 
ordena. que se opp:mha à votação àa Cama.- . 
rti., _mantendo a. disposição do fiegimento. · 
(.~poiados .) · · . 

Repito, o nobre Presidenie da Camara estã. 
i;e fundando em uma \"iolai;ão do R~gimento 
para. su3tenfor.· uma decisão r.omada. p·Jr S. Ex .• 
mas nã.o é licito. fundar decisão nenhuma. 
ue;~a. opinião. quanto mais deci!!ã.o sobre a. 
vivla.çã,. <1a. lei. 

R(lgO a. V. Ex. que se digne tomar a ml
n ha. decl:i.t•açií.u. de que ptd.i a retirada da 
rninba. emenda.para. vo1ar a. emenda do nobre 
Deputado IJOr Pernambuco. emenda. que induz 
nullida.de. Fica prorundamente. alte:·ada.· a 
questão. S . Ex , portanto, rieve repE>th• a. vo
tt..çã.o, si não quizer de sm1 p1·opria. au tori
dade manter o Regimento, votsndo pz-eferen· 
cialmente a. emewTa. do nobi·e Deputado por 
Pern11robuco. Mas o que eu .~eseja.va tornal' 
bem claro é que a razão que tiv.- para i·e· 
querer t\ r etil'a.da da minu:~ emenda era. o 
desejo de vota.r preci~amente p~la emenda. 

· do nobre Deputado por Pernambuco. em x·a.· 
zã.o da. gmvit.lade das suas dt~clara<}Ões feitas 
a semelhante 1•espeito ria tribuna. O Sr. Francisco Glieei.·io (pelll 

ol·dem)- Sl'. presid•:.nte, V. Ex. deve lem· 
b1•a.r-se que eu pedi a retirada tia minha 1 • 
emenda e a do nobre Deput ,•do por Santa. Ca- O Sr· Lamou.~~·e~-Godof'~edo 
tharina.. :pela e):p1•essa.· ·declaração que tiz de (~ela o:de~n)-P;ço a. ' · E;'-. que ~on~ulte a 
desejar votn.l' pela emenda. que produzi:t 11 Cam~ra s1 con~en~e ;'Gtaçu.o nomrn:i.l sobre 
nullidade da. eleição. em vil•tude das <lecla- o pll.lecer da Cornm.ssao. 
raçiies olo nuur:= De1mta.do por· Pernambuco. 
E;tà, portanto, profundamente a.ltK.rad;i. a 
questão. 

O Sr . August.o Seve1· 0 (pela 
oi·delli) - E' a.inda. sobc·e a questão de 01·dem 

. . que eu desejava que V. Ex. respondesse;\. 
9. ~R.. PRESIDE:O:TE:-V. ~· da hcenç11.? -~ primeira affirmação, Ienrlo o Regimento. 

l'eJe1.çao da _pref~2·en~1a. pMtda. pelo .sr. Jose ; Oe,:.d•> que o nã.o fez, venho t:i.mbem lembrai• 
}..fa.r1ano, nao privara V. Ex._ ~e \"'Ota.l' pe~a. I um alvitre para resolver a questão, alvitre 
e~e.nda. que aonulla. a eleiçao, caso seJa que. espero, ,:erá acc:eito. . 
reJetta.do o parecer . - - i A q ... estão está se tornando inca.r.de:scente. 

o ~R.. FRANCISCO GLIC~Rro-Si•. president~. 1 V om;-ÚL está. resolvida. 
eu nao wa.to de sab"r si posso ult1·!!'101•m .. nte --. 
votar o pa.1•ecer da Co:nmissão ou a ernend:i. O Sa . ·AUGUSTO SrivEr..o - V. Ex. >ê que 
do nullidade . .Mas deda1•;!i q'\te retirava. o.• não ha na. ca.ma.t•a cadeír(ls bastanies para os 
minha. emenda por desejar votar a emenda 1 Deputados que hoje se a.chu.m· presentes á 
do :Pobre Deputado pol' Pe1•nambuco. V. Ex. ~ ses:;ão e que o recinto está in,a.dido por 
estâ se fundando na votação da. Camo.ra. :para! m.a.i'<> de 100 pe;:soa.s estranhas. . 
dizer que esta alterando a 01•ciem da. votação. l Acho que não ha um . só Deputa.do que CO· 
M:i.s. então. Sr. presidente. o que faz V. E:s:. ; nheca. todos o;; seu s col!ega.s . 
occ1:1pa.ndo essa. cadeira~ E' ou niL'' gua.rila. ! E' uma questão multo melindrosa. esta. de 
do Regimento·~ Si V . Ex . acceita que 3. Ca- · que se est.ã. tJ"J.t:.1.ndo. (A.part(!.<.) -
mar a., em votaçã.o e.s1iecial, alter.~ <l :spo.síçi.ies ;-;ao quero tra.ta1· "-:~~'.! ~:uestão que V. E~. 
do Regimento, ent.'i.o a Ca.mara. é onera pre· .já. de<:laruu vencida. 'SuõmettO-me ao Regi-
side as sessões. lApa~·tcs) • . · • i mento e cumpro as ordens. . 
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Mas, Sr. presidente, V. Ex. declarou que 
a Ca.mara tinha rejeitado o requerimento de 
preferencia para votar ' a emends. -do- nobre 
Deputado por Perna.mouco. ma.ndando que 
fossem annulladas a.s eleições -de Sergipe. 
V. Ex_· declarou.que~ Co.m3.ra. votou cont1·a 
e, por_con:seguinte, :ficava <tlterado o Regi-· 
mento. . 

vae submetter a. votos. em primeiro lagar, a 
emenda suppressiva ou a emenda que an
nul!a, salvando sempre o direito á Gamara· 
rle approvar qua.L uer preferencia. 

Assim já procedemos em relação á ultima 
eleição do Espírito Sallto. 

Voz:es-Peço a palavra pela. ordem. 
·E' est:i. a questão de ordem. e como esta é. o S&. PRE3mE~1'E-Hoje a Mesa. procederia. 

a q_uestão, venb.o lembrar a V. Ex:. que con- do mesmo modo, ·não pal'a obedecer ã. pre
sulte á Carnara, no· sentido de saber si o scr.ipção taxativa do Regimento, .sobre. ma.
Regimento está. ou não vivlado neste :pouto. tei:iM qU:e já esrecitiquei, mas para seguir a. 

. praxe adoptada, invariavelmente . 
. O Sr. Presidente - Não ha dispo- Quando o nobre Deputado por Pernambuco, 

.s1ção nenhuma expressa. do Regimento que. se:rucido $, Ex. mesmo já disse. antecipou-se 
ma.nele vota.1• em primeiro lagar as ·emenda:s a Mesa, requerendo a _preferencia., deante 
suppressiv~s. .1e.;:te requerimento, quiz ouvir a opinião do. 

o SR. LAURO MULLER _ Peço a palavra Camara., e a Ca.mara. manífestou-se contraria 
pela orclem _ a elle. . . 

. . . . Acredito que seria urna falta de respeito da 
O SR. SEABR.A.-Isto e ma.teria vencida. minha- parte fazer a. Ca.ma.ra votar por aquillo 
O SR. JosÉ ~ÍA.RL-'.NO- Não é materia ven- contra. o que já votou. (Apoiados fl nú.o apoi-

ci<J.a.. a.dos.) 

VO<ES-E', e, VozES-0 que nós pedimos é verificação. 

o Sa. PRESIDENTE-Senhore~. não tenho a o SR. IRJNEU nfa .. CITADO~Não pedimos re· 
preten~ão de illudir os no-bres Deput:idos; trata~:ão, pedimos veL·ificação de votação. 
eu quero, pelo contrario, o auxilio de suas 
luzes, para que a. questão fique resolvida o Sr-. Barbosa Lima-Peçoa.pa.-
com clareza. e com justiça. Iavf4·pela. ordem. 

O art. 164 do Regimento, a. que se teem 
referido alguns Srs. Deputados, não tem a.o- o Sr. P.re~idente-Tem a pala-
plkação ao caso. · vra pela ordem o nobr~Deputado. 

O Sa .. JosÉ MA.RIA.NO - .Si o meu requeri· 
mento era. :l.Oti-regimental, V. Ex. niio devia O Sr. Barbo~a Lima (pela ordem.) 
acceita.1-o._(Ha ai1tros apartes.) - Da leitura a que V. Ex. procedeu, veri-

fica-se, disse S. Ex., que o Regimento não co
o SR. SEABRA- Ouçam ao meno~ o presi- gita. do modo de votar pareceres. 

dente. Que intolertincü; ! · v. Ex. aca.ba de dizer que . esse modo da 
O 5R Pm;:sm:;:NrE-0 capitulo 9', que tem votar. a que se rere1•e o. art. 164, é unica.

por t1tttlo-Do modo ele votar·-, depois de .camente applicarlo á. votação <te proj~ctos, 
àh·ersos artig-.,s. explica esse modo, nas distinguindo, por essa fórma, entre proJectos 
prrmeil'a.S, Segun11as e terceiras f1iSCUS,ÕeS. rle lei e pa1•eceres. 

Tr:1tando propriamente Je v-ota.i;ão de orç.a, Ora. uo capitulo relativo a pareceres de 
mentas, uir. o art. 164: «Na votação das commissões, não se cogita, em nenhum dos 
emendas terão... seus paragraphos, do modo de votar, porque 

Voze:s - Não tem applicação. (H:o. outros ~é~~:i~a~ed~t!~~~~~~~l~::e!~{t~o~-:~:~: 
aparte~·) procede a a.llegacão de V. Ex. em relaça.o ao 

O Sa. PRESIDENTE-••• a prioridade as sup· al·t. 103. que pr:'lcede aqueHe, que tem sido 
pl'e;siva.s; e. quan lo se tl'atar de despeza.s, objecto de díscus5ão. porque·o art. 163 de5· 
si porá primeil'o a votos :is mais restrictivas». crimina a materia. e o 184 não o füz. 
· Ja vêm os nobres Deputados que aqui não Oac't. lõ:l díz, no pi·imefroparagi'apho,que, 

se trata propriamente <la emenda suppres- na 2" discussão votar-se-hão os orçamentos, 
siva. ·· 'pa.ragrapho por parag_ra11ho, com _as -res~e-

Os artigos anteriores - 162 e 163...,.. enca.- ctivas emendas. segumdo·se depots a d1s
minham, ensinam o modo de vota.1• os pl'O- cussã.o e vota.cão dos additivos; e, no segundo 
jectos ; não se trata, por consequencia, de paragrapho diz que, em 3" discussão, discutir· 
pareceres verificando poderes. A matet'ia.' ctue se· hão em>geral.todos 03 orçamentos com as 

· se discute tem sido sempre sujeita. a-votos e emendas e a votação será tambem em globo, 
-por simples in~nção-a. Mesa. decla.l'a. que excepto, etc. - • · 



C~ara aos DeptJados- lmJresso em 21/0512015 10:38- Pàglna 16 de 24 

344. . ANNAES DA CA.MARA 

.o art. ·164, porém. diz . como se vota. em 
geral. tpda a vez que occorrer uma. .emenda 
su ppressi va.' e dá preferencia a.- este. . 

Pergunto a V. -Ex:.: si um Deputado, 
na boa fé, esquecendo-se ele um artigo d.o RE'
gtmento, requerer a. V. Ex. um:i. cousa que 
!aja coni:;furia. a este artigo, V. Ex. su'bmetw 

. O requerimento a a:precía~ãD .(i;t Camal'a 1 
Pergtinto ainda: appl'ovado isto .. ficará. es·. 

ta.l)elecido este modo de reformar o Regi· 
gicnento? . 

·Em segundo logar - qual ·a ·doutrina. fir. 
ma.da.~ 'Aquella que cons.ta.d,o Rei.:irnento ou 
aquella. q'1e consta de votaçiio da Camara, 
ein viriude i.le · um requerimento !eito, na. 
boa. !e, por um representante ? . 

Qua.oao é qu~ se ,Jeve invocar. de ora. em 
dean te. os precedentes, e quando o Regi-
mento~ (3ftli!o bem. ) ' . 

V. Ex. sa.be. Sr'. pre.>idente, que os pare
ceres rle comm\ssões seguem os t ra,mit"° 
regimentil.es do;; pt'OJectos rle Lei. Submettidos 
á discussão. teem dis!UôSiio, como º' pro 
jectos de lei, submettidos a. voto~; no capitulo 
qu~ trata delles, não se cogita..absolut~ment~ 
de fazer essa votação, porque, no capitulo 
anterior ji~ se diz o modo úe vota.1-os. 

UM SR. DEPUl'ADo-v. Ex:. està fallando 
contra o vencido. 

O SR. BARB'.lSA LB.'.IA.-~<i:o estou f3.lla11do 
contra o vencido; estou fallando pela ordem. 

·Vim à. tribuna pedir ao sr, p~e,;idente que 
responda as .perguntas que acabo de fll.Zel' a 
S. Ex. (-il:liiito bem.) 

·O Sr. Pre$ident;e- A questão jà 
está. decidida. pela Mes!l.. (Apoiados e n<Zo 
apoiados.) 

O Sr•." P~·esidente-Vou suhmette? 
a votos o requerimento que :o Sr. Deputa.do 
José Mat·ia.no acaba de fa:i:er. (iY~iieo bem.) 

·O Si!-. NILO PEçAl'i'HA.-Ma:., que a votação 
desse requerimento seja nornínu.L 

. . . 
o SR. LA~IDtr:"IER. GODOFRED;;-Oh l Senho

res, trata.-se de uma quesi~,,~ vencida. (lfiZo 
api:iiado$.) 

O 81.•. Vieto1•ino ~Iont.eiro 
(pçta ord'em)-Sr. presidente. Y. E'i. sabe 
perfeitamente que eu seria. inea.pa.i:· de vir 
pertut·bn.r qualquer deliberação d:l. Caoara., e · 
mi:mos tentar otfender a V.· EX:. a respeito de 
qualquer resolução qu•: tenha toma.do. Mns 
pa.ra evitar que haja diseu~:x1o na camar3.. 
peco a V. Ex. que conrnlte ;1os meu.; illustres 
collega.s.si concedem votaç~lo nominal pa.ra. o 
requerimento do Sr. Deputado Jo;;e Mariano. 
(Ápoi<ldos e n!'ío aJ)()ia(l-Os,) 

Procedendo assim, a. Mesa. fi::ar:i. a coberto 
de qualquer accu~ação. (Muitos apóíaclos.) 

O Sr. José ~!:iir.!an.o (pela ordent) 
..,..,Devo fa.iet• uma deciarar,iio. Appello pa.r3. 
a Camara., como meio unico que acho no mo~ 
mentõ; para resolver n. questão ... 

O SR. LA~10u~-mr. GooOFR.E!>o-A ::i.ppell:i.
ção não deve ser recebida.. (~ipoiados e. 1u10 
apoiadosJ 

O SR. JosÉ MA1~1Axo- ••• e m:1.is para fir
mar a do11trina. regimental, afim de que ma.is 
tarrle V. Ex:. não se· encuntt·e em emba.ra.ços 
igua.es ii.quelles em que se acha. neste mo
mento. 

O Sr. Lauro Muller (pela onlem) 
-Pergunto a. V. E:s:. si me concede ou não a. 

.O Sr. Serzedello Oorrêa-Pec.-o pa.lo.vra.. 
a palavra pela. ordem. O SR. SEABRA.-V. Ex. ntto púde ma.is uzar 

VOZES- Votos. Votos; 

.OSl.·· José l\'.la:riauo-Peçoa p3.-
lavra pela ordem. . 

. O Sr. Pre@idente- Não ha ques· 
tão de ordem. 

. O Sr - .Yosé :ftiar~ano (lei;antando· 
se)-Creio que V. E:x. não me tolhení. o di
reito de appellar da deei~ã.o de Y. Ex:. -pa.ra a 
da- Ca.ma.ra.. · . 

O Sa. La.uP.O Mm.LER-Peço a pa.lavr~ 
pela ordem. 

O Sa. SEA.BRA. - Não se pód.e !aliar duas 
vezes sobre o mesmo assumpto. 

VOZES-Votos. Vot-0s . 

da. palavra, por jit o ·haver ±eito . (Jl1JOiados.) 

o SR. PRESID,E:NTE-A' vista. d:i. conru~ã.o 
que ba no recinto nií.o é j!Ossivel a. Mesa 
ouvir os Srs. Deputados quando petlem a 
pala. vra. Tem a paLa. v-ra o Sr. Lauro .Müller. 

Sr. Lauro MuHer (pe.'a ordeni)
Em nome de V. Ex., Sr- presidente; embora 
disso nti.o me tenha. i11cumlitdo.: preci:;o ped.h• 
Hcenca aos rnnumeros presidenc-::s que :i. Ca
mal·a tem boje. p;.l.ra. dizer que só reconheço 
uma autoridi.lde que ê V. Ex. , para declarar 
qu~ não me ca.be a :pala.V'l'a. 

E. pelo respeito que os:nobres Deputados, 
como todos, devemos a. essa cadeira.. peco a 
ss. EE,. sinão ~ tolera.ncía, a.o meoos o fav-01· 
de não me interromperem. 
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_o .SR. Si;:RzEDTIL.r.o Corra:;h - E' que boje 1 que fomos c:JllÕca.dog pela. dei::igão infeliz de 
nao quer·ern mam;er o principio d.e a.utori- 1 V. Ex:. (Na:fJ apoiadas e apoiczdos.). 
dade. · - · 

_O Sa. L.AURO Mu~LER_-_ Fal lo, -p;t'q~e O . ~r,~ JPr~sid.ente -_Os Senho::'e! · 
sl,:ito n~cess1dado d;-; dizei'. a_ Can!a ra q uenos que eq ~ ,n~elJ!. q~e .'1,, eme,.nda~q ~e deterrn:n~ 
n_an po11emos estar, por paixoes e circ~msta.n-J a n:;,i~l1dade ~a '?~;w"~ ~.V Se~~t~e. dev~ _:.er ·: 
c1a~ de momento, a pretetfr tuuo, r!esrie as 1 v-ct .. da. en~ -!!! ui:ei,o lo,,,a •• :i.pela. do -yoto da-
formulas re;:;im .. e.nta.es a-te os direito:;; de uml C:1ma.:·a.~.1rao.s~.·,i, o~ Senllores q.na emend.em 
Estado da União. . o co11trar10, diru.u, n"º· · 

E neste propositó, qualguer qu~ seja_o P;o2edendo-seivotaç1i.onominal,respondem. 
;umulto, qualquer, que s:aa. a. dehbe1'~tçao sim, isto ê, entendem que deve S9l' Yotada · 
ecos nobl'e~ Deputa:•os, llet de fall;:,.1' e.m-j em primeiro logar a: emenda annullan<lo as. 
c.prn~to esrn·~.i' dcntr~ 110 Regirnent::>, hei cleiçõe~ de s~rgipe, apezi:.r do voto du. Ca.
e.e dizer a.qut!~O qu~ SI!J.to e p~n~o. porque. m:ira. os Srs.· Silverio Nery, Carlos Mi:.r
p:H'a. isso, teni10 o d11·:ito que me co:if~r~ o cel!iuo, Albuquerque· Sercjo, Amorim Fi
ma.nd~t1; ~os qac. aqm me coiloc.:ram, mimo gueil~il. Tl!eotonio de Brito, Serzedelio Cor
super1or a ~ozerrn.s de qu:i.esquer m~iorias. · rro, i'l'fatta 8àC8lla.r .. Henrique Va.lladares. 

Sr. ]lr~sidente. V. Ex. mesmo i~ecla.,,ou M~r~05 <lo Ar~njo, Perko Borges. Tl1omriz 
ha pouco que ·o Regimento nií.o cogit:wa A~ci.?lí, Bczm•t·ii F?ntenelle, João Lopes. 
des:<a llypotliese, p::irque era de simole:; ín-. Hoc10nso L1wu,, ;.<Jarinho de Andrade, Fre
t1~1çilo. V. Ex. ctecla.rou. Sfü.tentan«!o que .Jerico Bor·g-es, Augusto Severo~ Tavai·e~ de 
n:i.o ha\·ia uma dispo,i\-ãO exp!·ess~ no Regi- Lyra. F1·~~msw G-urgel: Jose Peregrmo; 
mento, l)Ol'CiUe era de simples bom senso. Coelho L1~ooa. Appolomo Zeu,iydes. Jose 

fergunto: w·jeit!tdo o req_ua·irnento do Mariano, _Aíl'onso C?sta, C~slho ~int~·a, 
n_ovre Deputado. nao se !:ia.via vot,ado ne- Bo.1·bo~a Lima, Ma1·ttns Jun10::-, ~.-ior·e1ra 
nhuma outra preferencín ~ Estú. ahi o b::m1 Al <;es. Joã.o de Siqueira. Angelo Neto, A1'
senso; '1esapparec<: a simDles ínt11içâo. t\J.t.:.1' Peixoto. Rocl1a C:w:i.lcanti, Leovigildo 

O caso do Estado do Rio d.e .Janeiro foi rli"- Filgueiras. Torqaato 1Ioreira.. José 2dut·ti
verso. V. Ex. an11uncion que a em.enda nho, Xa...-ie-r da Silveira. Osca.r Godoy, Id
anuullando as eleições tinha. prefer~ncía e neu. Mn.chn.do, Akindo Guanabara. Timotheo 
d~clarou que a poria. ~t votos. si al:ruem uão d" .Costa. Raul. Ba.rrozo. Felippe Ca.1•doso, 
requeresse ouü-v. :;irete1·encia. · • Erico Coelho. Nilo.Pei;anha,, Alves de Brito, 

Esse req_uerimer:to-de prefüren.cia par:J. 0 1 Le~nel Loreti~ Barro8 Fr·anco· .Junior, Ca.m
voto em senarar.lo :i. Camara vowu. Ne:;te pDhna. Montem) de Barro~. Gonçalves Ramos. 
caso, não s1{ deu isto, e si se rlesse: o siien~io Alvaro Botelho, Leonel Filho, Rodolpbo 
de V. Ex: .• tão zeloso p2lo Ri>giment o po1.iia Abreu, Cupertino do Siqaeira, Theotonio de 
ser mal interpretado. ' Magalhães, E1luardo Pimentel, Rodolpho 

Nestas condições, si o requer::mento do il- Pa.ixão.Pa11ua Rezencle,Gale.1o Cat·valhal,Luiz 
lustre Deputa.do derogar<L o Regimento, si Fiaquer, Casemir-o da Rocha, Oliveira Braga, 
o re(iuerimento im_poEtaro. em outr:i in·efe- L_ucv.s l.le_ Bii._~ros.E.lmunüo da._Fanseca. Fl'!l-~
renc1a e a Camara. nao votou. V. Ex. dcvü:i. c1s..!o G!Jcer10, Rodolpho Mll'anda, OvH!Jo 
ter dechm1do à Camam, pr,ra não ·pa.1·ecel' Abmnte;;, "X.aviei· do Valle, Alencar Guima
siq~er aos e.$piritos injustos que a. Mc8a. 1·ãe' .. 1J1•azilio da Luz, L·t.menlm Lins,Leoa.cío 
podia. a!'mar a U:U1 requerimento da miliu!'ia c.ori•e:;., Lauro )fu!ler, Paula Ramos, Fl'aU
uma ve1•dadeira cilada. c1sco Tolentino, Pedl'O Ferreira. Plínio Ca-

A decisão.que V. Ex. :.caba de toma.1',póde. ~do, .Guitloa,. Possidonio da Cunha, Fran~ 
dar uma sabida a esta difficuldade em que c1sco Alencastro, Victori110 Monteiro, Riva
nos achamos. da.via. Correia., Pinto da Rocha, Vespasiano de 

Em todo o caso, quero ·significar que a Albuquerq.ue.Py Crespo, Campos Ca.rtier. Aze
culpa não foi noss:i., mas de quem consentiu vedo Sodre e Cassiano elo Nascimento (8S)-
a despeito ~o Regimento, que se pi:opuzess~ - Responüm m7.o o:> Srs. Augusto .tvfonte
um requerimento que, seg·undo a. decisão da negro, Carlos de Nontes. Urba.no Santos, Luiz 
P!Opri~ Mesa, importa em revogação do Re- Domingues, Rodrigues Fer11awles, Guedelha 
gimcnto. Mom•ão, Gust:i;rn Veras. Eduardo de Ber-

E' contra fato que pro•esto. Não tenho in- re•lo~Anisio d.e Abre:.i, Franéi~co S~i Trin
teres~e que se vote deste ou daquelle modo, dade, Silva Mariz, EI·mirio Coutinho. Tel'. 
porque o meu voto nã.o r:;e altera. 1'.fas en- xeil'l1 de Sá, Her~ulano Bandeira, João Vie1ra, . 
tendo que se deve respeitar o Regiment,, e Pe~eira de Lyra., · l>fafoquias GouçJ..1 >'es, Cor
peço n. V - Ex. que consulte. i Cam:i.r-a sobre nel10 da Fonse~, Julio do MeUo. i.\fiQ'nel P~r
o req_uerimenw do nobre .Deputado por Per- na.ff1bu.~o, Juvencio de Agui~i, VEucli1~es 
11:.i.mbuco, como solução desta. que~tão em Malta, Araujo Qóes, Neiva, Ja_yme Yillas 

C;imara V. 11 
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Boas. Seabra, Ca~tro Rerello. Milto~. Tõsta, Ampl\il• )phio, .João Danta.s Filho. Adalber to 
.. F:r-.i.n.-isco Sodré, -Manoel C:ietan.,): Eugenio Guim:i.rães;· Roorigues Lima.. Tolentinc .dos 

Tourinho, Paula. Guima.r-les, - \'er·gne de Sant o$, Eduardo Ra.mo~. Paranhos Mont· -
- Abreu, Amphilophio ,- .loâo Dantas : Filbo, . negro, M:i.rcolino Moura. Galdtno I..oreto. Pi

Rocfi'°igtres _Lima, Adalberto Guima.rãl!s.· Tõ-~··nhAro .J unior. Jernoymo Monteiro, Jo,e.Mur-. 
1eotíno dos Santos, Ed.u:l.rdo Ramos, Para- tillho.-:He1·edia •1e ::;{.,, Bel isa.rio de Souza,-Pe· 

_,u11ós. Montene.,ai'o, Marc ·li.Do · Moura. G'.i.tdino reira . d·)S Santos. Fonseca: Portella. Agos-
: L<1reti:>, ·Pinheiro Junior. Jeronymo Montêirõ; · tinbo Vú'al; Ernesto Hraz lio,' Julio Sanros, 
· · Here•lia de Sã., Belisari0 de Souza: Pereira. Deocleciano •le Sou .~<i , Berna.1·des Dias, Pau· 

dos· Santos, Fonseca Portella, Agostinho ·Vi- liilO ne Sotiza .Juuior • . M:iyrmk, ·caJogeras. 
dai, Ernesto Brazi!io, .Ju~io Santos·. Deocle- :· Men<les Pimentel, João LUIZ, ca:rvo.lho Mou· . 
ciano de Souza, Beroaries Dias, Paulino de· riio, vaz de Mello, Antero· Botelho. Francisco 

. Souza Junior. Ms.yrink, Galogera;;, Mendes Veiga, Alfredo Pinto. L:Lmou'oier Godofredo, 
Pimentel, João Luiz. Ca.no.lho Mour·ã.o. Vaz Antonio Zachar ias: Augu;,;to Clemeotioo, 
de Mello. Antero Botelho. Francisc.-o Veiga, . Tell~ de Meneze>. Nogueira Junior, Artbur 
Alt'red!=J Piuto, La.mounier Godofredo, Anto- · Torres. Manoel FuJgencio,Lindol .. ho Oaet.•1no, 
nio Zacarias. Augusto Clementino, TeHes. de OI~garío Maciel. Ll\roartine. Alv;ires Rubião, 
Menezes, Nogueira .runior, Artbur Torres. , Adolpho Gordo. Ferna11rlo Pr,..stes, C<,sario de 
Manoel Fu!g~nc10, Lin"olpho Caet.ano .. Olc- i Freitas, Pa.ulino CnrlOs, Arthur Díe !t;r icksen~ 
gario Ma.ciel, Lam.artiue, Alvar~ Rul:ião, i Urb no Gouveia, Hermenegildo de Mora.es, 
Adolpho 6-ol'do .. Fernando Prestes. Cezario de Luiz Adolpho, Ca1•acciolo e Mello Rego (8~). 
Freitas, Paulino Carlos, Arthur Diedel'ichsc\n, 
Urbano de Gouvêa, Hermenep;ildo de Mora:~s. 
Luiz Aàolpho, Caracciofo e Mel!o Rego. (85.) 

Respondem- s foi -05 Srõ. Sylve1•io Nery. 
Carlos Marcellino, Albuquerque Ser<-jo, Amo· 
rim Figueira, Theotonio de Brito. Serzedel lo 
Co1•rêa., M:atta. B11c~Uar. Henrique Valladares. 

~ . Sr. ?rel!õident.e - A. Ci\mara Pedro Borges, Actioly. Bezerril Fontenelle. 
dee1drn.p-0r 88 votos contra 85. que a e:nenda Ildefonso Lima. Jo;io Lopes, Marinho de An
q.ue ~nnulla as eleições deve p1·ece:ier, ·na l rlrade, Freàerico Borg~s, Augusto Seye1•0: 

. votaça.o, o parecer. · Ta va.res de Lyra. Fr'J.nc1sco Gurgel, Jose Pe-
. · 1 regrino . . Coelllo Lisboa., Appolonio · Zeoe:ydes, 

O S.r. Serzedello Cor.rêa (peZa José 'Ma.ria:no, Atfons? Costa,_ Coelh~ ~1ntrn: 
ordem) - Peço a. y~ Ex. que consulte ·a. ca- · Barbos~ L1mn:. M'.'rtms Jumor. ~.fo.e11-a A.l 
mara. si concede vo!ação nominal para a ve~. Joao de S~q:U~tra •. A:o~elo Neto, Arthur 
emenda. do sr. Jose Mariano. . , P~1xoto. Leov1g1la?. ·Filf;ue1ras.Tor·quato M?-

re1ra, Xavier da Stl veira, Oscar .Godoy. Iri
Consul tada., a. Gamara con.cede que a. vo- neu ?11achado. Alcindo· Guanabara. Timotheo 

taÇão seja nominal. · da Cost.a. Raul Ba.l'roso, Felippe Cardo30, 
Erico OiHlho. Nilo Pecanho.. Alves c1e Brito, 

o Sr. Presideut.e _os Senhores Leonel Loreti. Barros Franco .Junior, Cam
que a.pprova.rem a .emeoda dirã.o sim, e os p:,Jina, Monteiro de Bat'ros, Gonçalves Ra
que a. r ejeitarem dirão nao. · mos. Alva.ro Bote!bo. Leonr~l Filho, Rcdolpho 

Abreu, · Oupertino dl} Siqueira., Theoton io. 
PeÇ!O ao;; nobres Deputa.dos que occupem as de Maga,lhàe~, E1ti1a.1·do Pimentel. Ro·'olpbo 

suas cadeiras. · · Paixão. Pa.dua Rt'zende. Galeão Ca.rvalbal, 

d , . . - . · -· Luiz Flaquer, Ca!<emiro da Rocha, OIIveira · 
Prece e!lfo.se ~ ·vot?çao nominal respon Bra.aa.LucasdeB•i.rros, Edmundo dtL Fouseca, 

õem n~. is~. oao a~provam a emenda do Francísco Glícer io. Rodolplio Miranda. Ovidio 
Sr. Jose Mariano os ::sroi. : A ugusro Mon~- Abrant~. Xavier do \·:i.He. Alencar Guima
negT?,-Carlos de~ovaes, Urbano Santos, Luiz rães. Bruzilio da Luz, Lame.nha Lins, Leon
Dom1~gues, Rortr1gues Fern.ande~. Gu>:delb.a cio · Correi;i. Lauro Müller. Pa.nfa. R1Jmos. 
:Mourao. '!(.1stavo Veras, Muardo de · B~r· Franciseo Tokntlno, Pedro Fe1·r-eira, Plinio 
~êdo, . Anis1<_> de. Abr~u • . Marcos ~e Ara1:JJ?· 1 Ca~ado. Guillon, Possidonio da Cunha, Fran-

. ~ ra.•1~isco Sa, _Tr~ndade, Silva Ma.r1z, Erm1r10 cisco Aleocastro, Victorino Mont eiro, Riva
eo:ut1nbo.! T"}~e1ra de ~~· Herculano Ban- da.via Col'reia, Pinto d3. .. Rocha, V~spasia.no 
de1~a. Joao V1eira. Per~1ra. de Lyr.i.. Mal~-1 de Albuquerque. Py crespo; camp:is ca:rt.ier, 
qmas .Gonça.Ives, Corneho da. Fonseca, .Jul10 Azevedo Sodré e ca~siano do Nascimento (85). 
de Mello, Miguel Pernambuco • .ruvenc10 de . ' . . ·. 
Aguiar, Rocha. Ca.vatcanti. Euclides MaltA, . Vae se proceder i ella.ma.da. · ... , · · 
Ara.ujo · Góes. Nei:va, Jayroe Villas- Boas, ·· · · 
Seãbra., castro Rebello. N!ilfon. Tosta, Fr-.. m- ·O Sr. Pre$ident;e - A emendo. que · 
cisco Sodré, ~!anoelCaetano,: Eugenio .Tou;., annullava a e lei<:ão i.lo .. EStado do Sergipe, foi 
rinho. Paula Guimarães, Yergne de · Abreu. rejeitada por 89 votos co?tra. 85. · · · · 
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Vae se IJroceder â •·otaçã0 .do pa.recer. 

Sã.o successivamente postas a votos e ap
provadas ll.S seguiutes co.nclusões· do parecer 
n. 68, de 1897 ~ . _ - .. 

-1", que sejam ar·prova.das as eleiçlíes ·prOce" 
elidas perante as mesas. eleitas pelos ·antig•)S 
conselhos munieipaes de Sergipe, menos as 
dos municípios de Dores e Itaporanga, onde 
·esti veràm presentes destacamentos de forca· 
federal; 

2", que sejam annulladas as eleições proce
didas ... perante - as m~s3s organiza.das . pelos 
.novos conselhos mumci.t-aes de ·se1•g1p3 ; 

3", que se.iam ret:onhecidos D«putados pe"to 
. estai:!o de Sergipe os Srs. Gemiuiano Bra.zil 

de Oliv~ira GóEs, Olympio de Souza Campos, 
Fdisb.-llo Firmo de Oliveira Freire e José 
Rodrigues da Costa Doria. 

O Sr. PresidPnte Pl'oclamo 
D•'putados pelo Estado deSergipeos senhores 
Geminí:i.no Braz1l ue Oliveira Góes,. Qlympio 
de Souza. Campo;, Fetisli~llo rirmo de Oli
veira Freire e .. José Rodrigues da co~ta Doria. 

Vae a imprimir a seguiüte 

REDA.CÇÃO 

N. 17 - 1897 

Redacçii.o final do projecto n. 17 deste anno, 
que ai1tori:ra o Poder Executir;o a . conceder 
ao bacharel Octaviano de Siqueira. Ca1Ja.l
canti, jui; .rnbstiluto seccional do Estado do 
Ama.:;011as, oila me::es de licença, se1n 1Jen
ci:mentos, para lratar de sua saude cnde lhe 
COn1'iCl'" . 

O Congresso Nacional resol~e: 

Art l. 0 E' o Poder Executivo autorizado 
a conceder ao bach~rel Octtwíano de Siqueíia 
ca.va.lcanti. jUil ~ubsti tu to secciona! do Es
fudo do Amazonas, oito rnezes de licença., sem 
wncimentos, a cozitar de 17 de 1everi::i~o do 

corrente ann'J, pal'a tratar de · sua. saude 
ondB lhe coa vier. . 

A.rt. 2.Q Revogam-se as disposições em· con~ 
trario. . . 

Sala das Coi.omissões,~15 de junho de1897. 
-Guedellw -Mo_uriJo . .:..:.. Jiit>e11eio de Aguim·. 

Vae a. imprimir o seguinte 

P.1.WJECTO 

N. ô A-1897 

· Pa.'Y'ece1· sobre o ml>stitutfoo otferecido na 3" 
discussão do pr1•jecto n. 6 deste anno, que 
autori=a o Goverl!o, desde jd. a completa1• · 
o rlecrnto n. 336 A,de i6 de abril de 1890, 
fi:J:ando para· a re/"o rma comp_ulsorir;. ?i" .vo
luntaria nos po~tos qtie menciona, as idades 
e gralificaçiJes addicicmaes ao soldo, seguri-do 
a tabella que propõé 

A Commissão de· Marinha. e Guerra, a 
quem 10i pre~ente a emenda ao projecto n. 6 
de 1897, que autoriza o Governo a cómple
ta.r, desde já, o decreto n. 336 A. de 16 de 
abril de 1890, fixamlo pa.ra. a reforma com<>. 
pulsaria- ou volnntaria nos postos que men-'. 
ciona, as idade& e gra.tifirações add,cionaes ao 
sol1fo. segundo a tabella que propõ~. - e de 
parecer que a mesma emenda :seJa appro-. 
vada. 

Sala 0as commissões, 15 de junho de 1997. 
- :Mello Rego. --'- Marcolin.o Moura. - Agos
tinho Vidal. - Augusto Ctementino. 

SUBSl'l'HiTlVO A QUE SE REFERE O PARECER 
SUPRA. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l .""Alêm dos casos previstos na lei 

n. 260, de l de dezembro de 1841, haverá 
reforms voluntaria ou cómpulsoria para. os 
officiaes da.s cla~ses ann~:xa.s da .Arma.ria, 
fi,-,m~o a id:v1E::5 e gratiticações addicionaes 
regulada pelas tabellas seguilltes·: 
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'\ • 1 ~ . . .... . • . . · . . . 

= . - - - . . 

I ~Refor.ma com~iutsoria. do Cor po de saude e Phá~_maceuticõs 

-. 

' -~ 
-~ l 6·· .... . 
_g ..:!l 

;::l = 

1 

:::;., 
:l ::: 
:? õ 
"."" t,) 

'l'E.:."111'0 DE s:imvrço -po5TO -

-- 1-. -i --- . ' " !' 
Inspector r.le sauéle naval, contra-aln1i:rante 65 1 68 IPor anno que exceder de 30' 
íCil•çrgião de 1• classe, cn.pitão de mà.r e 1 

ci~::rãa.à <te. 2~ ~i~~e·. · ~púã~· de. fi~~g.;;.tã:: 1 ~~ 
Cirurgião .d~ 3• ela::se, capitão-tenente . .. . 1 .55 

Cirurgião c1e 4• classe, 1° tenente ... . . . -... . 
C_irurgfüo i;J.e 5" cl~~e, 2_º te.nente ..• • .••.. ~ 

Chefe 'de :;:>ha.rmacia, capitão de fra.ga.'ts. •. . . 
Pha.rm~ceutico _de l• classe, capitãiHeJiente 
Pha.rmaceutico de 2 • classe;· l • tenente . . . . . 

Pharmaceutico: de 3• classe; 2° tecente .. . . 
Pharmaceutico de ·4° Classe, guardã-mari~ 
. ,nlaa · • •• ~ ••. ~ • ..•• : •• • •• .• • •••• . .••.• .•. 

50 
. 45 

57 
55 
53 

:50 

.· 451 

64 ) 
62 /Por armo que exceder àe 25 
GO l 

. ~g ~Por annoq_u.eexcetler de 25 

~~ ~Por stono que exceder ~1e 25 
60 
55 1 . . . 

\Por <J.nnoqv.e .e:x;ced~rue 25 
50 l 

II - Reforma. compulsor~él. ~() Corpo de Fa.zei;tda. 

I..lMITES 
DAS IDADES 

Commi.ssa.rio geral; · ca:pitão · de ma.r e 
·guerra .•.. . . .• . . .. ~ .. .... .. .. ..... ... 61 

Com missa.rio tle ia. classe, capitão de fragata 59 
commtssarío_ d.e 2° Classe, ca.pítão-tcneote 57 -. - -
Commissa.rio. de 3 .. classe, I • teoen te . .••• 
Commi:!Sario de 4" classe, 2• .teuente. : .. ~ :. 
CornnUsse.rio de 5" clas~e, guarqa.·ma.rin.ila . 

55 
50 
45 

60 
5.5 
50 

TEMPO DE SERV1ÇO 

r. .:' ·. . 
. Por anuo que exc~det• de 25 

' 

'.: ·,., 

120$ 

80$ 

120$ 

80$ 

80$ 
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"8Essio. EM '~lo D~ .TôNHÔ DE" 1897 ___ . _ _: - ···-·· :. .... ____ ·.~ ........... .. : .. 

· •... " 

· . .POSTO 

. ... 

,LhÜTES óA.s 1 
.: l~~DES .. ' 

d .d! 
'i: . ·~ -; . ~ . . 
:::: · [ 
õ E > .o 

o . 

····- ·- .... - -· . .. 

·: 
TE~IPO DE SERVIÇO 

Engenheirõ-màchinista ·cã.pitão de !ll8.l' e . · 
guerra .... . ... ~· . .... . . . . ·..... . . ....... . 59 · 64 Por anuo - que exc~-

Ajuda.nte- mnchinist&_. gua.rda-marin_ha ... . . 
. Sub-ajudante; sargento;.ajudante . . • ~, ... • . 

57 
55 
53 
50 
45 
40 

der de 25 .. . ...... .. 
62Mem .. - ·······-- ····· 
60idem .. ; ••. .. .• ••. .• . ; . 
5Rldem ..... .. .. • • . : ••••. 
55 ldem ..• : .. ~ .... •. ..... 
50 Idem .... . . ..... _ .. .. . . 
45 ldem ...•••....•..• . .. . 

120$000 
120$000 
120$000 
S0$000 

'80$COO 
80$000 
80$000 

M:tchinista. de 1° classa, ca.pitão de fi•aga.tj 
Machlnista de 2• classe, ca.pitão-teneute; .. .. 
Machinista. de :3ª classe. l º tenente •........ 
Maci1inista de 4" classe. 2• tenente ...• . .... 

. .. --· . ---·--·- . ·--- - ·- -· -- .. -.. ·--- - - -

Art . · Revogam:..se as disposições em cont1•a.rlo. 

Sala das sessões, 11 de junho de 189.7 . .:...: Úbu!l"úei·que S~rejo.-'- li·ineu Machad.iJ .<- .ii. : 
VaUa~res ,.;...A.itgusto Severo . ...:...R ; Pai:;i;ao.. · · · · · · ·· 

o Sr. Présidentê ._ Esta.rido acie
a.ntada. a hora designo pâra a.manhã. a. se-
guinte órdem do dia:_ . 

Trabalhos de cómmissões. 

Cintrâ, Ma.l~quias Gonçalves, J~lio de Mello. 
A.rthur Peixoto, Rocba. cavalcanti. Euclides 
Malta.. .Seabra. Francisco Sodré, Ma.noel 
Caetano, Eugenio Tourinho. Tolentino dos 
Santcs, Torquato .Moreira.; José Mur!iinho, 

Levanta-se a. se..c:são ás 4 horas e 40 mi- Hered-ia. de Sã., Timotheo da Costa., Pere!ra. 
nutos. dos Santo~, Agostinho Vida.l, . ·Ernesto Bro-· 

zilio. Jul ie dos ::antos.Berna.rdes Dlas,Paulino 
de Souza Junior, Ma.yrink~ João Luiz, Car· 
valho Mourão, Monteiro de Barros Antero 
·Botelho, Leonel Filho;- Alvaro Botelho. La-' 

321 SESSÃO EM 16 DE JUNlIO DE 1897 

Pre$iile11cia do< Srs. Arthur Rios (presidence) . 
i'.a~ de Mell~ (i'' v;ce-presidente) e Art?iu» 
Rio$ (presidente) . ' 

mounie1• Godofredo.Antênio Zacha.ria.s;Cupei
tino de Siqueira... Theotonio de Magalhães, 
Nogueira. ' Junior, Olegarlo Maciel. R.o!li?Ipho 
Pnixüo;·Pa·!u11. Rezende, -Luiz Flaquer, Gase· 
miro da R.ocha, Fe1'ó.andes Prestes. Ceza.rio 
de Freitas; Edmundo . da. Fonseca, Rodolphó 
Miranda., Ovídio Abrantes, _Xavier.do Và.lle; · 

- · .·Paula. · Ramos. ·Francisco . ToleUtino, . Pedro· 
Ao meio·dia iJrócede"se á chamada. a:' qual Fefreira; Pl_inio Casado, _Guillon, .PÔ$Sidonio ·• 

i•esJ.'oridem os · Sr·s.: Arthur . . Rios; Gu~~vo cl:i. Cunba. Francisco._ Alenc:astro; ,. Vesp·a,~!an~ 
VerHS; .Carlos ·.de ... Novaes, Alva:res · .Bub1ão, de A\buqu:erque, Py Crespo e CS::OSia.no do 
Silvo. Mariz. Silver io Nery,Amorim Figuei ra; Nascimento.·· · · 

' . 

. Theoton.io -de ·Br itto, Serz~c!_éllo Corrêa. Luiz ~: A.b .. . ... .._., 
Domingu~s; Guedelha. MouraÇ>;~·Eduardo Ber-. re~se a. .s~~sao . - -_·. . . . . -.... 
. rêdo; Heor~que· ·v:i.lladal'.es; ·:Pedro . Borg~. · · ·E' lidá;~ S"ein·_ d.ebâte approvada: a.··icta• d·a· -· , ..•. 
J'homaz Acc1oly, ·Torres Portu~; Be~rril sésS'd:p.án"teêêâente,- :· - , - · ! · · ... ._.-. 
'Fontenelle.Augnsto Severo: Tavares de .Lyra,. . . . , : r_ _ _ • ~, : 
Francisco Gurgel·, . Trin°"ade, "Ermirio Cou'- · 0 Sa :-1°'SECÍ\.ETAR10-procedbí. Jeitura ~·do ! ..... ~.~ 
tinho,· Teixeira. de Sã, .A:ffoilso ·Coste1;. Coelho se,,,"1linte . . - - -- . - .. _ .: ·. ~-. ;:.;. 

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

· ~··· -- .. ·- -· - -··~. _, -- ·:.·: 
./ =:: 
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poli na, _· Aim~ida.. Gomes, Mendes' Pimentel;- . 
. . Gal~ão · Carvalhal, Domirígues · di:i :,.ca~tro, 

"R.eq,uerimentos~ Gustavo Godóy, Bueno de Andra.de~ A .. 1.olpho 
. De ·Artnur Lo't)es Noguetra., conti.nusi da. Gor~d•> •. Paulino Dado~. Urbano fü:: · lh1uvêa, 
. ~9cretaría. de Marinh,1, pedindo seja -ine.uticlo Herme"'"lgi,1o de Mciraes,Alencar Guimarâés, 

o a:cto •lo Poner Exe~utivo, ma.ndaudo-lhe e B'razHio da Lu.i; . · . ... ·· - .. ·· 
.~n,~ar para. t<idO-s os êtrei too de.ª püSeuta.dorh · · § g · - ·· · ·· · -
o.tempo em que serviu na mes·na· secretal'ia · : ·O_ I".· eabra~Sr. Pl'esídente, Côn
oomo sér'9'ente. - A' commí$São de Fazenda. siD. ta V· Ex~ que comece .Participando ã.. Ca-

ma r 1 que o iHi.Htre Deputado pelo E~ta.·lo das 
· , ria Directoria do Club Naval, por delegação Ala.~ôa.s, Sr, A.ranjo Gpes; não compareceu 
da corpot• ção .·d~. arma.da: te]lresentando à presente sessão P•>r motí.10 de molestia.. 

"contr:i. o acto legi$lativo que privou a mesrria . jl:eita. esta rleclaração, vou entrar em ·con" 
corporação do direito :oleuo do montepio, etc. siderações sobre o ·que o' aobre Deputado pelo 
--A' commissâo de Marinha e Guerra.. . Pará.. Sr._ Serzedellb Corrê&., · appellidou

qu ·st,10 · dehon. .. a.-, cabenrlo tal qnalifi.ca.ti vo 
O Sr. President:e -Tem a pa· às. Ex .. desde que de minha parte não me 

lavra o Sr. Seabra. - atrevia da;r ao assu111pto semelhimte qual.íti-
Comparecem maís os Srs.: Carlos Marce- eacão. . 

liuo, Albuquerque Se.rejo, Augusto Monte- Par·a. bem se comprehendei:" o ca.so. torna·se 
. negro, · Urbano dos Santos, Anisio Abreu, necessario fazer uma resenha dos .aconteci

Marcos de Ara.ujo,lldefonso Lima. João Lopes, mentos que O produziram. 
Marinho de· Andr~de, rrancisco de Sá, Fre- Em 28 do mez proxímo passado tive a. honra. 
derico Borges, Jose Peregrino, Ap •llonio de o1ferecer ã. considerf1ção da. Cam<"ra a mo
Zenaydes. Jo.sé Mariano.Herculano Bandeira, cão, ou antes o requerimento, que, sendo' 
João Vieira, M:lrtins Juníor, Cornelfo rla. inesperada e intempestívam1-nte cnmbatido 
Fonseca. •. Juvenci.o de Aguiar, Angelo Neto; pelo então le.adér da. iinantniidaàe da Camara, 

' . Neiva., Jaymes Villas-Boas, Castro Rebello, foi rejeita.do. - . . . · ·.· 
Milton,.Pnula Guima:rã.es, Vergne de Abreu, Na·resposta que S. Ex:. o Sr Deputado pcfr 
Amphilophio. João Da.nta.s Filho •. Eduardo S. Paulo, o general Glicerio. deu-me. rez .re

. Ramo;;, Ga.Idíno. Loreto, Pmheiro Junior, fer.,nCias, ··as- quaes julguei de· meu de~er, 
Oscar Godoy, Alcindo Guanabara, Raul Bar- pass,1do o temporal que se desenca.ndeifo a 

·. roso,-Fellippe Cardo~o, Belisario de Souza, proposito dã. di'•a moção, refutar na sessão de .. · 
Erico Coelt10, Nílo Peçanha." Alves de Brito, H do corrente . 

. _ L~onel Lot.'<>ti, De -cleciano <1e Souza, Barros Sobre o mes.mo r~querimento o nobre Depu· 
Franco Junior, Calogeras. Vaz de Mt>llo. Gón· ta.·1 o pelo i.>ara, CUJO nome. peço licença para · 
ça.lves Ramos, Fraticisco V'~iga;Alfredõ Pinto, deelinar. o ::Sr .. Serzedello Corrêa., ta.mbem tez 
Augusto Clementina, Arthur Torres. Ma referencia~; que julguei conveniente repeÜir, 
noel Fulgencio, Telles de Yenezes, Lindolpho ne~sa. sessao de l l; e, como S: Ex. tiv~se con
Ca.eta.no. Edua:rdo Pimentel. L .martine1 Oli· cluid~ o seu discurso do.dia. 28. dizendo que 
veira Braga, .Lucas de s .. rros,_ Franéi~co Gii- l"otar1a. contra. o meu req uerimenr.o. prlnci
cerio, Arth.ur Diedericksen. Luiz Adolpho. Pt:lmente porque tinha si-1

0 apresentado por 
Caracciolo, M<;llo Rego, "· La.menha Lins, mtm, que era revoltoso, eu, na sessão do dia 
Leoncio Correia, RiV'ad.3.via.Cotl'ei.i e Campos l l, procurei demonstrar que; si eu era re· 
Cartíer~ ·· · voltoso, S. Ex. ta.inbem o era. .· 

- . .Daixam de - comparecer com causa parti- . Parece~ me que . até aqui os factos , estão 
. cipadã. os S'rs/: Elias Mãrtins •. Mignel Pel'· sendo na.l'rados com .verdade e sem a mínima. 

nambuco, Tosta, · Fonseca. Portel.la.. Urba.nó alteraçã,0. (Pausa.) ·.· . 
Marcondés. Luiz Detsl •. Ferreira Pires Ro- Com relação ao illustre e digno Deputado 

'. dolpho Abreu, Matta. Mach;tdo, Alfre1lo Ellis, por S. Pà.Ulo, tlve opportunidade de rebater 
V. to · M t · d S ~ • C · a. IH'oposi.~o deS. Ex., quando affirma.va. que 

ic rmo • on ell'O. Azeve 0 Ou.l'e. · OP.1\:lo .nenhuma respon::;a.bilidacle tinha na:; actos do 
. Cintr11·. La.ur6 Muller, Al'aujo Góes, Paranho::; Gó"Verno·actual, :porque nãó tioba sido ouvido 
.Montenegro e Pinto da• Rocha. relativa.mente a. esses-actos, atê mesmo em 

E sem causa.;os Srs. :\~attn. Bacella.r, Rodri- relação aos ma.is importantes. . : 
·. gues Fernan1les. Pereira de Lyra. Barbosa. S. Ex: •• eom os ra.ctos - quif alleguei, con~ 
Lima, Moreirn. Alves, .João (le Slqueita.,t\.<,a.l· fürmon-se, -porque ta.es'fa.ctos erar:ii publicos 

· ~ berto . Guimnrães~ L CivHgido Figueiras, lti)· e uotorios. . .· .· _ . ·. ·.·. -
··, nrigues Llma,. Aristides de Queiroz~·· Mar~ Em resp0sta.-ao nobre Deputau~ pelo:Pará.. 
colinoMourR, Jeronymo Monteil'O, X!).vier da eu disse .entãó que, si o ser revoltoso era 

, Silveira, _Ir!neu Ma.cbado, Augtisto de Yas~ c1·ime, s~ Ex. _era co,;.réo desse crime,'e,= para 
conc~llos, Silva Castro, Ponce de Leon; Cam;.. demonsfrai:que S: Ex~ ·.era oo·réorcomo eu 
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SESSAO -EM . -~·6 .-D~ · ~~~Ho ~;~:~;··:<·I;~:. ~}-~<:}:·~f:~~:~J~~~.r·-~-~~ 
• • ~----'---------- V;:;-

·~\ - ; .. _.: .. ~- -. -: . .: --':· . 

ºSR. SERZEÓ~LO CorÜ~Ê~.\...::... Neste" t~mpo porque cito o .voÍttm~: ::: pagina ·e a. se5sã.~:~t4 
toUos a.eredLtava.~ qtie elle iinlla o peuser Lerei ~.simrlesmente~.o que diz respeitl? a~~:·;.~ 
niento elo Goqerno. · · · nssump_to: -· " · ... · ·. · · · · - "º. · . :::- ~'.~ 

O · s~. SEAzl'i .. ~- V;>mos- ,i:c vag~r. que ·sti «O S}·. Frcnciscif Wicer.io-0. par.tido·· a' '·<: 
usfün se póíl.em fazer csé<~.vações. Coroo e q_ue <.\ m9-ioria · pet'tériciti; ' o tirino, "!lâssado:;!•f, 
poi-.1ue V. ·Ex. se escah'.!3.-lt1.0u. 11ua:ildo eu (·oa1-iõ.~ Depulr.crlo.q/cío apartes) 'füi'o que tomou ·:,-r 
lfüse qul! elle era le(l.dCT ~o Gov:erno ?! ·ªresponsabilidade da .elêiçãô presidencial e' ·· . ~: 
U~! Sl~. 1JEt>T; 1'ADO_:A situ~.çii.O e di1fü.-e:nte. da. de Deputa.dos e Sena.dor·es; . .. . . . " .. ' ·1r: 
o sn. s~,~m>À-'Qu2..Uit0 · fiz á >'.mrma~~o re- .

1 
A scss:i.o do ª?ºº ~ss:i-~o fo~ a ma.i~ tei;i-- '-':., 

reri-me a. unia éÍ:>0ca. :>. que o S1·. Serzedel~o :P~Lu~.sa. .que -e. posstve1 ~agio,a.r-se; _basA1• :: .. . 
corrêa. se refcri:i. ta.rnbem .. Logo, ;;. er..prcssao ~ ire~ -C que rlura.nt; eHa ~e deu o P.esenla~ . , 

ão e minha cmnre.;r.a-m ~ 0 il!u<>ti'" Dbpu- 'D: ttemen,~o. revotu~o __ que enlutou a Repu_ _. 
· ~d :elo Pa.~.i. ' bl1ca.; ·e 101 ~a mai~rm parlamentar, partt- -. ª o ,J _ •• . du.r:<?.menLe • .i. conv100· de seu lead-1!1·, que ·º sr~. ?~RO l~O•~GES- Acce1tou 111:>-I o em· \"OtO~\ !). a.ppr::.vaç:i-0 tlos aci:.o:S elo Governo 

prustimo. . pa.:i..~·\o . . 
O sa. SBABtt:\- S. i<:x. o- Sr. Ciliccrio nú.o Po~ eat1t occasião,_qua._ndo fundamentava. ·· 

cst~ •1rc:1em.c e ~stuu r1uasi -llcrer!tlcndo-o . o ped1tlo ce voto part1da.r10 para. a n.pprova- · 
'~ ~· ., • : _ ~ ção dos a.ctos do Governo. dizia., com a.pplt>.uso 

O s ..... Pr.; ...... :> Bon.oE:> tl.t um .:.:;_)a, te. da. m~ioria. , que a situação que vinha. era a. 
o si~. SEA11n.,\- Acccito toi.!as a.s censur<..s l'.Ontinuac;io da simai:.ão política. que se · fin

cle V. Ex. com o m:iioZ' i>~~ze:· e i!.LÓ r:om dava. 
submissã.o. O Si-. Sei·::cdeUo · CorrGu - Foi o maior 

o $R. p;,;m:o BORGES- E ou L~n1rnro V. Ex. erro que V. 1·::.'l:. praticou. 
com verdadeir:a. m:i .;ou, tal o a.p1·eçi.> ti ue me·. O Si·. F1·ancísco ·Gticerio - Erro· ou nã.o : ·,; 
rece-me. !oi esse o meu pensa.mento. · · · ·· 

O Sa. St~ABR.\. - Oi:lrigaJ,.~. ~Ias. ~r. Pre~ O Sr. ~cr~edello Cor;-êa -'- . Foi el'L'O, por· ._; 
s i Ll.E:llt~. quando tr!lte~ da eleiç-.ão d? iUu.stt-e f]Ue consmum como bagagem do noYo pa.r-· . :.:. 
JJeputa.clo pelo Par<t, disse que. S. Ex. t10ha. tid~ os 'act~s J?ra.ticados pero . Govei:no que . ) 
<mt ra.do aqui em lt395. mio por p;i.rtc ilo salna.. (.1poiado.- ·e nat. apoiados. Apm·tes que. ,: 
P<.l.rtido Republ:ca.uo Fedei-a.!, mas como re· interro111peli' o orador.) ·· 
voltoso. Vou ler e a Camal'a tome nota . O Sr . Fn:r.ncisco Gticeiia..:.... Nful é eolli&a- :-- : 
Bst1.:t.1·.lol.>alhu de fsca-Vaçêi&< é custoso, Ulas çii.o 'dc interess9s pe5soaes. Vou ·allu<lir ·~os .,: .. 
che~a.rei a.o tim. · fal:t.oS ile Peraambuco, para mostrai· que não · ·. 

o 8n.. Srnz.wEu.o CosPi:A - Dig~ o 'J.Ue se tmta da i nter~es pes3oaes. 
quirer, l':'l:ÃS mi.o deixe t"-!Dbt:lll de lei· o :.eu Pon'.lerei aos meus amigos, na reunião do 
dis::;urso. _ pa.l'tido, 11uaudo elb. teve logar, nas vesperas. 

O Sn.. SEABRA - Y. E;.: . está muito i1upa.. d.a. eleiç,i.o d:. Me,;a, que os Deputo.aos de Per-" · 
Cl
·enLe. n::.mbuco· uã.o podiam receber essa. itn.erdicçiió 

O S1:. S1::1:z1::01::r.Lo _Co1::.n1h. - N;lo. l• que 
~mero é chamar a attent;iio de Y. Ex. u. túda.s 
:Í.s bot"JS e :.. toum; os io;;tantes p:41'a. isw. 
Com est:l.s .filigranas V. Ex:. nii.o se e:;cap:\. 

o s~:. SE,\UR<\.-Sou como o illustre Depu· 
tarlo pel!I. Ca~iita.l Federal. o . :O:r. Irincu · Mu.· 
cba Jo; gosto d:1.s cousas por ·doses llomceo
:pa.tllica.s. Dão·me ª" liçües, hei de tomai-as .. 
(Apcé&cs.) Ei~ aqui , Sr . Presíden.te. Vamos 
á3 esca vaçõ~s. . 
. DiscuTso •'o · honrado general Glicerio .. 

quanclo se tratou 0da 01•ganii~çiio d.a Mesa da 
C:i.mara. em 1895, em que s. t:x. o Sr. Ser
zetlello e o . illustre· Deputado o Sr. Jo5é Ma·' 
riano censuru.vain -. a - maioria por se ter. l'e· 
uni.;o e querer eleger, presi_d~nt<; Q Si·. R.o~ 
e ~ilva. ;· l4·•·seS3ão de 9 de ma10 de 189:>. 
Volume .1~. pag. 43- Não ler.~i to.d<? 'Q dis· 
curso porque: seria enfatlonh<te quem .;iuizer 
delle _ter _conhecimento_completq podern.Iel-o, 

sv [.oelo fa.:oo de se darem acontêeimentos de 
natu1·eza QJ.~.ive. no seu-Esta.do. assini e<.•mo 
;L Jepi;taçao do Rio_. Gr:i.ude do Sul não podia./ . 
r-eceoor a. mesma- interdic<~;ro. porque o Rio.·.' .: 
C.1ra.n~t:. e:St:i.. ta.la.do pela. revoltiçãc; :·~·. 

·Pohtlc:a t\e Pernambuco. füÇo·a da mesma. .;· 
lOrma. porque fü:, ha tresannos. no.seu inicio ·: · ·. 
e até hoje estou fazendo- a poLitic;i. do Ri~tê: 
Gi:a.nde do Sul~. O Sr. Bai'bósa Lima é a.e- '-.:' 
cus:l.do de actos de v.iolencia.. . · .. ' .:;j 
. : Um .Sr.])cpu&ado-De barbarosa.ssa.ssina.t~s~·J 

O $,.. G~Yiçu.~ves Jf{!ia · - Trago às prova.S) :: 
no bolso, dinheiro falso. ·:O: 

_O S1·. Frat1cisCô . Gt:cério ~:"o · Sr. Ba.rbosh.'-:d 
L"irila 'foi a.ccusadó .de a.ctoii .de · violenoi:i. ... ,;~~ 
· q .Sr •. -,110.;tins . Jv.ni(}r~ -.-.É ba. provas ~n:f'§-j 
tro ello._ - · . __ · _ _ .. . . .:- ,,~ 

O Sr. Frand.iico-· GÚce;'io - o Sr . . júuo· á~.2 
Gastilhos é -accusado de . actos de violenciã. '{~1. 
~tido como U.egolaaórc·do Súl. · _ ~:;:,,<-'.; 

- . - 45· :-~-;.~ 
~ =-- ___ .i..'lf..~" 

.· ·, .... ~ . . .__ .. . 
" -· ·. · .. . 
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F<354·: · · · .i,N~AES JH <'A{r:(R.·A ·. :: ' 
~;;;::~ ..... :-=·. ·: ~-.- _,,_ -

~~-· __ á .. ".sr·. '. Fr~de;ic0 ·B~1·gcs .:_ N_? ·_~io .. G!ande ... o .Si-. -,F1:anc:sco- GÚccrio_:_:, Permitt.i.m "ôs " 
;:.'1:~do: Stil' ·ntet~ia;se a. · restaurn.<'ªº aa monar-. nobre~ Deputar.os por Petna.mauco . .. . . · 
~i. chia., 9u~ .·~~cousa 111uito different~- · _ - O S1·. GÓnçal-r;~ Mait;· - ·Eu · s~to qua • 
•:.'.· : . O Sr_ Fi·anc:sco GUccrio - E'-:lisso mesmo v._ E:<- · entre nesse :caminhe, quando não 
~:., qµe tra.to : · (llfüitás inten·~pç•7es .. >' ·- conhece. a p_oliti~i~ de J'ei'.ll_ambµco. · _: .. :· 
i ::;, .: ~~<:o aos ~obre§, Deputados o f;lVO~ d~ ~.e : . O S1·. · Franci~co G:liqei·io_~Si ~b.s ' nobrP.s . , 
~~ .. º\l!"lrem. · · . , · _. Deputados pretendem começar · n. o!:>sil·ucc;ã.o 
.;::: ·os; . Zama- Estou oúi.;nuo a. V. Ex .. com por d_irig ir sobre:• minha. pessoa. esS:L_ chu<a 
~"-iodo o respei_to. de apar.tes. de modo .que . eu ·11â.9 pos.;a diri-
1::. O Si· .. Goliçati:es ;l:foia_;...Tenho·ncrvos. glr·me u. Camara e ao p3.1z.. . . . ... 
:'~". .·O Sr. ·F,·a11cisco Glice1·io- Ponba: V. E~- O Sr. Gonçalr:es ll!i::ia- A mesma ~ousa. . 
.. · agua. fria. nos seus nervos.p<?rq uil.nto trata-;;e soffçeu o Sr. Za.ma .. 

de:i.ssumptomuitoserioemqueV. F:x .. nac O ·si-. F1·t;11cisco Glic1m 'o ••. eutão pt:· 
._:. pôde fazer .:preponderar os seus nervos na.s c.lir ci licença. p:i.ra. sentar-me, porquanto e tt 
.. delibera~:õ~ da. Camera. nilo venho tl't'.v_a._. ~lemic2. com SS. EEx . 
. . · ·A questão .tro.zifüi. pelo noure _Depu~do p~la. . En i'ui ch:i.ma.do a. kibuüa pelo nobl'e 
-" Bahia é e>ta : o Sr. Ro..oa. e Sll v~ nao -oode deputado o Sr·. Zama. : e est~u sc;:ido dura.
·. ser Preside11te da Camar-a. porque é solilfatío mente tratado, qua.ndo alias coutava cem a 

:político com . o Sr. &u:bosa Lim:i.. Or:t, tão ma:r.ima :i.ttençfio dcs nolJres Deputados. 
solidiwio poHtico ê o Sr . Ros:i. e Sil-;a. com e o Si· . GM::afor:s Jiaia _ E.~t:i.va: a.lJ. en::.s 
Sr. B:i.rbosa Lima como eu. d 1 nito eixando fil.ISl!ar a. ve!'l.ade, mas ag,.m 

O .Sr • .ilfartins Jimio;· - Ntí.o du.vldo nado.. calo-me p:!.ra que :i. falseiem ,:, v9ni;ade. Co-
o Sr . F,-ancisco cGlicerir> - Ni'Lo ha di.II'e- nheço o. politica de Pernambuco e tknho l:i. 

. renca nenhumu, e <Lintla. não chegou o mo- estado, cm:?qua:ito que V. Ex. e pau!i::;t:l. e 
.. mento ein que por um· movimeow de fra- não conhece Pcrna.1I1buco. :t) 

:. · queza, al)andone meus amigos deante de 
': .. :.accUsa{:Ões de nosso~ ad ~·ers~rios . : ~· :::: : ::::: : ·: :: :: : .· :: :.: : .::.· : : : :·::: : : ~ ~ :: : 
,,.:, · O Sr. ConÇcizces l\ía:a - V. Ex . Jlã.o co..; ...... .. . _ ........ ..... . . .......... . ...... . . 
. nbeee o esfado das cous?.s em Pern<\mbuco; 
'."se conhecesse, estou cei:·to de que teria a.. co
.-. ragem p:lr.i. diier o contrario. 

· « O . Si· . FranciJco °Gliccrio - Assignalo o 
facto, mas não censuro. Os nobres Deput~dos 
~t<1o no seu direito ; reuniram-se pa.r-:i. d is
sentir da combinação de um partido rcgul<lr
meoteconstituído e organizado. · 

· O .· S1· . ilr·lr.ncisco (fliccrio ~ A opinião 
,; . can~ou-se de martella.r sob! e o go\·ernador 

.. do Rio Graode do Sul; e então tr9uxe para 
. ·a. sua. companhia. o govern•idor de Pernam- O Sr. Scrzedello Con·Ga - Regula.rmeute 

bnco. organizado, protesto. . · 
O Sr . Martins J1mior- E então hn-entou O. $r. França C>.i.rr;'alho - V. Ex. derro-

: · ·o a.ssa.ssinato do Dr . Jose :illari~ 1 . tou-o completamente no ultimo pleito elei-
L fJ Sr. · Gonçal-oes ilíaia - EUes justificam toral. 
· :.o assassUiato pelo ass.1ssin:i.to, o crime pelo O Sr . Frat'l.éisc.a Giicerio - Chamo a. atten
. .. crime, o roubo pelo roubo. (l:la outros opar- çã.o dos nobres Deputa.dos para este a.parte : 
.-'·tes.) · o nobre Deputauo pelo Di:>tricto Fedel'arder
. . O Sr". P1·esidrm 1e-Peç'o aos nobres Depu- rotou o Partido Republfoanci Federal,scgundo 
·: ta.dos que não d.eein apàrtes para que o oro.- a pb1·ase do Sr. Fr1111Ça. Ca.l'Vulho. 

•:· dor possa continuar o seu cliscurso. · O Sr. Scr;;;edello Currfo - Não derTutei , 
·:'· ·: Os,-. Ft-andsco Gl«:crio-0 que eu ~izia partido a.lguin. 
/ era oue a razFío apre~entada sobre a. solida.- O Sr. Fra.nci.~co Glicc;•io - Mas que sí~ui
•:; "rledâde :poliLica não podia· impeclir os àmigos fica. ,\ elc.i.ção do SI'. Sm·zedello Conêa ~ E' a 
~; ;:politicos do Sr . Rosa e Sil rn de volnrem nelle reacção U.o :tedc.<'Ulismo no Districto Fecerol 
~---Para. Presidente da Gamara, âssim como os contra. o canà.hiato de um outro partido que 
:;.: factos·que se pa:...~ani na Bahia, em Alagôas, toro.;i.!•a: a. re~-ponsaoiliaadc <los -:acto.> do go-
;:.,em Se1·gipe e 110 H.io Gl'<tndc não podem irn- verno passado. .. . ... . .. _ . · 
~dir de modo nenhum: . · - . 
~: :{J Sr:· Martins· Junior - :Uma . véz que O Sr. Sei·:;eàetto C-0;"J·êa - ·&-t..-1. enganado.-
í. ·~V. Ex· . . d.eclal'a. que 0 partido republica.no E' - a vicwrlá da:opiniã.o publica,- _que quer 
~:.Cfederal ê· de facto solida.l'lo c_om 1r que se passa a. p:rn: .· . . . . 
>.<em:. Pornambuco, ·-n~. precisa ~r mais nn. O S1·: Ver5ne ele ~t/Jrcu - Em .uina. ; uerr-J. 
~.~ciuta ;· póde áca_b8.;l: ahi-o ~ü dis<c:_urso . .. -. · que V.~- fümeutou . · _ · . : . 
~2:!.~L~-: ::: -··::.-.-. " -. : -. • . - -
• ·, -:- - ·r- • • • __ -.. -.· : . . ..:~ ~ . - , • - . ~~- ., • . -:-. 

·;\~~~~· ~>-.·.-.\:·:·. - . ~/. ·.. -~-- -; 
-. 

. ~ 
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, • ; • ~ • , • r • • • ! : •·-. ; ~. :. 4:_:i:-: 
....... : 

-.. -o S1: . -sér.:erülfo.:Con·êa c- POço a -pa.l :m·~ - · O" SP. ~- C.tsSr.~~o·: ·oo - N,~s~~N~:.:.·B~~-~ 
v_ . . ~. estr-. !$iU_ando cont~ · o: s_ua cons- que· não compreheodUJein. . . . ··-·~ .. -~·! 

.. cienc1a. _. . : _- - _ _ . : · _· · : 0 S1.L SI<.:AMA_.:._Sim, isto é comq 'repu.bti~;·i~ 
· O Sr._ Jí',-a;icr.:;co Gliceri~ -Os nobre.; ·Depu- republlca.na., que se te.rrí. empregado !µ.uitas) '. 

to.do~ n~o,r,ne. quet·e~ ou n r'":- ,q nobre Depu- · vez.as e nmguem parecequerel' comprehende~ 
tado clerrot~uo Pa.rt1_do Repubhcan~ .Fed.erat, o ·que ·sej:i. (lencio) : .. · _ · . . · -" : . : '-<~·': 
·convém cotllessar - mas·a ca.usa dessa derrota . · .· . . . . - - · ,_., . . se en~ontl'a. na 'i..·eacção federà.liõta . E' isso - «O .sr .. francisco Gticc1:io....:.Os noór<J$ .Depuf ::; "ue quero .aiur. » · . · - .... · . . tados nao me qi~,ei·em oimir . .. o }~obr~ IJeputado·'.i, 

. . _ · . - . . de1-,·otot1 o Partido Republicano· Fedei·al con"··'!: 
AgOl'll pergunto :;-qUt\ l l\ app1•ovação que ·o . vem co11fessa1-, » · .. . ·- - ' · ~.-~ ~! 

Sr. Gllceri~ deu_á a..ffir·mativa. do_ Sr. S~t·ze- Logo,. o Sr. serzeileÜo C<JrrGa. não entro((:;:.' 
deUo, no discurso que este. p1ofe~iu_no dm. li .aqni pelo Partido Republica.no Federal .. ~·':'. 
do corrt:nte, como se ve do D1ario elo Con- . . . • • _ . . 
!)'1"esso de 12? . . -. O ~K . SEr..Z.EDELLO -~om~1'A-J:_ima.1s .a.isse.: 

Recebeu-o como antijo amigo ~ q~e tinh~ entrado aqru pelo Partido ~epu.,- '-~-
Eis, Sr. Presidente, qual a. a.!Ilrwativa. do bllcano l'ede~. O nobre Deputado est<i,.:i. so-:."· 

sr. Serzcdello, a que a.Iludo : phismar e a. mventa.r . · ~:' _ 

« Diario do Congresso, de 12 de junho d.o 
corrente auno, pa.g. 445 : 

O Sr. Ser;;edeUo Corréa - No e(l).tanto, o 
nobre Deputa.do deve saber. e põdem va.rios 
Deputados <la.r di:>so atte:.--ta.do-que quando 
entrei ne~ta. Gamara nã.o fui r~cebitlo pelos 
meu$ antigo~ corrcligíonarios e amigos poli
t icos e pelo Sr. Gl!cerio como adverso.rio. 

Ao contrario, recoroo-me de um aparte do 
S.Ex. quando declarava que nãi:J'tinho. havido 
uma derrota. do Partido l\.epublfoano F~deral 

·nesta Capital, porque s. Ex. me consíderavo. 
um dos fuudadores do seu partido. (Apoiado$ 
geraes. Confirmaçlfo elo generai Glice1·io.)» 

O 5 1(. . SEARJ{..\-Qh ! senhor ! "; ·::.:·., 
O Sw SERZEDELLO Co1rnh-Appello nova.- -" 

mente para a sua lealdade. -. , 
O Se.. S&A_llRA.- O'brigado. -. 

· o Sit. SEL"tr.F.vELLo Com'!.Fa-Emfun 'hei de ~: 
responder a. V_. Ex. . :.·. 
· . O Sa. SE:..B1:.:1.-Coni os .!l~naes '1 - . - ' - . . 

.~: 1':r] 
O Srt. St:itzi::pi:;r,r,o Co1m1h-Com os ..-1nnaes'" ·::<: 

vou dar a. V. Ex. uma resposta. o.o pé da:-\: 
lettra . . · . · ' .· :-,:< :;,; 

O Sn . SiAnRA_:_E a. Nação quer · ~~vi~t··~ 
V. Ex:. neste terreno. · · ;, ,:.::· 
. Mas a verda•le é esta: S. Ex., no discurso ·:'. 

que profe!iu aqui-IJo d.ia. 11, disse que te:ve a. _.~ 
ap:prpvaçao, a. confirmação do Sr. Glicerlo" "!
qu~!ldo é certó que não entrou aqui pllf~ - :..;
Po.rtido Federal. ·.- · ;: 

Compare-se o que aqui. està dito com Õ 
que acabei, ha. poucos momentos, de lêr do 
discUl'SO do Sr. Glicerio e ;er-se-h1l si o 
Sr. Serzedello foi recebido aqui cm 1895, 
COOlO membro do Particlo Repu blie;J.UO Fe- o SR - SERZEDEU.0- CORRÉ.A. - Perrlão - -eu·.' -' 
dera! , pelo mesmo Sr. Glicerio a quem S. Ex. dis..«e que nri.0 iinha. sido recebido como aciver- .. .:. 
attr ibue a confi.rm,•ção a:e semelhante :i.sseve· sario, como revolteiso, lll!L$ como correligio-· ·.-
mi;'3o ; assim como, si o Sr. Glicerio decla.- uario . E' cousa diversa. . Restabeleça, a. ver- - ~· :i 
rou «que não houve na eleicão de s. f;x ., dade e seja. lea.l. . _··~ 
uma _ derrota do Partido Republica.no Fe- O Sa. SEA1JRA- Oh! senhor ! Estã. exa1t~$ 
dera.!» t ! ! 1 . tado ? ! Realmente estas cousn.s doem., ~-:_ :.,-[~W. 
o .~r. Serzedel.o, em apar_te ao.Si•. ~hcerioj 0 SR. SERZEDELLO COR.RÊA.- Não doem'~~'~ 

no discurso deste, .. que acabei de ler, diz que não .: . ..::•" 
a sua bandeira. é a da Nação, a do paiz in- 1 · - . :., • .::·; 

· teiro ! Quem ·não terá esta. bandeira, e quem O Sa. SEABRA..~ Sofüa. com pacien.ci<L aS:' : .:·~ 
a. levantou ~ - dur~zas .. do. tempo'. Isto são ·os espinhos "dO.:i~'.i 

O S1t. BEzEri:tuL Fol'."'l'ENELLE-Os revoltosos. canuoho. ·, · : ·-' 
-o Slt. . SERZEDEt. LO e. ºª· Ri.'A.. - ·.Os e.spirih0s. ·;.:,'.~: · .O Sit. SEABRA-Qs revoltosos ? l Á.hi · estiL, - · 

era a delle. (Riso e aptirtes.} Eu queri3. p!.'e· sao outros. · · · · · . · : ;s-~·::~ 
cizamente esta confissão de um insuspeito . O StL SBABR.11..-Para. que dissestes ? Bocc3.\'..::.·'.:7; 
Vaja. ·v. Ex.. o.,qúe :são os ímpetos da con- pa.ra._ .que p~o!eristes pala.nas que no dia~:.-) 
sciencia~ qu~do'a verdade e verda~eira. ·;: seguinte·dev1~ retractar ~ ! · · .. ... ;::'.'ii!-:;c: 

. . _ " Não sou.eu quem falia; ~o estes:volumeã'.::;;.-'7' 
O SR_.: CASSLu"lo_ oo :N,\SCil\:CENTO:-E ha ver- que estiio-impressos·· deante ·de mim; Ten.há--~~ 

da.de n~ v.el'dadeira 1 . - - - - ~ 'paeiencia. S<· Ex.< - . . .: . ·-·~·-'· ~:'.!'~; 
O SR. ·SEÃ.utú_ Hã, aquella ,que pódê ser Por~to, está provado no conceito do 1ead82~~ 

mystlticad.a ec".prociuz . e1Ieitos di:lferentes da da maioria que S- Ex:. _ en.trou aqui· derr~:'~ 
verda·deira ;·a que ji_ode-se tornar r.elativa. 'tando o Partido Fedel'l\.l . . _ , ~ . - .. . i~ ~~~~ 

,. ,· __ ,,.,, , ·- "- · - . " "---~. --.:.: .. ·<J4.f:#:1.~ 
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:· ~~f~t'Tf~goi'3, vejamos ... na. unguagem <le ._ot.tl'o 1 d.istrict::i, que · inntn&:aram · justamente as· 
d'.~:m~mbro ·da. ·· mfüorb., actual sustea.ta<lc,r d~ seeçües onde o a.ome do Sc-..Serzedcllo Corrêa. 
' " .~ s:Ex; ;sue e;; pede de votos obteve quanc.io niio ,;eri:l. sulfolgado, contorme esti.\. no couhe-
;7; ·. :entrou aqui; naq_i.lBlla OCCi1~iãO. e CÍrDeJltO publico. . 
::,,,, .. - ·u· . ., · N p·. · · ~r. s s · 11 Explica-se mais.a eleição.de S. E:(., peJ·a. 
;:~e· ...,:-~ . :.. !LO _ E!>\X!ü l.-c•i..'i.:> o r. erzea.e o ,. - d t . . .. d" t 
:c,:·.~.Correa, ~\ecl.aro~ que i;:1•a ~~udicbi.to liem ;;)Oill- mspt:rsao ·e ,vo os_ -por muitos can ida os ge~ 
:"T: Jir.. :!2~isso : · · · nuinos d.0 Partido Repub.Ecano Fede!'al, que 

· nãos·•ube. no moménto preciso;- uai:r-5e a.rim 
··'-· .: . O SR. ~t::P.z.EDl·~Lr.o CoRttf:A - O nobre de su1fo1gar um só u_ome. 
F-· Deputado não s~d:e nada disw. U1n sr: De1mtaclo...:...~ue o Sr. Cintra votou 
2:7~: C·SR. SiAllRA-0 q-.u~ est:i u.i:iui neste::> ,~o- n::i u1"i:r10 pleito eleitoral·, estando em Per-
,::i;; ·1umes, sei. · nambuco. ( R_isadas .• ). 

O Stt. ·SERZEDEr.LiJ Cor.râ:.1.-Hei 1le res;:ion- O Sr. Erico Caallw-Explica-s·e 1le ma.is a 
'del'. a V. Ex. . . · • mai~ a elei<,,;lo do Sr, Serze, !ello Conêa. pela 

o. ··s1'-· SEA.Jau.....:Sclima scss<"to cm :tA de ca.bala. corruptora mo:vida pelo baixo commer-
. · 89 - · r. • 66. cio \YOrl ugui:iz ern fa iior da. candi<latura de 

maio de :1. ;;i_ Jl.imaas, ·vo •. i,pa.g. · · S. Ex:. (Apoiadas. Mi>iW bem.):» 
Diz o Sr. Erico Coelilo : 

.... + ................................................ . 

·,. -o: O Sr. BerzedeHo Correa procurou o pen-
.·."·:: -.nacho. que suppunh:1 se1~1 t~ono. e :id 10u-o 
;'/plantado na b:\neüna do ::ir. Franci::<eo Gli

")' '.cerio, ;io~so digno leadc1·. esse pennacllo que 
~>~tanb gente ;~mbici.ona não siii por que. 
,-:~~;. Correu. S. Ex:. seus olhos ó.e agllia. pui: 
.·· 'esfa. a.ssemoléa.. e não achando ninl!uem com 
:.::'>Cà.ra de acClamação, acclamou a ·~r mesmo 
'~< zeàdc• do patriotismo e poi:ta-b<>lldeira do 
=: .. paiz. 
'; ,, / ·-.. .Em seg"Uida o Sl'. Serzedello Corrê.t. com a. 
~~:.:êa.ut01'ida°?..e infüspatn:vel ,\e ex-ministro vezes 
~:':"seie (;·i$<y. ia::rou diplom.:i.s de incompetencia 
,,,·~~ ' ª tod'o:; qua.ntos ::::;. Ex. s&uia que eram c:i.11-

;, ,~;.~ didatos ·do Partido Fet'.eral aos logarcs cta.s 
~,.,:;_:_ Gommissües Permanentes da Gamara. 
. •:,: Não a uii ver :S. Ex. aqui represeutado o 

· ; PartidÔ Fetl.e>·al.a ..::ujo nucieu de repul>licanos 
lrailiciou:i.es S. Ex. <L::·;;rngou-se, dr.(le c1ue 
se· proclamou a Republic.:. ;L 13 à.e lloVüiuuro. 

. · · . ff Sr. Se1•w ,Jell1i Cor:·ê:i nilü quer reco
. -nhe.cer n:~ :>u:i. Glei1;iio a. col lígaçüo · de i-esen

. t imentos e desi:Jeitos encad1it;;;uos, l1.ura.me o 
esta.do de sitio, pelo l.n!.vo :1ii1rccl1al floriano 

... ·:--Pe ix.oto. 

.:_~ :: ' :; Não a1l.vertiu, p.,;rdoe S. Ex.. lhe ponderar. 
!'.::;??'que o seu diIJloma. traz a~ ~1np1·es~ões d~ für.,. 
:i::".".-<radu1•a que o estr·J.ng\Ó1nsmo llnpemtente 
:o: ·:-:.cfesta cidade comme.rcial, ati~ou á trentt; do 
'.'-'f~\foão que se exilou em Cs.mbuci.uira, tal como 
·".;:;~afabula ••. (.'l.poiarlc::s. J.fr.rúo bem.)» 

,;:. 
.. :.;: .. , .............. ····· .......................... . 

• ::~N . :. , ................ - 0 .. - ...................... - ..... - • 

. ~<A caw~í11aiura. de S. Ex:. foi levantada, 
:O\ ,>efóra. de iluviúiJ.; JJvl" uni gTUlJO dé dignos e 
. • ?::respeitavels_repubEc~mos (10 F districto, d.i~
-... :rsidente~ ilesse pa,r_tido. 
'' ·: 'Mas a ·eieiçM de S. E:i.::. explica-se de outro 

·~· , :/:modo; : não t;mti> pelo pr-ogramma :político de 
''. ~ ?"S. E~. nesta quad.1'1., quanto pela. absteo~o 
0•: --~: ·criminosa de muitas rnesa.s eleitora.es· do. 1.0 

~:~.{~;~~·r;,- . :~·. :·:.--: •" " 
~ .. t; ·~~: -~i~:~~~::;. _·:::· 

Eis aqui, po:s, Sr. Pre~idente, a opinião do 
leade;· do Governo •.. 

O Sn. SE:RZr.DELLO Co:R.REA.-Do leadcr? 
O S1L SB.\.BKA-Vou r'Hzei-. Faça. o favor 

r'e ouv,ir-me. Eis aqui a opinião d.o lcflder do 
G.1ver!JO, de-1ue s. E::c. det'l'Oton o Partido 
Repubfü:a.no · ~·edera.l, e eis aqui a opinião LtO 
St·. grico coelllo qualificando quaes os votos 
qn:e S. Ex. obteve nesta eleição. 

Portanto. qne figut·as proemlnentes são 
estas hoje que coa.tinuam a sei· correligiona.
rios de S. Ex., oa S. Ez:. é correligionarío 
della.s. c1windo derr·otou o Partido Feuernl e 
enc1·ou :iqui pelo baixo commercio porrnguez, 
tendo imptess:i. no. sua. eieiç-lo a !ei:radura. do 
estrangeirismo? 

O Sr:..1-ImEDL\. DE S"\.-Foi uma injustiça. 
fe1til. .•elo St·. E1·ico. Votaram eleitores inde
pendentes. 

O Sic Si,;_UJRA-Não estot1 examinando a 
vera·.' idade Ja cousa . 

O SR. S1m:lEDELLO CoR1d:.~ - Não e~t~ ex
amii1a1J1io a veracidade. Ainda bem que 
S- Ex. r econhece. 

o ~1t. SEABRA-N"ao sou c'1paz de rlizer que 
o Sr>. E rico Coelho mentiu~ Nii:o estive aqui.,. 

O Sti. HEREDlA .DE S.i-Tambern n::Lo estive; 
rnas p1•okstaria si fos~e Deputado naquella 
occasiào. 

O SR. SEABRA.-Desde que eUe não está 
presemc,V; Ex. dê a r.espGsta. a.o nobre Depu· 
tado pelo Pará.. {Dirigindo-se ao Sr. Ser.:.c-
de_tLo C;rrêa.. Risos.) · 

O SP.. SERZEDELLo CortRÉA. - Respondo : 
V .. Ex, t~m nos c.4:nnacs · jj. minha resposta. . 

O Srt. SK\~1u-:- Nã.o coinroerito;. estou 
fazendo um estudo de escavações, um esfado 
de psycllOlogia ne~tes. Ai-ú~es; porque eUes 
tambem teem a sua conscieri.cia. e podem. ter a. 
sua. rnychotogla.. .·. . .. 
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. s~Ssio E>i .16 nE. ,:;~o'bE)897 . . :;;'.f[ '.~~ 
-y-:xmos a.gor::i vei· as amabifülades com qde • · Álli.0st~-·~ J:1iz~ q-ue S~ · E~. fazia. ; ·do -~r~~ 

o illustre · Deputado :. mimoseou· o · Ma.recital tido·RepubTicaoo Federal. que era ·composto ''· 
Florfano Peíx!ito. : <fopois .que este deixou o de. Depu tado:i e s~n~nor<:s; qu.e; qu:i.ndo nêr- · 
Governo _e foi ex:lar-se em Caml)uqufra, d ia_m . as . suas cadeira;;, não . volr.twa.m.pela .. 
como o.le<J:O da .fa~ula~napbras~ do Sr:Ericf) p_repotencm dos governadores; e .que uH.o .. 
Coelho. ·Sessiro de 1.f de m~:o d.e 1895, 'Oot. I tmha. figums imµot>tante~ , · e -nein cont: ;Y:i;' .' · 
pag. 58, 6° ses~''° · . com o.sr. Quintiao &lcayuva. . . 

"ACJ.Ui . nes~e . _discui·so · ha duas q~qucçõe~: Agora, vou ler uiu3.s a.ma.bilid:i.des Lli:M;?i<las - · 
apr1merrae3:que. mostra.que$ •. Ex . . com- 1 b D t · d 1 · p · · · 

. bateu a or,aaniz;.·~<rn do Part. ido Repub1 ·1,·•no •. pe o no re epu a O" pe o a.ru. ao ?ilarec·hal::-j . ...,_, • ""' Flo riano Peixoto: · · · ·. 
Como, P?rta.nto, S. E~- . póde pertencer a 
este _pnrttd~, gu'.1-ndo oppcz·se à sua fundação 
e foi o seu m1m1go ~ Segunda.. o mesmo dis
cur30 é uma.· verrina contra o Marechal Flo· 
ria.no. 
· Y<l.inos OUYÜ' alguns peda~iob:os, ao menos 

para da.r uma. idéa: · 

«0 Sr. Ser::cdeUo Co;víia-:.1.as: Sr ." P re- .. . 
t'idente . não prétendfo. me envoh·er neste"·~~ 
d.ebale, porque era minh~ opinião que a Ca- .·, 
marn p1•eciza va (1 efiniti vamen tP. con><tituir-se, · 
porque o .nosso principal dever, a nossa prin~ 
cipal missão e tratarmos ne confeccionar os· 
oi•c;:imentos (apoiados) . é trabrrr:os de àotar 

'< O Sr . Ser::eáello Corrêa- Sr. Presidente. o p~1.i"r. com as providencias neee5sar!a.s püra . . 
nti.o era minha intenção envolver·me no de- debei.la:r o de"fi,ci!:, ú trata.1·mos de le"Ç'antar o . ·_ 
·ba.te que em uma das ~~sões pasmdas pro- credito publico. de va!{)rl:su.1• a no~a moeda,' ·'.·-' 
voc~u o meu amigo o mustre Deputii clo pr·la de dissipar absoluw.mcnte do esp!rit.o publico . 
Ba.b1a, o Sr. z~.ma,- si não fô ra. a. extensão ' L illu~ã;o em que eile ~tà. quan11o ao receber ·:' ... ·. 
da resposta. dada as. Ex. nelo di,.no /,e(U/er um•i nota. de :nH reis :.;e pe•suar.e que com ·-:] 
da. maioria da Camara, ·ta.nta.s vezes ta.mbem ella -pôde adquerir pI'ool.uctos nesse va.lor. :::;: 
cha~ado entro nós 0 prestlmo~o chefe do quando de · facto ella. nií.o v:ale sinüo pouco.n; 
Parttdo Republica.no Fe·!tw:ll; parifdo com- ma.is de tresentos e tauto5 reis! ·.. .: 
posto por ?rtt. de Deputados e senadore~. que. _Era · meu in~entn não discu,tir a organiza""'.'< 
quando tinham a intelicidQ.de de perder 0 çao_ . des~e p_a.rt~,Jo .que encaíl!pou erros, que 
s~.u manda~o, ou quando por qua!que1;. asmtm )mpa~s1ve1. pa1:a nao rom~r e:om o .. : 
c1rcumstanc1a dissentia.m, na o;:dem politic:i e' p_oder: o .s"questro ~as hberda1les, a. mnocen.-... · .· 
na. ordem administrativ:J., r,os go\•ernarloras· eia. v1ct11~ada •. o crime recompensar.o, e · h0,1e ·_ ._,. 
dos m~mos Esta~os, tlca.vam por. is~o mesmo· _ que~ 11?ª!5 0~10,;; S'L!lg\lc: {Si;.~su.-ro.) ~ra: ::1: 
exclu1dos do p:i:r r.ldo cJ:ea.d.O a.rtifi~ia.lment~. n:im~1a. l!hcnçao rhi.O e;:ivvt:.. el'·;_ne !JO d ebate,_ .... · 
sein :i. acquiescencia dos municípios que re- s1 na.o .to~a a resposta . que_ o 1J!ust1·e uarl~r;3~-'< 
presentam mais directamente ·neste regímen da ma1or~a. déra. ao 1llu$tre re_1m~sento.nte ,, .· 
o el~meu.to democ,ratico; 1J3.rtido forte porque v;t;i. Ba.lna. respos:L que, perm1tt:i- ~· Ex. 
se organizou e so admtttta os que estavam que o diga me pg;.eceu. pela sei:1e I((! as"::· 
com o :?Odel'; .pa.rtido que, como s. Ex.. sabe. rnmptos de, C[Oe tl':i.ton,ye.lo~ mutt:plos pro"' .. 
como a.inda hontem foi declaI'ad.o nesta ca~. blemas qn~ pl•:,am·on d;scutu• e a~~tnr, uma. 
est<\, constituido sem adhesões de' homens. ele especí.e· de re.<po~!a â {alfa do ti1,1·0110, uma. 
~guras import"'a.tes da propria. politica. pau. espec1e de prog~amma que~<? fo•.anto.v:~ nesta :: ·:: 
hstana, do Sr. Campos Sal.les. e a qne per- Casa e m uma. s imples sess<1.o de exí•ed1e:lte.:.:- -~ 
tenceu. mesmo n1\S suas prtmeiras reuniões ! . ·. ·· · '.;i' 
o Sr. Quintino Boca.yuva, :para logo depoi; ( C:)i)i fronia~)"Entr1.0, Srs. Der>u:.ridcs. 11ão . ~•<'. 
ser desligado. - uma tirada eloquente osta que muito diz co~ 
. o Sr. Franciscp Glice.i·lo-Como ~ O que ("~;~:;.) ao Marechal Florlano Paixo~}I~ 

disse S. Ex . em refa.çã.o o.o Sr . Quintino Bo- ora.. s. Ex . neste tempo considera.va o ge;:i:~:·d 
cayuva. ~ . . . . neral Glicerio asslin u1mi. especie de lead~r/·!' 
. O Sr . Serié<J11Uo Cor1·éa-E ' a. que perten- da monarchia ,.._que vinha. fazer a falla ' do' < · 
ceu nas p1•imeiras reuniões o Sr . Quintino throno. (Riso; contimia a lei· .) "' · ·· 
Bo_cayuv!l-• e que no em.tanto; dias depois. toi ,. · · ·.' ' 
deixado. a margem sem ser· ouVido em iro- · «Tão cheios <.le perigos s5.o os clio.s que va< / ; 
portantes as~umptos, . . ·· .· ... mos atrave,;s.'1.ndo, tão mofue:1tosoa o:> la.ctos·~"'-"'~ 

. o· Si· - Francisco GUeerio-0 Sr . . Quintiiio que se yií,o dC?enro!a:nC.o !10 :-iappe d.:i. ~idS:. ~,;.f; 
BócaY.uva é mcmbt•o da. commi~silo exeéutiva do Congresso. que ~into . . ·d.emo:-:.Lr . a. Yotií,êã9'i~~ 
d p "d R · das commissws e cei'-to de que · a ·cam:i.ri~mé">.'::f!i 
s~bs~~~ido. •!:lPl}blica,no Fed~i~l, a~p.da· uão _!oi releva1·á, cleixo à.e hlilo. Si< . P1•c:; id.:int~; ÍLlzi:iiii:.~;~ 

. _o S1·. Lamou_ri,ier Godofredo~Qreado e or-
ganir.ado ~-bico de peuna. (~isa(/.,zs .) » 

mur·mu1·ios surdosÇ que d.eílnte dos ;:Ôus·: dos ·~~~ 
tympa.nqs pUaé ou\•fr honten:i, : porqué eués;:,'E) 
me pareceram, Sr .Presiilcnta,, o ~cho '.da cá~'.'.:~ ~ 

" -· . ·. ·- . . : ·'. ·· ~ ·. ~: :_ .,' ~l·:~~!~~~~ 
."' ·· .. -. ... ··: . ·--· 
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--:Inmnia.à:nonvmr. l:i. de fõr;_i, --revoando neste - Qua1Ído S. Ex. -fa.lfo.va, ~lgué.m ·Lembrou-se 
recinto; acoimando-me pelo a.p:!rte que dera de perguntar-llle: «E :• refo1'm<i .dos gene-
de revoluciona rio. . r._1es i >) -

Si.ser rc:voJycJona.rio, Sr. ?resident~, e fat Pois bem, agora e que vou entrar :proprfa· 
-')'>astante<11gn~dade P<lra sncr1ficar a vida e o~ mente no assumpto que me trouxe á tribuna· 
mteresses _mais caros pelo .bem da patri~t; s11 - -- _ - . · _ · · .. _ ~- _ . ·-
ser.i'efi;i1Ucio11ario é nrotestar. contra. o a vil-· O Sa. SERzrnr:LLO CaRRl::A- ': Ex ... ll<LO 
ta.mento a que querem reduzir a Republica;! deve perder tem_Pº: cte-ve eµtrar_ nume~1ata.
si ser revolucíonario e, protestar corn cora-l !11-ent_e ~na. ma.i;e1•1a _IJOrque -for cm~;1cta.do, 
geme energia contra a per!idia com q1ie teem isto e, c.eve fazer a le1tura. do meu di.,curso. 
SLdo ca.lcaclas a.s !eis; si ser revolucion:_-i,rio e O SR. SE.l.BRA-"V. -Ex:. dig~ o·qne quizer, 
protestar contra a annullação da magistra- a Nação nos julga.rã.. - - · 
tura. _guarda da il?noee?ci~ e punição do_ cri- 0· SR. SÉRzEDF.:LLo Co~RBA _Vou res
me; st ser revolu~1ona.~io. e Jl1'0te:;tar amd•\ po der ·a y. _ Ex. 
contra a covardia do s1lenc10. que se tem n - - . . 
feito deante do fuzílamento de bra.zileíros. .• O SI{. SEABRA-Para que, pois, estarmo-nos 

<.'ançando~ O Si·. Vallaclares-E de estrangeiros. 
O Sr-. Ser:;edello 001-i-êa-•• • procurando 

occultar e impedir que se possa. regularizar 
a. situação de dezeaas e de centenas de i"amí
Iias. de itmãos nossos, ao passo que se sab3 
paga.r índemnizações importantes às familias 
de -victimas de estrangeiros; si ser revoluci.o
nario é querer o engrandecimento ue sua pa.
tria pela. ordem ma.teria! nas ruas, e po1• 
uma ordem superior ainda., a ordeLra. espíri· 
tual do fundo das consciencias; si ser revolu-

· cion.a.-rio é querer ver a sua p:itria engrande
. cida pela. paz publica, eu declaro a.· V. Ex. -
·fui re1iolucio:n.ar-io, soi~ 1·evolucionario, conti_-

·_ ~i1<1rei a ser 1·euotucionario! !ii> · · 

E por esta. fórma segue S. Ex:., mn.s 
a Camara comprehende q_ue não posso ler 
todo o discurso, porque is~o. n~ só a fatiga.
Tia, como esgotaria o resto de minhas forças. 

o Sa. Eruco CoELrro-!\fesmo 1?or que, estou 
_convencido de que V.Ex. consentirá que eu 
~occupe a :i.tten\-...10 da Camar::..,.por cinco mi
nutos, pois que desE\Íº respondei· ao topico do 
discurso de V. Ex:. referente â. minha 
pessoa. 

O Sn.. SEABRA-Para destruir_ o que esüi. 
aqui? (Batendo em 1.v11-i;olume de Annaes.) 
--- O Sa. ER.1co CoELuo--Não, pãra respon· 

_der â parte do discurso de V. Ex. relativa ã. 
minha pessoa. 

O S:a. SEABR"\-Deseja que eu me ~etire da 
'tribuna i 

O Sn. Eruco COELHO-De modo neuhum. 
.--·_ O SR. SEABRA.-.-l.ntes, porém, Sr~ Presi
' dente, de cabe:r a :palavra ao riobre Deput'1.do 

pelo Rio de Janeiro, V. Ex. me permittira 
. que pondere a S. Ex. que não fiz um só com
; menta.rio ás suas patav~a.s. O que esta 
:.escripto, .estã.:escripto. · -

·;E devo dízer_à Gamara que torlo este dis
curso, relativo a pessoa.do Marechal Floriano 
Peiioto e modelado e bitob.1o por.estas nma-
bi!idades que ::i.c.'>..bo de ler. · · 

Na occasião em que falla.va o nl\l1re Depu
ta.do pelo Pa1'á. creio que foi o Sr. Fileto 
Pire~ quem li.lo c1err o ~eguinte a.parte ... 

O SR. Ovrnro Ancu .. NTES-Parece-lhe ~ Pois 
não está escripto? 

o Sn .• SEABP..A-Penso GUe VV. EEx. não 
querer[o IJÔr Gm davíd:i. o q_ue estou leudo. 

O Sa. NILO PEQANHA-Mas S. Ex. disse : 
creio. 

O Srt. SEABRA-Explica-se, foi porque eu 
esfa.va lendo em cima. Foi o·sr. Fileto Pires. 
hoje il!ustte gove:•nar!or r1o Amazonas, que 
deu o seguinte aparte : -

« O s,-. .Fileto Pi;·es - V. Es. hoje, si 
fosse ministro, nii.i) con1.:ord:i. mD.is para ai-e· 
fOrma. dos generaes. Pmvavelrnente, ta.mbem 
muà.av:i. do opiniito a esse respeito. » 

O Sn.. SERZEDEr.r.o Coitd: . .\. - Ondo estú. a 
conc1emnaç.ii.o do acto ~ Em decla.rar que o Go· 
verno havia pra.tic::i:1o nm acto illeg<J.L J\-ir
çac.o pel«s CiI"CumstanC:.is do momento? 

O S1t. N1LO PEçA.NllA-Po1·emquanto os tre
cho3 lidos n;to o teem compromettído. 

O SR, SK~BRA- Primeira. proposiçi"i:o: no 
discurso em qu~ S. Ex. tratou da refoma, 
dos generaes, 1ióz ou não fez aeres accusações 
ao l\Iarechal Floria1]ú 1 Fez. Segunda propo, 
$ição: s. Ex., mesmo com rel<l-ção ú reforma 
destes generaes, mao.ifestou-se ou não mani
festou-se contra1•io ao Marechal Flo1·iano Pei
xoto~ 

O Sa. -SERZEDELLO COR.RÊA-A Gamara que 
o julgue. Y. Ex. fü.lla perante a Gamara in
teira,• que é um tribunal ele homens · capazes 
e intellige:rites:, _ 

__ O SP- SEABRA.-Jú. sei que estou fa.lla.ndo 
pe1•ante uma Cama.1•a de homens capazes e 
_mtelligentes; e si a1ssim nf•O füra, Sr. Presi
dente, .é cl11ro que eu nü.u teria füo_grande 
trabalho, elle seri~ excu~ado.(Contínúct a ia.,-.) · 

··,-,-..:. .. . · 
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«O Sr. Sa:,cdello Co1·1·éa-Posso assegÚ.rar a 
V. E:c que. acceitei a responsabilidade de~se 
acto, respo:i~abilida.rle que; mais de uma 
ver.. já. d~darei ~tomar, e si V .Ex:. não fo~s~ 
Uio.nQ':el em politíca, h~.via de S;J ber que 
m;1 is de uma vez, em lmblíco e nos jornaes o 
t<ml!o tlito. T:üv:ez outro~ que v: E;,:. admira 
as!:'ím não.o façam·. · 

Si V~ Ex. me pe1Ue ho.io que l!le digafran
c8,m<lnte se m'.l pal•ece que e~sc ado deva. se1' 
mantido. decla.mr.:..lhc-hei. como rleclaro ao 
pniz inteiro, que não. · 

O _Si-. Filcto Pire.~-jiudou dn opinião. 
O Sr. Ser::edcllo .Confo - Não mudei .de 

opinião·; as circun:;.stanch•s é que siici outras. 
O Sr. José C't!'los-E' o oit:ffo instrumento 

que toca. (Var:os Srs. 1Jeputarlos dCCo apartes 
qiia inter;·o r.ipam o orwiol·.) » · 

'.Mudou de opinião! Não! S.Sx. nIT.o mudou 
de opinião, a.s circumsta.ncias é que são ou
tras. Eu. po1· exemplo (com ironia). posso 
tli:r.er hoje, tratandc-sc de qualquer assumpto 
-si1ii-e aman!.Jã-nc7o, porque .n.ssim proce. 
dmldo queni mudou não fui cu, fo1·:un as 
circumstu.ncias. 

O S1t. SEnzEoEÜ.o Cor:r..ih - Contimio a 
_:i.ssumir inteira resl1011sa.bilidade uos meus 
actos. 

O S1:. St,,\BltA-V. Ex .. tra.tando da reforma 
(los W'ncrai~,;, rli~se: «Si me pcrgunfaisscm si 
se dc•;hi hoje ma.o.ter e~tc acto. cu dirh nffo.>) 

o S!:. SE!tZEDl\LLO Cm~1u:;.\ - :.Ias Uiio uisse 
íJUP o actn tinh:~ sido m:d pl\<ticadr. 

0 S::. S~'All!U - Ah ! Sr. Pt>esirlente. tem 
rn:ti"(o o nolm~ Dcput .,Jo. Qn:rnili) eu digo um 
•lia sili1 e no dia ::;cguil.í.te, sobre o 111esmo 
:i;;s11mptll, fü7o, n:i:o caio om contra•liecão. 
fti;o-o fo:·çado. pel~s circumstmcias. (Riso,} 

o S1:. ErtTCO COELHO-Eífeito da evoluçfo_ 

o Stt. PL>NIO CASADO-V. Ex. ílUefoi mo:.. 
nn.tchista, e que lwje é re1mb!icano, brn\:Jem 
eV•)[UiU. Ho. muitas OCC<L.~ic'.ie~ em que nos 
t:umo3 obrigados <t mudar ele opinião,rorçados 
pelas circumstancia.;. v. Ex. s::i,be que a 
transigcncia ê a grande fórma opportunista. 

O si~.Jos;~ M.\RL\Xn-E aqui r,e,ta Camara. 
bem pom~os dos Srs. Deputadm podem Mirar 
a pri meil.'a. pcdl.'n. (Trocam-se (rpm·tcs.) 

o si~. SEA'Bl::A-E' por isso que o Sr: Fileto 
dizia que S. Ex; mudou (le opini'1o. Foi a. 
evoluc;.:ao, mnhore~. que obr•igou ao nobre 

.. Deputado_<; a.llirmal", em .um dia, que a rc· 
torma dos generaes foi urn acto illegal,' e i:i. 
mesma evoh1•;~0 arr<:.Stouco. no dia seguinte, 
a aUirmat 11«e o mesmo acto toi bom e legal, 
ou 1'ice-••ersa ! ! · 

Agora e;hamo -a atb:i1içião tb.- Ca.rn~ra.7'ilos ' 
Deputados e de to:1os :i.quclle;;;: que tiveram a 
respo11sabili1:ade 11a proumlgaç:ão ·da consti- _ 
tl!.içiio de 24 1le fàvereiro, e de quantos. sa
bem que ::._ Constituição de um pa-iz e uma · 
arca su.nt:l.; inviolaveL sagrada. .. Quero que 
S~ Ex. nir.srno classifique o acto que pr3:ticou; 
·vou dar-:lhe a palavra. 

O SR. SERZEDEu.o CoRRi!:,\- Vamos ouvir' 

O Sa. SE.\BRA.~(pominit~ lendo.) 

«0 Sr_ .Ser::edaUo CordJa - ·Sr. Presi
r1cnte, eu pcdiri;~ a.os meus collcgas a bon
rfade · rlc não me iriterrompurein, com· seüs 
apn.rtés; espero mesmo, da generosidade e da 
rlt!Jbre!'lcla e do respeito que cle•emos a nós e 
ao Congresso.que não me sejani dados apa.l'tes 
ao intuito. de me rle;;viar-emda orientação 
que tenho de seguir. . 

Ma~, clizh cu, par& responder ao nobre 
De1mta1~0 pelo Amazonas, que si S. Ex. me 
pe1·guntass,e si este neto deve ser mn.ntitlo 
l1oje pe!·antc o paiz. com a minha responsa.
l>ilir~arle e~1 declamrla que não. 

E decla..rarei que não, por ezta ro.zão: qua.n
rlo o ooi:erno de cntilo pralicou estu acto, pi·a
ticou-o com a consciencia plena. saoura, de 
que vrniicava um ricto inconstitucional ... » 

O S11. SFaJ~RA.- Olt ! Senhores, IJOis füzeL' 
que p1·aticou com consciench·um acto incon
sütucion:tl não ê condem1mr es5e acto? 

o ~i~. SErt.ZEoEr.Lo cormi;;A..-Lcia. o i·csto. 
O SR. SE:ABRA.- Leio. mas deixe-mo pri

nrni1·0 lazer :~lguma5 con::ideraçües sobre css:i. 
inconstitucion1~l~l1alle. s. Ex. lliZ q ne, quan
do o Governo de que ler. p<irte praticou are
!orma elos treze g-ener(v:s, tinha conscicncia 
pleua e tr;i,nquilli~ do que pra.tieava um ;i.cto 
inconstitucional. 

o Sn. SERZEDELLO CORRÊA-Tinha. foi um 
a.cto necessario, irúlispcnsavel na occasíão, e 
que hoje se praticarla. sendo preciso. 

o SR. SEABRA:..;... Os gencr:w~ não pratica-:; 
ram actos que f0ssem contl~{• a Constituição. 
e os govenios só sào respeita veis e legítimos 
quando cumprem a Constituição. 

O Sa. SERZEDELLO CorutÊA- Praticam, 
q us.ndo ê preciso castigar a. c:mfülhagem .. 
milrtz.r. · · · 

O SR~ SEAJ1tu..- Que prote8tem contra as 
pala.vras do nobre Dcputt\dO os Sr::;; .rcpre- .... 
sentantes que são militaro$; ss. Exs.~que .. 
digam si nü~tc p:ifa algunfa yqz houve:-cati~ 
dilha;.;cni militar. '" "" 

O Sr:. 0YJDIO ABn.ANTF.S- Qual ·e a opmiao 
de v. Ex:. ' a resrictto d...1. refo:-ma c1os·tre~e 
genel'aes ~ .:;:.;_ 
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O SR. SE . .\J3R~. (apontcwi~l.o JJ.ara o S.Y·.; Cas-1 .. A;.,.7 0l'a nfío, par;. n .. n.?· me <les.,...ln.r do.a.ss.uni:p.to 
síano do Nascimento)- Esta. a.b.1 o meu 1Hus· que .me trouxe ~tribuna. -

'""' t;·e leader. que llw res:ponda. Foi iilegat e · · o sr~. OASSU"-"O no Ni1.scmEsTo - To·fa a 
inconstitucional. · q uest,;lo vet·~a e.m s:tter ,si o Sr , Se-rz.e•1cllo 
· .O SR. 0-:rnto Anr..11.:-nr-.:~ - E entret:.ntC\ o mudou de opiníiiõ ;i ;·cspelto do i>.cto que re_
Sr.:Prudeate\!e Morae;; achou muito justa. e formou.os trese generaes. 
le.gal. Que Go\ºerno qne V. Ex. hoje a.poíae o SR. SEni-;r:m:u.o Cor:.Ri~A - E (1.UC: fiz 
e eii seinpre comb«ti ! censu~·as p(•t' esse acto. · 

O SR. SERílEDRl'..W Cormi~:.. - No.~ caso~ de·I O SiL : SE,\BR,\. - Jit mo~t?ci que não â 
sedição e revolta .. a suprema ló é-a salva- isso. 

c5o iJa. Republica·. . o SR. SgP.zEDELr.o Cmrn.1~ .\-:'\;i:ó é isso ? 
O SR .. SE.\f:RA-A supr·m:;i lei. se!l]Jm·e3. Hei rle ler o S(IU di,curso p11ril. mo~trr.r-lh<:i. 

tem acobertado. to,10~ QS crime~ ~ r.od::i.:< t.s . . .. . 
.pe1·se1fU!ç~es. Abrigado a e:-fa ;;1:prem'1 lei é ,,º S_1~ .. ?E;\:1!-A-::ª f'~1:;;seq_ue o mea d1~rnrso 
que o rmmstro que hrintem pr<.tticou um :!cto n,lO f.;11 ev r:;,o PO• mun. 
vem dizer hoje sem •l met:~1r corimoci:i. que O sr .. SEn.z1rnELU1 Co~nf:A-Eile ê tiío 1w:i-
tinha cousciencia. de quo praticar:>, um acto ciso que nüo lhe ce,Jo. · 
inconstitucional, isto e. f.lfll e:-im~ ! 

A suprema. lei nune<L IHi(le justificar ()S O SR. Sl':Arnu-.Já fiz no mou dis.-,m·w a. 
actos que são inconstitucion:i.es. ttcto~ de !i:rrça., rcctitk1çfü} que dc·;ja fawr; mo~trei que não 

' · 1 tinha >ido rL'visrn oor 1niin. Est1io :1hi :i;; como •lÍZ S. Ex., porqu;:, :t ba.~e ,J~.s soc!C(.a- • 
des noiíticas é 3. Gonstitnic;ão. ri lle e ?. ~u·c~t nota~ tachy;::Nphic;i;~. Fiz ll. 1"('(:õi!ic:.iç·i}o. di· 

.l' • 1 · r,~mdo: «e~; Ex. fez acres c<:!n,m:·a::; a.n Ma-::;anta, em que gove1·no n•Jl!~nim poL e tocal' , . ,. -. ~ t p •• 

sem sacrile«io. l ecl1<1l Fl.1r,ano. q u .... nrlo _ trii..ou_ da re.o ... ma 
"· • :!o~ trese generaes». Esmo aqm as cen~ur~.s. 

O SR. Ovwro A..1m.A.:->TE~-Desde .es:>a. ~p~ica s. Ex. di::;se entilo qne o :'.cto ti.>i ínconst.itu
q_ue o S~- Piwi_E>nt~ ele )!01·Ms esta. apow.:i.do cional. Como e po3oiwl S. Ex. j i.lstifica1• o 

,. 9s actos inconsu~ucwmi.1:-.s. acto incon~tir.ucional, vamos Ye!' : 
UM SR. DErunoo - E V. E:c. niio c.poiou 

(re/"e.ririrlo·sc ao Sr. Seabra) o acto de :1 de 
novembro? 

« ... mas pratic.n.v:iro.p0rq ue ll<t\·i:i. um prin
cipio lllab ciev;lll(.i que i;st;U,Vtt ~ffi jOgO, que 
era o principio ""· :r.n•opria :1Uturid:uJe, er·a. ~ 

O SR. ED~ff:-\DODA Fox;;ECA-Quanüo V· E:t. in$titu.i~oi"w r-epublk:rna,quc nfo po,J i:t fcar n. 
npoiou :i. revolto. restauradora nilo ren,ava. mei·cê de irnp0,:içi.ics àe .g·cni~1·:1.::!S ~ni do
;issim. cument,, coilecti vo ;~l!r·oncun<lo o Pod~r. 

O S1~. Sl~Al>RA-Não fiz pr,rte de ne11huma. ("1parlcs e 'L«~w·;·o. )» 
re\''i)!tr. resti.m·a<lor;i; e <Jdmi1'0 muito qu:; O SrL SEr:zr:DEL!..G CoRR~A-E foi assim 
V. Ex. que rn1o tem mo;irns. me pn.recr. de 
desa:;rado á minha }K.:S$Oa. ine foç·a ~ame- que nccusei o \fa1·.-chal por ter !Cito êl r~-
ll.Jante injustil;a. (!fie carios ap<Ir~~s.) forma dos gencr•11:s ? ! 

o SR. Pr.1:-:10 CAS.\DO-Si n;:i.o í'n5Sf!Il10S nos o SP.. SEABl~ .... -Esfa. tini.d.:t d~~ 8. Ex. ,como 
n. restauriu;ão monarchica tinha vi tido, acaho (1e \·ei·i!icar nos .l111n(ies, r,1i l·ccebirla 

o Sn.. SEABRA-Est:i. doemlú ! t>Stá iiocr.<lo ~ eom apart.es e su~surro; isto quer dizer que 
nin~w.:mju.stitic~m e nem podi;1justiiic:tr um 

tcnlrn.m pacien0ia. Digo como dizia V. Ex. actO inconstitucional. sub pretexto a.lgurn; 
]lontem lJ,'l tribull<'..: «Senhores, pc.r;1 'que pol'que. justamente 0 que m;:i.ntern ~ autorí
esses apartes que me desvi11.m do cc..r.ainho?» d:i.de e 0 r~speit.o ã con~tituiçilo e ás leis; a 

O Sr... Ovrn10 ~\BRAXT!l.S- V. Ex. acrudit&: ~mtorí(lade que sa.he fór·a. da Oonstituiçã.o e 
na mensagem do actual Presidente d:.:. Repu· (las lei~. é uma. nutoridr..Lle criminosa e n;fo 
hlica ? Peço csb. informv.ção. poderá inantet·-se. 

O SR. SEABRA-·Estou aqui para. sabbati- O Sr-t.. CASSI.11..:.'\0 no N.-1.scnmxTO- E qm: .. ndo 
nas? Não estou aqui como e;;tu<lanr.e n3. 1>ab- uma p;J.rte d1l. socieàade se l'Bbella contra a 
ba.tina, não .. estou no regímen da ferula.(.P.:so 1 Constituic;ão '1 

·e apartes.) O S:t. SEABRA-Vou respond1;:r a S. Ex . 
. O SR. Ovw10 .tiBP.AXTES - V. Ex. deve! Quando. uma parté da .sociedade ~e ~·~hcHa 

. guaràa1· isso pri.1·a nós outro.~ que não acre~ <:ont1·a u. Constituiçfo, e5sa pu.rtc e tü.0. c1•imi-
dita.mos no que elle diz. · viusaquttnto o Podei· con:5titui<Jo qui!.Udó se 
. · O Sn. SEADU.A. - Com mais twtnfJ.uíllida<le, reh~lh contra a Com;tituiç:Io • 

. em outra oc~':sW.o.pode!'ia i·e.,pondei: a V. Ex. ·O SR. CASSIAXO no NAsc111mNl'O- A outra. 
· (Refere-:;e ao nobi·e ])e1)u!ado por· Goya.::.) 1 p().l'Ü~ o queJk•vc fazer? t.is o qui;1 perg1rnto • 

. .. 
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0 Stt. SE:l.RRÀ::.,_ Quando umã IÍá.rte da. ~O· 
ciedade se rebclla contra a .Constituição, ·o 
Poder tem, dentro da pro:;n·ia. Constituição, os 
meios ti e repeilir. -- · 

U.ro:t Constituí_çü.o :oe1'ia inu ti l. seri<l., º'~iM:i., 
si dentro 1'elhi, o Potler nfio er1contrasse meios 
rJ.é repellii' as aflrcntas qu1;> se lhe fizessem. A 
Const ituição 6_. ;,r, ·primeira. g:i.ra.u;.in d(\s di· 
rci~os do ciqaclão, .mas ta.mbcm é uma. ga· 
.rantía dos poderes publiccs constituhlo~. 

O SR. PLrNro-CAs.-1.:00-Si o Marech:Ú FJo· 
rkmq fizes:;e i;;so. esfa va derrotado. 

o Stt. SERZEDELLO CoP.Riú- í.r isto o que 
elles querbm; mas, enga.naram-se; foram 
pa.ra Cucuhy. 

O SR. SE.\'!3RA- Ainuii. nós tivemos a conso· 
l <'.<;il:o t.le Yer um pa~h~ço rlo téo azul de nossa 
P:ltri~-o Cucuhy ; e S. E~- teve, como re· 
compensa. aos $t!r">-iç.-o;i pre;;t:J.r1os nn Sr. Mare· 
cha! Floria.no Peixoto um cuuicuto da Casa tle 
Corrcc~'~º (;·iso\: nós tivemos e;;s:i con~ot:~c:ii.o, 
e emmos victinrns da prepotencia t!e S. Ex., 
e o Ol' lire Deputadél -i.•clo P"1'á tevt>. 1·omo 
reconrpema. ao.~ s~rvkos qu" preskn, Ulll 
cubiculo i nfocto. de onf1P. ~a\1iu com cs c<the!
los ci·escidod, l:uritmt:1ntl.o fl sua S:Jrte. (_Ri,-o.) 

O r.o l)!'ü Deputa.do tenha pacienci<t. 

O St~. Jo;;e i\fan.u?\'o - Não se· Jey~ escar
necei·. dos que f.>ra.m victinms do despotismo. 

O SR. SEADR.A ( rH;·iqinrfo- se ao S1·. Ser:.c
<lello Co.-1·~a \ - Parg-unt,o~ ao nobre Dcput:tdo 
que está. cm n·ente a s. Ex. , que foi meu 
lewli:r nessa occa.<:i:To. o <11JG lúi ossr:- a.c&-J de 
Cucuh~1 ;_? como elte, t.aui.a.s vcze;;. o qu:tli-
flcou?, ! . 

qniz 1·eeditar o que e;;ta.va la' e fui eu quem 
injur·iou o pre;idente do Río Gi-a.nde do Sul ! 
(Ri~o.) 

o Sr:.. P:AUL,1. .r~.1.:-tos - F:i.zla. simple;;meute . 
:J, leitura. · 

O SR. Ss,1!3:ü - Os meus·riljbres collegas 
devem desc'..llpa.r e::tà espcc:e de cans:i.ço que 
estou produ 1.intlo na: Cus:~ ( »<<o apoicu!.oi ), 
desde que estou exerceudo um direito . de 
defesa. _ 

P:i.1·r\ terrnin:11·. 1ltwo a.índa. nma. ·explic;ição 
~0111 relação"º füc:o de se dizer que o Sr. 
Prml.ente de. Mn-ae3 tinha. :;ido eleito pehl 
Pa:·tido Re_publk'~~no Fed.:,ral , e, por c:Jnse
quenc:ia, er•l chefe d~te partido. (lê ): 

«tJ Sr. Ser :;crleUo Can-Ga- 'J illustre l:wi er 
da. m:tioria le\·1 .u a preoccúpaçâo :i. ponto de 
q ue1·er coo~ti m i r o h&aernerito primeiro ma· 
gi-;tr.'.uo d:i. ::\a<:ào cnmo chere 1lo 'p<ii'ti<1o. 

S. Ex. 1fovin lembrar-se e repetir ao 
Si' . PresíüentQ rl:.1. RPpubiica, as -pa.!u.>ras de 
.Jack~on e i•lunr-Oe quando ilie dizia que Or· 
gani~se o 5üu pl'imei!'O :ninistetfo sempre
occn oaç13cs p~i.r-ti•~arias ; que fosse huscar ho
mo11$ C·Jmpetente:<. mesmo nos urraíae:; ad \·er· 
:mrio~ e que $e d.isr.ingubscm peta. lea.tcl.o.de e 
pr-•la firmeza. que lllc: ti\'l!S~e p:·eserite que o 
primeiro iria;;i~tl'i\do rle uma. granue Nac;üo 
e de um gmntlc povo· nãn deve se inspirar 
em 11ani1los. rleve r epresentar a Naçüo inteira. 
·~ niil) uma fr:~c~~io ; :m:i coutiucta úe>e sei• 
lihcr:d n de:sinr.r·ressada. 

~h>nr;io, Sr. Presidente. notavel como fvi, 
i::ouli•• in~pirar·se mist«,,; $.1.bios conselh:.1s e o 
S-''-l mi11:stcrio il\i cunstituido tendo por mi· 
11i.;tro 1l1i Fazenda. o seu ad\·cr~rio no pleito 

OS;-. C.tS5I.>..:-;o :->o NA!;CI;tE:-<To- E' cxarito; i prc~i,\cnc:ia.. e seu ministro do exterior um 
qu~brt>i lanças aqu i p1w V. !~x . e 1ielos seus :idvcr.;n.r1n ta.rnbe;n que se h:Lvi:t notabiliza.elo 
a.nugos. n:i. (.~leliraç5.o .-10 tr :itu.do de G.:i.nd. ( .-t1J11rlc:.~.) 

O StL St~ ,\.nR ,\. _ Nosso,: n.migo>'. cntã.o. Vttin, Sr. Prt\5hl?ute. dea.nte dos apl.iortes 
A ind:L_ i1<\je 11~t·11.t!e~'°.ª. v. E:'- · es~e'.scrvi•;o; l tll~ e provoi:iim ~s mm

1
ha.s palavt~s, que con

e sentlmcmo <l<l grawho <l \· . Ex . e que as €t1eu<J o.i1ut um,• peqaena mmor1a. ... 
vezes meimpGde ie responder a certo~ ap:i,rte.:; I O Sr . . E•icf.J C1Jel!to- Não. Não apoiado; a 
com que V. Ex. me imerrompe. Cam11.r·a. é que nii.o e.stú. t1e accordo com o 
· Ain.Ja hn. poucos <lias dGixei qu.~ passasse pensar rle V. U:x. -
sem resposta esta sua phrase - Vou esmu· O Sr. Ser~erlello CorrGa- ... mas m inoria, 
:;al-o. Sr. Pl•esitlente, eram os revoluci.onarios de 

O SR. CASSIANO DO NAscnrnxTo -Esmagar 48 e os conjurados mineiros; minoria eral';U 
com a loetica. dos füctos com arrtun1entos: os t•epublica.uos' da propaganda. qu~.ndo pre· 
Eis o sent~do cm q_ue empt·eguei o -i"ermo; que gar<ttn ? i•egim_en que seria um. idéal de ?e~o· 
é parlamcmtar. mocni.c1a. regunen de paz e minq1;11ll1d~lO.G , 

· r egi meu de g.l.!'antia individual e liberdades 
O Sa. PLINIO C.>S.\DO - E isto verificou-se p u blicas. , 

quando o nolH;e Depur.ndo r "l'edu.-se ~m ~1n·- Mi.noria. 51._ Presi<icnte .. eram ainda os 
mos injuriosos ao i!lustre presidente do Rio que a 13 de maio redimir-J.m um:i. ra(;:\ in
Grande ào Sul. . teira; minoria. eram aincfa os represent:Lntes 

O SP •. SF,:ABf-L\. - Esta.va injui•jando o Pre· ·que se acerC!l.ra.m de Beu.in.mm Consta.ot 0 
sid.ente dv 1{10 Gra nde do Snl ? ! Oo()1lot·o. o proclamaram a Republica. a 1õ de 

O nobre Deputado :por Santa. Catharíon. e novembro, embora. muitos delles tivessem 
quem_esta.va lendo .o meu discurso; s. E:.::. depois a. i~l~licidade de ter como recompensa 
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os carceres do.infecLa prisito, emq_u3.nto que 
os .. seus :ilgozes. si a. victoria. não fosss no 
sentido repu1Jlic~no, te1·iam :i.ssistido n. Te
Deimt e ped·i(lo a con(lemn,açiio até á setima 
ge~:;ção !» 

E(s áqui a opiniiio do Si·. Serzedello Gorr\1a 
n. ·r~speito do papel que dern 'l'e;wesenfur o 
Sr. Presidente d.i. ·Reµublica. 
- Como, pois. S. Ex.. d.izia a.qui: «O Sr. Prn

dente de· :,forae;o. é traidor·. por,pie trahiL1 o 
seu :partido ! » 

Oh! senhores, como estes amiacs são elo-
quentes! · 

Afinal, S. Ex. concluiu ess() seu µi•imeil>o. 
discurso do seguinte. mouo ; 

«0 Sr. Sei·::crlello Con·Ja~Par;t termi
nar devo ainda uma explic,wão ao illust~·e 
learlei· da maioria. S. Ex.. no discui·30 que 
proforiu. ·estabeleceu como premissa, á.11arte 
elogios dirigidos â. minha pessoa e que attri
buo {i. g-enerosida.de de S. Ex: .• que a. m iaha 
eleição era devida. ô. re<J.cçlo foder.-lista. desta 
CaIJltal e ó. rec.cç.ão de odios provoca,los pe!a.s 
medidas do GoveL·no passado. 

Ora., Sr. Presidente, esta pr~)posi(,:iiO é tão 
verdadeira. como a que eu levanta.:$se no.>ta 
Camara., dizendo que S, Ex. e os seus amigos 
estavam aqui eleitos, porque tínb.~tm com
prado o;; ;;eus logares pelo silencio ante o~ 
crimes, os escaw.b.los e os erros do Governo 
:passado. 

O Sr. Delirn;-io de Sou;;a-Xós fomos olci
~o.;; om 1 de març,o. (Trocani-:;e vro·ios apar
tes.} 

O Si·. Presi·le;itc-Peç,') ao.> nolJres Dep~i
fados que não ioterrompam_ 

O Sr. Eí·ico C,;el/10-Pcç.o a palarra; p<•ço 
a V. Ex., Sr. Presidente •. que meinscre\·:i.. 

O Sr. Ser::edcUo Corr<Jrx - Pcrdo(\m-me 
os nol1i'cs D~put:i.dos qui:. me intert•ornp~m ; 
nã.o quero offemtel·os. Si uma. proposit;ã.o () 
ver<hdei1'a, ct outra. o é t.1.mbem ; np•.~na.s e~
tabeleci uma hypothese. 

Q nobre Deputad.o :pm' s. Paulo, po;·cm, 
estã profundamt~nte enganado. 

A minha eleição representa a confüinç:i 
que o eleitora•lo dest~ Capital Li11 ha de qu~ eu 
vinlrn para a Gamara não ser instrumento tle 
despeitos _e de ambições. de orlíos e de reta
liações, mas ser um opera.rio. emho1·a. fraco, 
mas.sincero, em favor• da paz pulilica; que 
vinha ser o trabalhador para reconstrucçi'io 
do credito nacional ; e que viulla para aqui 
trabalhar com a mesma dedicação, kaldu.Llc 
e sioccrida.de com que sempl'e ~1·a.l.Jall1ei em 
beneficio da p1·opria H.epuhlic;L. 

A.minln dei•;iio era. um:~ npprovaçii.o e 
uma ·~onfianÇ:ot e ;:;li u.~sim :;e ton1a.m urn:i. 
rep.iru.ção á iujustiçu. de nove mezes de :pri· 

. >iio sem pro..,as, sem •estigios de criin~. salvo'· 
si é ct'ime ser honesto no governo e servir. 
com kt.lda<le e; amor n.o Gove1•no e a, Patria. » 

Eis aqui qa:em foi q1;e qua1iilcnu a. eiei•::Lo 
de S. Ex:.; nâo rui eu, foi o. t.:adci· do S. Ex:. 

Como;_ portanto_, o illust~B Deputado q rifa 
contestai: aquillo que eu aventurei nesta 
tribUfü\ ~ l 

O Si~. SE'.1zEDEr,v1 Corm1~ .. \-Gomo contestei 
ao Sr~ Glic0rio. · 

Entiio, p91~que se reproduz uma .accuso.çifo. 
cu. não renho mais o direito de conte-star ~ 

O ~r~. SEAURA - Eu u~io quero maguar a 
V. Ex .. i• quem. de<:o dizer. si não tenho 
frva. ~ympathia.. por c~us:1 do Cucuby, nüo 
tenho deedfcir;B:o; ao contrario, .v. ~x. me 
ê inteira.ment~ sym!):i,füico, porque foi mar
tyr, corno cu, de s:-ntimentos de odios da 
tvrannfa. 
- E' agor,i. que vou dar n. VY. E Ex. (fUri

r;indo-se á /,?mcarl!t rio n,ia Grmule rio Sul) a 
resposta que S::i. EEx. rle.;r,j'l.m. p:im. mos
tJ"<H' que não er·a eu que f;;zi:t inju~tiça ao 
presid:mto 1lo Río G!·an1k do Sul, mas sim o 
cm'!'eligioo:u·io de SS. EEx., o Sr. Serzedollo 
Corrêa. 

O §i:~. Pre~hlc:nte - Devo lembrar 
a V. Ex. q_ue :i. hor;t tio expocUeni:e está h::t 
muito Jiud;i. 

O Stt. Sr.,1.m:.A.-PeJir~a. a. V. Ex .• bojo 11110 
não lm tmb;ilho n;l. C:-i.mam, que sulicitass~ 
d~ meL1~ illn,;t,ros eollcg-as pro.-ugação por 
um;l. ho:·a.. utim do IJU•J eu po>~:t cu1wlui1· o 
meu '1is::ur20, IJ3.rl> rlfi.o roub~tr (J té'mpo no~ 
db.s nto:s. 

C1ir.sulti1•la. iL C:~mwa, é .-,oncc'..! it!:i. a. p1·0:.·o
gar:iio peJ iii.i. 

o ~··· ~~t::I ~~r=~ (ct;titiíUUUulo)-P.a~. 85, 
!"volume. scss:1o em !{i 1le ma!o rfo 1S~i5. 

Foi alii que~ S. Ex. qua!l!kou l) illustre 
Deputado por S. Pau tu de ici~dc1· do Governo. 
S- Ex. reter'iu-se '~(' <Jl?adro neg1•0 pintad.o 
por um dos illustre$ D3putatlos pr,lo Rio 
fü•arnle elo Sul, q ü<tndo 1!$S ~ Depu w.do >.'e
ccmlava à Carnara :is 1ie\·o.sr,:~(;iit~s fdtas n:i.s 
c<>mpinas rio-gran1lm1ões pelos teileralistn~, 
paios barlla.ros. 1JOl03 selvagen.s. 

O Sr•. PLlNIO CASA~JCJ-Pelos irni.ragatos. 
o Sn.. SE.:'.B[~A.-Po:s be:n. 
o SR. PL!NlO CASADO-Pelos orientaes. 
O SR. SEABRA - Prot~st'.l; e perdoo-me 

V. Ex. r~e l!âO entrar ne$S:l. :n2:i.lyse hoje, 
alem do m:üs, porqu:; r:J.o quero uata.r de 
:i.s:;11mrto estranho M que :nc tl'::i.z ú tribunil.. 

Eis o trecho; 

«Ainda ei:hf,::i.i:1 nesto recinto us Palavras 
com que nrilil(l.ntomente estreou nc:;ta 
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Camaya ··O represent:i.nl.e ela :politica rio
gra.n:;ense. 

S:_ .E:'-. 1Hªi~ ifloquente do que logico, mitis 
'ent1menta11sta do <]Ue estadista, mais rrnrti· 

· d~río do que imparcial. mai:> repub[icano 
l'1?-granden$c _do qup, republic.rno d3. Repu
bllca do Brazll ('iprirtes. n17.o apoirr.rlos). tr·a.
çou-nos o quad1•0. negro, cheio de hôrrore;;, 
d<Lquella luta, e vimos. pr:la bocc~t elo nol1re 
De;mt•1do. cr_ianças victim;1cl;i.s, como que 
devnr:i.c::s por hor1fas de selv;:i,gens, virgens 
esqua1·teJadas e violadas na santí-lade rle seu 
co1·po e ná pureza c:tst.1 oe seu pudor pela 
brutallda:lc. como almtrc3 sobre pombas inrle
fcs3.s; o sangne esp::i.·1anando-so no leito ela;; 
estradas. e, o que ó m:iis. de l;~do a Indo ·1hs 
vhs íe1•rea~.montues de c~da.vere~que tiu ham. 
como nnrner:tçã.o, signaes uas face.;;, traçados 
pel:1 biu baria ! ? 
. Triste scenn. e ti:iste qu:i.dro, que depõem 
contra a no>sa civilis::i.c:ii.o, contra o-;; princí
pios de i1umanicla.Je do $eculo e que bt'm mos· 
tram os horro1'es, as mise!'ia~. os negrumes 
•!essa. guc1'rn. que v(l.e a.o extermínio, q~w .-ae 
o. deslwnra e que preci:m. para não continuar 
cs~a \'Crg0nh;i., de sel' terminada! ! :.. 

E mais adeante: 

com rJpulsilo. Poi;; bem, S. Ex. comparou o 
_Ms.r2chal Floriano Peixoto a }.farat ! ! ... 

O Su. SERZEDELLO CORRÜ- Leia lcfo, o-
discurso. .. - . ' 

o SR. SSABRA.-Vou ler: (lé): 

«Marat. Sr. Prefr~ente, teve todas ·assa
gr;tçi'Jes de um g-rande hon:em, de um homem 
lmmorr,al. :.-Iarat t<Jve todas as homcnn"en~ 
de seu p~rtit~o. · Fe,tas publicas foram d~cre
t:i: :::i.s para celébml' o seu aanive1•s:u·io, esta
tu;:-s lhe foram et'igl'las. Carlota Corday, o 
:i.nJo (li) homich~lo, na phrn.se do l)Oeta. foi 
ins1Ht 11ht e vHlipemli:ul:i. pelo· povo. \·omMias 
de muH1ere;:; e c1•íaw;as. o sentimento ·e a ln· 
nncenci:i.. i3.m atapeta1· de floras o seu tu
·mulo; e os tem!ioS pa'.'1mr;tm. e os annos i'llg:i-
1nm e Marat desappareceu do coraçã.o dos 
11omons e ninguem quer da1· hoje o nome do 
r.farat a seus filhos ! ! ! 

O Sr. Erico Coelho- Como o t1e Ver
gnfa.ucl. 

O Sr-. Su-::erlello Cori·Ja - Vergniaud 
teve i"raque7.U.S. Mat~.i.t teve crimes.}} 

Para que V. Ex. me provocou~ Para que 
pediu o trab:üb.o de escavaç·.ão~ · 

«0 s ... se,·:;ellello Carr1'a- Quf!.ndo ffiQS· o SR. ;:;zr:.ZEDF,I.I.O CORRB,I.- Estou muito 
mo tin-~~e c~m mii.c's as p1·ov;1s <l1·~ses factos sat:sfoib. Vou responder a V. E:x:. 
p<il'a não ~e.- <:untest<>,Jo, nií.o se1•ia eu, que 
tenho re~pon~abílicladea n> i·egimen r;:publi· O Sn.. SE.\BRA-Resp:mda a. Marat (Riso), 
ca.no, cu qu13 knho com SS. EE:x. a :::-olid::.rie- ou a quem represrnt<t >I:i.rat. Eu niio quero 
<lade da 111·opagnn1la. por e~se sant0 e ,;:igratlo esse confronto. E por gostar desse pcdadnlw 
il_e:tl de r~az e deliberdar!e-aRepu\1lic<1 -que YOU repetil·o. (fü~o. LG). 
,•1r1:i uqn 1 na!'rar scenas riun :i cons1mrcam. 9uem era ~Iarn.t? ~ergunto ao nobre Depu~ 
qne a. macuJ;~m e nos re'luzem ao papr.l de ta'.:o a 9uem se refer!:i. qnan•'? nelle fa.l1ou~ 
cannib:i.es ! ! E' cedo, pois. :,;l'. Pre~ide 11 te, no 1~01_:tss1m a esmo?_ "N_ao se e:xpbcil esse t.rech.o 
meio de tant:i. lut;i., no m"io 1lc t~nto san"Ue. srnao pa.ra d.a.1• 1dect de aig-ue:n, rnaxime, 
qu;uHlo não ,-·,ccar:~m aslag!'imus, esse a~viÓ i::ompo.ranU.o-o com: o :egt~1do perio1Jo ,.;ob1•e 
~o~ ,\!csgi·n.;::i.:l~.s da ;,o~t,e e do:;_ ex~.'tt~·üi.tlusda j ·fac~~so~. Ou a cxplieac:ao n:o v~m ao caso .•. 
,e~~(:.d~.de, para ~~gr •. u .. comei q.,e~ o no?re 1 · U)I SR. _n1~.F.'UTATIQ-Isto nao e philos'.>phia, 
De11ut..1do, uns d b,tn1.hdos e outros de llC· e esc:i•.Y•lÇ<LO. 
roe,:;. 1\g-uarde S. Ex. o juizo da histotia. es~e . _ 
peiourmho dos tyrannos n•1 pllrase 1'.o uml Ç) S1:. ··~!::AtJRA-E escavaç;10 com a sua 
griuHle homem, .:a histm·ia que uü.o mente. pl.ulosophw.! 
da l~istol'ia c1 ue niío fü!la pelo e~pirito ile [ O $r:.. PLii\"IO CA.º,\DO - Só tenho visto 
p:trttdo nem com a :penna. moihada na p:i.ixffo t V. Ex. ler· os Annaes; niio vi ainda..philo-
ou nas emo(Oes da lucta. » 1 wphia. 

Esti[o Yendo vv. Exs .. ?! o si~. SE,\lm.1.-V. Ex. póde enton~cr 
o SR. 'j:>LixIO c,1.SADO- Isso não ;',ltcra as~im, mas eu entendo de modo contrario. 

nosso juizo a respeito r.os revolucion:tr.ios. 
0 

ista e, que lrn. philosophia. 

o si; .. ~l!:ABP.A- Sei que_ nilo aifera; mas r o. St:· SERZEDF.LLO Co/,:mh-:-".. E:- :tc~be 
como e .Jmzo tle um c~rrehgfoiiurio de VV. I e do1xe me Lempo que ~ue da.1e1 a resposta. 
EEx., chamo :i. atten~<10 de VY. EEx. para [ o Sr~. sv..1.m~.\-Deixo·lhe até . o resto do 
ell~. .. ~nno pat"3. ':xplic;:i,1~ ·estas coma.s (Riso). 

\a~e a C,: mn.ra. ver agora a comparação lvfas. Sr. Presidente, não satisteito o Sr. 
que::;_ E~. fe;;. . , . 1 S~Pzedelto co;n a comparac:.Io que fez, refe-

~fafüt e o typo tl;\ . h~dionde.z, e º. homr.m rrnrlo-S[) n. Mara.t, e querendo ser mnericano, 
rellega.do pot'. tvd.os. sern sempre condemnado foi procurar Jacksoff~ 

, · ' 
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S. Ex. foi muito malicioso neste seu dis- · S. Ex. o illustre Deputado pelo Pará, de que 
curso (riso) ; fez um resumo sobre os actos elle pr tendia perpetuar-se no Governo, um 
de Jackson, e quem se lembrar do que dis- adversario mais temível, mais intransigente 
seram os jornaes no tempo em que o i.llustre e mais audacioso do que S. Ex., porque che
Deputado pelo Pará proferiu o seu discurso, gou a comparal-o - do que eu nunca serei 
facilmente comprehenderá com quem S. Ex. capaz - a Marat, que era a deslJ.onra da 
procurou comparar Jackson (Riso e apartes; Frãnça, e a Jackson, que foi a vergonha elos 
o Sr. Presidente reclame~ attençtío.) Estados Unidos? ! 

Vejamos, porém, o.que diz o Sr. Serzedello 0 SR. SERZEDELLO CoRRÊA _Eu vou mos-
sobre Jackson : (lê): trar ! eu vou ler tambem para mostr;;1.r a 

« Jackson, o mais autoritario dos Presi- deslealdad.e do nobre Deputado! 
dentes dos Estados Unidos, sequestrou a8 li- . UM SR. DEPUTADO - V. Ex. está commen
berdacles publicas, annullou os tribunaes, des- tando. 
obedeceu ás leis, violou o habeas-corpus, mi- 0 SR. SEABRA _ Commentando? Então 
litarizou o seu paiz de tal fórma que, no dizer 
de um biographo, parecia haver desappare- V. Ex. acha que isto não vale nada, e que 
cido a alma civil que pairava sobre a grande foj uma fantasia de poeta? 
nação, tal a profusão de fardas e gali5es que O SR. SERZEDE.LLO CoRRÊA - Mas eu dizia 
invadiam a Casa Branca do Presidente dos que era cedo para fazer a historia dos acon
Estados Unidos. O povo anceava por vel-o ; tecimentos, e tanto que não houve protesto, 
mal apparecia, as ovações 11ttingiam ao de- quando eu fallava deante de uma Gamara en
lirio ; cidades inteiras o victoriavam e antes tlmsiasia pelo Marechal e que, por certo, 
mesmo que o puro, que o santo, que o im- não consentiria que delle dissesse mal! 
maculado immortal fundador da Republiea 0 Sr{. SEABRA-Oh, senhores! Mas os pro· 
tivesse uma estatua, uma havia sido erigida testos eram tantos que v. Ex. tinha de pedir 
a Jackson 1 ! · · · » de vez em quando ao Presidente, como eu 

Si se dissesse que Benjamin Constant e 0 faço agora, que lhe mantivesse a palavra. 
Marechal Deodoro n?io tiveram estatuas e que Está nos Annaes. Produzia-se tal sussurro 
vae tel-a anteriormente o Sr. Floriano? Não que V. Ex. chegou a sentar-se! 
estaria ahi a historia de Jackson?! O SR. Sn:RzEDELLO CoRRÊA-V. Ex. dá-me 

o SR. SERZEDELLO CoRRÊA _o Marechal os Annaes? Quero vel-os nesta parte. 
Deodoro e Benjamin Constant teem estatuas o S1{. SEABicA-Estou dizendo que em um 
votadas. (Ha outros apartes.) dos discursos V. Ex. foi obrigado a sentar-se, 

o SR. SEABRA - Parece, porém, quG na UM SR. DEPUTADO - V. Ex. agora foi 
occasião V. Ex. não se lembrava disto. A apanhado em flagrante de commentarios ! 
sua preoccupação era comparar o Marechal 
Floriano a algum destes typos historicos que O SR. SEABRA-Onde o commentario? 
causam horror á humanidade e repulsão á UM SR. DEPUTADO-O facto já é outro. 
liberdade ! ! (Continua lewlo). 

«Os tempos passaram, aos annos succecle
ram os annos,e Jackson não figura na historia 
sinão por· ter crea(1o o gabinete de cozinha
J(itchen cabines, substituindo os homens de 
merito e rle independencia pelas mediocridades 
que a intriga e a perfidia creavam ! ! ! >) 

Veem VV. EExs. o quadro negro pintado 
pelo illustre Deputado pelo Pa1'á ! 

Para que essa tirada rle historia tenha va·· 
lor e não tenha sido extemporanea e inutil, é 
mister que ella se pudesoe applicar a alguem 
em nossa patt'ia,maximé,oxactamente quando 
S. Ex. pedia informações ao Governo sobre 
os acontecimentos do Rio Grande Sul. 

E, Sr. Presidente, não é o que acabo de ler 
tão eloquente e decisivo para mostrar que eu 
tinha razão, quando allirmava que o Mare
chal Floriano não teve nesta Gamara, mesmo 
depois que dissiparam-se as preoccupações de 

O SR. SEABRA-Não digo si.não que o facto 
de Marat ou não tem applicação ou S. Ex. 
applic8,va-o ao que se chva no momento, 
tratanrlo-se do Marechal Floriano Peixoto. 
Si S. Ex. porém, quer mudar de opinião, é 
outrci cousa. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA-Era um facto 
lüstorico, citado para sustentar o principio de 
que era cedo para fazer a historia da re
volta! 

O SR. SEABRA--Convido a Nação inteira a 
ler o discurso de S. Ex. 

O SR. SERZEDJ~LLO CoRRÊA-Mandei pu
blicar em todos os jornaes. 

O SR. SEABRA-Na occasião valia a pena; 
hoje 11ão ! 

o SR. Ovrnrn ABRAN'l'ES-Si fosse parti
dario da revolta, hoje é que valia a pena 
porque teria o apoio do Governo, 
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O SR. SEABRA-Não fallo pela bocca do Go
verno. 

O SR. Ovrmo }_BRANTEs-Mas tem relações 
muito intimas com elle. 

O Sa. SEABRA- Sustento-o, porque acho-o 
patriotico ; e ninguem póde impedir-me que 
sustente o Governo de minha Patria. 

o SR. ÜVIDIO ABRANTE:5 - Como ninguem 
póde impedir que lhe fa.çamos opposição. 

O SR. SEARA-Ninguem impede. Não cori
testo esse direito, mas contesto as opposições 
revolucionarias e pertubadoras ! 

pairando por sobre as campinas de Santa 
Catha.rina, esperando e clamando por justiça; 
centenas de e8queletos qu0 se afundaram 
para sempre nos mares e, mais ainda, Sr. pre
sidente, centenas de familias cuja sorte é 
indeciBa. incerh, vacillante, ameaçadas de 
fome e de miseria, á espera de que o Governo 
tenha a coragem ou antes a consciencia de 
cumprir o seu dever mandando pagar ás 
viuvas e orphãos o montepio que tt lei lhes 
garante. l> 

Mas, Sr. Presirlente, o nobre Deputado, 
examinando as sommas que se gastaram a 
proposito dos acontecimentos, disse o seguinte 
no seu discurso, de que vou ler um trecho, 
por não poder lel-o todo, porque extenu<i.r
me-hia e tenho de responder ai nda ao illus
tre Deputado por Santa Catharina, que, de 
vez em quando, diz-me : « Estou pi·esente, re
sponda-me »: (lê): 

O Sr. Serzerlello Corrêa - Não queriasa.
lientar o serviço que prestei á Republica e 
ao Governo do Marechal Floriano, que sem 
esses recursos, tal vez, não comprasse esqua
dras. 

Sim, Sr. Presidente, tive çl.ias de desespe
ração e por isso envidei todos os esforços para 
acautellar o futuro. Esses cinco milhões e 
meio que deixei provinham do emprestimo da 
«Oeste» e do lastro ba,nca.rio na importancia, 
esse lastro, de l. 900.000 libras ; esses cinco 
milhões e meio, ao cambio desse tempo, equi
valiam a mais de 150.000:000$ de noosa 
moeda. 

Si V. Ex. reunir a esssas avultarlas som
mas a receita, na. importancia de 280.000:000$ 
verá que se gastou cerca de 600. 000: 000$, 
tanto ou mais do que em cinco annos de 
guerra com o Paraguay, onde tivemos um ex
ercito de cern mil homens,em pJiz e~tr-anueiro, 
esqua:irJ. rle encouraçados que se mandaram 
construir, e quasi todas as despezas pa.gas em 
ouro!! Ah! Sr, presidente, que triste qu 1dro 
o da lucta civil! ! a delação, a espionagem, 
as pequenas miseri,1s, as tristes e mesquinhas 
vinganças, as liberdades sequestradas, a lucta 
rla intriga e da calumnia no seio ds propria 
familia e, por sobre esse mootão de infamias, 
centenas de cidadãos que, pela defesa do que 
chamaram a legalidade, dernppareceram da 
vida, centenas de revolucionar·ios, que foram 
submergidos no desconhecido, e, o que é mais 
triste, o que compunge e dilacera a alma
depois da lucta, dezenas de cada veres hirtos, 
seguran11o arbustos, clepenclurados un s que· 
brndas tlos montes, abeiramlo os pfüci;cicios 
no Paraná-almas, algumas de moços, outrns 
de republicanos, purissirna:s, outras rle velho;:; 
encanecidos em grandes serviços á Patria, 

Bonito elogio! feito ao Governo, que, para 
abo,far a revolução, gastou mais do que se 
gastou em cinco annos na guerra do Pa
raguay ! 
, E o quadro que ahi fica de « centenas de 
revolucionarias submergidos nO desconhecido» 
e de «um. montiío de infamías » lançado sobre 
cidadãos que se oppuzeram ao que « chama
ram legalidade», além das «dezenas de cada
veres hirtos, ·segurando arbustos, dependurados 
nas quebradas das montanhas, abeirando os 
precipicios no Parand » não dão uma idéa 
perreita da comparação ~om Marat ·e Ja
ckson~! ! ... 

Realmente, o nobre Deputado pelo Pará foi 
de uma imaginação feliz, e procurou, com 
eloquencia, vingar a memorüt das victi
rnas ! ! ... 

Agora, Sr. Presidente, vamos á 115° sessão, 
em 8 de outubro de 1895. vol. VI, pag. 221. 
E' o discu1·so sobre a amnistia. 

Tenho este ponto de ligação com S. Ex. e 
devo aproveitar a opportunirlade para agra
decer a S. Ex. a defesa que fez dos revol u
ci onarios nessa occasião, pedindo ao Congresso 
a amnistia ampla e completa, como meio de 
confraternização do Brazil, porque S. Ex. 
representava .. nesta Casa, não a guerra, que 
lavrava no.quelle momento, mas a paz pela 
qu,i[ pugnava. 

Esse discurso é longo e eu não posso lel·o 
todo ; mas vou ler alguns trechos. 

S. Ex. tratava do. amnistia para os exila
dos; era o homem que tinha compaixão da
quelles seus correligionarios vencidos, e a 
amnistia era o unico melo de fazer esquecer 
os odios. 

Foi por isto, e lembrando-me de que S. Ex. 
era defensor da amnistia, que perguntei: 
porque me tratava de revoltoso, quando S. Ex. 
trouxe a bandeira da confraternização para 
todos? Esqueceu-se, porventura, S. Ex. de 
que tinha dito ne.ste Congresso que era ne
cessario acabar com os vencedores e vencidos 
e que a a.1nnistia havia de trazer a paz entre 
elles ? Como, portanto, a uma moção que 
<i.prnsentei aqui, S. Ex. vem dizer: voto con
tra porque é apresentada por um revoltoso? 

Ot1 ! eu não comprehendo a, linguagem de 
S. Ex. (Pausa.) 



366 ANNAES DA CAMARA 

O SR. SrrnzEDELLO CoRRÊA.-Dê-me tempo ; 
vou dar a razão e explicar isto em pratos 
limp'.lS. 

O SR. SEABRA. - Eu já vou ao encontro de 
S. Ex. Vou ler alguns trechos, e si oi nobres 
collegas quizerem ler o discurso todo, não é 
difficil, desde que indico a pagina e a sessão 
em que foi proferido: (lê): 

« O Sr. Serzedello C1Jrrêa-Sr. Presidente, 
encontro-me em um dos momentas mais so
lemnes de minha vida! ! ... )> 

Parece-me ouvir a meliflua voz de S. Ex.; 
lá mesmo no exílio, lá chegava ella e.orno 
urna consolação ... 

O SR . PLINIO CASADO-Para V. Ex. chegar 
ao Brazil e insultar os republicanos. 

O SR. SEABRA - Eu insultei os r apubli
canos 1 

O SR. PLINIO CASADO-V. Ex. proferiu um 
discurso no Recife insultando a Julio de Cas
tilhos, que é uma gloria da nossa Patria. 

o SR. SEABRA-Na SU(l. opinião; na minha, 
não . (Paiisa .) (lê): 

«Encontro-me, Sr. Presidente, em um dos 
momeutos ... )> 

o SR. PLINIO CASADO-E' as3im que queria 
a amnistia,pa1·a vir insultar o Governo nesta 
occasião. 

VozEs - Deixe a Gamara ouvir o discurso. 

O SR.. SEABRA - Parece-me que o nobre 
Deputado, cujos sentimentos são tão nobres, 
não está no direito de dirigir-se assim a um 
seu collega, dando-lhe a intenção de insultar, 
que só póde partir de gente mal educada 
Isto não está conforme com o regimen parla
mentar ,nem mesmo com o presid9ncial. ( Con
tinua a ler.) 

«Tenho de discutir o projecto que confera 
amnistia aos revoluciona.rios de 6 de setembro 
dea.nte de uma Gamara que em sua quasi 
tota.lirlade vem da victoria contra a revolt.r., 
deante de uma Gamara que combabu ao lado 
do Executivo com en~rgia, as vezes com au
dacia, a mesma revolta; deante de uma Ga
mara que se quedou silenciosa, apµ laudiu e 
depois approvou os abusos que se praticaram , 
i.ts tyr,;,nnias que se exerceram , as in.fiistiças 
que se fi::;eram, os direitos que se violaram, 
defendeu,emfim,uma Constituiça:o que se rasg:iu 
mit ve::;es para salvar a mesma Constituiçi'io, 
Camai·a que teve nos dias de perigo os olhos 
fitos no Poder. » 

O Stt. SERZEDELLO CORREA. (com força) -
Leilt o resto; leia o resto . Emprazo-o a ler 

o resto. Felizmente apanhei-o,e tenho aqui o 
resto, que é o commentario deste pedaço. 

O SR. SEABRA - Deixe-me fallar. Tenha 
pacie_ncia; a par.iene.ia é uma das grandes 
virtudes do homem. 

O SR . SERZlfüELLo CoRREA - Leia o resto. 
lsto, felizmente, tenho aqui. 

O SR. SEABRA - V. Ex. vinha pediram· 
nistia cleante da Gamara que encampou todos 
os actos do Governo ; que commetteu todas 
a~ atrocidaoes,que violou mil vezes a Consti
tuição. Vinha pedir a amnistia á mesma Ga
mara, que tinha os olhos fitos no Poder. 

O SR. SERZEDELLo CoRREA - Leia o resto. 
O SR. SEABRA - Eu vou ler; mas deixe-me 

fazer a philosophia. 
o SR. SERZEDELLO CORR.ÊA-Leia. 
o SR. SEABRA (lendo): 

« O Sr. Frederic.J Borges - São modos de 
apreciar ... » 

O SR.. S1mzEDELLO CoRRÊA- Leia o resto. 
O SR. SmABR.A-Vou ler; espere. S. Ex. es

tava apreciando com calma as paixões e afflr
mava que a Gamara tinha os olhos fitos no 
Poder. (Contimui a ler.) 

«0 Sr. Buen? de Andrade-Eram actos ne
cessarios na occasião. 

«0 Sr. Se1·;;edello Corrêa - São modos de 
apreciar;- eram actos necessa.ries na occa.
sião ! ! E é porque sã'J modos de apreciar que 
eu os estou apreciando com calma e sem 
paixão. (Apartes.) 

Os nobres Deputados não me interrom
pam» dizia S. Ex ... 

Olhe a ob3ervação a que me referi, ha. 
pouco ... 

O SR. S1mmnE LLO CoRREA. - V. Ex. já leu~ 
Já acabou1 

O.SR. SEABRA - Ainda niio; a cousa é 
grarn. 

o Sn.. SERZEDEf,LO CORRÉA-V. Ex. está en
cobr·indo o pedaço de que faço questão._ 

O Sa. SmABRA.-Não, senhor; ainda não sal· 
tei uma linha desde o principio fio discurso . 
(Continuaci ler.) 

« Estou narrando um facto que o nobre 
Deputado por S. Paulo confirma, quando me 
diz que oram actos neceasarios, na occa
sião. 

«O Sr. Francisco Glicerio - V. Ex. atira 
urna ironi:t amarga à Gamara . .. » 

Eis a resposta. Eitou lendo para adeante. 
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o S1t·.si,:r.zEDELT,~J Coim!h-V. Ex. cede-me · o.o Sr. P1•cs idente ciue uiio continúa :porque o 
estc .. volumc de .'lanac:s p<n"J. ve~· si nii:o p;i.~sou c:xercici(l eh t1·ibuna parlamcuta.r está. morto 
nenhum trecho ? peda it1tol~rancia.» 

Un St~. QEl'CT,wo-0 o:ro.,101• era inca.paz Eis aqui quando s. Ex. sentou-se (riso). 
di~so . (.tpoiados.) Foi (l.(JUi que o tumulto forr;ou S. Ex a sen-

o s1~. :.;;-:.\mu-Pois Iiii.o, e si Y. Ex. se tar-se e pedir ao Sr. Presidente que lhe ga
cer-titical' da.. ininh<1 lealdade, qu() r esp'.•SW x·o.ntisse a Hberàa~,e da palavr-.i.. (ti?): 

mercco? . - - «D~stle que os nobres Deputados entendem · 
O St~ . S:m:r.1m!,LLO Co1~1~t::A-Perdão, não é. que com o rumor devem p;:rtu·rbo.r '" <:lubo-

por ll~s~onfhwça. pi:.ra com V_ Ex. 1 r-..i<;ü.o tlu um espirita, renuncio a. palavra. 
O SR . i"r:.\m:,\-Aqui est;"t o ,.,_,lume. (En· O Si· . ·?resi,fenle - Communico tto nobre 

trega o volume 1i:c cstâ lewlo.) Talvez tivesse Deputado que I•ótlc -cominuar, pois :.i. 1Icsa. 
pula.lo :l.lgttm:\ palav1·<l. mais (l.c:·c. <l it;t· pC!l' garante-lhe a pulavra. · · · 
.v. E:1.:. O meu !wnrado ,;oJ!cg;i, s;.1.Le qu~ não O s~. Ser-:eddlo Con·êa - Não estou fan
tenho memoria, e : poe i:;;:a. pr~~i_so ree~;-rer:;. ~.n.nd•) nenhuma oll\:nm i! cama1~a , estou ll(l.r· 
c;;s~ rolhu.mi~ço (nsa), como .~e 111;,, eiu lrngua.· r <mtlo um fa.cio lüstorico e ver:' ade.iro.» 
gem acarlein ic;:.. 

V. Ex. tenh:1 ';)lcieu~ia, e.:;t:L e a vfrtudc Eis aqui, ~r. Presidente, o nobre D:putado 
do~ .!iomci:s pnblicos e do~ ora•\ons pa.1·la- <\llirmav;~ que n iio o!fenclia. ;1 Ca.maia, ma.s 
rnea t:J.l'es como V. t~;.. E;;tou ~.ql!i em t!efez.::. ! que simplesmente nari·a.v:i um fücw historico 
pi-opria. e verdadeiro! ? 

O ~ 1:. Sr,;1:;:!·::,EtLO Co1~iu::.\ - Aqui está. O S1,. SEI:.ZED1':r.Lo Coun.i;:.\.-ResponrJel'ei a. 
j ú. li. V. Ex. 

O Stt. SE.\Bt: ,-..-Saltei :ilguma cousa.~ O Sa. SE.\D!U .. - Vou ler mais um pouco. 
(W): O S r~. SEitZi;o=:tw Corw.i~.'-.-Pvr Ol'a, não. 

O Si~. S~:.\mt .\-;\grr.ileço ;). V. Ex. a uee:Ja· ((.Eu pão cxp1·iO:i Ü'?nia n.lgu~a it Cam:na. 
ra~::í.o nue acab:-. Lle fozer. _\'ou continuar :.i. l::U nuo tenho o rntmtu de ollcnde1· a meus 
ter: . · 1 colleg~ts; riucro par.i. mim :• libei·dade de 

narrar· um facto, r1ue é ver('.;J.(!eiro, 11uc é 
ld::torico . «0 Sr. Froari~CQ (;[íi;Jrió- V. Ex. faz uma 

ironia :i.marg'1 á Ca:n:i.r:i, c l1ii.Q q ur:r que se 
proteste .» 

Ent\io 1 ! .Jú ·.:ê \- _ Ex. que a:io f.:ii sv a 
Caman quem })i' ()te;;·,uu, !Ui tambcm v ~eu 
chefe. o lea• (cr do Governo nc.:-:sa o•:ca~'iiio . 

?.l~Ú cont i1meno.>: ,,:xfio !! a~im que ~e ha 
de a.~·ttinc::.1· a. :im nisth,» d i:;se o g~ncv:d <_;li
cerio. 

EniiLO 't ! O Sr. ·!ft>ner·al 1 ilic.?; io faliu. v:~ 
como clJde rlo p:u·ti1Ío. como lcadL·,· da lllüÍll· 
ria e c::omo lca:Lci· tio l;overno. ( Co,111;1i1a a 
121') : 

Nilo sei porque essa nuvem de íutolerancia, 
a~s:.iml1randt• a. Gamam ao cbüque de minha:> 
pal:n·;;'a$. quando esse pi·o::etlimento s0 mais 
carde poder{~ i;er apreci;J.do justaa:ente e jus· 
tameme julg<túo. 

E quem sab<: si isso que a muitos !l(ljC se 
a:igura um crime, que a muitos cspirit~ se 
a.figura um erro g1·avb~imo, r.izflo por que 
os nobres Depula.úos tanto $e irritam. n5.o 
~crú. mt1.is tal\l.e, no jub:o sereno da. historia, 
:\. luz das cons';!quencias que se seguiram, 
ntravez da crise que atravessou a :Na.ç;iio e 
dos pel'ig-os que a.me;i,çaraui a ordem e o pro· 
gres.-:o do :paiz, q uern sabe si .a sua. unidade, 
quem sabe si a suu. integl'it1aà.e uiio ser[1. 
tlpontado. como um acto de sr.hedoria, corno 
um acto ele benemerencia ~ 

Quem sabe si este <icto não será compa
ravel ao das Gamaras americanas 1lo tempo 
do Lincoln, em que tudo se perm.ittiu, tudo 

Eis aqui, S;·. Prl:sídentc. o Sr. Serzelltillo ~e fez, tudo se Yioluu: lei, Corutituição, 
naquella oc\!à~iiio fazki exuctamente o que eu auton tlmi;,, dos Estados. mas tudo se calon 
e::;wu Jhz;.:ndo - hisloi·fo. porque n P:i.tria. correu perigos, tudo se con-

üm fucto que cst:i na. ccnsciencia. da Xaçã.o, sentiu emquanto a uni~1tde n~cio:ial estev_e 
e que todos <:on!1ecem? E isto depois do pro- nm~aça~a, ernquanto_ ~ 1ntegr1dac.e do tel'l.'1· 

«0 Sr. Se;·;cr;'cllu Cvr:··/J,;, - ?'iilo c::tou Ü!U· 
ç.an<lo UitltL ironia. à Camarn, estou lltLJ'l'<lndo 
UIU f.1.CtO, que ê histOl'ÍCO, Ci ciC é de hont<.im, 
quo o paiY. inteir·o conhece e que cst:i nf1, 
consciencia ola pi•opria C:~m:i.ra (.tliir.1-tes nu
meros::>s , pr;;t~~los) » . 

testo do nobre Deputado por s. Paulo. tor10 nao fiCGU defrmtrvamente assegura.da ! 
. E~se periodo foi lá., como aqui: o de uma 

. Mas ('-".>;1ti11 iw. n lc-;) « Trocam-se muitos\ frn.uca d.tet.."'1.dura, e tal como cm H.oma.. quan
apar te$ e o ::;r. Ser-.t.ctlelio sent;,i.-se, dizendo ô.o :.uneu.<;a<la..;c cm suas mu:tall1as, o Senado 
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abdi~a.-~a toü.os O!> po1leres e o gen•w:.i.l dicta-1 Nesta occ(!.::ii'ío pl'C'"OC)Uei <i S. Ex. a que 
dor t<iz1u. a lei,_ exccu ta.va-a e puma. 03 trans- dcmonHrassE; a ~u:i a~sever;içii.o; e, no dla 
1-tressores, <18s1m entre nus dur:Lnte. tlo»es ~epurnte, S. Ex .. wnt:~ndo fazfr o. prova. pe
longos nrn7.<:>S de :nugoas, de iul') e tlc ln- nitla. foi l'rocur«r ur.i. cl'is-::m·so <me tive occa

.... ~rinu1s '. ~ '> slfic;r · t.lu proret•:r. COUH) - p::.r~i.~aymJ.1ho <los 
Nesse •lbcur-.>o S. Ex. pedia a arnnisii;i •il!l· l1~~u::>:i:el:tntl• 1> <h F<1culda(le de Direito do i{e

pl:i. para os revutuciunarios. vorquc ::;_Ex. I cllc·. em.14 de dezembro de l80:J, si nlo me 
queria qur) a f<trnilla brn.:.-.ilet1·a. voltas~e à cng:l.no. · 
cottft'att>l'nizaçfto, que ii. rew;lur;ão !J:.i vl<'. t!cs- . ~-~s~ discu:~s·J. sei:!i!'•l'e!:', i"1ti pr~fürido t'.c
pe•h1ç~do. I poi~ ue te1· e.,o;i•!o :1U>cmc lle m;;rna c:atle1ra 

··Dc:vitlo a ess:ts puJn~·ra;; de S. Ex .. foi que 1.Ü(< P.Conomi:t· polit ic:1, 1!ur·~iate cineo annos, 
me admirei fie me ]lanr elie ac~tis:tdü de j Pº" um :t~to .•1H':) muito:-;· pot.!el'ào julg:•.l' 
r.~vo!to>o, elLe qw~ hn,vh' pe(!id.-. o ,·sq lliO!ci- I J u.-1.0 e le;2«ll. m:'<~ '!lle e<l ~c1tlw o direito tle 
n!enr.o (!;1 ví_;1;_;;;!.i~(~·a. e- dí '-S odio~~ t:ornu (On::(:-, 1·e!)ut:1-:.· violeuttJ, a~·bit!·a1·:n. }11·epvtr~nr.o o 

· queuci:>. n:i.Lu1·a i da ~·nnístía. j ill»gal. 
Sl quizc1- poderei ier' ~'· pa:~. J J 1, ~ess~fo c1•: I O::a. ?1-:i. ~ntm·:ü que. terid1.1 aquelle pu-

1 l de OUlUlJl'ü de 1. Süo), l:lai:; uO.lU. 'O 1Ji:;;~Ul ' ::u l 1·1~H.\íllJ. üe btiOSllS tnO<;D,:; l.·1:;;1,,[i,\u ii,:,; \lllIJü~Í
dc S. Ex. c.;11c··, tU iy;·a1;1J1<t que. a C;iLll) transe. pre-

Poderei ]e!' rnai~ um odrn no voL f)'·. t•:atbu ]H'eeucitC~l' i1 cu.llen·:t ele r.uc (mt o sou 
:r:mg. :!! .j, ~CJL•rC ;i, nmnístía. E tam;wm n•i i -2'."t,p:·ic:ta riu. vj:;do em :i.' ixíi•(; do l'odel' o 
Tol~ .:!·~ p 1g. 520-di~cu~·~·) J..Ja~·~~f un1n. .. ~x-1 tlll'8et01· de ~!1tfío tla Facu!Un<.le, cu, ao abra.
pUcaçiio '[)eoSu;lL ! •;,d·PS, r·on núatlo p::i.t·:i. ~ervn· Jc piw;,nympho 

Em t.r;•lo~ e~te,; discurs•'s S. Ex. tez as l'e· 11Ls bacl1;u·::·!mJLr .. •;;. muito 11mes tle ser rein
ferenc:i~\S "~ m;lÍS rJe5hon:·n5as ao ~forechJ.l tog;1·:.,;.lo. e qt:a1~do uinda .. :me aehaYu. no exilio, 
Flol'iano Peixoto. ::;.;r,,u;x:esse, c-;1m mais uli me1;os vigor 

Tenho responrlido ã. parte do discur~·) a que áqu~iles que t~LO ;ulh~.1·1h e imreplJ:;.rnente 
se ri.:fe1·iu S. EX·-, is~o é. tenho. pn>Yil.úG que h'1r1i1~ s:: l vatlu a lrnnr<l c\:é Fa.culó•de e o 
muito depois que se dis~ipou 110 2spfríto ,Je JUé'U r11re1w po~te1•g:ttdo e -.-rn ipenüiado ! 
S. E_x:. a. pl·e~ecuf1ilÇÕ.O 1le que 0 M:neehul Puis bem ; :~ sokmnh.\;,de d<.'. collação elos 
Flonanoqueria :;e perpetuai· no ?0úút\ po1·ciue gt·aos acade1nil'.:ns realizou-se. si me nfio en
nesta thna j:.i. o '.lla~·ec 1ial tinlw. ~,e\x;•do o g.:ino , ~. 1-1de1h:zembro. conen<lo ins~stente
Poder. S. E.x. e;;rn\·:t em imnc:i- uppo,içfiv no I mente bocttos de que :L ·ordem :ocr-b ]JOrtur-
1\larecl!al 1azeudo-lbe ;:;,s m<:1s acre~ cen~ batia nn 1·eci;!lO •L~ Facul1ha1e. e que e;_1 não 
suras. . l teria li bm·J;ule pam lallar _ · 

O SR. SE1tzEDELto CoRPJ'.A - .«:nnca. 1:on- os,., P·\XL\ l' ,,10~_•,• •u 'u 1-,.t'o ~ n··ta 
t t 

' · t · t' • 1 H • • • - '-• • v 1" L l< - vÜ ~ 
es e1_ 1$~n; con .e;te1 •1ue 1 ,·e;;sc: p;·.,nunc1c;r o 1 <lo <líscurso de v _ Ex, 

um discurso cunt1·a a. reiurrna üc•s 13 Q:er.e-
raes". " O Sa. St-:.\m;o>.-:\iio sei si const.a. 

~Si:. SEA1:1.:A-E com l'~l:>.•Jio ao acto que I O SL:. P.•UL.'\. R,u1os-Ci . .m~ta., eu E. 
rel•Jl"!!JíJU os J.:l g1~11t•rar-s. Ju1 S. Ex. onem o 0 ~ . 1- . 
cla~~ilicou <le in..;{1füt.itudo1ml, ai.:1;w~>:eiit:indo l .;; ~1-:. :-;E ,~in:,\.-Eu u:zrn., ~e1~.li o1·es. que 
que o Go\·erno no di:~ t'rn qur~ o pru ti.::o:.,u 1 • - ~x ·, ll:l.l'i1. pro,·:u• CJUB 1 eu IJJ't 'g,_1.r:l a. i·e~·o-
tinlm a consdencia lle que çra um acto incu·1. luçct' ': ieu ~tqui peno.to~ 1~0 rneu d 1scur·so que 
~üiucional ! ! ' ~.e rl'k!'er<~ aos g0Yc1·no~ (:o N.10 Grande do 

liada <L l'espo~t:i. couvcnitnte e irrespon~ !::'!_il e p.,~;;ambuco, « :t~ml:' _lm po;· o.'.ti ~ '.'tS 
dívd O.ü dign~ Depm~~d~i pelo P;1râ, o S1·. Ser·- '1,1 dr~do~1-;:~d'.;º'_;;; » 0 q ;,i~ p1 ~' º:~u,po1 ~u te 
1.e•le!lo Conea, IJernuna n. cainr1.1·0. nue eu ''1,~ b.lncu.c:i, LO 01 a.ndens~, p, ott~tOs, pOHJUe 
venhu ao encc•nt1'0 •ln. sofregui•ffLo e~u que ~l:i: EE~., su~t8ntan~o u Governil.dur do ~s
esta o não menos di•'no Deputado por santa w.oo, n.w podiam ~eixal' de protestar, nao 
Catharina. o 3r. Pau.ht Ramos, respondendo pi·,ivoc_a,1o por miw, mas provocado:; por 
igualmente as. Ex. e~sa lenura.. (lla apartes.) 

Quam1o. sen!1ores, rcspom1ia ao diseurso do E.u creio, Sr. Pre5idente, que 11ão sou 
il lustre Dc:putad.o JJor s. P<lHlü o ao Si•. Ser- ohr1g:;.do a foier elogi'l~ úquelle:; •~ quem 
zedello Cor1 ~<J .• o digno Deputado por fonta 1 faço opposlç~o; portanto, a nwnos que niio 
Catlmrina. o S1•. Paula Itamos. tleu-me o se· me quei1·am a.rrnucar eiogios, que não quero 
guinte. :1p:wte. ~i e que _nfl.o estou cum ~ mc-1 i:~:-'T:}_t~ P.~s~ofü;.:~~ as censur'1ti u um poller• 
lt;\Jl'Jt:l tea.c;.Li ç01uo ~UPlH t~-~ !; I'epe~:e u Sr4 ~e1-- 1 11u~J·-11~v a.1~i.>, ... to1·1.J.:.. 
zedello: · · J·o;·am. esta~ ce11;,;ura:< qLte arrauca.rJ.m o 

prutt:~ÜJ ó.os nülJI'es lJepUL'.lUO:> elo Hfo \_i.ri1.ntle. «O Sr. Deput:ufo pela. fühiii. o Sr. Seabra, 
depois quo 1;elu i<.mnistiado, preg-ou a rcvoltu. 
ao~ :;eus a.lumnos.:» 

O SR. PLI:.-.10 CAsADo-lsto era. d.epoi~ da. 
<'>mnistia.. 
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•:ot:i::a l•.11'(1. da lei? • int~r;·om)icm o oi·wfo·i·. ) - · 

O SR:· ~EA Bl!A-Depoi;; da 11mni;,tin eu e~- ; se deixn.r··~ J0;·n.r pnr esta> cr.mtilcnas; dÚ·e 
t.~L ''ª irnp~d i·~n •IP._ 1\izer que _º Sr. Gastilhos 

1

. estar com LJS ol!to~ lJem :J.bertos: (AtJart~s 

o S•~ -· Pu~ro Q,u.-1.oo _ Ni!.o foi isso, fGi ~nllo1·c~ - ~izia eu. e rvi is::o o que escan-
i .'/no1·a ;1tc. d iclwloi· ... (:l rai·t«>.) dal17.ou 03 no.ires De~utados . . . 

O SR. SEAnR,\ _ S1?nho1·es. eu aui~.s da \ O Sn. !3EZERI~lL f il:"TEXE CLE'. - Realm_ente 
11.ru11ioitia jul~:wa 0 Sr-. Ca.stilhos i!:morante, chamar lf;nOranto. ao Sr. Ju lto_ de Cas~!lhos 
tlcpoi.~ da a wnist;a hei do jul·.,.a.i-o s:i.uio ~ ~ra IJ•i~a e:>:·and:i.ltza.r. O que e certo e que 

• , • · 
0 isso est<~ doendo t am bem . o ~ !~ . P Ll l>iO CASADO - A prova de que - . . ' ' 

\' .. Ex. nilo proco lc c :1m sincel'ifade.qua.nJo O SR. S~AER.'..7"" -4.. mtm 1 f'.orque 1 V:m ~er 
•·ive :.i qui un. Carn;.1.m a fa r.er promes.>ns ·de e eis aqui ~ prJp:~g~lnda;_ «_a Republica e o 
• ~•mfr:itcmiz:: çâo e innoceuci::i . est:i. cm que go\·erno do interesse da. !\:i.ç:to . .. 
pouco t\. •pois ile ser-lhe dadli a ainni,;tia. 
V . Ex . clin.m:i.va a um ll'Jtnem rla c"'mpe
r.t-nch e illustra.c:ã.o do Sr. Julio de l'astilhos 
e :i. um homem da sua. honra1',ez e hombri
r1;1ue •• • 

OS:: . ·si,;.\r:;iA- V. Ex. ~stã fazen·lo um 
discu rso pa.rallelo :i.o meu ? (A partes .) 

«Dfrcw·so Jli'r!(.~rido pelo ])r. J . .T. Seabm e;n 
i4 de 1Jc.:;•;1;;!1ro <le 18!15 1111. Facv.lt.latlc de 
Direito do Recife, P"!I· 18. 

A R"pub!ira ú o ~ovemo dos interesses da. 
!:\aç·iio. da vi 1·turle, ou ú o ;;overno rlo vicio, 
de audaciosos a-;-al t.ant.es i.lo posi<;ões, go
\·emo do capt-icho. da. ambiç-lo e do extcrmi
nio ! (AM~lausas) . .. » 

Tenho " direito ne fazer da trihuna da 
G:i.m:~1·a <: 1fa. t r ibuna. p:.ipul •r. dos homens do 
~o,•crno. o .iuizo que ente:ider, de accorJo 
(·om <L ininh:ieoDsclencia.. (:l jH;;·tes.) O Sr~. T1mmll':O ri.\ Co;;T.\ - E nottl·Se que 

Agc-.ro., -pi:::rg unto :i.o nol>re flcpufado por re!eria-:-;c V. Ex. M cÍ'l;\\liio Prudeate de 
:::anta C;ttha rina. : poi· que 1•aiã.o V. Ex. disse ~- lorae:s, que ilgOJ"ll. .:;u::te11La . 
. que ('li pt·~g:~\'il. a rernluçãri '? Ent:io préga.r 1 o Sr·~. ~i·:M>R.\ - ::\fw me relei-h\ tal ao 
:1 r~;vo !~1çu o e .~cll~Ur·~r_o G(l~erno '1 Sr. Prnde!lt.C ue M11r:L<'S e t:1nto que digo 

::;~o e.:! rn1;:or1a, rsi a. pregaod·~ a revo- ne:>te mesmo di::cut·so, {X\". L4. 
IUl;<lO contra 11 GovProo, p<'rquo estu. comba- · 0 

l.cudo o Si·. P:-url~nte d -~ Mor;•c·s ; ai nr.1 ;~ hon- « E' p t·eciso. se:nliot"S. que a Republica 
u•m. o Hlnsti'e ílcpurado pen· Pe\•rn.1.mbuco, o vn\lia rrml:< que ~~ nw11a1·dlia . e po.ra isto é 
:-::· . H;\rho.-a Lim:1. fpz u m <li:;curso c: mt: ·:1 o mistur que ~eja u m:L r-c:i li•'r.d~ o re.~peito a.os 
l 'r.-~ i · 'cu te da R-'pui.Jlka, pedi n•_!o :\t é a tlc din·it11;; •los cithL•Ews e 11 :i.moi:- à liberda:ie ! 
c:-i'l tti;iiú ti -: ll'i;; de (·Xte;·m inio ! ! 1 : \ fJ11lrt1Mo«.) 

O ~1c TmnTJJ m ri,\ CoSTA-Pú le fic11 1• •'<lr tn Con liemos no (;O\"cr:io rlo inelyto St'. Pre-
cle q111• O llLIS::'U 111:no1· 111ter-e~se e que e[[.~ Yii Sidente d :.t Re;:11l:lic;i (u S;· Í'nalen1e de i1fo
ate 1;; ~11.: J1uvemb1·0 de lts9;S. nu:.<) e:>pei-nudo que eutr:u·á tcan::a . aberta e 

O S1: . ~F.A TU:A - Que l'omccEo sinii.o sup
port1d-n? El!e irtL co1·tamentu n.té 15 de llO· 
\'t!:nilro 1ll• 1 ~98, pmq ;ic; e,t.1\ com i~ Na(:il .... 
L'01n :•:; f!l:l:;;:>e~ <\ rmadas. com o p:t iz. Eõtti. 
g .. \·cr nan<lo c" m p•tirio•ismo. 

l' .1r $ 1:. 0 1•'.l'üTAnO - E nú" cstwmf\~ aqui 
tJ 'L: ';i. o comha !.:; r até q11e 1:110. co:nplete o 

l"e:>OlUl<\lll0llLe 110 C-.:t.inin\JO ua k i. por tan tO 
tempo despreza1fa e villepPCHliadil. ! 

E co1110 111io i-c1.:ordar, taml;em, dizia eu 
nes te mesmo úiscm·s•). p;1g-. l :;. nest;1 cerimo-
11 i:i., o nome d u actm1l Presidente d:i Repu· 
hllc;1,, o Di-. Pl'U<lent" 1lo '.\-fontes. que, com os 
n.pplaus.is de tcJa:::i. o. na<;ii.o. 1.c1n procurado 
re.;;tc1l,elc.ce~: o impc,rio •l:l lei e o r1<gimcn da. 
mor-;d i 1laúe ;~ rl rni11is r. 1 · ar.h·a ? tempo a 15 d e novcm!Jr(), 

O Sn . l:Ez1,;~1u L Fn~;rr-;:o-;Er.r.E - Põ<le 
si.::na1· !Jem i~sv no seu dii:curso. 

con- ;\Iuito ha aind<l a fazer, mas ê certo que, 
em pouco mais dcum iumo, muiw tem Jeito 
o govenl<.l civil par-.i. a ~al vaç:ão da Repu
bliêa. (Apoiados r1c1·aes).» O SR. SEABRA- O que ? 

o Sn.. BEZER t~IL Fo:uF.NBLLE- Que nós es
. t'.l.moi: aqui disvosws a fazer-lhe guerra. até 

que (~!Le cornpl !te o tempo em 15 de novem
bro de 1898 . 

O :"H .. SE,\UP..A - V. El:. sa.be que quem 
collsig r1:1 os apartes no meu tli:;curso é o ta
.::l1n~rn.pho. eu n"'o 1·ev::jo a$ nota01. 

E~ll• ll certo c.1~ que o •~p : t1·te uc: V, Ex. se1·:i. 
co11~1~t•;l.!lo; m:1s e,;ton t:un·bem certo de rtu e 
u illustA' \' Se-. Pi-;:~ich:nte \l~ i{P.pu!;lic-u. uii.o 

C;1:norn 1'. 11 

O S1~. PAULA Il.\}IOS - Neste ponto fez-lhe 
justiça.. 

o SR. TmoT!I P.O DA COSTA-Não comba teu o 
cidad:i.o Presidente q uando redigiu o maoi
festo c'!.o Sr. Almeida B:l.n-eto, que lbi escripto 
pelu puo l.Jo de V. Ex. ·i 

o SR. Sr:.\ 1m.\- O que le\'úu o Mor e Depu
t:ldo 'POr S:rn ta C:\t.h~ll'iu:~ :~ a!lirtntll' 'llle eu 
jH-tgú.1·<1- :L r evt•Lta eutre o.s alumueis !Ui este 
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trecho de meu discurso que se encontra á Havia alguem que queria me chamar para 
mesma pag. 18, em continuação ao que li a o terreno das retaliações; e eu então disse o 
Gamara, e que começa: «A Republica é o seguinte: 
governo dos interesses da nação, etc. (Com energia) E José Maria, sim, o in-
. « Si o é, dizia eu, eêde revolucionarias, vós fatigavel patriota, o martyr da liberda
tambem; revolucionarios pela victoria da de, o mais decidido defensor da,. democracia 
lei e da honra ela Republica, .pelo imperio da nesta bella terra.» (Rom,p em calorososapplau-
justiça e da dignidade de nossa Patria, sos.) · 
(Calorosos applausos. )» Mas, senhores, não me arrasteis para este 

terreno escabroso, quando quero e devo diri
Pois, então é prégar a revolução, o facto gir- me exclusivamente aos Srs. bachare

de dizer : «sêde revolucionarias pela victoria landos . 
d<t lei, pela Republica. pela Patria 1 !» . Hoje deve ser um dia de festa, de paz, 

O SR. PAULO RA:Mos-V. Ex . deu armas de harmonia, e o nome deste beróe é e deve 
e cartuchos aos meninos e depois pediu que ser uma bandeira de luta e ne combate, um 
não atirassem. grito ele alarma e de guerra! ( Applausos.) » 

O SR . SEABRA- O nobre Deputado deve 
saber 0 que é um discurso, é uma peça in- Então, senhores, pregava eu a paz ou a 

guerra 1 ! 
teiriça, e, por consequencia, como V· Ex. já Aquelle nome, si m, dizia eu, deve ser para 
vem se sangrando na veia da saude, dlzendo os republicanos uma bandeira de guerra, e 
que eu dei armas e cartuchos aos meninos e oxalá que sobre esse tumulo não cresça in-
lhes pedi que não atirassem~ ! d'"' t 

O nobre Deputado ag-ora os chama meninos, 1!1eren e a herva·que costuma ... 
sem se lembrar quem são elles, é a mocidade, O SR . PAULA RAMOs-lsto não está no <lis-
o mais forte baluarte da Republica! curso de V. Ex., esta no novo discurrn . 

So préguei a paz e a harmonia . O SR. SEABRA- V.Ex . é que está julgando 
O SR. PAULA RAMos-Leia o período ante- · o meu discurso? 

rior a esse. UM ~R . DEPUTADO - V. Ex. quer que s1 
O SR. SEABRA-Vou satisfazer ao nobre chame a essa peça oratoria um discurso aca-

Deputado. demico ? 
O SR. PLlNIO CASADO - Está abaixo da 

. «Como assistir impassível ao trueidamento critica. (Não apoiados.) Isto não é um dis
barbaro de nossos irmãos rio-grandenses, curso academico,é um grito de guerra. A aca
aquelles bons e invictos brazileiros, por um demia do Recife devia sentir-rn enverll'.o-
tyrannete ignorante e sanguinario ? ~ 

Como fechar os ouvidos e ser inrli:ll'erente nhada · · · 
aos gemidos que ainda se ouvem das victi- O SR . SEABRA-A academia doRecife,que. 
mas feitas naquellas bellas campinas, mesmo durante 17 annos, deu-me as provas as mais 
depois da paz cl.e 23 de agosto 'I eloquentes de apreço, -a academia rlo Recife, 

Mas então o capricho de um homem lia que so:ll'reu tudo, para impedir que a padeira 
.de ensanguentar toda uma nação 'I ! » que me foi arrancada fosse occupada por ou

trem, a academia do Recife não póde deixar 
Onde a revolução'{! de repellir esse insulto que o nobre Deputado 
UM SR. DEPUTADO-E' uma peça inteiriça· acaba de dirigir-lhe . (Apo iados.) 

leia toda. ' O SR . PL1N10 CASADO- Não lhe dirigi in-
0 SR, SEABRA-Pois não; todo o discurso sulto algum; apemis disse que não se tratava 

é impossível por ser muito longo, mas todos de um discurso academico, mas sim de um 
os trechos lidos pelo nobre Deputado por discurso politico. 
Santa Catharina, não ha duvida, os lerei: O SR . SEABRA - Que r espondam a V. Ex. 

«Ah! senhore;i. tambem quero 0 amor como 15 gerações que me applaudiram senipre, 
base, a ordem como meio e progresso como fim, gerações que passaram sagrando o meu nome 
mas como prégavam e quizeram os sinceros e a minha dedicação, e que não se lembravam 
martyres da liberdade de nossa patrla; os e nem tinham noticia de que V. Ex. existia! 
martyres deste Pernambuco mesmo; como O SR . PLJNIO CASADO - V. Ex . é um 
quizeram e sonharam Caneca, Nunes Ma- velho e eu um moço. 
chado, e . . . » O SR. SEABRA - Sr. Presidente, o ser 

Quando assim fa lla va se mo deu 0 seguinte velho é ser prudente e eu sou velho e pru-
aparte : dente e por isso não respondi ao nobre Depu

tado na altura de suas palavras. ( Coiit'inua 
« E José Maria?» lendo.) 
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« Bello espectaculo esse do congraçamento 
pacifico de todas as forças vivas da Nação. 

Se me afigura assistir a um Congresso de 
paz e de união da familia brazileira ! 

Eis aqui. E eu prégava a revolução, 
quando dizia que se me afigurava assistir a 
um congresso de paz ! (Lendo) 

« E, acaso, nascemos sob o mesmo céo, ali
mentamos as mesmas crenças, possuimos as 
mesmas tradições, fallamos a mesma lingua, 
adoramos o mesmo Deus, para sermos dous 
bandos inimigos, duas hordas fratricidas ~ ! 
( .4pplausos.) 

Quando o amor deve ser e é um manrlamento 
para todos os povos, o adio e o extermínio 
podem ser a lei para a Republica füazileira ~ 

« Não, senhores, é preciso a paz par·a a sal
vação da Republica, a harmonia entre irmãos 
para a prosperidade da patrüi. ! (Applausos 
geraes.) » 

Chama-se a isto prégar a revolução 1 ! 
Quem desprevenidamente verá nas minhas 

palavras a guerra e não a paz 1 ! 
Ao concluir, senhores, este meu discurso, e 

tendo de agradecer ás senhoras que, em grn nele 
numero, concorreram aquella solemnit.lade, 
ainda proferi eu palavras de paz. (Lê) 

« Minhas senhoras, entrastes neste templo 
do direito confiadas e tranquillas, e podeis 
delle Sc\hir com a mesma serenidade de animo 
e o mesmo desassombro. 

Só respirastes neste ambiente os perfumes 
df1 justiça ; quanto vistes é verde corno a es
perança e azul como o céo ; nada de encar
nado ou de negro; nem sangue; nem luto; 
nem Iagrimas, nem dor. ( Applausos.) 

Neste ~antuàrio augusto, onde se ensina o 
respeito ás vossas virtudes, eocootrareis o 
amor do esposo, a caricia do filho e as espe" 
ranças dos paes ! (Bravos, muito bem.) 

Estes homens de béca só sabem ensinar es
tas cousas: o amor e não o adio, a fraterni
dade e não o exterminio, a liberdade e não a 
tyrannia, a força do direito e não o direito da 
força!! ... » · 

·Então onde, senhores, a revolução pré
gada 1 ! 

o SR. PLINIO CASADO - Isto é um discurso 
de collação de gI'áo ~ ! O discurso nesta occa
sião deve ser ptiilosophico, jurídico ! 

VoiEs-Oh ! Oh! . 
O SR. SEABRA - Agora permitta V. Ex., 

Sr. Presidente, que eu diga quem é revolu
cionaria. Vou contar uma historia-historia 
verdadeira, porque é de hontem. 

Senhores, em materia de revolta, póde-se 
perguntar neste paiz quem jogará a primeira 
pedra~ 

o SR. PAULA RAMOS-Não ha duvida! 
O SR. SEABRA-Não lrn duvida, diz o nobre 

Deputado! S. Ex. é o primeiro réo confc;sso 
de revolta! Revoltoso foi S. Ex., quando 
occupava um cargo publico, armando até es
trangeiros pafü depor o governador do seu 
Estado! 

V. Ex. era director de terras e colonização 
no Estado de Santa Catharina e procurou far
dar-se de soldado raso para depor o governa
dor, o Sr. Eliseu Guilherme, sendo até repel
lido pela população daquelle Estado, que o 
obrigou, da primeira vez, a seguir viagem 
para o sul! 

o SR. PAULA RAMOS- Peço a palavra. 
O SR. SEABRA-V. Ex. é, portanto, revol

toso, com a circumstancia aggravante de ter 
abusado do carg0 que occupava p::tra armar 
individuas, muitos dos quaes estrangeiros, 
que estavam sob sua autoridade, afim de pro
curar depor o illustre governador de Santa 
Catharina. 

Nesta celebre e celebrada jornada perde
ram a vida alguns cidadãos, entre os quaes o 
digno medico Dr. Cordeiro, e foram feridos 
outros, entre os quaes o Dr. Paula Freitas, 
meu cunhado, depois fuzilado pela lega
lidade. 

Eu, Sr. Presidente, tenho a franqueza de 
minhas convicções, e nunca neguei que 
tivesse me revoltado contra o governo pas
sado. 

Si foi erro, o erro está passado. e o bem (:a 
Republica exige a confratemização de quan
tos a amam. 

Fui revoltoso em 6 <le setembro; estive 
asylado a bordo dos navios revoltosos e 1lepois 
nas republicas do Pl'ata, onde todos foram 
cavalheirosa e gentilmente acolhidos. 

Não instiguei, e muito menos provoquei , 
depois da amnistia, a revolta no seio da Fa
culdade de Direito com o meu discurso, con
forme acabei de demonstrar. - . 

o SR. PAULA RAMOS - Não disse que pro
vocou, disse que·prégou ! 

O SR. SEABRA-Disse que prégou ! 
V. Ex. não prégou, mas fez a revolta de 

Santa Catharina ! 

o SR. PAULA RAMOS-E' exacto. 
O SR. SEABRA-Eis ahi: é S. Ex. quem diz 

ter sido revoltoso ! 
o SR. PAULÀ. RAMOS - Não fui revoltoso 

como V. Ex., mas em outras condições ! 
O SR. STI:ABRA- Na condição de revolto~os 

não ha clifferença, a não ser de r cvolto ,;os 
victoriosos ou vencidos; e eutre nós a cliffe
rença é que V. Ex., chef'e de uma repartição 
de alta importancia, armou até allemães, es" 
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trangeiros, para depor o governador de Santa 
Catharina ! 

o Sr. Presidente- Devo declarar 
á Camara que a pr0rogação da hora está 
terminada. E, pela confissão que acaba. de fazer, é réo 

confesso da r evolta. 
Quanto a mim, aqui estou exactamente 

précrando a paz, a confraternisaçãe dos bra
zilelros, e ãedindo o apoio da Nação para o 
Governo do integro St•. Presidente da Repn· 
blica, «esse homem immaculado », na phrase 
incisiva do Sr. Serzedello Oorrea, no anuo 
passado, mas em quem hoje se descobrem 
todos os vicios ! (Nilo r.poiados.) 

o SR. TIMOTI-IEO DA COSTA - Ninguém diz 
que elle tenha vícios, mas que trahiu a soli
dariedade política que tinha com o seu par
tido. 

O SR. SEABRA - O Sr. Serzedello já disse 
que elle não era chefe de partido, visto co_mo 
o Presidente da Republica é chefe da Naçao ! 

Resta-me pedir desculpa á Gamara de hayer 
por tanto ternpo, á víst<t das provocaçoes, 
rouba.no a sua preciosa attenção. 

Fui directamente provocado a dar estas ex
plicações necessarias, relati_vamente á par~e 
de meu discurso que precisava de expli-
cações. . 

Aquillo que me par:ceu que de_v1a ex
plicar expliquei. Não -ve.1am os ffi PUS illuscres 
colleg~s no meu procedimento sioão o des
abafo natural de um homem que se defende 
de accusações graves. . . 

Fui um revoltoso ; mas, segumrlo os prm
cipios do nobre Deputado pelo Pará, quem 
ti ver sido revoltoso não póíl.e see dedicado a 
governo nenhum! Então, vós não . podíeis 
sustentar o Marechal Floriano Peixoto, por· 
que vos tinheis levantado contra o_ Marechal 
Deoiloro !. .. O exercito e a armada uao podmm 
sustentar a Republica, porque levantaram-se 
contra a monarchia ! Para que, portanto, 
accmar a este ou áquelle ele ter sido revolu-
cionaria? · 

E que é a amnistia ? 
A amnistia é ou não o esquecimento? E' 

aquillo que a lei diz que deve ser, ou não é 
nada ou então é o engodo?! O nosso dever, 
como' r epresentantes da Nação. é congregar· 
mo-nos para salvarmos a Republica ! (Muito 
bem, muito bem.) 

o Sr. Miiton (pela ordem)-Sr. pre
sidente, estando na aotesala os Srs. Olympio 
de Campos, Felisbello Freire e Costa Dori11, 
Deputados reconhecidOL pelo E~tado de Ser
gipe, peço a V. Ex. que nomeie a Com~ms· 
são que deve dar-lhes ingresso no recinto 
afim de prestarem o comprom1so legal. 

· •O S:r.Pre!ii~de.nO .e-ConviclaosSr;;.3" 
4" secretarios a. irem receber os me~ motJ que, 
senrlo introduz idos no recimo,pre~.; r,am junto 
á Mesa, o compromisso regimental. 

O Sr. Serzedello Cor rêa (pela 
ordem) - Sr. presidente, ~onvém absoluta
mente liquidar esta questão pessoal. Peço 
a V. Ex. que consulte á Camara si concede 
mais uma hora de prorogação para que eu 
possa dar de prompto, em phrases escoteiras, 
resposta a.o iUustre Deputado. 

Consultada, a Camara, concede a proro· 
gação pedida. 

O Sr. Elt"ico Coelho-E;tranho, 
Sr. presidente, que um ad vers!lrio t_'.i.o lea~. 
orarlo:l' tão talentoso e cavallle1ro ta.o apri
morado. como todos nós reconhecemos na 
pessôa do Sr. Seabra, tenha rebuscado no 
meu pobre ct.iscurso arma alheia e menos fe
rina para vibrar contra o illustre Sr. Serze
dello Corrêa neste prelio ingrato a todos os 
respeitos, no qual intervenho a contra gosto, 
simplesmente para restabelecer a verdade. 

Não retiro palavra alguma das que pronun
ciei desta tribuna relativamente á eleição do 
Sr. Serzedello Corrêa pelo Districto Federal. 

Entretanto quero render a S. Ex., digno 
representante do Para, com as minhas home
nagens. inteira justiça 

Confesso que houve um momento em que 
se me aficrurou,bem como a alguns Srs. Depu
tados, q ~e o Sr. Serzedello Corrêa guar
dara resentimento do Governo do Marechal 
1<,loriano Peixoto, pelo facto de ter S. Ex. 
purgado na prisão política a mera suspeita de 
·coparticipação com os r evoltosos de s,_etembro. 

Pensei que o Sr. Serzedello Correa estava 
disposto a romper os laços ~e solidariedade 
que contrahíra com o Partido Republicano 
Federal, que continuava a apoiar o governo 
do bravo Marechal Peixoto. 

Eno-anei-me, Srs. Deputados, pois a con
d uct; política do Sr. Serzedello Corrêa 
em vez de confirmar as minhas conjecturas, 
desmentiu-as cabalmente. 

Collocando-se ao lado dos amigos que 
vinham consigo do Congresso Constituinte 
(apoiados) ... 

O SR.. NILO PEQANHA-Ao lado da Repu
blica. 

O SR. Eruco CoELI-IO- ... pugnando contra 
es desa:ffectos da Republiea, o Sr. Serzedello 
Corréa, tem dado exemplo de lealdade, copia 
de ta.lentos e trabalho i11fa.tigavel ao Partido 
Republicano Federal (apoiados), de ~odo a 
exigir o seu procedunento a declar;1ça,o cor· 
de1.d, que agora faço. . . 

Confesso que errei com aventurar .]LUZO 
meno;;; justo t>obre a grandeza de animo eu.e-
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dicação inexedivel do Sr. Serzedello Corrêa 
pela Republica. 

Isso posto, tor·no a dizer que de facto S. Ex. 
sentou-se entre os representantes do Districto 
Federal nesta Camara,graças a um contigente 
de votos com que o estrangeirismo amedron
tado algum tempo por Floriano Peixoto pre
tendia reagir então arm:1.11do os re3entimen
tos do Sr. Serzedello Corrêa contra o bravo 
Marechal apeado do guverno. 

o SR. HEREDIA DE SÁ-Não apoiado, um elei· 
torado independente que não usa de actas 
falsas. 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA-Ora! Quem 
falia em falsidade de eleição. 

o SR. ERICO COELHO-Não me referi á to
talidade de votos que o Sr. Serzedello Col'rêa 
obteve, mas ao contigente que lhe deu o es
trangeirismo despeit.ado contra o governo 
energico de Floriano Peixoto, 

Pois acharam-se enganados os revoltosos 
de setembro, nacionaes e estrangeiros, que 
pretenderam vingar-se do bravo Marechal, 
prestando-se o St. Serzedello a trahir o seu 
brilhante passado de republicano. (Apoiados.) 

r~ concluo, na esperança de não me ver en
volvido de novo nesta perlenga ingrata 
(apoiaclos),entre o digno Deputado pela Bahia 
e, não menos digno representante do Pará. 

Tenho concluído. (Muito bem, muito bem). 

O Sr. Paula Ramos - Sr. Pre
sidente, a resposta que devo ao nobre Depu
tado pela Bahia será breve. A accusação de 

·S. Ex. versou sobre dous pontos, que passo 
a apreciar. 

O primeiro foi antes a defesa propria. feita 
á custa da leitura de trechos destacados do 
discurso a que alludi; o segunno foi a decla
ração de que fui revolucionaria. . 

Quanto á primeirà, responderei com o pro
prio discurso de S. Ex. Pen&o que a resposta 
cabal que nevo dar ao nobre Deputado é ler o 
discurso que S. Ex. proferiu entre os seus 
alumnos da Facu!da·le de Direito do Recife. 

Para rebater a minha accusação, S. Ex. só 
tem um meio: declarar . que já mudou de 
idéa. · 

O seu discurso é uma peça inteiriça, no 
qual, ao lado de verdadeiras flores esparsas 
sobre as cabeças das gentis pernambucanas 
que o ouviam, encontram-se phrases como 
esta: 

« Ainda ha por ahi uns dictadoresinhos que, 
para honra nossa e completa victoria das in
stituições, devem desapparecer, e aos quaes 
a historia fará a justiça que merecem. 

Cahirão amaldiçoados por toda a Nação e 
voltarão á obscuridade, de onde nunca deve
riam ter sahido. 

A Republica não se consPlidará, é mister 
que ninguem se illuda, e nem gosará de paz, 
emquanto não desapparecerem os Casti
lhos ! 

Os republicanos si nceros e bem intenciona
dos não podem e nem devem estar tranquil
los, a respeito da sor-te e do futuro d<1 Repu
blica, qu11 é mister ser amada pelo povu, já 
que nãu foi feita por elle; e o meio 1le conse
guir-se rnmelhante d. ·sideratum não é certa
mente o que foi empregado pelo Go· e1·no pa~
sado, e, muito menos, o de que teem lançado 
mão certos governadores. tyran:1etes de· come
dia, feitos pelo celebre sy;;tema das accla.ma
ções, os q uaes ta.n to teern trabo.I hado para 
que a Republica seja reputada uma insti tui
ção odiosa e maldita . » 

Encontra-se ainda esta outra parte, de que 
só lerei estes ultimas trechos : 

« Indignos são os que não se revoltam 
diante das desgraça;; da Patria ! 

Corno não revoltar-se o ci ladão ante uma 
tyrannia aviltante para a Republica? 

Como assistir impassivel ao trucidament.o 
barbaro de nossos irmãos rio-grandenses, 
aquelles bons e invictos br-azileiros, por um 
tyrannete ignorante e sangilinario , e o que de 
horripilante se te111 pas:sa lo nos outros Es
tados da l{epublica·? 

Como fechar os ouvidos e ser indifforrnte 
aos gemidos, que ainda se ou vem, das victi
mas feitas naquel!as bellas campinas, mesmo 
depois da pa.z de 23 de agosto ? 

Mas então o capricho de um homem ha de 
ensanguentar torla uma nação ? 

A Republica é o Govemo do interesse da 
Nação, da virtude, ou é o Governo do vicio, 
de audaciosos assaltantes de posições, Go
verno do capricho, da ambição e do extermi-
nio? · 

Si o é, sêde revoluciooarios vós tam bem.» 

Mais adiante lê-se ainda o seguinte: 

« O consolidador (o Sr. Seab'ra refere-se ao 
marechal Floriano Peixoto) acclama•io a ia 
desmantellando e sacrificando; é mister os 
esforços congregados de todos os bons e sin
ceros republicanos para salval-a ; e não são 
as doutrinas do jacobinismo perseguidor, in
teresseiro e sanguinario as mais convenientes 
e opportunas. » 

,E' com este discu1•so, que S. Ex. proferiu 
na Faculdade de Direito do Recife, que re
spondo á primeira parte. Quanto á segunda, 
confesso que fui revolucionaria; revolucio
nario contra o governo de Santa Cathal'irn1 ; 
revolucionaria contra o despotismo; revo lu
ciona.rio contra o arbítrio. Revoltei-me con
tra o governo revo1ucionario do meu Estado. 
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Dissolvido violentamente o Congresso Es
ta.doai, elo qual eu era membro, dirigi ao 
eleito1·ado um manifesto, dizendo que não o 
considerava dissolvido, desde que a Consti
tuição a isto se oppunha. Desde esse dia con
siderei-me sempre Deputado,e precedia a assi
gnatura que deitava nos artigos que mandava 
para a imprensa elo titulo de Deputado. E' 
exacto que eu era íunccionar10 publico, era o 
chefe de uma repartição, como S. Ex. era 
Deputado Federal. 

S. Ex. alludiu ao acto da minha deporta
ção. E' um dos factos mais honrosos da 
minha vida politica e que me fez subir muito 
na opinião publica e na estima dos republi· 
canos de Santa Catharina. 

Fui revolucionaria · contra o governo de 
Santa Catharina, que converteu o meu Es
tarlo em uma invernada dos revoltosos do Rio 
Grande do Sul; que tornou-se solidaria com 
a revolução contra o Governo Federal. 

Esgotados todos os recursos legaes e vendo 
a cada momento o meu Estado ameaçado de 
uma invasão federalista, lancei mão das ar
mas em ilefesa da Republica. 

Fui revoluciona.rio, sim, contra os restau· 
radores ; contra os partida.rios de Gumer
cindo Saraiva; contra os amigos de Gaspar 
Martins, senhores do governo do meu Es
tado. 

Os estrangeiros que commiiw estavam eram 
tão estrangeiros como o são Wandenkolk, 
Costalht. Piquet, Girard, Mallet, etc. O 
nobre Deputado, c'omo to(10s os meus adver
sarios de então, chamavam de estrangeiros 
porque elles eram louros ou tinham nomes 
allemães . Ha muito quem me chame al!emão, 
porque tenho o bigode louro e os olhos azues, 
e ao Sr. Lauro Müller e a outros, porque 
são descendentes de allemães. 

Fui revoluciona.rio, sim ; mas não se es
queça o nobre Deputado de que. uma vez 
amnistiado, nunca mais metti-me em revolta. 

Adversario do Marechal Floriano Peixoto, 
quando tive, em Santa Cathariua, noticia da 
revolta fle setembro fui oiferecer os meus 
serviços ao Sr. Serra Martins, então comman
dante do districto, e estive sempre ao Jar1o 
das forças legaes com lJlusa de soldado, com
batendo a revolta. (Apartes .) Eu vestia a 
farda de soldado, a blusa de praça de pret, 
sim, quando se organizaram as forças civis 
em Santa Crttharina para impedir o desem
barque do Sr. Wandenkolk. 

Adversa.rio do Marechal Floriano Peixoto, 
quando este appellou para o meu amor á Re· 
puhlica, eu armei todos os meus amigos e 
combati ao lado das forças legaes para impe
dir :t invasfío. (Api:wtes . ) 

Fui revolucional'io; mas o que não se póde 
provar e que, depois de amnisti::uio, eu pre
gasse ri. revolta no meu Estado ou aqui. 

Vê a Gamara que ha grande di:tferença 
entre mim e o nobre Deputado pela Bahia. 

Tenho dito. (Muito bem; muito bem.) 

O §r. §erzedeHo Corrêa -
Sr. Presidente, assomo á tribuna dominado 
por duplo sentimento: o de gratidão e o de 
pezar. Tenho um sentimento de gratidão para 
com o illustre representante do Estado do 
Rio, cujo nome declino, o Sr. Erico Coelho, 
talento dos mais brilhantes que tem o Parla
mento, actividade das mais fecundas que 
tem a Republica, talento e actividade assisti
dos .por um caracter puro e por uma alma de 
crente de fé mnsulmana, em que assenta e 
descança tranquilla a imagem da Repu
blica ! 

O SR. SEABRA- Bem, olhe que brigam os 
compadres e depois ... 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA - Tenho um 
sentimento ele pezar - o de que alguns tre
chos dos meus discursos pudessem ter servido 
ao nobre Deputado pela Bahia para se abro
quellar contra a suspeita com que o recebe 
a opinião sã dos republicaRos deste paiz l 

O SR. SEABRA - Eu preciso de liceoç::i. de 
V. Ex. para set republicano? 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA-Digo a opinião 
dos que teem orientação sã. 

O SR. SEABRA e outros dão apartes. 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Não quero 

absolutamente magoar a V. Ex. Houve, Sr. 
.Presidente, entre mim e o illustre Deputado 
pela Bahia uma questão que eu qualifiquei
questão de honra ! 

Questão de honra, porque, para os homens 
de bem, manter as suas palavras, manter as 
suas afilrmações, cathegoricas, expressas e 
positivas é sempre, em todo e qualquer ter
reno, uma questão de honra e de lealdàrle. 

O nobre Deputado pelo Estado da Bahia 
disse, Sr.Presidente (e não o salva a tangente 
em que se procurou collocar) que não· vio 
as notas tachygraphicas ... 

O SR. SEABRA-Está visto. No proprio dis
curso está a nota. 

O SR. SERZEDELLo ComtÊA - Attenda-me 
V. Ex.; eu o ou vi com attenção. 

O SR. SEABRA- Estou ouvindo. · Interrom
peu-me e eu tambem tenho o direito de inter
rompei-o! 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA - Attenda o 
nobre Deputado. V. Ex. fez escavações; pas
sou tres longos rlias, talvez tres longas noites 
em estudos, para prodmir depois este parto. 

Disse o nobre D0putado e esta nos Annaes 
o seguinte : 
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O Sr . Seabra - Sr. Presidente, espero 
que a. benevolencia dos meus collegas consinta 
que eu diga mais algumas palavras para 
concluir. 

A prova irrefragavel é a seguinte: e que 
o illu$tre Deputado pelo Pará, ao entrar nesta 
Casa, o seu primeiro discurso foi um discurso 
violento conti-a o Mar'echal Floriano , por 
havfr reformado gener-aes, xefvi-ma para a 
qual S. Ex. havia concorrido. » 

O SR. SEABRA -Certamente. Mos da tri
buna fiz a rectificação neste ponto. ( Apartes 
e protestos.) 

O SR. SERZEJDELLO CoaRÊA- Mas, .Sr. Pre
Sídente,não precizo do testemunho da Camara 
Tl'iLra prova.r que o nobrn Deputado está, fu
t:\'iudo da questão ; não está se mantendo no 
tel'reno da lealdade . 

O SR. SEABRA-A Nação é que nos ha de 
julgar. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-S. Ex. foi, 
porém, fazer estas escavações, desvirtuando 
a questão ... 

o SR. SEABRA-Pois não! 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA- ... querendo 

demonstrar á opinião publictt que, fazendo 
opposição ao Marechal, eu o fazia porque 
era revoltcso . 

Oh ! manes sagrados de minha Patria ! 
Cotegipes, Rio Brancos, Nabucos ! Oh! ho
mens que ainda viveis -Paulino de Souza 
e tantos outros que illust1·astes os debates 
parlamentares, que tantas vezes em opposi
ções vehementes demonstrastes o vosso amor 
á Patria ! rirle da logica do mestre da Aca
demia do Recife ! 

o SR. SEABRA - Perdão,"o que 
ahi, mas com a. rectificação que 
buna ! 

o SR. SEARBA~Estou me rindo. disse está • 
fiz da tri- O SR. S1rn;>;EDELLO CoRREA - Vós, lo-

o Sk. SERZEDELLO CORRÊA - Disse ainda, 
o nobr~ Deputado, accrescentanclo e voltando
se para mim. (Lê) 

. gicos todos que, vindo desrle Ari~toteles, es
colasticos, mesmo S. Thomaz de Aquino, até 
os grandes philosophos modernos-Comte e 
Spencer-ride desta logica do grande mestre 
da Academia de Direito do Recife! 

«Ouviu V. Ex. esta parte? O SR. SEABRA - Outra, outra exclama-
0 Sr. Serzedello Corrêa - Estou ouvindo. ção ! 
OS,._ Seabra-V. Ex. - · b O SR. SERZEDELLO CoRRÊA- De modo que 

. '. . !1ªº ouviu em,_ e para o nobre Deputa,Jo fazer oposição é ser 
por 1s~o , chamo ~ sua 1llustrada attençao revoltoso! Si 0 nobre Deputado se quizesse 
pa,ra o que vou dizer. t d t d l' 1· d l ld d 

A ·prov!l. irrefraga vel, inconcussa, indis-. mau er eu ro ª mia e e~ ª e··· 
cu'tivel do que disse é que s. Ex., que havia o SR. SEABRA- Mmto obr1ga~lo. 
sido eleito pelo modo por que o foi, logo que o Sa. SERZEDELLO CoRRÊA. - ... nestas 
para aqui entrou pronunciou um violento mesmas escavações que fez, não precisava ler 
d1.scurso contra o Marechal Floriano por nas entrelinhas dos meus discursos ... 
causa da reforma dos generaes, acto para o o SR. SEABRA-Eu não li entrelinhas. 
qual S. Ex. concorreu. 

'o Sr. Serzeclello Corrêa - Pelo amor de 
Deus, V. Ex. não tem memoria. 

O Sr . Seabrn - Esse cliscurso é um facto, e 
contra factos nero ha argumentos.» 

o SR. SEABRA-Ah! é que está o erro : 
«mesmo a proposito da reforma dos gene
raes», disse eu. 

O SR. SERZ!llDELLO CoRRÊA - Sr. pre
sidente, isto é cathegorico, é formal, é 
po3itivo, é claro. O nobre Deputado, em 
vez dE! attender ao convite de honra que 
lhe h:wia feito ele lêr a esta Camara tal dis
curso, procurou folhear nos Annaes discur
sos meus sobre o Marechal Floriano, c'lesvir
tuando a questão, como si algum dia eu 
tivesse negado á minha consciencia, á Ga
mara e ao paiz inteiro que havia feito oppo· 
sição ao Marechal Floriano Peixoto . 

o SR . ÜVIDIO ABRANTES-Apoiado; V. Ex. 
nunca negou isto. 

o SR. SERZEDELLO COJ.tRÊA - ... quando 
sabe que o discurso obedece a uma pre
occupação, as phrases se ligam, os conceitos 
se prendem. E, si é isto que o nobre Depu
tado ensina na sua cadeira ... 

o SR,. SEABRA - Lá ensino a coheren
cia de princípios e não a tergiversação delles .. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA- ... si ensina a 
fazer a critica, truncando o pensamento e to
marnlo da peça'inteiriça trechos e phrases sem 
ligação,então o nobre Deputado permitta que 
lhe diga: é além de tudo um mao p1·ofessor ! 

O SR. SfüABRA dá uin gparte. 
o SR. SERZEDELLO CORRÊA - Pera.ão, dei

xe-me continuar. Não pretendo fallar tres 
horas ; em meia hora darei uma resposta 
ao nobre Deputado, em phrase simples e es
coteira. 

O SR. SEABRA - Qmrndo eu estava na tri
buna a mesma cousa fizeram os seus partida
rios ! 
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o SR. SERZEDELLO CORRÊA-0 nobre Depu
tado não precisava estar truncando trechos 
de meus dicursos ... , 

O SR. SEABRA - Não trunquei tal; apello 
para a Nação inteira ! 

O SR. SERZEDELLo CoRRÊA-Si, V. Ex., Sr. 
Presidente, não me garante a palavra, eli 
rlesisto do intuito de responder ao nobre 
Deput&do. 

o SR . PRESIDENTE - A Mesa garaute a 
palavra ao nobre Deputado. 
·º ·sR. TIMOTHEO DA COSTA - Não parece . 

Está se mostrando parcial ! 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA - Mas não pre
cisava este grande trabalho, porque nestes 
mesmos discursos o nobre Deputado havia de 
encontrar trechos que provariam que, mes
mo nessa época, repellia de mim a soli
dariedade com o federalismo ; mesmo nesta 
época dizia no celebre discurso da amnis
tia que o nobre Deputado leu «venho do ca-· 
rninho da ingratidão e da injustiça; mas ve
nho sem outra solidariedade com a revolu
çii.o que não seja a do rnartyrio e a do so:ffri
llJento ! » 

O nobre Deputado encontra, por conse
guinte, neste mesmo discurso, de minha parte 
a expressão formal, cathegorica e frisante 
de que não tinha com essa revolução outra 
solidariedade, sinão a dos so:ffrimentos huma
nos. 

Mas, Sr. Presidente, quero mostrar ao 
nobre Deputado e á Gamara documentos for
maes, positivos, testemunhos importantes, e 
ao fazel-o, Sr. Presidente, eu respondo ao 
nobre Deputado, fazendo um appello a 
homens importar.res; eu podia citar do 
alto desta tribnr,a, um dos testemunhos 
mais importan'.es, um dos redactores de um 
do3 jornaes desta Capital, redactor insuspeito 
absolutall""nte nesta questão de revolta, o 
Sr . Jovino Ayres, que dous dias depois de de
clarada a revolução, passeiando commigo na 
rua do Ouvidor, ouviu de mim a declaração 
formal de que eu não podia ser solidaria 
com a revolta que, de mãos dadas e como 
consequencia da revolta do Rio Grande do 
Sul, desfraldava a bandeira do parlamenta
rismo, que era a negação do regímen presi
dencial. (Aparte do Sr. Seabra.) 

Oh! Pois V. Ex . não preteodeu provar a 
C:1mara que eu era co-réo da revolta de 6 
de setembro~ O nobre Deputado não tem me-
moria. · 
· O SR . SEABRA-Não quero outras teste

munhas que não as oriundas dos seus dis
cursos. 

o SR. SEHZEDELLO CORRÊA- Poderia citar 
aincla ao nobre Deputado o testemunho do 

illustrado Sr. Vice-Presidente da Republica, 
insuspeito na questãJ, o Sr. Manoel Victo
rino, que muito autes da minha prisão, 
passeiando commigo na rua do Ouvidor, em 
companhia do Sr. Nina Ribeiro, de saudosa 
memoria, e do então meu collega o Sr. Hol
landa de Lima, confabulando sobrn a revolta, 
conhecia perfeitamente quaes eram as mi
nhas opiniões , e S. Ex. deante do apo·io que 
dava ao Marechal Floriano Peixoto seria 
incapaz de conversar com um homem que 
fosse suspeitado de revoltoso.· 

Ainda mais, conhecendo as minhas idéa,s, 
o meu distincto amigo, ex-Deputado pelo 
Pará, o Sr . Hollanda de Lima, correu pres
suroso por duas vezes ao telegrapho submarinp 
e telegraphou ao então governac101' daquel)e 
Estado, o Sr. Dr. Lauro Sodré, asseguran~o
lhe que, apezar de ser delicada minha po
sição, eu não tinha solidariedade com' ·a re
volta. 

O SR . SEABRA- Mas apezardisso, foi preso. 
(Riso.) 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA- Atúmda o 
nobre Deputado; S. Ex . está com muita 
pressa. 

Eu hei de mostrar porque fui preso, e de
pois hei de dizer a S. Ex . porque razão di$se 
que votava cont1'a a moção que aqúi foi 
apresentada por S. Ex. 

Sr. Presidente, aqui estão documentos Pr'll· 
blicos (mostrando) que estavam archivad?s, 
onde se archi vamos documentos dessa époça, 
documentos que tiveram a inteira public[
dade, em um dos jornaes ele maior cif· 
culação nesta Capital, a Gazeta de Noticias , 
logo após o interregno do primeiro e segundo 
estado de sitio. 

E' o meu depoimento formal, feito quan\!O 
preso no quartel do 7° babalhão ce infan
taria, deante de tns officiaes superiores do 
exercito, depoimento claro, . frisante, e onde 
mais uma vez se encontra a coherencia, a 
firmeza e a dignidade em que sempre me 
tenho mantido. 

Perguntava-me o illustre Sr . coronel Troin
powsky, pessoa insuspeita, actual comman
dante do corpo de alumnos da Escola Mi
litar, si eu sabia do movimento revolucionaria 
da esquadra . Resposta : não. E' constante
mente o que tenho dito á Gamara e ao paiz. 
Accresc<:mtarei ainda : não assisti a nenhuma 
das reuniões ou conciliabulos, relativamente 
a este movimento, embora na propria prisão 
eu tivesse de sciencia de que até ministerios 
se haviam organizado, de que se haviam des.· 
ignado ministros da, Viação, da Fazenda e da 
Guerra. 

O SR. SEABRA-Soube que eu tivessse des
ignado alguns 1 P1·ovoco que diga-o. 
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o SR. SERZEDELLO CORRÊA-0 que posso 
dizer, o que sei é que V. Ex soube desse mo
vimento a 6 de setembro, segundo V. Ex. 
tem affirmado. 

O SR. SEABRA-Tive sciencia do movi
mento no dia 6. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA-E' bom que 
V. Ex. veja bem si foi nu dia 6, para de
pois não vir dizer que a tachygraphia errou. 
(contiil-uando a lêr) 

Respondi mais :«não sei de nada, e mesmo 
quando soubesse nada diria, porque repillo a 
indignidade de ser denunciante: (continua a 
lêr) 

Pergunta-O que o levou a negar seus ser
viços ao Governo ~ 

Resposta - As profundas divergencias nfl 
ordem politica e na ordAm economica que 
me separaram do Chefe do Governo. Essas 
divergencias constam de documentos publi
P-OS, conhecidos do paiz inteiro e de alguns 
reservados, que estão em mãos de S. Ex., e 
por ultimo de uma carta escripta ao comman
dante da Escola, quando pedia minha demis
são. 

Só uma cousa me faria tomar armas, não 
como official, mas eomo simples soldado ob
srmro, embora na mais perigosa posição.afim 
de defender as minhas idéas republicanas, 
pelas quaes me bati sempre com lealdade, e 
de cuja :firmeza não é licito ninguem duvi
rlar; é si me convencesse que estava illudido 
sobre os intuitos da revolução, si rne con
vencesse que se tratava de restauração mo
narchica. Nessa occasião, o digo aqui para 
conhecimento <10 proprio Governo,pode1·á elle 
alistar-me na fileira, como soldado, no dia 
em que correr perigo a R.epublica.» 

o SR. SEABRA- Devo dizer a V. Ex. que 
sómente conheci o Sr.Custodio r1e Mello depois 
que cheguei a bordo do Aquidaban; até então 
não lhe tirav& o chapéo. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA - Aqui está 
outro documento importante, Sr. Presidente, 
(mostrando) e de grande valor: é uma carta 
que escrevi ao commandante da Escola, 
que felizmente ainda vive, o Sr. general 
Costalla.t, quando S. Ex. mandava con
vidar-me para servir naquella Escola. 

Attenria-me bem a Camara para esta carta: 

Exm. amigo Dr. Costallat.-Recebi hoje 
uma carta official do Sr. tenente Amorim 
Bezerra, convidando-me, por ordem de V. 
Ex., a comparecer na Escola Militar para 
objecto de serviço. 

Peço licença ao meu illustre chefe e amigo 
para ponderar que, não sendo official arregi
mentado e não exercendo actualmente com-

CaIT".ara V, H 

mtssao alguma mUitar, não me é possivel 
acceitar qualquer incumbencia no m<.lmento 
pre;;ente. 

A' vista deste proposito, tendo mais de 19 
annos de serviço, resolvi pedir a minha de
missão do posto de tenente.coronel de enge
nheir03, unico meio digno de correct,1mente 
manter-me na posição em que me acho, ou 
com mais verdade, em que me collocaram os 
acontecimentos políticos e as responsabili
dades dos cargos que exerci. De um lado o 
meu dever de milita,r, mas de outro as mi
nhas divergencias políticas, as condições em 
que me retirei do governo, as relações de 
amiiade com o almirante Mello, o que tudo, 
si de modo algum não póde autorizar a sus
peita de ligações com a revolução, sendo to
davia motivos bastantes delicados para des
pertar escrupulos que quero respeitar, leva
me a tomar a deliberação, que consta do re
auerimento incluso. 
· E' - com saudade e pesar que deixo a car
reira militar; mas a verdade é que a situação 
em que me acho convenceu profundamente 
meu espírito da radical incompatibilidade 
que existe entre a política e a disciplina, 
entre as opiniões livres do homem politico e 
os deveres da obediencia fria, mas honrosa 
do soldado. 

Com aifecto, amigo e discípulo. 
28 de setembro de 1893. 

O SR. SEABRA dá um aparte prolongado. 
o SR. SERZEDELLO CORRÊA-Oh ! Sr. Pre· 

sidente, oh! Srs - Deputados, o nobre Depu
tado não quer attender, nem ao menos a 
um documento publico; S. Ex. quer ser ven
cedor por esta fürma, interrompendo-me. 

o SR. AUGUSTO SEVERO - o Sr. Custodio 
de Mello tambem era militar e, apezar disso, 
V. Ex. nãO se julgou com menos valor, indo 
para bordo do Aquidaban, de que era chefe 
esse mesmo senhor. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA - Sr. Presi
dente, posso ainda dar um outro teste
munho ao nobre Deputado, testemunho 
que não consta de palavras. mas que consta 
tambem de documentos escriptos. 

Todo este paiz conhece o coronel Moreira 
Cesar pela sua intransigencia republicana, 
pelo rigor com que tratou os revoltosos, pela 
energia com que punia todos aquelles que 
eram culpados,e com tanto mais energia.elle o 
fazia quando o culpado era um repub[icano, 
p0rque elle entendia que a um republicano, 
mais do ,que a ninguem,cabia o dever rle estar 
ao la,lo do governo cunstituido do paiz deante 
da revolta de 6 de setembro. 

Pois bem, dão testemunho, não elle, que já 
desappareceu da scena dos vivos, mas os 
seus companheiros ; consta de documento pu-

4S 
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blico o meu agradecimento ao modo correcto 
digno, generoso e leal, com que S.Ex. me tra: 
tou durante um mez, que estive no quartel 
do 7°, convirlando-me para passeiar, andar 
livremente por todo o quartel e com elle a>
sisti muitas vezes aos bombardeios, cheganrlo 
a escrever mesmo duas cartas ao Marechal 
Floriano, para que me mandasse soltar e, fa
zendo mais, no dia em que rui transferido 
para a fortaleza da Conceição, esse homem 
insuspeito aos leaes republicanos, veiu com 
seus officiaes acompanhar-me até abaixo 
da ladeira que dá sabida do quartel, des
pedindo-se saudoso de mim e dizendo-me 
que tivesse resignação para a injustiça que 
so:ffria. 

Eis o agradecimento que fiz. (Le'). 

« Devo aqui, desde já, agradecer ao illustre 
republicano, commandante do 7° e aos seus 
dignos of!'iciaes, o modo cavalheiroso por que 
fm acolhido e o conforto que me teem dis
pensado. 

Esse procedimento, que bem mostra a ele
vação moral dos sentimentos de tão dignos 
militares, é tambem para mim a prova evi
dente de que SS. SS. sentem que não teem em 
seu seio um réo de policia ou um criminoso 
suspeito aos santos ideaes da fé republicana, 
e sim um ex-companheiro que, si não hon
rou a farda, tambem em 19 annos de serviço 
não a maculo?- com a apostazia dos covardes, 
com a covardia dos fracos, ou com as traições 
dos homens sem fé e sem crenças. » 

_Para mostra! ainda: ao nobre Deputado a 
mmha correcçao, cahm·me por felicidade ás 
mãos um livro preciosíssimo neste momento· 
é um livro escripto pelo Sr. Alfredo de Bar: 
ros, irmão dos Srs. conselheiros Adolpho de 
Barros e Pedro d~ Barros, homens todos que 
figuraram no reg1men passado nas mais bri
lhantes posições deste paiz, caracteres acima 
de toda a suspeita. 

E' tanto mais importante o documento, 
quanto sendo monarchista o Sr. Alfredo de 
Barros, refere-se a um homem que, como 
eu, tomou um~ P'.1rte tão decisiva na propa
ganda que ehmmou as instituições rnonar
chicas, que produziu as questões militares 
e mais tarde a explosão da revolução de 15 
de Novembro. Escreveu, não recentemente, 
notem, mas em 14 de agosto de 1894 um pe
daço em q~rn dá testemunho do modo\}or que 
eu procedi, quando na prisão appareceu o 
manifesto de Saldanhr1, da Gama. 

Diz o Sr. Alfredo de Barros : 

«Nesse dia chegou-nos as mãos um exem
plar ou cópia do manifesto as,oignn.·fo pelo 
almirnnte Saldr1,nha clct G;1,nm. Mrtnda. n. ver
dade que declare aqui que logo rnaniCestou
r:;e em absoluta opposição a esse documento e 

aos seus conceitos com sentida vehemencia o 
Dr. Serzedello, que o julgou inconveniente, 
revelando ser monarchista, em contrario ao 
que publicára o almirante Mello. Desse des
accordo, accrescentou o Dr. Serzeilello, resul
tará o malogro da revolução e, embora eu 
preso.sinto-me possuído de tal desgosto diante 
do manifesto Saldanha, tão apprehensivo 
pelas suas consequencias me acho, que não 
duvidavá empunhar uma carabina e bater
me como soldado pela causa da legalidade, 
pois vejo compromettida a causa da Repu
blica.» 

· E accrescenta o Sr. Barros : 
«Por minha parte, respeitando, admirando 

mesmo, as puras e leaes intenções d-0 meu 
honrado companheiro, estava bem longe de 
acompanhal-o em semelhante terreno. E a 
verdade é que taes conceitos, por mais res
peita veis que fossem, não encontram echo e 
curso entre os rlemais detidos, que não viam 
no manifesto Saldanha a idéa de restauração 
monarchica, antes affirmavam que não con
tinha elle tal pensamento político. 

Como é que, razoavelmente, podiamos nós 
antepôr ás elevadas considerações de nossa 
propria liberdade, arbitrariamente violada 
pela prepotencia, de nossa segurança, de 
nossa vida ; a victori<1 emfim dos nossos per
seguidores, de nossos gratuitos inimigos ? 

Não: cada revez, cada humilhação so:ffrida 
pelas forças do governo, embora nos aftli
gisse, trataw1o-se de irmãos, augmentava o 
numero de probabilidades de nosso problema
tico livramento.» 

Ah ! Sr. Presidente, esse trecho me serve, 
porque vem provar que eu antepunha ju~ta
mente nesse momento á mmha liberdade, ás 
perseg·uições, ás injustiças que pudesse sof
f'rer, mais ainda, que eu antepunha á propria 
tranquillídade do lar, em que vivia minha 
mãe, cuja dôr se coava através das mura
lhas da prisão, como raios de luz através do 
vidro, e vinha bater dentro do meu coração; 
que eu antepunha · á essa mesma dôr e tran
quillidade,á minha vida e á minha aspiração 
de liberdade, a Republica, em prol da qual eu 
combati. 

O nobre Deputado procurou ler á Camara. 
trechos de discursos meus, onde ha referen
cias historicas, das quaes eu absoluta
mente não autorizei a fazer applicação, 
porque não as fiz, e nem de um discurso 
naquellas condições se pódem tirar as illa
ções que o nobre Deputado tirou. Quando
era aparteado sobre a apreciação dos fa
ctos,que se tinham desenrolado no Rio Grande 
110 Sul, dis'le que ern, ainda cedo para 
fazer um juizo da historia, porque a historia 
não podia ser feita deante das paixões, dea.nte 



Câ'nara dos Dept.tados - lm!l"esso em 21/0512015 10:40- Página 27 de 29 

SESSÃO Jrn 16 ng JU.:rno ni:: 1807 379 

dos factos. Cl nando QS aconteci mentas ai nela. mens haviam commettido crimes tão for>te3, 
e3L1:vam qu<.'nte;; e quan·lo as ' 'icti mr..s de como o pre:>i·' ente americano; eu me _recor
la«~v a lado r.ão tia~1nm ai 1~da todas cxhaiado 1fa.va que, nessa memoravel ;.!'ucr1·a de Seces
o ultimosuspir· • ; que 01':~ ce•lo par-.i. discri - são. milbares de fam ilia; mor1•iam a fome e 
min;i.1• aqu<'lle:> que t.hllitm 1;.1do b:t:idi<!"~ e que Lyncplu se manteve sereno, calmo, no 
ciquelle:; que tinha,m sido heróes. aquelles cumpl'irnento do:> seu~ devores, até o 11ia em 
qtrn tinltn.m ~itfo ·~1·:1ndes l1omcns c aquelles que o punlrn.! assassino se armou e elle 
que tiril!ôl!ll sirlo j nstb'.n.rlores rle h:ti:tO,; ~P.nti- c:i.l1iu mO!'t:l . 
mentas e cln dia:< lucr.uosos o r:c1;1st;'s pa.1•a a M:Ú>. Sr . Pl'asidento. esse homem , que -foi 
pa.trin .. E cntiio 11ar:i. mostrar cnm os ra.ctos tií.o accusa<lo, que chegou me~mo a se1· 'vj. 
historicn;; a. affi:-m:~1:iio. ex:i.ct11ment.e como ctimado µelo assassinn. esse homem e:;t:i. boje 
lan~ei mão dos no:ne~ de :.'.Iar:i.t e de .T:1ckson, 1 cc•llOC<tdCl ao l•~·.i.o de \V;•"".hington • . como um 
p•J,! ia ter 1:1.r.c,;odo ffiilO •1os Uíil0('$ tle Rob~:;; - e.los v ulrus ma:s !~:draor1hnarios, que te\·e à 
pi0rrc e rlc~ D:i.nton . Quem nii.o sahe que política amel'iCàna; e esm Cam:i.1·a. qna· con
Robe-spíerre foi a 0 lor;t<lo pelo porn. on·le t~·ee d(~.:;eenden eom Lyncoln, es:;a C:.imara. que 
o mais extraordl nal'io p:·osti~io, li mal.~ tard .. 1 ca:o~1 rlcanr.c do;; s~ns cl'imes, e~sn. C;1mara 
c:i.hiu vit)timn. 110' si'u~ proririos :i.mi~os ? que perm~neceu impas:;h·el dc:i.nte 1los a lm
Qnem niio s;:br> qne ln q11cr:1 e. n~idere Robes-, sos. es:;a. ~nmam passou a irlm:ortalifü1.c]e da 
jlle1-ro o maii; "':X:c<·:·;1-.·c1 dos ltome.ns, (~ que. h1stol'ía. como rendo ~alvo a uni:'Lu e a. inte
S:: ill'tetanto, l::i ou t ros que o con:>idc-rtt m como j ?"t· iilade d "s E:;üvlos anwi•icanos. 
1w; dos r('p11 lJlicnn1ts ma is hon ('~t<'1::; e 11 111 dos . ;;; . _ .. . . _ 
home •1 s m:ii,; i!Hclli.:.:ente;;. q11e te,-e a l'e\"O·. 2· '.R: P'.l:\"l·º. c,:.~.-1.00-E,,.ta. e que e 3. plll-
Juç;'io ,10 líS0 ? lüsop111.1. ela l11sto1in .. 
. . q_Gem nii.o ;:abe qne funton teve :~ ing1•.i.- o Stc St::A:;t:.\- Xo juízo de V . Ex. 
wb•J tlo;: :>l·us pNprios co111p1tuhci:•oõ:, i;e-
7m1clo a!llrrn:;. um ll istoriaclnr, sendo ell t· O S1\. S1mr.EoET.LO CoRRl<:,\- You agora 
mesmo nceu~:vlo de k:l.idor, de correm pielo; li:w. noni. e:x:plica\:ào :i.o nobre Deputado, p:i.ra 
e quen; :iii.o s:tbe que hoje $e lt:\•.:nta o nnrnr ac:1•1a1·rnos ~-o ..,ez est:.~s questões pessoa.~s 
ele Da.nton como o nome <b homem m:i.id ;rf\. i.:om rp1e não l;,1cm alJ~o1ut<1mente o paiz. 
nern~o. ele cor:tç·iio mn.is mogn;rnimo, q"un Os dis<:Ul'.>::i$ que aqui pronunciei fo1•am 
teire :1 revolni;:io. e cmw; \l d1) h••m,•m qn1; mmvlarios trõ!nscrc·.-er por mim propr io nos 
or~:tn i:z.oa :i. •ln!ez:i. da rna p:tt?·i:• e sonbe º '"úios mais import;.tntes de;:ra C::pital: ahi 
man tc t• :i. inte:;i•iifade da F'rlinça ~ e~r,t10 e o; homens poli t!c<.•s 1le nos:w. patri.i 

O:·a, tra.zcr por con sf ,~m r: te illustn1ções tee:n $Obr·~ ca.\! 't u m de r:ó:5 j uízo forma.do. 
fo i r:n :; 11or mim :< entmC'ia•/ie::: da um p~ : 1s·t· Vou•li:t.er ao noi.rc De;iutatlo-.iá que 1.:i.ntas 
mont(• e appli~al-as . quanrlo e!las n nh:im vc1zes $. Ex. tem 1ne pruvucado, tem t~ito re
sl !o em ittidas. como simples í:.l.1;;t:•:tcc;"ões. a le re 11cüis :i.u modo p:.1 t que iiro11unciei-me- a 
esu~ ou úquclle. é !ovar mu!lii longe CJ seu raz~ o p··r· que declarei qm~ votav:t contra a 
1li1•eito de C!'Ít1cr-i.. e lcY3.!' mnit0 lN1,!!'e ;l p:1r- lll(l\'ÍÍO , Yistu ter si.do apresentad:i. por s. Ex. 
ci;-.!id::1.1lc com q11e S. Ex. pretendeu 01.pre· Eu disse- S. Ex. 11lo se oJTemla e:ommigo-
tLol·as. eu disse. r.om a set·eniil:ulc de uma. conscien-

') s S ~· • - 1 , ci:t r1ue t on1 sokc o nol:n·e Deputado um 
. e. tt . !·:Aniu-J~ a >:a\'~10 quem nos 1ª 1.e ljuizo tormado. que vot;i.v:i con tra a maçilo 
Jul;;ar - p lll' ter s ii!o ap1·Psentada. pek• nnbre De-

0 s:~ . SER7,r:r>ELLO CúRRt:.\.-Sm rela~·ilo a. \)lltado. Eu CO!lo'l<ler;;.\':J, o nobre Dcp;t-
ilffi ontrt> pon1.0. S. Ex:. p1·i.:ct:l't111 taz,·:·-me pu&:· do. cm rcla•:iio a. re,·olt:is, c:umo esse.; 
accu;.;:1 \'iiC!'; fo i quan1l o kn o trech"' de um uG•mt~ d.e que faliam Ga!'ofalo e Lombt·oso, 
diseurso r elr.tiYO á am11isti.a. em que tlci a cu considerava o nub1·e Deputaclo um revol
opiniito, qnc eu fazi:;. ~ob1·e a Cam;wa desse- toso nii.t,) , mas revol toso nato qu e revolta-
tt•mpo. va-~e sem ideal. sem princípios. 

Felizmente, ~. Ex. le»ncfo a. ler nmi>: E o nobre Deputa<lo q ucr te1• as PL'O"t'l\S ~ Eu 
:Jde:mte, encontrou perfeita.mente o juizo e a ns apresento. 
explicri.i;ii.o !'m·mal <los con~eito~ que eu h:tvia O nCJbre Deputado :·tppla.udiu e approYOU o 
emittido antes e não poude soph?smar _ golpe 1le Estad:1, CJ 11e ib i a. maior violencfa. a 

Sr. Presirll'n f.e , o que domin:t\";t o meu e;;- ());istitukão. Ne~óa occasi:io, o no~re Depu
pl:•íto n:1q11Pll;\ 0Ccasiâo er:t a ..:omp!\m.ciio tauo nii.v ti nha. amores pela leg:di•!adc, não 
ent re ;)i'L:t Cama1·a q;w apoiou v 1'!::.1•cchai Linll;t ;Ufüwe~ pela. C:Li!sa ola Consticniçii.o, 
F!or inno pe;xoto, o :1 Gamara, qae ;ipuiou tü•.1 f! llí !! fa a l!onra ela. ll::-pu lilicn. ne~te pacto 
Lyncoln _ . . fun1l::1nen ta~. o:ide. v i !:ln m se abr igar t'Jl'M 
E ~1 mt~ rP.~0 1·d;rva -~t: r:u~ p~1ucns i!ornet~ ~ 11 :.: ct; ;1~h~1!c 1 :t~; ~ :. c1~·,o.~ o.s c:;pir1t\):-O. 

<;!•mmr.ttemm \"i0Jc,nc1~.s tão g1·nll' I < ; ~. come t.íai~ t:irüe. q1!an1lo se rlc:u a re i vinclica\:ão 
Lyncoln ; eu me record~wa d e 'lUC :poucos ho· de ~: de nornmbro, o nobre Deputado nã.o 
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se ;;chnu :i.n l:vlo d:1.qt1t>lle• qne ti·:;t·1v:1.m de que hu.vin. ido pwa. elln. no d ia ti de seten1 
l'eivindLcar tt Yigenc:ià <.lo. Co:~st i tl1i 1;ão ... _ bro. 

O SR. Sr..\BRA-Logo. niio ~ou r.Jvolt.o.<o. 

O Sp.. Srn.zr:m:r.r.o C:oR;:o,1::.1..,.- •.• :io e -.nt.r:1-
rio: ésle\·e ju::t.:1m ·nt.c ::U l:t1lO do~ OUt1·M. 

'.)-fub tanlr~. r1tí.:'1 cont0nt.c et1:1l l~lo. ái:tllt!~ 
das ·:i !.!· it:lct1 r~~. fl't'q iF' í". r,e~. q·uc~ t: nl:n t'.d11 e:.;~n 
pniz. o 1: obr.: De;;ubdo V1~iu :•q'li á e. rn:ll'il 
fazC'r g:1·arn-; [WClls·ç•jcs. po:· cn:u~;t da 1•.-,fo1•. 
ma do~ 13 g-!'11e1•:1es. E r o 11:c;;n1" nobre 
Deputado quem. e"q ncc! 1., rlri :'Pu p;t~~-:iil". 
ceM11t·:.ndo en1:1,) o Gm·e1·no. pt1rq11c t: n ba 
rep~Uido o :td1i ilos i:~ i(<'ll f'r•\e~. po1..-1 tH! 
iin''" com :11.:1hwi:t e "'01·a~(·111. po?· u·• : ad.0 
de- enc~rgia e f~>1'ç·a~ ('J.$rí~a.1l:. a l :~ ~0n ·~1•a1-:.~. 
ciue cnt·::n·li«tn ~w a.:1t"p:11· :\ Con~títukii.>. 
qnr. >e'.11 hoje eicv ial·o po t·íJu•; p11tw a in,1j,.. 
ciplin:1 de a!1111;;no;; e pr.1.1;:1,;. 

O n0l:re Dl'1m tndn, f]llC cri1h:o11 t5.o acerba. 
mente 0 act11 do G1we;·no. i;;\o >'e lem h,.nn 
ne~sa ocr·n~iiio cfo pt·e ,;i,ig;o !a auto;·id•1d<'. 
S•» se lernbr;1 h•'.ic' dP<tnte i]f) D Pr:1ile11tC! ele 
Mor·:1e~- que te,·e :1 co,·;i.gem d 011nir mo,:os 
d:1 E;Gola. ~füitar. jú des::i1·m . os e que. no 
entretanto. ,;e c:il:i. rleante ne el•!!!rammas 
pasondos por g-e ner1te s. .. 

O nobre neputado G•z ·mai;;-ri uobt'e Denu
f:l.1Jo e1n-ol\'l'U-'C m·:i~ tarde nos foc tos. ~11c 
provocarnm º·' acto:; d·· e:ieraia !'·•ferentes a 
10 <le abril e. em conserpenCia disso, fol de 
portado para Cncutiy. 

Mais t<L1·de. o nobre Deputa11o foi amnis
tiarlo. \Oltou j1:l.ra o S8io do Parhrnentn e. 
em vez de p1·&;;ar. como hnje, essa. política 
decordn1·a. de tolernncia , tle esquecimento, o 

O SR.. SE,\13R.\.-No dia 5. á noite. 

0-;:;1:. SER.zrloEr.w ConRi~A - Bem ; est:t 
c:1r· l•i"<'n1fa me sen·e para prorn.r que o n.;. 
hrc ] )Pt1l\"i1il•1 tem <l. bo;;.5l1. d1~ lº(')V-O[~;i, : e Ulll 
l'• ".°i\!i< ;~o nato? · 

Si u nnb:·e Dep n tarlc) 1~1i p:tr:t a. r-e volr.;1 no 
di:< :->, i~ uoite, qi:e1· 1St,•) J iw1· qne ::;. Ex. fi>í 

.par:t uma r.:wulta. p:ua. 11. qual não havia. 
sirlo ~·on viclatio-e -~ern h;1ver a.~~istido a ur·na. 
s1i .1:1s i·eti11i!ie ,;-r '•olia. c11jus intuitos S. Ex. 
n;fo conhecia! 

\!ais a; a1la ; o nobrP fr•pntaiio. no me~mo 
,:_i:t on qn · i>s: !1:1\"io . .; t~v:wt.:1v:v1 1 a h:L11d e1r:1. 
br:lilcn .. ou em qn<• l1"vu.nL:,~·(l. a.·b:.tn''e.i1·:t 
lir;rnc:t no to:11b:1dill10 du,; n:t\'ins o homern 
a quc•m S. Ex. 1tt:~!~ íiavh ínHdtn.do .~ m1tis 
li;t•i« lll'fenilido - o a.lmir<•nt(' Cu:stoJio -
ll8S>C dia o 1wbre Deputado fog iu e !oi se 
:d!ia.r á. !'C\"vlta. sclll saber !11.(•Smo ~i podia 
set· re~: ,bido nu 11a.,-io ! 

O SR.. SEABl:,\-~ào fui p;irn n Sr-. Cnsto
.t io rle \lello; o Sr. Cu~todio ele ~IeHo foi 
qllP.lll veiu p:ir'~ mim! 

Vo7.r:;;-Oh ! Oh ! 

O Sn.. Sr::A rmA-Cei•ta.meote. porque cu c~
C;ff:t em opposi~'i'i.o an tes que o Sr. Custolio 
('Sl i vesse '. 

O S1L SrnzEnE:r.rn CoRRf.:A~- Fi11J.lmente, o 
nobre DeJ•tlt:ulo quiz provar qne eu era 
co-;·1\.0 d e 1·e vot ta com S. Ex. ! Dou de h:l
ra to e accei r o que seja revoltoso como foj o 
noh!'e Deputado ... que f~z o nobre Di:put..·i..'o? 

A~itou o p;tiz. o P;irbinenlo e chegou ao O S1i. SEABRA- Hoje diz« sim», amo.nhü. 
ponto de apre.-·ont:11· uma. denuncia coml'a o llíZ « n[u» ! 
llfarechal Flor·iano. O 3R. S<:!:zr-;nHT.T.o CoitR1\-.. - P,tra tran-

0 SR. S;:Amu- Cnrnpri 0 meu ue\'et' de quil!iz;i.;• o es:•íriw tle S. 1·:x. couv~ulio que 
rcpre;('J1 t;ttHe da ;;._•;ãu. ftti l'(ffult<•!':O eo~rw S. Ex. lhí. 

\[a.s. ;-;1._ l'rcsi•lenr.c. 11<\ 1.1-.lem rnornl, como 
O_ SR. SEl1ZEOELLo Co1td:.\- O quo ê l'l!ais, na 1wde1n physkt. IJo rnu111\o mnra! e no de 

cm·1oso : . o nobre. Depmai1? :- mn Jtf!r 1 111r.t:~ t nntm•c·z:i. plLysic ~. 11fo exi~r.em d11:1s cousas 
CJ_~rn ll1c d1g:1-ne-:-~· t r•:nr~cr J;tzin. c:;s11 :i-~cusa-1 perfeitamente it.li>ri ilc<ts.corno igualda!1e·:abso
(,W> e !'1'_0CUl'a\·a nao preg-:tr e~$;t pol1r.1c;1 •1e lutas. con1p!ot1L~. ind)spe!1~ave1s? Isso sr'i se 
to!erancia, de p<tz e 01-.1 .. m, porque er:t Pl'e- pode ·mC'lntral' no dominio dn.s <d1stl"1.•'•;i'.ies ou 
si•icnte da ltepublica o :O.fareclnl Flolriano na scie!Jci:1 ·lús numeras, ou mL sc1A:,;·i:i.s das 
Peí_xoto ; lir'.ie. lhJJ'é!111, S .. Ex .. prég-a. e.sca f.Jrmas e posições - n'1. geometria ! 
p()1Lt1cn., pol'que o Sr. Prestrlente d1t Repu- Devo declarar: entre nó:, dom~ 1·ev ... ·itiJ'>1""· 
blica se a!Ta:;;t.ou ~a ol'ien to.1,,iLo re_pu u li~nnn, ha 1li!ferenças essenciaes que ser,·em !"º~·a. 
se t o1•1wu p~ra. nos outr,;s o mais per•1g-oso n('S di~tinguir ! 
de todos os .Jagunços. O SR. SBABRA-N;lo ha iluvida. 

Os SRs. M .'\X..:CQUL\S Goxç11.1,YEs E SEAJmA 
-Nci,o npoii:L'.!o. 

o SR·. SERZF.DELLO CuRn.1h-O nobre Depu· 
tado qner Ye 1·· outra pr·ova de min!ia. afl'il'
maç1io oe que V. Ex. ú revoltoso na.to i 

Quando o nobre Deputtdo. ainda lia dias, 
declarvu q uc foi para a revolta, S. Ex. disse 

O SR. SeRZEDEr.Lo Co•:ll.l~A - Uma dellas. 
e e a. menos importante, é que o nol.l're Depu
t '.ldo, qne roi Utl1 l'ernltoso. YQ[LOU, entretanto 
para a sua cadeim de lente e 1•ecebeu os ven
cimentos do magisterio ! 

Mais a.inda: o nobre Deputado, j;\. de ventre 
1'epleto, veiu solícital' do l'arla.metlto do seu. 
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· paiz o p:i..::r:trr:ieuto üc ·seus subsidios •!e Dt1pn- ·j so:1lmrmt.e perguntar-me síeu clesejo.v~i vol
tado, durante o perio lo em que S. Ex. es- t:u· p:.~r<t r; exercito e ~i quefrL que o pro· 
teve de armns na mão c.rntm o governo jecr.o p:~s,;asse !- -

- constituido da sua Pati·ig,. Po;so t:tmbem a.mrnnr que d~claNii. for-
VoZES -Oh! oh! mh.lmei:te, ~ S. Ex. que me· e1:a absoluta

mcntt;-rndt1ler-ente a ~orle do p1·0.1ecto e que 
os meus amigos vota.sscm como cntetldes
sem ! 

O SR. SF..\BRA.- :\fas recebi ? 
O SR. SSR7.EDELLO COR!{~~,\ - Ba;:ta saber 

que o no11re · Depu Utno perlm e que, si não 
reé:ebeu, foi porque não lhe deram ! 

O SR. SE.'\BRA.- Y. Ex. não pediu a rein
tegrnçã.o? 

o Sit. SERZEDELLO Co1m1h- Niio, ni'io pedi; 
nii.o ha 11m só Deputado. appello para todo:;. 
que dig<L semelhante cousa. Eswu a::ima 
uessas mbel"ias. 

VAKIOS DEPCTADOS - (.l(fu•1)Wiit rr:petida.< 
vi:~r:.s 'J~~r,. o orado1· n1J.da sali1.:úrnt e foi e.:.,;tro.nlio 
a tiidu.) 

O Sl~. SE:tzEDELLo CORRi.:A- Ao passo que 
eu me <1c.;pi da minlw. farda, do meu logar 
de lente, por simples esci·upulos r1e conscícn
cia. e. até agor·a. a n~o ser 11 .. je o nnbre 
Deputado, não Jw, um DGput.ado. ne;;ta Casa 
l1u um :5enat1or na outra, que tsnh:i ouvido 
de mim a mai~ pequena p~ll:J.vra, a mais 
pequena insinuaçíi.o ! ••• 

O Su.. SEA1m.,1c- O seu silencio ~ 

o SR. s·~lC!:EDELLO CoRrd:A-S! aquc>lles <pie 
estiver;~m com armas nas mãos, que ensan
;;uent:'.ram o súlo dõl, Patria. que viaim,u-.tm 
profundamente o Tllowuro. que produzirnm 
tanto luto e wntas la~rim;is (apoiados) YO[
taram, estão l1oje nos seus fogares. rei11-
tegrnuos por que nii.o pod1:1·ht ett voit'-'..t'? 

U~l SIL DEPUTADO - São estes OS que 
csLüu au 1'1.do do Sr. Presideme da Repu
blica! 

O Sa. Ovw10 AB~A:'\TEs-Declarei a Y. Ex. 
mais nue, si V.· Ex. acceita~se. cu não só 
t[·ainlh•wia peh-.. pa;;sa;,:e_m do projecto, como 
i.;1mbem o defenderia ;i.qui ! 

O Sr:. SEr.zrnELLO CoIUú:A - Entretanto, 
V. Ex. o cornbar.eu á v!st<t í\c declarar-lhe 
s~.r-me indiiferent~ a sorte do projecto. 

Ei' nili ;i resposta ao nobre Depuhúo pela. 
Bahi~t. 

Sr. Presidentt._ creio ter feito a defesa que 
tinha nece;sid<ule 1~e p1·0íl.11zir. 

\'ir":[; ntamonte :ttacrtdo na minho. honra de 
lio111t·m iinlitico. si 1!as minilas expres;;ões 
remltat', em t•elação á prssoa de:;. Ex., qu;i.1-
quel' offensa, devo dizer que não foi es~a a 
minl1a im~n·;-.1o. 

Ji~ que o nobre Deputado vem para a Ca· 
mara com a preo<.!cupat;ão de 01'r:lem, rle to
l~.,t•ancin. , de c01·duro, n:io me resta, ao reti
rar-me da tribuna, sinii.o convidar o nobre 
I>c!puta.do a tratar de cousas mais sérias e 
cui:lm· de a;:sump:os impo1•tantes. porque a 
atteil \"ào publica e~tá volt:tda. pa1"a o Parla-
11wnr.o e es1.:'L vent.lo que tmlos w·,s e::H<tm0s 
perceben11.o sub~idio sem c:uidannos da pavo
rosa crise ecoaomica que a~soberba a Repu
blica.. (Jirlito be.,1, cipoia.dos; o o;·cidoJ· d com· 
pri111entado.) 

O §,_•. Pi·e~id.P?a te - E::tando <>rle
ant,1ch a !:ora ü n~LO h:1Yu1H.!O nada mais 
1;, 1~rat:n·. 1l:c8igno par:i. ~~manhii. a seguü1tc 
ordem 1o dio. : 

O S1t. SEABP..,\.- Si V. Ex. callc no ter- ,. - 1 • .,0 1 l" 
r1•no r1:Ls ret:1.tiaçi3c.;, h~i de ou ~·ir-me ama- owçno e O prc•Jecto n. - · r e 8'.J7. com n 
n!1<'i, terrível ! 1::trece1~ .-obre :i e_me_ncht '>fi~t·e~ i(b na _nova 

. • _ _ 1:1;;r.us>;V•. llo pr~ie<:tu n. 4:-J U. !lc 1~96 {em 
O Si:. Sri1:F.8flELL'1 C"o1:Rfü\- Pcrda0; rnv1 ::: · •'br:usfiiul. que auroriz~i u !:ovc·rno a :tb:·ir 

e~t .. 1u ·fazendo J'eL:.t!iac;ôes, e~tvu no :mm 1 n c1•1·•lir.o espcd.i.l 1lc 23::3~r;-; p:ti·a p:i.iramento 
ditei to 1lc dercs:1. legitima. r!er1.nte <la;; ac· \ tlO>; yendmentos do m:trecllal J•JS~ ü•1 :\lmeirla 

- cus~ções que o n9brll . Deputado r01:mu:ou, ! j Ha1·1·1!k. rever· : ido à ell'ectivi<lade do ~cr•· ic;o 
~fas, Sr. })resulcnte, eu ped1r1a n.in• :a o du exercito; 

t~stemunl10 d~ todos os _collegas, que ;~~- l" discUS$âO •lo pro,jecto n. 75, de !893, 
signaram o pro,1ecto de mmhil. remte:..;ra~·a~. di~pondo sobre conscl'ipçào militar; 
para affi:rmarem que nenhum rcc,~beu soh· 1Ji=;Cu$são unica do pr0jecto n. 216, ue 1894, 
citação minha ! autori,r,anrlo ~- Podei· E~:ecutivo a pagar ao 

O sr:.. SE.\:Bl~A - Consentiu c1Jm o seu si- DI'. Ti bun:io V.ileri;1no Pecogueiro do :'l.ma-
lencio ! r:\l, p1'cp:t1·;i.lo1· de me<licin:L le.~·al ela Facul

dade de Medíci11:~ dn Rio de J:u1eiro, os ven· 
\'.\RIOS DEl'UTAT\05- ( Prnfe.</(f.úl •~ af/1.1"ma.;;1 · ' · J 1 l l . . • d ,. , .. _., , ;•1i11L•1no,; <jlll' <d'L~oll 1 e perçeJe'.·· , o ogar 

~!<~V 01 (< (J nf(fo. ,,r,ftcit, r. .) i jf(; ll!'l'!J<l1".1dll1' do• d 11 1tllt\. lll<ll';!•Ulll::~ cl:t llleS-

Ô Si~. Si::i:zt:DEU.O Com::::A - ,\ r.i.enda ~ l 111a fa•.11dlla•'e; 
Posrn 1lcdarar que o meu PX·cam:i.rn.d:i e !·' di:•c:tl>.•:·10 1lu pt•o_i,•c•1 .• , 11. lKK, •lt· ]X\ll>. 
comp{l.nheit·o. o St'. Ovídio Aui·antes, foi yes- :t•.u;v1'i:GcLHJo u l'•J•I<:~' 1~X1:l'llLi,·o :.:. 1·p•:e1·L~t· 

•. 
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para o quadro da reserva da armada ao ca
pitão de t'ragata ref,1rmado Aristides Mon
teiro d.e Pinho. 

Levanta-rn a sessão ás 3 horas e 40 mi· 
nu tos. 

ACTA EM 17 DE JUNHO DE 1897 

Presidencic! do Sr. Arthur Rios 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. ArtD.ur Rios, Gustavo Ve
ras, Silva Mariz, Serzedello Corrêa, Rodri
gues Fernandes, Eduardo de Berrêdo, Henri
que Valladares, Marcos de Araujo, Bezerril 
Fontenelle, Marinho de Andrade, Affonso 
Costa, Roeba Cavalcanr.i, F:uclides Malta, 
Eugenia Tourinho, Paula Guimarães, Jose 
Murtinho, Heredia de Sá, Barros Franco Ju
nior, João Luiz, Ilrlefonso Alvim, Gonçalves 
Ramos, Alvaro Botelho.Leonel Filho, Lamou
nier Godofr'edo, Augusto Clementino, Theo
tonio de Magalhães, Arthur Torres, Noguei· 
ra Junior; Manoel Fulgencio, Ovidio Abran
tes, Paula Ramos e Pedro Ferreira. (32). 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Vaz de Mello, Fonseca Portella, 
Carlos de Novaes, Alvares Rubião, Augusto 
Montenegro, Theotonio ele Brltto, Matta Ba
cellar, Urbano Santos, Luiz Domingues, 
Elias Martins, João Lopes, Coelho Lisboa, 
Miguel Pernambuco, Angelo Neto, Araujo 
Góes. Neiva, Amphilophio, Adalberto Gui
marães, Alves de Bri to. Urbano Marcondes, 
Luiz Detsi, Francisco Veiga. Ferreira Pires, 
Rodolpho Abreu, Antonio Zacharias, Matta 
Machado.Lindolpho Caetano, Oliveira Braga, 
Alfredo Ellh;, Brazilio da Lnz. Mello Rego, 
Xavier do Valle, Victorino Monteiro, Pinto 
da Rocha e Azevedo Sodré. 

E, sem causa,os Srs.: Silverio Nery,Cal'los 
~·i rcellino, Albuquerque Serejo, Amorim Fi
gué ra, Guedelha Mourão, Anisio de Abreu, 
Pedro Borges, Thomaz Accioli, Torres Por
tugal, Ildefonso Lima, Francisco Sá., Frede
rico Borges, Augusto Severo, Ta v<.1.res de Lyra, 
Francisco Gurgel, José Peregrino, Trindade, 
Apollonio Zenaydes. Ermirio Coutinho, José 
Mariano, Teixeira de Sc'1,Herculano Bandeir,t, 
Coelho Cintra, João Vieira, Pereira ele Lyra, 
Malaquias Gonçalves. B<1rbosa Lima, Ma1·dns 
.Jnuior, Comeliu (ht Fonseca, Julio c'e Meilo. 
J\ll,)reira Alves, Juvencio de Aguiar, JuãÓ 
de Siqueira, Costa Doria,Olympio rle Campos, 
Felisbollo Freire, Arthur Peixoto, Jayme 

Villas-Boas, Seabra, Castro Rebello, Milton, 
Tosta, Francisco Sodré, Aristides de Queiroz, 
Manoel Caetano, Vergne de Abreu, .João 
Dantas Filho,Leovigildo Filgueiras, Rodrigues 
Lima, Tolentino dos Santm, Eduardo Ramos, 
Paranhos Montenegro, Marcolino Moura, Gal
dino Loreto, Pinheiro Junior,Jeronymo Mon
teiro, Torquato Moreira, Xavier da Silveira, 
Oscar Godoy, Irineu Machado,Alcindo Guana
bara, Timotheo da Costa,Augusto de Vascon
cellos, Raul Barrozo, Felippe Cardozo, Beli
sario de Souza, Pereira dos Santos, Erico 
Coelho, Nilo Peçanha, Leonel Loreti, Silva 
Castro, Agostinho Vida!, Ernesto Brazilio, 
Julio Santos, Deocleciano de Souza, Bernar-
11es Dias,Paulino de Souza Junior, Ponce de 
Leon, Campolina, Mayrink, Calogeras, Al
meida Gomes, Mendes Pimentel, Carvalho 
Mourão,Monteiro de Barros, Antero Botelho, 
Alfredo Pinto, Cupertino de Siqueira, Telles 
de Meneze~. Edu,mlo Pimentel, Olegario Ma
ciel, Rodolpho Paixão, Padua Rezende, La
martine, Galeão Carvalhal, Luiz Flaquer, 
Casemiro da Rocha, Domingues de Castro, 
Gustavo Godoy, Bueno de Andrada, Aclolpho 
Gordo, Fe.rn:rndo Prestes, Cesario de Freitas, 
Lucas de Barros, Edmundo do Fonseca. 
Paulino Carlos, Francisco Glicerio, Arthur 
Diederiksen, Rodolpho Miranda, Urbano 
Gouvêa, Hermenegildo de Moraes, Luiz 
Adolpho, Caracciolo, Alencar Guimarães, 
Leoncio Corrêa, Lauro Muller, Francisco 
Tolentino, Pliuio Casado, Guillon, Possiclonio 
da Cunha, Francisco · Alencct-stro, Rivadavia 
Corrêa., Py Crespo, Vespasiano de Albu
querque, Campo.s Cartier e Cassiano do 
Nascimento. 

O §1· . Pll"esident,e-Responderam á 
chamada apenas 3.2 Srs. Deputados . Hoje não 
ha sessão. 

Designo para amanhã a mesma ordem do 
dia de hoje, isto e: 

Votação do projecto n. 20, de 1897, com o 
parecer sobre a emendtt offerecida na nova 
discussão do projecto n. 48 B, de 1896 (em 
3ª discussão), que autoriza o Governo a abrir 
o credito especial ele 25:326$ pam pagamento 
dos vencimentos do marechal Jose de Almeida 
Barreto, revertido á effectividade do · serviço 
do exercito ; · 

1 a discussão do projecto n. 75, de 1893' dis
pondo sobre conscripção militar. 

Discusl3ão unica do projecto n. 216, de 1894, 
autorizando o Poder Executivo a pagar ao 
Dr. Tiburcio Valeriano Pecegueiro do Amaral, 
preparador de medicina legal da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, os vencimen
tos que deixou de perceber do lagar de pri;
parador de chimica inorganica da mesma Fét
culclade; 
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]'• discussão do p1•ojecto n. iSR, r"le i89G, 
auturi znni.lo o Poder Excc1:ti ro a re vertPr 
Jl:lr:1 o qna•h '.O da. l'eserva <l:l :i.rmada o c:i.pi
t<i.o <le tra~ata rcforma.rlo Ar islitles Monteiro 
de P ínho:· 

J1,·c~ irít:nc:"<1.. ,;_'os Sr:; . 1lrl/i.~{r I~üu. ( 7J'r<Jsi-
d,~;11e . ) Gusla·co 1'aas ( 1" ~ecrei cwiu) 1: 

.b·1frnr Ria.< ( p1·e;irfrmc. ) 

A" m l'io-tli:i. pl'OceLle-sr: á clt:m1:idr,, ú qu:i.l 
r::s;1ünrk1:1 º·" SI'"· "\ ~·tll!tl' l\i : s, ti ustav,, 
\\!r,~.>. C:i.l'lü~ 1ir. :'.\ov;-'.cs. ,\[ •;arf's Rubiào, 
~ih·;~ '.\i:•;·iz, C .. :·l .. s ~-h:·cc!!ino, .\ lh11querq uc· 
Sc;·l.:'j o. A:;;o1·im Fi ~w·i !":t, ,, u.:.: usw :-. ion '-"· 
nP~r0. ThcC•!f~ ; ti :,; d: B r·itto~ Serze~ 1c·li(I Co1·
rê1;,,. L::iz !' r:rni n;.:u.,s. H.011r-i~·:. C'$ Fernande~. 
i;ur:del!1:t ~.lou r:i.o~ E.lua r.lo{le !leneJ.0. E li:•s 
"\I·1 1·ti"s IIt: ·,ri'l u~ \'·•l'"i · .. ·c'· \J~rcos !!e 
:'\ ;.;~ n.i·~ . , Pcr!•;·o fi,~;·gp,,.:· ;;;.r,~:;.l"j'[ F .. ~~ ~enellt•, 

~-, §:... .. li'.';>r·{.if'.i.;-!. ~nt~·:!' 1~onYidn. os 
S;'s . :l' 11 4" Scc?·e tai•io;; a -m~m l'eccbcr o 
r :1 · ·~ 1; tQ seah·:r~ que. sentiu inr.1·oeuzido no 
r ..:.::iu to. p:'l'Sta jun to á ~Ies11 o CO:.?l[•l'omí:;so 
r·egia1en ra l. _ -

E' ll<lo. e ôem chbat-3 approntla o. acta do 
tl ia 17. · 

O ~r·. ]." !!'3ceretal·io - pro~e:le. · á 
leitura üo seguinte 

E:SPEDIE~TE 

Officio •lo\íi n í:o;r,:·o ui). .rusti<,::t e Negocios Tn
t c>riorcs. de !ti rio <·otTenr.e. E:nv ia.nil1J ~) rt>qUe· 
i·iment<• er!J q u::- o ::un:rnuen~e da Facultladc 
d :: '.\ird ic1na rh Haiti:> J11;io ;\.l!t.i a ío F1•1Teira., 
aEeg;111d•• :v.:har-oe uoen r.e. pe•1, .. um anno 
ri:> l!ccu-:~• colll Yenc im•.:1;tus, parJ. tl'ª""r de 
sua s:1 ;1d C\; c1.1m111unkando. nuLro~irn . que o 
·r~:; nt·re!l •.<i :icha -::;e a·~! ua! tnl'nto uo :;nso de 
t"c;; ~n er.cs d~ l i C;!11~•1. que l il c~ foi con.::erl irl;i. 
pl1:· ~ ·orta1·ta "e 2:; d0 maio ultim:;, sendo esta 
e:n :J1 ·0·:1'J~:H;1o de arH{'.11' ÍOr·t~s que so1nn1a.das 
pe:·(,,;nn um a nao, mnximo chi ternpo tlentro 
tio qual póilc o G1J\'(•1·ao conceder lh:cnç:1s 
c0m ven..:imentos .-.\.' Commissii.o (fo Petições 
e Por1eres.· 

l-~ e~1uer i men to 1 le :Jfancel L. de :Jies
q uita., ve:lindo tseuçit•.l. :1e direitos r1c im· 
p~·i·taçfü, do appa:·ell:o denominutlo <:<Lava· 
<ldm i:·;onomic:~ Domc.:;tica », o qllitl é con
stit :1i .. 10 de !<•no ;.;al '.' anizado. - A' Com-
1l!issil0 de Fazeuda. 

L\;,1.r·i:dto d;_• And~·~~/.!C. F1·e1~.n rico Horges, ,J(,~õ 
Pen·~rino. Ermirio Coucinho, .\ ff;111so Cu~i:v. 
J!E:rcÚl:o,no B;>..n<i.~ir:i. Rirbt•:<; ~ Lrn:, .. Jn \·encio 
11c Agu ':w . Ang-<:lo Xc·o . R\'C:h:t Cav:~k:l.nti , 
Euc!id C'.> ~lctlt.i. J{ud:·i~ i !l'-'; ll1.11·i;•.. SC'étlJra , 
Frnni-i:;cü Sv•Jró. ).l:rn.,~l C:l<:t:wo, Trilenttuo 
r1 1>s $:~nr.,c1.; . . l o.::t! ~-. fln·tiniio. lI~re1l i;i. de ~a. 
I3eli;: r.rio de S:•m:;;,, Erlc ... · Cce:~lto . B;:.,·ros 
Fr;;.nco .T u:1inr. :'.!ondcs l' it11::·11tJ!. .J1,ã.1) Luiz. 
e 1 ' .. . r ~ l 1' o~:.- .... "'-ll)(jlJ4 .. ~Cl} Fi~·11<.:::~i1·~~ - Sr. :t!'V:d lt) .:_\I"u1·~1i) . ~lon t.i. • : t'1 '' é l",:;.;.:·:•o.:; .. a e - . , l Ç - · 

rou~o Al\·::ii. "\l l'r í"l•• PitHJ. Al \",>.!'O Ro•.elho, p;·e~n cnb, compre.irntlo que pc:;am . sobre 
Lc •ncl »iiho. ,\ ::;.! ll:<t ú c~ .. 1twmlno. 'Tcl!es d:- m:rn alg-..xHrns ii:u·cd~a~ tfo respoosa.b1hda.de 
' l!'OMC" 1·1i· ·lr .· 11,. •,. "\! ·· .... " i ·'r:: X·r ""' 1 .. , poi· r!.Ch:w-nw : 11!-t:L Cct:nara rci•l'c~cn t:tn:.lo o 
,.\ . ,_-,, • 1 " ·•) ' '· • ~ .. -•J•I . • . ., J. • - w ..... ' "' I~" . ) d 
lnnj .-.1· 'I" ttoel FU'"("''' ' " F ·:l•".'"11(» p;· ·e•ir· · '.óSta· .u ;) ,\::::i;:nnos. 
'1"·:.'1.··'. ·,,-,'-,'r' .. :,.:; 0 1''.;,,'1.'l. :.' i.,:.;,::.;; .. cc~.; .. ;·,., i\~ .,i:n ri.:~ n>auritr. 1·e:11i0 em cumprimento 
\V<'" ! j ~IA• . > ., • • '' •• •• •• • ,-,.,. ' . • { . [ ' 1 • h • 
1~1 •• •1.,,., Eil t•'""· 'o ,, . 1: ,.1 . ...... L' '"' tt··;s,·o ·~ · ·- "º t uret· ~ :;11 '' at· w com os meu s cow11an et· . 

i,:; _., .._ ., .,.,.,U ''"' 1. • º ' ""'••• 1' ,., • •"' VL • .J b ) 
ce1·íu, ·,\ 1'tll u t· Di::i!e: ich~cir; !Litlolpho ~1!- ros ~e am:a .a. : 
1·:w •L, úYitlio .\bl·.mt€•s, Ut·k ,:w do GouYêi>, l;'. <lizc"r :ru :·quo, na sit uação poli t ica em 
Hcrnwnegih.to r! :i :\ro!';1.! .~.-: , Lu:z Atlüipl10 . que :ws a~lw.mo.s, e5tou :10 bdo do Exm. Sr. 
Alenc~u· Guim~' ãe;,, L:rnro l\liilkr. Pa.ula go11 eml Gl: ·~l'iu, úiguo chefe do p;utido re
R:i.mo::, Fr:i.nci;;.::o T1>lent i1io, Feúro Ferrnir;(,, pul.Jlic:t:io fctleral ; -
Plmio Casa'IO. ciui l!L'n , 1,1Jssitlonio d:: Cnnll:>., '.?.·. explic:n• ?ninha :i.itítude tleanto dn. con
Fr:wcisco Menc:i.stl'o e Vê~p::.sia no ele Alhu- ducta cdminosa de leso-patriotismo elo Sr. 
'l uen1ue. ln·. Prttr.lcn te de :O.Ioi•ae~, act ual P1•esidentc da 

Rcpulilwa .. . Abre·:;c: a :.;<·ssU.o. 
E' lida e sc111 •1.ck.t.: :1 ppro1·:~·.h :•. ;.:ct;.• 1i:• 

~ essãu üo ,1 i:• l ri do co1·; t uH-. 

11 S;: . . '. l .\L.\•~l' !.\S GaX\'.\L\'l::~-Não apoiado. 
l\ ~! ~ . .-\'1o!:Dr FtGm·:11c,\ - •.• :)>, re!io.ter 

a!:..::0111; .. ~ i1Jj ~ !!:'tl1;a:-:, a l~·uu1::.s iav1:cti va~ ;;ros-
0 S•: . .iL~~OH<.~~ !Filho (, .:'•1 m·tl,•1,1) - !'".!;!:·a,: .:n 111 c111~· ll JJI l'i:pr·e;;en~ant•~ 1!0 .\111:tzo

Ai;il:1 11d1>->e JJ ;J. :alle-":cla o ::;.·. Uc• :1xi :rno ,;,; u:ts .. no ~ .. n:l"l c• l-\-ile1·al. telll -pi-ocu1·adú m:t
l~r 1to. D" pulud·• ele1Lo pelo J·:~t;ui•; 1lc ~finas. reara. J'l~puta<;:io dos no~sos amig,1s naquelfo 
peço '" V. Ex. que o m:i.nue introduzir no E,;t,ado . · 
l 'CCínto, afün de prest<•r o comp1·omis:10 regi-~ Estou :i.o la.do rio Sr .general Glicerio. eu, 
mental. r que tambem servi á propaganda. r epublicana; 
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· p()rrine $. Ex . • que rep~·egr.nta. tnvliçõl's ~lc- · Em te!cgrim1na que <i.irigiu ú. Esr.ola Mill
r íos;i,s do reouulica:1i~rn0 hiswrico. tem ::.-, i:tr do Ce:1r:t. 1prn.nrlo e;; t.~i otr.:receu-se pa ra 
coutluzido n:i Rt:!pu blica de rno1lo honrõso. ·~ ·e combater o~ .i<i.;;tm,,o.> ue Canu •.lo;, cla~siticou 
com prn7.fl' !JUO \·ejo :10 seu ludo o;; ropubli - :~ mocidade militar como guarda. a~·ançada da 
c·!nos in~uspeitos, 0s me.is eminentes da. mi- Repnbli c;1. Er1t1'etn.nto. já dua:; vezes provo· 
nha Patria. . cou e destroçun i ns0!ir,;,1111ente <t l~scola: do Rio 

lia. dh\S, surgiu ne.>tn.. Cam:ira um partido ; e hoje ameaça <t todas. . 
cre:o. que ê isco m~~:no. St·~. D.:-pntados. · Parece que S . Ex. não !.msta. muito da 
creio que é um pa rtido. mas :ità agora.. p;ir gna.r<i <~ av,\nçada da Repnblic<t . 
infe l ic1•l'1.do no~""· P-S:'e i.>1.:·;; ido:lennt:i.c!o ::ob P:i.r:.t :wr:tinal-:i.. a.uxilin.-:;;e ile mi'nistro;:, 
o p:·estlg10 <lo S i': P1·esi'·~ ente da Republic11, que se dizem não sere:n p<Jliticos. mas que 
n.in•la. n'ii11 h;1stoou su:i. b .. -in•kira: c~tô. púd<.•-;e (1c fact.o. ~it•) os pelo1•t,s polit.icos. pasúvos 
d ize:-. de ma.sci.l.ra a!lvelJ.<la ao rost~>, ~em j_)rc- rxccuto,.es de perst'guiç.if;; r:t•fan rlas . . 
cui·:~r deseobri:--se francamente. :\ão pos::o :tlJ~•.1lntamente presrn.r o mínimo 

O S ~I ç · y E · · apnio a.o Sl'. Presidente da ltepublica, que 
R. ' .\L .\QUl.\S 'o:-:ç.\Ln:s- · · · x . esta "ºr infelicidade llO$S~t mio ce.S5:1. ue po1·<ei:uir 

inrnltando a o nua ;H1"t·~ da C:uH<\r:L. ~ -~ -
us rupttullcano:L (c11;oiados.) · 

für Sr~. DEPLT.\rio- :\ão h:i. insulto nen- Já é o segundo desar1mtmenio da. Escola. 
hum . ·'.\lilitar. 

O SR . .o\)!ORÚ! F1Gus1P..A.-V- Ex. me de.-<- Lembro a.os Ses . Depu tados que, s i o Ma· 
culpe : fü• correr da di::cus:>ão poder<.'i com- red1al U('odoro, a.ntes 1io golpe de Estado de 3 
m•itter al:rumas faltas. rnas pc~:u que le\·e em de no,·c1n b1·0~ th·e~;;e manu:ldO ·l~sa.rmar a 
coma a minlia. nenhuma pl'.itic:i. Je t ribU; :<L E~eol <i. e a me1:t duzia. de batalhves. 1le certo 

E:>tt)U l'allanc.lo p;tl'a. desemp··nhal'· ll1C do li a dictadu1·a, Ql•e .então roí installada, per
CUirlprimento de mn dever ; n ilei tenho intcn- rnanet:tir111, por mlt1tc• ternpo. 
c;iio de ullender pe:~;;oa. alguma.. 

1 

O 5yst~«lllt de ll L·sarmar soldados que g uae-
. Si·. p! 'eS iLlent•~ . a i!Jiia tiuo se definiu o n·? <~elll p1·aça d ~ gur~rm .. .. 
partido_ que aq.u i já ex~ste e~ op110.>ic;:i o ao o Sr!. Mi::tr.o REGci- 2\il•-' é pra.<;•l <le guci·i·a 
Repub !1c;.,~0. l·ed~ral ; l'lO 11;J.0 e serto, de-! a Escolit :Mili ta1•, mas u1:1 es tabclccimeuto de 
a nte <la.s d1 l11cul11adc:> que c;;:tamos a t.r·nves- .

1 
en-ino 

~melo. e PC•!' i:;to devo pergu11r.ar :- <p1em é · · 
o chefe tle;:se p:trti1!0? Serio S 1-. con~<·!hciro ·o Sr!. A;110 :-.nt FlOt;EIR:\ - .. • . 1le 1fa$<Ll'-
Luir. Via.nua. ? ;::crá o Sr . conselh•: iro !tosa e m:w militaras. "omo e:;t:\. pr;tticanclo o Dr. 
Si l\';t ·?- s~1~·~ o C•)nsellieiro de C:\lllltfOS? ou l'r·udente de :'o.forno:;, lia de •la.r por fbrça mau 
ser:i. o .Juca. Ti::re. füm rn. :;aliente .in, 1·evolu- re~ul:ud.o. 
dio c ~o Sul, e; q1.: e •le·"·e ~-•t.a1· no t urn.lm• ·lJt!; O :"1~ . ~lr~c.r.o Ri:·~o-Xoto :i V. Ex. oue ,_ 
l i;:ra1\o ao St-. conseille ir·o :Siln:ira. )-!:.>.i·tins? E'c"la ~!il!t; tt' nào é praça de g-uêl'1·~~. 

C)I Si':. . D!::PGT,\DO-~ão tleve est<\r, ~st<.\ . (Jl.pa:'wl 11s e n•7o ' ipoiad os . ) 

O SR. A>I01·:nr F 1Gt.:EIRA- Dt'.unte 11~• atti- (J S1·~ . AW:•Rnr F1GGEm_,,_ ~ Quamlo núo o 
iude, rg1e peço lil'CUÇa pal':l. q n:itificat· ilc cri· fo'3S<:, ~e 1le\'i;t le ·.-a.r em coa : a 1' fac to ele ~e-
111inos~, dn. fracção que pres:.ii apriiu ::o si-. rcm º" :Ll umno.; milit1rc,; nm;i garanth clu 
Pi·esidente da RepnlJLica. me c.lccl;1 r o fl'<lltca ordem. pois nfu.) ~e pód·1 ncg;i:· q :1c ~ii.0 lion~ 
P. IN='iti v:i.mente cunt1-a (•.;;;:~ politica. que nii.o soldatlosc bons p:itriot:!.s . 
fü~ detine, politic:~ nw;o;car:i.d•t, poiitk<t :>cm O . ..:r: .. ;\ler.1.0 Rl;Go-Esifü• se c·lnc.m11o pa;·a 
n01·te e :;em ha.nt.lf:i r:t. · : :.;!!r·t:in dt~ !i.:n~m·c:> da. P<.ttrb. 

S1>. prc~i·lcn te, li:i pouco~ ,Jías um lilustre 1 o s1, ·''I'•"•' r r.-1, .. .. 1 .. 1,,·\- J.-· 0 -~10 · ·~0 lo•~ D r.l 
. ... •. •. 1 • .: .... , ~ n.,. i n.. . 1.1 ~1 •• 1.,l, 1 ,J:-) 

CJ>ULa o at:•.:ti11 l 11ou .como bem gn~Yt: n Slf.u· como v. Ex. 
1u,,no ua nos;.;:-t P:nr :3.. Somo.; a.ccor·r;cs em ., . 
as,iin pensar. e e de b.menta1 que o Sí'. Pre- -º :'.>R. PJWR(I _BoRC; 8~;-Infel1zes de nós, si 
siden te da. Republica seja 0 provoc:.i.dor de nao fossem dle, . (.11,urndo8 . ) 
todo.; o;; barulhos e i·avok1s, que e;;tamos O Sn.. l!E:->RJQl.iE V,\LLAD.-1.r:.Es - Att~ J:ojc 
pr~enciand0. a.inú:L n :lo ~~bl'a~ara.m urna ca.us:i. m:L 

A situar;ii:i grn.re. em que n1is :i r·h:tmo.;, de· 
vcmol-a ao $r. Presiõ.en tr~ <fa Repub!i<:n.. que O SR . .\)10Hrn Fmi:mr1-:A-Termínando este 
de~de o inicio 1]e seu go'l"Ol'no 1i1·u(:urou der- a~sumpto, ·1eYo tlizcr: o 1llu.>tt'1l.do Deputacl1J 
rui1• t udo o que o ?.la rc<:!i:'l FJ .. riano r,•z de q~1e me a panei;i (c:olwnrlo·se iY'~ª o,,·, .. 3lcllo 
1vrte. ut.il e ;,:Tawle . Cr·m• \ '"ll S. Ex. ihndo ''":Jº) n un,c;t !ta de p:·o:·ay na.o serem os 
vida à re,-.·.tr;i._ re,;n.aH r::d n~·:t. IJ uc jc'! •. e;;;.;,:'.'.ª ! '.~l.:1. '.ll~';'~ ., " ;•.s Esco

1
1
1
".s .. Mil 1t:i.re~ e·~ rnclllorcs 

mc1·t:L .C\ ~ 11:1 ! 11_p~11·_""'ªme, <•. ;;•.l:nrn 1:;t1·a1;<wj .~k~" t i:, du.H.epu.!ic.1. ·-
n :• 110!11.J:;a •lc :::-. Ex. t<-Ill s1 .. 10 um Yct·1lri.· ' O ::.1: . MELLO R1·:i:;o- E~t,;10 se lWHp:i.rn.ndo 
deiro de5c:aktbro. t pa ta. iss•J. 
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-~ Sn..A1'.IORm J!1GuR1R.,\-EsT•l.o TJrepa111dos, O si~ . A:.rmmr F1CTuEm.\- Colloca<l.o no": 
e.in. dCl'arn provas 110 que alfi :·rno. lo~ar de chefe do Estarlo, S. Ex. ~ótr-..1.bn.lh <.-

. Vou ~c1:1 1 par·i11e tio ultimo assumpto, que r\a P<l:T"?- des.mor;iliz~r o reg!rncm repubiica.no, 
me obrigou t'l. 1.1!'.l'.l' tln. palavra. so a~n·ta :t c0nt<mto dos monn.rchi~ras. 

O Sr'. barão de '.';o!+mões. Scw•,1lo1• :11'1cM.do · Ao l<l~lo elo illu;trado Semtdo;-, j;'~ com: ares 
absolut:i.mente nii.o se n~quece do a.mor qu~ e r_eg-al1a~ de sub-chefe. tr<ibalhava. fingindo- _ 
dedica ao regimcn deca.hido :i. 15 de novembro se-republicano. o 01•. Simplicio Coelho '<Je Re-
de 1889. zen de, diglic. correspondente d'O Liberclade. 

S. Ex . não <JUer que entre p :11•a o Senado o Stt. C.\ttLOs M:\tteeLLl~o- o Dr . Sim'-
u m republic:i.no ·1a. estatm·.i-mor:i.l do Sr. Dr. plicio ta.mliem nã.o faz questã.o de fórma de 
Eduat·do Hibeiro. e não pôde oon5entil' que goverDo. 
g-over ne o E.~~ndo do Amazonas um repuuli~ _ . · • . 
cuno como o e o Sr. Dr-. Fileto Pires. -O :-.R. A:\IO:P.DI FIGFF.:IR.A-Stt0 es!es os pr!n-
. S. Ex. Yi,·e initarlo. a todos offende. e é cip'!_e:; motivo~ que levaram os meus amigos 
de notai· riue não es@param à sua. maledi- 1:: nu.o co_;1senttr qne o Sr. Senador Machado 
cenuia. os membros •ht m~~istl'aturu fede!'al e !osso o_le1to goYet-n:Hlor do fütado, muito · em
estadual doAmazonas e os representantes ao hora ttve:;se <L certeza. piem~ de que S. Ex ., 
congt·essu de E:;tado . movido pnlo dr.spoito. teria. de abllsa1• da ge-

Ninguem e.>capa ã .-errinosa pala:vra do nero:;id:t11.e tios Exms. Srs . St:oailot·es da Re-
Exm. Sr. Senador. pn b!ica, füzendo-o;: onvir insultos aos repu-

.>\q\\i estã.o trd· numeras tfo Din;·io 00 Con· 1ilic~110,; c!o Amazonas. 
grcs:i.o ~\"ucirmal C) (mos!·i"lla<lo-os). tre:;atte::;- Na.o faltou cor;~).;em_ a. S. ~X. pa.ni. a.taca.r 
t o.do:; ela !utia. com que s. Ex . a. tCldos o!~ a l:onm do Sr. Dr. F1leto Pires. provocando 
feULle. · um a.p:irte do benemerito Senador Qoi11t ino 

Rel;.,rinr1o-se :i.o Congresso Estar1oal, s. Ex. Hocayuva.. que •li;,::;e: «V. Ex. estú. iDJUl'ia.ndo 
cha.ma-o «SCl'Yi! ~. Isto é um Lradu de indi- o uctua l Go\·eroador do Amazona;;». · 
g-nação nusr:ido elo rlespeito contra uma cor- . ~ illustre Sen;;;.do~ não retirou, nem cor
por:1 ~:ã.o (!\10 clt'VLJ Ser respeita.da. r!;;lO a phrnSC! 0!1rlüS~~<L. porque ena era rleS· 
o · congrc~so. que 1·eformou a const ituiçi"ío tumrla :1 pr<xiuz1t· efie1to de occas1uo contra. o 

c;st:uln:d , de aceordo com o:> ii l:rnc-;s do Sr . .se- reconlwc1mento de um Sen;~~o:-. . 
1Hdo •· Macln •;o, então ch•'<lü tio p:irtit.!o a. que :.\. pl.mu;e ~ Qt~ · · o.Iludo .~sta no ri1;curso pu-
pcrtenço e C:•11<liil:1to ao éal'"v 1le !!01·eru :;dor bltcado por:; . . li.x·, mas J<L mo·l1flcada.. 
do E~t;i.rlo, hC1je tem todos e.~ 1fot~í~o::, é co- _P:ira. pnldfü.it· t.a.mb~m elf:iito de occ~iii.o, 
b~rto do :J.JJO•"los bros,eiro~. sómente pol'que ~· n·r·c ,·~.rente ~Da(~~!" analysa.!1d.~ ns c:i~e1•;ões 
nao ma.is obc1!eceu aos pia.no~ voltticos do re- ,,enator1<~~s, p1oc.-ed~1.<.1S em Pa.~1mms, •hs · c cfo 
pubhc:~no fal::;o, tlo min:,.cru.dur de infvrma- sr.ms P•trc11t es ptoxmws.que s:to 111eus n.1mgos 
~:ões tle.-leaes ao ~etm•~.o Feticral. ;•olit:co:;, cous~s que .Jócm e que niio figm·11m 

An\:1.htr;tm o. ~1-. Se11a<lot· u<0 cl1efla polltlca. em _"eu discul'SO jti. publicado. ·. 
em que s~ acllo.va. pur-quo :::.:. Ex. cm pales: ::iao os pa1•e11t1~s de:-:;. Ex. quo occuv:im em 
tr-as dia.1·ias. ,.qui no H.io, cntr~ p1.>liticus do P.m _P::1·lntins o.s po.:;içiies offid:1es o politien.s 
.>i.m;-1:1.ona.~. fi11.fa. prop.,g;\n11a •t fa.Vúl' das <le- mu!~ unpol'tante::;., . . 
posiçüe:; dos gon.m1:i.,1ores .Barbosa. Lima. e Nao escaparam a r:i.1va.. s. 'Ex. a.ggride e 
,Jul tu rle C:astilho:>. fogn. 
P:~ra o Rio Gl'aurle tlo Sul. ~. Ex. queria. O !S I·~ . CARLOS !1Lu~cEL1.rxo - Elll\ 1111nr-:L 

inr.er,·ençã.o do Gcver·no Central u" stmtido t1ssumiu o. responsauilidade da sua. posiçii.o ; 
do i1npur a reforma d '· con~ ti Luiçf;;o esta.dual. é um ·tiypocrita. 
que: ) 't~r:·. s,- E~: e~t~L f~1·a d0s moltle;; t.raça- O '.-'1t, SER%ED1,r,Lo Co!rn.1::A - Sr. t~.chy-
rlo~ pe.a cou::1.1tu1ç:Lo _J· edctitL gmuho, fome now. d1·ste troc:llo . 

sendo profuntla ;t 1]ivcr;;ern:1a politica. que o~ .. ' . ' - . . . 
por este modo se ~tcii:i. entre os l'6publicanos . ~P •. A.~.?1:.r:~t1;;1.-vi;:n~A-A serie~e rn~~ltos 
do Amazona~ eu illu:stmdo Seoado1-. que nt.ro· e r~for1~aç.ue., r1ne~1cl tcas , que o illusr:rntlo 
/'a:: guc.>Liío de {ónirn. do go,,;e'"'º• resot\·ei·am Sen,ido;t .. ed1to,u ?º:-;~nado, de alguma forma 
guerreal-o, e começ~a1·am não consentindo, pr~r}u::1:1m sefü e1f?1tos. ~ 
qu:: r.~so monarcl11sta enC<lpotndo tomasse E a,,_im que u1~ ill1tstrado Sen_?-1.0t' apar-
cui1t:1. do "overno ..tu Esbulo. teou-o ~?m. <l- seguinte phrasc: ~< "li. E~. tem 

"' . . todo o 1-.u·:,1to de fatiar e 1l1scutn-, porque o 
OS1:. CA1:1.1 -s )l.\ l':CP.t.T.1:-;o~M:u.~ 11u menos Estado de V. E..-..:. ê um Bst.1.1lo conquistado . · 

por
1 
e~_~es \1;oti1.vos_..tu i elie aliJatlo du pal'ti<b o SR. PEDRO 8 aRGE5- E' bom dizer. que . 

tio ~M .~u 1.c J ,iru.. . este a.parte füi do.do pelo Sr. Severino 
Vieira. 

O .SR.. A~IORDI FrnUEmA- Si·11·1, Sr. prasi
. d.;11tc, o .-\rn:t:t.ana.s e um fü;i.ado eoaqu.ista.do, 
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porque o:negitimos ;-ept;blicanás. os que 1·e- j ~hrcolino ;,1our-.i., P inheiro Junior, .Tero
pr<>senta.m u m passado de lt.:tas em pr11_t da! n:nno Monteiro. Torquaí.-0 .. 11oreira, Oscar 
Republica., qua.nclo ella ei•J. unui simplc~ a:::- · G-udoy. Timot).1eo da Cost:i, Ratil Barroso, 
pi"í"<l(:à.o, ·conquistaram o E~t:\do do .\ma- F.-·lipp~ Cat·doso, Pel'eira dos "Santos. Alves 
zona~: . · de Bri to, Paulino de Souza Jnnior, Ponce de 
'·>[.:onquis tar·am. arrancando-o (lo <lominio do Le9n. Campoliua; _1\1nyrink. Calogcras, Go_n- · . 

Exni: Sr. Sen:uloi· ~Iadi:i.do , q ae não se de- ~.o. l ves Ramos, 1\ntel'O Botelho, La.mo1m1er 
cfa.ra. francamente mon:i.rchi::.tH, porque nã.o GoC.ofredo. Artl.lur Torl'es, Olegai·io '.:\lacicl, 
l he sobra coragem pa.IT~ ta.nto. ·é :i.pemis d iz Lll.1rnu•ti110, C<l:Semh·o da Rocha, Fernando 
que não taz questão <le forma de gover no. Pre~tes, .Garacciolo, .Mello Rego, ~amenha 

Conqui~fararo, não consentindo que 0 Exm. tins,_Leoncío Corrêa, Ri va.dn.via C<.irr~a.. Pr 
S.r. Sena.dor entrega;;;:e a direcção do Parcido Crespo, Campo Cartic;:o e Cassiano do Kasc1-
Repn blicano n9· clte10 m~1narchi;&n. declo.ni.1~0. menta. 
Dr. Sim plício Coelho ele Rezende, corr.:spon- Dcix;1.m de compar~cer, com causa p;1rti-
dente d'O Lüm·<lt1dc. ci1;ada. os Srs. V:1z •'e (lie1lo. Fonsec3. Por-

Fo1 àas miios 1!e homPns suiipC'itos iL Repu- tella .• l\fatla. Bacell:i!'. Coelho Lisbo:t. Ze
blica.. que O!' verdad.eil·os i •cpub! icnno;; lhe- n:•ydes. illi:,:uel Pernambuco. Amujo Góes, 
mm eõsa couqui:;t:l,. Am1.•hik•pldo. Adal li~rto Guirna:·ães, Ju! ío 

Já te1·i;i ~ido teconqui~wdo o :\m:i.zc.nas. si S11 ntc>', Urba!lO :o.rarcon·1('~, Luiz Detsi, F1·a.u
a re•olta de 6 de setembro ti1cs~e s ido Yicto· cisco Veh:!a. Feneiru Pirt>s. Antonio Zacarias, 
rioS3. em tcdo o Dx-azil, e Juca Tigre. chde Rodolpho~ ;\breu, !.fotta Mn.chaào. Llndolpbo 
revoltoso influente. oc<:~<oasrn umit c:~(1 ei!'!!. Cacr.:uw. O!iYei:·a. Rrti!!a. Alfredo Elli:;;. :S:a
de Ser!ador · . - Yier do Valle, Vic~.orinÕ i\loutE.-iro, P into da. 

Ser~1 :reCO!JQllÍS~do __ ainda. !;Í o emse~hciro Rocb~ e AZ\'!Yedo Sod.ré . 
do consel!.len·o Luiz \ ianna. o Coasell1c1so t!e 
Canudos. vencer aos republic:i.nos de minha E, sem c~.u~::: . O;> Srs. ~rl>ano S:mtos, Torr~s 
}latria. (;1fo ito l;em m iciio !!em. J J Portugal. llC:nfvn.$0 Lima, Trindade, .Joao 

' Yieira. Ferei1';i. 1!c Lyra. Jo5.o de Siqueira. 
O §~. ErEco Coelho :-Sr. pr.:si · Oeminiano Bi-azil , Felisbello Freire, Ja.yme 

dente, torno ;i. c·3.rg:i. afim de cor•t·i~ ir os erros Vill:ts Bo;1s, Tosta, Aristides de Queiroz. Leo
e lacunas con::,tantrs dJ. lei n. 181 <1e 2-b.le Yigih!e> Filgueira:>. [{Oclrig-ues L illl:\ , Eduardo 
jar.eiro de 189;) >Obre o c.."tSa.mento civiL Ratno~. Para11ho.s ~Iontenegro. Ga.ldioo Lo· 

O adeanrn.;1 o da cam1Kin h:i. que t i•e a re1~0. X:,,vier do. Siiveil'a. Irineu Macha<1o, 
honra de promo,·e1• ne~ta Camal'a em lS~J:'J. e Alcinilo Guana.lJn.: a. Augusto i.le \"asconcello~. 
l]Ue tem vingado uv, opinião public:t d~ então ?\i l·:o Peçanlúi.. Leonel "Loreti. Stl \':J.. Castl'O, 
a esta _parte •. •lispei:isa-me de _motívat· a apr e- Agoslinho Vidnl , Eruesta Brar:ilio, Deo~le
semaça o deste p t·o.1ecto de lei. cia110 de Som:o, Bermmles Dias, Almeida. 

Guardo-me. pot•ém, Fm•. just.:fic<tl-o pot' Gomrt:, Cupertioo de Síqueil'a.. Galeão Car· 
escl'ipto perante a. dign:i. Commiss:1o de Con- n lba.L Lui7. Fia.quer. Dom;ngues de Castro, 
stitui<;-ão. Legisla\i.lo e Ju:>ti('a mites t!e for- r.u~ta.vo Godoy. Bueno de Andnl(la. Adolpho 
mub.t· o seu p:-:rec:cr. Got·do, Lucas t\c Ba.rros e Patllino Cados. 

Pe1•mitfa.·me a. C;tm;m• l:>.11 \.'.l.!' um repto 
ac~ clel"icaes, fJLte lléStn. carnp~mh:i. t~em vi
bra.<)O contra mim' u:~ :.n·mas costumei!'~ : 
a calumnia in:>ensata. e a iJ1jui-ia. soez ; p~ra 
que sãia.rn ~ pu lolico e animem-se aç:i,,o a 
um encontrn pela. p:i.lavra, commigo nesta 
Assemblfa ; ci:irtos c1e que, dcs~• Yez, nü.ô 
terei compúxão de ninguem. Hei de :i.rras
t:i.l-os. Sr. presidente, um por um, daqui ao 
necroterio (i·iso) ao necroterio d;:i. moral, Sr. 
presidente! (.::lit<ilo bem.) 

O ~r. Iln.rros Frunco o!unior 
-.Sr . presic.1e.nte, venho pedir a V. ~x_. tlis
pema •lo cargo de membro da Commissao de 
Marinha. e Guerra. para que V. Ex. tão bon
<lommente me nomeeiu , e o faço de vidú a 
moth·os oa.r ticulares ; e, para que a.s minhas 
pala.vrasºnão pos~am ter uma interpreta.çã.o 
diversa. daquella. ·que realmente devem ter", 
clecl:n·c que este pedido n~o euvolve o mi
nimo intuito de opposição á Mes<1. que dirige 
os trabalhos desta Cama.ra. 

O SR. PRESIDE!l:TE-Ern occn.sião opportuna, 
s u l•mette:r<.'i a •otos o oedido do nobre De· 
puto.do. • 

Compareceram mais o.:; Srs. Sil ver io Nery, 
Anii:io de A breu. Thomaz Accioli. João Lopes. 
Francisco S3.. ,\.ugusio Se-rero. Ta.,,-or-es de 
Lyl'a, Francisco Gur·gel, J<Jsé Mu.tiano, Tei
xeira de S:", . Coelho Ci1mo., :O.Ialn.quias Gon-
·~a lve:s, Martins Juuior, Cornelio da Fousec~, Cousulb.d:i..a Camar(~ conce.;e o. exoner::..ção 
Julio de ~!ello. Morei1·a Alve.>. Artliur Pe1- pedid<~ pelo Sr. Barros Fr<1110 Juoior. 
xoto. Olympio de Campos, Neiva., Castro Re -
beUo", Milton, Eugenia Tourinho. Paula Gui- O Sr. Pi.·esid enLe - i:>ião havendo 
marães, Vergne de Abreu, João Dantas Filho, mais nenhum Sr. Deputado inscripto pa.l'a 
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usar da. pala.>'r:1 n-. ~ut•a do exped1ente, vou 1 Art. 2.·1 R.evogam:sa as disposlç<>es cm 
:passar "ordem do dia. contrario. 

Nomeio para substituir o Sr. B«rros Franco Sala ria:; ses~ães, 15 11e junho de 1807.- . 
Junior, nlt< Commissão de Ma.i'ínila. e GueJ.'ra., Clhpe1·tino ele Sígueira.-A11r;Fsto Clemenlino. 
o Sr. Jeronymo Monteiro. -Rodol1JIW Abre«.-1'fieotonio_ de 31.agr5Uiaes. 

São lidos e julgados obiecto. de deliberação -Gonrali:es Ecimos.-A' Gommis~ifo de Orça-
os ·seguintes ~ menta. 

PROJECTOS 

N. 25-1897 

Dispõe fjHe s1:jam i·e(o;·i;w.clo.", com a respee!Íl:o 
soldo no po.•la de 2° te;ieatc, os mestre,; e, 
rio de r;1~w-füMnr,rinlia. lls co;ilra-.He.··tres e 
91rcwdi<res dQ Co,·po de Officiaes 3!c11·in!;ei.-o.<, 
fJ ~!t:: corttcu·e;n nu:ds. r_lc :30 an.-n.o.~ de boas e 
et{eclíl)o.~ seri;iços na A.rnwda e nello, ,aia 
])Hdei·em continirai· pw tnva!ide;; oi~ inca
racirfa,fe v1tysica. co1ua.do pelo dv/iro. pm·ii 
para todos os e/feitos da refonna, o tampo de 
crzmpanlw;. 

O Coug-re~so Nacion;il r1ecreta: 
Ad. I .• Os mest1·es do Corpo de Oillciaes 

?>fa1•inhei!'o.;que contarem mais de30 annos 
'tle bons e e.ffectivos ser,'iços na Arm<da e 
J.;ão poderem nella continuar poc· invo.lidt<z 
o<l incap::tcidade pt:s:ca, será.o reformados no 
posto lle 2" t~nente com o ri!spectiYO ~oldu. 

Art. Z." Os contra-mestres e gulj..rdi5.es 11o 
cítano corpo que estiverem n~s condiçües 1lo 
rLl'tígo anreriur, scrilo i·efo?;nados no po~io de 
gus.rda-in:i.rinha com o respectivo solclo. 
' Art. 3. 0 o tempo ,_ie c~tmpa.nha sera C·)ll
tad.o IJelo dobro para todos os effeítos da re
forma. 

Art. 4. 0 Revogam-se &.s disposi90es em con
tmrio. 

S;•ia das sessões, 15 ue_ínnho 11.e l89í. -
A.lbtu;merqtie S~;·ejfJ.-A' Commissão (~e :ua
rinha. e Guei•1•a, 

N. 26-1897 

.Autor-i.:;a o Governo a abrir ao co.-ren!e e:uer
cicio, ao Ministerio d(~ It1â1~stri(!, ·Via~''º e 
Ql,n;.s Pul:tticas.um credito ele 25:000$ pam 
o 1·estab{!lecimento (l1,1s a.ge11cfos do c1T'~eio 
t!ltimamente suppi·irni<ll!s por deficie1wia 
de verba no -,·espec~ivo 01·1~amenio. 

N. 2.7 -1897 

Deda1·cr, üentas de contri!n•içffo coin wn dia 
1le soldo, meascdnu,müJ, pai·a; o Asyto de. 
Inv~li,los, as praças do lJ[<liJ.lhi7o de in(cat·. 
forio. de 1i1w·i11!,a, do co1·po de officio.<Js mLt· 
~-inhefros e do de mari;i/u.:iros nacionacs. 

O Congresso Nacional decreta; 
Mtigo unico. Ficam dcs~e já isentas de 

coutrllmirem com um dia de soldo, feito merr
sa lmeute, pam o Asylo de Invalidos. ás pr:~
ças tlo bai>alhJ.o de il1fantarla de ma.rinba, 
llO corpo de olficiaes marinheil'OS e do de 
nmrinlleiros naciou;1es ; re.-ogadas a:; dispo
sições em contrarw. 

Sala rks sessües, 12 de junho de l891.
_4.lbvq11crqve Serejo .-SUve1·io Nery.-Ca.rlos 
Jía:r•ccllirto.- A.morim Figueira. - A' Com· 
mi~s:lo de Marinha e Guerra. 

:'1. 28 - 1897 

Suó>W!~C pai· ovti·as -i:arias dis}losíções rlo de
creto n. 181, de 24 de janeii·o de 1890, sobrn 
o ca~amen!o cidl. 

O Congt•c.;;so Nn.cion:LL resolve : 
Artigo unico. As disposiç;"íes co dcc:·eto 

n. 181, ele 24 de janeiro de !SOO, artít::uladas 
com~ se segue. fic<em as~im substituidas: 

O art. 47 pelo seguinte : 
Art. 47. O cr1samem.o de brazileiros ambos 

os aubentes oa um sú que o S'.>j:i., em paiz es
tl'angetro deve-se conrorooar ás regras de 
impedimento e mais disposiçõe;; desta. lei, 
afim de ter effeitos civis no Braztl. 

§ l." O agent~ tliplomatico ou, na falta 
dest~, o consuh1l' do Brazil e competente par;i. 
celebrar casamento de brazileiros am!;os os 
nubentes ou um só que o s~ja, depois de re
solvidos pelas justiças 1Jrazileil'<!-S qua.esqu~r 
impedimentos occurrentes, seJa no Brazrl, 
sej<t no paiz estrangeiro. . . . 

§ 2." O cas~mento de braz1le11'0 em pa1z 
"\rt. l.• FiCj. o Governo autorizadq a a.brir e:;trange~ro pc::rante o agente diplomat1co ou 

no corrente cxercicio. ao Mlnisiedo·da Iu<lus- consu1a.r serii corumunicado ofücinJmente, e 
tría.. Viaçio e Obras Publicas, um credito de sem perda de tempo ínscripto no regi::tro 
25:0003 par•:t o rcsta.belcci1nento do.s agenchts 1 civil do Brazil, lo;.::ut• onde ~e houverem pre
do correio ultima.mente supprimidas por de- encllido as for1mdidades legaes e levaritados 
ficiencia de verl)a no res11e~tivo" orçamento .. os ünpedímentos. 
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O art. 48 pel0 se)!uinte : tidivle de pe~soa ou criroinalid~11e. cmqu:into 
Art. 4~. o ca~amento ile e~fr;rn !!eiros o ~as:;l 11iio tiver prole; cum i-ela::iio aos lle· 

.ambus os nubente$. pódc sf'r celel.ir;t;fo no ma.b par~gr·,.pJws 11este al'tígo, no prazo de 
Brazil IJCrantc o agente diplomatico ou con- um anuo do casamE-nto~ 
sular-do 1·êspeetíYO paiz , ·na. rôrma elo esta- o art. 75 pelo seguinte: 

. tu.to yessoa.l º?? immi,J;!rantes, de ~arte lt con- Art. í5. () casomento nullo na. fórmn do 
s~11l~I.l'em ·famüm legium;i. na sociedade bra- a.rt. Gl. ciim infi•acçã. 0 do:> §§ l" e 2" do a.rt. 
z1 eira - ! · · ...., · - · I · ,;:. 1 ·~ <::i 'Pnrém 

0 
r'tl'an ""Ciro 1, 0 Rrazil 1", pro,. uw_-:~ e1Le1to~ em i·e!açao a pro e, sr 

:;: · '- • ' . • - . . " · ' · for c.onn·~•ludo <le bo<~ fe. 
pret ... ~der· ~asa1• e<;m br:izi~_t·i,ra._ 0 c.a"'.'l.i~e.n to 1 Para.!frapll.o. Si um dos conjuges sõn1ente. 
se f~ra na conf<lrm,!l.uic alJ.,o.uta._dc,ta .ei .. prova1· b: a fe. o casamento proüuzirâ effeito 

~ 2-" D:Hln que os nn henr:rs se.iam e~min- em SE'U fa v0r fü• toc:i.nte ,·~ le~ititmtÇão da 
gen·os ambos. e o ag··1~te d1plomat1co eco~- prole. ~ ' 
sutar do p<ut. resp~cuvo nao i:enha. mtL•"l"l-1 . . 
cbde para eelt!brar c:1,:>a.1nento. deve1'iío se O a1·õ. 82 pelo scgumte: 
conformar no Brazil a esta leí em todos os 1 Art .. 82. O fü\·orcio teric lagar nas seguin-
sentidos. l tes hypotlieses: 

O art. 52 pelo se!Jllii!to : ~ !." TentatiYa do morte de um co11juge na 

t 
-,, · . . d t . 

1 

pe~soa do outro . 
. Ar . ::i:.. O cas~.rnrmr.o. e e;; rnn_::rn1ros ren· ~~."Lenocínio de que a. mulher s~jo. Yieti-

lirn,r~o rilg-11!es se prov:m•. no. Braz1l Se!:"i.tnrlo m<i do m:u·ído. 
:i~ <l1>'pos1c1.>es legaes do paiz. o~de hou \·~r ~ 3." conc!Prrinaç:í.o do conjuge a vinte a.n-
s11_fo celeh1·'.'-d0, per;111tc .:is .ins1y;as l>raz1- nos ou mú;; ne prisi;.o. 
le1ras, ~uv1do o agente ltlplomat1co ou con- § 4." Actulterío de qnalqner dos cnnjnges. 
sul ar re:o-pect1vo. § 5." Al>an•lono ca familia por espa('o de 

O art. 5S pelo seguinte··: um anno ou men"s, por senr.ença do juiz, 
_ . __ . . . - seja o homém ou a mulbe1• o culpado. 

" . A1't. ;,S. :Ni10 ll~t\"e;·•~ co:11munllao de bens, ·§ô." OIT,.ns:i s plivsic:is do conju<•e ou c1•i 
si_ 1:1m dos nul!entcs. 101· viu·yo .com ~11103 le-, prole do casal. }J<>lo Õmro. º 
g1trn~1~s ou -~'.~'~ltlmos, ou divorciado nas § 7." Mutuo consentimento tlo~ conjuges, 
mes1 ,,s eondi,ce~. independente de dech1ração de motivos. 

O art."61 pelo seguinte: O art. 8::) pelo seguinte: 
Art. (il _ 1r nullo uar~L os cont.ml1entes e 

rleseern'"ente-;; 0 ~'"~amêntu effectutt·lo em con- A1·t. 83. O arlulter~u não scrâ motivo de 
tr:nio ao~~~ l" e~" do art. 7... rlivo1·cio. pr0v:~.rlo que o :tutor do 11roci>sso 
~ l .º Titmbeu1 e nullo em i·elaçiio ao~ cori· llnja consonti<'o no facto, ou co-h;~bitado con· 

tra.hente:; n c:i.samento nos casos do~ §§ :~, e ,;ciente <lísso com o conjug-e wlp~~do. 
4" do art . 7''. O art. 84 pelo seguinte: 

§ 2.º Si o .;a.~amento não für comummado Art. S-L A reincirlencia do :tdultei•io niio 
sexualmente. se julgari~ nullo a todo tempo. àariL motivo lle <livorcio. d«t1la a segunda liy-

0 ;wt. i~ 1)elo $Cgn'lntc: pothe<'c do artigo :u1teceilente. 

:\l't. 72. co:isi•1ora-se 01·1 o cssenci~il sohyu <i ! O art. !lO l)r.lo segninte: 
pessoa tlo:1 conJ uge, o que ver;;at· a rcspeu.o: Ai't. 90 . .Julgado o di rareio, a posse e etlu-

;:; !." na Yirirind:lde da mulher. C<lf:iio dos filhu:' fii' ar;i n. cargo do coojuge"~:u-
!:i 2." 1'\l'nti1l:L11c <le yie~sr,:1.. n1,cc1nto, exn:pc;.ii.u r~i ~' ' ·r!a. hYIJ<"1t.lle:<c <lo con-
~ :=:.° C1'ime anterio1· :tf; casamento, e~t•'.b tL senti:ncnLo Jnlttno, cm q11e r egu!a1·ii. o :te· 

pena pre>C:ripta. ou não. cordo. 
;:::, 4." Defeito organico on desordem runccío· Paragrap110. A' mulher, embora culpada, 

na! que imJiOS:'ibilite a procrea~·ãn. incumbe <I criaç;ii.o <l•1 prole ate ã. idade de 
~ 5." )Jolestia gl'ave trn.nsmissiYel por con-· t1·es anno$, SlilYo ~i ri::cusa:r formalmente esse· 

tngio ou herança, com p::i.rticularídade a epi- enca1·go. 
lepsia e a a.lícnaçii.o mental de qualquer for- 0 a r t. 91 pelo seguinte: 
ma, comfanto que se tenha manile;;tado ante
riormente ao co.samcnto. 

o art. n pelo seguinte: 
Art. 7:3. A dissolu<;ão do casamento por 

motiYo t!e desvirgilll1ad.: se íniciarit pela pe· 
rie1a me.dica no:> primeiros seis ;lias ~oututios 
da. co·ba!Jituç:"lo: quanto:ws motivos tle ide11-

A1·t. 91 _ Concedido o divorcio, seja li
tkioso ou não, p1·oceder-se-ha a invento rio e 
pàrtill1a. tios bens communs ao casal, sewlo 
em tr-es p:trtes. si houver filhos. t ocando a 
este~ uma pMi:.e e as outra8 aog conjuges. 

§ I ." Não havendo b8ns cornmuns ao c::i.sa.l. 
was bem: em scpar:tdo por· cscriptura ant(:-
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nupcial. cadn. conjuge, por sua parte, con- E' s ·m debate appl'ovarla <> redacção final 
tribuira com a inetade do qur,- possuir', atim rlo p1·ojecw n. 13 A, de 1896, para ser en-
de constitUir pa t.rimon1tJ aos filhos. viêi.llu ao Senado. 

§ 2." Si ocon1ugc culpado houver sido do- - . . " • · . 
t~à.o p~lo ~onjuge innocente . e_ 0 <~as:il. nii.o . ~ )gu.al.menr.e S?J.~ t~ebat.~ app1;ovai:a_ a re
tiver ~1l\J.o.s, o Llote revm·tera mtegral. ~ente 1 daci;,w trnal do pi.01~c. J n. l.o A, ue 1~91 •. ·-
ao dotador. . ,r - e - . ..... ii 

§ :3." SL no casodedívorcíopormutuocon-.. ,._) !§r. -'ª'°"'1 •'.1'111.G <a<t~ .""'ª~e~ 
seutíment0. t1i'i.o houver bens em co111 mum, :ne~to {pefo o:rt~m) r~quer verifü:açao da 
ni<l~· haveres em sep~~rallo po1· i:;~criptura. an- vota.ç-ao 1h red:i.cça.o · ·· 
te-nupciu.I. a pa.níU1a •·'esllós .com os filhos P1·ocedeit•!o-se à veriô.cação, raconhece-se 
fat>-se·ha. con!o:·me o accordo dos.conjuges, terem votauo a. favor 91 :);:s. Deputados, e 
constante da. ~ente1J1;-0.. · conl.I\'>, !O.· 

§ 4." Não tendo o cas.'\l bens sob qu:1\qne1· 
titulo :i. repartir com os füi1os, 1le" sorte a o §c:·. P.-esid<"'nte-Ha. no recinto 
provet· sua. _sub..o:isten_cia e etl1:1<:;i.ç~o, a sei'.- 101 sr~.Oeputados; elitretantci, a. liota da 
tenÇ!l. de d1 vor.:10 lit1groso tix:tra a q1rn.nt1a por~ :iccusa. a pr·esent;a. 1le 107 :::il'ô. Depu
com que o m~rido culpatki deverá contribuiI'. mdus. 
anrrnalmeuto para e~:;e lim. [ 

O 
, , 3 

1 
_ "' . _ O SR. JosÉ :vL\r:r.1.:---0-A lista da. porta não 

art •. ! pe o ~e.,,umte. regula iJein . 

. ArL ,'Jf. -~ ?.i~s~lução do ca.sa.:ne~.to. _c_~,m a. 0 si~ Si~.\nR.\-,\lguns que vow .. mm con-
c'.i~ac1d.v e p.,1,i. constnmr no\ a 1U:mtl1~ le- t!':J. não se lcv<tllf.MéLlll. E' preciso que fique 
g1tuna.. se tiara vor sentenr;a. do J n1z nv~ e .·1 'rt· d. (li fJ i·•e. -J 
ca~os, a saber:· 

1 
uu:, ô ·' u. u ª u · .1 • 

. § l-". Por insta.nc~a. d•) conjuge !nnocente o Sr.:1~ 4-e:!ioideotc-lttténçãu l Peco 
1mme·1 1~tam~nie a~o~ :.1 c?11~1'~11 ~~ao do.,cul· aos nob1·es Deputi:dos que re.5ponJ.am á ch'.l
p~do, t;as hJ pothe:;e,, do,, §§ l , - o '.! do mad:L A '.'rlesa ww r.em out~·o meio rle \'t:ri

a1 t • 8-. . . . . . Jicur a presr:rrna .Jos Sr•s. l.ieputados. Vae·se 
§ 2.". A req1.1:er1menté1 ao ~orJJu~e_ rnno.cente. .,1.0ceder a clu~m,,tla.. 

dccor•r1<l.os seis mczes depois do d1 vorc10, na ' 
llypothose do § 4" tio art. 1'2. Proceuendo-se ti. charnu;!a. ve1·ifü:a·$e te-

§ 3." A peJido do conjuge abandonado, seis rem-~e ausentado u;; Sr~ .. -\..li.Juituerque Se1·e
mezes depois ele olnido o Llivo1·do, na. hrpo- jo, Amor11n Figueir<L. Aubio ul! Almm. Pre
tliese (los 5' do art. 8:!.. de1•ico Hm·~es, August<J :-ievei·o, Fi·a.nc:sco 

§ 4." Por sulicítiw:lo do conjugc iunoccnte. Gur;.rel, A1foaso Cosui. Coetlio Cintl':t. José 
um anuo após o divorcio, m~ l.Jypothesc <lo Jlurtiutio, Ti:uotheo da C11~ta. l{a.ul Barro~o, 
§o• 110 art. sz. Felipp0 Car-Joso. Cam~-olina e .\fayrinK. 

§ 5:" Por pecição de ambos os co11juges di-
vorci? dos, na. hypoth~se do § 7" do art. 82,. ({) Sr. Presidente - Respallllera.m 
deco1•ridos dous a.nnos de~~e regimen. ú cllam•ida 121 ::>r·s. Depttta•lo~; h<L, portanto, 

§ 6.0 Não ha\'endo fill1os do casal, os r1hror· nu~0ro legal pat·a. pr·oeeiler-se i votação das 
ci:vlos na hypothese do § 7" do art. 8~ po- !Ili1tel"ias. 
de1·ã.o de a.cwrdo dissolver o ca.sa.uwn to. r·e
quei·endo seis mezE>s "pós. São successiv;.1.mente sem debateapprovad~ 

a~ l'edHc,·ões tinaes 110~ proje<:Los ns. 15 A e 
l 7 A, r1e lS(Ji, pa1·a se1·i:;m envhv1os ao Seaa.d.o. § 7." O conjug"! culpado na~ 11ypotheses dos 

§§ 1° e 2" do a1t. 82 não podi:>!'ã torrntr a 
casar nasobrevivencfo. Llo coojuge innoceute; E' irnnunciada a votação doprojecto n. 20, 
nas demais hyputlleses de <1.irorcio liti"ioso de l897, com o p::wecer sobre a em(:'nd<t offe
§§ :3", '1'', 50 e ·6" do :u·r· .• s~. o culpado ;) po'. J l'ecith na HOl'<t clis~u~são_ do projecto n. fB B, 
der.à convolar a outras nupcias cinco annos 1 de 18~6 \em 3·• tliscn:;s<tO), que autonza o 
apr'ls a dissol1Jçiio do casamento. . Governo a abrir o credito e;;;pi:;du.l d.e 25::3:?.6$ 

, • · , . . para pagumento dos \'encimentos do mare-
O art. J4 pew s':guinte. 1 cba.l Juse de AlrneídiL Barreto, revertido a 
Ai·t. 94. Ao con.1uge <JUB houver dado mo- eliectivitlade eco ~ervil,;o uo exercito. 

tivo ao díVOl'ciO. seguillo ou nã.o da disso-
luo:;áo do ca$a.mento, é pt>ohihi·~o a to~o 0 §r. llarbo~a Liii:na (pela or
t~mpo ~ guar<la ihJ: pro~e re$pecu_va e adrn1- clem) _Sr. Presidente, eu dest>ja.va.que V. 
msteaçao do pati•tmomo, quer c0mo tutor, Ex. me infoi·masse si, a pi·oposlto de~t~L 
quer como curador· emenda amplia tiva, a Comtllissiih de Legis-

Sala das sessões ela Ca.mara dos Depu-\ la.ção ínterpoz o seu parecer e d<J que .11atu
tados, em 18 de junho de 1897 .-Erico Coelho. reza é esse parecer. 
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O §r. Pi:-es2dente- Do avulso· que 
está :innexo e remettl,1c a Cnmmissitn sõ 
constrt que foi ouyida a. Commissão de Orç,•
mento . 

sado se pronunciou re.ieitanao~a: em vista de 
um parecer rln. Cnmmissão de Cofütituição,. 
Legisklç;<i•.1 e .Justi~.a. que ni'io julgou que os 
casos fossem ana!ogos. para que o-decreto do 
Executivo pudesse estender, ampliar a. sen-

- o §r. !Luiz Don\ingo.e!!ll (pela tenço do· Judicia.rio. · 
ordcm)".:..Foi snhmí'ttic.l.o á Commissào de Con- · . O sr... PRF.SIDE.\"TE:-0 noõ1'e Deputado rli.
s tituiçüo·, Le~islação e justii;a. o anno -pas- r f"'e à pergunt.à-ã Mesa. porque não ouviu o 
sado. -um cre.dito pedido pelo governo para q;e a Mi:sá disse. · . . .. 
es~e pairamcnto. e a, Commissão emittiu pare-., . Tanto a emenda ndditívii. como· a substi
cel'; não consta do ••!).nexo · parecer dessa tutiva teem de soflre.L' uma nova . discu~sã;o, 
Commissão sobr õ e.;,:3 ernendf , porque e!!a na fórm~ do ar~. 131 do Regimento. . · 
não foi á C-Ommissio. ·· · · 

O §r. Presidente-E' isto que eu 
acabei de 1lizer á Cama.m n. proposito do pe
dído do Sr. Ba.r bosn. Lima. 

E' p0stii a. voto;; e approvada, a S",g"Ui~te 
emend:i. dos Srs. Tost.t e outros, subst1tutIYa 
do pwjecto n. 20, de 1S9i e 4S B, de 1896. 

O § ·r. Preslden'te-Estão fl.odns ns 
>Ot;v;;üe~ das materias, passa.-~e à m>tterin em 
dlscus.~ão. . 

E' annunci:v1a. :i. 1° discus:::üo <lo projecto 
n. 7'1, de 1893, dispondo ~o'bre con~cripçã.o 
mi!it:i.r. 

· l:\ · 1 l O Sr. Re;-:n•ique ,~a.llada.r~s 
O v.)ngresso ' :i.crnna. L'eso ve: -Não Yenho discutir a utilidade <lo pro1ecto, 
Art. J. • E' o govei·no autorizado l1. abrir o pelo contrai·io, entendo que elle é dn: mais 

credito especlill l l l :00ii$500 pa.1'3. pagamento ~lta importancia . Mel.S, pal'ece-me que este 
do:; vencimentos dos ofilciae;; que reverteram projecto a.presen to.d~ em !8~3. yern ser ~ub
{I. eífecti viclatl.e do set"viçu ào exercito e rln mettido novamente a comm1ssao cle ~larrnha 
arrmu1.a. pela rev·i:·g:a.ção il.úS decr~tos de 7 e 12 e Guerra, tanto mais quanto ha outro pro
de abt•il de 1892. fazendo p.ira 1.s~o as neces- jecto sobre 0 mesll1o assumpto, apresentado 
sa.rias operações de crHlito. posteriúi'm<mte.A:>sim, requah'~ que,se!11 pre--

Art. 2. . 0 Rtivogam-se as disposições em con- juízo da l • dii>Cussão. este prqie:_to se.ia sub-
trario. mettido ao estudo d:i. Comm1ss<~O de Ma-

E' W.mbem appro.-acla 11, seguinte enúmdii rinha. e Guerra. 
do Sl' . Coelho Cintra., auditim do projecto o St:. P t:E5IDl·:NTE-V. Ex. mande o :;cu 
n. 20, de 1897 e 48 B, de 1896. ' requerimento por escrípto. 

~~ccres~ent~-se no _nrt. ln, .P~!~gra~J;o Vem á Mesa. e lido a.poi:t.rlo e i)osto em rlis· 
umco:-Fica ip-u~lmente . o Pml~1 ]·.x~cl1t1>0 cussão 0 ~e .. uinte 
autorizado o.. ab:-1r o credito de ~l::JOO:;i })a.1'3. "' 
pagamento dt1s 't"enrimi>ntos dos f-mpr1•g-ados 
da - extincta A~enci:i. Ollicinl de Coloniz·1r:ii1.•, 
;~ddidos à Sec1·eta1fa de Via1;:io. nos termos 
da vigente lei do orçame11ttJ, 

O @qr. Presiden~e - Considero 
:prejudicada a makria principal do pl·~jeeto 
n. 48 B, rle 1806. Tanto a emencl.a sub,;titu
th•:t como :. nrlditiva. vão ser envi~das à. 
Commissii.o de Orçamento paro serem redi
gidas, n.lim de passarem ú. nova d iscmsão. 

REQCER1M8NTO 

Rcr1uci1·0 q un o pri:iecw n. 1;;i. d~ 1893, 
~e,j:t enviano à .c?m111issã? d~ Mn_rmha_ e 
Gue1•1·:i.. tiem ·p1·e.JlUZO tia pr1me1ra d1scus•ao. 
. Sala das se.;si3e~, 18 de junho de l89i .
Heiiriql'e !'attaúar<JS. 

Ninguem mais peclindo a palavr11., é encer· 
rada, a discussão. 

;. 
O Sr. Ba.1•bosa Li!na (pela ordem) 0 sr. Pr('Sidente declara que 

- Ainda. desejo que V_ Ex. me in forme si poria Yotos 0 1-~querimeuto <lo _Sr .. Henr\quo 
este projecto. que acaba de ser approvnclo, V<LUaüares, tlcpuis de :;cr votaoo ·o pro
maridando ab!'lr 11m cre•1ito n:.i. importancía. jecto. 
de 111 : 000$ para pagamento 11e officia es re-
forma.dos pelos decretos dei ~ !:?. 1le ab1'il Posto :i. votos, e approvado em l" discussão 
de 1S92-, t em ou uilti de ser submetti<lo a uma. o projecto n. IG, ue 1893, dispondo sobre a 
noYn. discu~são, vhto que, s<: lvo equ íYoco da con~crip~ão militar. 
minha p1trte, parece-me que essa .emenda Coi . . . 
apresentada. em 3" discussão. E' a mesmo. O §r. Ovi~io _ -~bran.!es (pela 
ma.teria. sobre a qllal a Camnra o anuo pas-1 ordem) requer ver 1ficaç.ao da votaçao. 
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Procedendo-se â verificação. reconhece-se J Do prQjecto 11. 188, de 1896. autori;i:ando o 
terem votado a favor 80 si•s. Deputados e Poder Executivo a reverter para. o· quadro 
contra 12. dn. reserva. da arQJada· o capitão de fragata. 

reformado Aristides ?.Ionteiro de Pinho (I• 
- O Sr - P:t;·e:(<.iden.t.e - Não h:1 nu· disct1ssão); _ 
me1•0. Vou mandar proceder à chama.da. _ Do pro,jectõ n. G A, deste anno, com opa· 

Proceclenüo-se â cba.m:;.da. verifica-se te- recer ~_ubstitutiv_? oiTere~i~o em-3• di_scl~ssão 
l'em-se ausenta<lo os Srs •. Amoi·im Figueira, do }l~ -~ect~ !\· ~: de 18.)1, qui:, autor1z11. o 

. -Anisio de Ab1·eu. Elius Martíns, Frei.lericu Go> e1 .no. <.e~ r.e _,a, ~ co:npleta.. -o . decreto 
Borges, .Jos(~ !\far:iano. Teixeira de s:i. Hel'-, n · 33(, A. de ]{) tle abri~ dt: 1890; _ :fixan_do · 
culano.Br.rideira.. l>.Jar·tii18 .Junior. Cornelio da I parn. a refol'ma. COffiJ?ulsoria. o:i · voluntdrJa., 
Fonseca. Torq;.w.to ~Io_rr.ir·a. Ileredin de Sá, ,1ns,~os_t.os ci.11~ rnencrnna~ as ida~e~,~ -gr:l;_t1- -
ÓS•!~~1· Go<lov. T1motheo d3, Co;ta, Raul B:~r- fica,ue::. atld1c1i:naes ª-º .ol~o. se,,,u .. co o. .a
roso, Fdippe Ca1·.1oso, Ei·ico \.oelhÓ, M~.y~ be];~ 9;1e ~):;poe e?" <1:scussao); _ _ 
rinl~. Arthm' To1'1·es, Eduai·;~o Pimentet.1 . - tLcus.cto do pro.iecto _n. 11 A. _de 1891, 
Oleg-ario ~faciel, P:u!un Rezen<le. C3.rneil•,1 <1.1 dtspoi:id.o sol_.re a. promoç<10 de o1hctaes (10 
Rocha, Edmurnlo da Fonsec.-i_ Urba no tle Gou- exercito. 
vêa, Cal'acciolo. Lamenha Líns. Leoncio Cor- Levanta-se a. sessão ás 2 horas do. tarde. 
rêa,_ Lauro Mulle1-. Py C:re~po e Campos 
Ca1·t1e1'. 

O Sr. President:e-Respon•Jeri1m á 
chamada apena$ 105 Srs. Depntarlos. Não ba 
numero, pelo que fica adiada a. voi:açã.o do 
projecto n. 75, de 18!):3. 

32° SESÜO EE l9 DE JI;NHO DE 189i 

-: -. Presidencia rlo fü·_ .11·tlwr Rios E' annunciada a rliscm;;ão unica do pro
jecto n. 216, de 1804, autorizanc1o o Pcrler 
Executivo a pagar ao D!·. Tiburcio Valeriano 
Pecegueiro do Amaral, prep:wador de medi- Ao meio-dia procede->e á chamada. á qn;'l.L 
cina. legal da Fa.culda•te de ~Iedicina. do Rio respondem os S:·s. :.\rthur Rios, Gustavo Ve
de Jl\neiro. os vencimentos que dei:xou de ras. ~eo.br:i., Bell_sar10 de_ Souza., Albuquerque 
perceber do lagar de prep:J.radoi· ele chimica Se~e.io. Tl~eotonio de Br.1to. Serzedello Corr·êa, 
inorganica, da mesma f.:i.cuhfa.de. 1 Lmz Dommgues. Rodrigues Fe~n:mdes, Gue-

~- . . delha Moura1\. E<lua.rdo ile Ber1·edo. Henríque 
. Nmg~em pe_dmdo a. pi!.la~Ta., e encerrnda a 1 Yallarlares. Marcos rle A mujo, Pedro Borges, 

discussao e a.dw.tla a votac;ao. Thomaz Accioli, Ber.errll Fontenelle. Francisco 
Entra. em 1° discuss;l,o o projecto 11. 188, de Sú. T;wai·es de Lyra, Francisco G-urgel •. Tosé 

1806. autorizanrlo o Poder Executivo a re- Peregrino. Trindade, Teixeira de Sá. Affonso 
vertee para o quadro d:\ 1·e;;en:;t d~ m•marhi. Costa. Herculano B:i.ndeira.. Joã.o Vieil'a, Cor· 
o capitão dt~ fr~g•tta re!'ormarlo Aristides nclio da Fomeea, Jnlio de l\folio . .ln V('.ncio de 
J.l.:>ntciro r1e Pinho. Aµ-"Ji:n, Euclide~ ~l:dta. Eugcnio To~1rinlio, 

Ninguem pedindo a. P'lavr<'., e encerrM<i a. yergne ~!e Abl·e:t, .foão ~:i..nta.!> -Filh~. Tole~7 
disl!uo;são e uüi:J.da a votaç,ão. Lino __ do:. Santo~, Jeron) mo l\lonteiro. Jo,e 

O Sir. Pr-esidente - E~gotadas as 
ma.terias ;:la ordem do •lia. designo para 
:1manhã a seguinteordem do clia: 

Votaç~ão das seguintes materias: 
Do projecto n. i5, de 1803, dispont1o sobre 

comcripção militar (la discussão); 
Do requerimento offerecido pelo Sr. Hen

rique Vallad<\res; 
Do prc~ecto n. 2!G, de 1894 , autorizando o 

Poder Executho a pagar ao D1•. Tlburcio Va
leria.no Pecegueiro do Am:u·:ü, prepara.dot• 
de medicina legal ila- F:~culd:ide de Medicina 
do mo de Janeiro, o~ vencimentos que deixou 
de percebei' do k•gar. ck- prepal'ildor de chi mica 
inorganica tfa mesma Faculdade (1.líscussão 
unica); 

Mur'i;ll)ho. T11notlleo da Cost:.i, Raul Barroso, 
B:i.rros Franco Junior, llieudes Pimentel, João 
Lniz, Carvalho Mourão, Vaz de Mello, Gon
çalves Ramos, Octa.viano de Brito, Alfredo 
Pinto, Alvaro Botelho, Leonel Filho, Nogueira 
Junior. Manoel Fulgencio, Eduardo Pimentel. 
Olega1'io M3-ciel, Rodolpho Paixão, Casemiró 
da Rocha, Cesarío de Freitas, Edmundo da 
Fonseca, Roc.lolpho :.\Iiranda, Ovidlo .Abrantes, 
Hermenegildo de Moraes, Luiz Adolpho, 
Lauro Müller. Paula Ramos. Francisco Tolen
tino. Pedro Ferrc·ira, Plinio Casado, Guilloll, 
Pinto da Rocha, Vespasiano de Albuquerque, 
Py Crespo e Cassiano do Nascimento. (69.) 

Deixam de coinp;ll'ecet·, com causa partici
pada, os Srs. Fonseca Portella, C~rlos de No
vaes. Alvares Rubião, Silva Mariz. illa~ta 
Bacellitr, João Lopes, Frederico Borges, Coelho -· 
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Lisboa., !1.ppolonio Zenaydf.s, .Tosé :Maria.no; 1 Do projecto n. 216, de 1804, autorizando o 
Miguel · Per nambuco,- AJ.•ttujo Góes. Neiva., !·Podet• Execui,ivo a. pagar ao Dr. Tibu1-cio 
Mi!toa: i\fanoel Caetano. AUlph i!ophio, Adal- ; Valet·i:i.110 Pecel!ueiro do Amaral , prepal'arlor 
bert o Guim:n·ãe,;. Torqua.:o Moruira, .folio ··ele medicina. legal J :i Faculdad(• de :\kllicin:i. 
Sa.ntos. Ui:bano Marcondes, LUi7• Detsi, Fran- : do H.io (le Janeiro. os veaciniéut•.;S que deix1fü 
ci:lco Veíµa . F.erreirn, Pire.~. Anton io Zacha.7 : de perceber do- Iog-ar de prep.a!'aclor qe clli
rías. Rc·dolpho Abreu. i\fa tta. i\fachado, Lin-,' mica ínorgaliica da mesma Ji1c:uldade (discus-
rl.olpllo Càew.no, OliYeira Braga. Alfredo Ellis, : sõi.o unil!a) ;. ·· 
Fraócisco Giii:erio. J\kllo Rego, :::\;wier.· do ! Do project.o n. ISS; de 1806. aut.oriza.nrln o 
Valle . Bi:-nilio da LUY., Victorino Mcnteiro e ; Poder Executh'O a reverter par:i. o q11•t\~ro 
_,\Zevedo Sodrc!. (35 .) ! da. 1·eserv:i. da. :~rmada. "' C.1,pitiiú de trngata 

E-sem causa ·os Srs. Si.lverio ·Nerv . .Amo- : refo~m,1do_ ·AJ·istides. 1-Ionteiro de P inho 
rim Figueira.C::i,rlos l\fa.rcelli1io.Augus~o Jion- f { t" (l iscu~::<10) ; · ~ 
teneg:ro. Ur·l>ano :-:ii.ntos. Anízio de Abreu.

1 
Do pr.)Jl'C~ _n . . 6 A.1.este ~mno. com .'Parec~r 

Elias ?>Iartins, TOI·res Portug:-il. Ilrlefonso Li-
1 
:::obre~ su bstitutivo oífürec1do na 3" d1,;cl!-ssao 

ma, ~farinha do Anõ.rad~ .. Augusto ScYero. j ~o _pro.iecto n. 6, ;.~este anuo, que nutom.:1 n 
Ermirio Coutinho. Coelho Ciu~i·a .. Pereira. 1le Go~~r.n(l, d~s·le .Ja.. ª·. comy;~tar C> decr•~to 
Lyrs. i\lnlnqufa.s Gflnçalves. Bll.l'I asa Limn, \ n~ 3~0 A. dt.: 15 de nb:it de 18.JO, flxan~lo para 
)fartins Junior. Moreira . Ah·cs . .João de Si- 1 a .·cJorrna comp.ulsorrn. ou volunta1:rn. i:o~ 
queira. Angelo.New. ~\rthur Peixoto. Rocha j pé·~~os que mencwtl<L, ;1s rdu. r\es egratiticaçoes 
C;i.valcanti, Oiyrnpio r!e Campos. Felisbello uilth~~onaes.~ci sol~Ct. segundu a. tn.bell<l. que 
Freire. Rodrigues Do:ría. . . Jayme Yillr~s B~s. 1 pr~po~ .<_3• a;sctma.0! i . <
Castro Rebello. Tosta .. Fr-d.nci~co Sodre. Aris- ! . - d1~uuss.io do pro.iecto n: l l A, r~e. l Bl.I ' • 
.tides de Queiroz, Paula. Guimarles. LeoYi· ! d1spo1_1r. o sobre a :promoçuo do oliiciaos do 
gildo Filgueiras. Rofü·i1-tues Lima., Eduardo exerctto. 
Ramos, Paranhos Montenegro. Marcolino J 
~-loura.. Ga,ldino Loreto. Pinheiro Junior. Hc-1 
redia de Sá, Xavier d(l, Si! veira. o~ca.r Godoy, 
Irineu Miichado. A1cindo Guanabara, Augusto 
de V.'l.Sconcellos. F'elippe Cardoso. P~reira dos 

1 

Santos. Edco Coelho, Nilo Peça.uba. Alves de . 
Brito. Leonel Lot'eti, Sih·a." Castro. Agostinho 
Vida!. Ernest'.I Bra.zi!io. Deoclecfano de Souza,, 
Bernardes Dias, Pa.ulinú _de Souza. Juoior. j 
Por.cede Leon, campolina.. Mayrink., Calo
g-er:1s. Almeida Gome~. Monteiro de Barros. 
Íldef(lnso Alvim. Antero Botelho. La.rnou
nier Godofredo, Cupertino de Siciueirn. Au
gusto Clementina. Telles de 1Ienezes, Ttleo· 
tonio àe .Ma~alhãe~ . Arthm • Torres. Padua 
Rezendc . Lamartine: Galeão C;nva.Jhal. Luiz 
Flaquer. Doinin;.:ues de Ca~tro. Gust;tvo Go
doy, Bueno de Andr•a<la., Adolpbo Gordo, Fer
nando Prest~, Artllur Diederlcl!sen , Lucas 
de Barms. Pnuli11c Carlo;::, lil'b •no de Gou
veia, Caracciolo. Alencar Guimarãe:; , Laroe
nha Lins. Leoncio · Corrêa. Pol!Siàonio ria. 
Cunha. Francisco Al':!neastro, Rivada.via Co1·
rfa e Campos Cartier. (91. ) 

O Sr. Pre~idcxn.e-Responderam â. 
chamada apenas 69 Srs. Depufados. Hoje não 
ha sessão. 

Designo para segunda.- feira,21 do corrente, 
a mesma <11·üem do düt de hoje, isto é: 

Votação das $eguintes mat erias: 
Do projecto n. 75. rle l 893, di:;poudo :;obre 

çonscripção milit.ar (l ·• LliscussãoJ ; 
Do requerimento ofi'erecido pélo Sr. Henri

que Valladares ; 

34• sE.;s1o Dr 21 DE .ru~mo m: 1807 

PrcsideHcia do Sr ... .fr)/w1· Rios 

Ao meio·din. procede-se :i cil:i.mn1lll, :·t qunl 
respondem o~ ~1·s. A1·thm· Rios. G11st11VG 
Vcms, Cal"lo~ •k Nro\·a~:-. 1ilY<ll'(·~ li.u l;iiio. 
Silva. i\Iariz. Carlos \[:i1·eE>Hi11(!, Al.lmq11~rquc 
~erejo, Amo1·im F i;,;ucir:i, t:rb:1 U<J Santvs. 
Gueilell1<~ Mourão. Euu•m!o du Her r6uu. Elias 
Ma.1·tins. Henrique Valla•lares. M;1rcos de 
Araujo. Perlro llor:;es, Bl·zerril F'outeni:lle, 
Ildefonso Lima. . .Max·inbo de Andrarle, F1·edc-
1•ko Borges. Au~usw Severo, Trwares rle 
Lyrn.,Fraucisco _Gurgei.Jose Peregrino, A ppol
lonio Zenayrles, Jose Mariano, Teixeir-a, de 
Sá, Hercu lano Bandeira. Jo[o Vieira, Ma
laquias Gonçalves. Cornelio r.l.a. Fon~eca, .Jnlio 
de Mello, Juvencio uc Aguiar. Angelo Neto, 
Rocha Cavalcantí, Euclides Malta, Rodrigues 
Doria. Seabra, Milton, Francisco Sodré, Ma.
noel Caetano. Eugenia Tourinho, .João Dan
tas Filho, Rodtigues Lima.M:i.rcúlino Moura, 
Jeronymo MontP.iro .. José ~1ur-ciuhv, Heretlia 
de Sã.. T imotheo d;t Costa , Rnu! J:Sa no;;o, 
Felippe Car dosu, Belisario de Souza. . .. .\lves 
de Brito. Leonel Loretí, Silva: Castro. Calo
gPras, Meotles Pimentel, Carvalho · Mourão, 
Vaz d.e Mello, lldetonso .Alvim, Gonçalves 
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I\.'Lmos, Alfl'~do Pinto,Aivaro Rotell10.Leonel 1 Com1nunico-vos · instaiia(:ão -da 3" sessão 
Fflho. OcG.viaoo de Brit@, ·Theoto11io de Ma- da_2" legl~latura.do Gongres~o Mineiro. Sau
ga.!hãe~. Nog-ueira Junior. Manoel .Fulgcncio. deções.-B. Fwfcs. -l:itei!:<J.tla.. 
u lega.ri<> Macia!. Pa·lua Rezenrle , .Ca5emlro 1 - - · - · 
da H.och:i., Gusta vo Godoy. Forn:~11d1J Pl'e$tes. O §r. Ovi<lio· J'o\b·r:~nte'!!; - S1•. 
Fl'<lncisco Glicel'lo, Art.lnu· Diedei·icksên, ·!to- presidente, pretendo a.pre$en t.\l.r à co11sidcn'tL
,folpho MiraDda~ Ovidio Abmnte.~ .. •Urbano de, <;ii.o tia Ca.ma~ll. um re().uerirneot"o de iifforma~ 
Gouvêl\, Hermenegildo · de ?IIoraes. L~tii · i;ões. . 
Adolpho. >:avier· do ·vnlle. ·Alencar Gui/n•i- :NJ.o pmso dr:ixar de assim proceder •. Sr. 
1·ães. Leo:1cib:Corrê•t. La.u1'0 Muller. Pa~lo. ·(.lrosidenr.8. drstle que sei. <:om surp1·&a. 
fütmos, Fra.nci~co Tolcntino. Pedro Feri·eira , CJUe no- ~1 iniste1•io do Interior se fazem des
Plinio Ca.sac!o. Guíilon, Pinto 1b Rocba; pe7 .. :-tS SE'll) qtic. me parece.. h;1ja para. isso 
Vesp<tsi:i.no de Albuquerque e Ct\S;;iano· do a.utorisaçii.o 1.lo podei' co_mpete11te ... 
Nrtsclmento. · Sei taro bem, S1· . p residente, que .Ju. se fize-

Abre-se a ses>ü.o. 
&1o suc1:ess-í ,·;i.mente sem debate appro>a· 

das a.,; actas da. scssàú :.lo dia. 18 e a d'o dia. !O 
do corrente. 

l'am d.el'pt::;t,O.S iio1· conta de credito solicltarlo 
ao Poi1er Leg-isla th·<>, c:·edito. seja dito de 
p:1~~gem, que ainda não ílJi coucedi11o. 

Por t.0dos estes motiw•s, Sr. 11re5idente. é 
que venho a.p1"êsentar ::~ consiLkra.Ç<l.o doa 
ror~us dig-nos colleg;,:; um requetiinento . 

O Sr. 1° ~cereturio procede à Sr . ih'C>Sidente, V. Ex. su.be que a. tltulo 
lcltul'<• do seguiute de ecoµomia.. o que necesS1l..ti:w1cute precisa

E.'\.PEDIE~TE 

Oíllcio : 
Do Minis terirJ rfa Fuzend;;i.. tlc 16 do 

~orrentri. tra.n~rnitt indo a esta Cama;ra o 
ollido datl\do 1.le 2,l do m ez tintlo. cm quo 
o pre:>idN1to cl1J Estll.110 de S. Paulo pede 
o· resr~tb<:lecitnenr.o ti() .:i.rt-. 5" das Prdimi· 
n;\1'~5 011.. Tu.!'i!it de :.:o deabril cl.e IR\Jtí, con
cedendo isen(;U.o <\;\ t~~:X:•\ de ~xpedien te pam 
os ohjecto~ irnpo1·tados 1lirectament" pela 
atlm iuistr:içii.o du::; E~tad •. 1;;,p:•rtt o serviw pu· 
blk11. :u> 1nPn11~ JKW.l 1;; u1arnriaes que se tles· 
r.mam â.s ••lJrn" •Ili sanc;i:w:nto do dituE~ta.i.lo. 
~,\ • Cosnrnis:;:i.0 de Orçaineuto. 

mos fazer. suspr.ndr.ram se obras 1le grande 
i mportaocia. taes como prolvugamentos de 
estraJ.la.s de ferro, melhor-<1.mea tos d(;l pox·tos, 
supprimiram·se diversas a;,:encias do cor
reio nos E.starlos d:J Brazil: pois bem, Sr. 
Jlt"eslrlenw. einquanto tu~o isto se .13.z em 
um ministerio, em outro , o r~.o Interior. pnra. 
:;usten"t·J.r-se um sc1·viço,q1ie é puramente do 
I>isu·icto Ferler:tl.. pois me r e;lro it. poli<:ia.. 
se 1lespendem gr;i.ndt~:; quantins e, o que é 
ma.is, S'fül que t aes vm·lia.s C$tejum consigoa
rhs no 1•e:>.pecti...-o orçamento ~ 

Refiro-me, Sr. ;iresidente. ás obr~;; qne 
astão sen<lo feitas no t1Mrtcl da brigada po· 
lici:ü deste <1i stricto. 

);est<1s condic;w~. Sl'. l•rcslc1en te. desejava 
sa.1Je1• si, q uand11 se mautl-L suspender ser-

Requerimentos : viços. como os que já enumerei. l1)tn_o -pro-
,. loug;~mentú:i; de c~tt·aün.s de fo:·ro.suppr1m111<1o 

. De _Dnac·te, ~~rl V;J. F~nseca & lom p., cnm- no mesmo tei?1pfl a:;enci:;.!' do correio, que 
me1c1ante~ e. tn'.!ustr1aes. ~,r.:ib~l~c1 1 ros com teeui ;,;i·ande irnpoi•taÍ1c:i:i.,não só pam o nosso 
un1,1- ~ra.n·l~ Li lll'lca .de . v_:las de cera e t~e pll- comn11.~i·cio. como paia as JllJssa.s imlustrias ; 
l'<tnna.pPthnd? res\.1tu l~'ªº do q_ue muis p:~- j si quando, Hlgnnrfo se tem allega.<lo. o nosso 
g11ram na. a.!faatlega desta Capital, P?r u1- e$tado de ftn1tnças ob1·ign. n suspensão e a 
Yers..1S partidas de ,P•tra.fi,n~ po1· e~es _ lmpo~- suppressâo. que venho de apont.'ll', ê per
tad11s noªº!!? de 1894. 18\b e IS9ô. visto _nao nüt tido trat:i.r-se de taes obr:is . de recoa
s~ ll~e~ ter leito ~o pagamflu~o dos_ l'~pect1vos struir-se 0 quartel d3 brig<ld<t policial e , mais 
d1re!t0s a reducçao_ ou u.bat1menr,o de 30 '.'f··· ,1int.la, de reconstruir-se a capella. quando 
decret~~m1 pelas leis n,- 1'26 A: ~~ ltl~J2.at~- a militas dos nossos q_uarteis de lin.lla ~tão 
de n. 3o9,de 1890.-A Comm1s:.1.0 de Ül\;3.- comph,t.'l.mem u ari;um:~dos e delles na.o se 
mento. cuida?! 

lJQ Dr. Ca.111.lido B:irroso do Amaral . me- Porque, Sr. pl'esidente, emquaoto se re· 
· dico auxilim' da Directoria Geral de S:lude con-tl'oe o· quartel eia. brigada. policial dest.a 
Publica, pocliodo um àOno de líci:nça.- ,\ · Capital. que ó i;c:·_~iço muuicipal não ha
Corumi~aiio <le Petiçõe~ .e P0ueres. Yen1lo úo ·01\';~mcot:•> i·espectivo verl>a wm· 

Telegramma : 
·Ouro Pretü. l8 de 

Ao Sr. Presidente da 
tados-Rio. · 

Co.m~ra V. 1X 

hum:i con;;ígnuda, 5e deixa. em 1·uit1:1:;; , por 
.~ssim dizi;:r, muitos qun.rtei> de batalhões 

junho da 1897 .- c.Je linha.~ · 
C:i.m;i.rn. dos Depu- Mas, Sr. presiGente, não ê só, como jã. 

di::se, cem a. reconstrucção do quortel da bri-
50 

.. 
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gada, que-se despende tal quantia, despezas iUu5trada consi.dera<;'ão da Cam<:1ra um pro
tambew teem sido feitas com a reconstrucçilo jecto de lei tendente a agxiliar·á lavoura do 
da capella ! · · nosso p~iz. Este projecto ·e o prodiicto de al-:: 

Sei tambem, Sr. pt•esidente. que por conta. gum esforço de minha. parte e princirat
,1os 9.0:000.~, que · fül'ilffi pedi(1os a este Con- niente do meu rnustre collega pelo I" districto 
~'1.'es,o, já toi retira.ria •los cofres da brigr,da rle :-.Iilrns. o Sr. Pa.ndia Calogera~; e si não 
a ·qi.wntia c1e 20: 000.~000. · - tem o nosso trabitlb.o profundo valor scien-

Quero saber. Sr. presidente. riuem retirou tificn. ao menos vem pro>ocar a q.uestão,seria 
essa quantia. e qnem sub$creveu o documento 1 e imi.tliaveL. â.e auxilios ú lavoura, para a 
que li deve te1• ficado. 3.Ssim como o empeeg9 qual dcv('m volver-se-tQ·las as nossas vi:;tas 
que te\•e a ref<-'rid:i. QlHlnlia. - de pat riota.s e elo republicanos. (Apoiados.) 

O _reqner_im1mto,que pretenrlo a.presentar ú A c:rise por que atraxessa a lavoura, as 
cons1dcr<L2ao da Cama1•a. e _Para o q;ial pef;o, a clifüeu!dudes insl1pcraveis qnt tolliem a sua 
approvac~o da Ca!lla~a, e o _-segwnte · _(Lc.) ;i.cihkl!L1le prorncam da purte do Congresso 

c9mo \:·-Ex:- ve,_ ~_r. iwes1dem~. ex1ste~1 N'acional todo o esforço e toda a dedicac;iiu.para 
aqu~ questoes gray1s~mas. d.spend10$ de. d1- que essa crise ;10 menos seja attenuada ,quando 
11h~1ros sem ª':1-t~r1zaç-ao do Poder Lcg1slat1 vo. niio pos~a ser definiti\'.arnentedebellada na ac-

~estrts condu;oes, espero que os colle_~as e tualidal!.e em face dos obstaculos de ordem 
ml~ito prio_ci12alrnente aqLlelles q::e dirigem fin:wceir~ que as•oberba.m a Republica. 
hOJ~ a ma.10na desta _Ca.mara nao. neguem · 0 prC1jecto, que tenho a honra rle submet
apo19 ao meu requer1men~o. Assim, mos- ter i consideração da C;tmara, divide-se em 
trarao .º _ escruptllo q_ue existe por P?-rte de <luas partes; na primeira inspirada noprojecto 
~ue~ dm?e e::se 5ernço, com a m_a~1ma ur- n. 00. apresentado nesta Gamara em lti95 pelo 
eencia.. _a~m n d~ que ª Camar:i. ::-a.ib'.1-? qu~ illustre Deputado o Sr. Eduardo Ramos e no 
por,~ alh ~e pccs~a. no que se refere a mto1- substitutivo apresentailo pelo não menos il-
maç,LO que P:"ç~. ~ . .. lustre Deputado o Sr. Victorino Monteiro,pro-
~enh~ conchu~o: \.luit~ bcui.) jectosque peuclem de resoluç~ão da. Commi_s~ão 
\·cm'~ ?.-resa. e bilo, apo1ivlo e sem debate de Or~'amento. A primeira. parte, como d1Z1a; 

encerrado o ~eguinte ínspil'<t-se nesses projectos anteriores que se 
reterem ás lettras hypothccarias, unico meio 
de que teem lança.do mão os paizes interes
sados nn. sorte da agdcultura e da,;; indus
trfo.s incipientes. Reqr:eiro que -por inr,Grmeil.io da ~lesa se 

solicite do Poder· Executivo as seguintes in
formações: 

l." Qual a importancia dos saldos em di
nlrniro existentes no corpo da brigada po
licial. discriminados l)Or caixas ? 

2." Ha. documento representativo de quan
tias retir:idas do c0fr•e ·1 
. ~o c11.~o n.1lirrnativo, qú,1es os signa.tarios 

de tues documen ws? 
3." Qual a vel'ba do orçamento pela qual 

estíl.o ~endo feitas as dispendiosas obras do 
quartel da mesma brigada? 

4.• Quo.l n. inportancia jã. despendida com 
taes obras 1 

Existe autorizaçü.o do governo· para execu
tal-a.s e qual a lei em qui:i se fundou ? 

For;i.m contrai;fadas? Por quem e quem as 
dirigo. 

5.• Foi ultlmarncnt.e retirada do cofre r!a 
brigada :l.!g·uma. quan.ciapa~·a supprimento da 
repc.rtíçiio e<!mral da l)Olicia? 

No caso alTirrnath·o, qual :t im1;ori:.a.ncia e 
por ordem 1\e quem ! 

Sal:l. C:as sessões, 21 de junho 11o 1SD7.-
0i:·idiu A&n:• !cs. . 

Haja vista a Allemanha,oncle em 1770 -na.s
.::eram as primeiras instituições de credito 
real e agrícola depois da guerra de sete 
annos. 

.~irva-nos ele exemplo a França em l 852, 
in.\'pirada na palavra autorizada ele 'Woluskí. 

E' \."'erclade que a~ lettras hypothecarias 
acham-se depreciad<1.s no nosso mercado e 
para isso basta observar-se o luminosissimo 
1·elatorio apresentado pelo gerente do Banco 
de Crer\ito Real rle S. Paulo, em que elle 
pér1e a.o Congresso daquelle aàeam:.i.do Estado 
medidas energicas que removam a crise da 
lavoura e rehabilitem o seu credito. 

l\-Ias o nosso trabalho, como os nobres 
Deputados terão occasiilo de obsel'Vilr, pro· 
cura valorizar a emis,ão de lettras hypo
thoc~l'ias, tornando a União endossante dessa 
lettra. isto é.gar-antinclo ju1•os até G º/~ simul
taneamente com a gai•antia dos Estados, ba
seando-~e a cmissio no ca:pital maximo de 
50 • O!JO: 000.)000. 

Esoe c:J.pital seeà uí\'idido pelos Esta.dos em 
propo1·1;õcs j;i. aqui acceitas e ]làrece que de 
aceorliu cnm a.s di \·ersas rep1·esenta\'~1e:;; dos 
mosmos, porque o projecto . n. 90. de_ 1895, 

O Sr. A...ifredo Pinto-Sr. i•rc:. fez um:1. <fütribui.;·ão tle credito equitativa e 
sideute, pedi a palavra para submetter â escrupulosa. · 
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Autor!z.1.tlo.; cs Bancos a elevarem. a emis
são 3.te () q"t1ii:itup10; foremos um capital de 
250.000:000S, que constitue um auxilio ra-
zoa'l'el. • 

Não quero •iíscutir o projecto. Fa-ço apenas 
ligeiras conside1•ac;ões para explicai:·- o no~so 
modo de proceder e justificar o modesto tr:i.
fo.lho que temos;~ libe1·dade de subrnetter t\ 
·considern<:.ií.o da Camara.. . : 

A •eguud::t.partc refor.e-se ao credito movel.e 
pracuràn·~o oc;ipita.l necessaríop;uaactival-o. 
inspirei-me no relntor·io do Sr. Ministro d3. 
Fazenda e no bellissimo t;::i.balho . feito p elo 
Sr. conselheiro Ro•l:-i!rues Alves no rel;ttorio 
de 1896. os qua<::s pedem ao· Cong1•csso auto·
i·izar:ão para, operações lle credito no interior 
ou exterior. que red uz.1m as difficulda~es da 
lavoura pehullnplitude do credito movel ou 
r1o penhol' agricota. 

Ora. o credito movel em todos os paizes 
tem sido apontado corno o meio unico, talvez. 
de auxiliar a. sua. pequena. lavoura; e nós 
preci-:;n.mos anfos de tudo amp:mi-1-a com f1r
mez:v., isto ê.a.nimar a IJolycultura, a lavoura 
inteosi "ª .em fim que o Estado de Minas p-ro
cura fazer evoluir com a creação de ca.mpos 
r.e expP.riencia. e o Estado de S. Paulo igual
mente com instítuição identica. no rounicipio 
de c(l.mpinas. · -

No nosso trabalho autor:za.ml)s o Governo 
a fazer oper;içõcs de credito ate a quantia. de 
25.000:000$, quantia que será distribuída 
tam bem com equidade pelos diversos Eotado~ 
da. União ; a ampliar o crerlito mo>e1 ll'JS 
termos do decreto n. i20,d~ 1890; finnlmente, 
:i. crear caixas de credito rural, que deram e 
continuam n. dn.r resultados esplendidos na 
Alleroanha, graças ã. iniciativa. de Rei1feisen. 
rPsultn.dos e vantagens 'lue se ram ificaram 
pela l t.'ll ia. . Suis>a; Rcl;:rica e outros paizes ,1:1, 
velh3. Europa. Essas caixas r-urae.;: silo socic
úades cooperativas da agricultura. _ · 

o fazendeiro tem pL·oxiino a si todo capital 
modico e todos os recul'sosneces;:i.rios pa.ra fas 
zer 1a·ogredir a sua. lavoura e para animar a~ 
inriustrias, que a ella são conne:xa.s. São as
sociações co1>perativas compostas dos mesmos 
agricultores e elles, animados pela solidarie
dade completa. de interesses, coadjovam.-;;e 
reciprocamente em todos os intuitos propui
so1•es, não só referentes á lavoura. como ás 
prop1·ia!'i localidades om que residem. E;:sas 
caixas l'U l'3.f!S ou D-a.1'lehenska .. ~sem, que se 
elevar:i m na Aliemar:ils. a. l. i-:30 no :rnno de 
issg. s;lo superiores ao» proprio~ bancos po· 
pulares de Schultze-De!ítScll, aos qnaes se 
refere o 11onratlo Sr. Jlr[in h;tro 1la Faz<:11da 
cm ~u lumir:o.so relatorio; po:-quanto- esses 
bancos pnpLt!ares t.l'at:t'íll r.t ide:t do lucro Ile
cu;;in!'iO pela. clis~ribLiiçiio de 11ividcndos; do 
interesse m~is iniliviáual llo que collectivo, 
porque os mesmos dividendos distribuidos 

_aos aêCionistas a ra.staÍn-os dos fins pui•a.mente 
altruisticos das sociedades de · credito movei 
ou cooperati'l":.i.s, que surgem da inicia.tiva 
individual an imada. pelos Poderes Publicos e 
que tem por fim :principalmente ·º auxmo 
dirccto á pequena lavoura, que nfto _podemos 
desumparar, :porque inMizmente a crise eco
nomiéa e de producçã_o, 11or qüe_ atra.ves:;;a
mos. e 1\c\•ida. ti falta _de gene1·0:> alimenticios 
de primeira neces~.id\llle, como ha · bem pou
cos úías ficou p:ttentea•lo da lumino~a expo-. 
siçii.o realizada. pelo Dr. Paes Leme na Socie
da<le 1\acionil.1 da Agricultura, conclui_ndo-se 
que o Brazil é ne,se ,1ssu111pto verdadeira
mente tl'íbutario da Republicct Argentina. · 

Aguar1lo- me para. melho1· estudar· o pro
.jecto na sua. dücussiio. Si fa.Itam~me as luzes 
necessaria:; (mi<i:os w<o apoiados) pura oi!ere
('C-t' :1 illustrada Commíssão da Camara um 
trabalho de tant1t importancia., l'esta-me ao 
menos a tranquilidade 1le consciencia. de ter 
pro•ocado umn dtis mais serias que:s tões da. 
actnalidade P. de ter solicitado dos meus il
liistra-dos colleg11.s toco o empenho e esforço, 
p:i.ra que este anno. ao menos. possamos sa
tisfazer aos altos interesses da. lavoura. do 
nosso -paiz. 

Não tenho a pretenç.ão de suggerir opiniões 
ao Congresso e isto tn.mbem o :\ffirmo em 
néime do meu illust?'ado collega, que coope
rou no projecto; almejo apenas que isto seja 
discutlda_com interesse e mesmo modificado, 
1lanf1o a~sim o Congresw Kacional provas ine· 
qui-:ooas \ló seu acendracJo patriofümo. O 
projeeco é o seguinte. ( L,~ ). ( Mid co bem, 
nmiw llrrm.) 

O :Sr. Pre!!lidcnte declar:1. que o 
pt'Cdecto fica sobre a Me~a par;i. ter a.nda
menw em occa.siii.•> opportun::i.. 

O Sr-. Paula Guin1ari"tes (Jiela 
ord,•1u) - di~ que pedi11 n. pala.vi-a. pa.ra com
municar á. Mesi\ que o ::;1·. Bema.rdes Días 
deixará. de comparecer por alguns dias a ses
são, lJOr incommodos cm pessoa <le sua fa
milia. 

O §r. Presidente - A Mesa fica. 
inteirada. 

O Sr. i~.n~e1o :Net.o - Sr. pre;;i
dente. lendo no D iario llo Conqresso de ante
hontern o diSCUl'.>ú que pl•onuriciou na se,,.são 
11.e 12 do corrente o meu distincto ami~o e 
hom·ado collega o Sr. Rodolpho Paixão, notei 
n suppres~ií.o e a alk:raçü.o completa de ai· 
~uns .ti partes. que t ive a. honra de clal'·lhe, 
b<:m como a inser~·ifo de palavra;; que nito 
ouvi ,1 illusm~ Duputa•lo pl'onuuciar. :\.ssim 
é que em respo:=.ta. a · um dus meus apartes 
encontro no discurso de s. Ex. o seguinte (l-ê}. 
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~.feu silencio, Sr. :presidente. deante dP. tão 1
1 
tei, os chefes de classe de cada ~rpo . ou 

. fo1•1nnl appcllo de e<>'1'to não deixou de ser a.rma. ·· 
estranhado. por p;i.rte de a.lguns St·;:.. pepu,- Sa.la das sessõ~s. ·21 de junho de 1897. _..;. 
t~os: pore.m , com fr::rnq_?eza .. decfaro a lJenriqi.w lTatlrtdares. · · 
'i . Ex. e. a· Ca.mara que nno OU\'t, repito, o 
dif:RO r epr·esentante do 12" dístricto •1e Jíiíl<.l.S .. ~ingueia pedindo a paiavrâ, é encerrada a. 
proferir taes :palavras, pois. no caso atiii'mEl· discu~são e a·füi.Ja a votação. . . . · 
ii.vo .. t?.L'Í<i accedido ao seu convite. ist.o é, 
acêeitado a d iscussão sobr ... a incllm pati"bHi
dade do q l1.e trata ;dei _n. 35,d.e2G dejaneiro 
d.e 1804, em seu art. 3:1. §" 9 ·.no terreno ('. ·na 
ocea.sião que S. D:. desejas.e . Dito is_io. que 
fo i o unico fim que me trouxe á tribu1i.1. 
st-nto-m1-i lamentando que S. b:. nã.o e''tej:i. 
presente â. ses~ão de !Joje 0 que não estivesse 
tambem na SC'S~ã.o. em que se discutt'l.1 a mi
nha sllppo;;ta. ir.compar.ibilidade. porque era 
e:mt a occasiiio opportuna. -p~ra S. Ex:. com 
a ~ma p:tlavra fücil e aur.or·izad:i. cliscniir o 
caso então em litigio, qu e é hoje YcMido e 
sobrP, o nual S. Ex. ou outro q ualquer s~. 
Deputallo não pode1'ii. mai:; <U'ticular em ~en
ticto CílDtr•lrio uma ~ó pi\la.na . em face da 
~i~pr.siç-ão clara e terminante uo n~so 
Regimento. 

ORDEM DO DIA 

O ~1·. ·Pre~iden.te - Não híl.venrlo 
numero leg-:ü para ,:e proceder à~ votações 
das rnaterh\s indic:;vlas na ornem do dia, pas
sa-se à materia e:n discu:;são. 

E' anouociada :\ Z" discussii.o tlo projecto 
n . II A, de 1897. dispondo sobre a promoção 
de ofilciaes do exercito. 

O Sl".Presi<Jlente •1eclara ·quesolwe 
o proje,:to simplesmente est:i, in;:c1·lpto para 
fallar o Sr. Rodolpho Paixiio que não su acha 
pre.sente. 

Sio succes>h'a.mente sem dehatú encerr~.rfos 
os arls. l", 2" e 3• uo projecto n. 11 A. 
de 1897. 

Entra cm discussão o a.rt. 4". 

O §1·. Jl.'ienz•iqae "l.Talluclares 
<liz que não tentlu :;iJ.o posto em rl!~cussii.o o 
ar: .. 4·· tem um ~<ltlitivo a o.pl'esenta1·. 

O SR. PR~:srnr·:':\TF.-0 art. 4". «revogam-Ee 
as disposi<;õe;, e"Il Clintrar·io ? » 

o S r~. m.~':\ R1Qut] VALLAD.\RES - PArfeita
mente. A simples leiturti. do meu additivo 
just i.!l<.:<4 a sua apresenta.ção . (Lê.) 

Vem t\, Meso., é lida. :i.poiarlt1. e entra. con· 
juntamente em dlseussão a seguinte 

ElúBXDA 

Add.itiva s.o pro.jecto n. II A, de 189i: 
Seriio gradua.elos no posto immediato. de 

:1ecordo com as disposições· da · presente 

. C·1inparecem mals os Srs. Sj lverf:; ·Ner y, 
Aup;usto Montene_gro. Ser7.edello Corrê<~, 
;\1attn Bacellat', · Lniz Domin1.me~. Rodr•i
:;rue~ Lima.. Anisio de Abreu. Thornaz Accioly, 
Joã.oLopes.·c oelho'I.isboa., Erm ir io Coutinho, 
Coelho Cint r:i.. Pe!·eira de Lyrn.. Arthur Pei
xoto .· Olympio ele Campos. C;tstt·o Rebello, 
Panh (Tu irn:1rães. -v .. r::i;ne de Ah1•en, Amphi
lriphio. ~;1 vier da Silveira. ó scar Gorloy, 
E1•ico co·elho; Paulino rle Souz:t Junior. Porice 
de Lec>n. Cnmpolinu., Lamounier . Godofrerlo, 
AU1!USto Clementino; L:•m~r.tine. Cesa1·io rle 
Fr<>it:is. Ca.racciolo. P o;:sidonio chi Cunha, 
Fmnr.iseo Alcnc:.stro e Campos Citrtier. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Sr::: . Fon"ecn. Port.ell:i., Tlleotonio de 
Britto, Migi.;,el Perna.rnbuco; Al'aujo Góes, 
~eh•;i, . Arhilberto <Tuirnar ii.es. Tolemino elos 
Santos, Torrprn.to '.1-Ioreir:i.. Augusto fü1 Vas· 
conceitos. Julio Santos. Deocleci tino de Souza., 
Berna.rrles· D!:ts, Ut•bano Marcon·1es. M~y
rink. João Luiz, Luiz Detsi. Ante1·o ·B<Jtelho, 
franci~co Veiga.. Ferreir>i Pire~ . Antonio Z<t
chitrias. Rodolplto Abreu. Telles Menezes, 
7\Iatta ~facht1.·lo, Lindolpho Caetano, Oliveira 
Braga. ,\l !"1•e<10 E!lís. Mel!o Rego. i':raziUo 
da Lur., Victo1•ino Monteiro e Azevedo Sodré. 

E sem cansa os Srs. Torres Portugal. F'ran. 
cisco $;'.L. Trindade , Atronso Costa. Barbosa 
Uma., Martin~ Junior, Moreil'a. Alves .. João 
de Siqnelt·a. Felisbello Fl'ei1•e, Jayme Vlllas
Bons, Tosfa.. Arisr.ides rle Queiroz, Leovi
:rih!t) Fig>uei ras, Edua rdo Ramos. Pai·anhos 
~1:onteneg1·n . G-. Id ino Loreto. Pinheiro Ju
nior. frineu Ma.clla11o. Alcindo Guaoa.ba1·J.. 
P~['ei ra do:< Sa.ntos, Nilo Pcç>wl111., A~ostinho 
Viria!. I~rn~sto Bazil io. B;Jn'Os Franco J unior, 
,\Jm•: irla. Gome.~. i\'!ontei ro de Rarros, Cuper· 
tino de Siquell'a • .-vthur Torres. Eà.uardo 
Pimentel. Rodolphu Paixão, Galeão Carva· 
lh<tl, Luiz Flaquer, Domingues de Castro, 
Bueno de Andra.cla., Adolpilo Gorr1o, Lucas de 
Barros, Edmun1lo da Fons.-ca, Paulino Ca.r
Jos. Lamenha Lins, Rivadavia Corrêa. e Py . 
Créspo. 

O Sr. Presidente declara que. 
achando·se pre.sentes 108 Srs. Deputados, <ae 
se proceder ú. votação das mti teria.s. · · 

E' posto a votos e . rejeitado por 56 votos 
contrn. 52 o requerimento de informações, of
ferecido pelo . t:ir. Ovídio Abrantes. no co· 
meço da s;essão ele boje. 
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· .. . ·E' l ido, julgado oh,lect9 de tlelib~ra<,ii.o e en- t ncquislçi<1o d~ ·íiovo~· immo:..reis,em núster~s es·. 
· v iado is Commis~ões 1le Or<;a :nento ~f t\ l~,;pc-1 t,l'anho;; ;1.08 !in;!. desw. lei ou ern b~m feitorias 

cial; e11ca1·x·egadas de in•líC;;J.r as mc•liol~s de voluptu:1ri>t": no l n 1 n~ovel hypol,hecado, sob 
que .carece a intlushi'1 pecuaria e connex;,.. o l pena· de ser suspens.o o pa:,ra.mento-<la segunda 
seg.u inte prestar;ão .. c tornar-se a. di\·irla exigivcl : 

~ 7." Ser limitada. a emissão· ao q_uintuplo 
do c:i.pital . so;;ial r ealizado e effectivamente 
a.pplicada. aos empresfüilOS sobre propriedades 
rura.es e inrlustrias connexas, a j uro não ex
ce·1ente de S "/ ., ao an no, comm issi\o de l /2 ° / 0 
P"-,.ª atlmioistraçr-.o e amorti1.a~'iio calculada.· 
sob.t·P, o prazo con vencio:1ano da <lh·ida. ent r e 
cinco e 20 ann<•s. 

PR.OJECTO 

N. 30 - lS9i 

At1t01·i.:a o Go·oenio a entrar em acco1·rto com 
os Estado.< ??arn o fim. á.: . 17.!J-:niliar tt..< in
d ttst rú.> agrícolG•. pccuaria e co;ine~,1,1.s, ·na 
fõ1·ma fJ!!e e.~t· ~ belcce. (icem.do o Di.~uiclo Ftt· 
de1·at cq-t1iparndo {7.os Estados . 

§ s. 0 Ser re:. lir.ii.da. a emiss5:o tlc lettras por . 
series de 1 .000:.000.~ cada. u1na. p1•ecedeuito a 
emis~ão de cada serie a.ntoi-izaçâo do Governo 

e . F€deral. 
O ongresso l'{aciona.l resolve: § 9 ." .Subordinar-se o banco ao iiJa.no tra-
Art. 1.° Fic..-i autorizado o Governo Fc- çadu nos riecretos ns . 169 A, de 9 rle j;meí1'0 

dera[ a entrar em accorrlo com os Estallo~ de 1890, e 370. de 2 ele maio do mesmo anuo, 
p ara o fim de auxiliar as industrias agrícola. com as modificações •lesta. lei. 
pecuaria. e coonexa.s na fó1·ma. da p1·e;ente ~ 10. Go:sa.r a crni"sâo da garantia. do Es
lei, fic~ndo o Districto Fede1•a1 e11uiparado tado onde funccionar o btlnc:o. sendo ns tu.xas 
a.os E$tados. ptlo menos iguafs ús da garimtia do Governo 

Art. ~."O Governo Federal garantirá juros Ferle1·al. 
de ô "/o ao anno e a. amorti;r.:i.çiw de teu,.as § 11. ~iio i.er a co.rteifa hypotbecaria du
hypothct-a.l'ias emittidas por bancos estadurtes rat;ii'.o superior a 30 anur..s. 
de>idnrnente a.utorisado$, desde que estes § l~. Tct• o banco c:i.ixas füiaes nos muni-
p roencham as SP.guintes cor1di<;.ôes : cipios mai:i p1'ospc:1·os do Estado. 

§ 1." Ter o banco privilegio de emissão de Art. 3." Fka eutend~cto que a garanti:l. se!·{~ 
lettras l1 ypothecu.rfa.s no te1Titorín tio Bstado. paga pelos Estados e a Ur.iiio tão someute 

§ 2. "·Ter feito o b..1.nco no The:.cmro Fe· re~pousa1·el por c~se pagamento. . 
dera! , para garantir• assa ~missão, um depo- Pi.Lragrapho unico. Desde que se torne effii· 

•· sito (le ;Lpolie<·s geraes co1·respon·fente <\ cti v:\ a. g>).l';i.ntia de jm·os 1e:!er<l.l pol" emissão 
:!O ··/~ uns lettr:1s já. E:mittidas ou qu e o fi.1rem l:e qnalqum· E..;tado. set·ão as qua.otias pagas 
em vi1•tude rleshi lei. E,;·as ~•polices ven- ;10 ba.nco pehi Uniií.o e 1\ ebir.a..i:~;; ao mesn10 
r.:e!'ào .juros, que 2erão pagos ao depositante. Estado. q11e to.rn;l.r-se-hn. ,iudicia1rneute res-

§ :~." Ter como critet·10 regulr;1or do em- po1mi.vcl pel:i. re;;titukito aos corres telleraes 
presümo niio sú •~renda. liq uiu;1 tl.i. proprle· e ma.is os j uros lle 2 '"/, .. 
t.l:\de, si estiYer em. explora c;ão, como tambem Art .. 11.• Ans pl'-Oponentes é liciio ~ar::i.u
o valor do irnmo>el. dev-:in<!o a rel ric;[io entre tirem os auxílios :;Qlicita.r.los com bens de ter· 
a quan tia. emprestada e os beas dados em ceiros qne ~'~ presr.~m a coMjuv:Ll-os .. 
hypothee<t nii.o ser superior ú, de um para Art . i5." Os emprestimo~ ~erão leitr>s em 
ti·l)s. <linheiro ou em lettras hypoL11eC:l.ri:i.s :.irJ pai' 

§ .[. • Não ex<:edcrem os emp1·e;,timos $Ohre e tts annuid:;.des pai..ms em llinlloiro. . 
iir·opriedades l'Uraes de · 150:0110);000 e de :\rt 6. 0 A falw, de pag:imenr.o de tres an '."" 
:!00:000:1; <J$ em-pr~sti mus i:;obre indust1•ias con· nu irla.des rlctcrmina.riL a cxigibilidr.de ·~a •li· 
nex:i..s . · j vi<lu.. · 

§ 5." s~r a quot a. do eir.p;·estimo entregue ,\rt .. i .• As lettras serãü em papel ou ouro, 
a.o mutua.rio em dmrs ])l'estações ignae:i; ;::. podendo ~er collocadas nos mercad·os estran
primeira no acto de celebr:i.r-se o contr·acto e geiros. 
a segunda depois de demonstrado o emprego § l." As de papeI terão o valor nominal de 
elTectívo de metade, no mioimo, da prestação 100$ e :t> de ou ro de .e 11-8 sh.-5 d ., po
anterior nos mist~1·e;; das iodustria~ ~gricola. demlo est:.s sei· pagas a.o cambio do (Ua do 
'pecuari:i. ou connexas; em qualquer hypo- pagamento . 
t hese entre as dtm.s pre~taçües mediarú, um, § 2.0 Os sorteio3 e as annuidades estarão 
intervallo nunca menor de !)0 dias, fic:i.udo su bc•rdinadas ao mesmo calculo . · 
su bentendido que os juror;rla segunda. presta- · Ai·t. 8:0 Para bMe da emis,ão das lettras 
çii.o principinrão •• co1·rer da data do seu re-' hypotber.:ari<i..s a que ~e r efere e~ta. lei, ê fi
cebirneo r,o. . . . xado o capit.;l· m:i.ximu de 50.()0iJ:000$. assim 

§ 6." Em caso nenhum <lespendei-~l o mu· <listribuido~: ô.OiJO:r;OQ$ pa1•;\ Càda. u m dos Es· 
tua.rio o. minimo. pM·te do emp!'estimo na. t..-idos tlo Minas l.ieracs e S. P;wlo; 5.000:0fJO.$ · 
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par.a. õ do Rio •1e Jancil'ô; 4.0GO:OOO$ para; Art: · 14. P'ara esse fim. fica. o ·Governo au-" 
cada um. dos Estados dn. Balii<L. do Rio crranrle torizarlo a füzel' operações de credito.iuternas 

. do Sul e Districto Feder<ll ; _:3.000:0008 para. ou extern3.s . até a quant,ia de 25. 000 :000$, 
• o de Pe1·nambuco ; 2.000:(100$ pam os E~ta- .que distribu'irà .peJ03 bar:cos fund:idos nos Es- _ 

<fÓs ·do Par::\.. CJea.l'à. r:spirito· õanto e Matto taàos soli o plano desta lei , m proporç:ão do 
Gr.osso e 1.000:000$ para · c·ada um dos dp- •trt. 8·1 

• • 

111a.is Estados. .- . . · . , · Paragrapho unico. O ileembol~o das qut.n-' 
Art. 9 .0 Ao Go"Yerno Fed~ral competirá a tias dístribu i<las·ser-.l. garantido ú. União pelos 

n omeação de um fiscal, sendo obrigatoria a Estados, segundo as clausula's est abelecidas 
·sun. assigil.atura em tod~s as·lettrru; hypothe- pelo Governo Federal e que serão uniformes 
carias ·e nomeação tle um dos avaliadores em a t odos os mesmos &t~los. 
todas as u.»aliações. . Art. 15 . Os 'bancos -poderão elevar a té o 

§ l." A àudiencia e a approvação desse quintnplo o capital que llles für distribuic!o, 
funcciona.rio ser1Lo n ecesstirias par<1. vaiidti.r no' tel'mos do :i.rtigq ante1•lo1', mediante as 
as resolu~.ões dadirectorio. referentes á ca.r- condíç-lícs 'que o.justa.rem com . os Estados, 
ieira hvoothec.1.r ia . · ouvieto sempre o respectivo fiscal do Go-

§ 2.•.-Sempre l) ue houYer divergenci;1. E-nke \·crno. 
· o ava.liador do banco e o nomr>n do pelo tlscal Art . rn. Os ernprestimos sob penhor agri
do Go»erno. ou e lle se opponlm com YOto col:t estar5o cornpr•ehendidos entr~ 500$ e 
fündn,mentado a qualque1· contracto, ser-:i 10:000$. com pr:i.zo rle 12 a :Jt) mezes. ':!juros 
ohl'igatoria :i. audíencia do· conselho fiscal. annua~s 1füo excedente;: t.le !J "/"sem outro 

§ 3.° Col'rer :io por conta. tlo banco as des- º"us pn.m o mutuario. 
pezas de fi;:c;ilizn.ção . Pa.rugr,.pllo unico. Serão de preferenci<t 

Art. 10. Do 1uc~·o liquido semestral 11a uttendidos ncs~es empl'estimos os agricutto
carteira hyputhec:n.rb rlo banco, uepois de res que cnltiYal'em c.xc!u~i"amente cereailS 
pago o dividendo até 10 "/• do capital rea.li- ou os empreg:irem mi. industria p~cuo.ria. 
zado. ser-ão deduzidos 50 "/n par•t a distr i- Art. 17 . O~ bancos, par:i. go>:area1 do bane
buição aos :i.ccionistas ; os :SO º/ .. restantes ficio do art. 14, siio obl'igarto.s a.. dentro do 
constituil·ão um fundo r\e r~r>a conYer- pr .. zo de ~eis mPzes.de1Jois do recebimento da 
veriido em apolict•s federaes ou do Est::.do em .-c~pecci v:.i. quota. pro.::•agn.r. nos municipios 
que fm1ccíon<ll" o bane.o, bem como oe juros que forom indicados pcJ(JS gov-ernos dos Es· 
vencidos · tatlo;;. :• cr·e:i.çã.o de ccâ~:<is no-<ie.~ . '{e i in1;res-

§ l. " Ess:ii; a polices serão depo,:itadas no timo o•4 cis.~oriaçiics coopera1~·i;c1.<. :;.uxiliando-ns 
Thesom'O Federal ou n o dos Estudeis con- Mm o capital ne..:cs·.;a:•i<) e 1n1omovendo :i. sua 
form e a nature1,a das :i.polices. clelinitiva organização no senUdo de pro~ege-

§ 2.0 Quando :•, som ma tlesse ftlndo de r e- rcm :i. pcq uena fa voul':i.. 
sen·a e do deposito a que se r eft-re o ~.rt. 2.", Ai·t. IS. E' compet;inte a. jusliça re l<;i•n l 
§ 2º. fo1• igual ao ,·:i.lor elas lcttr:i.s em cir- p~,1·n c••nhecor . do. inl'oh·encia e liquitlaç:iu 
culai:~o. passnrão os j u~os ª ser pagos <li· forçada dos bancos que se const imi1ain de 
.rectame1ne ao bauc::i. :icco:·do •:•;m est:t lei. 

§ 3." A' melitl.L que houver :i.morfüação Ai·t. Ir!. ~o i·c.;u J:o- · .. lto que 0 G.overno 
das le ttras. scr&o l'cStituidas ao banco as f Cdt\ra.l e:xpedlr Pª" ,•xecu~ão (lest:i lei, 
O.}.lOJices C:Ol'l'espondentes, de ID1; do que ~e ;;er :i.1J clcterminudOS: O modo de tol'lllU' em.:
mantenila s~r!!pl'e 3. equivalencia das let tra;; r:Li n 1. a. rcspon.salJilirlade dos Estados: LI prú· 
cm circu lação e dos valvresquen.s garantam, · - d · t 

Art. 1 L As tett1·as }}upotll.ecarias de c1tla cesso p:Lra. a re:i.ltzaçao o emprestirno, n -
, i;entlcm!o-se :t sua simplidú tvle e a. ava,liaçfí:o 

banco teem como garantia;.: rigoros:i. dos immoveís o!Iereci<los cm ga-
1º, os immoveis bypothecados; l'<tntia. O Governo esía.hclc~era t.<tmbem r e-
2'\ o fun<io social; gr:i.s para a fundação das caixas ruraes, 
3•, o fundo de reserva; con~olidar;i. as disposições -dge11tes e que . 

· 4°, a garant ia de juros da l:nii'io e do F..5· forem applicaveis sobr e credito real e movel 
ta.do. ce poderá decretar m~tas até 10:000$000. 

Art. f2. As lettr<l.S }1ypothecariiis emitti- Art. 20. gevogam-se as dispo~ições em 
das de conformidade com esta. lei :ficam equi- contra.rio. 
paradas à s o.polices da. dl\·id:t publica para o Sala das sessões; 21 tle junho de 1897 .
fün de serem admittida:> em todos os casos de A.tfrcdo Piato.-Tl1.eoto;1io de .!.llagalliaes .-

. garanti<\.. fiança ou caução. · A.fraro Boteilw. -Leonel Fil/1.f} .-R. Pa;xlto. 
Art. 13 . Além ··das operações ele <:redito - Jiaaoet fi{/.gencitJ. - ltdcfo11sv .A.foim. 

real, cumprirá a.o banco realizar as de cre- Co.fllge1·as. - Me.ul1!« l-'imc11tel.-J!oni~i1'0 de 
dito agrícola e movel; .nos termos da. legisla- B1.1.1-ro,.-A-i1,gu$l0 C!emenlino.-NogHeira Jv.-
çã.o em vigor_. nior • ....:..A·)ite1·0 Botelho. · 
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·E· posto a voto;; e approvaC..o em 1 • dis
cussão . o seguinte 

PROJECTO 

N. 75-1893 -

DiSJJve sobr~ coriscripçao militar 

O Congresso NaciOnal decreta : 
Art. 1. 0 a· preenchimento dos claros do 

exercito se fü.1'á : 
l", peio voluntar·i:ldo sem premio: 
2". por criga.)àmento e reengajamento dos 

acGuae~ iuleriorei> e praças do exercito; 
:3".• pelo sorteio milit:t.i·. 
Art. Z." O ~erviço mmtar serit. activo e de 

;:-eservo.. · 
§ l ." O serviço activo eaq:1ellé que o .::id<i.

dão pre:;ta uas fileiras do:; bn.hlhõe;; ou regi
mentos e o de i•esc1·v;1 e aquclle cm que o 
presta Córa dessils fileiras, p1·ompto a. a.i;,ten
der o c1l:lmado, em caso de guerra externa ou 
interna.. 

§ :'..'.." O serviço actiYo seri de tres a seis 
annos o o ti.e reserva de seis a rl.oze. isr.o .;,. na 
razilo.do dobro do sen'iQO activo. · 

Art. 3." O voluntario se alisfa.rá no serviço 
acti vo po!' um. dou:' ou tres annos, e o desi
gnado 1.JO!' <!U<ttL'O, CÍUCO OU Seis. 

Art. 4.° Ficam i~entos do serviç:o milita.r; 
§ l ." O que tiver defeito physico ou enfer· 

midade que o inha.bilitc pura o trabn.lho a.c
tivo do exe1•cito. 

§ 2.º O que senir de :tmparo e pl'over de 
meio~ de snb$istenci:i. i mãi, pai, irmil ho
nest", solteira ou viuva., ou tiver a seu cargo 
orpllilos sens parent€s menore:;; de IS :i.nnos. 

;;i ;). 0 O que tiver servido pelo menos tl'es 
a.nnos nos corpos de scgurn.nç-.a. ,fo bombeiros 
ou que fizer parte da trip0!0.çilo de na vío~ 
nacionaes. 

§ 4." O que Jür p1•opri8ta.1·io de fabr·ica ou 
fazenda. rural, ou ger(;nte de companhiu. in
cl ustri<tl qui~ tiver sob suas or1lens ma.is de 
10 empregados . 

§ 5." O emprega.do do Correio, Tclegi·apho 
e Estrado de ferro. 

§ ü. 0 O proprietario e um empregado de 
casa commercíal matriculada com capital 
superior a 50:000SOOO. 

§ 7." O que tivel' so:ffrido pena de galé ou 
que tiver sido expulso do exercito ou da ar· 
mada. . · · 

A.rt. 5 .• Haverá um:ijuntu. miÍíta.r federal 
composta. do ajud~nte e do quartel-mescre 
general do exercito, do commandante su
-perior da guarda. nacional da Capital da. 
União e de mais <lous cidadãos nomeados 
pelo Ministerio dn. Guerra. 

. .-::~· . 

§ 1. 0 Havera uma junta militar cstatlua.l 
con~post'J. do command:i.nt"' super·ioi· eh guarda 
nacional da capits.1 do E.~to.do, do ofücial mais 
g!·aduado d;i, guarnição milita!', do medico 
mais a:ntigo da mr.sm.'l. guarnição e de mais. 
dous cidadãos nomeados um pelo presidente 
ou governatl.l1r d.o Estado,·e. outro pelo com-
m.an<lante superior. . . 

§. 2." IIa.vei·á uma junta milifar municipal· 
em cada um dos municípios do Estar1o com
pos~a do commandante :mperior da guarda 
nac1oua1, tle um medico militar'. ou 11aizano 
po1· e$tfr nomeado e de um intc:indente no
meado pelo p1·esidente da municipalHa.de. 

§ 3. 0 Q nand o o com inaudan te superior 
tive1· jurisdicç:\o em mais de um ruunicipio. o 
mais antigo dos comm•inda.n ~cs supqriores 
m·g::mi1.a1•;í. a junta. militar mnnicipal a.u
gmentafa com os intendentes aue i:iei·ten-
cercm ã mesma circumscripção. • -

Art. G. • Os command:~ntes superiores no
mea1•'-\o t<im bem o~ escrí çies nece.~sa.rios ao 
serviço do :tlistamento e i.le secretarfa. 

Art. i. 0 As juntas municipaes se reuoirão 
nas salas das municipaii1k.des ; as estarluaes 
na:> ~ala:; dos comu:audantes de guarnição e a 
lederal n<iS saias do quartel-:ieneral. 

A"t. S . 0 As autoridadeo> 'f'ederaes. esta
rlnaes ou mu11icipaes ficam ob,·iga·ias a i:ires· 
tar todo o ~rnxilio ás juntas militares para o 
bom desempen h0 d.este .,:er·viço r1aciona.l, 

Art. 9." Em êpocti determinada as juntas 
militares se reunirão afim de procederem ao 
alistamento rlos cid;il.ãos de 18 a :30 anuos, 
que não estivel'em isentos do serviço mllítar, 
e procederflo em seguida ao .sorteio na raz5.o 
do dobro do numero pedido ao municipio. 

Art. 10. Ser:'lo collocadas em uma urna 
tantas cedula.s numeradas seguidamente 
q ua.ntas preencherem o numero dus o.listados, 
numerados tambcm, seguidumeute, em rela-, 
çiio especial. 

Art. 11. Compete i,junta federJ.1: 

§ l. º Superintender toJ.o o _serviço dos es
tados e Capital Federal. ouvindo o Governo 
em todas as duvidas de omissões da presente 
lei, por intei·medio do 11iuister·io -tla Guerra. 

§ 2. 0 Expedir :tsjuntas estaduaes, em nome 
do Governo. todas as ordens. decisões e in
sttucções que forem acl.optadas. 

§ 3. 0 Apurar o numero de claros existen
te~ no exerc it:J activo e füzer a distribuição 
prcrporclonal pelüs E;tado.:i e Capital Federal. 

§ 4. ° Fazer n. estatística do movimento 
geral deste serviço. 

Art. 12; O :-nnisterio da Guerra requisi
tai·~ .do governo 1).:;;; Estados os cc.ntingeutes 
que tivL"rem de fornecei· ,io exercito. 
. Al't. 13. O go\·erno estadual. por sua. vez, 

far(~ r.. d\stribuiç~o das vagas ]leios diversos 
municipios, temia em consideração a densi-
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date da população. e d;cnfo.'.:l -conhectrnent<) ás 1 p:wa procerle1· á3 ~u~s )iBfüicaçües, ·:POl' gi ou 
juntas.mnni<.~ i pa~.~" d:1 .. distrib11içffo q~eJizet>. I sr,u ;i, l1:og~r..<.'. :i.ntüs_ do p1•azo _ d"'tel'mi.1.1at.l~1 

Art. 14. O <l:t1plo d·.1~ 1rnm•~ros trr~.(ll7~ ''ª p:trn o ;;orte10 publico do.> des1g-nado3 s<lra 
ur1m i'era esc1•iptlll'ath1 em lhTn espçcial. coi- multado na im porta.ncía de 100.!) e nà. fült:i. rle 
.locanri.o-s:e ôs nume1·0;: na or.lem ;iaturn.l em mei<Js_seri detl(!O por esp:i.ço de 15 a 30 di~s~ 
unia columna e em scguid<t o nome correspon- Art. 20. O cidadão que apresenr.a1.' _do
nente na relacão geral do;: ;i.listados. Entl•a- cumento taI~o ou que se.empenhar com qual
l'fi..Q depois estes_ nomes dentro da urna em quer autoridade p<lru. occultµ.r us suas condí
]Jequenas ce·1 nla~ tlrando-se a metai:',e dellas j çõ~s de alista vel ou sortea vel, a istado ou 
para nssim obte1'-se o numero ce sorte:J.(°cos so»te~vlo pagal'á a. mult<t de 200:~ e mt falta 
que rle1•e o municlp~o furuecer. · será detido de :30 a 60 dbs~ 

A1'i . 15. S('ril. feir.:.. nma !'elaçfío_ él.estes so1·- · Art .. 21. O so1·teado qne nno se :i.presentar 
tr,ar1os para se1· pnhlica·;a em e·1ir.:.:cs fios no p1•azo qtrn lhe for no"tificado por cditacs ou 
log:ires mals pnblico3. cumprindo :i. .1unt:i~ pela· impr·ensa ou que se recusm· entrar pm·a 
pül' ~113. VCZ "[Jl'OVÍdenciar'. rn1•;i, que tO(toS OS O ,;er\"iço mi !itar Ser:'t qw1[[fi.c:tdo reo eh :pri
~ot•[ean0S tenham conhcdmcnt:. do Jii,cto. meira. de•e,.çiio ~i1nples e será obrigado a ser-

Ai•t. l6. 0~ 3.lista.dos qno entrarem 110 Sül'· vfr O <lobl'O do tempo de que tr:tta.esta lei. 
teio. cujo; nom~s fle:n·orn na tn·na. seruo rela- Art. 2'?:. São csuuelecid<1.s . as seguintes 
eionados de novo ll !ôUbstitui1·;i,o os que sr~ multas: 
i;:enta1•em :<ntes i'.c tres nwzes do compro- , 

~ l .º De 5GO:; a to1la a pcssria qne se ne~ar 
lllis.•o militar· Estes alist~,.dos niio por1er 'º a f~11·necar âs autorirlo.•tc:s da Janta a refa.ção 
rnuda1• de município sem dar;;m dis~o cun i1~- , dos inuívidnos que comsig-o Inbit.arem e esti-
cimcnto às juntas n:lo ~,·, quti.ndn ~ahircm. \·erem sujeitos ao alist~"tmcnto. 
como tambem qu:rndo eutra.rem p'1ra outro § 2 ... Dll .')ü0$ n. qualqner dc·s membros d;t 
município_ junta que füttar <"is sess0~s sem motivo J·usti-

o~ que faltarem a csbs l~('t1,rm:.na~õe:; SC'!'iio fie •do. · 
multados na quantia d•. ~ 10 1~ ou detido> por § 3." De 5008 u. _q_ua.lquer membro l\?_ junta. 
15 dias. :~ que !·ec\t~ítr recebc1· provag de isenção, .suh-

Art. 17 · :No anno se;:uint-', ii época. •fotei·~ tra.hir doeume11tt>s ou negar i-ceu1·sos aos 
min~~!'a. as jnntas se r1·uniri"io <e novo pal';i. :llíst:idos ou uesignn.do:;. 
revl~ifo <lr; alist:tm·'nto e fa. r~o ;~s col'rcccciies 
neces5ariag. K~~clul1•iié1 os q11e ti ve:·em inu- Art. 2:L A cob1·ar,c:a se fari a.dm inistJ·a.
da.''º .te muníc.1pio. os fr:.llceh~.os, os qu<l en- tiv:~rncmo c qu:tndo os int\-al)tor1)s não tiw'
triwa.m no ~oso •'.e i:.:en·~·I,_::;. etc. 1 rem meio~ '~e pag•n'. :;e1-ã,o elhs con verr.id:ts 

lnduíi·iio o~ riu~ r-orventnr·<t e.~es:p::i.r::tm 11.o em -prís:lo 1l.c l;) a :m dia,; solkit,w1lo os riresi
ali~ttmento anter!ni-. os que tiYerem ritt.in- deritc~s <ia,:: 1ne>"m:1s j 1rnt:~s M nece:iSarias prn· 
gii:lo :\;; exi_ctenchs 6.H. lei. o.e; noYos residr:nte~;. vi1iencias •las autori(bdes r:ompeten r.es. 
os que tiver;~m :penfülo as isem:ües leg-ae:>, /u·t. 2-L A relaçii.o entre :t po;1ul<1Gâo e 0 
etc:. · tributo militir não poderá ser inferior a urn 

Procerlerã.n •lo modo h1.enticQ ao elo 1)rimcit;" para. 100·0 nem su11el'iot· a dous para lOOtJ 
alistamento e fa!'ã11 entrar n:i. urna as sobr~ts e1n tempo •fo paz. 
:•11terirn·e><. Art. 2;,. Os voltmtu.-rin~ que se :i.prc>on-

Sort(';w:ío o rluplo r'o c•mti1:µ·•·nw pr1'í1ln, t;t1·"1n llntes do sorteio seriio contados no nu· 
·11~..;itr; : :ir:in pehsurtc, a mct:v'n d~s~e nu:nt•rn, mer0 dos conbngente;; pediclos a,r}s mirni-
etc., etc. 1 eipl••S. . 

Art. 26. X<t contagem do tempo 11e serviço 
Dri.~ Z.;1{rrrcr•je.• c,;l ff·.•1·,,z ell"ecri ~·o nii.o será indu!do o (ta li.cen!'.:t -re-

;;bti·nd•x, O de fo.YCr, Ode ]ll'iSii.<J de mais flC 
A1•t. 18. Será. re;:ponsabHis:\1io criminal- tres dia,; e 0 de ausencia. ou de~en·ão. 

mente. n<J. fó1·ma estabelecida no Cot1.igo Penal Art;. 26. O Governo Fedei•al providenciara 
p:i.rn os casDs gel'a.'.)S de respefns1bilh1arlc: sobre o lr:i.11spol'te, alimentação, aquartela.-

§ L" O funcciona1•io federal, estadual ou mcnto e fürdamenrns dos comcríptos e vo
municipal que recuse o LC,!itim.J :i.uxilio re- luntario~. 
querido pela· autoridade competente. _.1n. 27. Os voluntarins e os c~.esignad.os 

§ 2.'" O ci<lad[o que se:n justo impedimento ou conscriptos serão tratados com attenção 
negar o ~eu c:oncur~o ao~ t1·~~ball1·Js das jum.:i.s e~yeci:1l pelas autoddades militares ou civis 
de alistamento milifar. e eon~titiiiriío clasrn~ especiaes, e::::igíndo-se, 

:':i '.L" O que: occ1~ltc:, aco!1S~ll1e üU facilite ;i, j em:-t:taml1), ao mesmo tempo, todo o rigoe n<t 
dese1·çiíO •lé <d~U::l desig:1m•'o pelo sóneio. uür:d1encia. ás or·dens (JUe .lhes [orem nada,,_ 

Art. 1\). 0 d<l:idiio (fll!! ~e julg;~r incompa-i "U·t.. 28. 0 Govi:1·no tica. a.utor-iz;tdo 'i l'C· 
tível ·~om e; ::.ervico nd lita.r por isenções pre- gulim1ent;tr esta lei, organizawlo ao mesmo 
vi.sfas nesb le:i e que t1í:i.o eo1npu.1·eel'1: á jtmta. tempu o s~rvt.:,,o tl:i. re;;et·va tlúexet·dtu. 
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do A:nãra.1, p.reparador de medicina legal da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, os 

· Art. ;t.9; O ci\b.dão bra,zileii•o qtl[~ houv~r vencimen_tos que deixç>U de perceber desde 28 
servido ao•exercitJ com b::im p1·ocedimentoo de outubro de 1892 ate 26 da inaio de 1893, 

- tempo p1·ev1s:o nesta foi, lfmi prefüi>en.~ia ;1. '.lo lagar· de prepara;1or da cadeira de _chimica 
a.dmi~são em qualquer E)IDprego Pª"'~ que morgt1.nica medic-.. da mesma;·_faculdãde ... · 
t en!1a a nece~sar1a apcidiío, ta.mo nos estabe-· ·· A1·"· 2. º E' igualmente autorizado o Poder 
lecimento publicas como no.;; fodustrines oLi . Ex:ecutivo a abrir o necessar·io credito .. 

· mercamis ~ue tenham favores elo Governo 1 Art ... ':l. º Revcgam-se as disposiçGes em 
Federal. · coatrnrío. 

Al't. 30. O Governo e~i;:ibclece1·a ·us rreces- ·, . - · , 
sarias clau5ufas Iws ·fu;;uros contractos ou 1 E a,pprovado em l" d1scussao o segumte 
nova.çüo elos actuaes. 

Art. 3t. O tempo de. scrvi(;-0 militar scrâ 
contado para aposenta1.!orü1 no emprego 
civil. 

·Art. :n. Os•oluntarios, 3.0 fim de 20 annos 
de serviço no exercito, ele bom comporta· 

?l~OJ.BCTO 

N". 188-1806 

menio, terrv, direito ó. reforma com o res- O Congi-esso Nacional resolve: 
pectirn soldo por imoil'O, qualquer que seja· ... . . . ~' . 
su:i. g':·~duaçiio :i cssr1 oemno. 1 . ~'-' tigo unico. ~ o Poder Executivo auto· 

Art. 33. O volu;i.tario 'de um anno tem r~z~~.º a }e~ei·:e~' P~~a ? '.l~~dro cb. reserva 
direito« permanecer na guarnição militar da. .e" ~au~. ao _capit;io l1~ li a,, ata. reformado. 
de seu Estado. . 1\rt~ti•:e§ •<10nte1ro tW. Pinho, revogadas as 

Art. 34.. A baixa ou escusa. do voluntario cli~posi~'oes i:!m contrv.rw. 
ou sor-tead_o, p!'ovada swi . identidade de E' anauncfa.da. ··a vota.çilo do projecto 
pess~a. s_e~a 1locumento bastante para sua n. G A, deste anno. com parecer sobre o 
locD:lizaca.o ~m qualquer: emprego para que substitutivo o:ffereciào na 3" discussão do 
tcnua c,~yactdad:.. . + • ·~ pl'Ojeci;o n. ü, de~~e anuo, que autoriza o Go-

Art. 00. O S?r.eado úU volun.,_w10 ~e ma.1::s verno. de;ale Ja., a completar o decreto 
de m11 anno, lrndo·o seu te.mi>º· ~enr.o tido n. 836 A, de i6 de abril de 1890, :fixando 
bom comportan:iemo, tem dtretto ae occupar para a reforma compu[$Oria ou voluntaria, 
um lote colom::i_L de ac~o:·9-o com o regula- nos posto::; que menciona, as idades e grati
men~o das colo:n~:s ,ua yn1ao. , . ,. . 1 ticações alldici.o_naes a.o.soldo:. ~eguudo a ta-

Alt. 36. OS. vol m.tauos ?1:1 cun:ic11 P,tos qye bdla nue 1iropoe. \:}' d1 scussu.o). 
habitarem o ltttoeaL ou. YLSmhan~a.;; uos t·tOS • ~ 
na veg-n. Yeis, scrii:c destinados ao s~rviço da 
marinha nacional. 

E' famb.,m:i:pprovado o seguinte requeri
mento do Sr. Henrique Valladares : 

Rcqucir:i que o prcjecto n. 75. 1le 1893,seja 
enviado ü. C·.>innÜ$são de ;\farinha e Guerra, 
sem prejuízo Ja l" discus:;;ão. 

E' a.pprovado cm discussão unica. e envia.do 
a Commis~âo de Redacção o seguinte 

PROJJ::CTO 

o §r. Presüden~e - A este :pro
jecto foi offerecido um subBtitutivo pelo 
S1·. Albuque,·que Serejo e outros, que obteve 
p1rccet· favora.vei da Commissão de Marinha 
e Guei·ra. i~sc;; subst.itutivo deverá servo
tado em primeiro lagar. · 

Em seguida, é po~to a votos e a.pprovado o 
se;.;uinte substitutivo do projecto n. 6 A, de 
1897: 

O Congresso Nacional decreta : 

N
'. 216_ 1p,94 Art, 1." Além dos ca.so3 p1·evistos na lei 

•• y n. '.!GO de 1 de dezembro de 1841, ha.ver<i. 
. . . ·· reforma voluntarla. ou compulsol'i:i para os 

O Congresso Nacwna.L re;;olve : ollicl~,L'S das classes annexas da. Armada, 
Ari;. 1. 0 E' autorizado o Potlc;r Executivo [ fiêc.ndo tts idades e gratificações addicionaes 

:.r. pa~ar ao Dr. Tilmrc\o Valeria.no Pecegueirp r;iguladas :pelas tabclla. seguintes; 

c&m:a.r:i.· V. l! 
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1- Reforma com-pulsaria do Corpo de Sauclí? e phal'macoutiéos 

- ---- r -
LBIITJj; o 

DAS IDADES. õ -o _. - ~Q .. Q..; .. ~o . 

POSTOS. .~ .:: l'E~lPO DE SERnt;:o o"' 

.... . ·;:; 1~~ 

""' 
8 ~ ~. _.., . ~~ - e ::: z 

õ &o 
< .;:;.. o ~ o o 

--- -
Inspector de saude naval, contra-almirante 65 68 Por anno que exceder de 30 
Cirurgiã.o.· <lc l" classe, c:i.pitão de mar e 

guerra ...••..•.........•.•............ 59 MI Cirurgião de 2" clnsse, capitão de fragata. 57 62 Pol' anuo que exceder rle 25 
Cirurgião de 3• e la.sse. co. I1 i ti"io · tene a te .... 55 

:~1 Dirurgião de 4• classe. l •' tenente . . ...... 50 
Cirurgião de 5" cht~se. 2° tenente ........ 45 50 Poranno que exceder de 2.j 
Chefe de plnmn.-i.cia. capit~o de fragata .... 57 64 

Pbarmaceutico de l" cla~sc. capitilo-tenente 55 62 Por a.uno queoxce(lm·de 25 Pha.rm<iccutico de 2 · chwsc, l" tenente .... 53 60 

Pharma.::eutico de 3" <:lasse, 2" teaente_ ... 50 55 
Pha.rmaceutico ne 4" classe. gua1·da-ma1·i-

rinha .....•.... · •....................... 45 50 
Po1•anno q11eexcederde25 

II- Refürma. compuJ.soria. do Corpo de Fa.zoenda. 

POSTOS. 

LIMITE 
DAS IDADES 

o 
u 

i----
Commiss:i.rio geral, capitão de mar ei 

g11eri-a •.•••• • ••..•..••......•..•.••. ·. i 
Comm isEario de 1 • classe, capitão de fraga t,1] 
Commiss:1rio de 2" cl;;s>e. cs.pítão-te:ientc-... 

Coromis;;:i.rio de ::J·'cl::.:;·.;e, 1° tenente ....... 1 
Commissario de 4" class~, 2 · tenen te ....... i 
·Commi~sarlo de 5" class., ;;uard::.-rrlarinlia. I 

! 

TE~lPO DE SEU.YIÇO 

Por anno que exce·for ele 25 

Por anno q necxccdcr de~5 

160$ 

l:?.0$ 

80$ 

120$ 

s~$ 

120$ 

80.$ 
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III - R~form11 compulsciria do ~qrpo de Machinistas Navaes 

Ll.Ml'!'E · l 
n,\s lL•:\.DES 

l'O>:;TOS 

Engenheiro-machinista., ca.pitão <lc mar e 
guerra .............................. . 

Macbinísta de 1" cla~sc, capitã.o de fragata. 
:l\fa::lünista. de 2" ch1ssc , capitilo-tencmte ... 
Madtinista. de 3" chs;;e, l" tenente ......•. 
:Machinista de 4;• chsoe. 2·• tenente .......• 
Ajudant~·machínista, guarrb.-marinhu ... . 
Sub-sjudante, sargeuto-ajmla.nte ......... . 

59 
57 
55 
53 

1~1 

64 Por anno que exceder de 25 
62 I•1cm .•.••.....•....••••. 
60 [11.em •.•.•...•.•..•.••.•. 
58 I1hm .....•••••••....•.•. 
55 Idem ....••.•••••..•.•.•. 
50 Idem .••.....••.....•.... 
45 Idem .•...•...•....••.... 

I20S 
120$ 
120$ . 

SOS 
80$ 
SOS 
80$ 

Art. '.!.º Re;-oga.m-se ;-.s disposições em contrario. 

E' considerado pre,ilidicado o -projecto n. 6, 
(,e 1897. e envia.do á Commisslo de Redacç5.o 
o substitutivo <1.pprovado. 

Siio successiva.mente postos (1. \'otos e appro
vados. em 2.• discussã.o,os seguintes artigos do 

PROJi;:CTO 

N. 11- 1897 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l .• Na promoç:lio de oillciaes do ex
ercito, ob.;eryar-se-ha o seglünte: 

§ 1." O preellchimento ele qualquer vag:i. 
dos postos de tenente ou 1° tenente e supe
riores tera logar dentl'O de dous mezes, con
tadcs tla data em que o Governo d~lhi. tiYer 
conhecimento omcial. -

§ 2. 0 Qualquer que seja a êpoco, em que se 
fizer a promoç:ii.o. a antiguida.de iierá contada 
desde o dia. seguinte úquelle em que se deu 

a antlguidade será contada do dia seguinte 
áquelle em que f"or ella satisfoitJ.. 

:\rt. 3." Os omcia.es e praças, que <tnnual
m2nte concluire1n nas escohts militares o 
curso de sua arma. seri'í.o considerados como 
tendo adquiri11o tal habilitação em uma mesma 
d<ita, que será aquell(I. em que se tiver reali
zado a ultimá prova regulamentar na devida 
época. 

§ 1. 0 Esta disposição é applicavel nas. 
mesmas l)Ondições áquelles que adquirirem 
tal habilitação em segunda época regula
mentar. 

§ 2." A's praças que se lrn.bilifa\l'empa.ra ser 
nomeados al rer(',s-alumnGs applicam-se ta.m
bem as disposições do presente :.utigo e do· 
seu§ l 0 • 

E' ta.mbem appro-vada a-emenr1a additi:v-a. 
olferecida pelo Sr. Henrique Va.Hadares, na 
sessão de hoje. 

E' approvado o seguinte art. 4" do projecto 
n. 11 A, de 189i: ., . 

a. -vaga. «Revogam-se as disposições em contrario.» 
§ 3.0 Nq_ preenchimento das vagas resul-

fantes de promoção, a antiguidade serô. a O _proje~to assim. emén.<11/lo e appi:ovado em 
mesma. · , 2' dlscus~ao e enviado a Comm1ssao de Ma-

. · _ ··. . . rinha. e Guerra, para redigil-o par:i. 3• dis--
Art. 2. 0 ~<_LO l1av·enc1_o offic1al c~m ~s re-:-lcussão. - _ - · 

quisitos · ex1g1dos em le1, a promoçao so. tera . 
loga:r depois de sa.t isfüz:er·se essa. exigenci.a e Vüo a imprimir a.s seguintes · 
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REoAcijõEs Vae a imprimir o seguinte 

N. 20 A - 1897 PR.OJECTO 

1 

N. 20--1807 
R:e'd11;cç<'.O vara nav?- d_iscv.ss,10 .'Í.ª cnien.d~ sub· - _ 

~titiuica, offei-ecida na/' dt"cicssa? do p1·0- Fio;a a de~iie:a da :Jfin.istei·io das Relaç~es 
.. Jecto n. 48 B,.de 1 .. 96, .autor1.:;ando o · Er-teí·io;·es·iara 0 exercicío de 1898 

Goi:ei·no . a ab~:r o crt.frlito ~<pecial rl~ 1 

111:096$:'500, tJarct pa!Jwne.><to dos ·venci- ·A Commissão de Orça.menw apresenta. ti. 
· mentos do.~ otficin.es qac 1·ei:~1·leí·am á e/[e- deliberação da. Ca.ma.J.'a. 0 seguinte -projecto, 

ctfoirlad e dl) S•?i'~iço do exei·ciw e da ai·- ~-
rrwdà peta ,.evnpaçíio dos.decretos clç 7 e i'! o:rço.ndo ;.i.s despeza.s do Miuisterio u"'s Rela
cle abril de JSO:! ç'ões E~teriores para. o exercicio 1898. Ao 

elabornl-o, a Commíssão respeitou as verbas 
con:>ignadas para. o corx-eme exercício, acres-

0 Oongrc5so Nacional resoh-e: ceutàndo apenas, em obeiliencia it disposição 
A t 1 o E" G v t .-, 1 . b . . e:xpress3. rle lei, a necessaria para a creação 

r ~. • • ~ . ,,; 
0 0 erno ~u .~1._17.a( ·º. ~. ª ~1,!. 0 de uma. Legação e de um Con&ulado Geral de 

cre1ir.o_ e~p~,,.(l~ de lll.?9o. v?.~-.Para pa,,a.- l• ordem no lmperio do Japão. Xutre a espe
men~o dos.-ven~lil]e_~tos c,cis _or.ic_i~e~ qu~ re- rança de que as novas relaç.}e:> commerciaes 
v.erLra.m_ ª. eile?t' \idade ~<;,~~:"1ç o do ~-~e~- com o florescente [roperio do extremo oriente, 
clt~ e da. ,\1m,~tl~,pel.tre'º:::"''· 'to dus dec,~tos o desenvolvimento de immi"ração de traba
d; ' e i: d~. aori! ~()8~:2 . . 1~~n~o para isso Iha1lores daqu.ellas re.,.iões-~laros objectlvos 
a, 11e~es::.au.~s o.pct•t1;.ue_ d~'. c_cJ.lL~. da lei do anuo passaâo-venham compensa!' 

A1:t. 2." Revogam-se a~ ll1spc•51çues em con- o sacritlcio,que se -<rae füzer ,pequeno sacriilcio 
k'ru·w. talvez em outras circumstan.i<ias;mas que não 

Sala das commis>õos. 21 de junho •le 1897. 
-llu~:;n;sto J!ontimeyto. - U1·b"no SC,tntos. -
Pa.ttfo G 1fr,11anies .-Lui;; Allol.ziho.- P(Jufino 
de SoH;;a Junioi· .-Betisario de Soi!;;a. 

N. 20 B - 1897 

Redacçtio para noca <liscussa:o dl( emen~fo, of
feYecida na >ióll'o di,<cussr'io do p,.ojecio 
H. 48 B, de 1896, au;oyi=ando o Go-oenio v 
a abril- o cred/to e.~pecü!i d1; :!1:500$, pai·a 
JJagamento dos cenci,;11; ;·11os, no e:1;ercicio 
'l:igertte, dos ei;ii'"ª:'lªclos da c:1:ti11cta .4!Jr;;1cia 
Offi.cir;,{ de Colo;d;açrio, addido.> rl Sei:n:la«ia 
do .'J.iiiiste;·io da Indi1$tTia. Fia''"ro e Oln·o.s 
Pi~blicas, nos 'çn;to$ d(.T. rccli~rtf lei do or
çamento 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1 . ''E' autoi·iz:ido o Go•erno a abrir 
o credito especial de 2! :500.$ para pagamento 
dos -;encimentos, no exercício Yigente, <lo.,; 
empreg;;.~los da. e:xtiucta :1.geucíll. Ofüc1al <le 
Colonização, adilido.; a Secretarfrt do Wni,;;
ter·io da lndus"da, Viação e OJJI·as Publicas, 
nos termos da. actual iei elo orçamento. 

Art. _ 2.• Re>ogam-sa «s disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 2l de junho de 1807. 
- íi.uguslo Jicmie.negro.- U1-bano .Slmtos.
'-Paula Guimani'es. - Lui;; A.dolpho. - Pau
lino de .So1.-1,;;a J,mfo;-.-Bclis<iria d~ .Soi~sa. 

póde pa$sa.x· desperceliiCl.o na-.;.ctual situação. 

A1·t'. O Presidente. da Republica fica. 
;.>.utorizado a c1esp1mder, pelo Ministerio das 
Relações Exteriores, a. qLt~ntin. de 2.095:812$, 
com os · serviços designa.dos nas seguintes 
ve1·uas: 

I. Secreta.ria de Estado, como 
na :proposta ....•. - . •• _.... ~15:ül2.'SQOO 

II. Le;rações e consulados a 
cambio de :ti dinheiros ster-
linos por 1$ ............... 1.180:200$000. 

lil. Empreg(l.~lo e11í dispouibi
lid.nde, reduzinrlo a dous o 
numer·o de 2"' secretariosmt 
legação do .Japão __ . -... - . • G8: 0008000 

lV. Ajud'1.~ de cu:;to a cambio 
<le ~7 d.iuheiros s terlinns 
por 1 $. como na propost 1. • J:30: 000.$000 

V. Extr;i.ordinarias no exte
rior ao ca.mbio de 27 di
nheiros ster1inos, como na. 
proposta................... liO:Oü.9$000 

VI. Ex:traordiuaria.s no inte-
rior, como na proposta...... 50:000$000 

VII. Commissües -de limites, 
como na p1·oposta..... . . • . . . 400: 000$000 

2.095:812$000 

Art. O GoYerno poderii. con-tracta.r, por 
pmzo superi01· a um 3,nno, edificios neces
~a.rios para as legação. 

Sa.Ia, das Commissões,. 11 de junlto de 1897. 
-Fnmcii;co Y~iga, presidente.-Painfüio de 
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Sou:;a Ju~ir.r, relafo1• .-Belisario de .so,~~''"! Borges, B~zefril Fontenetie, Ildefonso Lima, 
-Augirito J.Iontencgro.-Pr:r.iila G-.~iinarães. - Marinho ele Andrade, Frederico Botges, AU· 
Urbana Santos.-Li.ii:; Adojplio.-lr[ayi·ink.- gµsto Severo, .Tavares 1\e Lyra, Francisco 
J.íigv.el Pernamlrnco. l Gui'gel. Jo:oé Pe:'eg.l'lu.o, Tr.indad.e, Ermirio 

. .. . · _ Coutinho, Teixeira de S;1 .• Atfonso Costa, Her· 
· PEOPQs:fA DO GOYEP.NO · · · cu!ano Bandeira, Per.eira de Lyra, Malaquias · l Gonçalves,.TUlio r'.e 2.follo.favencio de Agui.ar, 

Ar&. 3.·' O Presidente.da. Republica. é au- _Angelo ~eto: Rocha Cava~cant_i, Eucli~es 
torizado a. despender pel:1s Repa1•tiç:ões do Ma~ta,Ol3J1?.p10 de Campos, i.odr1gues Dor1~ • 

. Ministerio d:i.s Relações Exteriores com . os! Seaii~a, Mll.t0n, Ma..·n?cl Ça.etano.! EugemQ 
serviços dal;l verba.s abaixo mencionadus a T~ur inho, Pa1:1l<' Gmmaraes . .Joao D~ntas 
somma de 2.101 :Sl2$000 .

1 

Filho,_ Marcolmo ~~om:a, Jose Mnrtmho, 
· • Heredia de S:1, Bel!sa,r10 de Souza, Leonel 

1 Secreta.ria de Estado. moe1fo. Loreti. Siiva Castro. Urbano Marcondes.Calo-
do paiz............ .. .. •. • 215:612$090 geras,· Carvalho Mourão, Gonç::tlv.::s Ramo~, 

2 Legações e consulados. ao Theotonio de Magalhães. Arthur Torres, Ma-
cambio <le 27 dinheiro ster- noel Fu!gencio. Olegario i\Iaciel, Rodolpbo 
linos por 1$ ............... l.18G::W0$000 Paixão, Ca.serni.t:'o da Rocha.Fernanr.to Prestes, 

3 Empregados em disponibili- Cesal'io de Freitas.F.-auci::;co Glícerio, Ar.thur 
dade. moeiia r1o paiz....... 60:000.)000 Dlederlcksen, Rodolpho 1'füanda, Ovidio 

4 Ajudas de custo. oo citmliio Abrantes. Hermenegi!du de Moraes, Alen-
de 27 dinheiros sterlinos cat• Guiru;~r:1.es. Brazilio da Luz, Lauro 
por 1$-.. .. . . .. . . . . . . . . . .. 130:000$000 Müller, Paula Rnmos, Francisco Tolentino, 

5 Exi;raordimwias no extc- Pedro Ferreir:i.Plinio Ca.sarlo, Guillon, Pinto 
rior, idem, idem.,........ G0:000$000 da Rocha. _e Vespas!ano de Albuquerque. 

6 Extraordimwi.n,s no íuterior, Abre-se a sessão. 
moeda do paiz. · · · · • · · · • · · · 50:000$000 E' lida e sem <1.eba.te approvada. a acta da 

7 Commissões de limites, idem, sessão <>riteceuentc. 
idem, .... ,................ 400:000$000 

2.101:8!1$000 O ~r. J..º §eet·etario procede á 
------- leitura do seguint'1 

O Sr. Presidente-Esgota1las as 
materias <la ordem do dia, e, não h;wendo 
nada mais a tratar. designo para. ama,olüi a 
seguinte ordem do dh"l: · 

Le'l'anta-rn a. sessão a 1 hora e 20 mi· 
uutos. 

35• SESSÃO E~I ~2 DE .TUNIIO DE 181/7 

Prcsidencia dos S rs. A.i·t!iur Rios (presidente), 
Gusla1)o Vei·M (1° seci·ctario) e ,lrthur Rios 
(presidente) 

Ao meio-dia procede-se i1 chamada á qual 
l'espondem os Srs. Artlmr Rios, Gustavo 
Veras. Carlos de Novaes, Alvares Rubiã.o, 

~ Silva Mariz,Silverio Nery, Carlos Marccllino, 
Allmq_uerque Serejo, Amorim Figueira. Au
gusto Montenegro,Theotonío de Britto, Serze
.dello Corrêa, Urbano Santos.Luiz Domin
gues, Guedelha Mourão, Eduardo de Berrêdo, 
Anisio de Abreu, Henri.que Valladares, Pedro 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. l" secret<trio do Senado, de 19 do 

corren1;e. transmittiHrlo a esta camara um 
dos exemplares dos autographos do decreti> 
do Congt·esso Nacional. fixando a força naval 
para o anno d11 1898. que, com officio do 
C\Hnisterio da Marinh~~ de 12 do corrente, 
foram devolvidos, sa.nc:::íonados, a esta Ca
mara.- Inteirada. 

Da Secretaria do. Camara Municipal da Ci
dndc do Ca1'll.ngola, de 10 do corrente, pe
dindo a cre2.çfü.i (1e uma estação telegraphica, 
naauella cidacle. pelo deseir:olvimento da 
linfoi. de Santo Antonio do Carana-ola.- A's 
Commissões de Obras PulJlicas e· de Orça
mento. 

O !!1:..r. Seabra - Peço a pal:i.vra para. 
uma explicação p0$SOaL 

iO Sr. Pres!dente - Tem a. pa
lavra o nobr1J Deputado. 

O Sr. Se:abi::-o:Jt (para wna expUcação 
pessoal)-Sr. :presidente, sou obrigado a fre· 
quentar, de quando em vez, a tl'ibuna da 
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Cli!na:rn. na. hora do c::..:pedient~. ç_uaor1o npprov:i.d:t. • . !;.. primeira. asse>eracio lle S.Ex. 
cham:l.doe nomin:llmente â questilo. ou n:i foi c~ta. . -. 
Camara. dos Deputados, ou pot• ;.1.lgnm Ol'gii.o o Si:. Ftü1'Cl~c.:i GLlcr::rno- 1-'(• i e e$~it 0 
a.uto~·izad~ da i rnpre~1oa. como s~ja. o Re1mu1.1cn.·. :ncLl discurso. 
<J.Ue e orgao do Piirttao Repu bhc.'l.no Federa.\, - . . 
iie que é chefe o le1ide,. da minori:.t, o $ l'. O SR. Sl::ABltA.-HO.Je e n:ltm\1l que o nol.>r·e 
Glicer io. - · . · · De1:mt:i.d1.1 po·r ~- P:rn!o Yenlla 11il~ <lSSeverar 

· · ·Hoje lt-se uma noticia em que se dir. que COll$t:I. crmtntri<i ;10_ l]t::Y aílirmou . mu.s U:~se
eu pr1h·iamente lêra t\ 1) Si' . Prc>idonte da ver:u'. o mesmo que assever.:Ju antes . 
~ep~blica a moçii~ que apr~nlei na $.C»ii.o · o SR. FrtA.:"CI<;co GL\C.r.~uo-Sente-sc p<l.ra. 
de 2~ do 1nez µro:nmo passado. ou viL·-me. - · 

Sr. presiilente, desta. t!.'ibuna.: lanço tn.m- ". · . ·. · . 
bem um rept<i ao Rep11õlica.i:~ r.uc rne cha.mâ. O SR: SEAB~· •. \.- 0!1;:e _d 1:i.s. depois <lo pa.s· 
pessoa.lmente. Si 0 · Re:iu.'f>l{" ~on5e"lÜl' J.e- ~tvl~ o te~pord, ymi :1 tt'lbuna. !itzor u~a 
monstrar que quando~pr~ntei n. rroção o re~t1 flcac;i;> aos r:ltscur;ôCTS _'!OS nobre:.< Oep~t
Sr. President~ d.~ _Republica n. ouviu\er, ~u ta•,os p~r ~- P:.ml~ ª, ;'~~~", : e quan<1.o 1ll:-1:i. 
resigoo 0 meu mand3to que S. E::-. o St ._ \ 1e:.1?• ate da Republica 

·. er:i a lheio a moçao. o 1!lusu•a Sr_ Lauro 
O. ~R- PRANCu:co Gr.ICERio- Peço a. pa.lo.vra. :'.lfüllc:r. I'><::pnlado po:- Sani::i. Cu.tli:trina, di~~e: 

Acce1to o repto. . « nii.o é •er1l.a.de » . 
O Sa. SE.illRA- Si s. Ex. , que aca!Ja. de Eu r espondi : é .-erdade . 

pedir a p:r.lavro. não c_.n;eguir prO\':l.t' que 0 · Hoje. •1uando se te:n de rounir a conven
Sr .. Presidente da. Repttblica. a. ouviu ler , <;ão tl1) P;~!'T.ltlo Republie:rno Federar. o R...pu
S. Ex . resigna. o seu roand:1.to. btica apr~euta-;;e. aHirma.nti(• que estã. 

pt·ompto :i. rlw :i pruv:L immei.lia.t:~ t l L~ quo :i. 
VozES-011! Isto n ã.o . moi,,~10 íoi lil~a ao Sr. Prcs\Jente t:;i Republica 
O Sn. SEAB!U-Como. não?,! S.Eic. pediu :i. e que e~te a ouviu se 11 coutestu•;üo . 

pa.lavra e acceitou o repi.o. O repto j<\ está hi.nç!l.ilo . 
Quando eu d izi<1 que o orgão do Par tiJo Si fic:1r demoust:·,, J ;,1. est.;i. asseY01·.i~,ii.o do 

Repnblicano não podiJ. rl emon>tl'::.r ·~S:'ll :.is3e- 11.epu/;licrc. eu rl".nnuclo n:•s rnIT.·i~ l~C V. Ex. 
vcra<.:ã.o. S. Ex. l•edia a pa!u. na. isto ci , fa e da. ::-;-:i.\'Ü.O o mi::u m1nrhto - •• 
demonstrar a v~rdaõ.e 110 que as:>everoú . 

Poi:i bem; si S. E:x. consegui1· <!emo:ist.1·n.<' 
f)Ue o Sr. Presi•lent 'l d3. Republic:1. ouviu h:1' 
n. moção que apresentei â Gamara. rlns Depu
tados e niio fez oppQ.;içã.o. eu re~i;mo o 111an
dat<i; mas ta.mbem o nobre Deputado h:1. de 
fazer o mesmo. 

Vozu-Oll. ! 

O S1t. SEAlmA_:.Ccrto.meote . . '\ minha peno. 
é esta: perrler o m:rnda.to. 

-E a pona rlo org:Io que S. Ex_ rcpl'esent::i. 
qu:\I é~ 

O SR. HEnEoa n:; S .. \. - Pe.r<Jcr o m<rn · 
llato. 

O SR. S1;,\Hf::\.- Eu pcr1·0 o meu 1m.ni.lato. 
e ~. Ex . o que perrk!? E 111 corn p<,ns:1<.;5.(1 rlcve 
per11er o seu. O repto e.~tli Jn uç:ulo. 8 . E~ . 
aca.lia. de pec!ir· :i. p:1la.vrn.. O qtte ~ii·iL dizer 
S. Ex.?. 

Voz.Es-Espere. 
O Sn. RoootPllO Uu't,\.!'\DA-J:í. quer pre

julgar ~ 
O SP.. SE:AHR.A- Tenho to.la· a ra1.iio pai·a. 

sa.ber o que S. Ex. virá diz~r. porqi1e. no 
primeiro dia. em que a.pre!1entci : ~ moi;ilo, 
S. Kx:.. subiu tl. t;·ibuua e tlis-se que o Sr . P1•11.-
1sdente d.a. Republlca. cr:i. alll.ei'o iL moç~o. não 
a solicitou e n<\da tinha com ella (ap oiarlo$), a 
-por consequeociã esta m9ção não devia ::ser 

VozE.;-Flquc até ahi. 
O Si-:.. SeABl{A- . _. e rspe1·0 que o nobre 

Deput.a\lo, s: nü.0 , onscguii· r!e:mi:1nst1·:~r o 
o contra.rio, fü.<;'.a o mesmo. (lli!ito lic111 .) 

Cornsnrecem m:i.~3 o~ Sr.s. !lo irigncs Fer· 
nn.unei , ~larc..-.s de A1-a.uj(I Tlt·;ma.i ,\c~.oli, 
.Joii.o L,1pe~ . Fr:\ ac;:; . .;0 s ;1, Coei ho J.ishoa, 
.J~6 ~·I:u'iano, Coelho Cintra. l.forbosa Limo., 
Martins Junior. Cornclin ,fa Fon::eca, llloreil•o. 
Alves, _·\. t•!hut· p.,i:;:nto.l\eiv:1,Cn.;;tro Rcbello. 
Vergnc de Abrc:-u. Rolrigui·s Lhrn- C:rluo.r1lo 
Ritmo~ . Gal ; l~ •:o L:>rcw. P inlici!·O Junior. 
X:J.vier da Sil\·eic-;).. O~·:!l• r Goi..:.y. Alci11JÓ 
Gua.na.b:•l':L, .Jeroaymo Moutd ro, Timo theo 
1l:l Cost:\, Er ie,> Co.>lhü, Pn.u 1\1!1) <le SOUZi\ 
.J un iot·. Ponce li e L<.'On .Cam pol ín:t. ~fou te iro <le 
Ba1•ros,llderonso Alvim.Augusto Clcmcntioo, 
La1u~1·tine, Gust;tVO G,)1)oy,Etimt1nd•> çla Fon
seca, · Luiz A•!olpbo. ~ícllo Rego, L'1menha 
Lin ~. Leoncio Co!·r·êa e Cassian•J do Nas
cimenco . 

IJeix:im de comparecer com caus:i. par
tici pada os Srs. Vaz cl.e Me!lo, Fonseca Por· 
tello.. i\fa. t,t~ Bacelfar. Apollouio Zen:i.ydes, 
:Vlii:uat P.:r r?a.muuco, Ar:iujo G.J,•s. Arophi.
loph io. Adalbei·t.o Guimai~d.es - Tolentino dos 
So.ntos. 1'01·qua.to Moreira., An~u.to de Vas
conc.~J los, Fel ippe C;i.rooso •. Julio·Sa.ntos, D~le· 
ciano de Souza,Bernardes Dias.Y!ayrink,Joã.o 
Luiz. Luii Detsi, Autel'O Botelho, Fr;~ncisco 
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Veigü., Alvaro Botelho.Leonel Filho, Ferreira · Na su:;cessão dos factos,_ cada um de nós, 
Pires. Antonio Z'.).cai·ias. Rofolpl10 A'Qreu; que tornos respon~abilidade. de,·e corÍi>arecer 
Tcllc:s d() Menezes .. Mact,;i .\Iactl>-do. Lindolplto ileu.nte de sen elettot·a.•lo, afim de mo~trar a 
Caetano, Oli\'Oira Braga. ,\.lfi·edo t·:lli~,Xavi:)r conducta que tcve,ante~ e durante a presente 
do Valle, Victm:·ino Monteir·o e .-üevellu :Sodré. et·i~c que üivi'1iu o P:utiào Republicauo Fti-

E sem causa os Srs. E!i;i.s Martin~, Torres dernl.-dlvisão que nã.o póde ser mais rnb
P~rt.uga.1, .!oão Vic:ra .. João de :Slquel1•a. tra.hida a•J conhecimento, à critica. e ao jul
Felisbello Freire. Jayme Villas-Bo11.s, Tosta, gamellto da opio.ião brazileira inteira ; diví
Fr1\ncisco Sodré, Ari~tides de Queiroz, Leovi~ são que acceito sem nenhum resentimento, 
gilclo Figueifüs.Paranhos Montenegro; Irineu porque nã.o creio que nos 1Uvidam intere~ses 

·.Machado, R:i.ul Barroso, Pereira. dos Santos. pessoaes, mas dissentimentos no terreno pro· 
.·Nilo Peçanlla., Alves de Brito, Agmtinl10 pria.mente pofüico ;. .• · 

Vidal,Et·ne;to Bra.zi!lo. Barro.~ FrancoJunior, 0 sa. BELlSARIO DE Sor;zi1.- Muito bem. 
Almeida. Gomes, Mendes Pimentel, Ql)ta-
viano de Brito. Alfredo Pinto, Lamouníer O SR. SEABRA- Apoiado; nã.o ha duvida 

· Godofi'lldo, Cu:pertino de Siqueira, Nogueir:i nenhuma . 
• Junior, Eduardo Pimentel, PadIDL Rczende, 
G11ieã.o Carnilltal, Luiz FJa.quer, Domingues 
de Cast1·0, Bueno de Anth'ada.,Adol;,iho GorJo, 
Luc:i.s de Banos. Paulino Carlos. Urb:i.no 
(fo Gonv&t. C<tra.cciolo, Possidonio ,,,1 i~unll3., 
Francisco Alenca.st1\J, Riv;.!.'la.vb Corl·eiu, Py 
Cres1:0 e Curnpos Cartiei·. · 

O SR. Fn.A::-;c1~co GLccEcno- ... divisão que 
jit [·.•l>rigava descle muito, podendo tornar J?U· 
bt1c1s as observações que tive occa~iii.t• de 
subm~tt\!r ao c1·ite:io tliL convenção do Par
tido RepuLlicano r'eucral. em oumbro d& 
HW5. porque de»em constar do livro da:; 
acta.s d.essa :1ggre:uhçiio política; divisão, 

O §~·. F:-anci~ca GEce:do-La· que 110.Yia 1lefinitl.o em termos c!a.t•os e 
menta que os ;:.:i.'<1.ves interesses que sgítam o expliciws no seio do poder supremo director 
pai~ st>jam prejudicaaos por· es~as luctas es· ,1._~·:Pal'tido Republicano Fede1•u.l; e nella nada 
tereis... l enxerguei de µessoal. ' 

O S1·. SEABRA- Provoc:i.las por v. Ex. Pur· isso acceit·•. a clivião q_ue_ h~ie a~t~nfl"e 
O ~R FR.:.."CF G lC I - n·"t11J· ·1 ;), todn~ os 1·epubllc;\ílOS sbraz1le1r ... s ~ d1v1sao, 

S · - , .co L eu._ 0 ... a.,r .. as .PC 0 á qual nenhum membro da C;i.mo.ra nenhum 
noli1·e Deputa.e.o pela Bah:a. • , de nó~ pódc fugir C0'.11 a. sua. re>pons~bilidade, 

O Sn.. SEABRA- Por mim ou por 'ii. Ex. i núo só na acção como no alcance dn senti-
0 SR. FI~A:->crsco GLICERIO- Apezar das mento ge1"J.I, que div!dC os TepuHicanos no 

minhris íntencões. to·Javia acho difficíl que actu.ü mome"nLo lii~torico que atl'~1ve~;a a 
aos olltos da Naç-.ão este as.sumpto perca nm trnpuhlica. (Trocctm-se varios az;a1tes. O S1·. 
cet·to quê Lle pessoal que o dimiuue e que o prtsitfrn•e chama. a attençlio.) 
deprime. O que é mistér é que c:•d:i. um de nós, 

::;ou forço.uo, porem, sefü\o, como e publico muit<J PllLcída e serenamente, determine a at· 
e notorio, direetor politico llO jorn<LI a qu!! ;il- titude que os seus :;entimontos e as cil·cum· 
ln11.in o nobre o.~pma•lo p~la Ballia, a. deda- strtnci:i.s que nos cercam e uos. llominam. im
ra•· que acceito o rnpto que o l1o:irado re;:ire- pi'.íem para. o~ que apoi<Wl o f!OVerno actual 
>entanrn d esse J!.:~t:Ldo s~ di:;nou üe dirigir·:nr. dt Republi~a. para os que lhe negam o seu 

O St~- SEAUR.\- Não foi a V. Ex .. mas a.o apolo. 
Republica. · Eutr<i r!ú~, supponlio, existe, írr~du~tiv.eI_: o 

o s, FP Ncrsco Gucrcr:rn _ 0 nobre De u- cornprom1sso. tle sustei_ital'm~ as rnstttmçoe> 
. , 1"', ;A. . _ • ., . P. actuaes (apo1,z.los; muito bem) e sobretudo de 
t,\dO es~.~b~lececu a questão cotn nm~ preltmL- não sa1iirmo3 da constHuição de 2·1 de fevc
nar ~e e que, en~ qu~lqu~r da5 hypotheses, eu vereiro. (Apoiados gei·aes.) 
ou S. E'\·- dev1~n10,, res1g1rn.r o nosso mnn- a causa q1ic serviu de ponto de partida da. 
dato. (Z\cw c•poi arlo.~.) ·,:- 1 . bl" . ti d . , · h "d -

· Não estou •1isp0sto a r<>nunci·lr ô manilnt;i sci",10 1 os iepu 1canos e erae:s e con ect a, 
. ,- · 1 - · ' · :' · ' per<lem o tempo aquelles que procuram ex-

e:n 1!,nmei~o 0P1'._P0rque lm et.~to P?1 l:~ plorat• a opinião pulJlic~l. pondo-nos de en
ll:1rt.t lo foi te e_pt1,Ja11te. _ser:i tio er 1,wo1 a ontt"O i opinião con:::erv-11.dora do naiz attri· 
ntrl"uem · ( Jz;orndos 7i1u1{o /Jem.) e . . . .. . _ • . 

"' ~ · . .. _ . , bu11rdo·nos mtuno~ ue revoiuçao .. ,(,'.parados 
O SR. ~!,,\llKA- Como ·.~n que nu.o devo Ia- e m7o apow.dos. O Sr. p1'esidente chama a 

vor- n. ninguem. ('I'>·owm-se 1J1trios apm·tes, o atlimçiio.) · 
S;·.1Jrf'sidente cliarnct e; atltm!:ao. j 

os. F' ·e G H· "t ' o SR. CASSl.\NO DO N.\SC!MENTo-Ouç:amos; 
. l~. < h.AN ISCO L!CERtO- ª. illl~l a COU:;a elle é qUP é o OI'•'Ü.0 do nos~o n·1l'tillo 

<le scrw e 11.1·avc que tem de ser liquidada nos\· ~ " " .r · 
Estados que compõem a federaç:iio brazi· O Sr:. Oscar' GonoY-Niio ha de ser rene· 
·leh•a. gado. (Trocam-se apcirte.~ ) 
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·--
O ?1~: FnANC1sco Güi:nuo- ... e _<l.ttribulr· j r~.1:1<;5.o ;\O desempenho ?as_ no.:;sas res~onsa

nos mtmtos cxtra-legaes,por'luc no:> temosª J \ml(lades para cum a J:~!l~:ao. vou. :lcceitar o 
conscienéia. de que, qnanto rnais nos contiver- repto l;rnçaJo por~. Ex. 
mos dentro ç1a ~onstitt'.k:ã?:. rr-:'l.is,forG.ª g~rnli~- i o Si:. S~Amu-.-Eu <lou a v. E).:. u local 
reruos na Oplllmo rcp,~l.ltc«n;:r. <iü patZ, co,n do Reo d rlica. :t que!nc referi. 
a qual temos·<t :pretenr:u.o de e~tar. _ · · 

Nós somos·p::ir temper:v:1<:11tc. p0r compro- O StL _F1c.\NCLsco Gi,rcE;:J<~ - E~s~ locn~l. a 
niissos, os mais t:·reflnctiv·ei$. p1·esos ao (!ever ()\le o no1n·c Depntafü• sa r efel'e, fot cscr1pr.a 
de sermos legalistas ::nte~ ele tudo. 1 por es~e pu_nllo. ~-·l1~"·trs. J •.. 

· · . j ~:·. ' H'CStd<!nte. 1·. Ex. pcr:;r;~ :;os nobres 
. O SR..: MALAQm.1.s GOXÇ.\LYi·:s - Apaiu.!lo ; Deputa'.dPs que se <foi:ncm ~ '.e prestar-me n. ma.-

disso nao ha tluv1dfl. :tlgum:'t . l xim:i. :i.ttenç5.1:J. p~:'<} l1e vou ""ten11et' ao 
9 Sn. ÜSCAR_ GonoY. - :~ fic:im-lhc :nu\ to 1•epto rlo h"lll':l ' io Depn,tallo p~h Rti_tin. 

bem esses sent1me1~tus. · . A Yer11<1.1.le üo fücto e e~w. : o nom·e Depu-
0 ~n. FR\..'\crsco Guci.mrn -·· :\fas· 0 _qne1 t~1lo _P~lr: ... !3•;fii:·· ~,,~S!' :. ~c:~b:'3:· _e~ten•lcm-~e. 

~ese. JO. em meu nome e no dl)S mf.i.;s :imigo~. rl.l ve,,p. '.'~ 0 -~lH ~:e~"'L,, .. q~: 1 . ~'. · _ua. rr;~<:·~~: 
e tornar bem c·lara :i. iw~s:~ l\t.tirnr..e. No~. com. 0

1 
S~: Dr •. P. ,1uen•- 1L :.. )!'<lf~s. 'rc;, 1 

temo;; re;;ponsabi1ich. de$ qlle oãD podemos rle 1dei:te1.il ~-epubhca.. ;1. qnem mostrau a rc.e
modo algum esquecer. E' pDssive1 qm~ 8c- rtu ..• moç--o. 
jamos indevidamente. me pe,.rloem :L ph'.':tse. o si~. SEAlll:l..'.-Nil.o :tpohv.lo, n:i.o e exacto. 
considera.dos exa.lti1dos !lo Pirti·1o Rcp;1bll- n sn.. FRAXCI>co G:.rcr·:tuo _ Attcn•1a.me. 
cano FedePttl; mas ess~ exa.\t::i.m~nLO ve1n 11a Niio ·.!sr.ou i!HJr,sto ;~ p~·est.ar-rne ;i ;!ial•>gos. 
conformidade de sentimentos entre nó.s, qtte 
negamos na. generaliiiade apoio an ;!()vern(l. O Sn. Si;;AllRA-Como nii:o c5tou disp.)sto a. 
e a politica que reprimiu 0 ~ meios viule ntos, pre~tar-me qua.rnlo \'!Stou n:i, trihmm. Peço a 
de q Lle se servi mm :i.riunlle.; que pretenclera.m. po.L:i.n·o.. 
num momento dado da no~:;~. hi~t·)ri:t po- O Sa. F;uxcrsco Gr.LCERrn-0 nobre Depu
litica, arrancar o ~o\·erno lcg;üroente (:onsti- tar1o a.pre.:;onwu a sua moc<ão ao S1·.. Presi
tu.ido no BrrLZil. E' pcssivel que ne;:se ca- ·dente ôu. Reoublic:a. que :.i. ouviu Lr e , se
niínho exaggeremos as nosõas ideas. as; gun·1o estou.infor-marlu, nu.•fa disse ao Sr. 
nossas aspira.ções e nüo contenh<t;1:os devid;1.- .

1
. Seabra. 

mente a ex:plosã.o do~ nos>os sentimentos; mas. o SP... SE:,ma-Va.mos ;\,prova. 
quem 1lefendeu a 1e1 com o seu sangue e corn . , . 
as al'mas na mão. tomou perante a. historia. O SR. Fruxcrsco Gr.rcE1:10-:\o dtasegmntfl 
perante a civilização do B;•:i.zil um cor,1pro- m:>.aliou <:mn·ir!a.r· :í. stt:.i. p:•esença. o nohre 
m isso irreductivel. (Apoia d os.) Deputado -pela. llahill., <J _Si·_ D1·. Arthur Rio~, 

Sem que lavremos. de antemão. p~rante a q_uc. :i.ctuo.1i:1entc pi·es l'10 a. .c;una.1·3: e ll1e 
nossa Pa.tria, que nos julgará tl. no:>,;!i con- s1gmfi?OU o facto u. qi:_e venho'. e allu~l!:·; 
demna.ção, jama.i,; podet·iamo~ 5er um parti!lo lhht pot· tk:ln~e rrno po~o in!Ut·mar :t Ca
que pretendesse exercer a su:i. <W:<1.<J politica mal';:i. ~lo qu;l se p:lSoou, s111~LO o que. íl.C'amara 
fóra das raias restrictas <l<t Constituiçlio. sabe. lSto e, CJl}C o !ea.•k: tl<t m:i.1ot•1a, 11m1go 
(A.p~iados, '111uito 11.:,;1.) d_o ~over·n o. nno. foi ouv111o ~ohr·e cs~'l m.oi;:ao 

Daqui desta tribuna. rúí.o s~himo~. s1 rmo quun1Jo o 11!1i~trc lleputailo pr•lo Rrn ri·~ 

0 
Janeiro, o Sr. llr. Belis:1.1·io de Soaza, lhe 

0 SR. CASSIA:'\O W N:\SCtMES1'0 
<rueiram, quei· n:lo. - <uer commm1icou cx.pontant'a.niente, i ent rlub d;t 

O SR. FP.A.:-:crsco Gucro:t:10 - ... porque 
pretendemos, ().Cceitando :.~ ~ituél.çfio como e.,
sencialmente polít ica, app~llar pai·:;. a Nar;ão 
Brazileira, no pleito que se nü fr:rir·. quando 
ella for chamada a eleger o supremo magis
trado, que tem de rlir0igir •1s seus 11estinos. 

Nã.o ha mudir a sit uação : o partido que 
iinba. por assim Jizer o monopolio da dil'eC· 
çã.o politicado Brazil, divi1.1iu-se, e:> eleição 
de l de ma.r-ço tem de correr pi)r cílnta. n:1o 
de um só, mas de dons p:l.l'tidos constitucio· 
naes. preso cada mn delles à sua responsabi
lidade constitucional. 

Dito isto, que considero de mais interesse 
do que o repto do nobre Deputado pela Bahi::i,, 
com a rlevida. venia, de mais re!.evancia, em 

Gam:i.r:i.. 
Sr. 11:·esidente, üechrei d :1 frjbuna riue o 

Presidente rla Republica eM; cstranl:o <l essa 
mot;f!.o. porriuc cm esta>':t c:onvencído <le que 
S. Ex. jiw1a.is con:>entiri:i. na. sua :i.pt·e$en
taç·ã.o. 

Deste modo de pensu. porém, fui de
movido pdo - conhecimento posterior dos 
J'J.ctos. 

E' esie o facto que v.pl'esento <iob o. minha 
amrm:tç[o it Camo.ra dO$ l)eµutados e ao 
paiz. esperan1io que o n(•brP. Deputado pela 
Bahia.o Sr.Dr .Artltur Rios.se digne de tomar 
pitrte no debate, para rectificar qualquer en
ga.no, que por\-entara tenha ha.vido da minha 
pa.rte, protestnndo. toda.via, o meu regresso 
ú tribuna., si for mister que assim proceda 
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tendo em attençilo a respo11sabili<lade mo1·a.l 
q.ue me vae pelo que estou expondo à Ga
mara. 

VozES-?.Iuito b2m, muito bem 

O f?i•·· ii..rthu::-· Rio~-sr: presi
dente. chamado nornina\!Jlente ao rlebt:i.te pelo 

. honraLlo representante por_ S. P~rnlo, chete 
da minorht desta Ciu~;1ra, accedo prcssur·oso 
ao appelln_ aproveita.ndo o ensejo pH>;t fel i
cit:i.r a C:imara dos ·Deputados e o· palz 
pela dout.1·ina que S. Ex. aiml.a. um;1 ve~ ex,.. 
pen.déu. de que a. sua e a oppüsii;ült> de seus 
amigos no G1»•;e1•no dn Repuhlic::i já.mais 
transpo1'â. -as rai:is constitucio'.la"cs. Só assim 
pode1·â o pab: desenv(,[ver-se, J'adicando-seús 
instituiçi:íe~ lilieraes que nos outhor~ou a 
Constitniçã.o. (Apoforfo.<.) 

Só dentro da le!::alida.dc. nas lính:ts traça
cas pela nossa liberrima Constituição. evo
lando-se o sentimento da ordem da lo.cta <ie 
dous partidos que ~e revezem nn poder ·e se 
fiscalizem na acçào. como o espirit•1 íl.a. pl'O
pria. libcr:-ladc sob~·e que assentam o nosso 
futuro e a nossa grandeza.. é riue póde o paiz 
subir ao g-r;io da engrandecimento que a. sua 
natureza e os seus homens lhe g»1mntem. 
( :l)loiar.lo.<.) · 

O facto que o nobre Deput(l.do po1' S. P:iulo 
refatou ê vercladci1·0 com aJgumns restric
ções. _.;nte~ ce àize!' porqne e elle verda
deiro e que restrícções lhe füz a minha. leal
dade politica. devo previnir á Cam:ira do~ 
Deputados de que vou fa>;lt .. -ir de um l'acto 
narrado na m:1io1· ·reserva. e contidencia, re
serva que solicitei e perJi, facto sobre que me 
11ro11unciei no ~imples intnito de restabe~ 
lecer no espii•íto d(l nohro Deputada p·01· 
S. Paulo 11. verr1a::e dos acontecimentos polí
ticos rtue se r1esenr-oturam nest;< Camnrn .. 

Estr<~nhalldo, embora, que as minl.HJ.S pa
lavras pudes~em S<\hil• da re~er1':i. que cu 
lhes impu~ para a publicirfa.de d:t imp1·ensa. 
sú tenho o de\·er de repecir e confirmar o 
q_ue .i~~ havi:i dito. 

O requedmcnto rlo Sr. Seabrn. foi da exclu
siva iniciativa de S. Ex. e delle sõ tive no
ticfo. no rlia de ~m\ apresenta.çiio. sendo todo 
meu esforço nessa occasião impedir que 
S. Ex. levHs~e a. e.!feito o seu intento; como 
õu, foram estranhos a elle torlos os coUegas 
de _bancada e todos os demais Srs- Deputa.dos 
que depois se congregaram em um partido de 
apoio·a.o governo. 

O que eu disse mais ao nobre Deputado po1· 
s. Paulo íoi que o S1'. Presid~nte da Repu
blica, sabedor de que esse requerimento 
ia ser apresentado. manda1•a pedir a.o orador 
por intermedio do um '1.ruigo commum (por
que não conferenciei pessoalmente com 
S. Ex. nesse dia.), que interviesse junto ao 

C:i.ro:i.t~ v. n 

nolire Deputado pela Bahi:t, para que tal re
querimento não fosse apl'esentado. 

Nao affirmei nem podia. amrmar que o Sr._ 
Deputa.do Senbra houvesse lido ao Sr, Pre
sidente da Republica a moção.ou o reque
t'im<-nto que tinha de apresentar. 

Fiz es;.;i.s dec!arar;ões perante <1. Comroissã.o 
Executivc;.-f]O parür1o a qua.1 · tin11a a grave 
re~pommbiliroade r1e decidir de· questões da 
m:ds alta impor-tancii1. Nilo commetti, pois, 
uma levian·1ade, :v• contr)n'io dei provas da. 
maior· lettldade. (;lpoi'-ldos ; rnui:o bem). 

O honrado deputado por S. Paulo é o 
unico juiz dos seus a.ctos lev:mdo a pl1blico 
uma. confidencia reservada ; sei apenas que 
cumpri o meu deYeJ', principalmente porque, 
quando tiz o meu depoimento revelador, a.o 
p;1sso que 11..te pedi;i. tor1a a reserva, lem
bi~ava-::ne lambem de que fall:i.v;1 )Jeraate a 
Commissiio Erncutivu. tio partido, reunida. em 
sessão secreta. 

A mesma revela.<;:lio não de"ia transpor os 
umbrae.-; da sala cm rnt<:l fora feita ; si trans
poz. a. culpa. não e minha. 

Não vejo rl:L revelação deste facto a ne
ce~sidade do nobre Deputado pela B;i.hia. nelle 
em"[lenhar o seu manda.to. 

o SR. CAS:;IA~O DO NASCIMENTO - Ha briga 
no. Bahia. 

o SR. ARTHUR RIOS - A prova de que 
não ha briga no. BahifL é que si o ·nobre 
Deputado renunciar o seu mandato (o que 
não fara) serei o primeiro a empenhar-me 
pttl'a (JUO S- l~X. YOlte ;\. !J<.1.mara prestigiado 
pela renovacií.o do manda to. (Apoiados ; 
muito bem,, i1wito bam). 

O Sa·. Prer;;idente-Tem a palavi·a 
pal'a uma explicação pessoal o Sr. Francisco 
Glicerio. 

O SR. Sr::Amu- Eu pe11i a pn.J:i.vra, o.ntes 
que o nobre Deputado por s. Paulo 0 fizesse. 

O ~R. Ft:ANCrsco GL1CERIO - Eu desisto da. 
palav-ra. em favor do Sr_ Seabra_ 

O Sn- P1tESIDEl'i1'E - O nobre Deputado 
por S. Paulo, perliu a palavra paro uma ex
plicação pessoal e eu, por isso, lll'a concedi. 

O Sr, Fl:a.nc.asco Glicerio 
(pa·m uma explicaçii.o pessoal)-Sr. president.e, 
o illust1·e Deputado pela. Bahia, o Sr. Dr. 
ArthUl" Rios,concorda com a facto capital : o 
Prl:~inente da. Republic.'1 teve prévio conhe
cimento da moção. - . 

o SR. SEA.lmA.-Dado por mim esse conhe
-Cimerito 1(Ha oi,tros apartes que interrompem 
a orde;n). 

O Sl". P1.~es-id~nt.e - Attençi\o. 
Quem tem a palavra é o Sr. Francisco 
Glicerio. O nobre Deputado póde continuar. 

~2 
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O SR. FJL1..xc1sco GucERto-Sr. pre>irlente, 1 O SR. F1üxcrsc0 ·ar.rcE:Rro- Pas:;arei ao 
o nobre Deputado ve1a Ba.ltia. o St·. Dr. Ar- p1•íme:ro 'pc)i! r.n, pJi~ ccirueceL<l o terceiro para. 
ilmr Rio~. concorda com e>te facto capi~3J: o o ~('g'ttnd,, e :.,go:·a deste pu.r·;• o primtito. 
Sr.,Pre~idente Gi1-Repnblic;i. te~·c pl'óvfo c0- . O p:·im Ji1•0 ;·: if,~ r-i- :;o :iquillo quo :cffil':llOi 
1!l1'ecimento da moção do n11br•eDeputadc pela c:i.te;çoríc:im(~:Jte-qu~ o PrP~i ilr:nte da l~e
B;111ia, o Sr. D1•. Sen.b1':1.. E,;t(l poato está pulJllca Ou\r:u do Sl'. s~aLm a lL~itlll':t do SU:l 
for:i. de questão. (Pausa). . mo~iio. . 

O silencio rla. Cama.ra e dei honrado Depu·- Este ponto niio é c:i.pilx'l.l; o ponto capít:1l é 
tadopelaBahii'l.,oSr. Dr. Ar·thnrRio!:', mo aquelhJfJUe>c l'efel'o ao conheclment,1 que 
autorizam a suppo!' CJ.lte-este · ta.~w osci. r'tr·a. tew~ o Sr. ?residente d<L Republico. d;i. 
da que5üi.o. moçií.o. eqiw nüo o ('011mnnicou ao c!1el'e eh. 

RPstn, pois. liquidar os detalhes que se :nttiori:l.,m;•" ~·. outl'os Deputado~ seus amigo$, 
seguem a este facto capital e que lhe fOra.m os qrni.es. rm hor;t regimental, kva.ra.m oco
ann.ex:os por mim. isto e :-pritneiro. que o nhecimentü ti.e:>te facto o.o /e(tddr da maiori:t. 
Sr. Presidente d;L RepuoLica ouviu ler pelo o S ii. ARTmm Rrm-Communi·:ou ao Pr·e
Sr. Seabra. a. suo. maçã.o e nada füs~e :10 Sl'. ;iidente do. Cam:tra qne reunin ;i. qu;tlid;t de 1~e 
Seabr,,; segundo. que o Presldínt~ da Repu- companlldro de haucadu. tlo sr. se:Lbr:t. ;• 
blica, no dia.seguinte. solicitou !lO Sr. D:·. CJ.uer!l s. Ex. u.ttr·i lrnia. nnis rorça <! pre~:.i
A1·thul' Rios a ,;na presença e pediu-lhe qne gio junto :;o Sl'. se~dJrJ. ll i qu~ o nolre Dc•pu
houves~c· por bem demovet· o Sl'. Seabra de ta.d.o poi· s. Paulo. 
apresentar semelhante moção ; terc~iN. o 
chefe da. maioria da Camar.i. a.migo e 1'lefcn· 
sor do :.:overno, f'oi iméirn.mente estranho :1 
este facto que cm•reu inteiramente à su~i 1·e
Yelia. 

O terceiro facto não carece de prova. Esta. 
na conscieacia. rle lodos e ninguem o contesta. 
Basta invocar o testem unho tlo nolJrc Depu
tado pelo Rio de .Janeiro. pois foi que!ll t e•e 
a bondade de me inlormu.t· d;i. existencla 
dessa. moç,ão . 

O SR; ARTHVR Rcos -Antes do nohre Oepu. 
tado pelo Estado do Rio de Jan~iro. t!ve n 
honra de inJUrmnr u V. Ex. que eF>a mo~ão 
ia. ser apre>entadu.. 

o SR. FRAXCISCO GLICE:l~lo-V. 'Ex. me 
:per•1oarâ uma r ectificaç:ii.o ne:>ta pa.ne. O il· 
lustre Sr. Belisario teu-me a informa~o e 
V. Ex. chamou-mo de sua cadeira e de 
V. Ex. ouvi a mesma. communica.(::lo que me 
havia sido foita pelo Sr . 8elisario. 

O S1:. A1n11t.'R Rros-flet·oaccescentarque. 
aguarrfando a. chC'ga<la de V. Ex., 1lern.1rei n. 
abertura da ~r;$siio por mais tempo do que 
costumo a fazer. 

o SR.FRAN'C(SCO GLICERro-!\ão faço.por ém. 
questão de ser uma conferenc!a anterior a 
outra. 

Foi por isso que lamentei ·que se combi
nasse um acto daquella gravidade e se man
dasse a ultima hora prev írrir-me ... 

O segundo ponto foi aquelle que se refere 
á conferencia do nobre Depmado pela. Bah!a. 

S. Ex. tambem contessou que o Presidente 
rb Republica rogou-llle ti. bonrlade de enten
der-se com o Sr. Seabra. para demovel o d.t 
apresentação da maçã.o. 

O SR.. Am·nun Rros-Por inter1nedio de 
outra pessoa ; não füllei com S. Ex. 

O Sa. f1c\:"CISC.) Gr.c i,r.ro- ChQgamos,por
t;rn t\), ;Lo pDntv cm que wrnos dl, li 1 u ida r a 
urlic<• coiw1 CO!lt<:'statla. IJBln no b1·e De[Julado 
p~la B:thb-é q11e o Sr. P1·e~idente d.a Re
publica. te•·e cun l1cdmento d<L mo{)ào p~:a lci
tma qu~ <letla tez tL $. Ex. o S1·. Sea.br•a. 

O Sr. Dr. Al'~llur Rio3 contesGou que o 
Sr. Seaiwa. r.l n~;s·l Hd.o a.maçã.., ao Pl·esidente 
tl.a Repubiicn.? 

o S1>.. .\ itTIIüR R[m- Contestei·; nii•) sei se 
leu 

0 S1~. ~L\l,M,>ü1'\~ Gu:-;~'.\C,n:~-~ã.o a.flirmo. 
tle!n neg~t. (apad<~s}. ~ 

O Sit. F R..1.xc1sc:.i Gr,rcr,:RI•J-:\. i n•la mesmo 
que por\·entut·:t ti ;·ess~ sido vtcti;na de 
um equivoco . riaturalmeHte e;;sc cquh·oco 
não se1·i:i. cau~a de eafraqu:clnH:nW de 
um ho;nr:!m p ·l1tico. riue T.<>1:1 tn:ü~ O l tn(mos 
irrepve!te:1~i vd st~U pas~:tdo 11:ili t.\co. ( .-lpoi
arl<l>.) Teda. mesmo mnita ~n.tis l".u;in e 
at~ ninita v:1n t:q;cln p· •lith::. (\m conJ~~
sal-o :ii;i publ ico. M:l;; e>t\JU L1·.11:\n<h• ll~ 
n: 11 l'<Lcto q ue p i·el:is:i S%1· re~is n ·a.•lo p<tl'a. 
eludda1~ú.o d,, histol'i:t pr)\itka (: co;is1.itu
ciona.l tla Repu blil:a, fatto <k cn,jo cunlleci
rnento devemos tirar o.> cl~1·iolo::; coro
la.rios. 

Tomei a liberch<lo de r1irigir-me ao S!·. 
Art1rnr Rios. p<1ra. p0r,~unto.1· si S. Ex. po1lia 
cont.esrar o riuc cu a.!fil'mei. isto é. l)Ue o Sr. 
Seabra. clerà, dlc mc~mo. conhecimcnt.o a.o 
Sr. Pt»~s[d ente eh llepublica d:.t moção r1no 
h apresentar· n:i C:trnar ·. 

O n r.•bre Deputado respondeu : ni•J po5~0 
cliz~r ó. Gamara que o Se. Seabra houvesse 
lido essa moç:lo. 

O Sr~. ARTHDP. R10s-E' como respontli. 
O Sn. F1uKc1sc:) GucE1uo-Mas o nobre 

Deput<ldo póde negar que s:~be que füi. o 
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Sr. Seabra r111em deu eonhecimento dri. moç:Jol O si~. Ar..T1[r;rt füos- Sií.o estes os senti-ªº S!•. Pi·e,l<ler1:.~ <l;i i{opubli~a ? . mcnto, <\e touus nú~. - . 
o s:~. .\.f~TilLÍ{ n.rn:;-':ij,o jJO.:'>Ü o.i;i1'rndl'. o :'.;1~. F1: \XClSC(I GUCl·~IUO- N;lo cligo que 
O SH .. ~1:.\:-iCI>C ·, GL:cr-:m:J-NJ.o inidc n.fli i·- os 1.0~·1 es D ·putados nuo 1J tentmm. ma~ eu 

mar, mas não pMe contestar·. eia ü UIJico tearler. e poi· isso me defeudo. 
o Sr... ArtTl!GI~ Rros-Niio t,enho mOll\'Os Eis porque S. Ex. não tem direito rle es-

·pa.r:i contcstoti< cl'e[o ritte s. Ex. son1Je uelo tr,·wiwr que eu trJ.ga. J!U.1'a debate este fücto 
Sr. Se:ili;·:t. N";i.o ou •·i \io SI'. Prcsi<lo:itê da que imjiort:.i. ao desempenho de nos,as 
Repü.b~iC3, ~~~.e l':t•~b. e a pes'.-l'.'<\ que; m'o re- l'utç•ic~ · 
fe1·iu e :ne poz rJr; 5.,J!Jt·c :.wi"o 11 ,0 ine di~s" O si·. Presid1"11te da Renublica. carece de
nada. . L'm· l:"n>equenciu. ni'iu tenho ele- kn<_h1r-se penrnte l1 óp\nÍií.o ilo_ B1•a.1.il e a 
mentos p:ir:t :tffir1:,ui· nem pum negar. hist(lr·l:• de ha vel' sido cumplíce de um acto 

r:ontr:t u regímen :presidencial. (.'11Hilo~ apoia-
0 SR. FRA:\"Cl~c·J C:LICERI0-0 noLro Dopu do; e 11 .. ;o u1w,: .. ulo.~. Trocam-,~~ repelidos a11ar

tado declal':\ que nlo p:'>•'c ne;a1• m~m ;).!'!ir- te,~, o Sr. presideil!e ?"eclm•ur, a1te11çiio). 
ma.1· r;ue o S!'. Scali:·a lvm 1·cs:;e. cile me$rno. 
tla1lo crinhocimento 3.'..l s1-. p 1•125;(1_eme da O $tt. P!:t:srn<:~T:' - Peço ao nobre De1m· 
Repu!.lka dess•< mo•):Lo. · :ado que r::sum11 as suus considerações ou 

como o noúre D,Jputndo pela Balik estta- que requeira 1t prorog-1içã0 àa hora que est.U. 
nllou ri_ue eu tí \"t·~se trazido rnn segrc.do de flnt.i:i.. 
parr,hlo para o conllecime11tó ,1a Cam,~1·•• e do 
l'a.iz, po•1eri:~ aqui, cleG.nte 1la decLtr:v;ilo 0 ~i·. :n:odo~ph? ~:.\!Xão (1)(1l(t 
1lo no1)l·e Deputado. r::e 1rue niiri po1lia amr- ordc'.11 ) pude: :~ _riruro;::aça~ na l101:a <lo expe
m~.1· que não 10sse v S;· _ St::·.bra o proprio d1enr"' y0:· bO mrnutos, e_diz quo st a Ça11:~1':.1. 
que leYou ao conll<-drnento do Presidente da a.,.Fu\·;..r o seu rcc;uertmento, deseja. ficar 
oa Republic:t os termos !! :1 r:atun:m1 uc su:1 com a. p1tl<1.vra pam uma explicuç-ü.o pcs
mor:·iio. p,"1r pon lo tin:; ! . Successi rn.mente \ so:tl. 
c·st<J:i f'adr;s rn ;:.-cir1rece:·i::o. Outros ~.este- Cünsuir.a1.lü., a Camaro. concede a proroga-
mnnl10.:; vu•a.o .iunt.ar-se <tO rnea que e sus- ção n.:J.id:;.. 
peiw porrpw sou pnrte. <\, n:t ~equ1:ncia dos • 
factos, estes ,e e;;:. t~rete:·;iu lHl:l.nW J',,r mister o Sr- )?':i.-e"-iidcute - Cnntinúa. com 
par;t o Cúllll<>~ime:n.o '111 paíz. em j:ilga.me~1to a r:~!;wm· o Sr. Fl'anci~co Glié<>rio. 
1bs~:.i. c11us:i. nuc" :mrl r11.; $el' plcit~;HLi. n'"r-
nn ·e .~.:~ J'u1·<:as.politi r+as .. :a Xa.c:~o. • 

De rn, })tlrtb1. fo~ar· trnw 1leclart>ç:io e~ n.o 
ine;;rno t.emEo ur:1·1 l'ecti!itaçã.o ao nub«e 
1h~pu ta.110 pe!a Htlli ia. 

tJis~c s. Ex. (;lli:\ ;t ,.i1a. ri;vela~ii.o tiJra 
fl 1it;a ern svµred1) do p:11·tido. 

Em primeirn lugar. níl.o ienhu para com ;\ 
Nuc;ío HL·azildra ~l'g"t't•do :dgum de par
ti(lo. 

{!> :<;;:·. 1F'::z.•aP-ci.;.co Glice1·io (con· 
1i.wr.rn1./o) -S1·. ;;re~idente. quanrlo fui int<>l'
rurnpirio 1lizfa que o a:s,;umpto reveste u~a 
í1npo1w.nc'.;~ capital, porquanto o Sr. Presi
tlL<11te 1la i\epublic:' catece de1'enl1e1•-se .do 
facw '1UO l!te tui inerímiim<lo de 11 .. ver sido 
cu111pi"ico de um a.tteni:.a.do contra. o reginNu 
P"l'~i •.lencial. (Jfoilos llJ)Oi,iclos e :nüo ·a1ioia-
1los.) 

O S1:. BELISA1uo DE Soo;,\ ,1á um aparte. 
O~::. A1:rnr:1: l:rn.~ - :\;i.J f-tlléí C);I ::>C o S1:. FR~xcrsco GLtCEmo-0 nobre DeJ?u-

gTec1u de partí1lo. d t.:.i.do uiio e obrrg:~uo :1 concor ar. 
O S•~. FLcA:-:c1>co 1.~r.1c1·:1·.1u - O m:i.r11i.;tto 0 Sr-:. BEL.Is.uno m: souzA-E por isso digo 

que tcu!lo t:Xcrci,:o e puramt:mte e~piritlh~l, 
l l ~ não apu i::uic•. ta\:ito, que rc:~i; )i l e:i.nw ":t npíniiio publi<a. 

A minb~ e~collrn. de t.:wlci· n(LO ur1;cc•lcu . O S1t. V~~P..G;:'\E DE AP.REc-Pois só se :póde 
nonl1u:1;:1 íitt.hcuçilo pJrl:1.menta.r sinãü d:1 diz.::r wmm ~ ! 
primeirv. vez. o S1~. FR,\~c1sco GÚcEmo - ~5.o é dizer 

Succe.-si \·arneai.c tenho (':Xe1·ci·!o este nwn· an1e;1, mas i~to pcr·tm·bi1 completamente a 
cfoto pel:\ W.c;iw. ddega(.::~tO dos ::.f:>U:; a.mi~(1~. discu~>ilO. (:I'roca111-se ,,wi!CJs (•parLes. O orn-
-~·aria.s v~zcs te!1h~• rep~tido q_u~. no.exer- tlur senta-se. Sonm ~s 1ympa12os.) 

Cl<:lO C.c 11.'oi nh:~ !llftal'il\;ta. i)Ol!LICJ., .)t>:tl<l.1:-; , ,- •• . . · :- 1 . , ·'° 1 esqueço ~ rt~pons::bilirfacio fJlW dG\'t; tm• OS1·,. P1.r.SJIJE~rE - Attenç,10 .• ~~ttenç.w. 
sempre per:i::te a ri~r:rnoi· i:i, e " _cmi.>cien_ci a ,' l~~"''°· ~os l~?,~\e;;, Depuw.dos que ae1xem con
pn.ra a. im111w. P;~tr1~~, solJre cu.1os tle~rnws j n.niai 0 L:J.i.or. 
influo. :1~sim n:lo po~so ter• rei'ervas schl'e O :)R. FtuKcr~co GLICERIO (contúncando)
füc:ws, que eukndem cow a onlcm const.ltu· \ Kiio e Senhores, sus<;e11tiliilid:ide de minll:t 
cion:i.L (Jpoi,1.dos.) . p~rtc 110111 a pretcnçi"to de fa.llêtr em absoluto 
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silencio; mas como se está tratando de um 
assumpto constitucional de alta importancia, 
porque estou attribuindo ao Presjçl.ente da 
Republica um facto que importa em infra
cção de seus deveres, ns nobre Deputados go· 
vernistas, mais do que os opposic ionistas, 
teem o dever d.e ouvir melhor o que digo, 
para oppor, si julgarem conveniente, a de
feza necessaria. O que significa deante das 
galerias que nos suppõem legisladores cor
rectos, ir o orador concluindo o pensamento 
e uma tormenta de apartes ab'lf'a-lbe a voz, 
deixando-lhe ·as palavras sem sentido? 
(Apartes.) Que valor tem isto em relação ao 
interesse publico? 

UM SR. DEPUTADO-Isto acontece a todos. 
o SR. FRANCISCO GLICERIO-Sem duvida, 

mas si os nobres Deputados não querem ou
vir, sentar-me-hei então. 

Dizia, Sr. presidente, qlie o Presidente 
da Republica está sendo accusado de ter sido 
cumplice com o nobr.e Deputa•1 o pela Bahia, o 
honrado Sr. Dr. Seabra, de um attentado 
contra o regímen constitucional e presiden
cial estabelecido pela Constituição de 24 de 
fevereiro, combinando com este illustre Denu
taclo a apresentação ele uma moção cuja. na
tureza attenta directamente contra o refe
rido regimen. De modo que este facto não 
podia constituir segredo de partido, mas 
devia ser trazido a debate como contrario á 
Constituição de 24 de fevereiro·. 

Em esta a primeira consideração a fazer 
em relação ao que disse o nobre Deputa.do 
pela Bahia. 

O SR. ARTHUR Rrns-Não estou de accordo 
com esta doutrina. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO-V. Ex. acha 
então que as moções devem ~er . apresentadas 
aqui? 

O SR. ARTHUR .Rros-E' um simples aparte, 
é um protesto. Em occasião opportuna ha
vemos de fallar a respeito. · 

Sr. p ~·esidente, o honrado Deputado pela 
Bahia tique convencido de que, trazendo a 
debate estas informações, não violei um se
gredo, primeiro porque em assumptos desta 
natureza, no seio do partido, não póde haver 
segredo; segundo porque não soube do facto 
pela inicial informa c,,ão do illustre Depu
tado Sr, Arthnr Rios, 

Fica assim destruido qualquer• mao effeito 
que porventura pairasse sobre a minba dis
creção de homem publico pela declaração do 
honrado Deputado pela Bahia. 

Retirando-me da tribuna, devq tornar bem 
cla1'0 qne o facto capital do Presidente haver 
tid0 conhecimento prévio da moção do Dr. 
Seabra é attestado por mim e pelo nobre 
Deputado pela Bahia. Quanto aos detalhes 
nos quaes estamos divergentes eu e o nobre 
Deputado pela Bahia, a Gamara permittirá 
que sobre elles não externe nenhuma . ob
servação, porque presentemente a mais com
mum delicadeza de sentimentos me aconselha 
a não oppor a minha palavra á do honrado 
Deputado pela Bahia. Opportunamente, na se
quencia dos factos, elles se esclarecerão devi
damente, e naturalmente de fórrna a ficar 
respeitada a autoridade moral que resulta da 
minha e da affirmação do nobre ·Deputado 
pela Bahia. (Muito bem; muito bem. O orador. 
e )J',uito felicitado.) 

.f) §r. Seabra (para uma explícaçtío 
,:,w)1tl) - Disse muito bem o nobre Depu

t:1d c por São Paulo, trata-se de um assumpto 
coustitucional da maior importancia, porque 
si são verdarleiros os factos allegados, o Sr. 
Presidente da Republica violou o regiinen 
presidencial. .~ 

Mas, si assim é, como começou S. Ex, por 
censurar que eu tivesse trazido esta questão 
para o parlamento? Como qualificou S. Ex. 
de pessoaes estas questões, que vinham prete
rir os magnos problemas da Republica? S. Ex . . 
ha de permittir-me que lhe diga que é contra· 
dictorio; as duas affirmações se repellem. 
Qual é, porém, o ponto da questão? 

o SR. FRANCISCO GLICERIO-Perfeitamente. o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- E' saber 
Ha outro reparo a fazer ao que disse o nobre 
Deputado pela Bahia. si o Presidente da Republica teve ou não co-

Não soube deste facto sómente pelo nobre nhecimento prévio da moção. (Ha muitos ou
Deputado pela. Bahia. Eu o referi na reunião tros apartes·) 
Executiva do Partido pelo conhecimento que O SR. SEADRA-0 ponto prinCipal da ques, 
tinha delle por outras fontes; e o nobre Depu- tão não é duvidoso, porque felizmente está 
tado pela Bahia o que fez foi rectificar e con- escriptoe o nobre Deputado por S. Paulo de
firmar algumas affirmações que havia feito clarou «fui eu quem escreveu com o meu 
naquella reunião. . punho ess·t decla.ração». Pois ber:p, vamos 

O SR. ARTnu:R Rros-E' exacto. reler para não haver duvidas. (Lê ci noticia 
. . do jornal« Republica» tjue affirmou haver o 

. O SR. FRANCISCO GLICERIO - Deste facto, orador ido pessoalmente ler a moção ao iJr. 
tipba conlwc1mento por ou~ras [antes que · Presidente da Hepubltca.) 
mw ~. Ex.; e es~as fontes _lrn;o de .depor, hão' Eu pedi ao nobl'0 Deputado provas de que 
de vir estes depoimentos s1 for mister. . fui eu quem apresentou a moção ao sr. 
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Presidente da Republica. o o no1n·é Depa rado 
:i:espondeu-me que niío sabia ;;i t inl1a sido eu, 
mn.s q Ll0 o Sr. Pt'C3id.ent.c ca H.cpu bli1;;1 ti
vel'a. conhecimento 1fa moc.f~o . 

Or:l.. nenhores. a qu_cstiio assim e-;bi •fo:;• 
loc..'\..ta, esc.it int.e\l•;i.rnenta for::.. dvs t~'rmos 
do artigo,_p.Jrq ue neste S. Ex: . :1Jflr:n<i r1 n ·~ 
fui <\U quem let1 r1 moção a.o Sr·. Preside!;to 
da Republica e n:i. tl'ilmna s. Ex. rl~d:-,1•:1 
que o(\o sabe si fn i ;;u quem deu <:on:mci
rnento da mo;;ão ao Sr. PLes·1 ul'nte ,fa ·R0p1.1· 
blica ! . . 

.\. cont!·atlicç.10, port.-.nto, t: ll1i!nilcsta. ~fas 
n.ind:t hn. m:-.is : S. Ex . .!i:;;;(, q uc o Sr. P.-u
sidonte d:t Hepubiiea ouviu l::r e nad:t dbs ! 
cmpeu:li<ndo-sc no Jia "(·;.ru!r.tc p;mi. q ne :~ 
m0<;ão nii.o tosse ain-e;;ent.uia.. 

01·<t. si o sr. Pr~;,itieutc 1!a l·:kpu!Ji:c·, ~o 
empunhou pi!.r:i. que a t111J<;;i.t• n:io 10;:;1: ;>p1·c
seur.::.rfa, como i: que S. E:.:. infringiu o n. 
~imon p!·eshle11c1idista. ? Pa.r(;ce-rnc qu;, :~ isto 
nü.o lta. q u11 : es1iomlcr . 

Al<i!!l -1is;,o , :Sl' o Sr-. Prc.- :clc ,, ~:! d:1 i:c.p11-
blicu opp•Jz.-se 1Lu.pro.>en lJ.1;iio 1h ;1.oc;:;:.O . wmv 
a 011viu lllt' e co:1cortluu c.(1:U el!;i.'! l {.\.iL!ito1: 
apoiado~.) 

Quem se oppõe não coacorJ:l. ! 

Ao ent rar no. camal'a communiquei ao 
nosso digno Presidente que iu. a.presentar a. 
moc;S.o. e é ctwto qu o S. Ex. me di:lSe qu·e 
:i.~h ;.::rn nisto inconYeniente, mesmo porque 
nií.o sabi;i. l[tP.l a opinião <lo. Sr. Presidente 
cl;J.. i.tepu blka.. . . 

En, pP.r·ém, rtuc não tfnlla. que dar satis
far,:üc·~ ao Go.-emo. e que entendi deve1• apre· 
:sc:ir ..... r ;t mo~:\o, não me incommouei , nem 
com o;; inc:nmrnorlo;.; do Sr. ?residente Ja Ca· 
miu•a. e :i.pre~catei-:i. ! 
Po.-i.:~nt!>, Yú a Ca.mar:i. que o sr. Presi

·~ente du Repu!olii.:a. podia. conhecer •i moç.ão 
~en1 ~!' por men i~termeilio, pois que oã.o t1z 
my,:tt:rio 1le que a. a:;:re::entaria ; e, si S. Ex. , 
w.11110 cü11lteeimento della. )Jt·ocurou opt>VN:e 
" s:r:: <!.p!·e~t:ribç:i!.o, ;:;_ Ex . ou.o inC'l-inziu 
ne;;h ·;rn pr!nc:it: i::i 1h regimen presidenci~l ; 
~\" c•1ntr;:r1v. P•":Ocurou manter-se neUe, si 
p1:r· \-~.::!rn 1 .. ~ ú ::1:t!'ter-so dentro de tal reiti· 
m:•n íJ;>!;11t·- :;<: a ::.p!·&:entaçã.u t!e moções. 

:1 ~.<l! !:. c-;t;"1 ,~ e pt~ o meu repto: c.'Qnvido o 
no"!:ir-<! !-\!pu t·1t!o po;· s. Pa.:1!0 a pro1·ar. con
r0rrn~ :!lfü·rr.011, que o Sr. Presid.en te 11a 
Repuh!ir:a rn<: üu viu ler •t mo,,fü; a.utes d() sor 
a.µt·<·sc:nt:u!:! .. F.sr:~ é :1 quescilo e dcl la nfo se 
pó!le fu;ir. (Jfid~ o l11;Jil ~ ~1i ttito úc~o .. ) 

A ver\';.1.de, porem. é que o Si·. ;>residente 
da Rcpubl ;c:a. podia. ter tido conlltie:imenr.o •ht 
moç::to pelo so~n iute fac to : :\'ão llz ~e!!J'<'<lO 
des:.a xno\~ >. Destle q_ ue o fo ,~cfc;· tlu. n1u.iol'itL 
ou da uuanir:ürladede eutiio ..• 

O :;i;~· . !l~odolp[>o .Pnh.::ão (pa; ·a 
i:m., c.··1iliwç,1v 1;e.~-<oaí ) - Sr. ;1residente, 
]1,;ut.i<;u, nm vil·t u• 1e Je um desarranjo que 
horn-e uo Ü'P::i <'IH que tomei passagem par•t 

e~t:•. <:l1htlle, nào pu1le compa.recer il sessão, 
O Sn.. Jusi:": M.\RIA:->v - Gn;:..nimidade. nuo ie•1dr1 c!wga tlo 4qui depois da sessão oncer-

apoinrlo. .r.:.cl~. :1las soub:.i por amigos e pelo r esumo 
clo Dim·io c{r, f(m~jí"BS-'0 que o itlustre Depu-

0 SR. SP.APol~.'1. - :1Ienos V. Ex . . ~IM tlesde t:;.t,!., p.H· Alago~ . o S!'. Angelo Neto. meu 
que o nolire Deputado po;: 5. P:.tulo uii.r:· :i.pre uis. i11.::to :imig(.t. fazc a1lo noti!ic:i.çVes c:m clis
sentou u rn:\ ruo,·io llc conli:mc;:i. como co~tu- cw·.;u ;;;eu. ~:c.;L;rou que 05 seus apartes 
ma '-'" füzel·o com rd'41,:üo ;t totlo.:; os ;.:01···1":1<.s CJ '.! ,,~tw:un cú!l!p!cr.amcmte 111utilados ou t i
pa::.;:i.do,,;. eu, 110 <l!:l · scgui;r f.:•, u:1o f. ;: my::- 11 \11: m ,.~c!u .• un::l'!m i:l•1.<. 
iOt' iO <: olecJ~;-ei c •,; '{fo• !lfi}'Bfi <}l!I! ia '' jll'C· 1 0 lh •li:·c !;~:·::;~.- ';·, ;: in1!a eº: feliz, porque não 
sentar'.' :no.;;to. t.rni.:'. qu~: •J Jo.-,:(: f :!., t:,·.r;it th .. 1 a ·::·:!ttr;·:• 1w .. ;t:~ C:unar:.i. J.c; Y..-1· um 
tleu uot!cia de!lu. ; lugo. o S:·. P1-..·sidcnw 11 .. ~ a.p:u ·te: 1:icu t"m"Jo e publicai.lo~ 
Republ1.:il l lO• '.i:\ t r- r conhccimcn i<.l d::. r.~v·::i.o . II:l. tlla~. f:i l!:tv:t o s1-. P:tul:i Guimarães 
porquu 1n1! par~cc que S. E~- n.tú e;:tã. tà<.• , viir·c :i.:;,:umpt::i imp11rt;,ntissimc e tcchnico, 
~agregado r ~i soc1edat!f;) que nao lho cliegu_om quo me :\ii n':>{'eito; e tendo lbe ela.do a lguns 
os rumo~·;:; 11uu por, alu c~l'l'em . ?.fas .~ 1 .º upa1·ces. perli :i.vSr. tuchy;;r;~phoque r,omasse 
Sl' . P1•es11 entr: da h.ep?bl1c:1., teve C1)C1~ect· no•n. declle~ . M•.is, clles, Je.sa.ppa.receram, fü. 
mento "•i inoc;;to e q u1z im]l':dir que ella. lo~so ram •• uoi:l!'imi!lo:; ! 
a.~r;>s_entad,t •. ~egue-se que .s. E::: n~ú in· l' o<- t-.ntu, o nobre Deputa.do fo i muito fc ll r, 
fr 1 u~lU o reg1men pre.;;Jon««.ll i s1_ .o nolJ_.r~ 1 Ycntlo trt•; uu. quatro d.os seus apartes publi
Dcp uta()o por ~ . Pau!u é o p r rn1e1ro ::. 110· 1 <:<ld0~. 
cl:i.1·::n· q ne~.,Ex.. 1le_f:i.ct".'. i.et i ~ -JU imp<.!1.lil' 1• O q ue não h:.1 duvi4a. por~m, ê que os 
np_rc.;enta_('<lO º''- 1;wç:t•1, ::m~ ~ni ::iw!- v:du:c: tem 

1 

ap;:..1·Le::; elo 1wbre Deputado estão com as tir
a n<:~m.;a~o que:::;. i;.x: .. m_11·m;m1 tl , ·c:ipmen gula.s e ponto;;. segundo as no~1.S; 0 sl crro 
pre.s1c.lencial .! E. mais :~llloa. que a '>Unu lH ha.. este deve ser attribuído aos Srs. tachy· 
o que c!Jr:cordou coro elh ! :rt(l.pÍl0.3 e uiio a mim! 

?lfas S. Ex. d isse ainda que 111) ilia. ~c- 1 Quando uecla.rci 11esta Gamara. que não ia. 
gu.inte o n<ibre Deputa.elo pela &i.Llia, o Sr. discutir uma que::; i:.ão vencida, pot·que a 
Arthur Rios, lhe a.llirmára que essa. 11wç:;.io ia elll1_çiio . t!o :iobre Deputado não podia ser 
ser uprosont:i.d.a.. E' cxa.ctu. , mu.1s uLScut1d;i., comquauto me JVruece,s,;e 
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uma messe, mas um:i. mcs>e collo~s:tl, pam · <1ue ~e- diga r1n::i d~tm'pei o pensamento do 
justitlca.r o meu projectn_. eu apen:is, citanr~o nobre Deputado, mandando inserir no meu 
alguns factos. accüiem:tlmente cl\sse que di~cm•so ap:t1't·~s ri 1rn o nl:lbr0 Deputado nfl.o 
S. Ex. tinha SÍLio reconhecido. m:•s em 1.le ii:i.vfa. t!ado. Por-fanto. 1ledaro: e5timei ex 
~accorrlo com a foi. - al,i'.nrfrv.1ia confr o l'econlleciuieato ilo nobre 
.· S. Ex. den-me um-não apolad.1-c cu, DP'(lu t:tdo, q;_:e ó r.; p1·e, cnt,mte légitimu do 
voltando-me para S. Ex .. com,, pàle t~stt.J- ~en Estail•), onde obtc.-c quatro mil ü tanto~ 
munhat o SI'. GuHlon. deeiarei aue estat·i:i. u:_:t-- s. -

· i)1•omµto n. discut ir a que~Úo em· •-cmp;' op- O qnc qnero dizc~r ê que, quando aprc-
portuno e_ em todo e: qualquer t err rnc•. sent·d o meu project•), rekri-1ne ut.:ddenta!-

O SR. A>GELO NETo-Dà-me llcenç:i. par:i mente a.o :reco~l12ciine11to rto ~obr~ De pato.d.o, 
um aparte? :porque ent~ndrn. co.ip.o eriten1.o amd;J., ~ue a 

C<un:im 1wsrn oct~~Stil.O prnccJen a uma mter-
0 Sr:. RonoLrno PAIXÃO-Pois não. pl·eto.çilo err Jnea da ki que preteu•lo fazer 
o SR. ANGELO N'i::To-Xfi•J 1luvido quo desn.ppa.rcccr· com o meu projccto. 

Y. E:;:. esth·esse preparaclo p:ua a discrissiio; 1 Tenho conc-luido. (Jliiito bem.) 
r.p~nas decl<i.rei que nii.o ouvi essa phr::isc ! 

O Sn.. RoDoLrno P.ux:\o-Poi5 fallei bem O §1•. !;!i;e~·zedeUo Coa·ri~~ .. -
alto, ta:ito que houve que:;1 r!isse.~sc que! Sr. ;•re>ident~. nü.o é 11m requeri:~1ento do 
o meu discu1·so nlo 1h>ék ~e!' 1_,~m t1>m·111o, oppos~\·ào : "nm i•er1u•irimPnt.o de in!Orma
porque f1.llei mu ltn a! to . E' qiwstilo de tJi;l- · •_::\_.1 qi:c vou (lirigir ;t V. Ex .. <1-lim de ~i:b
neramento; tenho pnlm11es regulares ~ m d !.<'l·O :i, np1mwaçii.G ,:a. C:tm~ 1·:i.; é um re
• Mas. rlecl:t.l'ei que em t empo oppo1·tun_, e querimo~to t\ rtspeit:_. uv Conei•\ rb E~tadCJ 
em qualquer terreno eSfal'i:'!.. prompto a do Par:t , cuj;i s condi~:tles sf:o pessim:1s e p:•e
discutir a que;;tii.o '. .i u11iciae8 :t um g'l'<t11de numero de ernpregado~ 

Ora, t emos um ter reno vasto por occ;i.-1 que :i.llí ü·:i.bJ.lha;n. 
si:ío 1h discussãr. do mel'. pec~iecto-. ;\.hi pre: _Eos '~ e~ificü~, Sl'. ;>r.:si' lei'._tc .. lestú n~ con
tendo ~xphi.nnr as doutrn:as exqu1s1tas e at(; 1 scie_ncta n·; to.•in. <t •icputaç:w •1o Pttl''.' como 
cerebru:as do ilobre Dep:na(l.J; quero prov:1r 1de todosaque1l"s que o conhccem,1 e uma 
ao nobre Deputado que :i snn contestttçii.<'.• e1>.1 ante-cam:i.:·a. da mo1•te ~ 
perfeitamente inacceitavel. Podcrr:i dizer a. V - Ex. que na.,1:t menos 

E1n tempo opportuno. q:rn.ndo <!iscutirmos de sete ou oito runcciO!mrius do Coi-reio fu· 
o projecw, o.ceei to (e lanço de 11~1..-o o repto ~o r:nn, r1cntro do tlous ou t: ·cs amrns, vicfüm1-
nobre Deputi1do) a questão om am i:en·eno •_:os e ralleceram p~l:J. nE>nhuma cowliçilo de 
verd:vleiramente jnridico e em face Ja. !ei. hy~iene qt:c tem e~se '"!illcio. 

O SP. -\.:\GELO NEro-As nab.vras cleV. Ex. De~~j:wa que V. E~. rnbmettese i1 consl-
est.\0 ~1~{ liesaccordo com o pr-ojec;to que n.pre- (~J~~ao d:~ G,unara. 0 ::;cguintc reque1·1mento. 

ôentou · ~ _ _ · E' um roquei·imcnto dirigido especial-
0 Sr.. 11.oooLrrro P,\IX.~0-N,1~ e>t<tO c:n ment•) ao Sr'. l\lini strn da Viação, cuja com

desaccordo tal.Eu, com ? ;nen proJecw, qne1·0 petencia e cujo zelo ~ou o primeiro a. d<tt' 
evitar que a. Camal'a mais uma. '!"CZ i-econher;-:i. tcst<:munllO, 0~p~r<•ndo que S. Ex .. si não der 
Deputados,deixand?·seguin.r' porpa~e~e_res 'l ue inform:i~<ie:> prom pw.~. ao menos proviucncíe 
esta.bel.ecem doutl'ma co_ntrar1a. <t l?i, como de modo que c~:ss(\ ab,o! ut~tmenr.e esso e:;k!lo 
fez com o ca.so do nobre Dcpma<lo, CUJO m:m- anol"mti l (' p' rigoso p;i.1·a a. vid<t de f'unccio
dato reconheço ser o 110 povo a.Iag-0:~:10. nu.rios •me l10ne5tttmcrnte ~ez·vem <'t Repu
porquanto teve urna votaç,fü; 1\0 quatro mit e bUcn. e: [, Patria.{Jl~itu lia.ir, ,n,dto !Jc,n.) 
i:antos votos. . . ~' : y . · 1- , . · 1 , . ' b t 

Não con testo a mfluenc1a elo nobre Depu- 'em •" • Le~a, e H,o, npoia•. o e ·'~.x1 "'º a e 
fado· nií.o conte3to o p1·esT.igio ci.ue tem no ~eu enr.en::.do, l1canüo •t(lW,'h a YOtl~<tO, o se
Estado. O nobre Deputado e o r epresenlame gumte 
expont<ineo da. maioria do ele ito7•ado de Ah· 
goas; mas os votos que J'ora.m dados ao nobre 
Deputado eram -votos nullo:; ! 

O SR-. Br.u~.\nro DE Sot:zA - V. Ex:. não 
-pGJe discatil" 1) vcmcirlo. \)Ia oni1·0~ tipm·/c~.) 

1_1 Sr:.. Rcm·,u·111) P 1 ixlo - :'\;i.o e5t·)l1 i.li5-
cutind() n \"'Jl'·id 1. O no!.re D~pufarlo fallou 
hnntem (! t•ti te1)l!O fl 11i1·ei to <le tl:-u· nma 

Requeiro que o gove:·no infü1•me que prn~ 
1·irV:nchs to1nou sabre o Correio do Par;'~. 
cujo edificio pr~simo tem ;:;iclo pn.ra os c111p•:e
g-a.(l(15 que alli trabaiham a l!nt~-cam•~r:L d(!. 
lnorte~ 

explic:içiiu. :\fio 1t1e inco1J11notl o com os ap,, :-- Safa das s,:ssões, 2~ tle junho de 18\l7 .-
te~. Podem diu· CJ u:_rn t,_,~ riuizercm . .t\;iu riuero Sc1·~~dc/ta GrHríJa. 
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O S..l·- Presi<l.en:le- E"t;,1 find<i aja .Mesa mandou reimprimil-o, pelo que 
hora 11estínarla ao expediente. A oràem rlo não pócle dal-o nua a ord-em _do di(L de 
dia de hoje compõe-se de trabalhos de com- :un:.1nhã. • 
missõ7-~: e por i~so co.nviuo os ~1:~· Deput..1.tlos A Me~a. lut:t com grandes difllculdades para. 
qne .at.em parte dus Comnu.~oes Perma- or"a.niza.r a.s orderis do dia. e nestas condi
nonte5 ~ se occupa.rem dos trab:l.lhl>;> que çõ:s. parece que não é de;nais convidar no
lhe~ estao affectos. va.mento o:; Sr;;. membros das Commissões 

O Orçamento do i'riinisterio <las Relações Pei·manentes a se occuparem com os traba
Ex.teriores so.hiu cheio do et•ros, e po-r· isso lho~ que lhes estãoáffectos. 

\"iio a irn1lrimil' as sei-'·uinte~ 

REDACÇÕES 

:<". e; B -1807 

Redaq.-(io ji;1al do .<117JslilMt i -vo o/fi:l•er:ido "'fl s~ di.,ciissi'io do projeelo 72_ ü, rle~te afülO, 
lWi/ilil:i.ndo aos o(fici!ws rias clas.>es citme:,;as da A.nirndu a reforma voluncarfr• oii 
COillz•U/so;·Í(i e 1°1Jf/'dW1dO li10Yt C;'.<C <.!ffei(o as irfac{CS C y;·a/ifi('().ÇÜCS adclicionacs 

O Cong1·es;:o Na.cional decreta: 

Art. l." Alem tlos casos previstos uo. lei n. ~60. ,~e l 1lc dezembro de 1841, lw.\·erá reforma 
-;olunfal'ia ou compul:;ori:i. par;i os omciaes das classes annexas da Annada, ficando as 
idades e g1·atiíic-ttçõcs a.ddicíona~s reguladas pelas tabellas segui11tes 

I - Reforma compulsaria do Corpo ele Sande e pharmaceuticos 

LIMITES 
D.\.S IDADES 

POii1'0 .s .... 
.e 
::= 
=:: 

"õ 
;:-.-

Inspector 11e ~aude navn.l, contra-o.lmimnte1 65 
Cirurgi5.o de l" dassc, ca.pituo <le mar el 

"uerra ........ - .... __ .......... - ... - . . 59 
Ci;urgião lle 2" classe, capitão de fragata .. - 57 
Círur:::-ião de 3" chsse, capitii.o-tene ,'.te .... -: 55 
Cfrurgíão de 4" cl<J.s~e. I ·• tenente .....• ··.· 11 50 
Cirm•gi;io de 5" ci:i~se, 2" tenente......... . 45 
Gllefe de pharmacia, capjtão rle frugrita -. 57 
Pharma.c~utico de l ·• e:Ja~sr. ;·::tpitfo-tenente: 55 
Pl::;.:·maceur.ico ele 2" c:assc, l" tenente ... - . ! 5:3 
PIL:trrnaceutico de :; • clll::;"e, 2" tenente .. -,. j .50 
PlHlrrnac<::utico de 4" ch~~se, gi.~a.t·d~t m:'tr1-1 

Uh(). ••.••..• -- .••...••. - . -- . • . . • • . •• • •• 45 

.E: TEMPO DE SERV1ÇO 
.... o 
2: 

~ 
õ 
o 

68 Pora.nnoquc exce<lerde30 lü0$ 

ô~! 

52 '. Poranno que exceder de 25 120$ 
60 \ 
55 
50 lpot' anuo que exceder de:25 80.$ 
64 ' • 
62 11 
60 ., Por armo que c:xce1ler ele :!5 120.~ 

:: \(Po.nnno qo•exoed0< de"2>

1 
SOj 
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II - Reform<i. comp11lsoria do Corpo de Fazenda 

rOSTO 

l.DilTE 
DA$ WAl>E$ 

- i 
-~ ! ;... 

;... i a 

~ ~-

::::: ~ 
õ § >- o 

-------------------· --·---.------------1--·-
1j(j 1 

r,4 :)Por;i.nnoque cxcedc:r•i.c::5J 120$ 

6:! \ 1 

Commis&u·io g-er.:i.l, c;tpitiío de 111a,r e gut>r'I'~ : Gl 
Comm\$\l.'\o de 1" cl:1-s~e. t;ipit:í.o rle t'r<\!.:'V.tê'' :)\) 
Com missar ia de ::!:' cI:i.sst~, l!:lpílii:.i-tnm,me ... j "1í 

com misso.ri o de 3 • classe, 1 • tenente. _. _ ... j :>:-í 
Commis~ario de 4 ' ch\Sse. 2' ter..,ntC- - ..• -- :>O 
Commis~ario de,:," cla.~se, guat'tfa.-ruari11h'1..; ,15 

:;o 1 
:=i5 :í Por ;,1mo qne exceder de 2s

1
1 80$ 

50 1 

llI - Reforma compulsaria do Corpo do :,~achinistas Navaes 

Ll~HTE5 DAS 
!DAD l':S 

ro:,-ros 
:: 
~ 

-õ 
> 

Engenheíro-machinista., capl füo ile mar e 
guerra................................ ?l! J 

.Mac~linista de!;· cl«sse, c<.tpitão ele fragata. 'i7 
!\.fachinista de -2" clas;;e. capitão-tenente... 55 
Machinbta. (l~ 3• clas~e, l ·· teuence . . . . . . . . 5:3 
l\Ia.cllínist;L de 4• d:i.;;sP.. '.!"tenente........ . 50 
Aju•1a;1te-m;;.chinista_. gu::u:Ja-marinll:t .... · 1 45 
SUlJ-aJudante, slrgento-aJutla.nte......... '!U 

-~ 
5 
~ 

:::. 
§ 
u 

ô-1 Por anno que eÁCet' ~r de 2-'i. 
6::! fdem .....•......•........ 
f.0 fde rn ••••.•.••..•••.•..... 
58 Idem .............. ,. ... ~. 
55 lilem .................... . 
50 ldem ............ - ....... . 
45 ldem .................... . 

Art. 2.. 0 Revogam-se as disposiÇões em contrario. 

120.s 
i:w;:; 
120$ 
80$ 
SOS 
80;? 
80$ 

Sala das Commissões, 2~ de junho de 1B9i. - Ildef<J,tso Aluim. - Jwce>icio de Ayuiar. 
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,, 
N. 31 - 189í 

R eriacçi1o Pml!. tlo ~J;•ôicc!v 1? . 21.6, de 189.:J., 
'1 ''·~ G·U:o1·i :;1; o l~•)((u E:cewi:oo a pa,q(I.,· ao 
D;·. '1'ilJ1'.n;io Ya{c,.icmo .Peçe1JV.eil-o rio 
• l m,wat, J'"CfJnrarlor de mcdich~,i lc.qal da 
Fl~c.~lciw/,; dr; 3Ier.lici;1a do Rio 1ü Jwieiro, 
o.; <>;;;tcimi;><:os que deixl)I~ rl s 1lc;·ca/.!e1· do lo
rrn:;· de pre:para.dv;· de cMmi·:a iaoi·ganfra 

Art. 3. '' O:; .oílicíaes e pl'~.:;as, que un_nual
meu.te co:1clmreu~ nas cs\:vhi.s milit:l.1'(;3 o 
cur:;n· de SU(I. ;~rm:·t. serão consider: .. dos come 
ten<h adq1lir ífio tal l\abiliw.ção em uma mesma. 
d:ita., .que Se!rÚ aquelfo,. em que se tiver 
re.'\fü:atlo 'll. ulLima pl'ova i·egubmentar na 
r1evid<i. épo~n. 

da meom!1 (acul.•l.adc · 

O C0ngnsso ~t\ciona.l L'•~5ol>e: 

Art. l." E' n.titorizaJ.o '" Poder Executivo 
:i. 1i;1gn.r· ao Dl' . TibtH·cio Vaieriano Peccgneiro 
t.lo Amar:l l, p1·c,;>a;·:uJuy ele rneclicina leg;ll •1u 
Fa.:uldaue l!o :O.Ietlici11a •Jl' Riu rlc Janeiro os 
vea1:il ncn to3 que deixou de perc:eber de~ct.'c :zs 
<le outuliro J:· ISO~ atê :26 d.e maio ile iD9:3 
do !oga.r U.e Pt".:par:vlor d;~ ca.df!ira. de chimica. 
inurgoJ..nic~i inetliea ela mesmri faeuldad·~ . 

Ar&. 2. " E' igmtlmeme :).Utorizado o Potlcr 
E::rn~utivo a. a.brir o necr)ssario credi to. 

A1:t. i°l ." lte..-oga.m-se \.LS dispo;,içêíes cm 
contFJ.l"io. 

S:l.l:~ da;; Commis"ües, 22 de juuho de 1891. 
- lltla{vHsl) Lima. - /1! re.nâo rie ,lgtiia;- . 

Yac a i rnpr imiL' o segLLintc 

t'ROJEC'l'O 

~. 11 B - 1S9i 

Re('r"c·~i"h JHi·,~ 3• discii.>~iío rl? p;~·ojec!o ;i. il, 
dc.<l ·~ mmo, qite clispiit; sobre <' p1·omoçit.o de 
oíf'iciaes do e .. :crcico 

O Cong!'t!Sso :Nacional t1.ecreta. : 

§ l. 0 Esw .. disposição é :i.ppEcaveJ nas 
mesmas em1•l1ções ú.q_llelles que adquirirem 
tal habílit.twii.o em segunda época regultl.
mentn.1·. 

§ 2." A's praças que se h:ibilitarcm Pira 
set• uomead~ <1.lfercs-alumnos :tpplic:-.m-se 
t:tmb<)!ll as dispoai1:ves do pt·eseru.a a.rtigo o 
do seu:>. 1". 

. J\l't. -1." ~erão gr:i.rluados no posto imm<:· 
•\Jat<:.. de n.C<.;0t·11o com <l.S dis1:0.,;içiies 1.la pre
sente kí, os chM::s de dasse d•; ~,u:u. cvrpo ou 
a1·ma. 

Ar·t. :,. • ltevog'1m-se as ,uspos\\'.\íe:i em 
contrario. 

Sala. d:is Cummis,;ões, 22 <le .junho de !897. 
MeUo R ego, p1•esidente. - Jlatcofüio .illourc!. 
-Jei·onymo 1lfm1,eiro. 

O ~r . :!1.:"r:{~!'õi~ente- Designo plra 
~·uanlw. a seguinte or•1em do dia: 

T1·abalhos de Conunissões. 

Levanta-se a sessio :i. 1 hora e 50 minutos. 

ACT,\. DE 23 DB JU"l!O DE 1897 

Art. i . ·• ii!':i. promo\;.ifo d.e ofllciaes do exer- Ao meio-uin. pr:.icede-se ó. chmnad.r,, â. qual 
citn ol,servar-se-ha. o seguinf.e : rcs11ondem O$ Srs •• -llt.llur Rios. Gustavo Ve-

~ l . 0 O pt·eencllimento dCl qualquer vaga 
tlos p:>:;tos de tenente ou l • tenente e su pe
riores t~ri~ log;:i:r dentro de dous Ul~ con
tados •ia rJafa em aue o 00\'erno deUa tiver 
conhecimento ofüc[nl. . 

§ 2." Q~iatrruer que scjci a epoca. em qLte 
:>e riz·.·\' <t }Wcmoção. ::. antigui•lade serú con
ta.da J.cs<lP- o tlfa seguinte Ü.f'\uelle em que ~e 
deu ~~ ,..,,!!,\. 

§ 3." No preenchimento d:ts v~i.gas rcsul· 
tn.;;t.~.:: d<! promoçí10 a a.ntrguidade ·serà a 
mcsu1a . 

ras, Cai·Jos de Nov,i.es, Si!~'a.. l\furl1.. Ci'.lrlos 
Ma1•cellino,. Amoi·im Figneira, Lui% Domin
gues, Rodrigues fernanrf es, Eduardo de Ber
rêdo, Marinho de Amlrad.e, Fl•ederico Bor"'es 
Hon:·íque Yalladares, Marcos de Aranjo José 
Peregriuo, E1·mirio Com;iol10, Affo•isÓ Costa 
Rocha C3. v:llcanti, Euclides Malrn., Olympi~ 
ú~ Campos. Sea.bra, Milroo, Francisco Sodré 
:V~anoel Ol.etano,Eugeuio T<>urinho', Jose MuT: 
unho, Oscar Godoy, Timotheo da Cosi~ Raul 
Banoso, Leouel Lot•eti , Pooce d2 Leon Ilde
fonso Al•im, ·Manoel FuJ.reacio Ole·.,.arÍo .Ma· 
"lRod'1 p· º, º c1~ • o.p,to a1xii.o, Ce;;;;u·io tle Freit.as, 

:\r~. 2." Não havendo oficial com os re11Ui· Edmundo da Fonseca, Fro.ncisco Glke\'io. Ro
sitos cxi;idos em lei. a promoç·ão. só ~e1•ú. dolpho niira,ntla, He1·mr.negi!do de ?lforaes, 
Jog:i.r. dei_iois de S..'1.~isfazer-se es.5<, e"-1genc1:i. e LltiV- A1 l1.1lplio, Alencar Guimariie;;. Bl'azi.llo 
:i. anti.,.mdafle sem contada. .tl.o. lli;:. segu\nt.e U.a Luz, Paula Ru.mos. Francisco T0lent.iuo 
áquclle em que fot' ella sati:fozta. · 1 Plin io C11sarfo, Possid<Jnio da Cunha., Fran: 

C:i.mara V. lI 
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cisco Alencastro, Pinto da Rocha, Vespasiano reira, Guillon, Rivadavia Corrêa, Py C1•espo 
de Albuquerque e Cassiano do Nascimento e Campos Cartier. 
(50). 

. Deixam de comparecer com causa parti
cipada os Srs. Vaz de Mello, Fonseca Portella. 
Alvares Rubião, Thaotonio de Britto, Matta 
Bacellar, Pedro Bor-ges, João Lopes, Coelho 
Lisboa, Apollonio Zenaydes, José Mariano,Mi· 
guel Pernambuco, Araujo Góes, Neiva, Paula 
Guimarães, Vergne fle Abreu, Amphilophio, 
Adalberto . Guimarães, Tolentino dos Santos, 
Torquato Moreira, Xavier da Silveira, Au
gusto de Vasconcellos, Felippe Cardoso, Julio 
Santos, Deocleciano de Souza, Bernardes Dias, 
Urbano Marcondes, Mayrink, .João Luiz, 
Carvalho Mourão, L'1iz Detsi, Gonçalves Ra
mos, Antero Botelho, Francisco Veiga, Al
varo Botelho, Leon·)l Filho, Ferreira Pires. 
Antonio Zacarias, Rodolpho Abreu, Telles de 
Menezes, Theotonio de Magalhães, Matta 
Machado, Lindolpho Caetano, Oliveira Braga, 
Alfredo Ellis, Mello Rego, Xavier do VaÍle, 
Lauro Müller, Victm•ino Monteiro e Azevedo 
Sodré. 

E sem causa os Srf.l. Silverio Nery, Albu
querque Serejo. Augusto Montenegro, Serze
dello Corrêa, Urbano Santos, Guedelha Mou
rão, Anisio de Abreu, Elias Martins, Thomaz 
Accioly, Torres Port11gal,Bezerril Fontenelle, 
Ildefonso Lima, Fnl,ncisco Sa, Augusto Se· 
vero, Tavares ele Lyra, Francisco Gurgel 
Trindade, Teixeira de Sá, Herculano Ban..'. 
deira, Coelho Cintm, João Vieira, Pereira 
de Lyra, Malaquias Gonçalves, Barbosa Lima 
Martins Junior, Cornelio da Fonseca, Juli~ 
de Mello, Moreira Alves, Juvencio de Aguiar 
João de Siqueira, Angelo Neto, Arthur Pei: 
xoto, Felisbello Freire, Rodrigues Doria, 
Jayme Villas Boas, Tosta,Aristides de Queiroz 
Castro Rabello, João Dantas Filho, Leovigild~ 
Filgueiras, Rodrigue~ Lima, Eduardo Ramos, 
Paranhos Montenegro, Marcolino Moura, Gal
dino Loreto, Pinheiro Junior, Jeronymo Mon
teiro, Heredia de Sá, Irineu Machado, Alcindo 
Guanabara, Belisario de Souza, Pereira dos 
Santos, Erico Coelho, Nilo Peçanha, Alves de 
Brito, Silva Castro, f.gostinho Vida!, Ernesto 
Brazilio, Barros Franco Junior, Paulino de 
Souza Junior, Campolina, Calogeras, Almeida 
Gomes,Mendes Pimentel, Monteiro de Barros 
Alfredo Pinto, Octaviano de Brito, Lamounie; 
Godofredo, Cupertino de Siqueira, Augusto 
Clemen.tino, Nogueira Junior, Arthur Torres 
Eduardo Pimentel, Padua Rezeude, Lamar~ 
tine, Galeão Carvallrnl, Luiz Flaquer, Case
miro da Rocha, Domingues de Castro, Gus
tavo Gor.loy, Bueno de Andrada, Adolpho 
Gordo, Fernando Prrc,stes, Lucas de Barros 
Paulino Carlos, Artlrnr Diederichsen, Ovidi~ 
Abrantes, Urbano de Gouvêa, Caracciolo, 
Lamenha Lins, Leoncio Corrêa, Pedro Fer-

O Sr. Pre~ide:nt:e-Responderam á 
chamada apenas 50 Srs. Deputados. Hoje não 
ha sessão. Convido os Srs. Deputados a 
occuparem-se nos trabalhos das Commissões, 
que lhes estão affectos. Designo para amanhã 
a mesma ordem do dia de hoje, isto é-Tra
balhos de Commis~ões. 

ACTA DA SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE J 897 

Presidencia do Sr. Arthur Rios 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Arthur Rios, Gustavo Ve
ras, Albuquerque Serejo, Rodrigues Fernan~ 
des, Eduardo de Berredo, Elias Martins, Hen
rique Valladares, Frederico Borges, Seabra, 
Eugenio Tourinho, Amphilophio, Marcolino 
Moura, Timotheo da Costa, Luiz Detsi, Al
fredo Pinto, Francisco Glicerio, Rodolpho Mi
randa, Ovídio Abrantes, Luiz Adolpho, Alen
car Guimarães, Paula Ramos, Francisco 
Tolentino, Pedro Ferreira, Plínio Casado, 
Guillon, Francisco Alencastro, Victorino 
Monteiro e Vespasiano de Albuquerque. (28.) 

Deixam de comparecer com causa partici
paoa os Srs. Vaz de Mello, Fonseca Portella, 
Carlos de Novaes, Alvares Rubião, Silva 
Mariz, Theotonio de Britto, Matta Bacellar, 
Luiz Domingues, Pedro Borges, João Lopes, 
Coelho Lisboa, Appolonio Zenayoes, José Ma
riano, Miguel Pernambuco, Rocha Cavalcanti 
Araujo Góes, Neiva,Adalberto Guimarães, To" 
lentino dos Santos, Torquato Moreira, Xavier 
da Silveira, Augusto de Vasconcellos, Felippe 
Cardoso, Julio Santos, Deocleciano de Souza, 
Bernardes Dias, Urbano Marcondes, Mayrink, 
João Luiz, Carvalho Mourão, Gonçalves Ra
mos, Antero Botelho, Francisco Veiga, Al
varo Botelho, Leonel Filho, Ferreira Pires, 
Antonio Zacarias, Rodolpho Abreu, Telles de 
Menezes, Theotonio de Magalhães, Matta Ma
chado, Nogueira Junior, Manoel Fulgencio, 
Lindolpho Caetano. Oliveira Braga, Alfredo 
Ellis, Mello Rego, Xavier do Valle, Brazilio 
da Luz, Lauro Muller, Pinto da Rocha, Cas. 
siano do Nascimento e Azevedo Sodré. 

E sem causa, os Srs. Silverio Nery, Carlos 
Marcellino, Amorim Figueira, Augusto Mon
tenegro, Serzeclel!o Corrêa, Urbano Santos, 
Guedelha Mourão, Anisio de Abreu, Marcos 
de Araujo, Thomaz Accioli, Torres Portugal, 
Bezerr1l Fontenelle,lldefonso Lima, Francisco 
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Sá, Marinho de Andrade, Augusto Severo, 
Tavares de Lyra, Francisco Gurgel, Jose Pe
regrino, Trindade, Ermirio Coutinho, Tei
xeira de Sá, Affonso Costa, Herculano Ban
deira, Coelho Cintra, João Vieira, Pereira 
de Lyra, Malaquias Gonçalves~ Barbo~a Lima, 
Cornelio da Fonseca, Julio de Mello, Moreira 
Alves, Juvencio de Aguiar, João de Siqueira, 
Angelo Neto, Arthur Peixoto, Euclides Malta, 
Olympio de Campos, Felisbello Freire, Ro
drigues Doria, Ja.yme Villas-Boas, Castro Re
bello, Milton, Tosta, Francisco Sodre, Aris
tides de Queiroz, Manoel Caetano, Paula 
Guimarães, Vergne de Abreu, João Dantas 
Filho, Leovegildo Filgueiras, Rodrigues Lima, 
Eduardo Ramos, Paranhos Montenegro, Gal
dino Loreto, Pinheiro Junior, Jeronymo Mon
teiro, Jose Murtinho, Heredia de Sá, Oscar 
Godoy, lrineu Machado, Alcindo Guanabara, 
Raul Barroso, Belisario de Souza, Pereira 
dos Santos, Erico Coelho, Nilo Peçanha, 
Alves de Brito. Leonel Loreti, Silva Castro, 
Agostinho Vida!, Ernesto Brazilio, Barros 
Franco Junior, Paulino de Souza Junior, 
Ponce de Leon , Campolina, Calogeras, 
Almeida Gomes, Mendes Pimentel , Mon
teiro de Barros, Ildefonso Alvim , Octa
viano de Brito, Lam0unier Godofredo, Cuper
tino de Siqueira, Augusto Clementiuo, Ar
thur Torres. Eduardo Pimentel, Olegario Ma
ciel, Rodolpho Paixão, Padua Rezende, La· 
martine, Galeão Carvalhal. Luiz Flaquer, 
Casemiro da Rocha, Domingues de Castro, 
Gustavo Godoy. Bueno de Andrada, Adolpho 
Gordo, Fernando Prestes, Cesario de Freitas, 
Lucas de Barros, Edmundo da Fonseca, Pau
lino Carlos, Arthur Diederichrnn, Urbano de 
Gouvêa, Hermenegildo de Moraes, Caracciolo, 
Lamenha Lins, Leoncio Corrêa, Possidonio 
da Cunha, Rivadavia Corrêa, Py Crespo e 
Campos Cartier. 

O Sr. Presidente-Responderam á 
chamada apenas 28 Srs. Deputados. 

Hoje não ha sessão. Convido os Srs. Deputa
dos a occuparem·se nos trabalhos das Com
missões que lhes estão affectos. Designo para 
amanhã a seguinte ordem do dia: 

2ª discussão do projecto n. 29, de 1897, 
fixando a despeza do Ministerio das Relações 
Exteriores, para o exercício de 1898 (Orça
mento do Exterior) ; 

Nova discussão do projecto n. 20 B, de 
de 1897, S')bre a emenda, offerecida na nova 
discussão do projecto n. 48 B, de 1896, au
torizando o Governo a abrir o credito especi;1l 
de 21 :500$ para pagamento dos vencimentos, 
no exercicio vigente, dos empregados ela 
extincta Agencia Official de Colonisação, 
addidos á Secretaria do Ministerio da In
dustria, Viação e Obras Publicas, nos termos 
da actual lei do orçamento. 

ACTA DA SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 1897 

Presidencia do Sr. Ai·thur Rios 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Arthur Rios, Gustavo 
Véras, Carlos de Novaes, Alvares Rubião, 
Silva Mariz, Albuquerque Serejo, Serzedello 
Corrêa, Rodrigues Fernandes, Guedelha Mou
rão, Eduardo de Berrê<lo,Henrique Valladares, 
Bezerril Fontenelle, Ildefonso Lima, Marinho 
de Andrade, Frederico Borges, Tavares de 
Lyra, Francisco Gurgel, Trindade, Affomo 
Costa, Coelho Cintra, Cornelio da Fonseca, 
Arthur Peixoto, Rocha Cavalcanti, Euclides 
Malta, Rodrigues Doria, Seabra, Milton, 
Francisco Sodre, Manoel Caetano, Eugenio 
Tourinho,João Dantas Filho,Marcolino Moura, 
Jeronymo Monteiro, José Murtinho, ileredia 
de Sá, Timotheo da Costa, Augusto de Vas
concellos, Felippe Cardoso, Silva Castro, Men
des .Pimentel, Carvalho Mourão, Ildefonso 
Alvim, Luiz Detsi, Octaviano de Brito, Theo
tonio de Magalhães, Manoel Fulgencio, Eduar
do Pimentel, Olegario Maciel, Rodolpho Pai· 
xão, Padua Rezende, Lamartine, Cesario de 
F1;eitas,Edmunr1o da Fonseca, Francisco Glice
rio, Arthur Diederichsen, Rodolpho Miranda, 
Ovídio Abrantes, Hermenegildo de Moraes, 
Alencar Guimarães, Brasílio da Luz, Leoncio 
Corrêa, Paula Ramos, Francisco Tolentino, 
GuilloB, Possidonio da Cunha, Pinto da Rocha, 
Vespasiano de Albuquerque, Campos Cartier 
e Cassiano do Nascimento (69). 

Nova discussão do projecto n. 20 A, de 
1897, sobre a emenda substitutiva, offerecida 
na 3• discussão do projecto n. 48 B, de 1896, 
autorizando o Governo a abrir o credito espe
cial <1 e 111: 096~;~00 po,ra pagamento dos ven
cimentos dos officiaes que reverteram á effe
ctividade do serviço do exercito e da armada 
pela revogação dos decretos de 7 e 12 de 
abril de 1892 ; 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Vaz de Mello, Fonseca Portella, 
Matta Bacellar, Urbano Santos, Luiz Domin
gues, Pedro Borges, João Lopes, Coelho Lis
boa, Appolonio Zenaydes, Errnirio Coutinho, 
José Mariano, Miguel Pernambuco, Araujo 
Góes, Neivi'J,, Jayme Villas Boas, Aristides de 
Queiroz, Paula Guimarães, Vergne de Abreu, 
Ampllilophio, Adalberto Guimarães , Tolen
tino dos Santos, Torquato Moreira, Xavier 
da Silveira, Oscar Godoy, Irineu Machf1do, 
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Alciodo Guan:ib;;.ra. E!'ico Coellw. ~ ih Pe-j d" prnjccto n . 48 B, de 1896. autori?.ando o 
çanha. · Al ' 'l\S de-. Bi:it,g . . Ju!it1 S;intos, Deocle- Gov1!r 1w :.1. a.br·ir o credito especi:i.! lle 21 :500,$ 
eia.nú do Souza, tler:-!a.rc:e;; Dias. Urb:tfü• :'ll:u--1 p<tl':L p ·i gii.mcato dos •·ene:imentos, no t:xer
condes, ?-fayrínk, .roão Lui:;;. C~o::ç·ün'.s cich1 vi;..,'1'nr.e, dos empreg11.1los cb. ext incta 
H:imo~. An \<::1'0 Bc)tcll!o:•. F:•a::t::-:i::.) "." eig::L. ,\ l· .·'i.(!~·1_1cia · irrichd de Coloniz:.u~ão~ a<ldidos o. So
fNd0 Piafo. ,\ ! ·,,::i::I) Botclh'J. f.c,_.arl Fil ho. c1·t>.r.n1fa ~·) :--rinisterio da Industria., Viação 
Feri-eira Pires. Ai!~<lllio Z;i.c:!!'~il S . Rorlol::>lw e Ob•::J.~ Pul>l i.ci:.s, nos termos da ac~ual lei do 

· ~\l>ren. Telles '1 1?. ~:.~:::•ze~. i\facr.:i. ~.facli : ttlo, 1w1;amenw. 
Nogueira .Junto~·, Lh!·~ol~ho c~lÃ~~n.no .Oliv~1ra 
Bra.::a. Alfr,~ú() Elli~, Ll:[z .~ ·ioip : ·. o. ~lello 
He.c:o. X~viel' d•., \';1.l le, Lo.mt•nl1:>.. Lin.<, Ltl.Ul\) 
:Mi.iüer. Pedro F~nel!'<1 . Plinio Ci\,;tL10. Frau
ci::co :\lcncu.ú;.-.l; VicLu:·:no C'.lo:nci1·1J e;· ~\.ze-
•erlo Sodr ê. . ,\ C"f.\. llt! 20 DE .TUXIIO DE 1897 

E sem c~ü~:t os S1-s. ~it ve:·i -~· Nc!·\· . C:u·l•J.S 
Ma.1·celliuo, .\.!u .. -:-im i:-"i~ui·i:·:~. Au;.rli':WJ ~I•;u - ['1·c;;i.dcit.cia do Sr •. ·b·ll.w· Rios 
t enegt·u. A:ii:oio •'e .\breu. Elias ~l:trti n~. :'II:.n·-
c:us dd A1·:i.11io. Thom:i.z Acc:ol:. To!-rc:s p,,r-
tu!!:l.l. Fl·~~n~ i,:. ·1.1 S:i. A t!:ru;:to Sc,yo:·o. José Ao meio-dia. Pl'OCede-se ú cham:.vfa. ú. qual 
Peregrino. '!'•·: ~~:- i:-.i .:.;. ::::':", H·:-:·culan•.• R;~n- 1 resp:mJem os Sr;; . • \1·thur Rios. Gu;;t;ivl) Ve
<leim~ Joii.v YiHir·:l.. P<!:·cir•t 1le L vr;~ . '.1-lo.i:~- 1''1.S. Sm·zeu~llo Conêa. Henrique Valla.1la.1·es. 
qu ias Gonc:.•h·e5. B.1.r k:.;:a. Lima. \i:.u ·r;as .ln- :'ll ~rco.:: de ,\raujo. Rezer i•il Font.P.nelle, Ucle
n ior. Julio 1h~ ~.! . ·!lo. :.-.rorei1·:i "' ;ireu. Juven- i:.m~o Lim:\, Frt!lerico Borges, José Mariano, 
cio Je Agui<ir, Jo.i•J ae Siqu;,.ir~i. A:1i.:··lo Ro11ri::ues TJ~r!a. :Se:tl>ra .. Jero11 ymo :\Iont<:iro, 
Xer.o, Olympi(• ,'e; C:iml)~'-'· Fel .sbe'.! .• ::r<:- i rc. Hei cdia. d·~ Sa. ÜSC_:l-1" G0tloy, Iriueu ~_lacha.tl?· 
Castro Rebc!l •J, T<•>tt •. :,c,;vi::: !1' •J F l ! i::-uei!'::J,~. r. 11·ros Franco Jumi:•r, lhleionso Al v1m. Luiz 
R1:idl·h!'Ues Lir: 1:L E•ilÚir1~0 l~.,1m11s, !?aratihus Detsi. t::l~uardo Pímentel,r;~seo1íro tla R•ici.la, 
Montene;;l'o. G«i•.iiuo Ltwcto. Pinheiro Junior, C~~arii) <le Freita.>. Francbco Glicet·io, Ro
Raul Barros•). Bel!s:i.rio de s.-11na. Pe1·eini dolpho Mir:.i.nua, Alm:c :1' Guirna.i·ães. Paula 
rlos Sa:1tc.s. Lenael Lc·1·eli. Ag•>S tinho Viilttl. l~: uno;;. Fr:rncisco T1Jlrmtino, Pedro Fei•reira, 
Ernesto B:-c•.zi i!o. Ifar 1·ns Fr::.nco .Junil11-, Pinto ,fa. Rocha, Ves1ia:oiano de Albuquerque, 
P:i.ulino c'te S:i:;z:i. Juaior, Ponce ,1.e Lnon, Ca.ssiu.no do Nascimento 130). 
C<J:rnpolina, C:ü ,.~cr·.is . c~lme_i : :~. 9 01r:e;;. :.1on- Ddxam lle cornp:trecer. com ca.u~a p;irti
t~ll'o lle Hm·:··?"'· u::iltlilmer G~t'vll'e•.'-? · Cu1)el'· cipada.. o:; S?·s. Va1. <le:'-!eUti,Fonseea. ? :)rtillla, 
t mo de S1que1r.: .. t~;:rnsto Cienicnuno. A:·- 1 Carlos cfo Nov;::. ·s . Al \(l.1·es Rubifu.1 Silva. 
t.llur 1:orres. G•\:e[ o Cur·.-:1~ha.l , l~u:z F!.i.qner . . \hu·iz. Si[l·e1·io Xery, :\ugu~to .:'llo:'lt_.;negro .• 
t.:asemiro 1l;:. i-. .. :cha, fr:i;mn;:uo:s 11e Ca.~tru. Tlieotot: i•J 1\c B:."ir.to. :.!a. tta Bacel~r. Urba
Gustnvo r.u·\, ::. Hueno ·~e .-\ 1 : .!~·:11~a . A<~ol pl:o j tm ::)ao to,:. Luiz D•.1mi1F<ues Pe•h-o Bo1'""l'l' 
G•>rti•). Fe1·n:::1•'·J Pr3-tes, L· :c;\5 •le Ba1·ro:; .. ioii11 Lo•)i·s. Turrr~ Porru~ral. Ta.•"1r1·s" ti~ 
Pa.u~ino e:.~l"lo:;. _l;i-!Jano . de '- ~ ·.•u vd;i.. C•~- ! Ly r·:! . Trinela .li!. Coelho L•>'b~" , Joiin' Vi~ira, 
r::i.cc:10!0. H:·,·a1b'.'1:~ C:_.rr e::1. e P:: Cl'espo. 'I .:'lli!,!uel p,.l':'lambu~o. Jwo<le Si1)uei ra, Ara.ujo 

Uó1·s, Xei "ª· Jayme Vi lias Boas. ;\füton , 
O Sr . ]i:!>r .~s.k-aente- Responderam F 1•u.1:cisc0 Sot.11•é, .H+stides •te Queirvz, Pa.uh~ 

á. chamado. n.penas G!J Sr:; . Dcpu~idos. H'\je Guima1·ii..-s, Vergue 11e Abreu, A:nphiluphio, 
niil> lia sesEii.o. l:>eõi).!'n& p:i.r:i ama.n hü. u. mc~mu. Ada.!berto Guima.r-J.es. Toleutioo ti.os Sani.os. 
ordem do di:.i. •l~ l!ojr:, í~to é : ~larcoli110 Moura. Torquato Moi•eira, .Jose 

2• <lisc11s~ii,0 '' 'l pro,iccto n . ::!fl , ile fi•Oi. :\iat·Liuho, X<tvier da. Silvelr:i., Al:-iwlo Guo.· 
fixan1.to (\ des:·ie;:;a do ).iiui~terio dos Ne~ocios :i ~l.b:i.l': L, Aug usto de Vas{;oncello~. Belisa.1·ín 
da.s Relaçõ2,;· E._i.m•iores 1Hl.l'll o exei•cii:io d., ;:i•;uza, Er.~e:;to Bi·azllio· •. Jul io S<tntos, Ur· 
do 1808 (Or·t.~amt:11to do E:ne1·ioi'); . l.1:tno i\<Iarcon>les, !\Iayrinl.:. João Luiz, Gon· 

Nova. dlseu~s5.'.l J o pr, 1jecto 1:. 20 ;\ . de 1897, c,: ~i.l ,-e:; n.a.mos, Antei.·o Botdho; F1·:i.ncisco 
sobre !l. errio:r.da slibsti t utirn. omn·ecitfa. na Velg:1., Alfredo Pinto, Alvaro Botelho, Leo11el 
:~ · discu;srLc• do orojecw n. 48 B, de J 890. ·a.u- Fil ho, Fot•reira. Pires, Lamoc.nier Goclot'redo, 
torizando o Go;·(!;·nt1 ;~ a!n·ir o .::redito c:;pecial Anton io Zí\ca1'iai;, Ro<lulpho Abre~, Telles_ Lle 
de 111 :006$-'iOO pa.1-::. pr:.gameiuo,; do;, venci- l\Io:!n~zo~, ?líatta.. )fach_ad.o. Nogt1e1ra Jumoi_-, 
inentos do:; vJ;k· ae~ q! te r e·.-e:-ter;un :~ e rrec· 1 ~t:~noel Ful.genc:1~, Lrndolpho Caetano, ~h
r.i v:daclcl t!o ,::::··.-;c,'!i <lo e::n-t!to e 11:>. n.•:mada l '.:-11-:i. B1-~ga .. ~ llre~l? Ell1s, ~!ello Rego. :Xa.
Pf:lo. re•o~:i .• ;:i:.o ilo$ tl~-cl·~tos t!e 7 e 1 :! ,~e abril ' w;: fü, 'int!!e. Braz~ho t.la._ Luz. Lau:·o M:tlle~-. 
iic 18!1'!.: Gn11loll , V1cr.orino .• lontc,1;:-0 e AzeYeclo Soclre. 

Nova •liscu.s.•i:.(l dr1 p;•njcd,) n . 20 H, 1\n ISDi. , F. sem c:tu::n. os Sr;;. Carlos ~farcellioo, Al
sobre a emi;nda ulfereclola na nova cfüca~:><ío, buqnerque Sei-ejo, Amorim Figueira, Rodrl-
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1u~ ~e~·~arn!es, ~uedelha llloui·~o. Edliú..;·dú i zando o Governo .a ahr;1. o credite; especial àe 
~e e1re(,O, :\U.1s10 de Aln·eu , Eltas Mart111,; , 12 1 ::)()0.) pa.:·& pa"a.mento do<: Vf'J'lc:mPnto:> no 

hor;_ia,r. Al:t:toh:. F1·.i.~cisco Sá •. _:\f~rinbo •le 1 «XP.l'ekio vi;;:u~e. do:> e1;'!)1·eg~·lo~ da .. ex
An1 .. a11c. Augu~tnS'!v.ero, Fl'anc1~co Gm·~el l t inc:w ·\"·'nr>i~ O ""',,:ci~ t ''" c1\ 1on·;ZºÇ"L'l .. ,1~ 1· Jo~f.\ •:>e o · , · \. 1 • .. ' 1 ' • . . .. o •. ... ~ .... .... : ' oh .. ~ • , •A! . .. .. 

e . ~( re~1 in~, : PiJOttJIHO Z~1:ny1,e.;.. EnnÜ'!O d:;s ;i, ~eet·et:.n·io. 1',o ~Iini;;ter l'.l :.i !ndustrhl 
OL~ ~nlio: Tel~e1m <le ~ª· ~p.onsoCost<•: !:for· , V_i~. :;.;to e Obl'~s t'ublicas,uos rnrmos da <ietuéâ 

ct1_!:t.10 B.tnc.le!ra, Coelno vintr11, Pere11·a. de 'í lei do 01'<;ilme:1to. 
Ly1 ª: Malaquias Gonçalve~. BarbosJ. Lima.. 
?II::.runs Junior. Coruelio d:t Fonseca, .Ju!io ', 
de :VI3Uo. Moreir<l. :\h-es. ~uveucio tle .;,,guiar,· 
Ang~!o !S"er.n., Artl1m• Peixoto. Rocho. t~;Ha.l-

P.-~.,:rle•1cit1 ~lo.,· S,·s: A.f"IJ,u;· J?. :'JS (/•>'e-<ide;itc), 
(n1.<!l«C•> \"1:n:» ( /" sec;-etm"io) e A7tlm•· R ios 
(J i1·<:$ide;i1.;1 . 

~nti . Euel iil~~ . .Ma.l ta . Olympio <le Ca1npo.;, 
Fe!1~hel!o Freire, Castro Kebello, Tosta. !\!a.
noel .c~etan. o'. Eug-e.nio ~ourml!• " Juão Dan ü1s 
Ftlltu, ... eov1g1!rlo Ftlguen·ã.:>. Roilrigue:; Li m:L. 
~.dua. r::lo R:1mo~. l'<~ranhns Montent;:r·o. Gfd
titno L:Jl'eto, P1nhe1!"0 .Jun ior. Ti :11othe·J cl;t 
Coota, Ra.ul Barr•Jsu. Feli ppr. Co.1·1lu&J. Pm·ei ra 
~o:> ~a!1tos.1Mco 1:oelh o. Nilo Peçai:ha., AI \'e,,: 
a.e ,;rito, LeonPL !..ore:ti. ;:,il va Ciist··o. Ago.;- . . 
ti~lliu V1d1tl. Oeoclecmno de Souza. Her•n:L;·de~ Ao rne!o dil'. proce ·1e-se " ch :~ma.d~. ;L qu:i.l 
Dl:ls, Paulinu de :;ouz 1. Junior. p..,11ce do re~fJOr:i!e ; :t os Si·,; . . \l'tilut· n. 1.,~. Gu~tavcl Ve
Leo11. Cam_;iolina. C1logc1·as, Almei1la Gr•lil<':i'. ! i-a.s .. .-\lv:1 re.; R;1\Ji ;i1>, Sil •;;i :OI.1.t·ü . C;u·los '.\f:tr
M~nde;; Pimentel. Carvi~ll10 l.1ourio. '.f.,u..: 1·e11:n1>, .. \. !l>u!1uei·q 11e S1·r1>j:), :'.rno1·i m Fi
~n·o ,c.l,, Bar •:o$. Oc:taviano tlC' HriL<J. Gnper- gu,._11::!. SIW/.Po•.:•llo c..-,r rêa. :rite:·.tou!orie Br ito, 
tmo ue Siqueira. :\.UJ!USto Cl.emcntiuó, Tlwo- Ro1::·!~to.cs F<"r nan:les, c;ueJe1!ta ~iou1·ão, 
tOnt? de Ma galhães: Al'thu r T1)1·res. Ole;:;·a.i·io Edu<1.c'•iO c1e Het'~'6do, Hfl ill'iq ne Yalladares, 
1IacieL Roclolpho Paixão, l'adua Rezendc ;\litr..:.is <le .-\r;1 uw, PeLh'o Borges, Bezerril 
Lamartine, Galefio Ca.1·va!hal. Luiz Flaque1' F'onwne:Ie. rll!ei'on:.:;o Linm. ) larlnlw de :i.n
Doru~n~ues 1!e Castro. Gu.;mi.v'' Godoy, Burno drade: Augusto S!"v~1·0 . Ta.v'.1-re:; de_ Lyra, 
de .u.nu·arla, Aúolpho Gordo. Fcr nandrJ F1°~nc1SC? Gu :·~(·I. Jose Per1;:trtno. Tnn•1ade, 
P!'e;;tes, Lncas r!e Bar1•os. Edmundo d:i. Fou- AP??l ;nio ZE>ns.yde:<, Eemir' [I) Coutinllo, .José 
s~i" A1·thur Qi erle1·ich~e11, l'aulino Ca.rlo>. Marw.no, :\. : l'~lll.s<>. Costa., ~oe-li 10 Cintra. Julio 
Ov1<l10 Almintc:;, Urbano ile Gouvl:a. llei·mü: de Mello. fo\·enc;o de . .\guiar. At~gelo New, 
negitdo de )>l01'aes. Luiz Adolr>h o, C:araccio!o 1~.oclw. C:~Y:tli~an~.i , Encliüe:> :\!n.lta. Olympio 
Lamcnlia Lins. Leondo Co1•rê;i.. Plinio Cu.~.1do: (le Campos. godnguc~ Doria,FriJ.nci . .;co SuUl'(~ , 
P?ssidon.io àa. Ctu~ha, .. Fi.·a.nci~co ,\feiwa.stl'o, ~ln.~oel Ca!"t<tno . Eng-.:niü Tou~·inllo, Pi· 
Riva..úav1a. Conca., Py Crespo e Campos n he1ro Jun1'.,r, Je1·9ny:no . ~ronr.e1ro, Tor
Cill't,er. rina.to ~.Iorr,: 1·;l. . .TOSI.! Murtrnuo. Her2dia de 

$;i., Osea.r Go:foy.Irincu ~Iacl!:tdo, Augusto de 

. O Si:-. P1•esiclent:e - Responderam 
a_cb:tmada E-Penas 30 Sr::;. Deputatlos. Hoje 
nao ha sessao . 

Designo pll.l'it si:iguoda.-fc·ir:i. 2S do corrente 
o. mesma. ordem do <l ia de hoja, i:;to é: · ' 

. 2'' discuss;\o do projecto n. ~9, r!e 1SJ7. 
fixando a rlespE'z<t do Ministerio f.a~ Relações 
E~terio1•es pa.1•a. o exercido de lSüS tOr·<,"L
meato tlo Exte1·ior) ; 

Novn. cl iscus;iio dn pl'<'decto· n. ~o ,\. 11(." 

1897, sohre a emenda. ;;ubstituüva, o1fc1·eci:1a 
na 3·• d iscuss:lo do projecto n. ,18 B, 1le 18~Jô. 
autorizanclo o Governo a aln·ir o credito e3-
peclii! de l l ! :096$.SOO pam p<Lgarncnto dos 
ven.-·1mentos dos omc«1es que 1·e1'erte(·~un i1 
effectivid;ide elo serviço do exercito e da ar
ma•:a. pela reroi;<lç1io dos dec1·etos de 7 e 12 de 
abril de 1892 ; 

Nova discuss;i.o elo pl'ojecto ·n. 20 B, de 
1897, sobre a. emenda oírerer.ida. na nova. dis
cussiio do projecto n . 48 B, de 1896, autori-

Vasconcellos, Er ico Coolho, Ah·cs de Br ito 
.Jt:li•) Sa.!'ltos, B:i:-r os Fra.nco .Jnnior . Paulino 
de Souza. Junior , C:i.mpolina. , :-.r:wrinl-., 
c ,ilogeras . Almeida Gome~ , :-.!endes Pi
mentel , Car,.t1lho Mourão. Il(lef ,nso ,\l
vim, L:iiz Dcisi , Antero · Botelho. Octa
vi:ino de Brito. Ferreir;. Pi1·e:>. Lamou-
1:ier Grn.lorri::rlo, Thc·otonio d,~ J-,faga!hiies. '.\ia.
noel Füi;:;wdo. Edua;·d,. Pi:nentei, Olega.r io 
.\i:t<!id. l'ad::a, Rezm1dn. G::.ici:i'l Carvalho.!, · 
Casemir-o d•~ Roch:i.. l.emrio de Fr·eir.a.s, E•l-
111undo 1la Fon:;ecl!.. F1•ancisco Glicrrio. Ro
uo>l;·ho :'>1i1·:~1:da. . O\·idio Abrantes .. Luiz 
Auolpho. Xitvier :lo Vülle. :lienca.r Guitna· 
:-ii.~. L'1meaba Lins. Leoncio Corrb .. Lanro 
'.\fül!ei-. Paula Rumos, f2'i1ncisco Tolentioo, 
Pedro Ferreil·a.. l'linfo Casado, Guillon . Pos
sidonio du Cunh!l., Francisco A{enc:1stro,Pinto 
da Rocha., Vcsp:tsiano tle Albuquerque, Py 
Crespo, C:impos Cartier e ~ssia.no do Nas
cimento. 

Abr e-se a sessão . 
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E~ lida., e sem debate n.pprova.da a acta da 1-dar pi:m1. a ordem do dia a tliscussao. - de um 
Eessao do dia 22 do corrente. orçamento tã.o impurtante como P.ste, antes 

E' posta em discu~si:o a o.~fa do dia 23 do de terem sido ~istribuiti~ _à Gamara 1los 
(:Orrente. · Deput(:dos as i:abetlas exp!_1cativas do · mesmo 

· orço.menta. 
O $.r. Dezeez.·H FonteueUe Pa1•ece que, >em 3. distribuiç[o dessas ta.

diz · que a acta. ·do día. 2:3 <lechr:::, que 0 -bel!a.s, inufü .se to~·no. qualquer d~scus~ã.o 
orr.do1: n5.o se achav:i. presente, o quo a.lfa;; ~obre L1 _orç::i.iJ!ento fe_1to em ,globo. ~UJ~S par-
não exprime a.verfütde. . · cellas nu.o estao dev1c1amenct~ descnmrnadas. 

Aproveita a oppor·mni::la.tli! de :;.cho.r·se n.1 O SR.. SErtzEDEI.LO Co&íl.i:A - Apoi:ldo. 
tribuna para decit\1'3.r ctue ye:~ alguma deixou -
de ba.yer se~ão por acha.r·se · ause:ite, -pl'in· o· .Sa. CvEL!lO CINTRA CoP.suha. pois, :i. 
ci11a.lmente sem c:lua:i. partkipada.. S . Ex. si ~~ão julga. con•eu1cnt~i :i.d.iar este 

O ~::.·. P.r.·esb'dcntc- A :-.resa m:<.u
d:i.rá proceder á re,~tifica•;iio reclamada l)elo 
illustre Deputa.do_ • 

Em seguida e apprn·ii1.i!:i. r. acfa do di:i. ~3 
do cor.-enr.e. 

São l id{l.S e sem ~sb~tc appr<wadt:.s ~,s actas 
do~ dias 2~, 25 e~\: do cor;·cnte. 

orç:lmen~o. ainda que j:)Or 24 horas, atê que 
sej:tm diitribuidas as respectivõ:J.S k.bellas. · 

O S~·. P1.·csidcn~e - ,\. l\-!es:i. estâ 
ir.l'J rmada. de oae os t:tbe.llas r:oila.tl>as a este 
or~mento j a 1:iera:n à Coo:1missão e foram 
•listribui:!as, tendo sióo ent·cgu~s n. alguns 
S1'S. D;:>.puw.do,; aqu!, e 1 outros er::i SUM re
$h1enci:ts. 

-, ozEs - Nii:o recebemos. O Sr. J.>[iuio CaSê:i.dO (pala ord,mi) 
diz que. a.~!:and o-se n:i unte-s<Lh o Sr. :1Ia!'· 
tins Costa, Deputado pelo Rio G:·ande do O §r. Coc!ho C~nt!.·n (pgla ordem) 
Su ;, p:;-do :para que se n'.lrneie a Commi~~fo de::~·<.: í.11101•ma.t• •Í C:\mt1.:-;1, qur; n:fo e exa!ftO o 
qu.e o deYC introdi1zí1· ;it) l'<!<::nto. qu~ d.iz: s. ~\fos:i e o q<w a111rma é uma. ver· 

•',:de. 
O Sr. "~rll.!1 n.r J:Jlüetle1·ii::~h . .:,,oe.u ! .\s ta.bclla.s nilo fora.m disfribuido..s. (Apo:·a· 

(pela o,-d.i;,;) o b.;if'.·V:t 'Ili~ :.i.chand.:i :re n:i a :H2· dc,s . ) 
s;:i.la o Sr. Co%:c Jnnio'.', di:.:ll')·se o 1tr.ir1r:\1lo O or~.ilor •lbte.-:e um:< qu·~ d.oü. n.o. seu a.migo 
Sr_ ~re;;ldente no;r;e~:r r. cmnm.issão qu:: o o $1•. Ti;~ iQtheo. qu:tw!o 1Uembr·o da Com
deve in~roduz ir n' ' l·eci:;to . mi~ib .Je O;·i;arrn.mto. por obsequio e;:p1~ci•1l 

O !i!>r. l;">~·"~idon~é cvnvid:i. os Srs. 
3·· e 4 · secretarios ~~ i ~·em iecd.ier os mc~mo:;. 
senl.ior~, qu•!, se:i<fo int:·o·lnzid.üs no 1·r.cintll. 
prestam, junto •i M.e:;a, (1 com:•romí ,;s•) reb':
ment•~l. 

ORDE:.:r DO DIA 

E' annunriada ·a discussão i.lo pr-ojecto n. 2D. 
de 1$9í, fixando a despe?.o, do ..\f::iist~rio dos 
Ne~ocios ;las Rett~ões Ex:ter·lores par:i. o ex· 
erclcio de 1898 (Orç:i.in~n.to (lo Exterior). 

f _) $r .• 1'...n1orin:i Figueira -
(pela oi·dcm) declara. que pediu a palavra para 
perg untar ao S1·. presiden.te si j•~ Cél.(tucou a' 
concessão da pa.lavrn que lhe ha.via. feito. 

O SR. PR.E:irnE~TE - O Regimento de
termiM que quando são dados para a ordem 
do dia projec~os de leís a.nnuas, e. ordP,tll do 
dia precederá. o expediente. 

O SR. A~roaur FrGUEm.A. - Estou ~a.tis
feit-0 . 

O Sr .Coelho Ciub·a (pela ordem) 
Entra em duvida si o Sr. presidente devia. 

rlo i!lu~t:·~ ,Hrector· d<.'~ l.;1. :;<,ct·et.u.ri:1.. 
~.i.o lia. Oeput;1do que tenl1a rêc;it1i1~0 e:;;ta. 

t~0etl;;.. sinio 'l>' membros tl:i. 8..-nnmissfl•). 
:'O« l!onsr:guinte. i:1si:~te no 1:1e•.l!Jo que fez 

:i.S. E :-.:. 

O Sr. PauHn~> de :,;ou.zs:a .Ju.
u1o::.~ (pela. orde,.i) diz niio lhe parecei• qu<:: 
es~eja nos p:·~dentes da. ca.marn. esperar n 
entt-ega das tnbe!la.s. pu.rn. encetar-se o debate, 
des'~e que o pa.recer e;0tá na. 0i.-dem úo dia. 

Dem~fa. a secretaria. acab;i. de informar a. 
V. E::i.:. qi.10 as tabella.s fürarn di.stribnidas e 
en viadr,s pelo Correio. 

Como reiato1' do pa.rec:;r, <leve ~nforma.r 
qu~ •~S t:.iheUas pouco adeanta:n ao caso 
uc~u:.ll, puis coasmm das mbmas verbas tlo 
o:•çamento em >i:;or e mais a •erba decre
tad!\ no mmo passa.do para. uma. Legaçflo de 
Conwlados no l:nperio do J;J.pão. 

01·a., e;; tas verbas são conheci<hs da Ca
ma.:~, . porque constü.ra das leis em yjgor. 

E' e quo tem a dü~er; 

O Sr . . Pr:.ESIDE.~TE-Peço a·) nobre Depn· 
t a.do por Peruarubuco que haja do enviar o 
seu requerimento ú. Mesa. pam submeti;el-o o. 
votos. 
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Vem à Mesa, é lido e apo\ado o seguinte 

I:EQvERHIENTO 

Requeiro o a.11iameuto por 2,1 horas do pro
jeeto n. 29, <le 1897, ate <JUe sejam distri
buidas •is tabellas 1le orça.menta. 

Sala àa~ sessões, ;;.s de junho de lSDí.-
Coâ'w Ci;1/r(!. . 

Com:::m.rece o Sr. GaUino Loreto. 

niano fü•azi!, deputado eleito por Sergipe, 
r·ug;,i, ao Se. presidenb que ma.ode io.tro
duzil-o no recinto para pestar compromisrn. 

O §o.·. P~·eiõ:iideu~.e convida os Srs. 30 
e 4" secreta.rios a irem receber os mesmos 
senhores, que, sendo int:-oduzidos no rec into, 
pi·estam ,ju:1to :i Mesa o comp~·omisso regi-
mental. . . 

Con.tinúa a. d.is~u~si:ío d,1 art. 1° do projectÓ 
n. 29, tle I89i. · . 

O 8.::·.. :P:resi(lien-te - ~lotaran1 a . 
favo1· tlo requerimento 60 Srs. Deputados e O §t·. Coc!ho Cfn.t1~n (pelú of·dem) 
centrá 33, wtal 93. Ni:i.o ha numero. 1-Comprebende n, CaJU<.'!"tt a magua ci.ue 

o s::. ALCI:-;rio GuA"-'ABARA-Continu:?. a sente :leste mo1:-iento, • patente~nr1?-!he o 
<li<cu-~'io i f eclypsc que :.:.cacia de .. ~r o prrnc1p10 da 

.e ~-' • • a.utorid!l.<1e. Go digna.men;.(! representado pelo 
O SR.. PRE~rnc:x:r~-N'1 _ fór:m do Regi- Sr. pre~it!t?nte. sendo p'cn:i.mente desmen-

mento. cont:nua. a dlscussw. t ida. n. :i.ffirmaçii.Q d:::, Mes:,, em -virtude da in-
0 SR. L\.n:o '.l·ItTLER-Peço a pala.na fü~maçilo _da . Se~r~tarfr.. da que havia sido 

nelé' ordem. fo1ta a dtstrtbULçao 1h ; tabeUas do Orça-
~ · mento ~lo E:x:te:·ior pelos :::lrs. rep1·esentantes 

O Si~. PilEStnENTE-Tem a. paln:vl'a, pela, ila N'i\ção, quando um ['(;f;utado havia afiir-
Ortlem. o S1•. Laur(I llfü!lcr · l mado que tal distribu!<:S.o nã.o havia. sido 

O §~·. Lr1.uro ~S:utler (pel11. orrlem) 
po•gunta ao Sr·. presidente si niío é caso de 
se proceder ú ctw.maé!a, na fürma do Regi
mento. 

teita. 
Compreliende :i. C:1:na "ª ql1e. alem à.esse 

ccly~se, por <JUe ac;;.b:i. ,~,, p:i.::sar a >Iesa, um 
outro so manifestou. g-rl!f;:1s ao rcquetimento 
do seu illustre a.migo, Dc!)ufo.do por Sauta 

O Sr:.. PRESIDE~TE - A seS$ão foi aberta Cathurina. 
com 9:?. Srs. Deputados, na. votar;:lo que acaba n or;i_dor :i.prescntou um reque:--imento, 
de for lo:;,rar vcririt:ou-se a pr-eseu.;:;. de 03. pedindo o a.Jfamenb elo :::~o)ecto em discussão 

o Sr-:. LAl'.Ro MuLLER peusa nue 0 Re· :1m'c1ue lhe p:i.rccía. a.nor;~~8l, l't'.irn. mesmo dn.s 
!!lmento não estipula o caso em que se de\·e pra:x:;~· em quc ,~ese,1 ;i.?~ __ s;;u illus~re amigo~ 
faz(~l' .i chams.ila. pepu,aúo pelo. Rio .r. ,;, .tt:.ro, qu~ u!11 p.o 

. _ 1Jecw de tanr.a. unport.,.:ic1a, ·ma:ci,,u; na 
O SR,- P1~E:>!DE:\TE-P01s b1n:1 ; vae-se pro· ! acmallfade. tosse díscui.\C.o sem que <L Ctt.-

C~(ler u. cbarnj_u:;.. mti.r:i. tlos Deput:i.d0s cs;.ivr,-s~e devidamente 
ITucedcmdo-se á cha.nrn.d:l. vei•itlcn-sG :-, :pi·e· mform:it!:l. d~ t-01los o:> t!e"::~!!ies dessa despeza. 

S<m~a. (le mab 21 Srs. Dcput:i.dos: Silve1·io r:s~e 1·~qu.e1·tme11to :i. ;,::.e:;:i. declarou que 
Nerv. Aui:usto Montene"rO. ).Ia.tta lla<:ellar. ttnh:i. ohr.JuO 011 votos, ·~ pela confagem o 
Lu iz Doru1ngnes. F1·etle7'ico Borges. Barbo>a ~r •. pt•esidente declarou que 113.via sido pre
Li m1. CorOCllio da Fonsec;i.. Artlrnr PeixotlJ IJUdwado 11or falta ue llll:t101'0. 
Milton. Vergue de Abreu, i\I;;,rcolino Mouro.: ' O illus~1·e Deputado p..::1' Santa Ca.th~l'in~. 
Alc!ndo Guanab:.i.t·a., Timotheo d:i. Costa,.snva requerendo que se fizessr; ::.chama.•~a, vem pot 
Ca.>tro, Urbano ~farconcles. Alfi•eà.o Pínto.La- em relevo que nn. Car.1ars. ha.v1a numero 
ma.rtine, Al'~lrnr Diederi<"·l1si=.1~, Her·rnenegitdo mais que basw.?-te IJara. dar o req_uerimento 
de l\Ioraes. Caracciolo e Rivadaviii. coi•rêa. como approv;:i.tJO. 

· ?or consequencia. se1:1 querer augmentar 
O §.l.·. P.11·.a;;;h~ente - Re;ponderum n. affi~c;;ão a.D afilic~o,. ? o~ador renov:l: o re-

i .;ha.roada 114 Srs. Deputa.dos. !queL"nnemo que d1r1g1u. a Z..fosa, pedmdo o 
· adio.m~uto, per 24 hol"a~ d.a c\iscussã.o, deste 

o 8!!.•. Pinto da :!l:.~ocha (pela projecto, pa1•a que :possam ser estuda~as as 
arâcm)-Ach<tndo-se na ante-sala. o Si'. 1\'lar- tabel!as, que v,;ora. mtsmo acaba!ll <te se!.' 
çal Escobar, 11epu ta.do eleito pelo Rio Grande distribuiàas. 
e.lo Su!, pede <:.O Sr. presidente que fo.ça in
irc~uzil-o no recinto :para iiresfar comp1•0-
misso. 

O Sr. Rod1·igu.es no.ria (pela 
o;·dem)-Achando-se na ant.e-sa!a o Sr; Gemi· 

o §:r . .l!?~·es~der.:.te-A .Mesa, respon
dendo à interpella.ção de V. E~-, não fez 
ma.is do que dar a. inr.:>:·1!1.ação, que obteve 
do director da. Secretaria. Não poz. em duvida. 
a affirmaçuo do nobre Deputado. 
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As ta.bellas que mandei distribuir era.mo O SR.· PLtNlO. C . .\...'>Ano-Quanto a.o pedid.? de 
r esto daquellas que tinham s!do rlistribuidas ceed\to par:i. :pagamento dos ven:::íin.::ntos 
pelos Srs. Depntal1os em Scfü:: l\om:cilios. des~e ma1·ecl1:i.1, .cu nad_a tenho a _rl1ze:, ;1em 

O nobre Deput.ido apresentou um 1•equeri- a-OJ?JlOl'~ vis~ como·<! Po~er Jud1c1:1~·10, :ptõlo 
• meuto de a.diamente. e :i. i\Ie_s;i., cumprindo a 1 Orl!ao consincuo e _ auto '.1·1z..1do. do ::>u_pre'.no 

disp0Sic5.o t~O Regimento. submetteu a votos. ! Tribunal do. .Republlca, .Julgt\U mconst1t_uc1.o
Não havendo numero n~ occa.siilo. ficou esse nal a rcfot"ma. e condemuou ?- Faz~n 1 l:i. Nac10-
requerimeuto prejudicado. . ! na\ a pa~:tr todos o;; vencimentos que es>e 

Por consequenci:~, a Mesti. não fez ms.\$ do! offici:i.l deixn1•u. de -percebei· duro.~~e o tempo 
que cumprir a disposição rcgiment.il, qne em qun 10ra privado do c,xc:rc1c10 do seu 
manda proceder ú cha.m:111:i.. - posto. _ 

,\"'ora. ha nume1·0, V. E~. renove o reque- O marechaL\lmelda Barreto ~i'OJ?OZ a :.wçao 
rirn~nto; "IOU submettel·o a votois. competente eont.ra. a Fnentl;i L'.ac!on~_l ~ o.b-

" · . · · , b teve setitenca favora-çel do Poc1e1· JUtlic1<1r:o; 
~ompa1·e~em mais os ~rs. Ams10 ~e A rrn. 0 mesmo nii.Ô acontece e!ll rel:,çilo aos ou~r .. s 

Elias. M:ir tm.s •. Castr~ Rellelln. Jo:bo Lop_e!I, oJrciae· relot·roados p':llos deci·etos de; e 12. 
Martrns Jumor, .Moreira. Al,;es e Nogue1ta , t. b• -~ 
J · ue :i. rii. 
umor · 

1 

o credito que se pede pam o mal'<'Chl'.-l 
• -\hneid~ Barreto, está a.mparudo pelo pre.;tt-

0 Sr. P:res1<:1-ente-O 1~ou1•e Depn- ;,io 0 força de uma sentenc;-a. }las~uda cm,jul
fado, o Sr. Coelho ~mtra_ a.c:ib:~ ae. requei·~r ! ~o.<lo, ao p:i.sso que. em rela:;ão ar)s outr·os 
n~virn~~ute que :i. d1scu,,;sao .. d? proJecto -~~ ~91 officiaes, n:i.ila. ha. que possa a:ut0ril.ar o pe
s~~ aâ!ada por ~4 ho.ro.s .... te serem d1-.11-!rlitlo de crerfüo. que ,,e contem r.1 emeada. 
bui.<la.s as tespect1vas iabe!la,s. . ora em õ.isrnssüo. (Apoic>.rlo.<.) 

Os :>en11o~es que approvarem o req11er1· ! Para que esse; oiilciaes pudessem. !'ecel1er 
men~o. que1~:im levantnr-se. e conserv:.w-se os seus vencimentos <.1.tra.mdo~ e:·:t rr.b tor 
de pe, afü..'l ue se pr·oceder <L contagem dos 1 que elles tives~em proceclimcnio ic.lent!c::o ao 
Yotos. . · do marecl.J.al Almeida Bai·reto ; isto e. e1';\ 

( Votamm. tt f(!U&r 74 Sí"s. JJcpi!lados e l)l'Miso que pleitea.s~em o seu direi-co per;;nte 
co;itra 34.) o Poder Ju<llcin.rio. que me p:irece ser lleSte 

o requetimento foi u:pprovaúo: fica.. por- c:wo, o uuico competente.. . . . ~ 
tnnt.o. adiada a di~cussão do prcijecto n. w. 1\il.o contesto a es~es oflicia.es o direito que 
de 1897. por 2-1 horas. ell<'S tenll:i.m de rrceber 0$ seus vcmcimenfos 

atr::1.zados ; mas. o Po11c1· compet.eo te. j;o.r;1. 
E' a.nnunci:Lll:t :i:no\•a. di;;cus~;io do pi•oje<:t{I a.rerir desse direito. para ;tquilat;tl·~. no caso 

u. :!O A, de l89i. sul.i1·e :i. emt\11<ln suuslitu· p;\rticuhll' oc~nrrente, e ptu-a .::oi:!tte~an.1·_ a 
tiYa.. oíl'et·ecitla. lltL 3" di~cussJ.o do projc:cto Fa:r.end;.1. :\a<:iona! 30 na.;::amento, nao pode ::e!.' 
n . .J8 n, ·1c:, I8Ul i, au~1)1·i;:;J.orlo o 1.iovel'llo a m.m 0 Poder LcgisL:th·o. :.iem o Executivo . 
:\brir o c:·edito especial r!o 11 !:1191:::::,::;ou, pa.r:l (ilpc.irrdog.) . 
pag:tmenr.o dos \·encim.::11t•;s dos ntfidu~~ que A mis~ã.o do Po<ler L<,gif.lo.ti\·o, como r, pro
revt:1-i.era.m a. ell'<•ctivid:v1e 110 s1·rviçu rlo ex- pria. p:il:~v_rt1. indic;.1. e como ~stâ. t!~"'.~.td•i · na. 
erci to e 1la a.•·ma1la p()l3. l'eW•g:11;iív dos ilc- constitulÇ<iO iht Republ:ca. H legtsl:J.r e, no 
ct•ctos de i e 12 de ;i.bnl Je lb<J:..'.. em tanto. 0 q uc se pi·etende fazer com este. 

emenda. é a.ppllcat· umc. ~enten~~1. a outros 
O Sr. Plh-1.io C:.!!Sa<l() - Sr. Pre- casos p:irticu!:i.rfS . _ . _ 

sid~nte. tomo a. pnlav_ra pa1~i Impugnar o como pód.e a cani:ira. eJ:-0Íi1c io Jll,'.lnuar ef
pi·oJecto n. 20 ,~, 9ue i·. Ex. ac~ba de_Jer_e recwn.r e~se pr1garoe-:i to ~ Em vti-tu(~e de q_'..;e 
de mbmetter a i llustl'a.Lla cous1deraçao o~ pr·incipio vae a. camal'a condemn.at· a Fazcnd<~ 
Gamara. Nacional ao parramento dos vencunentos dcs-

Trata.-se de uma cmend:.i. s~bstlti1tiva o!fe· 1 se:> ofiieiaes. quando <:llles na.da requorera.m, 
recida na 3" di~c:ussao do proJecto n. 4~ B, nem procur:o1·ü.m p1·ovaro seu cJ ireiw pe!'ante 
de 1896. autor;za.ndo o Governo a.. abrir o 0 Poder competente~ 
credito especial de 11 l :ú~16=$5{)0, para paga- Ao Poder l!::.:rncuti-vo t:tmbem nuo compete 
ment? ·de off!c:i.aes reformad9s e. que l'e:e1'te- a. n.puraç.ão desse direito. __ .. 
ra.m a effect1v1da.de do serv1'.o ao e:x.ercrto. corno muito bem disse o meu a.1stmcto 

O projecto n . 48 B, de 1896. mandou pugar ami"O. illustrado representante do .Maro.obão, 
ao marechal .José de Almeida. Bo.rrP.to ti. qua.n- 0 srº Dr Luiz oominuues. no luminoso pa.re
tia. de 2.5 ::3~6$ dr: v_enci.mento~ ~tra.zado.5 por cerque ô. e~se respeito etÍ1ittiu. o. l iquidaç~o 
ter S. Ex. ~evertido a dfect1v1clai.le do st:r· de,..,se direito é mn.tel·ia contenck)~a.; e nos 
viço do exercno. não temos, no rei;imen actua.l, contencioso 

O SR. AUGGSTO SEvEM - Pol' sentença ju- admioistrativo, convindo notar qt:.:.-; teclas as 
dicia.ria. questões contenciosas que, no rog1mcn mo-
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narcbko. eram rla. alçaéla ~o Podei; · Admin is- 'póde proferir sentenças diversas em caso.; 
trativo, i1assararn partL o Poder .Juiiici:>rio, que pa.reç;1m iclenticos. (Apoimlos.) .. . 
eni_ vJrtmlo 1i.<t, CClustitui•;ãú ele :'!4 de_ fevn- ."iind1~ agoi·a, o ::en<tdor Antonio A;i;ereclo 
l•eic·o e ll:l lei n. :~ZI, de 20 dt~ noveml11·0 acnb11 de relatar o q1rn se dcm n<> Sup1'l•mo 
de l894. T!'ibunal. · · 
· · Nem se diga que· o Polei· Exec:utivq. rern:- O Sup1'emo Trilium~l julgou-se in'!onrpe· 
gan<lo, com O.i àer:reto~ .Je :~1 d1~ ontu1i!'Ó e de teute pno. d~cidir o. que>tiio de limites entre 
14 de novem!:rro de lf>95, o.;; <lecretos dei e 12 os Estitdcs dt! M\m~s e Goyaz, declarando que 
de abril de 1S92, estendeu o. tot!os e~ses om- o unico Podei· competentk pa.ra o fazer er ,i. 
ciaes ref01·maclos a dontrina do uc:;ú:·dão p1·0- o Poder Legislativo; no emtanw. 11a. poucos 
ferido pelo Supr-emo Trihuna! Fedet:\l da Re· di;:sjulgou-~e cr:.mpe~ente para. 1!erim1r um 
publica, füt c;iusa. tlo ma-!•cchal Almei··!a. Ear· coufilet0 de n:•t~;reza iguo.1:-a q_uestttO de li-
reto. rníte;e?rt1·e os Estados de Goy3z e tle Matto 

Isto seria um completo absurdo. Grosso. 
O Execut!vo, IJUe t<::n ;:s su~!.S attribuiçiks Bilro ~e Y\: qi:c o Supremo T1»bunal te>e 

l imito.elas pe:la ConstiLuiçüo, n~o pôde es"en- duas opini<le:; sobre um só assump;J). pro
der. não póde ampl:ar · os c:1Ieito;; de uma. ferindo duas clecisõ;;>: u.ntugoníeas <lID uma 
senleo~-:i. 1\ 0 Poder fodicia.rio. ~u c~pecie . {Apoiados. ) 

T;~l pr~cedí::nento, ! t>riudo <l e frente &. _!lar- A' Yista <l;J.S raziies que acabo de expender. 
mo!11a. e m<lependenc1a dos ~ode~es pu1Jl1co:, ''oto contra. o pi-ojE!cto n. :zo A, ot:edeceudo 
seria m:1mfest(!.mentc meons11tuc:1on:il. tlu si1mente a. um se:nt imc.nt-0 de resneito 

O q~e o Po9er E:.:ec:utivo f<:z: tilo ~ó:i:i:.ntc. I pC'la. Yerüa<le ~or.stirnciona.l. Si um (~utro 
recons1d<•ra.1wo os seu:; i:ropr1os <!dos, foi re- qualquet' sen~lmento p~ldl·~•e influir no meu 
vogai• os decretos tfo rel ür ma . .. . es_pil·i t<J. no meu mdlo c?e p:;u~;u·, seria., então, 

Rele?a, todani, ponroerar· que l5S:J mesmo 0 scnt.irnllntc· rfo arnisade. pois ent1·e este~ 
elle não po•1ia ter·. feito, em reln.::âo ao de· cfildncs E"~tú o meu gran..l<:> a1ai~,, '-' pa1•c:mte 
cl'eto de 12 de abril. "Emer.:tl Menna Barreto. a quem me li:::i-m 

:Sr. wesidente, V. E:;:. stbe que es~e de· ~Stl'l!ito~ !?.~!OS de S)'lT!Jl~thia e de estima: e a 
ereto. 1azendo -part.~ dos ~ctlls pr;\t1ct1.<lus quem 0 Rio Granc1c (lo Sul deve assignalatlos 
JJelo Mare~h.al ~loriano Peixoto ~urante o ~erviços. 
es:.~,.lo. d7 sm_?~ :01 .. ~pprovado :p~r ~e1 ex~~·e~5a 

1 

~1ns. acima .<:cs>as c~nside. raçii1~s está o 
do PClie! Legi~laino, a le1 de o oc :lgOhO lle cmOlpl'illleO:.o (]o dev.:r ae Deputado, CJl!O me 
1892. . . faz Vl! tar cc1nt1·:i um projéctu que ~e mo 

~e.ntlo, pois, ~ decreto de 12 ~le ::ibr1~ :i.d· ;itlgm'll inl'un~titudonal e que. nu caso do 
qu~r1do, om vtrtude 1!c::::;::_ lei •. .nm rnso· ser a:;ipr<1 Y;ulo, 1·ao fü•mar um precedente 
ph1.::maYel caracter ü:gnl. nau pooia :SCI' rc· ele Iastim:.wei~ conseq :iencm:s. ppuíadv~ .} 
vogado pelo Poiler Exccuti.vo que. como 
V. Ex . snbe. não tem C<lmpetenei;L i;nr:i. re
v o;rar nen:i p:i.r·a annufüu· <>S leis 1lo Con
grei;so. (:lpoiodos.) E. <to cont rnrio. deve ct:i· 
dar de ;;ua fiel exooi:ç:io. como tlntermi:1:i. 
o art. 48 da Con::tituic:ão dil. Repul;?it'a. 

Or-:i., si a !ei do 5 de :i.go~r.o de !8!J~ lega
lizou o decrete de 12 •le abril e, si, Podal' 
com-petente, o Supremo Tribunal ila. Rcpu· 
blica julgou iuconstitucioual apenas a re
forma do marechr.l ;drneida B:irreto, 11i1o 
se pront:ncia.n<\o absolutamente, co~o 3.l iús 
nii.o podia fo.zer, a respeito .~as refoi·m!is !\(J$ 
outi•os ofüciacs. segue-se !cgic:imente que 
esse$ o!Iici:l.es só -pode1·ã.o pei:e .. bet· seus '.'Eln· 
cimentos atraz::i.do:; qn«nM obtiverein 11ma 
sent(mca do Poder .Judidar·:o condemr:an
do a. Fazenda Nacion:il a e;:;se pagamento. 
( Apr; fodos.) 
. Dir-se·ha que os cas(IS de todos esses offi
cin.es são an:i.logos, hornoge11eo~. pel'ie íta
ruente identicos ao caso do rnarechn.l Almeidu. 
Ban·et o. · 

Não importa que sejam. Só o .Tudiciario e 
competente paro. julgar do v:ílor e proce
Jenci:l. dessa allcgaçiio, ma:>1imé qu.uldo ellc 

C:uu:u:I. V. 11 

o §1·. ~ei:.·zedello Corrt~:l-Sr. 
!ll'l!:>identc. au&~ do ti.wmular :1 respeito do 
i•l'OJl'cto. oi'll. cm debate. algumas cousiüer:u
<;üe:•, peçC> a V. F.x. ;;. fn;•za de m:intla.r-me o 
pl'ojei.: tv i:. 48 B, d.e 1896 . (Pmmi) . . 

Emqtw.nto nfio me chei?:i. :is mãos esse 
pi-uje·;to. qae ~ol :cttei a. V. Ex., devo adean
t::u· ú. Camara algumas consideraç.õe~ a res
peito dP a~sumpío em 1liscossi10_.. 

Faco neste momento, ccmo .ia. tenho feito 
em outrns cccasiões. :i. decl;n•aç1io pe~·ante 3 
Cam~.ra Ge ~olidarierlude a m;J.is intima e 
px·ofundn. com o ;;ov~mo que praticou os 
acto~ que r.era.m e:n. result:::.do :i. refoi•ma dos 
13 geueraes . 

Ainda ha dias, a Cumai•r.. assistiu. ern di~
cussão ma.is ou menos violenta. a. affirrn1\çii.o 
i!e que eu havia. em um momento dado, 
n<!Stc reciuto, pronunciado um discurso em 
que acres censuras era.m fei tas ao Presiàente 
do. R2pub1ie<t do· então pela reforma 6os 13 
ge::iemes. acto que :co emto.nto eu hasi:1 prll.
tic..'\tio, acto imrn. o qtm.l eu havia contri- . 
buido . 
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Leram-se ness:i. o~cas1ao ligeiros tred1C\S l NU.o ha :i.q_u i evolnç:Io. não ll:i. aqui dizer 
trunctHfos de diseur.sos meus. em que s\l m'o- lwntem o ~ím -r. dizer hoje o n;l.o. v_ E:x:. 
cu~ou ei;conü•:' • .:' ::-.Jxi.se necec$a~·ia INr:t ê~s:i ! com:l';·1>. hcnflc l'~;·Jeib.m<lnte l1em que, riara 
afürm:!ÇJ.o falsa e desti1uidlt de todo o fun-: ~ünu· o; altos intcre~se;; put:ilicos. o Governo 
damento. - 1 ele (,n:tw te•'e nu~os.sldadc de r el.orma.1· vio!en
.. Ji~~in.is. to1•no a rnpctir, torno affirma1·. J tam•:1ne 13 g(<nc:·a.es de mar e terra. de 
Jama.1:;, quando o !,:"o>·erno de então praticou ci:.stf: 'a.l-o.~ rle>ida.mentr. sa.lnmdo n pr\ncip1o 
os actos de 1.1 éfe abril em relaçiio à refo:•ma 1 ~1e autm·itl:!oe e nw,s do que isso os destinos 
dos I:3 generaes. jám<~is os m-,~ticou conven.- j d:i. :)rn;1rí:i. Re;iui:iilc;;.; mas TJassa:11ü o perigo, 
cido de que não 'i<i pr.:i.ticn:t' "um rrcto ille!!:i.L. ~c-renado~ o~ ·animo;. restabeleciila :t ordem 
um :i.cto de forço.. - i r.:o:·mal. afasta.de> todo o receb de qualquer 

Proticou cOm llone~t(I. cn:iscienda. e sere- j ac1··~0 deste:> me~mos indiv:duos si. elles re
n:i,mente seguro íl ceno Cie que cum1•ria o seu 1 coÍ•rcrum RO~ trílrnnaes ;lo p<1iz, si s<iguiram 
de.,.~r. pvrquc. qn:;.ntlo se inici<l.m nes~r.• oz tra.mitfs leg:ies e vicra.m pe;lir ao poi.!er 
pa._iz o regimen dn. cau1.~ilbr:~em. qnanrlo l3 ! r.ornpet.entc a repara.;;ii.o do acto d"1 torça. 
.ofiiciaes genern.Gs de rna;> e tt~:~1·;:-:." :·e :-tntcpu- i qn'~ ch1cum~t:incl3's e:::;pccia.cs justítlca.rnff1, 
nl'.am ª? podei· consfüuid0. as bis e!:>. ilepu-1 n~o vejti razlJ :p:i.r·:;. qne nii.o se>jam 1·e:net
bl1ca, a propr;:i Constituição. e: vinham. tül::ts 1m pcssc à o.i; seus dir eitos r.esdo que 
em manife.:no publico dictar ;:11 P;·esi•1en:c ,fa 1 de::app:i.rece:·am nb,,olufamente do scon.:.rlo 
Uepub!ica. ~:. normc. d.e co:1d nc~:1... q ~i..e de\~~a o~ lll~Lh~o~ que ~ctu~u.·:1.:n no esph,ito ])U .. 
ter, o modo p:l!' que devia ;!g:lr, o moclo per b! ico e no espírito do primeiro magisfrado da 
que devia. governar o p:tiz, e.,.se pr·esi(!.ente 1 N"aç;J.o po.1·;i. ~tsi;i::;al·o~. para retir·a:·-llJes as 
da Repub!ica,e>ste_ presidente :ião :inll:t o~tra ! honras e toda a.cçuo que pol' a.c:tso pndessem 
c::ou~a a fa.zer sJJmo :>al Q;;: os alto_:; p1·rnc1plos 1 te:• preval2ceado-se dos seus po:;tos. 
que llle est~1.vam ~onfi:i.õü~, s:!.lvar o ~ecD!·o i ?ol es ta a doutrina. que sustent~i que ainda 
da R(~publi c:{, sa h·m· ;i, woprii1 Con.•títui.,:ito. l hoje sfütcnto e qt;e me -parece perreita
saJrnr a p!'Opria sociGd:tde elos ;.(;~ig"c!S q::e mente i;1ataca.-el, e.sp~cin.Lmente si consul· 
e!lL_ào se (te.<enliav:~m.~astiga11d,) :\.quelle~ que tc.1·mo~ o :i.mo1' 11uo devemos is inst ituições 
assrm :1mcaça:'i.'.m. as institl!iç0~s. que cont~ibuimos pa.m fundn.~ em 15 dfl 110-

Por isso açre::isei·me ;) .. 1k·c!J.!'.iU\ qaand0 fiz .vembrc de !898. 
::i. affirmação àe que o ;:-o ·:Hao h:i.via j.)1·::.-;.i- Foi ait1d::. e!":l vlrmüe das considerações 
cado um ;L f~to ill•'gal. ~ t:e o J1;i\-it~ pr·aticado qne m o li:·ili1:rnt;imente fonnnlou n:L t,rib:.inn. 
:por :üw. nec:(,s:,i daLlc pu' · li.~:~. porque p,·inc!-i o no:::.,; L~eputado que me pl'ece:t,~u. i!lu~tt-e 
pios mais :i.lto~, mais e!e1·ados d.o que 1\lrel-1 rcp1·e.;;cnt-~nte pelo füç Gr:rnde U.o :sul, que. 
tosin. r! ivi1lunes. deste~ ou <laq1:~He$ ~~8 :;.. ch0- qw1_n . .ilo tive cl)nhecíf'.lmltJ :pe_los jorn~es de 
vam comp1·0:-:-iett·:•!o~ no. ücc:.isw.o_ b!<n. uao e;~wo J•) decrc~ro •lo ::.t·. Prest(te:Jtc d:L Rep:i
hesi~o r:U? C:~cla1%r p••;·;;.nw o meu p:i.iz. <~~-): llli.:::i fü;.:0!1d·J extcn~~ ~~;"L u. tfldu:; ~$ offi1.:~o.es de 
suc:nndo wr.e1ra. ri;s~lU!!~abdi : !::tde , esi;a doa- mar e tl'.!:·1·:!. que han•~~ tomac10 pa!v.' nos 
t1•ina: que t:J.l~t>: a~ Yaes que o-; aiL;; inter-1 acontecimentos <le 'i f' l ~ 11c ;thril a sentença 
e~ses pub!icos i'ore:n comp1·o!n;~t•idos. todas li J:•'.fa no casú especi:~H~si:no do ~fa.!'echal :\l
a~ 'ezes que :i. base uct~ HO~~u.s imütuiç1)cs meitfa B:i.rre w f!U vim :i. r.ribun;i. susten
esti,er abaln.da. 1:mfim. t:Jdn;; as y~zcs w.w. t:>.r ''"fa 1l:mtrh1:t () vet'bel':W com :i m::.:<:imo. 
os destinos da Republica. ;i. :m;t ~egur·an(:n.°, a 1 enm:•gi" e :·t ;:10.io:• sinc~1·i.!rl.'ie, o :St'. Presl
sun. solidez estive1•em a:n.:i!.r;a.tlos por· indi \'i- j '!ente eh Rc).lubJic:c. ;,elo ex:ces;;o de poder 
duos por mais respeífavefa que $eja;n, ct•!e >C <]Ue a.cB..h~ (\0 r;i-a.tica.1·. írl';est.in1'.o-se de po· 
traa~ror·mem em cau<.!iUiO;; e~ -;·!s 0~1 em c·~u- 1 det·es rrne n;fo 1t1.3 silo con!e~·:d.os ?1ela Consti
dilhcs milit:ire5, o Pofie).' Publico niio tP-m 1· mição: ele fa.za~ extensivas senténças de tri
outr:i. cousa a. fozer sinão su.t.-ar a. socle'tacle, bun;ie:; do pa.iz :J. c:i.sos o.na.logos tosse _como si 
guardar as bstitni~·ões 1101• ti:dos o> meios, 2.tttr ibuiçi:.o do Pode!· ExE:e~tivo estardes
mel:'mo aquclles que signifiquem act1);; de ! cobrin:·io cs.sos anala.gos para applicar sen
força.. si .;.cas•) o.> meio> Ol·dillêirio.~ foretl! 1 tenças dad'1s em :::a:;os especialíssimos. 
inell'icazes .e in1uro:lcuos. Cvndernnei ness}1 occasião o 3.ctun.l P11~si ... 

Foi em virtu'de desta. opiniií.o qae. qu~n,lo det:ti; rio:' c~~:oe abuso de poileL'. por essa má 
se r!tscu~i:1 i:!cldentsJmente este '.1ssumpto.in- ·,. inte!•pret:i-çiio que. tlavc. ª. suo.s attribu~ções 
terrc:11p1ü.o por .8..partc~ .. de::~ht!•el que o neto const1tuc1orrae3: .. _...\..HJda. ma1s, puz ern ev1den
ora il\egal: m:>s 1.tm'. :>i m•\ pet'g_um~~s~em .si 1 ci;1 que .~ S». Pt'e~ide;it~ neste dec,·eto ha.ví:i. 
dm-e1·1;:i, ~e:· rn:tnklo . eu dec:ar•lr1a. com to.ta. commatt ulo a fov1ünua.ue tlc esquecer-se rio 
a r1·:1nquez~. que. tcn•1n ~udad•J z~s <::il•cam- seu passado. de e~quecer·se 11a. sol.idar!ecladc 
50tancins. não ha•~e::id.ci m<!.is peri:.;-c1~ para :1. itlie havia mantido com o g:o•e1·rw de então, 
socit' r1a.dr:, i1ny Jtcntcs [l(j uelks que 1n·.1 t!- po~·que nesse memoravel decreto nã.o lia. uma 
<l<'n·am :t rebclcih [ 11l':t :i µir a.di:•.va que es:;es l só ptüavra, um só trecllo, uma só :phrase, uma. 
acto3 não <leYeriain ;;et ma.ntidç.s. só linha que juatifia_ue o podel' dti então que 
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havia. ]?r•tticrido este acto. pela necessidade se assoalha. .. 1ue ~emos, de longa. data, ao Pre
mais alta de -sal>"ação publica, quando no sidente da. Republicà, :to ,governo, apezar de 
emta.nto S. Ex. ha.v.ia sido um do~ aue mais todas :i.s difficuldades ·q_ue ~e propala que te
pressuroSa.!ln!nte, com mais entllusia'smo, h~· mcs creado tle muito tempo 110 Poder Publico; 
Yfo.m affümado ao µ:ovcrno de entiío ti. sua apezar de todos os emharüÇ05 que se preten,;le 
solid::i.1•!edade em um celebre tdegramm:i. que que temos creado no Congre8SO ao Governo, 
passou á. historia e no qual s. Ex. qmlificava e!l. Sr. presidente, tiío fóra estava no em~ 
esses actos de salvadores d;').S if!stituições, da tanto da 1m:occupação de fa.i~r o~posiçiio :i.o 
ordem e d~t Republica. governo uctua.l, t5.o perigosa masmo acha.va. 

Ern. esse mesmo Presidente da Republica a occasião para provocar dissenções e emba.
que tempos depois, abusan·io das attribuições r::i.çcs a m:.i,rclla ,natural da administração, 
que !!te fo1·arn conferidas pela Constituição, quando o pt•.iz se vê assoberbado por uma 
vinll[l. tomar e:x:te.miv;t~ >.entencas, declaranJo enot•ui.e crise er.onomíc::. e fin~nceira, quando 
neste decreto que o ucto pr-a~icauo prJlo Mar·e- os embaraços que assaltam o Tl.lesouro são te
clrn.r Flm•iano e pelos seus r1ous min:sr.1·os ma.i.; merosos e não se pó·1e p~eve1• qual a wluç1io 
responsa.vois por ellc.>, eu que estou na tri- que 1Hi. de ter u. pr·esente crise ec:onomica pela. 
buu~ e o Sr. almirante. Custo~io .José. d8 ~Iell0, 1 <li_fü. w~tdade ele. <l~scobrír providencias que 
er;i um acto de f,.irço. acto inconstnuctonal, vao üe encontro :lS urgenc1as do Thesouro; 
violenr.o, sem accrescerita.1· uma só pa!:.tvra., ~u. Sr.Pre.;;ident<:>, membro da Comr:::iissão de 
um:, só plira~e l]uc justificasse o ;.:ove.rno de Or;::.n.mento. :qiem1· de tudo ísto. de todn. estr. 
entãfr que os havia praticado. m:·~ vontarlc (com fremia), entencli cobrir com 

O <:; ~r . , .\ • ·-\I v E,- ,,. a mi:~!1a :isstgnatm·'" este ucw, com:ordando 
.. R- . .. oiu.m .. \ .• L< E~ - as · ·•· r:i~srno •o no l'~''e"C!r nuc m~nuaY:l d·ir cento e onz"' 

'lM b:i. ··l" co111·e~·ar qt•e os .,ct·'s e ... •n 111con e 1 '~· - '1 '"' ~ -~ --it ~;"'- -~ ' · '"' " t .... _ - • conto~ adUTerent.es officíaes. dinheiro que em 
,t .u .onaes. , grande 1:arto ji o ~overno hu.via despen- · 

o Sito SEn.Zl:::PF.LLCl ConRf;A-Sim. ma..s t~rn-r d ido. 
bGm :tc:abo t!e dizer ao paiz r1uc eram u.ct0s Eru::n estRs. Sr. :n•esidente, as considera
necessa.1·ios, preciso:> ii ~· 1 !vação p11blic:~ e que çi:íes que queri:1 fazer para mostrar a V. Ex. 
se .ir1:~:fic:.i.va:11 pr,h necc::;~id~Je de limpar o as l·azõcs do meu pro;;edíme1:to n~sLe as
c~.minh:i da. 1-te~mblict. o geu futuro. o~ srns sumpto em que naturalmente d1vorc10·m.e de 
destinos de c:i.ui.lUh:q;cw. muito;; c::imp..1nheh·os votando pelo pl'OJectr; 

S., , . . .. ~ . ., º'. 1 por c~m üupla consià.e~·a~·ão: de um lildO ier 
O ... \f, 1,u ... -1.. ._1,> B~- O tl~ue.o diz o ass!:::nado ª''· qualidade de membro da Co:n-

c0nr.rnrio. ·· mi:;sio ·!e Orçamento um parecer a respeito 
O S1-:. SE:1:z<:t•r:u.o Con::i~_.1_ - O que e;;tou 

dizf'n::o é qu~ 11A,te dec1·eto S. Ex. csqucceu
sc do seu pa.ssach ein L't'l<tr;iío :w :Vlared1a.l Flo
riano, porqu,, tua.i!ii-niu ;, •'ama.l'a. que, quando 
e~;:es uct,;;, lür:u11 pr:1tll':tdu:;., lWl üos homerr~ 
q ne m:•is ~e :i.prr:s~ararn c111 tr~tz.:r· "º ;;·o,·erno 
upplausos. e que se ac:t:a.va revestido ..te enor
me pre;;tigio. que fora. Pri;sideni.e do Senado e 
Vice-Presiaente da Rt;publica ; este ho!t1em 
foi o actual Presidente da Republica, o Sr. 
P.rudente de Moraes, que disse cm teleg1·am
ma. uo governo 1le er.tão, que ap;:i!;i.udla o 
neto, porque elle antes de tuclo Síllva,v>< a Re
publica. as instítuiç<ies e a. ordem publica. 

üo v.~sumpto; e da omro. parque tendo sido 
iuií: nem~ c;i.usa. tendo s i•"1o um dos ministros 
~le encií.o qc.e mais influiu no espirito do m:i.r~
dw.1 p;i,rv. a r·el~}rma. dos 13 ~eneraes, que 
1rrn.ic~ ooinon para. este acto de energia., não 
que1·ia.q 11anuo o Poder Judiciario havia dado 
uma sentença e~pecial ;t res[)eito de uro mi 
lit;i.r CJ o Poder Publico fazia.-a extensiva. a.os 
i.lemais, pagamlo·llles mesmo antes. da. aber·
tur;i tio credito. crear difficuldades ao Go
,:.er;:io deixando-o a descobel'to em um escan· 
dato do5ta. ordem. 

O SR. BEzEB.1.HL FoNTEN"ELLE di um aparte. 
o Sn.. SERZEDELLD CORRE . .\, - Tenho con-

0 Sn.. FRA.XC1sco· GLICERIO l:á um .aparte. cluido. (211Hito bem; mtiito bem.) -

O SR. :iERzEDELLo Comt~:,\. - Dito isto, Sr-. 
president-~. davo d.eclar·:i;r a '.'. Ex. que não 
tendo encontrado correctivo va.ra o acto do 
Presidente da Republica que ià::iv, extensiva 
a sentenç<1 especüü do marechal ll.lmeii.la 
Barreto a todo.;; os cfficiaes de mure terra, 
tendo a.o contra.rio s:1bido que o Governo t!e 
S. E~. já se havia apr·ess:vio em mn.ntl~i1· pú
gar a i:stes officia~s vencimentos que lhes de
vfa.m ser conJeridos em virtutle ele se:1tenr;a., 
e que a u bertum do crr.dit.o era mera form<J,
lidade, eu, a.pezar de toda. a.. mi vontade que 

OS.-. B:rn·l>os.a L:Ema. - Sr. pre· 
siclcnte, veal.J.o justific-1.l' o voto em con.tr;;.rio 
quo cada ;·ez estou mtüs disposto ~ p1•oferír 
na. ddiberaç~o sobre este p1·ojecto. 

lntlepenclei·rtemente uo,; motivos que fon· 
damzmara.m o ucio altamente pa.triotico 
com que o ~la.rccha.l Flo1·i:mo Peixoto es
mug-ou n. p1·1ineira teututiva da caudi
Jh:i.gem rnt RopuiJlica Brazileil'n. (apoiados); 
it1depe11dentemente de outros motivos a que 
alludiram os meus honra.dos collegas que me 
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preced~m na. tribuna. uma. queiitilo theorica o SR. BAnnos.-\.LL\1..\.- AS>'iro, pi;iis, · o que 
S~. pres1t1ente, p·\t'ece-me que .iustific:1. snm- se vem pe,~ir [~ C;i.mara. dos I)~putndos ê 
~1entemen~e o meu voto contrario ·ao pro- que se homologue um <iClo dn Sl'. Prc;;i
.Je<:~a · dente da. Republica. que n. mim se me n.tigura. 

. Nilo l"i .e'.n n~nllllf!.l ~d !;r.i lla Co:Jst!!.uiçiio inccnte:;ta1•cl1riente ill•:gn.l, qnc a mim p<t1•c-· 
ll~: .Republica. n;!O v1 tu.o llOuco cm nenhuma ce-rne exorbitar das normas traçad;i,s na. Con
let . q_ue pl·o111ane de.;;tc estatuto bü.sico dis- stituiç:'ío Federal. dos limi!es impostos à. sua 
i 1os1çao que des~e ·a.ü honrado Presidente competencia. <kChefe do Podei· Executi~o. 
da H.epi1blica competencia parJ. anrpliar n.s Aliás, Sr. ;iresidenic.>, àe · ha :poucos dias 
sentenças do Peder J ud!éia.rto, pelo modo vou me a.co~tumando a. não estr~.i.n l1a.r por 
por que o fez J.10 cas() verten!e. (Apoiados.) parte do Poder Executi-vo illegalid;i.1les. e:'C
. · ~ruprellenrl~ V. Ex .. Sr. 

1
wesidente, 0 cessos de pode::-, interpretações consciente ou 

perigo que encerra o P.l'ecedeute que se quer incon!'-cientemente enoneas da Const ituição 
fazer coosag1·a1• ne;>;,e caso. F~deral. (Ar1oiados). 

1,)"m chet_'e do Potler Executivo. su('J·ci.ente- \' . Ex. nii.o ignora. <1ue a. Carnar-.:i. den tro l L de Jl0Ué\)S UÍ:l.$ ter;i, que Se 111'QfiUllCiar <l pI'O· 
mente amigo ' os seu~ a.migos. pouco ei;cru- posito de um ac:co peatic:J.do .[lelu Sr·. Pte· 
P:U~oso no respeito.não já. :i. lettra.mus ao e:;- si<lente da. Republica, 0 11 ua.l niio po1· mim. 
pmtn da. nossa lai constituciou:il,pooerâ, a.;>- ma.;; por e>te mesmo su premo Tribunal Fe
provado esr.e parecer. fazer os mais escanda- iiCl'U.l, ;i que s. Eli: . p 1-es.-.'l. ta.manua. ho
Joso~ favores com grave prejuizo üos cot"r·c:: menagem, f•li ch\ssificauo implicitamente de 
pubbcos · i nconsti tucio:ial. 

E' facil 1:e compr_ehenrle:- que a proposíto RefirrJ-me. Sr. presidente, á apo~cnt:l1loria. 
de qualque1: que;;U!o, outra que nii1) :i.quellu. com que 0 sr. Presidente da Republica. !er iu 
que se veotila, obt1da. JJOr um cida.õiío sen- aos roa~istriulos fedcraes, postos em <lispo
tença do Supremo Tríbunat F•!de1·0.1, f-'n'" ·b lºd d ·ra.vel - u1 : 1 :i. e . as suas pretençoes. o chefe do Poder AO. envez de iniciarmos o processo de re-
Executivo: baseado !la :rp.prov:.tçiio de:.te pre- spons<i.bi111lade do Chefe do Estado, que a:;sim 
cedente, porle reputar analogos todeos o;; <-<JSQS cxorbit.1. de sua.s att ríbuições constitncionaes. 
qu~ lhe })az:eçam taes e bll ix;i.r decreto. vamos homologar to•1os esses:i.ctos p1·atic:\lfo~ 
abrmrlo cred1tos para o pa~amento de .~ ~s: fót·::i. dos lirnices impostos tt sua. competencia. 
pews:querepute sufficíentementelegitinmd:i s. pelou; leis suprein:LS que nos l'egem. va.mos, 
que JUigue devi•tamente apoiadas em tues ccri ic• ha pouco d"i~:;e 0 meu honmdo amigo 
sentenças. por isto que elle é o mesmo ju\z Deputa.do pelo Pad .. conceder a s. Ex. um 
desta. extensão, desta ampliacllo. desta :'ll)a.- cl'eilito extl·n.ordina.rio para legiürnat· esse 
Jogia visivelmente, eVidentemente pei-i"o~a. excesso uo ""-<er. por isto nue <\ Gamara l.Ja 
(A1>11iados.) " - • '""'' ·1 pouco ouviu a affirmaç.fio. qu<: eu niio ousam 

Vist.3. a. .questã.~ sob este :u;:pecto. V. EI:. rn.zer, pol' insulfü:.ientcmente i~form:vlo. de 
concord:u'll. commigo que rulo po1lem ~er ma.i:; que o Sr. P!·esiuenteda Republica . ant~s de 
clo.ro:S os perigos do JH'eced<.>nte e o poder ua ter o in•l ispens:l.ve.l consentimento 1\:1. Ca· 
arma que se :põe nas mãos do chefe do Poder m~u'tl. dos oepo tadvs e tio (Jutro ra.rno do 
Executivo . Poder Legi~la.tiYO. a~sim i·.\.i!gan1lu _vís_i':_Cl, 

Hoje e um decreto ampliando sente:içns cfar-a. e cathego1•ieamente a. Const.itu11;ao. 
dadas cm favor de um official •1o exerciio re- maudou tirar <lo Thesouro dinheiro paro. 
formado por maneira. que ao chefe do Poder p11gar dcspezas que nli.o estav:i.m autori1.:i.ua.s 
~~ecuti•o. pareceu illeg::i.l, ostendeudo os er- pelo por1et· C"ornpetente. 
feu.os d.esta. sentença. a outros otliciaes qúe De modo que a.o emrez de esta.rroo3 o. ho
S. Ex. _Julga. estarem nas mesmas condições; molo~ar osactos de S. Ex .. o que será de uma 
ama.oba, em qualquer outro ministerio, em compl:icen~ia cri.m5.nos:1. nüs <leviumos e;;tar 
9u~lquer dos outros departa.mentos do ~er- ilenuocia.ndo o Sr. Presidente da Repulilica 
>iço publico, nada impede <iuc 0 Sr. P resí- ror. ha."l"el' ex.ot-bit:vio àe mas att ribui!,;õcs 
dente da Republica. baseandó-se em uma sen- constitucioni;.es. (JJili:o bem) . . 
t~nça obtida. por qualquer litigante a propo- E !JUeiram os destinps da Republica, ~r · 
s1to de uma conces~ão de estrada de ferro l)re~1denre, queestesseJ:i.m os maiores desnos 
(11poia.áos) ou out1-a. qual1Juer , estenda ei>sa l ~o cidadão que em rná 1101-a th:emos de ver 
senten~ a terceiros iodivülllos que não liti· I ~. tes:a do Govemo da. Repu~lica. . P~rq~e 
garam .. abra credito e mande pagar-lhes ele- , p nao os boatos. mas os mo"'1vos ~:i.1s :;e· 
c!arando que julga taes casos ideotir:os áqucl- 1· guros de fonte inteirame_nte .insuspeita. a~e-
lcts que foram moth·o do primeiro decreto ve1•am que o Sr . Presidente d:i. Re1>ubbca 

• está adquirinrlo a.ccdera~-ão . cada. vez maior. 
O. Sn. CO&lJ_!O CL'\'TR.A- COmo succedeu no de q,ueda em queda, no declive qç.e vae 

e.a...~ em questao. sentlo arrastado pela deplora.ver e ma com· 
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prehens5.o que tem re~elado no seu papel de no espmw publico a. convicção d(!. íncapa
Pr~sidente da Republic:i.. cidade do actua.L Chefe rlo.Est-'d.LIO, para resol-

~'.be-se, Sr - tn·e:;idcnte. Que-o Sr. Prudente .ver os problemas financeiros e .. cconomicos, 
de Moraes, a quem faltou i:.·energi;i, neces,;a- que assoberbam a :patria brazileir<!- no ma
ria p:irn. g;<i.ran~ir .a.o P0de!' Legisl_a.tivo a li· mento presente, a reacção contra a Repu
betti!lde inteira de acção (apoiados), ;;iuando. blica., contra · os seus melhores ensinamentos 
se votou :.i. arnoiatia nest<i u:.1.mara ; s;1.!1e-se e meihores praticas vae-se ·fazendo, vae-se 
q"Ge S. fü.:"., que não soube ter uma policia a volumando de dia a dia., caracterizando-se 
energica. que contl.,,esse os apa.n iguai'.os da naouellil. massa de fo.natícos accumula.dos nos 
l'evolt<l de 6 de setembro; S<i.be-se que S. Ex., anaiaes úc Canudos. (.il'Iuito bem.-) 
que não sat1be impe<iir que nesta Capífal se Não pediria agorn, agora. que o Regimento 
passr.s~em scena.s de desacato 2. representan- me o veda., não p~direi na hora no expediente 
tes do Poder Legísiativo,:em hoje a~somos de inf"orma.ções, pois que sei bem que esses pe
energia... didos, feitos ao a.ctua.l Pl'esidente, nada al-

o Si·~. COELHO CI1\TRA - Até o Sr. Paulino cançam, :para saber em que leis se tirmam as 
tlc souza não escapou das vaias nesse dia. snas a.uto1•ida<~es inferiores para baixar pro

llibições como esta. que acabei de assign;1la1·, o Sa. BAtrno~A Lm,\ ..• - füz como e pu- pa.1·a füzer convttes ou ordens como aquella. 
blko e noto1•io o prepa.rat\ rn pa1·a umn phiin- :i. que me rderi e que foi dada. no Estado do 
ta~tic<1. revolução que o.os olhos de s_ . Ex:. crue v. Ex. é din-no repre8entante. 
se a.fi~urou preparad,t talvez para o d1v. de Basta. que fiq~e assignala.do que o :papel 
amanha. _. _ 1 que se nos que1• distribuir, ao Poder Legis-

E nesta._ snua/;ao mentnl, ri.ue ~u deploro, ls.tivo. reduz-se a uma simples chancellaria 
nP.>ta co_1i.iunc~u1·a en.ferrn:i.. quP. e uma con- elo Poder Executt.·o, ou menos do que isso, 
s~equ~nc1•• d•• rnca_pac~dade :noral '.lo Cil~fe do porque obriga-se-nos a homologar uctos que 
Esta<:o. S. Ex. naove_qu~ )Og2' uma ca.rki. ~·1 são verdadeiros :.i.ttentados contra a Consti
peri::;Gs:t. co_:itra os rte~ttnos do seu p-ropr10 tuição da Republica. e obriga-se-nos a tanto,, 
go..,eruo. Nao, Sr. rresuleni:e.que eu teul!a Sr. -~residente, sob pretexto e fundamento 
a pretençlo de ser aq.ui o arauto de atneaç~. espeê10so,que niio nos deve illudir e que exige 
1>;as porque. a fataitdaJe <l:i~ cousa.~.in~oe:- ·1o nosso patriotismo a analyse detida e rigo
sivel, o co11JU~cto de_facwres.~.ne ahi ".1;1.0 ,e rosa, !le que as finanças da Republica. vão 
accumulando dia a tlta - poli.1cos, soc1aes e m<l.l e que a situaçiío economica do paiz é 
economicos - não são c~nstituidos ~or fór_m:.i. deploravel. 
t~.l que po;;s~rn !jer contido~ p~l:i. rnao deb1l e E dat1i. tira-se. com uma rn.pidez que não 
rr_oux~do cia.adao Pruc1e~te_de ~fo1'aes; quem p:isso applaudir, a seqninte con;;equencia: 
nao pode com o tempo nao mventa moda, na quo o nosso dev•.'r e dar ao Sr. Dr. Prudente 
ph1•a.se vulga.~. 1le ~lo1•a.e3 meios de g()verno, para que elle 

o Si:. FitEDE1uco Bo1wEs- Quem não póde 1103 rl.esg,werne melhor. 
com :t carga, arria. E" dai· ao Sr. Presidente da. Republica o 

· , L s 1 ~, . 1re! i no;;sc püwet a act0s fl.~.zyantes contra a Con-
O S1t. B.1.LU>o~.1. DIA - a. ie-se, ~t • : s - ·timiçii.o · e conf·~sa' e tanto nos assober· 

de11fo.que o comman.dante :>upe_rwr üa gua:ila b·~m e•se" prob~ma ,wa.ncei-os e ecooomi
nu.cioual nesta Capital prohib:u º' ! 2.u8.}ª" c~s <JU~tnto a~sombra'in a S E~- os boatos de 
bo!"linados que evmpo.reçam :t:nanh;~ <t r-ro- 1 .',,.,_· ,';-' · 
ci~ão civica em hof!l~nagem e.o inclytü con- '· e~;·,~~~'~'ar explicitnmente que ao envez da ·. · · 
solit~n.dor d.~ Republic,c. . ·~ cumprirmos o nos~o dever. que a.o envez de 

:Na.o '.!dmn:a que por e~~a forma mai:s uma vestmnsabUiza1·mos o Presidente (fo, Republica 
ve~ se:-,n~11;.Jct cont~a :i._~;1 • . , ... , por :er m<mdat.l.o lazer pagamentos nâo :pre-

,~ let :.J.~a 1 Ja de sei ~.ª::"'ª~ª" 1JO; um out,o Yístos no.s leis da Republica, nós va.mos levar· 
modo, . ai,nda em. rel .• ~.ao ª "'na.da nactonal, the o bitt de indemnidade e homologar actos 
na cap1t..'1.. da Bahla. pa.ra a. pratica rlos qttMs nem a.o menos exis-

V. _ ~~-· mel~or ~o q_ue eu, ~oe q~~ 11~ te motiY-o comp;ru.vel áquelle que teve o in· 
ponco,, dias,::i. p1opostto de uma ceiemoi:-1 d clyto e "'lorioso Murechal quando para sal.val' 
culto catboHco. ho~ i·e mn official, superior ~a a RepupublicZL empenhou'-se em acções memo
gu.tl'rla nacional, ~ao pouco repu.bhca.no, tao ra-velmente energic11s, não tre1)idando, caso 
pouco a.pto pu.t:a vir a sel·O, ~u<i ei:ten~eu .da fo5se neccssario, de fazee da Coô.stitui~.ão bu
sua compet~nc1a ~o~~r ordenar ªº"' ,,.~:_u.s iª~ chi). p:\r~\ sa.lv:.>.l' apropria Republica, :porque 
balternos que houve,,sem de e~~~ºª' ª P entendeu ciue acima rle todas a:; Cofütitu[ções 
e ro~~em acmnpa.nhar uma l)ro:1."'s;.i.o. e;;tava a. mesma. Republica. (Jb.tito bem, 

o Srt.BEZEI{.lUL F.:>XTEXELLF.. (l\J. um :>.pat'te- muito bem.:) 
o sn.. BA.~nosc1.. LmA.-De modo que, Sr. N~o vi.' nem ouvi. ql_lcm_ viesse mostrar 

pl'e:sidente. ú, medida. que se vae acceotuauüo aqu! mot1Y-o algum que Justificasse, que a.tte· 
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nu<l-sse este attentado praticad·) pt:lo Fr-esi-1 despezus. não Ie:átimadas, não leg:üiza.das• 
deutQ da. Republica. man'.1ando razer pagl- não prevista~ em nenhum:i. d~.s leis, que a 
m•mt os não prevbtos em I0L sem base legti.l. tau to o autori?.asscm, que a Cr:.mara dos 

l:f~o YtliD qmü sei:i~ · o motivo par,riotrco Depntar!os r:iio ::.p.pro;-e esse 1Jerif!:OSO prece
•We jnstiticas;,e o acto 11e S. Ex .. que h:i. der:ito, :u·ma. com <i qm:.1 S. Sx., depoi;; •\e ter 
pouco 1::ie r~feri,ap_osentand.o inconst:tucionat- [ desc;obet·~o an~logi:ts c~n.no as q".:_c consb'.11 
mente, "._oniorrne rl;z o Supre•uo Trt:Jtmal !"~- des~e mesmo lle.cr-e.to. poue ;i.Limnirn. descobnr 
deral. ·magistratios poste~ em <ilsponibilklade 11:)vas analogias füUito m~iis pei·igos::s e so-
1'.l<:'S termo.s t\a..Coi::stituiç:í,o. bn·tm~o muito ;::'.mi:;. pes~dn.~ p«r:t o!! cof'res 

Não Yejo, S'!'. president.e, motrvo sufücien~ pnblicos, já tüo onerados. 
térnen.te po.trioLico <1ue no:; obr-if;'te a. sUen- E fa.ç'-' votos mai;i. ps.rn. que não · 1u1jamos 
ciar cle:i.nte d.a ;ittitt;de crirninus:i que o Pte· de nos reunir dentro em pouco, pil.ra. taz1;;r 
;iic1.e11te d:i, Re11;iblica. assurnr. não st\ com a l então o que agora. nii:o q_ue_r•emo.s fa.~er. leva.· 
r11-.,1tica de$Se5 actos. mas a1nd :i. em fu.t:e do <lo3 por succt~~~os de maioi: gr~q1_fo,dr~. de 
â 1·tigo ãi:. Constituiçilo FcderaL que o me.nih inctdente.s dolorosos, que pr·eve:jo. para re
}lUnir a. ~cns suh:i.ltcmos prl0s ;~baso-;; ~ ! ~porisa.bihza!'. o Sr. Pre;;iilent~ da. Republica, 
omi~~ões 0elictuosas que pmtic~•rem. por ter renta.do. conforme ji $.'.:: presente, 

E este u:.·<.igo da Constitui"ã0 faz ao !JC'v· r:.w;;).l" a pagrna ma:s beila. d:i. Constitui~·iio . 
p;:-lo Presidente da. Repub!h:1\ um <dm:Hoso r,mburo~.t;·it•ld'.J o Evrc exe:·,·ido do di:·t~iw (~C 
nus me~mas con\liçõe:.: (1;:i_quelle~ ~f:US suL,a!- 1·cur.: i:io, ditHcult:~:;<!o etrusC·e3 (~O ~entl;r1(:•1'1:,1 
ternos. a quem dcixi>·cle respo:1s,\bílizar. putriot Jc(\ que eorrstit.uem um 1Je~~·.<:h~lb :i ~-~·:.i. 

· ~. Ex .. . r Gr ~sso qu~ neto se se ate co:n ~:~~ :~~:u.s 
OSR. lln:\Eu 2.facrr,1,no-Y. Ex. c;;: t.à!l.b:.- 0 l>r• · · 

• ,~ ~ . , 1 pí1r:t s ~ .. ~o:; vu~)~. co;rr a r.os~aut8 rav\~:t·~ 
·~.n, 1 0 :w princip:o (út <rntoni<Ju~; vae mal. g;;.é',ura de p:-.tri•)t:i. do emcrito ·:.r.i.l'e:::1w.l Fio-
{Riso.) ria.no Peixoto. que é rmra S. Ex. mn moti-:-o 

O Srr. Rrnms."c LDIA-0 pt'lnei pi0 ,la :wto~ capi•o.l. q uc ramo diJikuha a sua adminiGtr·::.
r:dade j:i, e UIU t!wm:~, f!Ue daclu pl!'a feYe- ÇiÍ.ü pCh ]j~t'illlO~il. lllUlti~ficirfode de ph<1ll
).'0~ discul'sos. t;,~ma.s que crea em totuo de S. Ex. (Jfoito 

Nüo me Droponho. Sl'. ri:·esidentc. a <.!is- bc111., m:r i&a bc;;1. O orado;· d citu1pr-imcnimlo.) 
t!Ut H-o. -pelÕ a.dea.nt<td0d~-·twnt; o pri:1{:\piü Ninguemmuis p()din,lo a pala.-ra, é cncel'· 
·da. a.utori•hule estú, infolizmente n"'~ mãos rada" 1fücu~siio. 
-debeis e frouxas de quem, vendo o Poder Le-
0~islati'o na situ:~~ão cm que S? achou es.t:t _ o Sr. -Tosé ~I~.~ri~:m .. o (pela oi·dem) 
G_amn.r~. poroccasiao ~le s·~r vci.~•1::i. ·~ a:'.11:is· 1-De. sejo sir:iµlesmen.i:c til'al.' uma. duvida. e 
tw.. na.o .teve mtquel !e 1pomento d1sp~~1ç?es encaminhar a votação. 
para mostml' o que Ya!1a ~sss, .autormaoe. Pergunto a V. Ex. si, reieitad(l. a emenda 

PrincíP_io. da autoridade ~'.1º pode con~ec~r 1· substitutiva._. cst.•'• prej.udicâdü o projedo ao 
~m P1:es1den_:e d<_1 Repubuca que .ass1~;,rn mesmo tempo? 
imp:iss1 vel. naCl sei mesmo se deva dizer 1 m · ~ . . , .... , . " ... . .. 
JJ<i.ssi \·el ou antes e.covo.rdaclo. pusilanime. ,.? ::;.1? · -f :{E~mi:::. 11··-::\:?_. lia ffiulS . ~men;1a 
sem a. minima delibc!':i.ção cap"z de acudir! ~,,,,sti,utl\ o._? 0 q~~- pe._~~te 6 a.pena~ o p10-
aos acto:> deplora Hiis que se passaram nns \Jecto que est,1. em u1~cosoao. 
ru~-s dest.l. Ca.;>itlll, quando. s~·. r•resitlente, o Sr~. JosE: .\JARI,\XO - Este prnjecto foi 
a dc.lorosa notici:1 do desash'e de Canudos tl}H'CSentado como emend:i. tlO p~·ojecto _princi
Ievantou esta popul<tção int-efra.. indignu.da, ptü. em tm·ceím discussiio; por ser n.presen
contra aquelles que ella. 11ã.o sabi:i. preciz::i.r i:ado em terceira disrnssã.o tem mais uma 
quaes eram como inimigos ela Republicn.,e que discu~ão par·a .::on~titui~ projecto em scpa
hoje -vemos não sel' outra cous;i. sinüo a incct· l'ado. 
pacida.tle de um 70,e;.-no que não conhecia. a Emquanto essa emenda não é appl'ovada 
situaçito e que foi causa dos desr.:,tres que 11os no se;undo debate rla. terceira discus~ão nã,o 
levaram a cllOrar a perda de violas tão p1·e- e projecto ; e. si a Gamara. rejeitai-a, me pa,
cíosas .para. a P:>.tria e para a Republic:t . rece, que de;;e subsistir o projecto primiti-rn. 
(Mm:10 /;em, úwilo bem.) · Peço, por tanto, â. V. Ex. que e.-clareça a 

Ji• vG V. Ex. que por estes fa'aços h.:rgos Ca.mn.ra sobre si, rejeitada a erneoda substitu
rapidamente delincn.dos se JlÓde bem füzar ti.va, ora. convertida em projecto, fica igual
uma idéa do que é a concepção do prestígio mente prt>judicado o projccto primith·o ! 
ela autoridad<!, que o cüh<lã.o Dl'. l:'rudeni;e Acre1ito 11ue, como eu, muitos <l.os meus 
de 1\ioraes po~~ue e que seus amigos querem coilegas votarão J101· essa. emenda, }}ara não 

__ g:i.lvnni1.ar.e amparar. prP.juóicar o IJetiido pr·incipa.l, esper<•ndo 
T()rmínarC'i für.nnrlo votos nflo só pa.l'a que que o Senado modifique-a. do modo a ser ac

a C1mru-a n;j,o homologue o <lecrew com que ceita. por nós. Si,porém,a rejeição da emenda, 
e Pud~t· E>:.í.lcutivo alii-iu ci·edito para pa.;;a.1· apl.'esonta.tla. em terceira discussão, não.pro· 
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judical-o.nós teremr.s Übe1;dade de •otbr con- -O SR. FRANC•sco Gr.rcEr..10 - Portanto, :i. 
trt. ~sa emenda, porque então •h·~ !). ficar rejeição uão ." [r!'ejrnlica O pl'O,\$Ct•) l>l'ÍilCÍp~il. 
de pe o -_projecto aprescnt~•do em pr_imei!'O. 0 e: p -Lag;i.r. - ~tL r:i::srnr;x:E- Prê:Jtl'lic::i.. 

·Parece· me que nuo_ lia no Regimento rli>po- , E' rvmuncic :a u. votação do :tJrojecto u. 20 A, 
sic;;ão express2. a es te r~$pt.üto. V. r!:x. é o a.e 1897 • -
mest1·e: é o <loutor de:. lei, e o paz~ ,;a. tríbu; 1 Compai•ecem mais os S;·s. Rodoipi10 Pai::;:ã~. 
e sabe perfeitn.men~e que eu não oe.bo _a :i.gua. Urbano tle Gou''ªª· Thomaz Ac-ck•li. 1,;:·banó 
da fonte. em que v - Ex:. e o seu partido d~s- Sa.ntos e Araujo Gées. - . · 
alter;m1 a sede. . · •· . · 
· . 'ft'.m ~odo o C'.1~º· quando se trafa rJo p:'in· · ~Deix~m~e- C?~~pnr?~~~ cogi ca~~a p:i.1'ti~i·· 
ctp!o O:.\ a11to~1dade. eu ~te su.bmett-0 ! ~~d.o º·,Si';· V ..... de .<.e,.o ••. onseea Pçrtel.a., 

Peço á. V. Ex -que: d:'.: uma interpretaç.ão C~!:i9s <•e ~-o~a~s. T_~rr•es P9rtngnl, Co~lho 
b~a, C<'rt1-" o a.~sumpw .req:i~:-, de :mccto ql4e Lt~~º\,'.l;,~~.xe.~~ ~~~ ~~· ~-;~cula,~o Ban;~1~, 
nos, re.ie1 tar.tío a 0:r:enda. na.o .-:nnos p;:·e.jn· !l-1 ·~?~:" 1

• '.; ?:· . · .. f. 1
."' .u •. -~-~am uuco, _ :-lE'.1v.i., 

ca:r o bo1::J -ii:-e:i.O do· velho rnawd.1á[ A!:.!1e1c'.a ·~i,-:ne Y 1 ~ 1.:1"·~,is, _Ar:st_1;-cs . de Qneiroz. 
B., 1·r·•ro qu~ n"o te•r cul"'a ,1,, c· u· ~ OU'"r•. : ?..nla · ' Ut; n&l'llt:'>. :~mph11oph10. Adalberto 

._ +.1 , V u hl • •"' ....,... . t V " • :'t (l , ..., - ~ (( tº _ l -., • - . 1 

queimm a~or~. sem i ratialhll, colher i:qull '." .:,u·.r~ .. n·~::. 111 · ;n 1 ~'-' ll!;S ::i:into:<.- ~avier ua 
que cusviu· tunt..> ! ::.1l\;11·:t. _• i_:10 P:_ça.nila0 .lgns>1aho v1dnl, &:1-. 

O §:.·. P~·e~4fdc~tc- O nobre ~c~u .. 
tndo !"15.o tem r:liâ.o na que:;tão q:..z~ le-;u:it ·t. 
O ett5o i; c!n.ro. O pro.:ei::to pri1niti \·o cm s~ 
discusEâo foi ;;ubstitu;r.o por aquelie qun ;10.;e 
se dbcute. Pc:- consequcnci:,,, o pro.)ccto pl'i· 
mitiYo ni:io existi; mais; 10i rejeitadv 1:iel:l. Ca· 
mara. 

Temos a considerar e.gora o novo pro,jc·~to; 
quo se discute. A C~rnar:oi. s.ó pó,te t~ora 
adGptar ou rejrJít:ir o que està em discu;são. 
(Niio apoforlos.) _ 

O S1'. Josi:. >IAr..a:m- i\-íil.s, a di~posiçiio 
regimental 1~cstc semido 1 Er·a o ~s:i ue C•)ll· 
sult."'..1' :i. C:i.mar·:i. e ell'1. resolver. 

O SR. P<~ESrnE:{TZ- O pr·o,iecta pri:1:itivo 
foi substituido por Yobção fa Camara paio 
que está am d!scu:>Sflo. Este teve :'lO>:i. c'!.is
cttssiio, em virtude ca rli~posição ilo a.rt. 1:31 
do Regimento. 

Fh de ec;· discatiàa, posr.o a ...-olos. np1>ro
vado ou rejeit<vlo. Rejeitad;;. a emencl;:.. 'que 
e lio.ie o projezto, está rc·jeitc.<la. to<lu a nta
teri:i.. 

O ~.t· .. i .. "'t.•a?lciti;CO G-1.ic~~-io (1,ela 
orclcm) - Sr. nresidente. consulto n. V. Ex. 
sobre o seguinte· o projecto pl'imitivo soffl>~u 
uma. emenda. additiva e é por isso q1Ie tem 
4" discussão. Si houvesse projecto sub~titu
fü·o nifo l!a via raziio par:.i. est:i. 4• discussão, 
porque ella. dó.-se exact::l.mente no caso de 
emenda a.dditiva. conforme o art. 131 do Re· 
gimento. 

A ementla addfüv<1 p•jdo ser rajei~da. pela. 
Ca.mara, subsistindo o projecto principa.l. que 
determina o p:.i.ga.ment.o de seus Yencimcntos 
ao marechal Almeida Barreto. 

O Sr. Presidente- A emen<la foi 
substitutiva. e foi submettida a. no''ª discus
si:í.o, poTq_ue ampliava as disposições (\o pro
jecto que vinha su bsti tu ir. 

tl1!!':..es D1a$. Jo.:~" Lu:z~ Gt•n(~~, r ~e3 .Ramo~. 
F:~ir;;;!,;ct• V<-:iga. Alv;~·:ü BoteE~o, Leonel 
!."l!ltn. :Hllonio Z~t\:l1ri:1.S. H.::riolplto Abreu, 
Te!fos U(' }I01:czes, ~d:ittn. Ma.clm.1fo. Liu
·~ olpl:o Gaet.iir.·:'. Oli\·eir-a B1~?g~. ,\lfredo 
Enis, ~';MJ::i Rego. Brn.ziilo da Luz, Victorino 
Monteiro e Azenido So:lré. 

E ;Gm c:1.:J~n. os Srs : Francisco Sá,. ?e
reiru. de Lyra, 1\fai;;qui::s Gonc:aives. Jofí.o de 
Siqur.il'a, Felisllello l-'reil'e. Seabra·. Tosta.,. 
João Danfa..s Filho. Leovig-iir~o Fi!guefras, 
Ro<l:·igt;e;;; Lira:\. Edua.rrlo R.::.mos. P<:.ranilo;; 
?1iontenegro, r:.a.ul Barrozo, Felippe Cardozo, 
Belis:•rio ele S::.uzl!., Perei:a dos Santos, Leo· 
nr·l Lorotl , E:-ne:.'to Brazf!i0. Deccleci~no de 
:So~z::, Pence do Leon, Monteiro de Ba.rros, 
Cupertino de Sif'[ueira, Augusto Clementino, 
Arthur Torres. Luiz Fbque1>, Domingues de 
Cllstro. l•ust-.wo Gcdoy, Hueno ri.e Andrada., 
:\dolp110 nordo, Fer!lr~ndo Prestes, Lucas de 
Bt.rro;; e P:iulino Ca1·10~ . 

Procetle::do-seú votação doprojecto n. 20 A. 
de 1S9í. reconhece-se terem vota.do contra 
53 e a lavor 2l. 

O §~·. P!·csidcn.to - Nii.o ha nu· 
roct·o. 

·You m:~::idar procederá ch:.imadn.. 
Procedendo-se ó. chamada, •erífica-se te· 

r1~!:1-Se ausentado cs Srs. ,\ ugusto 1:íontene· 
gro, 1Ia.tt:> B~cell'1 r, Rodrigues Fernandes. 
Guedelha Mourão, Eduardo ile Berrêdo. Mal'· 
cos de Araujo. Apollonio Zena.ydes, Ei·mirio 
Coutinho, A1füuso Costa., Coelho Cintra, 
Ar.iujo Gôes. Geminiano Bra.zil. Olympio de 
Cainpos, l~odl"igues Doria, Francísco Sodre, 
Manoel Cae~no. Eugenio Touri11110, Yergne 
de Abl'eu. M<>.rco!ino Moura, G:drlino Loreto, 
Pinileiru :Junior. Joronymo· :.rllUteiro, Ei·ico 
Coelho. Silva _castro, Campolin;i, M:i.yrí:lk, 
Can"3.lho Mourão, Octa.via.uo . àe Brito, La
mounicr Godofredo, Nogueira. Juuior. Lamai·· 
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tine. Galeão Ca.ryaJ!rnl, Costa .Tunior, Oleg:u~iol dos- ao 3• ofücial da RepartiçJ.o Geral dos 
de Freifa~, Edmundo da. Fomeea, Urbann de Correios, .Jc~é Fl"ancisco Rod1•igues, os venci
GOUY~i.a ... Hermenegildo de Mm·aes. Luiz m~ntos (]Ue deixou de perceber.- !nteh·adil., 
Adolpho, Ca1•acciolo, Guiilon e Po:>sidouio-ila l ofü.ci:::.ndo·S_:' ac ·senado. • 
Cunl;t~-- - _ Do mesmo Senliorc (te igualdata,de•olvendo 

de\.'idamente sa.nccioiwdos dous dos autogra-
0 §:r · P;r·c$iden~e declara. que 're· phos dri. r;:wluç~ão d•J Congresso N;.i,clonal, co11· 

spontleni.m.á chama.da a.penas· SS Srs. Dc.pu- st;i.nte do decreto n. Z.532, tle;;ta data, auto
tados, pelo que nio se po•.liri. proceder <.i. ,·ot:>..- riza.r1do o Poder Executivo ·a mandar pagar 
ção do projecto n. :20 A. dE'. 189í. ao carteiro d.e l" chi.ssc da Repartição GtJral 

E' annuuciacia.a. nova discussão doprojecto do~ COrr-eios. Philomeno Jocelyn Ribeiro, os, 
. ·n. 20 ti, de l::i97. sobre a emenda oíTerecírla Yeucimento~ quo <le\xou· de __ perceber, etc., 

ntJ.. no•a dfocusS:.io do projacto n. ,<3 B, de et.c.-Inteir:id:;., officiando·se ao Senado. 
i896,_autor~z~~do,.o ~ove~no a ab~ir o c~edir:o Do Ministro d:i.Justiç~ e Negocios ~nteriores, 
especml de -1 .<:J1 10;~_par_n-:p,,gamentJ dcs 'enc1- de 2G ao corrente, env1a.lldo a segumto 
~cntr·~· n~ e~c~cict? Y1g-en~ei !1~s emp,1·~:-a~cs 1 . · · 
da. extinct,i .\~encrn Otl'lc1a. d·~ Colo.11J.a.cao, 1 ME1'"-·\GEY 
adddos áSecretaria tlo:0.1inisteriolla In<lusr.ria. • · ~· ·• 
Yiaç:ão e Ou1~..i,:s Publicas, nos termos da actua! 
1ei (\o orçamento. 

Ninguem pedindo a palavra, 6 encerra•.la a 
discuss:to e ad\:i.da a vota~ão. 

Srs. 1fom\iros do C:c·ngra,,so Nacional
Submetto á VOS$<t consideração, afim de que 
vos dignei,; de resolver sobre o assumpto, a 
inclusa exposição que me apresentou o ~fi

. nistro ela. Ju&tica e Negocio~ Interiores, de-
0 Sr. Presi,~ente-Esfüo esgotadas monstrando a neccssidatlc de solicitar do Con· 

as materías du. ordem do dia; vae-se passar grasso :Na,'ional a cooces~ão do Cl'edito espe
â hora do expediente. eia!, na ím portancb de S l : G00$ para. puga

men w .no actual e:x:ercicio,deordenados a ma
gistrádos, cu,ia. :.i:posentador!a o Supremo Tri
bunal Federal annullou pol' accordão de .21 
de novemb:ro de lSOG. 

O S1-. : º Seereta:do procede a lei
tura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 

Ciapital Federal, 25 de junho de 1897.
Pi·iidciitc J. d~ '!ifornes Ban·os, Presidente da. 
Republica.-},.' Commissão de Oi•çamento. 

Do Sr. Deputado Aristides de Queiroz. com- Do ::.linisterio da M=1rinha, de 25 do cor· 
murric;i,ndo que, ]JOr motivo d.e força. m;i.ior, ;rente, envia.mio o Te{\Uerimento em que AU· 
é obri.!:!'ado a ::cusentar-se t'tcsta Capital :por,'-gusto Ninr. d~. Costét Samiva. pot•teiro da. 
alguns dias .-:-[nteirad.a. fücolit de ~fachlni,;tns N:J.Yaes desta Capital, 

Do sr. Denut·ido Hercuhno Bandeira de J.Jede_ ;iugmento oe 1:end:nentos.- A' Com
~.rello, de~ do corrente, communic:ando que, m1ss;io de Orça.menta. 
por motivos imperiosos. deiJ::a de comparecer Da Se~retari:i. da Cama.ra dos Deputados do 
ás se:ssves ·-A' Commissiío cfo Petiç.6es e Po· Estado de Pernambuco, de 14 do corrente, 
dere:;. pedin~o a. interven~"lo 1!esta Gamara no sen-

Do sr. l" secretario do Senarlo, de 23 do t!do de pt~seguir a fü1~~ tefagraphica do 
corrente. transmittindo a esta C•im~r3' a ~orte do ~sta~o P!~.hts c:1~a.des r\e Taqu::re
emenda do Senado â proprl;:içiio desta Camarn, trnga. -~ B~eJo. aa ,\:iad1·.~ _r.e Deus, em vista 
determinando que 05 atum!loS du cu't'sO supe- do de.~envolvido commerc10 que , teem e ~lo 
rioi· aa.s Faculdades de Direito. mu.triculiLdos a~eant:trlo de ~ua. a:gr1culturu..-A s Comm1s
antes da. Iei n. 3!4. de 30 de ou.tubro de 1895, soe~ de Obr-as Pubhc:is e de Orçamento. 
gosarã.o das regalias da Jegislação anterior. Requerimentos: 
-ii .. ' Commissão de Irtstrucçã.o e de Saude 
Publica. De Joaqu~m Galdiuo Pimentel e outros. :pe-

dindo a concessã.o cfo uma estrada de ferro 
de um metro de bitola., por 90 anrios, sem 
ga.rar.tia. de jur·os, emre D porto 11e Can;i.néa 
no Estado de s. Paulo, ;i.té a Colonia. de 
fafahy , no Pa<"<mà.'-A.' Cornmissão de Ob'tas 
Publkas. 

Mensagens : 
Do Sr. P1•e$idente dn. Republica. ue.:Ü do 

corrente, devolven•lo devidamente sanr.cio
n:;dos ,1ous dos autogr:iphos da. 1·esoluçii.o do 
Cougre,;~o Nacion:Ll, const;mte do decreto 
11. :!.5:-,:: d1·stlt dat:L. autm·izu.ntlo o Governo 
a mandar :pn.gt1.1· pelu, verbu.-Exet·cicios lin· 

De José Candido CÜ.na.to de 1\I'(l.Ujo, pai dos 
mcno1·es Geol'gino. G(J,hl'iella. de Araujo, Ma.ria 
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José <!e ·-Araujo e Antonieta Augusta. de 
Ar~.ujo,.irmã.s dos faUecid.os '· Fran~is'có Fer
na.ado de Ar:?.ujo e Odor·ico de ·Araujo, 3° e 
4" e:.cripturarfos da Alfa.udega d? Maceió. pe· 
dindo que seja 1~econhecído o direito da:; refo
r.:i das meno1·es ao· moutepio. 1leixado -por 

.. aquelles· f'uucciona.r-ios ,_ A'_ Comm_issão de 
Fa.ienda.. -- · 

De 'A.ntonio Pedro Ribeiro de Moraes, por· 
teiro da. Alfandega do Estado do Maranhão, 
pedindo que os seus vencimentos sejám eciui· 
1-m.ra.dos aos dos "2··• escriptura.rios da. mesma. 
Alfü.n<lega..- A' Commissão de Orçamento. 

Da. Companhia. Colonização e Industria. de 
Sa.11-.a. Catbarina., pedindo que seja a.utori
zado o Governo -a. d~r inteiro cumprimento 
ao decreto n. 528, de 1890, e aos contractos 
firmados na. vigencia deste .acto do GoTerno 
Provisorio.- A's Commissões de Obras Pu· 
blicas e de Colonização e Orçamen~o . 

O S.r. Barros Franco J'u.
:n; or-Fazem amanhã dous annos que dei
x ou de palpitar o corar;ão do eminente bra
zileiro que se chamuu Floria.no Pei~oto. 
Qmü a somma de actos patríoticos por e11e 
p1·estti.dos, qual a somrn:i. de serviços que a 
Patria ll.le d~Ye, ainda e cedo demais para que 
o. historia.os possa. relutar com Yerfade: mas 
niio e cedo p:-.ra que nós outros que i'úmos 
~eus contemporuneos, que fornos testemunhas 
oculares e.la. tremenda luta que lhe foi 0ffe
ret:ida. e na qual tão >alentetuente. tão her 
culeameote foi vencedor, ven1ia.rnos (muito 
a11oiado) dar testemunho de que em· cat.!a dia. 
que P•~S"ª' em cada dia que se esvae, a. sua 
ima:;em cresce ainda mais. si ê possivel. den
tt·v do peito de cada um de nus. (.4poiados, 
·nmúo /Jem.) 

M.is üentre tantos e tão relevantes ser viços 
· por e llo prestados á Patria, dous sob1•elevam 

sob1·c os outi'os: o pri?neiro foi o ter sulfo· 
cado aimh1 no nascedouro· e,:te h ediondo mal 
oue tanto tem prejudica.do os Republicas sul
<Í mcricatms e que se chama cauditliayem 1ni
ti{(t1·. O outro, tah·ez mais importante, ta.lvez 
<le ruais profundas conseq_uencias, fo i tel' sa
bido fazei.' despertar no coração ela Patria o 
es_pit'lto do. nossa na.cionn.lidarle. (Muito bem, 
muiw bem.) 

Por isso parece-me que interpreto os senti· 
me utos da Gamara <1prcsentando à suu. consl· 
dera,~ão um requerimento que é subscripto 
por 74 Srs. Deputa.dos. . 

Neste reque1'imento. peço que a. Camara. no· 
meie um·a commissão de 21 membros, cafu1 
um :i:epr~er.tando um Estado, · para. tomar 
p:nte .. ns. commemoração que junto ao tumuto 
l!o iuolvida.vel Marechal um:i. gran1ie p:i.rte 
da. população, representando todas as c l:iS;;e:s 
da. sociedade, vae fazel' a.manllã., p1·estaorlo 

G<u11:<:";1. ~-: H 

a~sim mais um'ii. - ·homenagem-ti. sua impere- -:-' 
cível memo1·ia.. (Muito úem.) ·· . 

Req_iwiro tambem 4ue ainda. como teste
munho de · reconhecimento pelos- serviços do. 
inclyto :.\fo.rechal a. Co.ma.ra nü.o se reuna 
amanh(i.. (Apoiados; muito bem., muito bem.-)' 

V.em à Mesa. é lido, apoia.U:o e uuonime
mente approva.do o seguinte 

REQUERn!ENTO 

Requeiremos que.seja.nomeada. umaCommis- -
silo de vinte e um membros para representar · 
a Cama.r3. dos Deputados na. commemoração 
civíc:i do pa.ssa.mento do Ma.rechal -Floria.no, -. 
que ;;e ·r ca.li7.ar amanhã., ~- do corrente, 
deixando de ha. ver se...'São ne.sse ilia, como 
testemunho de reconhecimento pelos inolvi
da. veis ser viços prestados ·ã Patria pelo im
mortat bra.zileiro . 

Sala. das sessões, 28 de junho de 1897 .
Barros Frat1co Jtmior.-Menães Pimentel.
Theotoaio de Jfaqalhães.-Silwr. Castro.-Lui.:: 
Detsi.-,1ntero B01clho .-Ilde(o11so Alvim.
Caloqeras .-Alfredo Pinto.-Urbano 1lfa1·con· 
d~s.-1lfoncM G~im.ar,<es.-~Hmeida Gomes • . 
-Lamen!ia Lins .-José Peregrino . .,.-Octa'IJia- · · 
no de Brito.-Liii:; Adolpho.-Cai·acciola.
Casemfro da Roc/11::..-Lt{i:; D~mingues.~Tho
ma.; 1lccioli.·-.1l[oreira A.lves.- Mayrirllt.
Eátianlo Pimentet.-.1.ngelo Neto.-Campoli
na.-Priduw&;;ende.-Erico CoeZho.-Fran
císco Glice-rio _ -G aleáo Can;allio.l.-EitcZidcs 
'1111.Ua.- Martins Jwníor.- Sitw, 3Ia.>·is. 
Arthw lJiede.-ickse>i.- Frederico Borges. 
F~r1·eira Pires.- Julio .Santos.- .Alves de 
Brito. - lri11eu 3íachado.-A.lci,ido Gua11al!a· 
n:i.-Au_qusto Severo.-Jv.lio de J1fdlo.-Oscui• 
Gocl01J.-Paula. Ramos.-O~idio Abrantcs. 
Fra>tcisco Tolentino. -,-Pedro FeYreira . - T.or
quato .illoreira. - Cassiano do N a$cimento.
Martins Costa .- Ri1:adauía CorriJ_a.- OLymp io 
de Ca.,.,ipos.-Vespasiano de Albuguerquc.
Tava1·es de Ly1·a. -Fnmci;co vw·g~l.-Pos.~i· 
donio·dcr. Cunlw .-Campos Ca1·tier. -'-Le0>icio . 
Con·êa .-Giillloii.--Plinio Casado. -Ei·mirio 
Co1,tirilw. - Francisco Atencastro.- Piiil•eiro 
Jv,nior.-Tlieotonio de Eritlo.-Ma.tta Bacellar. 
-Pedro Roryes.-Et1yc11io Tou1i1úio'.-RorJ.ri
gues Dm·ia .-TJe::er;-i!, Fante11elle .-Marinho 
de A ncl,-aáe.-JosC: Murtirilio.-I:aiwo lfíuller . 
-Ildefonso Lima. _ 

o Sr. President.c - A vista. d3 
de!ibera~io da··Camara nomeio uma. com
missilo c0mpcsta. dos seguintes Srs.: 

Bar;:•os Franco Junior~ Carlc;s i\.Iarcellino. 
Matta. B<wellar. Eduarrl.o de Ber1•êdo, Anisio 
rle Abreu, lldefonw . Lima, Augusto Severo, 
Triud:W.e, Martins J:.i.uior,_Rootia. ea.va.lcan~i, -

--
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Rodrigues Do:-i~. PP,uln. _Gnim.'.irrir~, G~ldino] cxe:·círo 111r:i. n cir~o iio :ijud:~nte elo. Colonia 
Loreto. 2\Iurtinho, Ante1·0 Bot"lho;· Ca<erni1·0 Cll1fü;tr <k• Cl1opi1;:.cu:r;;u e~te que não exi:;;;;c,; 
"di Rocha.. Herm.ericuildo de 1\fome5. Ca.r~tt~-, corno ~:! \"ê •.to or;::ameo,õo d.o ~Hnistcrio c1a 

·· cioln. B'razilio da Luz, Fr:incisco Toleutino e (;11et·ra 110 con·~nt;;. :~nuo; 
~Gui.llon.. . · · ~- :z.~· Por •1no yerba d·o o:-ç:mrnnto ser-íio 
· · p:!.!.!i1~ as: g"t·~ttltí:. .. a~·ões esp~cl~u2s a que te1n· di-
:. ··o Sr. -~i'h.ori= Fi~aeh·n. -.:em 

1 
reito o-otf"lcial _nomea<lóp,ir:i. tc\l cargo . 

. tra.ze-rá C:tmara mais Ulil attestacio elorgúm~·:~ ·· Sai,1 1fa" ~,.·~~··~~.- 28 tle junlio de 1897.-
de que 9 Sr. Dr: Prndent~ de. ~Io;ae~ nau .'lw•J;·/,.1 Figirêira. . -
ces~a de persegmr o exel'cito.muito embor·:1 
os seus amigos neguem. que ísto não é ver- lri>' :§i!· .• !.l"a;d~ll Ra!Uo~-Sr ... Presi
dade. o facto e r-e:tl e i;to tem ~e íl.a<iO .\]e;;,Je (~f·nt~. Y. i·:x. é tc-stcm LlUha de íj1_1°8 o Governo 
qu_e p~r "infeli~i~ade de ??s~ª,t' '.·1·i~:. -~: Ex:. tr>m ~ido lrnj:::: rrc~as:vlo f'or to;los o~ ora.d.ore;, 
as~~mm º.i2'º':f•l oo s:ipr'':ºº cu h.ep_.~,1_ca .. que t:~rm t•.mado a pa.lav-1«1 nes;;:i. Gamara. 

N<1ose pode ser :pn?.s i dem~ de Cl'.Jbs ?11 1:1t:1t0"' 1 Vc:1ho a él'ib~na det'eader o GO\'CJ:r:io. 
em Estado algum. porque 1mmed 1 ~,in.rnont.<>. o 1 · -• . · · · . · 

1 offi.cial que assume e:>te ca.rg-o é tr.-n~fol·itlo e o ::-.lt. B!-'.:-:1.:imlL F:.J:\TEXELLE-Ora graça~. 
S. Ex. não se tem 1imitaào a fazer tran~fe· 1 O S!c PAUi.A. R.-1.:irns-A Gamara e o paiz 
rencias isoladas. iú. tem lelto transfel·eadas silo te;:te111uahi.is .de que, ha dia.s, apre;;en
em massa, já. tem muda1Jo .. paradas lle b:t- tantlo u:n pro.iecto q_:10 interpretava o;; meus 
talhões de um Jogar ;-ara omro sem qne b:i.ja ! s .. ntirncnw~ de longa data ma.~iJestarios, 
ne-::essidade disso.' ! C•~~~;i.ndo av Gornrno a autorização para ar-

o SP •. PEDRO BoROES - E' po.ra acautd:n• l ren~l:t1• :-.;; ~~i-ratlas .de Hw~o,. este ~rojecto foi 
ais fbanças da Republim. uc:ounado ne acr.u 1mpatriot:_co. Dtsse·se que 

O H . . .,, y, __ D . ___ :'d"· ~ C!'ll. um:~ arm:L dú opposiçao contra o Go· 
, ~R. =- r::~i.:~(-1~'"'. :1.~L.1.. '~"'~ • 0"' ~~: vemo. embora .eu tivc~se.lembi:atlo,. ao apre

corpo, esfao uesar.n.tdo, ao pa:o.o qu~ e. sent·t.. retendo pro'ecto nao ~o o :com· 
ver~o m~nd;, forne~~r a guarda nacwnal 03. proi;,[:;si.~ toma.tio pm· ·~im ·flrn de~embro do 
Capital -'.s~o :.trmll... anuo pa~s:u.fo, quando o illus1,1·e lea.d.::,· da 

O SR.. A;o.ror:.Dr FrnuETRA-Tambem tin11;~ maiuna ile emão, o Sr. genm·al GHcerio, 
ue trata!' disso, mas não tem airnfa o do- ·fazm.- d~~ autoi·ização para o ai·reud;i.mento 
cumento par?~ provar' que o Sr. Pruriente .-Je um;1 questio de apoio ao Governo, C0!..."10 

Moraes em vez de cuid:11· <lc· exercita trata de t;unbcrn ri. manifes~açã.o de nlir:ha p:1rte 
ii.rmar a policia. do C;1pital p;ira o comlJat.e:·. corit:·:~ cs•o. medida, em votação nomu::al. 
O qne põd~ ;1ssegurar e que si S. Ex. tiver l>l"'tlc cnnlo as~umi o comp1·omisso de oowr
algum triumpho ll8$Sa causa ingrata que me cnm tl·il:J.S as forças contra .tal rn10rli<1:t 
defende. esse triumpho 11a de ser por for,_,ri. qucjul;.ro impatriot ica o impofüica e de nen.· 
ep11cmP.ro. hum d'f,.ito pa:·a r;iclh·Jrt!.1· o cstu.do iinanccil'O 

Tem em mãos o 01'çamento do Ministerio e c(•11no~:1h:o <lo p:'..iz. Hoje, S1·. Presi<1ente, 
da Guerra )m.ra 1;.;97 e este orçamento nü.o venho á t1•ilmua ::iprescntar o >eguinte J'C
consif(11a o loga1• de ~.iud~'.nte da. colon ia m í- <11.1crimento que ligeir;1meme· ju~tifü:ci.rei. 
l,ital' de C~opim. Enti·~tant? o :sr:. Dr. Pru- o Sr;. CMS~IANO DO NASCDIENTO-Si a. ru;i.io
uente. de Mor:ie~ nomew. p:u,1 ªJudan~e desta ria. e~tiv 1· informafü>. dispensa o reque1·i-
co!onm um rli~tm.;to olflc11tl do exercito.por- m<Jnt. e ' 
que este ofllchtl é i-epulJ!íca.no e loi nm dos · 0

• 

mri.iores :idmiradores do :Mar eclrn.l Flol"iano. O ~H. P., n,A r: A:\1.os-:\'c;;sc c:::.so, rt<> t.!.· 
O SR. BEzERRIL Fo:-;;1'~:\ELrn - Os per·· me n recnr~o de :tp:·csentar Ul!l i·i·ojccto. 

seguidos ~ão flori1wista~. O Si:. ii:l.:\Ell 1-IACIIADO-Y. Ex. niiv csti~ 
O Sa. AMORDI Frntn.:m.A.-Por isso mumfa, tleteat!l:!nuu. 

â lv~e;o.;~ um req'!erimento pedindo as neces- o SR. PA'l:LA R.\Mos-V. t.x.. uão poo.e 
sarias mformaçues. : ! entrar em rninhils intenções. Ouça vara Ye< 

. Vem a Mesa e lir!o, apoiado e sem deb::i.te si nilo é àefcs:t. (T;·ocain·.~e o.1;a,·tcs. O Si·. Pre
encenado, ficancio adiadn. a votação, o se· sidclltc i-cciam<i attenç,10.) 

·guiDte 

REQ'C•EP.DIE:'\TO 
« Requeiro que. por intermedío aa :.resa da 

Camo.ra dos Deputados, si:>ja.m solicitadas do 
PoLter E:xecu ti-lo as seguintes informaç:õés : 

Requeiro que pelo pof,er competente me· (i) Si o Governo pretendo·. fazér acquisiç-ão 
seja iuforma '.o: . da Estr<•da de Ferro McUairamentri.:i do 

'. 1. 0 Em que .lei se baseou o Exm. Sr. Mi- Brazil. e, no caso :dfirmativo, qual a qutlnti:• 
nistro da Gu~i·ra 11urn l!t•llltat Ulll ollicíal liO 'I Ut' Vil.<:! iilll" )Ji1~'1J. por tal e . ..:-Lrada ue fo1-ro ; 
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I.') Si o Go\·'i:t'n'.) ri~;etenr!e. caso s<i dê t;;i~ 
ncqui~i~i.o.~ o.ihnint.;;r.1·ari ·(!. c::stra.~!o.~ cci si ena. 
cni~1·.1r~4 no nn1n~:::·o t~as q 1..iO · viiio ~e:"' arr~.~n- · 

. di~1·.a,; : . - . . . . 
o) Si o Govorno cons!.!ar?. a referid:i. es

trada · como auXiliar' da Estrada ·de ·Fet·ro 
Cêntml ·do Brnzil, -ou si ell~ fa;i séria con-
c;.i.rrencio. á esta. , - · . 

._S[.!,f:l. dn.s -Sessões, 28 do .iuúlw à.e 1'897. -
P~t:fo Ramos. » · · . 

E.ii>, Sr: Presirtente; o m~u requerimento. 
· l:)t SR. DEl'TJTA.oo- Y. Ex. n'i.i.o defendeu o 
GoYorno, . 

o SP.. PAULA RA.:UOS - Ago•·~ vou defen· 
dei·. 

:S:·. Pre;idente. e um ponto do progmmmn. 
1!0 GoYemo r.u::lua.I o :i.rreudamcnto das es· 
t:':ldns <~e ferro ela União. 

o Slt. C.-1.SStAi'>O DO N.\SCDIE.,TO-Nüo· e só 
o i;ire;tigio daautot·id"de. ' 

(J sn.. PA.ULA R.A)toS - Não sei si hn. uni· 
formidade de ideas entre os secreta.dos (!O 
Pi·esi•lente <.lu.Repnblica, e si s. Ex. cstn. ue 
:i.~cordo com a ·maioria dalies. O que sei 
e que O iUustre cngenbeiJ•o n ffil'?U pi.'e:>n.do 
mest-J'e, que ·occupa a past;t 11a Inii11strja e 
Via.~ü.o, é pa~·ti·l:u·io da escol:i. que ni'io a11-
1uitt.e l]lle o estur'lo seja inqustr-ia.lista.. e. fh':ne 

· t:n;;te p:·i::cipio. :1pre~entou um parecei· qae 
foi lido no Sen:.ufo. manil'e.~tando-oe pelo as
r<>n•l•~m~n to de t·~fas as estradas de ferro da 

. Só tratarei de~t~ q_uestJio pelo lado tecbnico. ·· 
Ou a; Estrada d:e -M~lho1·Q.mentos i:lo Bmzil é 
auxiliar da Central ou ê concurr-enté. S(é' . 
à.uxmar, e~LU(lemos. as suas comVç:ões techni~ -
cv.o. Ellii pódcser tcchnjca.roeme divi11ida. em:. 
duas ~ecções: a :prímeira. 1fúe atravessa. :a,·': 
zona baixa . da. Mangueira. ã. Belém, e 3. se-· 
gunda que at:t':i.ves;;a. a. zona. dá serra até 
Parabyba.. Estur,emos essas duas secções . 
· Na.primeira secç.ão; como estrada coni.:ilr~.:-
rerite. ninguem poderfl. · ~iisteutar · que ell.:i. 
faca. concurrencia ú. Central. desde que se 
so.be que se~ ponto inicial é uma estac;ão de 
suburbio. Como· auiília.r, _quem quer que ço· 
nlLe\'tl. a Central .S(tOe que na J)t'iffiQÍ1'".l. secção 
a.t~ Belêm é tão gra.utle a. sua capacidade 
que a actua.l directori.a nã.o julgou conve
niente continuar os tra.ba.lhos de dnplica.c;iio 
do. linlla, aliás muito a.deant.1.clos, e que sa.tís
fariam a outros necessidades, corno a segu
rança. e a. rapidez de circulaç:io. 

Demais, a Est.:·ada de Ferro de Mel!lO'::a
mento do Brazil e de bitola esti•eita de um 
metro, com cur..-a:s de raio de 10'.) metros, e 
que em certos pontos a.ttioge a declividade 
de 2, t3 ''/,.. Portanto, no. primeira secção, es:ta 
e5tr.i.da. de fel'ro nã.o pódo ser tida pela E:>
trada de Ferro Central do Br:i.zil como u:1.1-
xiliar. 

Que a . Central do Br:uil nesfa. primeir:t 
secçií.o póile a.tteuder ii.s necessidac1.e$ ile seu 
trafego prow., repito, a 1le1iliera.ç-.!o t•)
mo.da pelo De. Front1n tle, estando muito 
~;.deanta· tos os tru.b3.lho:1 de tlupüca.~.:1o d~~ 
linha. ms.ndat· st~spc;ndel~os, por entem1er 

u~ Sr:. D~Pt;TADo-Então. s. Ex. é contr<i· que e!la ss.tisfaz is neces.;;id;tdes (lo tra.fego. 
. · Ve.j~mo;; agora. a .segunda. s~o. que e a 

Uniii.o. · 

r :o •l compra.. . . ,,.. · · · d t-;::::a;s 1cr;io1·t.'l.11te. ,,,..;;waemo:> am a a. ques ;i..o 
O SR. P.\.t'U. llAMüS - P:wcce-me mesmo sob o duplo aspe~to d.e auxiiio e de concur

Qlie ei;te luminoso P<tr,·c~ r f.Jí o moti~·o nrin- rencio. . Faça.mos uma J.istin~.:i.o en t1•e o sP.r
dp;d 11 11P. !cY01l o St·. Dr. :«Ianocl Victoi·ino. viço de import<\ç-.lo e o ilt expo1·taçJ.o:. no~t:i 
Vice-Pr~sidente d;,i. R~publica.. a convidar segunda. secçio. isio e. trnalysemos o t!'afüg-o 
S. Ex. pa.l':i. occupa;:· a p~~k• Lia. Inch.1st;·ia. e ·1o. Cent1-al em re:uçiio á. suu. exµ•1I·taç:lo o 
Vi:\(;ii.o'. em relaç1!.o it sua. impo1~taç~o. Em relaçíl.o 

~lll'l)fl'hcn;l"·mC'. ,,nrt.i.nt.n; o f,i<'\t,n 11<\ fon· i su~ e=-:portaçio ha~fa ler os l·ehtorios llcs 
r. ! 0;!~~1: C!Sti: illll"t.i·c · ministrn ;1dqnlrir :i :·:::· Mini~;;rns <l:.i. Viação, p~•ra ver que;~ C~nt1:al 
1 t'ti.•kt. n(l F<!rl'O :.relho:oamcnto~ <lo r~i·azil .. . não tem i'al~:i. 1lc C<tJ:l:lCitfade lura. 05 trans

·O s . ~ . . B . . _ J · ~ ..... - ~ _ · pc.rtes . N·~~ precisa:. porta.n ~o, _de umu. es, 
I-:· r~.ED~h-lCO Ol:.GES a .e ouere,e t~·ada auxliiar. m:i.x.une constrULda. n:Js con-

rar.:i. ·ate! p:c-;i,cs. cições da Estmi.fa. 11elbom::nentos do Bra.zi!. 
o Sn.. PAULA RAMOS- ••• e a.ui e que -vae a Quanto a importação, é possi.vel que n~ 

minl1a. defes(L :i.o Governo. r-<U:o quero dal' ;:;erra. D. Central não satisfaça. as condições do 
cursei nesta. t,ribun~ a esrn~ bon.t-0s. Quero tra.tego, isto é, tenha falt;i de ca.pacida.de. 
:i.credit:i.r que o Govarno é col.J.e:-entc com os o Sn.. Lurz Anor.Prro-V. Ex. estü. eai'con-
lll'incipic;: que suste.nta, e ri~o é possivel que, t:radicção com o. que disoo a:trãs. . · 
qn::.ndo elle pretenne arrendar it Estradn. de .. · · · · •· . · 
Pcrro Cent.ra.l do _Brazil que ji~ demónst1·ei _O SR. PAUL;\. Rrnos - º· P.?~r~ I:le?,u~n~o'. 
tt:r •l.:'tdo ·Tbcsouro . um·. sa!do snperior a ·'.--ªº .me. ou vu~_des~e ·() prmcq.'.l:o. __ Re.~:·;,~~-
10U .Oil0 :000$ e qua até hoje - tero d'3.do:juros a pranen•a. !'.ecçao. o.a Mangueir<l. a. Bel!m•. e; 
de :~ ::; 5 •; ... o-:.xro; sob1·e o -::apitai emprr-g:.uio, ago;r-c1. _estou me ~cup_a_n?o il;,i. ~ secçao-,:!i~ 
tr:itn 1Je wlqnfrir 'l Est<wi.a dc-·r:'erro i.\folb~ Bdem a. Pa~ê\hyt>a. lSto e; ua .sec~ao da.· serfl-:-' 
rumemos 1lu Btn.zíl. · : - .. O Sa. Lt:!z Auor..P110 <lã. llm ap;u·.~. . · · ·~. 

. .. . ~ - . ~ 

-~_.;·. -_:..:-. 
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' .... O SR. P..1.ui.,\. it~\. :líos-Ac~eito -.·~·h.:r:pot11cse 1 roente, }lio cogita. de a.dqui~·Ír nma estrada-de 
-< -de. que ;i. E:!u-ada. de Fer ro Cc_nh'al0 na.o tem a fer:o, JUStamente quanu•) -1-rMa. de :irrendar 
· ·. ~'1.pa~cidad_~. nn. se.:ção da. ser!·~,.p<l.r:t.;1t1.ender t odas as qrie- possue.. .. ... 
· u. ·1mporüwii.q r~e merca.dorias. l!ypothe:e q u .. r l · Si a. Carna.Ta. em su:i. alfa sll.bedori:i entoo
'. .... J)oder:h~ ju~ti_ficll::t: a 'ídea · do Go verno q1:'Qrer, iler que o Go\·er·no niio ceve absotntamente

: adquirir _\1-_Esti;acfa. de r~erro _.Melllm:a.me!l!O.~ .. rd:i.r~m e ~ est:i.$. inform_:;.ções, negando aEsent!· 
: e _vou l"ige_u•a.mente mostrar que . o. prob~ema menta ao:meu l'equer1me11to, resta-me o dt' 

. nao .teria sotu~i:o .prn.tica · com essa acqui- 1.'eito de a.presentar ·u :n projecto sustentando 
. sição. . · · . · a collerelicia do Gov~rno e proi\ibindo que 

A E:gtrada. de Ferro !\felhotamentos, ·como elle füça acquislç.ão de est1:a.üas, predios e· 
.iã. disse, tem ditninma capacidad•) , por ser de obras ímporta.ute~ - nas estradas .de ferro dn. 
bitola de um: metro. t er curvas de 100 me- União, emquanto .na.o se resolver a questão 

· tros ae raio e, rampas de 2,S º/ 0. o que daria. do :i.ri;enctamento. (Miâto bem; miii~o bem.") 
c~mo consequeucíll. um a:uxillo m uito dispen· . Vern CL J\Iesa é lido. apoiado e sem debate eri-

. dioso · por causa.das grandes des:pez.-;.s de .::on cei-rado, ficando adia.da a Yutação do fe· · 
, sor>:i.çao e custeio. •ruinte · 

Resta. s!l.ber ·qual dos recursos o Go•crno "' 
'deve lança.r mi"Lo: si a acqui~i\âo de. ·i\Ielho· · ll.EQunm.rÊ:'ITO. 
ranientos ou a duplicaçi~o <ln lin!1:.i , onde for 

, . facil fa:i::el·a, e o empl'ego da tracção dupla. 1 Requeiro qt1e, por inte_rmcdio ~O: Mesa da 
O SR. LUIZ ADOLPIIO- Na serra~ 1 Camarn. dos !J~putac'.os, seJam . sollcttad~\s do 

O S 
·p . R ,~ • . . . Poder Executwo as seg uintes mformar;o6$: 

R . AliLA. ~ A)10S- 1':l.. etrn.. Stm. ) s· ..._ · · -
• d _ " .. ·, ~ .:- a 1 o :.ro•erno pi'etende 1oJ.Zer acqmstça.o 
_.,.s espezas com esses -en1ço:s .e~ao. de 1fa Estrada de Feno Melhoi·amentoHJv Drazil; 

certo, .~ep.orPs do ~ue ~ qu~ se f~o com no caso a!!h'mativo, qual :i. quantia que vae 
a a~q~n:;1çao da. Est:i:ada. .à.elh01 amemo:; e seu ser paga por tal estrada. de r~rro ; 

· cus_ eio. . . . b) St o ;roverno pretende. ca::;u se dê tal 
bto. como estraua am:;il1ar: a,zora, come es- acquisi('ão ·administrar a e·iracl:l. ou si elht 

trada concurre?t~ . A Estrad:i. de FErro ·1~e- emra.rú u'o numero das q~e vil.o seL' arren-
lhonm~ntos llmn:ada, como se ac;w .. entr~ dadas: .. · 
~t:mg-.icn-a e Pa.ra.hy~·-~esta. z~~a. 5~ a·~astara. .e) sl ·o governo comídera. a referida es· 
º" ~rodu~;os que se .. o,,t!llam ª" estaçoes por trada. comv anxi!iar da Estraua. de Ferro 
ell, servi :i.s. _ . Central do Brazil ou si ell:i. fa:i; séria con· 

As despezas com e cons~r\•a.çao e custeto currenc[a ú. esta.. ' · 
dessa estrada. de feri•o nao compensam os . 1 _ 
prejuizos que de ~eu trafego possam advir Sala uas sessoes, ~8 dejunho _de 189i, -
para a E~ti·ada. de Ferro Central. P<mfo Ranio'1. 

Portan to a Estra<.!a ·Melboramentcs, qner ! ~ _ 
como estrada auxiliar, quer como estrada ~ !9r . 1Fbco~om10 cl~ Thia:.;-a-
coneurreníe, não deve ser nas condições em 1 fh~es - .Sr .. p:·es1dentc, _pe:d1 a. p<d'.1-q·a. 
que se acha objccto de receio para a Central ·para remet~er a _Mes<i.ap~t1ç;~o de umu. n u va 
a pomo de jusiific:tr a sua. acquisiçlio pelo l de um ex-tuncc1onar10 Jede:·al do meu Es· 
'Estado. . t<.i.do. Nesw .. pet ição ~stn. viuv;.i. p~de aO Cou· 

Si o Govr:rno não t!eve receiar a concur- gre~so :::\acio nal •. o ·1:enliio d.o~ juros de uma 
rencia ela, Melhoramentos esi, por out:o lado, .:l_iv ida_contra~1ida por seu o.ui.rido, como fon<:· 
nenhum auxilio vem ella pl'estar â C~ntral, c1on<l.l·10 _p~bllco . · . 
qual a. raião de adquiril-:i. ~ . · A rau~o- e. os.· document~s ª.Presen~aclos 

Devo s!llientar ainda. ·O seguint e· fa.cto: ao nesta pet1~a.o_.Just1ficam o :pedido aesta ymva; 
passo que o Gover no pretende arr~ndar todas e eu ~e!_ll mat~ com_mental'JOS l'emetto a :.'v~es<~ 
as estradas de ferro da União ·e ellas estão a pet1ça.o, espe.rana.o que a Camara. faç:a. Jus

- 't odas citadas nos editaes publicado~, quer tiça, sa.beild? defendei· os interesses da União, 
.. fazer ao m~m~ teT?Pº ac9,Uisição de ull2a. compromem<}.os ~este caso.: 

estrada. que nao poae arrendar porque nao Vem à Mesa e e lido o seguint e : 
-.estã. inclu1da no edital, a não ser que se . 
queira conshleral-a como pnrte integrante Requer·iment-0 de Eufraz:ia. Delfina de La· 
.d:i. Cent ral e neste caso o Thesom-o serâ o cerda, pedindo que seja c:oncedigo o perd~o 

• . pi-e.iU:dicil.rlo. · · . · · · ela divid iL que fez com.- a .· Fozendti Na.::tou:i.I, 
, '.· ·:São estes os motivos que me levam a peçUr :Seu,nnacici ma.tido. - A~ . Commissfio ~--e 1•.a- . 
~-·estás· informo.cües :i.o Governo. Declarei que zemca. 
:-~ =nuo :i.c1•edi't:i.va · .neste boo.to e ·. terei eriorm·e - -
;priri.e1· si as intorm;wües vierem corifil'I:n11r a O §r.- Frciac:.i:;;Go . GHeci:-io -

·. minha: cónvicção de que· o Governo absoluta- . Sr. president e, sín to muito ter de vir t..-azer 
",,,• .. ~ . . . ~ . 
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·0 J!1CU cont\rigeUtti d] t.:ftlicções M mmtre .re
:prcsentante do govt:rno <la Ropublica, tanto 
mais quanto_ tenho yisto na -presento ::;essão 
correr. inteii·amente á- r·e>elia a. derem dcs 
actos de S-_-Ex. · ·· · · - · 

:o S.R. Ov1or.0 A_J3RA::"TES - A · maioria :ite 
v:.<e·sll einbora ~ ••• 

6 Su.. fRAXc1sco q!,ICERIO - Não estra~nho 
que bto a.conteca., Sr. :J!'esidcnte, poiquantó 
:J. mi::>~ão_quc me l0i dada. d\>semi;ienha.r, du
mnte <:cl'.ca ele tres annos. de defendei· o io
verno L',o S1•.: Prudente ne ;\loraes, me aàve'rte 
t,a,.tantc de oue e uma. tn.1·efa sobrchuma.ni\ e 
dillicilíma. • . 

Kão estranho, portanto, que rs amigos do 
govemo se arrecciem de sacrificar a sua. po-
pufa.rid:tdc. . . · · 

. O Srt •. Joõ:E :MARIA:--;o-Apoiado; cemo V. Ex. 
sacritkou a sua. · 

O SR. FruNCI'iCD GúcErúo-..• com eu tantas 
vezes w.crifiquei ::1. minha i1a defesa do Presi
dente da Hepublica.. 

o Srt. Hl':->mQt:E VALLADARES-E por cama 
tHsto e que eUes .estão callarlos. 

O SR • .JosÊ: ~faRL-1.:xo-Estilo na moita. 
o SR. FRAi\C~sco GLIOERIO-Sr. presidente, 

~ ti:i.o dH!ieil o desempenho do papel de de· 
·fender - os actos do illnstrc Presidente da 
Republica, qu<tndo S. Ex., suspeitoso como 
é, nem . sempre acre'lita na sini:eridade t1os 
amigos que se incumbem clesta tarefa. 

na. su~ -pes~oa ·.e mi. im·e.sticlurn:. que elle. 
encarna de. Vice, Presidente da: Repuonca. e .de 
p1·~sidtnte de tima àas ~~às do Pot.lei· Legis·' 
lat1vo! ·· · · -

-V oz;;:s- :D.Iuito bem-, ouçam. 
o Sr..FRANC!SCO Gr.ICEmÓ- A.imprensa.· 

denunciou qtic um a.gente secreto-· de poli<:i<i. 
tem vigiado a. resi<lencia. daquelle ilrustre 
homem de Esto1do .. no inti:;ito de veritfüir si· o 
Sr. Dr. 1fanoel Victor·ino, de accoJ·do corn 
outr.os homens politicos, opposicíonistns,-_em
p1·egava o seu tempo con~piramto co:itr:t a 
oHem legal, representada- pf)O Sr. Pre
siderite thl. Republlcac · 

Vor.Es-.011 ! Oh~ 

a SP.. FR_\~C!SCO Guci;:ino-Sl'. presidente. 
si o regimen das dei::.ções intamíssimas 
(apoiados), ca.r:J.cterlzado ;10~ e55e corpo. de 
a.gentes secretos, preci~asse da. ma.is formal 
e _completa. condemna.ção da opinHi.o repu
bltcana do Hrazi l. essa condemna.ç.fi.o se en
con: rarii1 no ultimo acto praticado pela po
licia desta Capita.!. (Apoiados.) 

E' admiravel, Sr. pre.sidente. que aquelles 
qae se separaram de um grande partido, por 
se fundarem na defesa do principio da auto
ridade, m~ndem seus agentes de segurança 
atacar esses mesmos IJrinci;:iios, lançando a 
desconfiança no cal'acter e na. rect1diio d.e con
duct;i. do Sr. Vice-Presidente tla Republica.. 
(A.pofados.) 

für SR. DEPUTADO- o chefe de policia con· 
testou. 

UK\_ voz-E' um conte.;;ta.ção mentirosa. 
o SR. TDIOTUEO DA COHA- Devido úqnelln. 

contestação de\·ia ser demitCido. 
O Srt. Pl:\TO DA ROCHA-O proprio Sr. ?IIi

uistro do In~rior niTo negou o facto; la
mentou unicamente que S. Ex. a.ereditasse 
nisso. 

E' bom . que os republlcanos br(l.zileiros 
s:üham, e sobretudo aquelles que pol'ventura. 
entendttm -síneer(!.mente de\·er censurar a. 
a.ttitune que illtima.:nante tenho teimado na 
Cttmar:.. n ue, em mais de lima. nccasiiio o Pre
sidente il.i. Hepublica ruanuou a;lligo seu, par
ticula.1•. tiscaliza.r o gr:'lo de enthusiasmo e de 
sü1cerid<l.<1e que rBsalto..va de mint1:i.s pn.la
vras; em mai~ de umQ. ccc;u;ião cu f·•Í cha.
mado entre column<J..~ pa.l'::t dizer porque Giio 
fui :;.rdente enthusíasta de S. l~x. quando 
occupava. a trilmoa. d:i Gamara paru. defender O Sa. FR.A:-;:c1sco Gr,rcm:uo -Sr. presidente, 
o:> ::tetos do g-o~'erno ! amanhã o Vice-Presidente da. Republica. por 

- um:i. J1ypothe~c muir,o na.tiiral na evoluçiio _ 
Vc.zEs-Oh ! E' es_pionagem demais. legal do governo. póde assumir o gove1'no da. 
O SR. FnAxcrsco GLICERIO - Por est:i.s ra- RepuNica. e dado esse Ctl.$0, Sr. Presidente, 

zões, Sr. llresidente. u. Gamam compl'ehende, eu pet•gunto: d:e que autorifü\de moral o 
;u;~im como eu tambem comprebéndo. que é partido, que tem :i; responsabHid:i.ile actual do 
muito difilcil o desempenho des~a tarefa. Governo. cei·ca o pr-estigio da suprema ma-

Dito i~ío. para ju8tificai• a auseucia d:!. gi~tmtura d:i. Republica~ (Pausa.} Amanhã 
defes:i <los amigos do ttovernQ, nmencia _que póde senta.r-se. regem'to e~si magistr(i.tura 
l\les vae cust:.i.r :i mal:> crcsp:i. rcpt·imemia o ci.dadüo que hontem foi espion:!.'lo pela po..o 
oppo;:tun,imente (riso), eu vou entr·ax· pro~ lich desta capital, como conspirttdo1• contra a 
)n·iatüente no a.ssumpto, ·que me forçou a ordem leg<.J.! ·1 (Apoiados). · 
occu:pa.r a utt;,nçfio da Cama1•a. Si ((esta o. p1•incip\o da a11t01•idad_e, sobre 9 

Sr. r>resiclen_te. a imprensa dv.. Capital da qual se funda ó novo partido ·governista,'. 
Republica. deu noticia de que o Vlce·Prest- então. os seus che1~s. fazem muito b~m em: 
dente da Republica, o Sr. Dr. Ma.noel Vi-rnp1'egoar que eUe foi O'ponto de partida da. 
ctorino Pereira.. foi :victima de um desaca.to t nos~a se_paração. 
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· Sr. ' pres_ide ute. _ eu_ ·- éonheç-Çl _h:i muitos! - O Sa. · Ar.cL:>."Do _ Gu~xAT>_A.i~"· - :\te lhe . 
:-,:;xnuqs o_grao de suspeita. ·que a.íll!ge -- e mor- apontaV[i.fil o re,vclver ao peito. · · · - -
t~~C?- .º esp~r~~9 do P~cside~~.~ . ~:i. l{epu~l~~ª· I ·· o Sa. ·-FRA'Xcrsco Guci;:r.10 - Podia n.este 

,.~~-tn e . O!JC~1.-.1a,o - d~ 11!-ter~ 1 • .iu.1t:o i_da_ ª'1"~- rnorue:1to c~1amar a at~enção e invocar o i:<:s
~idade.. PO.llcia.l de, ta_ .captta l, ~e.aJ._ndo qi.e te1nunl10 ae um-. nm 1go que.estava. a.o meu 
nze.s~e_ retl~ar ~os,,.e;:11:º_ s, .on.ile fora prcc~r:w l lar1-o, a:li1naodo-me_ a am:ontar ·a . i.ra. dos -
~enrn. ,. o. P~ta o::.· .,,r.~~·\;s :nc~rnrnod.os que o desOl'.deiros pl'otegidós pe!ti policia . . o . -nobro 
·~to,r_f!:,~nta. 1am. um ,<1oen~e s_ellre,tp,. qu~ na De-;mw.tlo por .Aln:.:cas; o Sr: Dr. Art1.ujo 
-solwu.o d~ Co.mbUCJ~'.l'a,is.r_~ei~-.~ os ul~imo~ Gões, ~ue pr.-:!sta-.«i. tãQ gent.U e t io cé:rajosa- -
_ .~1?mentc~·- do e-x.·\ _1c_e-. re~!den te da Repu- mente o seu éoncu1·so para ;.1 minha delesa. 
., ica. pes,:o:i.J.. .. -

VoZEs- Isto é tOrpe, é medonlfo. Xesse .momcnto. SI'. presidente-. a. policia 
·o S1:. Lurz AooLPno- Nllo é real. prim:i.Ya. pela sua mu.i:s complet:.i iw~encia . 
o SR. ALCI:-;'DO GU.t;:\"AJ3A.IU- Pai:a. que nega. (Apo:'ados.) - . 

. si ê publico e notorio? ._ ~ _o SR. Ar.cr:>:D() {>UAXADAJ;".A:--N":i.o apoiado. 
· -o s1~. Lc:Jz ~~DOLPHO _Si ê·pu'blico e noio- O delegado estava alli delt-untecomrn:i.nd:rndo 
rio, pm•que só agoi·a surge? (T1·ocam-se midos ª Pil.tru!ho. · E;'<\ uma ausenc:h i.le policia e 
apcwtes.) uma pl'esenç·a de desordeiros. 

o -SR . FRA;:\"ClSCO GLICER lO - Os nobt'{'S De- o S!::.. PRzsrnr:::'.'\TS - Peí;O - :>.os r:obr~ 
puta.dos não contest.i.m o facto; ;i.peoa:> ach::i.m _Deputado:; que uào interromp:.im o orador. 
que áu. ta.rde e a. ·más horas, venho tl':!.Zcl-o O SR. Ar.c1:-:oo GUA:.'\AnARA- Os <l.p:u·tes 
ao conh~imento da Ca!D-a.i'ê. e do p:l.iz. Bem. se1ilpre fü1'3.m permittidos. mesmo pari fal!ar 
O ~~e pode Montecer e l(U~ eu não. i:ne ho~-1 mal do prineipiú tla :iutoríd:vJe. 
ve~e bem desempenhado aos mefü aevere:s, o 5,, i~.,. :scr<co Gr TC"' 1~ _ 1,~0· s e:;:.. 'lr"-
a tempo e a. hora. · · ' ••· · "'"· - - '··.' ._, . " ' ~' · ' ~ . . s.dente. 1mdcmos nos r.~tn·ac· n(l. . Car.o:;ni. e 
, · O si:. NootEm.A Jc::-;roa:-:'.>fos Y. Ex. devia 1 atrn.ve~sar as .ruo.s d;1 cidade. sómente depois 
.n~ mais tempo ter referido o fo.cto de que que um oillcial tio exerc:to. montr.ndo e• seu 
for curnpllce. · ca vallo, h~wia. ctcg:vlo occ;v;ionalmente ;i, 

o SR. FIU ::\Cli;CQ GLICERIO - P.>ís be.m. porta. da. c:i.::n:.:.ra e me h:lVÜl· felto Utll slgual 
ienho muito prazer em regist1·.i.r o ~parte dé· par:i. · que eu sahis5e i rua; 
·nobre Deputado por Minas Gerae.:; para. ins..: Fclizmeni;e, nesse dia, o prestigio da. a.uto-
truir a leitura do povo brazileim, qua.ndo se rida.r1e e_nc:i.rn:tào em um. rnnjor •.!o exercito -
1lignar de fazer o. psychologiti. desta situt:.çã.o bra.zileiro. foi sufficient'e par<:. ronnte:· •~ 
:politica. noôsa !iberd;\d.e de loccmoi;:ão. (AJ)Oit:11fos .) -

Mas, Sr. pr~sidcnte, é justifica.'\"ef essa S1·. 21r3side!lte .. nesse dla. o pdnci pio da 
suspeito. continua. es.>a ~olicitu<le com qrw autorit'.iade <lo C:.1rpo Legi~ Iativo. des!·eipd
a policia da Cl:tpi t:i.l <la Republíc:a pe!·:>egue tado assim tão oc;tc11si v;1.m•mte. nJo preoc
hornens politicos.que teem presa a sua respon- cupou o es1.1irito cio Pi·e.<i~en te <.!a lV·pnblic:t
~abilidacte n<t dei'e!i:t d.-1~ inst1tuiçües? De S. E:x: durante o dia ner:hum:i. provirbnci:i. 
nenlmm modo. (Apoiados . ) chra . ~o di;i. se:,;n!nfo s. Ex. presidiii calma 

Sr. l•l'esidente. si eu qui;:e;:se fatiga:• <:. _e serename::t e ao seu dc-sp:i.cho ministed:il, 
attem,;U.o d:i. Ca1nc1r:i.. eontari\\ por miudo. quan<lo ;J.!!i chegou o Pre~hieata <:a. Camarn. 
ainda que os nobres Deputados e;.:ranll.:J.Ssem e in!'ormou ao Pre.s!dcnte d(l. RE<pub! ica. du 
que -me Yinha. desempenhar des~ den:res attitu· ~c que h:1vio. tO::!>udo a mesma C11ma.ra. 
tar•~iamente... dedar<.:. !!dO !'.Ião po:ler fu:iccion;tr emquanr.o 

Vozi::.s- Conte. conte . o po<l2r pu!.tico não a dcs:1gg1'::tV<1:sse da 
O SR. Fn.A:-:c1sco Gr.tCERIO-•. • ::. histo1·i:i. do 

procedimento condewnavel da policia d:i Ca
pital da 'Republica no r1i:i. em que a m:i.ioriit 
da Camara votou a rejeição do projecto de 
allluistiu, ampla que viera do Sen:i.r1o: 

-; Ü:lf SR. DEPUTADO..:.:.. A maioria. foi a tacatla 
por ena . . 

aJfrott t.i. Qlle lhe irrog:i.1·n. a policia.. 
O:s !ltctus pc~tcriore.s constam do debate da. 

Cam:ira. 
for SR. DEPUTADO - Pre:;:dia então a esta 

Ca.maru. o S1·. Rosn. e Silva.. 
O SR. Jcr7 E:\CIC iiB AGUIAR. - E l>r~ídia 

muito bem. -
-O SR. FRAxcrsco · GucÉmo - Neste dia. _ O Srr. FnA -xcr,co GLlc<:ruo - Não irrogo ao 

Sr; ~llresidente. eu:· cercado:~ de alguns ami- Sr. Ros:~ e Silva :l. menor cemuro ; S. Ex:
gos', fui obrig;:.do a re_entr11.r pai~~ a Camara d.<>sempenhou-se dos seus 9e·•eres complet<t
porque havia· sido ,ameaç:ado em minlla vida mente. (lla apq.i:tes .) . . -
por individuas interessad~s no. mesma am- J1. ppl'oveito a · <iccasíiio para. aconselhar a.os 
nistia, pois que tinham sidq.revoltosos. meus amigos, pa.ra · aconselhar aos republi-
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S~SSâ°.O .' D! 28 DE JUNHO DE 1897 e :e 

- -c:inos _oppo$i?ion.is_tú. __ q_u~:~eni1ai1r bfm ·em., vist:1 .-- a,_p~esent:audo·o ú. cb~s~de~ação da. ~~~- · 
attençao ·a s1tuaç:~•> l~ll1ic1l que o p-alz atr;t- 1ml.>'-:L . - . : 
ves.;;;L; que_ meçam. !iem a exte~sfio lt~ sua 

1

. 'Voú:::s-Muito bem. -
respousa.b1hd3.d_e pollt1c11 ~ que nao se deixem . . . . . . . . 
ap:mh~-r peia mi~ ~é daquel!es q,ue 1!º,S ~ue.;. Ve.\11. a . r.r~sa, ~1 Mo~ apoiado e. se.:n .debate 
rl'!m _ :q'ar. ·do C.."t_mmho legal e .constitucwual 

1 

en~e~r_a<lo, fica1h.o adi-ada.a. -vo.aça.o, o _se-
-p.wa. con11.w:ir-nos pv;: caminho~ i'unestos, gum,e · . · . · . · . · . · 
que· .:liminnam o pre.,tigio rno1·a.l dns ·que . _ · - . . .. . . 

:. diSE<mtem· do gove1•no e do, politica 'cio É'l;esi- REQt'EJUM&--.;To . · 
dente da }{~puli!ica. ' .- ., . . .. ' e 

Kão fac;:rn:os. repubiicano;; opposicionlstai;-.. · . ~ec;ucm> que, por rnte~mcd10 d.-i. ~Iesa.,se 
o j,1io do.:: nos~os advetsario3, :::eJamos calmos .S;Q!1c;te:zi 1!0 Pode1· E:s:ecutivo as segullltR.sm-

-e Prudente:>.. . . furmuçoe.> : · . -. 
· · · · - Qu-:~es as p1•ovidencias que o Sr. Pr~3idente 

. O SR. TrMo-rr-rno nx Co~TA-~1uito bem• d<.:. Republica ·ordenou· 1w- sc:rtlilo de -1a:1.er 
o Sn. Frt.4.~Ci~bo GL!CERIO-' .• sejnr:ios >e- cesrnr· o COtlStl':i.a;,dme:no da espionagem po• 

llemontes na. a).(;.tl'P.~,:iio e na. c:·ltic:~ d• s actos iicia! :i que tem e:>tado sujeito o Sr. Vice-
1 Pre::>Heute da Renublíca. ilkgai::,;, '·º~ ac,tcs inf't-in;;entes da vim.lttdei:-a. r 

po!idc.'J. !'1::pubiic:tna, rua s de ?>enhum "!<Otlo Sala nas se.>5i3es, 2~ de junllo de 189i.-
sa.la:no« d;:.s linh '•S rest:-ictas d:1 Conslitui.;-.lo. F;·a,icúco Gticeno. 
(Jf,·i~o l>;;m.) 
. . Já disse e 1·epito, q;taquanto ma.is nos co::-! O §r. Rodol;_~bo 1?;,i~5.o (·i -
ti ...-ermo,; dentr1> d:1s li ah as c msti tucion.'.l.es. I Sr. pr~idcut-:l, est.i.n•lo bast:i.ntc a.dcan!:lldo: a. 
rnnr~• m'ü~ ga::> hàr<::·mos em face !fa opini;1o hot•u., niio abusarei por muit0 tempo r1a. pre
publi<!<~ brazi!ei!':t. cio~:1 attenç·iio e pacicncia. dos meus llônrados 

Sr. pt·C'.sidente, desejo. a_present~ndo o 1·~- cofüg:>.S. .. · 
qucrímentü, que vou ter a ilont·~~ tle le1• :·L Venho á tribun:1 apen:i.s para apresentar 
Camara.. torna!' bem claro o rng:iintc: · ~ que ú. cons:deraçii.o r.:i. Cn:nara um· projecto, qLtc 
o govl!rno tem em vid<t. vigi;indo o;; nos~o~ j reputo d.e <tlt:1 ni:ce.-,>idade. · 
p .. <sos. tOr!:iH"no:-: . a. uó;; repnlllic1.no.- 1;ppo- ::;:-. j)l'~si•ll:'nte, ci corpo sauitario do exe1·
skionista:>. rnspn!to:s à _opin:ão nacional. · cit•J a.bsvlntum ,:nte nã.o .satisfaz ;'is . uecei;si 

O ;:ov-~rno tem em vis ta. th minuir a lb1·ça. dll.<~ cs t!o resµt>c t1vo sen it;o; e por não sa.tis
i:r.pul~h::i, do p:trtilio. que d i,~er.tc de sua~ tazei-as, o ;;11veruo i:.em. como se verilica do 
1.ne li•1a.s e de su;. politlca. · fazen ·fo ere:-- a.v:; a.lmo.oacl~ tle.'<te ;1nno, 5.'> medicos :>.ti.juntos e· 
f'Splritos. !'eílectidos e sinceru.mente repu· 4i phaL'ma.ceutico;, taml.Je:n adjuntos. que -
1Jiic:mo~. :i.ncioso.;; p1·lo r ese;tbelec!mento d:i. fazem e.-;se scn -·:ço por uma. quant,ia, póde-se · 
paz e de!i11ith·:t 1 0:1:;olid,1(,'ii:O d 11::; in;:r.itui~ues. d:ie1._ misern,\"t~l. . 
que somo.;; cumpli..:e;; de ·~rnprezas tewe- E~ses rw.~clico~ e pbarmaceutico~ adjuntos 
mrias. de l'('pt'e~:dias rnatcri..:.es, que pt·o· são neccss:i.rios p.wque. si não .. continuarmos 
c1:i•amos o:npvlgai· o _p1)u;;r por maias illii.:itcs, com e.lles. afim ele d;i.r Y~1sii.o aos serviços me
i nconstituciono.t~:>. dicos na.s ~ua.r:1i1;:)es. teremos i'ôr<:os:.;.mente 

E' con;.ra PS.• t·S intuitos que preciso c!l:i.~ d(: au;;m~n~o.t· o t ;,1·po sanita 1•io, de augmen
mar a. p1·ut!.•:1cia c _a. _. c-a.utE:l !a. llus uossos r.d-o prop•Jrcionalrmmte ao numero c.le rne-
amif;O~ . (.'lln!ta l11:n1 .• ) · il ico• e pb:trm::.cem!cos. ad,j unto:' e esse an-

<:: .. , t fi __, · gmcnto t!'ar:i. p:u·a. o orc,::i.m..,nto umt\ uP::;pe;.a. 
_r. }>t':'.51uc?l e. a- m ,,e e:i::pm• a. censura ;i.nnual de cento e w.1iws colll.OS de réis. que 

puh!ic-.i. os :~e.to,,; do ~o\·erno; •1lim de mos•mr OL'úe:·ú. ser evitada com a cvutinuar;.ii.o do 
u. minh;\ :;oli,!a1·ied:i.ut-: a. mai~ complcr,.'.l. com o ~ictnal estado d~ C• •Usas, dando-~c, tc:d;.wia, a 
'V icc·Presiüente dil Repn bJictl.. n:t l1or'~ -em 

-F-: 1· · t - l 11 esses me0 iicos e plla.rma.ceutic~saujunto" dua.s que ,·. i~x. · 01 uo crue mente a · t·or..tar!o. pel<t t · ,, d · fi l 
espion;tgem rl:t ·p,,lici<L secr·et:l.; par:'L 11ue lta- e .aµas ·•) meia "º pr••ç;\ e pret, a m ,. e que 
bi~ítem us a opinião nacion.:i.I a. bem .i·ul;.rar da olies rios~aru o.rrostu.r as difilcultlades da 

- ~ida. nos~a. e tfo. situaç.ão do Gove..no ,1a Republica., 
venho submetter ao crit.e.rio da. Ca.I113.m o O SR.. Aum;sTo SEVERO dá um a.pa.rte-
seguinte _requerimento (l!i): _ u SR. RonoLPHO PArrX.o - Esses medicas -

-. ~ão füço que~tão. Sr.·-i>r2sidentc. da. ap_- --prestam gr!l!ldes serviços, e, no emtanto, 
- pro·•aç;1.o do requ~rimento. tal é o,-confiança percebem apenas 2150$ mens."leS, quantia esta _ 

que tenho na opinião· publica. llra.zileii'a. que ao cambio actual representa si:tenta e 
Ba.staqua-a. opinião publica do· meu paiz ·se tantos mil i•eis. : . 
instrua lend.)--0 nos debates publi.cos; para Direi que e impossível que esses medicos 
que me Sfltist;1ça e me_ convenç« do mais pvssam, com essa. dotação, manter a sua. sub-
<:ompteto . success0 dos 'fins que tenho iim o&_i~teucia. - . . . . ' 
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· ·. ~\: proposta que crafa~{) ê digna de_. 'toda :i. ~- §' $>. _cqmo ~ria proposta. . . 
·· c~midéraÇií_ô por parte· do Poder Lcgí$lativo. · Art. 2;0 Estas iiraç-,;i.s serão completa1la.s 

.de~de _que se :ittenda. :\ que: por _ falta de _pela fõtma exptessa. ·no· a.rt . 87 § 4º· •la Con
·. tempo, esses medico» não pode1p curdar da stitu i{:ão ·P.-.na lei 2.556.de 26 de setembro tte 

clinica, não podem atteodcr u. clinmados d~ lSí4 , com ·as mciclificações· estnbeleci1ln.s nos 
ou.t.ros•doen .. tes •. (.4poiados .) . ~ . · . . · <Wts ~ 3• e 4? da lei n. 3f.I A; de. 30 de -janeiI'O de 

Si.precisamos cfos serviços <lesses med.icos tS92. tictLndo em vigór o para.grapho unic!)-ilo 
-:eju~~o que·se osremunertHnelhór-(.4.poiadoi~) á.1·t:· 2° e art~ 3° : aa lei" n •. 3!J-!; de 9 de ou..-· 

Sr . jiresidente. não que1·0. mesmo porque tub):'o_de 189G. . . . 
a. 1iora já va.e adeornfat\a..fazer mais expl:::.na- · Art. 3. n Como na prC)pÓsta; . 
ções a respeito : a:;u;trdo-me para. em oc- At•t .. 4.° Como na. proposta . 
casi1io oppcirtuna,di~cutir con,-enientemente a · Art~ 5.° Como. n:i. proposta; 
medida ·contida. .no projecto e mostrar a ~ua. A1·t~ G.° Ficam · revoga.tlas . as· disposições· 
justiç~. (111úito bem.) em contrario. 
· Fica. sobre a Mes~ , :.le ulterior t1eliberaç.ão, Sala da.;; Commissões, 23 de junho de 189í. 
o seguinte · --~fello Rego, pr~sidente.-llforcolino ..11.:fom·a. 

-Jei'~·nj;mo .Montefro. 
l'ROJECTO 

O Congresso Nacional d~ret.a: 
Art. !." Os medicos e pharmaceuticos a11-

juntos do exercito perceberão. riuaudo em 
serviço nesfa Ca.pital ou iios Esfados. os-ven
cimentos que lhes competem. de conformii1a•'e 
com a ta.bella. em vigor e rr.ais duas e mei:~ 
etapas de praça de pi·et, calcula.das de a.ccorào 

. com as disposições n~gu!:'Llnentares vigentes. 
Al't. 2." Re'.'og-om-se a~ disposições em con-

trario. · 
Sala das sessões, 28 de .itinho de 1897.

Roàolvlw Paixílo . ...,... Vespasiano de All111gi.1cr
que. - Francisco G?<illon.- Henrique Val
ladares. - Albuqiierqi.ie Serejo . - _4moi·im 
Figu~ii-a. - Cc.1·los il{a;·cellfao. - Be~ei·ril 
Fontinelle. - Ovidio .Abrantes. - F1·anci.~co 
.Ale11cast1·0. - Lauro 1l111lle1·. - Xa'!;icr do 
Yal/e. 

V::i.e n i111p1•imir o srguinte 

I'ltoJE:CTO 

N. 3Z-!S9i 

Fixa eis forças de terra 1ico-a o cxci·cicio de 
1898 ' 

A Com missão de ?.farin11a e Guerra. a que 
iro presente a proposta do Poder Executivo 
pa:r:i. fixação das forç:as de terra no exercicio 
tl~ 1898, depois de havel-n estudado, é de pa
recer que seja.. ella a.pp1'ovadn , e offert'ce <Í. 
·corisideraçft0 da ca.mara o seguinte projec:to 
de lei: 

O Congresso Nn.cional decreta: 
Art. l • " As fOr<'.3.S de terra para O a.nnó de 

1898·consta.rã.o de: · 
§ ' l.º Como. na proposta. 
§ 2.° Como .na proposti.t. 

PROPOSTA 

ATt. 1.0 As forç.~s de terra J?a.i'a o exercicio 
de 1898, constarão : · 

§ 1. 0 Dos ofilciaes das difi'ereutes classes elo 
qu3.dl'o do Exercito. 

§ ~. • Dos alunmos d&; Escolas ·Militares até 
1.2(10 praças e de '- 00 ·para a. Escola de Sai· 
gentas. 

§ 3.Q De 28.160 prac;a.s de pret distribuidas 
:proporciona.lmente,de accor1:0 com os quadros 
em vigor, a.s qu:i.es podei·ii.o se1· élevu.d:1,5 ao 
dobro ou mais·enf circumsta.ncias extraordi
nn1· ia.s. 

Al't. 2.. º Estas pro.ç.1.S serão con1pletadas 
pela 1'úrma. exrres:Sa no art. 87 § 4° da Con- · 
stitu ic;ã.o e mi lei n. 2.556. de 21. de setembro 
de !Sí4. com :i.s modificnções esfaJ;elecidas no. 
decrei.o·n. 10.226. de 30 de a.!Jd l c'\e 188!), e 
no:; arts. :3° e 4" d:i lei n. 39 A, de 30 de ja.
uoit'o 1le 1892 : ficando em >igor o paragraplto 
unico do :wt . :lº e ~Lrt. 3° ela lei n. 394, de 9 . 
de outubro de 1896. 

,\rt. 3.0 Emq uanto n~o for executado o 
sorteio militar, o tempo de serviço para os 
voluntarios serâ. de cinco annos, podendo o 
engaj<lmento dos que t iverem concluído esse 
serviço ter logar pc>r mais de uma ve;.: e ror 
tempo nunca ma.ior tambem de cinco an nos 
de C<Lda vêz. 

Art.4. 0 As praç:i.s que se engajarem por mais 
tres .annos e em seguida· por dous, pelo meno~. 
tet'Üo o direito cm cad;i engajamento ao valoí·, 
recebido em dinheiro, das pc~~a.<; de farda.
ní<ln to distribuídas :~os recrutus, gratuita-
mente. · ·· 

. Ax·t. 5. º Os voluntarioS· e as pt·:i.ças Que, 
findo o Seu tempo de serviço, continui1rem 
nas fileiras, com 011 i:em engnjamento, per
ceherã:.> as. gra:tifica.ções estipuladas na. lei 
n. ·247, de 15 de dezembro de 1894, e quando 
fo:em -;scusos d.o serviço se lhes concederá. 
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SESS.fo E~l ~10 llE .JUNJIO DE 1897 
a 

.;411 

:_- nq.s. C.ofoni;i.s.d:J. Uni~o :•m prazo· ~r1e terra .de! regi:irio;Túnd:!.tk .~\.ppolónio . 'zeríiyd~< Er: ... 
l.089 a.res. "· . mlrio Coutinho. Teixeira ·de S:1,. Affonso 

A1·L 6." Ficam revrg::i.das as disposiçües em Cosfa. Crioll;o .Ginb'ª'• .João "Vieira, MalaqUia.S · 
corltrario. · GoDçvJve~ .. Julio de J!e.1lo • • ~u rnncio. de Ag1Ji;:t.r, 

C~~pit.<11 · FC1dera.l. 14. de mn.io do 1897.- Arth\lr Peixoto. Roeha Ca,•alc..>tnti. E De lides 
P n ,dentc { •. de 11foi·acs .Barrõ~, · Presídent~ M:i.lta, Olympio de G~cmpos, Rodrigu_es Doria , 

·· da Repui.Jlica. · • · -. Se;ibra. Mit.ton. Francisco Sor1ré. Manoel Cae-
t illio, Engenio Tourinho, Ve1·gnB :ae Areu, To

o§:;:-. Pres!dcntc _ Nfo haverico lentino dos S~.ntos,Marcolino .Moura.Pinheiro 
nad~i mais a tratar, rlrsigno r3.ro. qu:i:rta-fo1ra, .Junior, José Mnrtinbo, Heredia. de sã, Oscar ·o d · d Godoy. Augusto de Va,concel!os .. füml B:it·-· 

. 3 o COITente o.seguinte ordem.do. ia: . rosa; Felipp(! Cardoso. Bel!sario de SouzO., 
Votaç~ã.o dilS seguintes rr.aterhl.s ; Pereira. rlos Santos, Er-ico Coelho, Ah'cs 1le 
Do prqjecto n. 20 A. 1le 1807, sobre n. Briio, Sil v:i. Ca.stro, .Julin S:mtos, Pu.ulino 

emendo. sub$tltntlvo, o!l'e1·eci<la nn. 3" di~- dei Sou:.:a Junior. Almeida Gomes. 1Iendes 
cussão do projccto n. 4:i B. de rn~6. av.tori- Pimcmtrl. CanTa1!10 l\fourE.o. Monteiro de 
1.ando ·o Gove1·no 1l. n.lirir o crcditrJ c~p~cial tle B~.rros, Ildefonso Alvim, Luiz Det'si,· Alfre1!0 
111 :090$500 para p:igamento r1os vencimen- Pinto, Ocrn.viano d~ Briw·. Ferreira Pit·cs. 
to.:; dos olliciaes que r-ev~rteram ii errectiYi- TeHcs ilc 1vienezes, Theotonio de ?.fagal~lii.e;;, . 
dadc <lO' >er,-iço rlo exercito e 1fa a.t'mada. pele. Xo:.weira Junior.Líndolpl10 Caet:J.no,Edu:rrdo 
revogac5.o dos decretos cte 7 e 12 de ar~il Pimentel . Ol0gario ':.Iaciel, Ro:lolpho Paixào, 
t!e 18'.12 (nova discu~~il.o) ; Pn:lun. Rezentle.' La.martino. Galeria Carva-

Do prQjec to n. 211 B. de 1807, sobre a lb.al, Cas~miro da Rocha. Domin~ues de Cas
emenda olTcreciG.a rrn. nova dbcussão tlo :pro- t!'o, Cosb J1a1im', Ce$ario cln Fl'eitn.s,"Fran
jecto ~. 48 B, rl~ 189G, m~torizanr1.o ~ G.overno ci~co Glicerio.Ar-ttrnr Die,lerichSPll. R{>dolpho 
a <tlir1r o crei11to e~:pecinl de 2!::)00$ pa.ra !v!.iranda. Ovídio A urantes. Ui bano de Gou
l5~go.~ento _dos \·~n~i~ientos. ,.no exercic!ºj veia. tformenegildo de :Moraes,Luiz Adolf:ho, 
v1~ente, do~ empr<'l"1t'<ü;, da. exLlncta Agencia Caracciolo Mello Rego. Alencn.l' Gmmarae~. 
Official de ColcnizRção. addido:> ~í. Secl'etaria Iblzilio dá Luz, Lau1·o :-IüHer, Paula Ramos. 
<lo Ministerio tla [rn1ustria, Viação e Obras Francis~o Tolentino, Pe·1ro Fenefra. Plinio 
Puulicns, r.:os termos 1la actual lei do orça- Cusado. Guillon, "'farç:i.l Escobar. Possidonio 
mento (nov:i. discussão) ; d'1 Cunha. Pr1nc[~to Alencastro, Pinto. da. 

2 • discussão õ.o pro,iecto n. 29, de 1897, Roclrn .. Vespasiano àeAlbuqi:crque.Py Crespo. 
fix.anrlo a despezo. do f.oiínisterío d:i. RelacJcs Campos Cartier e Cas;iuno do Nascimento. 
Exteriores para o exercicio des 1898 (Orça.-
menta do Exterior) ; · 

3" disci.Jssii.o c1o projecto n. 1íG, de IS96, 
refürmanr1o o C(1digo Penal. 

Levanta-se a ses:>iío ú.s 4 hor:i.s da. tarde. 

:37·1 SESSÃ.O E~I 30 DE JUKHO DE 1897 

Pi·e.~fdeílcia dos S1•s • • 4.rthw· Rios (presidente) 
Gustm:o Va:·as (i'' seci·elario) e ~i·llmr Rios 
(pres! dente) 

A \ire-se ;t rn>sii.o. 
E' fü1a e p:Jsta em tliscussão a act.a.. 

{) s .. ·. Rodo!pho l?aixuo-Vc
nllo h tribuna parn. pedir u V. Ex. que · 
1n:i.nde fazer un1:1 i·octific:i.ção na a~ta publi
c:v!a no lJlw·!rJ O/{i.ciat. 

O requf!l'imento apresentn.do pelo illustre 
Deputu.110 p€'lo Ril) de Ja.neil'o o Sr, Barros 
E"r<rncl) .íuaio:;·, a. resol'ito da. homenauem 
qne se deviri. prestar ·ao Marechal Floriano 
Pt\i::rnto, r0i nssi;:;nado por mim e no emtanto 
o meu nome não consta desse reci.üerirriento. 

Não desf'jo que is3o se dê. porquanto en
tendo que todas a.s honras prestadas por esfo 
p~.iz. por cada um de nós em particula.1>, 
ii.quellc f.'l'ando morto que soube, não só 

Ao meic·dia precede-se ã chamaria, ú. qua de(ender êl, RepubliC•l dos botes traicoeiros de 
respondem os Srs. Artb.ur Rios, Gustavo sr-us i nimigos, com'.) fambem avivar a. alma 
Vei-as, Carlos de Nov:1es, Al val'Ci.: Rubiüo, n:i:::l<mal, de>em ser catl·goricas e positív-us. 
Silva Mariz. Cal'los ·M~rcellino. A!l:uquerque Ten ho outra rcetificação a pedir. O pro
Serejo, Theotonio de Britt0, Rodrigues Fel'- jecto qtrn a1misentci, relatirn aos medicos e 
nande3. Guedel1rn. Mour-ão. · !Iemique Valla- plla:·mn.cem;cos adjnnctos do . exercito, foi 
da2·es. Moraes de Araujo, Bezenil Fout.anelll•. t:;,1ilbem a~signa<lo peió illustre Deput:ido Sr. 
Ildefonso Lima, .JoTio Lopes, Ma1·inho ile An- Barbosa Lima, assignatura 11e grande valor 
dracle, Fi·ed.erico Borges, Augusto· Severo, parJ. mim que .enÇretanto,. não. consta do :pro· 
Tavares de Lyra., Francisco Gurgel, José Pe· jecto. · · · · · · · · 

Camar:i. Y. 1I 5ô. 
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O §.i:_~ : Pre~~(~esi.ú~C..:.·{. Ex. 
. 1)0l' ·~·siript_o :ás sn;;.s rccl:i.r.u['.~ú~s . 

m5!:ide ! o §r~ P::·e,;;EdêJlte - 'v·. Ex: tem 
· razão. ; Vou . snbmetter• a .votos os i·equ<:ri.., 
muntos .cuja:l ú.is:.:os~Ges · fürum encerrn.dils ua : ' "\ "em i M'.és~,; eé lido o s~guinte: 

«Requr!i:ró·que se !leclare na ~•Ct(), de· hoje: 
· <z);'que assi:<nei a reqn('rimento <lo Sr. 
Depu~a<to p<>lo Estado dn H.io de .J;ü1eiro,>oore 

• as tiumen?gens qüA devia m·estin' a Ca.m:>.1'<t 
· á ·mcmoria. do· M.i.1·ee;Ji;i.l _Flc·riu.rro ·P.iixoto, 

21•_-;moi•er·srtrio lle ~m1 ri..:.s:;::unenr.o : . 
· b) q ;ie nssignou o m·~u p1·ojecto. sobre· a 
conce.::$<10 de - ~ 1 f'l eh pu.s de \Wlt<;:-Li' •le pN~t. 
a.os mí:!dico~ e pharm~;<"euticos <tdju nctos do 

ultirn~ se~sií.ó. · · · · 
8:io süc.c:ess,ivamente, sem.àr.ba.te; .. ai)pro

~·:\d:1~ as R~cb.c('i"•es tinaes 1.b,; pt•o,jectos 
n.,:. O B e 31, de ! SUí, para serem. . en l'ia~lqs 
ao Senallo: .· · · 

· Sifo .succe>.>i ·;~i.me:ite ·:)osbs il. votos~ e ap· . 
·1frov'ados os. ·~e~u: :rt ;;s 

exercito. o Sr. Ba\'l;csu. Lm1·~· . . 
Scdi d:t.' Se>siie;:, ::;o tle junho de lSÇ)/. - ~<:l~q~1e i ro qu.~. pelo Poder cornpete:!le me 

Roclo!plio P iti:t:<•o.'h · . . . . · '-SC,Ft m1.1rmndo: . . 
J.• Em que lei s:> baseou o Exm. Sr. i'.ii· 

Em ~egu i.fa é appr,:;v::i.d·t a neta. ua ses~lio n istro da Gm~1·ra .p:•~·a nome:i.r um C>llici:il rlo 
:mteced··nte. ex:'rci !t~J. pa.r·;;. .; c;i.rgo rle i:j w lanto da C1llo:iia. 

. M1liüu• ,fo Cli<>:•Li ,cargo e.;tc que n:i.o exi~t~. 
O _ §i•. · Ga~eão Ca~v:aH1a_i-Sr. 1:o:no se 1·ê do orç:ime:Jto do ~linisfar!o da 

; 1re~1Lleme. nmho t:·::i.zer rw c,1::he.:1::1rnto I GL:ci·r:L. do r.ol·•·c.m tc armo; 
1la Ca.rn:n·a ,-rue '' ilk~~1·e Depnt:.tl!O o .S :·. Lu· 1 ~ ... P01• t1UC •«·.rb;t do orç:;mc1nto ~er~ío !):\· 
C:IS l',fl)JHeiro de :;~.!·:·05~ riiiv lem ;,J•.l· ~ j ,:() c·:m· 'i g'<IS 'as ;::-!':J,!ilk;tÇi)e~ CSJJCCÍat)il l\ qnc t em Jj. 
ria.rec~l' aos ~raballios 1\a Camara p ..ir rr.otn ·o. 1•cito o o!lfoi:tl nome:i1b ;l:ir:t r.al ca1·go. 
í:nper :o3o de r:cok.,tw .. pe·I·) q1w, vii.;, - ~e obrl-

1

' .:, l·t 1--~ s,.~,-~, 'JS .1o J·unl!o le 1xrÍJ -
"'ado a rcti :·:i. :··se 'J~!.ra S. Paulo . d.1. •·. C·--~:·b._.i -~ - -· 

1 
· • t ...,. 1. 

D 1 •. .:ih J O't~úJ. . l~lf/Ur:.::i·(~.» ' 

O êõr. :."'R:e.,.idente-A ~.Te:;;:'l tomar:·, ( · . . . . -~ 
na ue·;itla. consiucm~·ão ;i. commnriictwão. <~~e1 ue1ro que-. por 1nte'.mêrl10 1la ~.o~a. . . se 
· • . . ( soilc1te!:l1 (lo Po~!er Exe•;utivo as ,egumtes w· 

. () §~· . o~·ldio A_hi·a:atcl!l _ Sr., !oi·maç:ues: 
'j>residen te, e~tar;~ .. ) na :tntr-s"'la. o S1'. Al \·e;; l Qu;ic,s 11 s pro~·idene:ias que o Si•. P i·esirlen te 
1!e G;1:;tro, Depute.do dei to por Goya:.::. pe~o ::i. da 1~.ip 1: l1 lk<1. or·tlenou. no sentiúo d<• fa r.ct• 
V. Ex. :i. · nomc:1çã.~1 1!11 Comr;üssiio que der e 1 c:e>sr. l' o (:O ~i.~ tr;1n:pmento da e,,:1>io11ugern po: 
<1ür·llie ing;res.~o · no r c.::iuto · par.i p1esic.t ! !ici:il a q ne t e:11 e,;t•.itlO sujeito o Sr . Vicc-Prc-
c ccmprom;s:w rl'gi::;cntal . 1 sidome cta ltepub!ica. 

·o 
8

.,.. •• __ ~ ~ • ,· •. , ·_ Sala •ias S.-ssões, 28 tle junho J.c JS!);' .-
~ · p. e ... ~{~~n. .. ~- con\ 1"·· º" Frcmci$C'J Gli'cr.rio.>) 

&s. 3'' e 4" Secret<H'J..>" •l n·om receber o 
J~1e.;mo sc·;1hor, qne, seado i!ir.r·o;Juzido l!O 
re.~intv, f.l't'!-" ta junte li. ~-~e~a. o compro ::::i:>~o· 

· . n:gi1~ien tal. · 

ORDE'.\i DO DIA 

. O ·§r. P.re~:idcn.e:~ - "t\ão b~:,,..cndo 
.· nu1:;ero legal , :para pr-oeE"rie!·-sc :i. \'Ot<;ç:1o da,; 
.ma.terh.1s constante; <la. ordem do di:i., pa~s:i. -se 
' a ma teria em discus:;uo. 

E' .~nn_31ndada. ~. 2° discfüs~o do projecto 
,_n. 29, ct<n8D7, fixandoades;Jc:r.0do~ .. Iini:>cerio 
''.das Relnçõos_,Exteriore.~ pn.ra o exe!·cicio tle 
· ISUS ( Orç;i.mento t:o Exterior). 

. O Sr. ,?aula. Iaa.n-;;cs (pela onlem)' 
- Sl'. presidente, V. Ex. ao ab1; ir :t St>s.::ão, 
nnnunc•ou qu e esr.'\Yain presantes 106 Srs. 
Deputados; acaba. <ho toma,r as..<ento o nohl'e 
Deputado por· _Goyo.z: o Sr. At-:.:?s de C:t~tro, 
lia, porta.nto, nu.mero p:i.ra as votaçõc:>. 

«R:·:quci ro que, por· intcrmcilio •ln ?.Iesn. 1fa 
Cam:1?•:i .10:; D-~p : :; :vio~, >ej:im :;olicit:u.J:;s do 
Po-k:i.· t:;i;,i.·cu t\ ·;o <IS se;:uint\:S in formaçi.ic~ : 

o) Si o go,·crno !•I'Ctcnde fazer :w1uisi<;iio 
eh J::;t:t•at!:1 <!1~ Fm-..1 ~fd!wr:Lmen tris tio B;·:~· 
r.'. l; no c.1,;o ::!:i:•m,(: r.i \.,.,_ qu:d :1 quantia q11c 
V.i~C ~er pi)g-a. pur t~tl esn\1cb ... !e lb!·1·0; 

ú) Si 1i go\·m•no iwe'.c•w;c, ca:>O se 11.; tn.l 
r .. (:.qn ~~lr;.úo. u.drn':n~str:lt .. a. estrtt.da üU si ella 
cn t.r~~·it ::o numc:·o dns que vílo ser ~u·reo
d<t1las; 
. e) Si o ;:;overno considera. a r efcridn. es
i.rad;t como :rnxitíal' lia Est1·~d:i. de Fer ro 
Cent i'lll do Br<izil, ou si ellu. faz seria con· 
curr·c11ci :i. a. esta . 
. Sala rla.s sessõe;;, 28 de junho <le .1:897.
Pcrnta Ram?s.» 

Requeiro que o governo iufo1•me que pro
•ídenc:ns tomou sobre o . Correio do Parà, 
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cujo edificio:pessimo,tem sido, nr..r.;;, osemme-1 Lc;,nf:l Fílhr::, Antonio Zacha.rias. Rodolollo 
gu.dos que ahi ·tro.ball:am, o. àute-carriarâ <ln 1 Abreu, Oli·;::iirn. Braga , Lucis de Barros;:-Al· 
mor·tl~. . · · .,:: · J fredo Ellis, Vkt•11·ino. Monteiro e ·Aze.vedo 

Safa das Sessões, 22 de ,junho ele .189i . ..:_ f. S: <li·ó • ··. . 
Scr:::edetlo Corrêa. · . J lCscm cau~a, oS Sr·s. Eduardo de :Berrêdo, 

· · -.. . _ . '! Anisio de Ahreu, pii:is 1Iar.r.il:ls, Francisco 
~·lido, julgado 01:.jecto· de .denbcrn.çu.o o ~e- Sú. T<ware~ cio Lyra, João cl.e ·siqueira, Fe" 

;;umte . ! lisl1cllo Freire, Tosta;Jo~o .D(l.ntas Fillío, Leci..,. 

PROJEC1'0 
. . . 

N. 33- 189i 

Fi:J:a os 't:Cnci mc;Hos dos medicas e phrinnace1.t· 
liCOS aef;j1mc!O.~ "do exercito, q11ando ·cm S'1'1'· 
vlço HCst.'l ·Cap··i:o.l ,e no; E~:ia~~cs~ 

l vigi!do Filgueiras. Roddgucs Limr.r.. Gtt!dino 
, Lot'C!W, Leonel Lvrer.i. Ernesto Bra:ülio. Deo~ 
'-cleciuno de ·souzc~: Ptmce de Lêon, Cripertirio 
de· Siqueho., Al~gn:;to Clementina, Luiz Fla· 
quer. t:\u:;ta.vo GcJ.oy, Bu~l1 Ll de c\nü1·:iua. 

·A1lolDho Got•,1.0. F'e!'nanduPr(.>stes. Eclrnnndo 
da FÔn~eca, Pautlno Cu.do~ e Leoncio ·Corrfa, 

E. annu:i.ci(l.·'aa -vob.crto <1 oprc~ecto n.20 A, 
(1(: 18'J7, sobre. n. emcnifa sub:>titutiva oJie-

0 Cong!'e~so Naciona! decret:i; : rc·ciila n ;.i. ·3·' d;scn~s~o (lo pro_i1;cto n. 48 B, de 

. A1•t. l .ºOs rncdico;; e phar.maceutiéos ad-1 !8;,•r. •. ~.nt,01·izan: 1 ' ; g.,:;•:i-•. ·e;;~JO °'.ª~;;~.r ~~ c:-e1lit~ 
Jtrnctos do exm·cito pel'caber:lo, qrn:rn.do em r_'\~~~.t~ . .':"' '. 1 \ .0:.1 .. ,?"~~~ ~'.irª. P::"~m,- n:o.do,, 
oorvi"O nest:i. C, p;·al ou no· E'·~· d·.. . HH.· .. l .ll·c" lO' (-0' .,1lli<.cnv·' qt: c .c,crte1a.n a ...,..., ... _ , '"' ·~ :s ~ ... lL u ::i-. o:;_.;. ven· 1 . ,,. t· .. ~ l · , · 1 .... 0 e l 
cirnent'.: :s ciu.) lltes cnmpºt"•n t'e .. ·

0 1
,. . . _ e11ec.iY1•_.:,1. e r.o 5et·~-1<;;D J,o 0.-:iJ1·c1c. r a :.1r-

c Y• , • <.: .1.or1n1 ,, ., , • ~ n''" 1, ~\· 0,,. .. r .. to 'e' (1 ,..,,.,,.0, .. 1~ ~, 9 19 
dao'e tO'll ') fai 1Plt-1 "lll v·l "01' n "Il" · .. "> !/''> ••1' · 1" i ''"• 

0 o "'•' '-" '" •~v· -" ~ u., -
1 l '' ' -· 1 • .... .. ~ ~ ..., ' ~~ l~ ..w - i b . L • l X')~ 

eta.pD.il de pr«ças de p;·et. calcllfa<los ,rc ,~e- (e" 'l'l t:e '"" :... 
cürJo com n.s dis11o>içG~s regnbmentares vi-
g~ts. · 

!u:t. 2." Rorngam-se as dlspo;;içves em con

O§~. JlE'e;-ec!iia <i:c §á (pc!a oi·d~m) 
r~quer q;rn a. votação \lo projecto. n. 20 A, 
tlc 1897 •. ,:<'jn. i10minal. trar10. 

s~ l:i. rlas Sessões, 23 de 'unho _tle 1897 __ , ~~··n~u;li.:•.·'ri.. '.1-. Camara, concede g_ue a Yü· 
, , 1 1 .. .. . p . - ,, 1 1 .A!" .ar"'') ::oC': JcL nommJ.l. 
.:.t)(. " pr~o at.:r.no.- ~ 1: spr~.~~rino r. .e .01.rqF~r- · .. • · 

qu , ~. ·-Frr:ncü:c.'J Uttfllon.-J[e;zi·ir;t~c 'f'"atlada- 0 s- ~ . -- ~ ~ ~ O· ... S·i 
re~.- Sercjo.-· ->lmo;·im Fi,,uei1·a.- Car/.osl · ·· A· .l.!. 

1 Ce:H:er:.._e~ ."' '.s. que 
Vt1i·ccl/;110 -Be-~-- '( B - ·-1· ,.. 1'. o-· approv-;1 .. rem o pr<.'J('é:LO d1r:10-sim-e 05 que • ~ . ~ , • ,.. ,.,J i . . -- " 1 ) .J.~a , ~11l(J,,.- t;it- ' •' r - "' "r" .,, ' l 
ilio ..-lf

11
·a;;ie.<.- Pauü1, ,lfr;-ioi.<lro.~ Lauro re.1e1t;t:·om l ll"J.o-i<rw. •ae se pl'ocec.er a. e ia· 

Jlult!r.-X,,,:ic;· do Valfo,-A' Commis~iio de m(l.ds .. 
Jl.Iar!nha e Guerr•:1. · 

Comp:irecem mnis os Sr>- Silverio 'Nt>ry, 
Amol'im FígucíT":J..A ll:.(U~t1) :\lcm tt'ne~ro. )I:ltr.:1. 

O §;-, º ""':d..io _,.~]):.·ante,-: (pela. 
01-,/e ,:1)-~iuiw vbi•relmente não ha numero. · 
~o recinto. 

B.welkw. Ud.1;\H•) S:rntos. PeJr•J llo1·ge;:. Tl:o-, f, --. n • . . -
m:Lz Accio!y, .l ü$t! ~!:i:·i:;no. :.i:u·i.ins J1winr.1· .") ~····.,,- ~·~""c<!e.n.t?-A; >otaç;i.o no
C:orirnlio da Fonsec:t . l\!o r-..'> ir·:~ A!ve~. An~r·JI), m~n:ü .-cr1.1c:i.;-a e ser_y1ra t«l cn:u~~.da._ Tl,::t.ra. 
}.",atn, Gem:ni:mo B:·a.zii, J;: yme Vilh~·Bo~s. ! saiJe!.' qm:cs os que est:wp:·e~ent(~s. vivowcws.} 
C:;.stro R1obe!lo. P:1.ul;1 Gui 111:~:·iies. Edna!·Jo 'I \"ozE~-:o;Iu!tos j~~ rn rctir.'.\ra.m. 
1l:lmos:,Pa.ran1.u:s ~.!e;ntcnegro ... Jer·onYn10 .M~1n-
t•dm. To:·quato :vroreira. lí:·ineu .\Iu.ci11a:!o. Tl- O §l.·. Pre~~c~en:tc-Attenção ! Re
mothco eh· Cosr:t, narro~ l·'r :rnco .Ju11io1'.Cam- cl"JD•) ;d!eric;o pa r;;. que o~ Srs. Depufa.dos 
.poli:i", M~.yrink. Çaloger;-,s. Lamounfo1· Go- i possam cu vir a d1..,.mada. e re~ponrler ã. 
dof:•e<1o, At·thnr Torr<>;;. ?\la.noel Fulgencio. l 1rn,sm:.i.. 
Xavier do VaHe. ':J..menha. Lins, ~,fart!n~ 
Cost:• e Marçal Escobar·. 

Deíx(l.m de ~omparecer: com causa. P<trtici-
11:~cla. os ·Srs. c.·az de Mel!o- Fonseca Porte\la, 
Se~zerld!o Correa, ''Lniz Dorningue~, Tor['es 
Port ugal. Hercuhno Bandein. :Miguel Per
namlmco. Ara.njo Góei;. AristidQs rle Quei l'OZ, 
J\dalberta Guiimi,rfles, X<~Yier ila Silvel!·a.Niló 
Peçanlia, Agostinho Vidal. Bernardes Dias. 
Urba.no· Marcondes. João Luiz, GonçoJ \·es 
Ramos. Francisc~ Veiga, Alvaro .Botelho, 

Procedeu.lo-se à votação nominal, respon-, 
dem ntto, . isto é, não approvam o projecto. 
n. 20 A, de 1807, os Srs. Sllverio };ery, 
Ca1'1os Marceilino. Albug_ue1•que Serejo, 
Tlleotonio de Bl·ltto, Matt(t Bacellar, Hen
rique Yu.!la.dares, Thomaz Accioli. Bezerril 
Fontene-lle. Freterico .. Borge~, Augusto Se
vero. T:isal'es. de Lvra, F1·a~ci:0co GU1·gel, 
José Peregrino.-·Aproloni0 Zeri:iydes. Atfonso 
Gosrn, Coelho Ci n~ra, · Angelo Neto, Arthur 
Peixofo, Rocha Ca.valcauti, • Pinhdro Junior, 
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Josc:M:i.rrtinho. Oscil.r Godúy .. T!'ineU: ~lach:i llo, Depois' i.fo fe ita. <t • otnç;'í.c1 en tr~úarn iMis 
l'irilot lleo da. Costa •.. Ra.ul Barroso. · F:clip?e n.tI;u:i'::' .Srs, DcpnfadO$; pelo que vae se fazer 
C:J.rdoso; Erico O:ielno: ATvcs i1.C Bl'ifo . . C:i.m- · n o v:i. ci1il.m:ll~:.l e no vu ,;otação. 
pol_lna . Al_meir1:i. Gomes. Motite i:i:o· Je Bw~o~. VD7.F.S-}.foito l;em . 
Luiz· Dets1. Alfredo Pinto. Oct<i n;).no de Brito. . 
Fer!'t!im. P ires. Thcoton io ~e ~fai:Qllhites . Edn- Pl'Ocedenr.lO·S l~ ;t nova vot.aç-5.o nominal rcs-
arU.o Pimen.teL Radolj'hO Pa.ix.ih~. Patin a He-1 ponclom :uJo, i;;to e. r,ã.o .approvam : o p ro

_ ze}1de! Galeã..o C:;;.>v:tlh:~l, Case1~iiro dti Roclw., Í jc<M n. 20 A. ~e lSOí:.os.Srs. Si lveri.o · Ne1·y, 
Fl'anc1-se:u Gl:cerw. Rodc::lp)10 :\l1ra:1d~. Ov:<lto C•11·los·).l:1rcdlmo. A\ouquerqufl Ser~10. An10-
Abra1~tes . Alves de Castro. Alenco.1' G1)lma- rim 1:;i.r11efra , :fheotonio de tirito. ~Jatta J>;i.
rIT.es. Hrnilio da f .m, Lnuro ~Jülk·r. - Pai.: I:\ cr:!Iu:-. Henr·iquc Yáilru:ln.;·c~. Thornaz Accioly, 
Rn.mos. Franci:;co Tolent.ino. Peu 1'C1 Fcr;·eir a . P,~zerril FoH tene!lc, Frc<lerico Bo1·~esi."Au
·Plinio C.i.sarlo. Guillon. Pos.;i<lon ir:I ú;;, Cunb:1. ;?U3tl'>, Sever·o. Tav:ircs de .Ly·ra. l~i·:.ni..:i :.co 

· ·F1·a.ncisco Al..,nca.st 1·0. P iur.o tl:"I. Ii.c"lla. vl'S· 11;t:1·;rd . .1o~ ú P~regri nn. Coelho l..i sb<a , .~p
pasi~no rie ,~t.buq~ue1•qu?. Py ·~rcspo. Calll.,.!J(•S pcfouio z ,._n:ir•!fs, ,A!!un:o Qosta~ Coelho Cin.:. 

. C:wt1er. l'-I:nwis t.;OStlt •. 110.r.,-::i.1 E:;C•.>bar e Cus.· 1 tr;i . )lartm:; .:u111or, Ange!o !\ei.o , Ar-thur 
:>hmo do :-1::.;;ciruehto (63) . · Peixoi.O, itocha Ca.Yall':t!lti. Piobeir~· J unior, 

Re5j>o!!.d•'JU $im. os Srs: C:ir!os dt~ l\ovo.cs. T(•l'ftuátn "ioréi ra .. José Murt!nho,. 0$c:n· Go- . 
Guedelh(l. Mouriio. Gustn '"º Ver:is. !\!arcos de 1

1oy, I1'ineu lllnchado, Timoclwn d;t C('.>~t.'l , 
A~';Jlt.io , Pedro Borges, llrlcfn::so L:m:i . Joü.o Rn1.1l Barroso. Fr.lippe U\l'd O$O. Et•ico Coelho, 
Lopes, Ma.rinho ,:e Andriid~ , Sl!\';t ?\[:triz, Alv:-ô d.1) Bi·it o. Carnuolina. Almei•ltt Gome::, 
.loio Vieira. Euclides :-.Iaki.; oc-mi nhno 211omei1·0 rie Barl'<~S~ Luiz Detsi, AU'redo 
Rrazil, Olympio ue C:.impos. ·.io.ymc Vil!a,; Pinto. Octa.,·!n.uo de B:-it0. ~-en·e i r:l Pii·e~. 
Boa~ , :)e:ilira , ?.!ilton, Fra.nci~co So,lré. 2\k- Theoionio ne o•!:~ga l l.Jã.e:<. E•1uar,~o P imentel , 
llOPl Cileinno, Eugenia Tourinhn; P:ui ta. ()ui- Ro<lol}Jllo P<tix ii.o, Par!ua Rezende. Gnleiio 

'\ d b · 1 l Cai·v«lllal. Casemiro r1a Roch:t. Fr;rncisco 
ma.t~.es, 'ergue e A reu . 10 entino 1 0

" (;lícer io. Rodo!nho ?.·lirand1, O·: i<lio Ahr;intes. 
S-•ntos, P:u·anhos :.:::ont~neg1•0, ~farcoli no "" 
~foura, Uei·edia d(! Sá. Augu5t 0 de Y:i.5con- .\lves de Ca.s t1·0. Xasier '~º VuUe. ,\lenc;1r 
cellos, B~lr}'os ·Franco Jun ior, Car";alho ~íou- Guimarães. Bro.:dlio d:i. Luz. Lauro 3fiill (!J'. 
rãa. Ildefonso Alvim. L:i.:noun!ei• (;odufrolo, P::.u la. i-:.amo;:. F1'<illci~co Tolentino. Pe<lro 

. Telles de !:llenezes, Manoel Fulgencío, Lin- Fen~irn, Plinio Case>do. Gnilll1n, ~larç;1.l E,;
. dolpho . caetano, Ofog-ario Mac!cl, ,\lvares cobar, ?-Iartins Costa, Possidonio r!a. t.:uulia., 
Rubião, Ccsa.rio de Frl'itai;. ArL!tur Dieifo- ltra.nci:;co Aii.nca5tl'o. Pinto da. Ro::llil , Vcs -
r ichsen·, Luiz A<lolplto, Caraécio lo, ~-Icllo Rego pasiano de ,\lbnque:."que, Py Crespo. campos 
e Hermenegildo de .Mor:~es (4 1). C:irtie~· e Ca·siano c:l.o :Nascimento (6S). 

o §r. P1•e,:;:id~u~e-EAii. vi:rificado 
que ,·otàram - Yt.ITO.:..... 63 S1•3. Deputado~ o 
votaram - si,;1 - 41 : tvtal !OL · 

O SR.. Cr·Er.no CI:-iTR.~-):ão foi clwmnr.'.o o 
Sr. !11orci1·a. Al vc8, e portanto ha numH·o. 

O SR. )!01-u::nu ALVES - Eu:.~n tri:í no re
cini.o depois <le V. Ex. ::i.nnunciar que ia 
manda1' proceder U. lei t ut·a r~os n omes dos 
Deput:l.dos que votaram «im e ~·,;;o, afim de 
cada um verificar ::i. e~acti1~i'l.o d<> seu Yoto. 
Portanto, já n~o podia tomar :p:~rte nu. vo• 
taçã.o. · 

O Sr. P.res:.ident~~ - A vo1.aç5.o foi 
de 63 contr:i. 'H votos. 
,. O Sn.. Fr.EDEmco DvRGES- O Si·. Tl'Íadade 
~sta>a prn.sente.e o ~eu voto não f:i i crmtatlo, 

Respondem sim. os Srs. C:i.rlos de N1H":ies, 
Gue11etl111. :\Intirão.· Gustavo Veras. PcrJro 
Bor·ges , .lldeJi:imo Lima, Jriiío Lopes, Mal'inho 
1le l\.11Jr11de, Sll\·a '.\l~w i :1. , .fo,:é ~la1 ·iano, .Joio 
Vieira, Mnr~in Al\"•:s, Eucli•kR ~ .. lu.lta, Gc
m ín i<U<O ?.rnr.i : .. la~·mc Vill:i.; B.i:~s, ~Ji!ton , 
F1·anci;;co St11lre, Eugr.nio Túuri!!ho, l :tu! ' 
Guim;u·ii.c". ?llnrcolinu ~!ourtt. IIcredía. de~ 
Augusto tlé Y<iwmcel!os, BÚros Franco Ju
niol', Carv<t l l.o :'.lom·ii.", 11<.lefonso Alvim, La
mounie1· Gcidüfrcdo, Mauoel 1-'ulgencio, Lin· 
r10!11llo Caei;a ::o, Olegnrio !'>faciol, Alvares 
Rubião, Artl1m · Diedc1·khsen, Luiz Adolpho, 
Ca.r:1cciclo e :Meao Rrgo (33). 

o 8r . 1!:>~-e~idente -Responderam 
- ni.i.o- 68 Srs. Oe1iut:trlos e- sim-33. l\:i.o lln, 
pür conse;:u ili té~, numero p<ir<~ a votaçüo do 
proje<:to n. 20 A, dc: 1897. 

Comparece!a ninda o> Sr". Coelllo Li::boli, 
O Sr. P~:e;o;.i(ic:nte-0 Sr. Tril:ila1k l~<trho~•\ Um,, . ;\Ei\":t , .\.mpllilotJhio, Alcíudo 

não votou. ! Guaiiab:n·.,. /1ntero Boie:lho, :\-ltttta Madrndo 
.Ten do •nta.ôo 63 Srs . OeputaJí,s com;r::i. e ·1 e l{.lva1hvi::i. C01•ri:a. · 

41 a favor .. veritica~s~ êi . pres~1H;a. ci.e. ·10.r · _ ;~. 
Srs. Deputad()S que, coru o Presi•fonte, fü.· O .Sr~ 1:--.re~e:i..-ico llô~rge~ l.pei_a · 
zem 105. . · ,o;·dem)- Sr . presidente, parn. evitOJ:_ esqueci· 
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s.c:s;;ão r<:r.<' :.m nis .;r;~no m>: lSDí 

meatos. peço n V. Ex. quedt:! _as suas ordens 1 O ·sr •. En.io:i Colmrn 7 :Per doe V. TI!S:. -_. 
parú. que n~i:i .,.lleixcm de_ $e\' pubticad:i.·; as Revnrn .. , no moinem.o ·· datlo, é questiti:i . 
duas lista;>. d~ votaç~- J:!.Omin~e::, a!fm . de 1

1 

fino.u ceira, é..<l~ v.ich• Q.u-üe morte p;\l'<~ a Re-
qm: :i. opmmo c~1nheça: quae.:; os Deputado,; pu 01ica. · -
que. ~ntre a l" ~ :~·2" votação se ~·eti ra.rarn , o Srt. ~fom:lo-Stnprirmuti-so óutr·ils . 
rn u1t? propositalmente pa.1·a nao vqtar. . .. .; - . ~· ~ ~ . .. 1,. . . ,_ •. 
(A.po}·;dos .) . . . I O S, ... E r.1c;o l'.º""LTio - N,\O 11.1 cluvu.w., 

E•' 1 "ª --u·- .. :- l. · i . · estou prompto ;:.te a rcduzi-r os vencimento;; 
,, annulla.~:i. ": - t:scus,ao ~o · pro._et;to 1 dos fuucciouarios publico;:; a. Cf)ffif:çar por 

. n ... .;-9, de, 1_891: 1hando a. despeza. _do Mrnis- mim. comt ant.o que :;e supr>r im:im :is de:s-
te .... o do Exterior. pezí1.; c•:m cJngruas, etc., que o .Governo· · 

o s r. Rodolph.o· Pai:-.:5.o (para Provisorio gar:l.nti~ - ;í. _v:i.dr:i1·i(I: . 
w>m c • .:plicvçi.4o pessoetl) - Htwia. decla- O Sr:.. Mcur-:..1.0- ::,1 v. Ex. ref~»e'SC a i:i11m, 
rado_ que vot:-,r ia pt'lo projecto que. concede 0 l tlec:lo.1·0 que :i:;da. recebo do~. cofl'e.> . publ1cos. 
ci-etl1to p:i.ra. o pagameuto <los venc11nentos do 1 O Sr~ . E:uro Com.no - !·.- um béllo exem- · 
marcchaLAlm~idtt l:fa.rreto, bem como p:u~i. p1o quo V. Ex. lb>'ma.. r::t'~ d;rnc.lo . 
uma emenda que a.presentaria com o seu . ~l'il- DepuL1ôo.>. o mf1mcmtô e ele emb<rnwos 
illuscre collcg:.i. iior M inas o Sr. AHredo Pinta. fitrn.nc0i1·os. <lCY1•.m0:; fazer ·e.:;on orni:l~ , a prin
estendendo_ .ó p:·ojecto aos offici:tc.s que e.s~ão 'j cipiu.r· pelas tlespcw.:; ~om just.:ficu.(;ii.o_ de 
no mesmo c;:so d•;• Sr. m:i.rechal Almeida Ol'dcm a lgii m:t. e de tor1cs os pontos de Y1sta.. 
Ba~·1:eto. Mas t.Iesdo que a emenda. in_c l uit~ os

1 
!ncon,;fünci0n:it ._ como êssa com a. lepção 

ofJ:ciaes do c:uso de 12 de a'bI'Il, vo-se. JUq:.o da. Sautll. :-:,~ . 
obl'igad0 a votar contr~~ o proj()cto conce-1 E' est~ n. these qne vou desen·rnlver. 
de:~do o creditn pn1•:1. o p:ig11 n1~ o to (los •·en-1 Começo por dufinh· o que é a Sant:i Sé. 
cimen tos do rnnt"ech:i.l :\ lmd da. Barrel.O, Ycn-

1 
( ní_ço. -, 

cimentos QJlC jul~a. qne de\."criío ~er p:i.gos , Pe1•dii.o. cs:tc t~:l.SO Ó muito SÚl'ÍO. Sê e nma 
mu: t,:i l1;>galme:itc e que nii.o estiín no caw i n.bNvia tura. de sédc. quer dizer c:>U.efra, 
dos outros. que tl epenúom tle um:.i ínterpre-: 3.>!:!ento . · 
ta.çfio uo Congresso e niio dl) Poder Exc~cutivo, 1. Sa.?1t<t Sê q•1~r uizet· c:.deir:.i. de S. Pedro. 
cotno pe1·fd t<i.mente fa vrr o i·elat<n· da Com- i (Riso . ) . 
mi~são, o St· . L>r. Ma.rtl:.s CoskL Junior. . ! Ist•> pe>sto. pP.rgnn tn : que temlls que ..-el 

'\ com o assento du ::;. Pe 1ro? (liila1·i<t::cl<J) com 
O Sr. Ei:i<~o Coe:ãh.o - St•. Prc- o a.~cnto t:e Lr:ii.o Xlll, t!izauws a~sim, nós, 

sldeate, visto como contir..úo atistaclo uo 1 r~prcsn1tan~~s do pov0 rc~ub!i-:_ano <1ue fez 
P . R. F - . . 1 trn1br~ ::lll llrr::i:i.1· . :1~ _cons t1tu 1çao ue 24 de 

UM SR. DEP'GT.\Do- Marcr. r~gi3trada. . 1 fevereu·o o conce•oo ae que :i. no:;sa arigre-
O S::. R A'CL Birrno>o _ com let tr;i. m:ü- 111i<i.1:ão pol~ tica é _i at~r-c1mtí<:~i~w.l.p~r ~u r;c-as. 

mcula. pal:~::1•:ts. _ e al::e::\ :t;; .conhswcs rel:g1osas e 
1 1 lgrt• ;o.s cx1stc:j tl:".; 110 1nt1r.. o Sll. Elt!C(l COEI.IIO - •• . LO gru1n ,<(l)!~ l e' <;: !J - F . 1 

garantic du. !iOHccr;u,;utc'lí t ~ 1lc\·o ú. C:.:.1nar~t a 1 _. · ~ (,.: .~i:-~ . ~Pr.: !:\..:~ ~ ~u1 un1a ~p·o.nr,c 
seguinte exp!icaçiio : entendo Cfuc 11a di:0- I ' icLo . .. i ;•,n ªa h~,> ... hc,~. 
CUS:'Íw de int1:reS:'C:'- s·><·ine~ <i ec.-uomo fümn-1 O S:;. Er::c > C·'~:r.nn - E ê css.:. grande 
(:eiras niio hn. dí:;tinc1~1io entl'e amigos üo Yicwr .u. qut: SI! prctcarlc renPi;;tr. 
G.1\·emo Federal de um l::tdo e rap:·:;sentantcs ' o SR . :.'tloi.;r.:\o - s:t.o rllctorícas. · 
tlu ptJ~-o d_o Jatlo . opposw7. quero diz_er que 1 ,. ,. . ._. . _ , . - ,.- . _ 

,·in1lú .JUst1ílcat' a. emc111fa ;;uppres;;1va do.:;! , _<} .. s·~,· ~1:1c~ Co, .. ~no. \ '\~~-roc;~• ~o.Ia_ 
d~sne:zo.s com :l !e.,.n.ç.i'i.o j unto á. ::>anta Sê. nã.o 1 ' 1 uc., n .. o ... iz q~1em rl'iet . su ~.iz q uem salie, . 
ve~ho fazer opp~içli.o a.o Go,·eri:o do t1omadu i m:is paro se: o,gradu. ve l a 'V·-J::x:. Revrri~.: 
Sr . Prudente de ;\Jo;:aes, ma;; coherente3 com a_cci·e-:::c.enw,rfü que a expres.;;,io Sa~ta Se e 
o. Constituic;i.to da Repu blica, que s. Ex. stmples me1ta1:'.10t'tt, _figu1·~ d~ .. rhetor1~1l ~n.~ 
como Poder Executivo e nós como Poder Le· rata. com c.2e1~0 U.e mseu_~o (i i,o). Sn.:it,\ Se e 
~islatirn de•emos obser•ar e fil.z<:l' cumprir . u~1a. igc~.;-_a~ t~_ehli~~ú~1~:. ,com? ~ :i. _Su
enteu•lo que estu.rcmus de o.ccorJo em su1•Pl'i· 1 b~1m;_ • o~t,i · _sao e:;-:p~essoe .. q-1:~s1 cqu~va.
mir de5pczas do represl~ntação nacional no rc.ntt:::>-d 1~·sc ~;i. 1 1!.t1. Se, como se diu.i Sublune 
<:xt m·ior· que ~ ao inji::st ilicu,n'í~ p•1ri1iuteis 1 Porto.. o 'liJCC·\·('}'S3-_. . · , . .,01,re ~e'l'em iilco nstitncio nac~. · ! J cmos l l'gn.~:;w .1unr.o oa·_Sanfo. ~e . .. por~uc 
-~ A vei·l;;i. ilo orç:arnenb que impugno í m- 11;a~ h~r"emos tle tet· outr a. .Jll tlto na :sublune 
por b . em 3~: 50tJ$, q uc 6m oliro e :i.o cambio: l m t .t. _ _ 
act n:it é superior a l U0:000$!iUO. l <i S:~ . :'.Ior.:RAO - Devemos t er . 

o s1~. Mour:Xo-E' accidcntal a. qucstr.o de , 0 SR. J\mco CoEuro - Ainda bem que 
maiÓ!' ou rneuor despeza . l \' . Ex. Rern1~i. me apoi<i, o que não me 
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a<l1nlra, ~~i'sto que é ~ati/1lo q:..!e o ns~a;.;:--:lno de l ~o E1':tzH h~ gr:1ndc nurnero Uo ci.:l~.dIT.o~ 
Go11~tan-c~11opla é <t.1!1:.~110 ao Pri~~on.~!1'~J <lu' ~c::.tl1olicos~a~sírn coillo e·.s.tran!!c-i:·~,s r~sit~~~-
do Vati.c"uo. (.-lpufo·.íos.) -· t,es. (.t,;;oi<i;/.,,s.) -~ 

O. Sr-:. Mou~.\o - X<l:J ap:>i:i.10 , lHl do- .A Cons,Litai\'iw de 24 de fev-erei_ro que tiv.J 
cuuieUto$ que provam o cJ;lt!'arlo. · <• hcmra r.e ~ul:.~~ro•I')<', teve em Y1st:i assegn-

G"SR.. Eiuco C·""'·liO- c,1, 10 e•,n 1, ,;~•=-o i' ~-,,r :t yl_en'.:' liue:·da~e u. toda~ u.s_teli;riõc~,i~tu 
- . V~- l,.,1~ •:'! . ... c.,,,1,.,1,..rl.,. • • ,-~# ,.,.,,..... ~~-,.lt 1 r •, '- 1 b-d'• 
n:-10· u·i".·se·10 ,,1 ,...1."~'~., ~ ~r p..,.. ,... ,.1.... .. , .-... e, .. cu,Jü>~ ... c·~".. ,,, . .,10~1b, m.is n .... o su ~1 ... t.1r 
J. L ~ . --~v .. ·-~ ·'····-'":.. '-'' \ ~ .~ .. ....,~ h .. \l ,,1 tll·lC- • .... · J.• ~ f ·' 
t<•.11to esp· ero a t\e rne c0l1tra~ie il.e:•a t" ;! .. ~ s1_0~0 1n•e:;":fr1ar a. m_na.s em ace ª°'~ . o.atras_. 

~ r ·.-'- · . · ~.... ,r .. mq.... como se p1·etende fazer mantendo Junt:1 u. 
. O :-~~· >?''":.~o- Do'eJü estar eP.1 oo:i.... p:tz 

1 

cúl'te espiritU<ll do Papa._ nm!L le~açiio inutil, 
com '\ · Ex. . . · pordc5encarg:o ·~e c•msciencrn. d.o grupo c:\-

.o Srt.: .füuCIJ, CoEU!O:__ Tam]nm eu·; pois 1 fü,1:Eco dn. popu!açü.o, 
~enho _mais r:i.ec10 t.Ie \· · E:..:., <lo .que V· E~~. !' O SP... GuEDÉLrI.~ MoVRÃO-E' inter::sse do . 
(.;.e !ll'nL _(I-..:s~.J _ .. r.>:~o!H·io E~tuüu. · 

Dn'-:n-lwt quo !MO se ti•,i.tt do as.3ent·) de ' · · . 
Lc·~o XW .. m:ts l::i igr.:ja. tlc Roma. mi ll;zer-:-•' . O Sr:.. E1u~ COELHO-A Republica n;Lo !em 
-~amu Se, :i. cp.:al ~e· :trt'nf.m o prlYi le,•io ,:e j rnkr(·Sses nuc1onaes a. regular com a Cl)l'~e 

tet" sillO lunrhda.11or .JesusCurlsto cm p~~" .. ºª· j'~e ~:'.1.~ X.~~.1;, fü.P,~l'o. que :' .. ~x .. Re_v?1_:i.,-. 
. O si~- JIIoUJ{:\,n- E' questão tlleolo;;icn.. e ~:1.Ji,; .'~ t1~ú .. ~~ c.17.:c1 .r11~u~~ ~eJa.n ~1.51 iazu_e~ 

si v. Ex. con~t;tue ;i C:xm:?.l'J.. em C:.i:u"i·..:s.s:) 11.e 01 l1e.n p~bl1,..,r1 qn~ J:'.1-tinq~_ema~ uespezu.~ 
tlteolouico, accelt0 0 repto. º · 1 co:Ti a lcf!açao Junto a. ~anta. :se. 

, ·O_ Si;. E!uco Co::r..uo- E' qucsfüo mult:i •le- f "-·º· Sr~:,,l~u;n,~,LHA. Sfou~Io-Hei de dcmoris
uat1rh e 1t C:tm::ti·:i. está inlornw.tb. d~·<de a l "' ,Ll e::.c:i tt.e~~ · 
kgishtm·•~ p:::~~•ti.ln. <;i)e e:>'a. com;:_ ·d.e pcd~a l O ~i:. E_:uco Co~r,no-E ~u_respond_tw~i quo 
fondameat.a i ''<L 1g1'C:J<t 1lc Roma. uao p'ls;;~ ne' o :pr1s10ne1ro co:1Jesw tl.o \ :::.;aen.no. nao e go
;ntereal1~\~á.o gt\):-5Scira c0n1 Droib.na~ã.o O·:i J YC:l'!1t.) d.e TI:.1.(•:1o i11gum:i.~ nf'!..o e poder te1npo
E•·angelbv. - ) l\t:. nem m1Ja, Yisto como o seu reino 1:.lo 

Pergm~to: que tem o po(h~I' t~m:)o; o.l o J'e-1 é c,te muurlu. (-·l:poia,/o,·.J 
sponsa.vel rla }~epublica .co:n o p0tler irrf:llli· [ O s1,. GuEL>rêUIA ~IotJi~lo-!YIG.s o se:i reino 
\"ele e;;crno na S:J.nt;::; Se ? . não ê .Je~te muntlo; nii.o tem ]l•Jr origem 

O Sn. OLD1Pro DE CA}JP , s- Tem muito, 1 :1 sua a.utonla.<ie em:: muniu; mas e~t,~ m·~i<J 
u. visfa i:fa intlu?1wia que o Pa,pa exer'ce !10$ muntlo. 
catl10Hcos ln';i.zi!eíto,:. O ~1~. El:rc' COEL!lo-Estou. aqui eu tam-

0 S::. E1:wo C:;r::r.w1- Y. Ex. ~a1io que:: l.1em ries~e 11nindo. V. Rvilm:.1. wrnbcm e4:~ 
cous:,:tuiçrro .1.~ 1te:>tr'1a.::i n1io !ol tciTtt (rrl n~:Ste n1nw_!o; o P~1l::i ::ín<ln. nãv íbi p:.trtl. o 
,isum. dos ca1.l1olico~ ivl Br;izil. w~rn <JW! se- unn·o rnun•lo. (riso)'1sto é evide::itc. 
_iam :i. maio:·ia dos ·~itla(~ãos e~:r·~tugciro~ r.~-1 ,\. Co:is:itn!•;oão 11e :.'.4 de fcveL'eiro, p1wem, 
$id::1tc;s. !.lp~irui'!s ) D_m;i. con ... ;c é"' ig-1·<·ja e li rnil~t:;•ipr.1 em pr·i1 .. ncíro log;1.r,_l'.>eio liom:auo 
oc1 ,1«t l~ a ecn,1s.5:t0 !'Cl1;.:·:orn. :-;:·. Dt·. Prn<lenr.e .le ~Iora~s. r-.iz o seguHn;~ 

S:-. Prn~,; ;1lcntt~. :t(;CCiio u :1p:trtc do me:.•! 110 art :~. § / " : :c\~e 1 iliurn culto ... (yüten1hu11 
dl1.13~:-c n.!nig-:1, rcvr•_l::cnt~nte de Sen;:ípe. que '()5 ~t·s .. Depttt'.!.c.i.os á propr·ic<l.a.de tltts ex
dc• :-!l:rnm trm;:-~ a. c;.<t;l p:t:·te: e m(~ü c'.il'C~t:r,,,[• I p:·~ssõ.:s corr>tituciona.es} .nenl1:1m culto, por 
.-.~pi;·lt~:al !le~i.;1, •'.:t~~·, (;-is.r,) com q11e muiiq me! oafra. n <•nl\uma. 1:1a.nife$i;aç:.J.o, que <intc:iile 
I:or~rn. ~ curn a cnans.stto rc!igio~:l.~ (_çon.tú2:1.ta tc;1tfu), 

~'\{':JbCÍ r1c ,·;,d1n;r O f!UO (! S.~tllt:t $i 01
., V1)U 1 n~!'llH~t?.J. Cí.!l~o, 0ll ig:r{ü;~ terá ~UbVel11)ilO 

.a.;~01';t expor ~:t <l::{t1th.:~Ji,0 que h;\ rnt:·c. :::·'~ª ·1 i.~:n~!11l.. · 
ll.~Hio, qu0 e ~~ :1Gini1l:1dc d ·:1 !iO'.nem p t1'<\ CuiLO OU ig-rc.ja s~rà n.uxi!iado moral O\l 
Deus. a:'"LLn~ptu de cillw _imi::rno q\!e (;:ir.eatL~ ! mac1wialrM11te pcln, lt~pub!ica (cmiti•1nr_: le~1-
1:om a. l1berG::!.de L\e c011s~:eni:1:i,. 1:: l;.?'l't>JD. p.,~· ! do), m•1ll1um ctllto ou 1grl'J<1 tera relaç<.W '-"~ 
outra. a e. ong-re;;,,,;,;,i,o or·g:i.niza<la •'e uvollias 1 dcp2m:.:,n:::ia ou ulliunça com o Governo da 
e pa~tore~. rlig,Lmos assim, pa1·a Ta.rio:; lii:s Uniii.o e dos E5t:l.Jo3. 
inclusive o culto externo. I R:-1lictam bem os Srs. Deptitatlos q1ie ate 

lrç;:>jn 6 um exe:•cito <1i~ciplin:tdo ; reli- o~ E~t;..·dos c:;tão p1'i\"ado.>, peh Co:btitt1i•;âo. 
i;íâo é um~ disciplina r!W:ral. a rli~tincção é 1 (b cmn:t<irem rchi.çõos dt: de~endenr:ia. o;i. u.lli-
t'risantc. (:\po'.ad ,s ; 1;1.nilo,iJ~m. ;;irrito km.) unc~l com q u;1esquer culéJ.s ou igr!'.iti.~. 

Fo5se e pr;rn ln·:tzil(>iro na. sua q11:isi to- J ::ir'. Pre:,i1.l:!t:te. entre. ar.t1•iJmi1;fr.~s clia
fa1,iilade ca.tlio~ico-r1-~n:in ... ~ <;.::t«;c:•~S u. !)cus1.1_f.•'.) 1 H<:t~f .. ai> rnag.o~t:ttícu;; ' .. :sL:L .. ess:;. •lu. t·ep_rrs .. :.cn

. o e m1,sllJ,) :"';;un)a (,,j;1-1.ttu1ç:10 Ja Jkpuli!1ca t:11;:t" <lo il~1z uo exterwr. rep1·csentaç :o •tue 
~.,·:nos prolubiria (i.~ r,nt!·et_eE· rtl:1t,~CT0~ tle cspede. e~~e:·.::,; o Cl11;fo uo E~utw>. poL· pe\·~o:rn.g<:t1S 

ai)l'uma com qw1Jq1wr· eunfr•arw. religiosa,! dt: sna. e~-::ol lt'''· s: a quornrlo inanrh en1n:d· 
· sr:rn excel'\·6.o l1<:tl'<t u lgrej:.t 1le i\.uu.:.a. • i x~:!v:; em nu!!.!<.• llti. Nu.,rio, ru:ssõe~ exll'•~· 
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SESSÃO E]',{ ?0 m: JUNHO DE 1807 ;!47 " 

o:~J.in~:r~rts e oc · i~iono.ie~~- tie · i:Jto~,cs~q !t\tn5- ! Coin lH''.'"1v:i.n:~!J • .- ~=o:t:1o:lc~< ·qui?. ·h:tj:.:-l.. umtts 
ií.orio, nomc1~ mhl§tro-1~ e~.~. t~Hru d~ o:·g~L- l t:i.!H;ls re1açi"";t~s U.0 ri:H'.Ü.o <!. na.r;IT.o nu, e1n 
nizn.t· l~ga.~lí:·~~~. t~i jnt.ere::;~~ pC~~có:1n.ent·.:'I, 0utro$ te1111t·l:;

1 
'lt~ -gu~\l~1'n~J <:•. ~o\·êrno~ (~e 

como ~e a.rigura 1!'1 !eg::i.,:fio_ de S:wt,t Sé. po1for n poder, ch;imuda~ de ~impl:'S cortezi<"t. 
iºe:·g-unto ile novo aos Sr~. D~put~do~: que Per exem·pto. dir--:1:e-h:io que a ler;aç,fio que 

inti;rcsses slG es:;es niio t.ran~lt1n·io~.-ma$ pi!l'· no; c:oati11u:tmo~ :i. cnstear, com Sll.criíiclo, 
·rnanente:> ú conserv~ç,ão de uma. le;;ação d_,J junto a S<:.at<' S6. niio tem que solver inter- . 
Braz\ljuuto a Santa ::::1~ ~ esse;; de ordem mol'al ou llt! ordem rnateriat 

· . - c,imprehendo um& leguçii:o .'.ul')to :i.o ;ro- tio Br<Lzil. entre:t:tnto, como roir.ç:ies <le cor
n•:·11'.} do Quirinal, ylsto coin) nós r.ern;1$ com 

1 

cezía entre o Pre~il1ente 1\a Rep<1b!ica e o 
·;~ Ira.li:i.. 1•eiaçõe~ commcrc~i·Je.s ·estl'ei;:a~. f\, 8r:.ntf> P::•'·i·e;·n5o deve ser illlminatla :i. verba 
rnelbnr do qne i5to. uma coerente de immi- or':".menta;·jr,. · 
gTncii.o que desejamos anim:i.1• cm vez ue per-· :.I<J.:<, C(•rÍlo no Bruil h:t cl· t;.1!~os Que r.~o 
tul'b:ir. · · ~ii.n <·a.<.l1olicos. corno nr~ste r.r.iz existe um 

Cornprehendo que se tenh:i par:i. com a ;!i·awJe au:n~ro r!e t•st.·<lagdrú~ que s.Io aca
!t:l.lia todas ~s delerencins, que i>e entretenl:n. tl!r.tiéos. pergunto: com 'lUú bn 1-rete h:~ <~e· o 
u. todo custo uma legu~iio ilinto ;1 S. :.r. o Si·.Prc;sideme do. Rcpuhlic:.i. continua?: o. ib.zeI" 
rei Humbcr•to I; ma;; .um:1 lcgar;ão junto :i. cumµ•·1memos a Lcii.u ::\lll ·1 
Le\:o Xlll. "!)M'a. qlic nos j)!ide _~et·vh· '? O Sit. Co;;TA .Jr;:-;ror:.-Quem faz n. cortezhi. 

P<tl'<t solver C<i.>OS de COUS('.l8:1Cl3. soham- nfio e o Presüt~nte d;:i, l\.enulJlica. é o Con· 
nos os vigarios cá do k~'l'<L. (Hüo.) gre~so. · 

O Sn.. )lot:Eli:.u\r;/Es-P~rn. nos dar p~:;;oa- j O Sr:._ E:~1co Co:-:r.no-:11;o Ifrazil ha. ir1·npos 
prwt.~ p:ira o ceo. j 11.', im1nk;·;i.ntes clf': V(l,:·ias nncionalidade~ e 

() ~R. Gt;EDEL_IL-\. _Jií·Ju r~Xa -:- r~~tercss:~ tal- ,~j "·ersi.i~ ;:-c.~~fi~~ue~ !.'Clig~o~a~ .. ussirn como ho. 
,-ez t1e nove rnllhue.$ <le e:lt\l'llicos as,;im o ~n·azile!:·0; cath<>li•"u e cu.tl1olico::,todo3 por~m 
exigem. ' S~O t.:ül:\.ribulntcs. bt.O Ó CO!WOJ:'relll tlu qUa\-

0 SR. Eruco COELHO - Emriuacto Y. i!':x. f!liCl' rntJ!lo p;; ra :i. 2·ceeifa. da Republic:.1, 
niln exllibfr a e~t.i.tistica dc:>ses no1·e :nL- u.1 11arce ,Jr. 1h>p~~z::. nii.o ter·~o ? _di-
·1 - j t'Gtco 1',:: <'~tl\rni:ar mormente os 1n'l!Ztle1ro~ l lOC:i-.. . . 

. ,... " :~cai.lloficcr;; (JUQ <~steiam contril;iundo p:n·:i 
U Sr-:.. CosT.\ .lu;:.;rm~ - A qne-<,ar '-«~nu- •"'"~t·r.·· .. , ... , 1·,.·,ei·1 i:. l'on1"' em cur•"r·•,.;u .. , 

' 1-- · - t•t • 1 ~- \::;~ flv-.••.~J.. '·"' -, . t'· l.v. _..\. J. ""' .._1.1 U.J...L l..V 

inrro ~ouco impot·1.a; a quest.ao c'. ,!i:$ i ui.:10-; Su~t cÓúfi.~~::.o· ref!~:o.:;~t -~ 
nal, s1m. j . T:..~'.ltD t·:; u\.tt:io~1<le~ e :..'.·.5!:rn~-:.g-ciros ntJ Rrn.:di 

O SR. Gl:EDELI!A Moi:;n.\o-:\qui, ·é urnucc:- i t'.•C•;c1 Ci1.1e \-r.:r ..:'•:n :1sco~cesb.~1'.;1. H.epublk.i. ;\. 
1]cnte. 

1 

~;t1:u, S'.', :dm,t ·:os 1-0\Jrc; com Judos, o ls· 
O Sn. Emco Com.no- ... comim;arei '1 ~r- k" t'iote! \11im.) 

fi::mal· que a contis,ü.o catholL·o rürna.~m eHil • _ _ _ -... , _, 
lon«ede attingü• ,s;;e alg:H'[S!U<'. '··~ ~· - ,- .1:e!"=<k~>lS.c-:- ú Sr. Ericll 

"'. . . f:'"'"llt1 ma···lt>U 'L 'l"~(l, a. S""l'int·· O Sn.ª PJ ... Jl\:IO CAsAno-Entã.o t~ri.vcri:i 11:i \~Cr ,t ..... i 
1 

iL• · l ... , L··~ · ... ~ .. '--"' 
uma religiõ.o of\ici:i.l úo Bra7.it. O at'gumeatv ;;;,;ie;ula 
de s. Ex; Revm.t. prova dcn~i~. 1 

O Sa. ?,'foru:1n.A .. i'1L·v·F.s-Ci1d:t rcEgíiio d~,-i.1 1 .:\o pi·.i_j(·ctn n. 2~\ r!') I S.'.17 
4 

tc1· ~r.a repres;:-nb.ute no extc1•ío1·. (t"l ,·,·:>,!JJC.nt."' do r.:xtr:·k·~·). 
O S.R~ Ernco Cor::tnr).:...o c!o!·n lir:-1zi!ciro ~="'"'í'~•: • .,.ini•i_,;·:· ~ ,.~ ........... {.. T '",.l~'~J·'-:: ('C·m :i 1 p.· - n bJ" 1 l • T .,,..... • - •- '' t·' '• l .• -v •• 1, .-, .. ..,t -~-·· ,,,..,:::.- 11..· .. J .,.. o1 1 , .J. 

cuam<::-a r ... epu !C~ t.P.at 1 ~ 1 l't · L\;an.~cJ pol~.~.:~le; :!~~c~.11
1

iuur.:) ú. S•1tltiL St:~. 
n'l.().s s1 acaso tem funrbmento c~teo 9_u;1h11e:i.- · ~.,, .. ",,~, <-~ , ·•n 1 ;., i.- 1,, "'g- _ 
riv-o sr\ estranho que !:'S. E ,x. :-,,'>:n:i::; •. 

1 

- '-·~ .... s. sc.,,l,e~ .. ·-- t.e _,,.n, .. ! '.'- ';' '· 

di"l;.os Deputados pÓr Maranhil.o e po:· Ser·..: ~n-·co Coel_!.1(1.- ~o;c 111,'!~.üuw •. -. T1m1;i•ieo rl1.e 
o-ip~. tenham acceita<lo o mamlato populu.1'. i.osta.- l.!.r1:n:.1:mro d:' ..'.·o,1scc::-- _Míi:ia, Ba
e ~ _ . t f" cclfo,·.- ~ifionso Cosi':.-- Jlenrigw: 1alü;,· 
. o S,8-· GvE~r;::~,l!A .J~VRA~-:-~mqnr:·1 . 0 ·~·r rlw~~-- Ocitlio c-'.bta.n•~s.- A.lves de Bdw.

cidadao brazlle1r~ posoo esr.a.! no ~eia u.n. raseMfro rtri Rodu: .-Pli;1io Ca.sndo.-JioiJ1et~ 
repl"esentaçn0 nacional republicana. !iJc~cl:'1·!o. 

o S;::.. ERICO COELHO- ••. com q ;:e V. Ex. dá 
tl'stemunho 'rle que ~e [ló;le ~P.rvir· à Rt>public:1. Em f• .'e do par:1gTapho un;co r~o art. 131. 
Sf'Hl prcocc11p:li;:Ío - l"eligíosa, pt'•l' u.mor ua 110 2·egi n;t·nto pm·e~Q-lllO í!UC a llics:1 não póde 
\Ktf.ria, lr~i~hullo n;lo p~u·a es~es t:tbulo,;os aec~íwr li. ~·1w•11:.la _s;.ue o uu!Jre Deputado 
uovl• will1li<:~ 1!0 cathulicu,;. m<is jla!'a vinte ai:::ilJa L!é r9t·itlill:.;.t·_ . • 
milhl•"-S dt~ i:it.!:11\;i.11:> e l:'~tr:111geiros qnc con- .\ kg<1r;<t0 que "- cmen,'a. m:i.n,h Sll1l~1·1mw 

0 \•iV4•111 n·a.11wíJ:dflJl•r1i.c~.(lflll) quer que Sl'j~,m ·1' """'" Cl"CLl.• 1
<; Pvl" lei I~ o p;n·:>;rnpilo U!l!t.:O i.1o-

:;c:rns ponto., dt' ti•, \A11o:(!do.<.) ;t1:t. !'.11, \li:, re~1m\l11to, diz: 
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«Kenlrnma creaç,:io ou s11ppressão de em
)W~'go; nenhum auµ;mento OLl tlím\nc1i1;..'io 11e 
onlenudo poderá. ter fog~'-1' n'.1.ii leis a1!!1uas: 
as.sim como nenhum:i. dispJslçúo ele cu.<'<.tcter 
lJ•~rmanente ~er:i. nei!asjnc:lul(h.» 

Ó§'!·. i~f·ico Coe1i.ho.-(jl~fo m·dc;1i ) 
. -?into muito contr,,rla.r :l opinião ele Y. Ex. 
n, q'uem õ.cctto com o devido re3peito o ás suas 
qualidade5; po1·ém ilão posso dcixn.r 11e. notar 
que a ·hermeneutic:i. 1lc V. Ex. ê elastica, não 
pa1·ece da Ba1Iia. p:trece rio P:1 r :j,. 

V. Ex. emem:c que se emp:·ega a pala.vi-a 
· da· sup.pe5são de uma le~aç'io cquiv-alendo o 

mesmo que a suppres~::o Lle emp1·cµos. <lo 
augmento on Jiminui<;lo de on'.en~rlo; ~ 

l{e:Llmente. é admiro.nl a foterpretai;:~"lo 
que Y.· Ex. d:i a.o m·tigo. Eni.t'e uma legaçi:L•), 
se:·v:ço ile politica ex.te:·rn que se pô1le sup
primi1· de momento. como de morneuro ~e 
po:'eria crcm· um:., embaixada.coa supprcs;;~to 
ci.eemp!·ego. ou augrncn to c:e or1.~enado. lla 
enorme differença. t 

E;;tou rnarr..';i!hatlo. Acho que a intm·pre
üi(:ão de V. Ex. é inti;,ir:intt•ntc desi.itui1hi, de 
lr·g-ic:i. e appcllo da decii'õlo de V. Ex .• com
qt::rnto me mereça. muito, n:i.o sn como pre
sidente <l~ Caim~ra, mas como pes~oti. p 1m " 
mesma. Gamam, porq;ie ou Lemos Regimento 
ou niio temos. · 

de lllzcr, -- somos obrjgndos ou a approvar 
uma disposi~'ão t:i.l qual Yeiu, o qne n os col
collot:a em uma 1'<LS5L'ltdade vou.;o J.igna, 
(opofod os) ou ;J. rejeitcil·a em ia. iottrni, o· que 
é ~bstmlo. tlea:1te .dos meios u"e gorernõ que 
óÜ:O ne~essa t'ios :10 Poder Executh·o. 
. Acc2resce que os precedentes d:i Camara, 
·com os quacs V. Ex. tem est:.i.do expl·essameute . 
de accordo, sfto contrarias ~i opinião.-agora 
sustentada. por V. Ex.. pol' isso que. mutfa 
vez. n<i. legislatura. pa.5sn.tla. houve occa.siües 
tle aprc~ent(irem-se omendo.s, nus mesmas 
condiçõe.:; desb .. ás di ver.>lls leis de meios, e 
e~s·1s emendtl.;; for3.m submettidas;conjunta
mentc com os pro_jcctos ~orrespondenti:ls à 
di;;cu~~ã,,, e rq)pr ov-adas, send.o prosterior
mente separadas p:ira se1'em discutidas como 
pr.•iecto à p1n·te. 

ESóC e quo me p:.\rece o pensamento elo 
o.r,i;:·o regimental ser acccit<t t~ emenda, dis
cntidP. e pos<eriormcni<~ tni.tada como pro
.iecto cm sep:tl'auo, mas nú.o re_i.}ifa.do. !n 
limine. como V. Ex. itcaba de fazet'. 

Façcí. p :.•rtn nto, mini1:1s as p~la:vras do 
íllnstre collega Do;:iu t:.1do pelo Rio de .Janeiro, 
appe!l;i.ur1o d:1. à ccisã.o de V. Ex. v~.m. u. C•~
mara.. afim r!e que fü·clil.i'e si podemos ou não 
fazer uso tle umu. preroga tiva t:io i:H:pol'tante 
como esta. 

A llOSS'l. mi:>siio <le di:<cu~h' EI YO!;i.r os or.;"- o s,· ... lGão I .... opc§ (pe7ri an!e1;t) -
mento~.:ficar!a. re11uziJa a Yotar aq uillo q 11e o 1 A c~irnaro. ;1costumatla ·à imp:i:rcialitlade d:,.s 
Gon:ruo Ji;-; ua.s sui.l.s ttbcllas o que V. E:;:.. dc(!i~\:ies de \'. 1-:x:., est1•a11l1ou o mocio pelo 
como digno representatlte do governo manda q u::l V. E~~- recebeu e> emenda d.o nobre 
que votemos_ Ul'PUtfüLJ pelo Rio de Janeiro .. 

V. Ex. Jemlo attentamente o arti~o do l\.e-
0 Si:•. Prei;;;iden.tc-?\ã0 tem razão ~imento que citou e 05 te1·mus da ernend;> cb 

o illt..·st1•e Deputado n<L a.pi·ecL.tí::io qu~ acalx1 l meL1. il. lustre amigo, vm·à que não se tl';;,ta 
de faze;: ao in·occdimento da ::.rosa.. . ,fa hypot!1cse de :;uppresslo cClmmum de ern-

As L1'ga,·ues contce:n ern p:·qro~ q ~ic >iio pr''"-'º';. 
cteu•'•)e por lei. Po:· co?1scc]!:er!cl:•., itici.Jiri ! O illu;;tra coile~a marnJo. isupprimír a nlrb:'l. 
.1a dh•}JOSiç:iío dani, e termina:!!." do art. 131 •te~t i nad~i a rnante1· a Legação jnnto i1 Sa1Jfa 
:'.. emt·rnla d.e Y. Ex. (.Yao npoiwlos. ·1 St'. e si. por umti. Oispo5íçii.u de lei posteriot· 

A ín terpre:.a:,1:.0 dad:l peh :.1es:c ;i di::posi- qm~ corr<t 0s tt•amites rcg imeat~tes, ür.o em 
\:i:Lo re~imentM. dio YC 'a ao nnhr·e Depufa:J:) virtn<le de vr,1jecto aqui vot<~·'u, não for sup
de, pelos meio~ l"~;?u\are5, i$tv é. :por rirojecto pr·imlJa a Legaç:Lo, esta per:nunece, mas du- . 
mq;ecial, apresentar <t Camarn uquíllo que rn ran:e o exercicio pa:·a. o qmtl est.:uno$ vo
contém ne~sa,ememla. Isto é que ~regular. t<J.ndo Ot'Ç:amento.s. e o govei-no não poder~' 
ppõiudos e ;1{<0 apoiados. ) provel-a. por í';\lt<l. de verba. 

rurngine V.Ex.s.i, coroo rnedicl.a de cconcm ia, 
O §i::·. Ji.3arhosa Lin1:~ (Jie?a ordem) o Congresso niio quizesse dotar o ·01·çame.nto 

-Todo. a inte1·pret11çii:n riuc Jevu. <J.O o.bsLa·<lo ! das Rehções Ext<:;rio1·es com verba; pa.rn. as 
deve ser· ·rcgeitada. A inte .. p:·ct;1ç~Jo que legaçCJes A, B ou C. con:;ídera.n•lo cornr;udo 
V. Ex. ac<J.ba lle d:n· ao 1\.egimemo le\'~t visi- que a existenci:i. de:>~as leg::wues cr:1 ur.iL A 
velmente ao v.bsurdo. porque ntlü ::d~·. que :mppt·c;;suo i.ies~as n'~·lns inc;di~·i 11;1 <li:;po
fica' relluzida ;1 neis~:~ mbsii.t> dt; discutir e sic;ão do :irl. 131 . lk rao:lo a niio ser n.cccita. 
votar os Ji,'ers;.1$ orç.,;r:c!ltos, d.e G.i~c:util·os e p~ l;i. Me;;a coma nwlir\:t t!ry t'coiwmnt. 
votal·os artigo pui· ;;.rtigo. \'.Ex. :i.twncl<t :~ q11e n~.o ,:e trata de l>il]l-

A i~tcrpreta.(·:i.o qne V. Ex_ de::..:., nu;: im· p!·e::sii" t!e empregos nem ole di111írn1ic;âo ott 
p~dit_'i d~. usando de nosso <.lir.:it,.1, voté•i" u.

1 

tl(itor;iir) ptu·a ~mpregos cre«.l~u::;. m;_i:, s im
elrnnn<tç,to de qualque1· dos a:·t1go:; des,e~ vtesmente de nao dar execuçao, durttnte o 
orçamentos, porque, segundo V. Ex. •1cabtL, oxel'cicio vigente, :i.s despezas vofa.das no or-
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mento actua.l pam a legsolo jttntô ;'i, s~~.nta.1 meu.te pro~edente e ,justilfoaüa a soluçilo 
Se ... _, , . . ~ que a. M~.sa rl~u ·a.;:, incident•J. Para. responder 

Cre10 que .em cabunonto ;:t argumcn:aç<LO ao íl!u.stt•c Deputaú.o •1ue a.cp,'.:ia de falla1· e 
do nobre DêpU1'.Ldo i1or Pernambuco. 11ue in· iJl'"Gisa notar que, :i.lem da disposição i·e:;;i

. -vocou os pt·ecec1ehtes 1la C:Lnura, e espern 1 'll"ntal cít<\d:;. oatl':< existe, nílo incorporada 
que V. Ex. voltan<lo (le su;i. tfo~is,:.o. ~onsiil.m·::: ao i·egím:::nto, e que rege p. materi:'l. E' uma 

. a situaçã9 diHicL! eni que lk::i. i C~tm:i.ra. nn:ra. in.:;icacão a.prcsentarlft hs ·dous on tres annos 
· fü.zer. a crítlcl~ tíos o>·çameuto.s. (.lpoiados.) pelo illustre Deput:i.<lo, o Sr. Fr~\ncif,;co Gli

o §1·. TB~noth.eo ,]a C1>;o;~:;, (pda 
o,·,/~ni)-Signauirio da. emeada que M'.1.D:1 <ie 
sel" a.presentmb, :"i consideração di1 Cilmar;i, 
supprirnindo um:~ rw veL'iJas conslgn3.déi.S nu 
orçamento Jo Exterior, pede periilissfto h 
Mesa p..,n~ nüo se conformar com a decbilo 
que.o illustre Presidente 1faCamara pi·eten1ie 
<la.r. pürq u;iuto o cidadão Presídi~me acaba. 
de cl.eclarar que o Reg-imento,em SllU :.u·t. !3i 
par:i.grapho u11ico, p1·olllbe n. nccl"!ü<•çü.o Lh 
emeud;t nos termos em que e5sa e,;t:wa <',OU· 
cebida. e que e~s« ma.teri:i só poderá ser tr:1· 
ta.da em projecw especial. 

Pede licenç<t á Camara :par:i declax·ar que 
nü.o se c'mforma com a deci~iío Llo cid;idã.o 
Presidente, pot· que ''ê que, da parte da 
~Lesa, nã.o lut suc~essio nem eohereuch de 
procedimento que demonstrem as ai1irmações 

. que ella. acaba de fazer. 
Vem citar ·um precedente altamente de

monstrati-vo daquill0 que está. •.·eferindo. 
Toda a Cama.rc. sabe que no orçamento pas

s:i.110, re.lativo ao Ministfü•io d?. F'1r.enda, sup
primü·am-!'e :i.té repartições ínteír:is. Assim 
foram supprimidas a.s repartiçües rel::divas :i. 
immigr-;J.~;\.o, ~L inspectoria de terms, como 
fambem a repartição de fiscalização de estra· 
das de ferro. 

Or;;i.. si em um co.so a Mesaacceita uma. mu.· 
neira ele proceder, porc1ue nü.o acceitar aquillo 
que os signat.:i.rios d<i. emenda em cibcdiench 
aos estylos e a praxe tiveram em vista? 

.Tú ve o cidadã.o Presidente e ji~ veem os eí-
1Ja1'lãos Deputados que foi uuicamcute, appel· 
lando para. os 31rece<lentes d.a Ca.mara que eii 
e o honrado Deputado peloRiode Janeiro tive· 
mos occa.si;i.o tle apl'esenta1· uma emenda ao 
or~'<tmento elas relações exteriores, emenda 
que versa. (perrnitta-me a Camar~ do~ -Oepu
tados dizer) sobre uma despeza rnmr1 e que 
na discussão eu, como o iHnstre De'[)utad.o 
pelo Rio de Janeü·o, trataria de .demon
strar que está longe de proci.uzil· quaesquer 
resulta.dos. · 

Era o qne eu entemlia clii~er sobro a que5-
tii.o, ei•<l. :i.ppetlar. c0mo eril palavra. pela or
dem s<"llicitou o meu. illu~t1·nd.o colleg-:i., ihi. 
decisão da Mc~o. pa.l':L a C:i.m•1ra, que deve to
rnar conuecimcuto o decidir como julgar me
lllOl' em sua. sabedorfa. 

O 81•. P~ulino de §().uzn. .Ju
nío1· ({Jeta ordem) julgo. que füi petfeita

c,.m:ira V. H 

ee;-io, "· qual cxceptuou '.~o disposto no Regi
gimeut.o o que fbsse pi.'(1posto lleifl. Commissã.o 
de Orç:::.mento. Dahí muitos precer..eates esta
bele<:emlo nas lP.is or~:a.mcnta.rías creaç;."ío ou 
diminuiç:í.o tle dcspew.s, foram propostos pela. 
Gommissão de Orc;am.cnto. O or3dor, quando 
hatlous anuos ser1-"iu interinamente na Com· 
missio de Orçamento, ·pretendia., de accordo 
com alguns do$ seus collegas, revogar a indt
caçii.o 6.o Sr'. Glicerio, úe modo que a salutar 
dispo::iç5.o do Regimento bmbem comprt'!
hend~~sc a~ pl'op~)stas da Co:nmbsão de Ot'ça.
meato. Os i1lu.stt6s Depatallos, que então 
fizeram :parte cfa. commissão de Ol'çamento, 
podem a.ttesta.r si o or;1dot· não ünlta. j:1. então 
este moclo de pcmsal'. (O Sr. :tlcfoâo G uana
br:r.m ;a::;iqwlt a!firmw;(<o.) 

E' estê. maneira de entender, esta. ilitm·· 
prel<.ção do Regimeuto, longe de levar ao 
absurdo, como disse o illustrado Deputado 
por Permimbuco, o Sr. Barbosa Lima., con
duz aos principíos m:i.is seguros em ma teria 
de vofaç:Io de orçamentos, princüpíos reoo
nlteciilos em todos os pa izas cultos. 

O SR. P.11.ur,A R.u:ros-Espero que V. Ex. 
seja coberente ate o iim. 

o SR. PAULI!l!O DE SOUZA JUNIOR. - E' 
inllcceitavei <tue a propo~ito de leis orçamen
to.ri(l.s, $e poull:t em questão, todo~ os mmos, 
a or~anização a.dministr:i.tiva e diploma.tica. 
de um pn.iz, E' nccessario que esta seja. orga
nl;,;:i.dv eru leis especiae.~, p;i.ra. que possa. re
v-estir um Citractc1· de permanenci!l. indispen
sa.,·el a.os servíços publicos. 

A represcmtaçâo de uma nação no exteriol', 
de um1t naç:i.o que quer e deve ser respeitada, 
não póde mudar de anno par.1. anno. 

E' precizo as;;en tat' em alguma cous~l. sinão 
de detillitiva, ao menos de duradour<t.Effecti
v<?.mente, depois de brilhantes üebates, ibi 
votfü'ta, em 1S95, uma lei de organiz..'1.ção di
ptomatica; como vamos moltifü::~\1-a em uma 
lei orça.mentari<i ~ . 

Ao menos, trate-se do i:ssumpto em um:i. 
110va lei especial, sujeita. ;i.o mesmo estudo e 
o.os mesmos processos, que a aue se quer mo· 
dific&r. · · 

A commissã.o competente ueste caso para 
opinal' nii.o é a de Orçamento, mas o. de Di
plomací;i. e Tratados. A. esta. commissão com
pete, no c:i.so actnal, estudi.l-1' a quesfao, que 
aliÓ.5 e intel'e<sante,e apred.'tr sí o ?antificado 
Rollla.no tem um J?il.pel internacional, no 
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nosso tempo, e si os.intel'e~ses catholieos do : . A emenua. apresentada pelo nobl'e Dep\l
Brazil junto a Santa Sé .il!~thcaru ou não 11s ! tado pelo Rio de Janeiro não trata lleID de 
despezas com uma legaçiio. A· Commis~ã.o de ~uppr•tmir empl'ego;;, neuí de êreal-rn~; nem 

· Orçamento compete apen~, no caso affi:rma.- de reduzjr_ nem de ~wgm_enta,1' v0ncimentvs . 
• tivv, consignar v~!'ha nn orç:1mento. Foi o .·~ão e tambem uma disposi('.ão pe1•manente: 

oue ella fez consignando no projecw que se e uma disposição ;innua. · 
lliscute a verba necessari3, em viruue da or- . Essa eme:ida não trafü ile n.:ida disso. tra
~anização do corpo rliplom~'..tico feita pela· lei tando 1J.pena.s 1ie ~upprimü• :.i. verba ptu•a a 
de 1895. . · · ·legação du. Santa Sê ... 

Concluindo, diz riue a emenda incide e>"i- O SR. RAUL B,\fllWSü - Para o exercício 
dentemente na prohibição do a.rt. 13i do l'e- de fxgs. . 
gimento. · 

Ahi se diz que« nenhtun:t c1•ea.çi!.o oa sup
:Pl'essã-0 de emprego póde tei· lagar nas leis 
unnuas. » · 

O SR. lRr~·Eu l\JACHADO - .Mas !Ia. prece -
dentes. . 

o S&. PAULIXD DE Souz.\ JüXIOR-OS prece
dentes, como já. explicou. origina:•am-se da 
indicação do Sr. Glicerio : demais a lei e ex
pressa e portanto os precedente5 em contm
rio não :podem prenlece1·. 

faI Sn.. DEPGTADO - Os precedentes são 
os usos ou costumes. 

O SR. PAuu:-;;o DE So"OZ..'I. Ju:-;10P.-Os u-;;os 
contrarios â lei são completos e não podem· 
prevalecer, segundo a boa. doutrina j uridica. 

o Sr.. BARBOS(l. LDLI. - Admira que um 
conservador diga isto. 

o SR. r:·r:A!\ClSCO GLlCERlO- ••• para o 01'...; 
çamento uo exercicio fotnro. . 

Esta ememfa, é pedeitamente re,...imeutai 
pois que não i:rata, nem de s 11pp1•es~íio. neri~ 
de reducção, nem de au::cmento de vencimen
to~; logo, não inside, como disse S. Ex., na 
àisposiçfo do Regiment o, nt~m na. disposição 
creado. pela. minha indicação. (T,·ocam-se ·oa
rios (11,artes .) 

Kiio sei si lia precedentes na Camara seme
lhames :10 caso do nobre Deputado pelo Rio 
de .Janeiro.mas o anno passado V. Ex. mesmo 
recebeu a proposta. do ::5r .:mo Peçanb.a, sup
primindo a legar;ito ile· Lonrlres. 

:\'ão se trafava. rle suopressiio de verba 
tratava-se t<'.mbem dit su1)pressão de legaçii.~ 
e V. Ex. submetten a emerda ó. discussão 
da C~mara. 

O S.r... PREsrnEN"TE - Não estava, na pt•esi
dencia nes~e momento. 

o Sa. TDIOTIIEO D.\. COSl'c\-FOi a. presideu
cia rla Cama.1•a. 

O SR. PA"GLr:ço DE SOUZA Juxrnn,-0 conser
vatorismo é a lei, IJOr isto sustento. a fiel exe
cuç-ão do regimento. Pede licença para con
tinuar, citando novamente a primeira parte 
do art. 13! do Regimento. O nobre Depu- O Sa. ALCI:XDo Gu.AXAB,\RA- O caso do 
ta.do, o Sr. Erico Coelho, l?Ol' inaccdta.vel anno passMo não é identico ao ca~o üc agora. 
subtileza, quiz sustentar que o legar de A .f:omrnissii.o oppoz-se a l'ec::ber esta emend<t 
Ministro no Exterior n1io é um empr 'go _; que mandava supprimir essa legação. (Tra
mas parece que o autor do Regimento ja 1 ca,;1-~e -i:arios a1x~1·tes. O Sr. p;·esiden.lr: chama 
previa as subtilesas do nobre D~putado e a 1 a auanç<io,) 
sua ingrata pen.d~nga (a phrase ,e d.e S .. Ex. I O Sr...PAUU::o;o DE SouzAJu:-;wa-A emenda 
co11_1 os p~dre~. :Na ~egunda. parte do c<'l_tado do sr. ~iio não tinh<J. caracter pe1·manente. 
artigo fo1 eséabelec1do c1ue ne;ihimm dtspa-
siçuo JJerm.cmente $ei·ia ín.:luida nas leis O Sa. FRANCISCO GLICERI0-0 nobre Dcpu-
minuas. ta11o pelo Rio de Janeiro vem em meusoc-

0 nobre Deputado não neg-ará que o seu corro. Diz S. Ex. que a proposta do Si·. Nilo 
intuito foi estq.belecer uma disposição perma· não erct permanente; pedia apenas a retirada. 
nente,sup'Primindo a Le;.ração do Brazil junto da verba para. a legação de Londres, em re
á Santa Sê. (O Sr. Erico Ooet!to (a::: sígnal presalia á Ingfa.terra por causa da. questão da 
affirma.tfuo.) llha da Trindade. Este e exa.ctamente o caso 

A matéria nfi.o é pois tie emenda ao orça- da emenda que foi agora apresentad<\ pdo 
mento, mas de um projecto de lei especial, honra.do Deputado pelo Rio de Janeil'o . 
.inoditicando a lê que organizou o corpo di· o Sa. PAULINO DE souzA JUNIOR-Elle dir. 
plomatico. que e de caracter IJCrm:i.nonte. 

O Sr. Francisco Glieerio (11alct 
oi·dem)- O nobre De1:mtado pelo Rio de Ja
neiro está em manifesta confradic~,ão, nâo só 
co.m a rlisposição do Regimento, como com a 
indicação que tive a honra de of!'erecer e que 
foi convertida em lei regimental. 

O Sn..ALc1xno GUAXABAlu;.....Ess:i. declara
niio prevalece. (1'r0C(Utl•Se r1parteS.) 

o SR. FRANCISCO GLJCERIO-A' vista do que 
venho de expor. Sr. llresidente, entendo que 
V. Ex. deve receber a emenda e submettel-a 
à discussão. Este e .O meu modo de pensar. 
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O Sr. Lau:ro :\luH.e1· (;icz.,. 0.,-r/,:;;1) ;icceit;:i. ~-nada pude objecta.r, pois que o meu 
-Não tomo a -palavra nesta sessão ro1• mero suh;mtttto deliberara por si, e eu de fôrma. 
:prurido _ de falhr. ma.e porq_ue devo ri rMU :1.Jf,Suma poflh~ iniet·vi1• desde que a.decisão· . 
testemunho em coniraúo a decisilo ll.<L Mesa. l.i[w111 ~ido tomada. . . ' 
cujo procectimen.to b.cje não e o mesmo que- Sií.o immediatamente enviaàas á. Com
·teve o anno passado. · missão -e discutidas depois qu·mdo o parecer 

Membro da. Commi~são de Orçamento, tlve desta Oommissão vem ó, Mesa. A emenda., 
de subscrnver parece:._ na sessão passada, JlOÍS, já tirtha sido enviad:i. â. Commissão 
sobre uma emenda que ~ Mesa recebeu e quii.ndo a Gamara passo11 a discutil-a · o Sr. 
submetteu à discussão da C:imara, .na sessão Hollanda de Lima propoz que sobre a emenda 
de 13 de julho, sessão esta que foi pre.;,idida fosse ouvida a Commiss5.o de Diplomacia e 
por V. Ex. e depois pelo Sr .. C\tagus Lobato, Tratados. Nes~a O''.CD.Sião (pu.ra mostrar ao 
a quem de novo succetleu V. Ex. nobre Deputado que sou cCJhereut:a com o 

Essa. emenda foi acceita como ji.t disse, e modo 11e pensar, externaclo o anuo -passado), 
eraconcebidanestes termos. (Lí?) eu disse a S. Ex:.: «Júrr> posso acceitar o 
··sobre ella tenho aqui o parecer d.a Commis· i·eqverinwtto do nobre Deputr,i(lo, por se" coii-

são de Orçamento. (Lê) trarío ao Rer;imento. De~o cleclcmzr na occasiiíAJ 
Eira está a:i.signada pelos seguintes se- p1·escn/e qur; a Jir.:s1L sri po;· excesso de loleran· 

11hores. (LJ) eia 1m:eitoH o. ~menda e vw: sv.bmettel-a d con-
0 SR. IlEZEI'..IUL FOXTEl\'ELLE - Os tempos .5ideraçiio da c~m(l.rti. I> 

sã.o outros. O Sr. Augusto Montenegro _já. Já. vê o nobre Deputado que da minha 
não pensa IJOr essa forma. pa.rte não lia o menor vislumbre de parciali-

0 S&. AUGUSTO Mo~TE:>;EGRO - Peço a. pa· dade. Naquella occasião nilo podia expressar· 
favra. me censurando o meu substituto. sustento 

· . • . ._. hoje a doutrina que sustentei o anno passado. 
9 ?R· L11.uao_ Mi:;u.~R-A esse tempo_ .P A Camara é soberana e eu não tenho duvida 

existia _esse artigo re~1mentaL que prohibm em coosultal-a para que ella fixe definitiva
ª creaçao ou suppressao de empregos n\Js or- mente a interpreta.Ção que deve dar ao para
çamentos. _ ._ grapho uuico do a1·t. 131 do Regimento. Não 

O_ !J.Obre Deputado relator .allud1u a um lla numero legal p:ira fa.zer a consulta. à 
add1t1vo qu~,_pela §Ua p:ropl'ul. natu~eza de Gamara. A emenda, caso seja acceita, tet·i~ de 
º!Il~nda. add1tiva, nu.o e_nce~ra. ma.t~~a nov_a ser enviadt\ à Commissão. Declaro-a adiada. 
smao abre uma _excepçao. a d1spos1ç~w regl: para a ses.são de amanhã. 
mental que pr-0J11be que tal se faça, dando a . _ ,-
commissão de Orçamento attribuição para Contmua it 1l!scus~ao. 
fazel-o. 

O nobro Deputado pelo Rio de Janeiro ap
pellou da decisii.o de V. Ex:. para n Cam~rn, e 
eu venho dar testemunho de que a emendo. a 
que me referi, 0 perfeitamente identíca a. 
essa que, como a Camnr•• acaba de ouvir, foi 
o anno passa.elo acceita pela Mesa, sínão no 
momento em que V. Ex. p1·esidia <.\. sessao, 
pelo menos teve d seu consentimento. pois 
que a.o assumir momentos depois a. cadeira 
presidencial nada objectou. 

Ao contrario d.o bom•.i.tlo Deputado que 
appellou para a Camara, eu venho, tão só
mente appella.r do juizo di• Mesa, neste mo
mento, para o juízo da Mesa. no anno ftudo. 
(Mv.ito l>em, muito bem.) 

O Sr. l?1•esidente - A Mesa. não 
recusa o appello de díversos Deputados que 
divergem da resolução que ella tomou. 
A Ca.mara. -e soberana. para interpretai· o 
Rectmento; mas deYo declarar que não fui 
eu "quem presidiu a sessão da anno passado, 
em que foi apresentada a emenda, a que se 
tem. feito referencia.. 

Ao assumir naquella sessão de no_vo a Jl~e
sideuçia, vi que essa emenda tmba s~do 

O Sr·. Coelho Cintra (jicla. ordein) 
-Sou intol'mado peht -porta que ha numero. 
Peço a V. Ex. para SLlbmette1· a votação a. 
emenda.. 

C::iso não haja numero, ftca.1·ã adiada. 

O S1·. Josú Peregrino (Jiell' 
o}·dem)- Sr. presidente, vindo á tribuna, 
não IJOSSO ter a preteuçiio de d.erra.mar luz 
sobre a questão de ordem, suscitada a propo
sito da emenda o1ferecida ao orçan1ento do 
Exterior pelo illustre representante do Rio 
de Janeiro. 

E tanto m3<is, Sr. presidente, nã.o tenho 
essa pretençiio, CJ.Uando estou hahituado a 
tributtcr as decisões, por V. Ex. tomadas 
des~ cadeira, o respeito e acatamento que 
elbl.s me inspiram, já pelo cunho de impa1·
cialidade que V. Ex. sã.be imprimil .. lhes, como 
pela. presumIJc~o de que Y. Ex. difficilmente 
se podei•á equivocar, attento ao completo co
uhecimento e longa pratica que tem da di· 
recção dos trabalhos desta Gamara, ao passo 
que eu sou um. novel, 

Entretauto, Sr. presidente, ou não en· 
w11do do Regimemo, ou o Regimento está 
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err:tdo, tem Jecisões antinomíc:ts q,t1e não/a primeira limito. a segunda. f-'lpartas, tJYo~ 
po1lem prevalecer. · - :estos e raclrmiaçoes.) 

Pcço licenç,1 par<t ~1mrm:1.1' que a _d!Sl\(l.•iç:io l _Decl:mi. gue se assen~:~ par9.u~ os apa.rt~ 
que :i.nwponlio-an p:i.1·n.gra.pho ui11co rio tn·- nu.o permn.te.m que i:le maior desenvolv1-
tlgo 1•H, em que V. E;;:. ~e · Jm.seou p:i.r;i ll menta ao 5eu 1Je11sarnento. 
•.leclsilo que :tc·aba. de tomar. é a do art. 127, 
qnc._.mc parec~G reg:ul<tr com vant11geus o O §r. Er:ico Coelho (Jiela or.dein) 
assumoto. - Sl'. :>res-c1ente, a.eh o· me em embaraços 

Logô. poLleinn.clmittir·S8 einenà.:\S. cre<tndo para do.r a. minha expllc:J.i;iio pessoal. (Riso.) 
clespezas, e-com m:doria de ra7.1io nn. 2" dis- Tinlla. perlido a palavra pat·a (liscutir o 
eussiio, sm r11rn o Re.((imen1o esta11elece requi· ltcgimell tO :t,proposito !la re;;oht~'iio que V.Ex. 
sitos mais cliificeis p;i.1·a :i t!iscfü;:ii'.o. · j tomou; mas quero dai· i Camara o exemplo 

· O objecto da. emenlla do illn~tre rcpresen- de mn.is respllito a.o Regimento do que o meu 
. tante do Rio de Jaueiro consiste 8ffi suppri- j diguo wmpanheiro de bancada, quu acaba do 
~-u· d~speza. c1~e~>·1.'~· . emenda, por·tanto, que ~nfJ·inf{i:_-o .ª}'~titexto de uma expfü:açã.o pes-
1uo pode ser r~en~.111.1.. .~o;i.l. (.-Lpuwr.(J.,.) 

Ou :nilo é ex:icta a. intm·pretaçii.o que 
V. Ex. rleu ao para;;mpllo unico cio art. 131. 
ou·e~::-:es dt'US <~•·tigos elo Regimento. u J::n e o 
B7 cstrio cm :i.n:inomia. 

Pe(·o a V. Ex. que cscforc~·a o assumpto. 
:i.cc!"~'· d<• cont!':lclic•;ão ri ue vejo entre os 
Llom ::rtigos, de modo que um pc>~sa existir 
sem o outro, on poss••m co-oxistit ><imult~.
neamcnte. 

O §r. ·Pres"i<lente-:\. questii.o vae 
ser decidida Pela Camara.. 

Em todo oºca:So. o ast. 1~1 que V. Ex. 
citou refor, .. sc exclusivamente ú. 3" discussão 
Jo 01·çamento. o o t>I'Ç"t:uento em <liscu~sii.o, 
presentemente. est:"t n:t :2". 

Peço ;;.05 nobres Deputa.dos que occupem 
a.,; suas .::ai.leíras p:i.ra se fazer :i consulta pe
tlifa. 

O Sr. P[•csidente-Vou submettei·. 
a votos. a. consulta feita á Cmna.ra. 

Os senhorcsquu entendem que a I\Iosa deve 
:~cceitar a emenda.que manda suprimir todas 
••S ver·bas C(llll a legação junto a Santa Sé, 
queir:i.m Ievantm»sc. 

Votar:un a rav-or 57 Deputados e contra 17. 
Não lla. numero. 
Yor.J.:$-Cll:i.mada, chamada. 

O S1~. PRr~smE~Ti::-Não se faz a chamada., 
porque ja se fez uma vez, a1im de verificar-se 
:si lla via ou nlu numero. (Ntio apoia.1lo:s.) 

A '.lfesa hesitava em fazel-a, porque julga 
que isto imporw. eia pertl:J. <le tempo ; ma.s, 
em Yi~fa da manifestação da Camara, vae se 
proceclet' a chamada. 

O ~r. ~" Secreta.rio _procede á 
O Sr. P·.auHno <le !Souza clia.m:-vl:i.. · 

-:JuuJor (pm·a m•ia e:~pUcaçi<o P~~<oal) - Procedendo-se {\, chamauo.. verificél.·Se tc'
Tcm 1le ex pi 1car o seu pens:LmentD, quando rem-se '1.Uscmt;1do os Sl"l : Augusto l\Ionte
lta pouco ~ustentou o acto da ::.-lesa, expli- 1Jeg1·o, t:rbano :-;autos. Rodrigues Fern,mdes, 
c;~~iiü in1'.ispe11~;wel apôs a arg-uruentação do Guedelha !lfour-ão, ~hu•cos de Amujo, Ilde
nolot•e Deputado. funso Lima, ~Ia1•inho de Andrade. Ta.vares 

E' apparente a antiuomia, que S. Ex. de Lyra, Trinilade. A:pollonio Zenaydes .. 
Jll'ocurou encilerg:tr entre os ar-Is. 127 e l:H Ermirio . Coutinho, Tei:x:eira de Sa, .João 
do Regimento. Vieira, >Ialaquias (3onçu.lves, Comelio da 

J.cr~dit.:i. s. Ex. que o legislador ca.hiu c:m Fo~iseca, Jnlio tle Mello, Moreíra Alves, Ju
füo gro:.;seira contradicção, estabelecendo um veueio da Aguial', Euclides }.falta, Gemini
prín(;ipio no art. 127 e um principio dia.me· ti.no Brazil, Oiympio de Campos, ROd.l'igues 
u·J.lmente oppostrJ no nrt. 131 ·1 Dot'ia, Neiva, Seab1•a, Milton, Ft'<LUcisco 

Ao me11os não devemos suppor, uem deve- Sódre, Ma11oel Caeta.no, Eugenio Tourinho, 
mos fazer t:"lo grave ir1justi(;a, sem que pri- Paula Gu!mar:ies, Vergne de Abreu, Amplli
meirn tenhamos tentado e::mcilial-os pelos loj>llio, Tolc11ti110 dos Santos, Pa1•a.nhos Mon
:p1·incipios da. hermeneutica jurídica. (o.,. Srs. tenegro, Pinheiro Junio1'. Jeronymo Mon· 
Barl!osa Li,,u-, Erico Cvel110 e ôi!tros pro- teiro, Torquato Moreira, Heredia. de Sã, Fe
testam e J,:o (11mrtus.) lippe Ca.1·doso, Belisario de Souza, Pereira dos 

O ari.. l2i estabeie<:e um in·incipio :;eral; Santos. Silv;~ Casti·o. Julio Santos, Barros 
o <J.rt. 1::11 i·efüre-se apcnll.::; ú, r:J'eaçao ou Pranco Junior, Pa.ullno <lc Souza Junior, 
S<!j)pi·1,·s:sff1i de lagares ~ (\ rf is(•f!s i~:ü<:s 1le cara- 1vfayri uk, ~Iemles Pimentel, Carvalho Mourão, 
der 11ern1uwmle. Qu;indo n:.t lei se cncoutra Ildefonso Ah"itn, Antero Botelho, Lamouniet• 
uma. re~ra especial e •fütra. geral, nii.o se Godofredo, Tellesde Menezes, M:.i.tW.. Machado, 
deve entender que lia. contradicç.ão, rnu.s fl'l<l 1 Negueil'a Junior, Lindolpho Caetano, Edu-
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ardo Pimentel. Rodolpho Paixão, Lam:.wt!nc, 
Domingues de Castro. Cesario de Freitas, 
Rodolpho Mirand.a, Ovídio Abra.n tcs, Alves 

• de Castro, Urbano cfo Gouvêa, Hermeuegi11.l·j 
de Mora.es, Luiz Adolpho, Caracclolo, ~íello 
Rego, Lamenlla. Lins; Paula R;,tmos, }far
tins Costa e Francisco Alencast;•o . · 

O Sr. P:i·<.~sa<Ient-ce- Respon1leram 
á chamada apenas 74 Srs. Deputa.dos, pelo 
que fica adiada a ·rotação. 

Cúntíuúa a 2" d1scuss5.o do pt•ojecto n. 2!1. 
de 1897, fixando a. rlespez;-L do Min lst.erio 
1las Rcla.1,;ões Exteriores para. o exercício 
ile l89S (Orçamento •lo Exterior) 

(2·' parte). em vigor peh art. 83 da Consti-
tuiçii.o p,~deral .• . 

Apreseat.:rn1io-vos o~ !ncfuws p~ipeis refe
re:ncs a semellia.nte as:.urnpto, sátisfaço o 
determinado na snpracitar.ia uisposição. . ·. 
. Capital Federal. 21; Je junho d r; 1897. -,._ 
P;·ud,;;1l<J J. de I11ori:r,es e.,.,.,·:,s, ?r•esh~ente da: 
Republica.-A' Commís::iio <le Or~amento. 

Do ~íinisi.erio. do;; Ne!!ocics tla ~farinha. de 
~ô do co;,•:.·ünte, cuvi:J.n<.ÍO o rc.querimentO no 
qual Yirginio. .Januarl;i. b. Silv~ira. Soares, 
pede que revert<t 1x1.ra ;.;i o sol1lo e montepi(J 
do I·· tenente :•eformu•io :'.ía.nocl José ua. Sil
veira. etc. e<c . A quem foz a requisic,:<1-0.
.\., Comraissiio de F<i.zeuda.. 

O S:r. Barbo~a n:,ima n.ssigaa.fa 
os grandes pe1•igos lia ~outrimi. que a. Mesa. Requerimentos: 
P;t'et.ende lirmar, cerceando aos Deputn.dos o ne Se•·eriao Tossar; Nunez,sub-empreiteiro 
d1re1r..o de apresent.'lr emen<l;ts re.-;ti-.ctivas ou de Drummoníl & Passos, so!icit.-.nclo paga
suppreS!li va.s nos orçamcmos tlo. despeza. pu- men to da importancia ue O: 1:38.S a que se 
blic:t. julga. com dil'eito.-.-\.' Commis:são de Orça.-

Diz que, mão r,rrado essa interpretação da mento, 
Mesa., 1l.ill'c~nta.rit op~ortunamente cmeu~as~ 1 De ,Joaquim l~odrigue:; lh~ C',otias, capitão 
~s ~qu~es visam redu~n: :is_ despeZ?-s e ob!·1gar 1 plmrmaceutlco honorario do exercito, pe· 
.~o;:; d1plo_ma.tas braple1ros, ª:m·cdl~dos .J~nto I frido se!' considerarlo ~-rl•Jido à Dir·ectoria 
ás p~tene1~ eu~rop~a~ e amer1co.na,,, a. de cu~co Geral da Sautlc ou em qualquet• rep:1:rtic;ãt> 
em cinco .. nnos pas~ar um anuo no Brazü. d~. inesma nJ.tm·Gz<>, visto t~~r sldo àcstituido 

Fica a discussão adiada pela. hora. do emprego que exel'cüt no lnstituto Sani-
tn1·io Federal , que foi supprimil1o.-A' Com

o S1· .· Presi•!ente - Vae-:-;t:\ ler o missão de Ol'çamento. 
expediente. 

O Stt . l" SECrtEr,1.1uo procede ;i. leit.ura do 1 ~ ~i:-. ~'-_u~u.8to ,8_e....-ero.- ·sr. 
seguinte 1 ;1res1dente, mw me c.'.l.bc noje :t ve:( ue a.pre· 

sental' o primciJ'<J requerimento de iofoJ'lnn-
EXPEDIENTE t:êíes ~~o Governo da Republica., o que certo 

se dá.rú. t1estes pouco.;; d ius ; e lo11ge lle sor· !le 

Ofilcios: 
opposi(·ii.,.,, sert\ elle de auxilio ao governo do 
Sr. Dr. Prudente de Mor:>es ~ será. de a.m~ilio 

Do Ministerio dos Negocios d:.i. Guer1-a. de porqne pre;.ende levar ao conhecimento de 
26 do corrente. enviando a seguil'\.te S- Ex: . fü.ctos que se pa..<:s:.i.:n nas. Sec·retari'1s 

de E$t a.do, cousas que por certo :). Ex:. não 
conhece, porque si as cont1ece;:;se nlo ·consen
teria que fossem prnt ic:i.das, de i:t! modo são 

Srs . membros do Congresso Nacional- O feios. . . ·- . 
violento temporal que na noutc de 17 de Aguaruo-me, pois, p<>1·a. essa occas1ao. por· 
fevereiro do corrente anno ci•bin na. Sel'ra de que não está longe o momento de presttl.r a.o 
Petropolis, occasiono.ndo grande innundaçiio h.oni·ado Sr. Prcsirlent.l\ dn. Repuolicn, esse im
pela extraor(linilria enchente J.os rios. fez poi·tante serviço. 
paralysar completameute o;; tr<iba.lltosdà Fa- Por hoje cinjo-me a.- faT.er um pedido .i. 
brica. d:i Polvora d:.i- Estrella, si;.un.1u. na miz V. Ex., e ú ciue l11te1·cedajunto â. Commis;-ão 
da Serra, em consequencia dos est ragos que para que seja <1.prescutad.o o pai·eeer sob~·e e> 
soírreram as suas ofilcínas, e sendo indispen· requr.rimvnto que. lla tres annos fez ao t,;:m
sa.vel reparar qu;i.nto antes esses estragos, gl'<1SsoNa.cion~l o lllustrado Sr. capitão de fra.
nã.o sõ p:.1.ra collocar ;iquetlas offidna$ em ~a. t<t Garcez p;~lba, regulando "' marinlt tt 
c:ondiçwes de funcciona1·, como tambem pal'a merC<'.inte. 
evitar maiur·es damuos resolveu o ' 'OYtll'no Pre;,en·lo tambem, Sr. presidente, allto~ 
autorizar a. execuç,."i.Q de5sas obr;·is co~si:ler:~- Sfüta1· um pr:ijecto corrigiud.u 11.m lJ{Jm . .., da. 
da.$ inatl.ia.veis e orçada:; em 259:9S2;:;93ú, lei .Jo montepio. 
usando assim da fai:uldadc confcrid.i. pefa. lei E' ussi m que os netos me11ori:i.s,cuja.s mã.es .i•~ 
n. 589, de 9 de setembro de 1550, arI.. 4", § 4~ sejam mcrt;t.S uão percebem cousa. nenhuma . " 
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. 
do montepio e meio-soldo dos seus :;.vó~ por 
morte destes. 

buinte, e àS nefa.s e neto;; menores de 18 an
nas representantes do direito de suas mães 
viuvas ja 1allecídd.:>. O projecto é o seguinte Wt : 

;~rt. 2." Re-rogam-se as disposições em 
contrario. 

A proposito do pe-did.o que !lz a Y. Ex. 
relativame.nte M ].)ltl'ecer sobre o l'C•JUeri-_ 
-mento apresentat1o pelo illustra Sr. capltiio 
de fragN(.a. Garcez Palha. de~·o dher a. v. Ex. Sala r1as ses:>ões, :30 de junho de 1897 .-
e â Ca.mara ciue este tlistincto ollicial. comei .·ivg".•to Scvcrn · 
logo d.e pois que apresentou o . seu· requeri-
mento foi Secreta?>io tio ,\Jiblstro ela Ma.rinb:i. o §r. !.~rasUio da Luz-Vejo que 
por escrupulo muitO re,,peit;i.vel de consc:en- a hor:J. vae adea.nt.atla, e ser:~ verdadeiro sa
cin. pediu-me, fa<:enrlo. igual pedido ao meu c:ríticio imposto :i.os Srs. Deputados pres(mtes 
nobre colleg-a :3r. Lauro :MiUler para que a ;i.udição ele longo discurso. 
fosse demorado o pa1•eccr. Por es:;e motivo fundamenkwei ligeü·a· 

Sr. riresidente. o honrai!o ministro i]Ue mente o projecto de lei, que vou passa.r às 
dirjge a pasta da marinha, que entrou tão mãos de 'l. Ex., no senti<lo <le modificar a 
coberto de es!Jerança.que fez crer qneíafüzer organização actua.l tlo Corpo de Sa.ude do 
uma politica republica.nn.. começou !ogo Exercito. 
<lepois do seu primeiro :acto ;t enveredar por Mas, permitta. Y. Ex. que, antes de entrar 
um ··aminho escabrow e 1l~ie nõs não sabemos neste assumpto. a.provei.te <L oppol'tunidade 
G •.::ll a trajecwria q ne S. Ex. tem a ~eguir. de estar na tribuna, da. <rnal me arreda de 

.~m ta.1'-ez S. Ex. o ·w.iba. cont.inuo a consciencia. da propria incompe
S. Ex. muito longe de ~egui1' a politica · tencia (;;@ (tj''Ji<ulo,:), para alludir, de passa

onciJi:i.dora e honrada do seu ante~essor o 1 gem,a uma notich1 que foi mandada pelo cor-
.3r. almirante Ellziario Barbosa. que tLpezar \respondente do Jo,-;wl do CoJ11M1;;·cio.junto (\.s 
de muita accusado no Parlamc:nto... !orças que operam nos sertões da. Bal!Ía. 
o Srt. BELtSARIO DE SouzA-N'flo por mim, Acre1.1ito q~e aquel~e co1'res1)on_dente 1\i~sc 

que sempre 0 a.poíei com v. Ex. toda ;t. verd,tde, _ma~, com'? o fa.c:to deixa 
. margem a accus·Jçoes, aprec1al-o-her. 

O SR. AuGt'sTO SEVEP,O-.•• teve repettdas Devo dizer que li com profunda ma-
provas ~-e sua conlli:nça_ por. l)arte .du Co~: goa. com profunda sorpreza a noticia de 
gresso, Ja por votaç0es qu~s1 unna~1mes, Jª que. iilem de todas as dilticuldades com 
no ap_o;o de rnpresenta.·~o~s genuinamente que lutaYi1 o soldado do nosso exerci.to, das 
repub1hcapas, ~o~o a do lüo _Grande L!o Sul; aspere%tls ,10 caminho, da falta. de alimentos 
o ac~ual ~r. M1mswo. rl~ :.rarmha, longe. de e de conducç-ií.o, estava morrendo a.bando
~ntinuar a, obra bell;ss1ma da, confrate:·niza.- nado, sem que tivesse ao menos recursos ela. 
ça.o da marmha que se achava i)rOlllnda-j sciencio. medica. 
mente dividida. S. ~x_. _tem ~'1.rnclo mais Com profunda rnagua. 11.igo, porque, ligado 
:profundamente es~;\ d1visao. 1 desde muito ao exei·cito, habituado a ouvir, 

O Sn. BEu~.-\R!O Dt~ SouzA-Não ~.poiado. a au~c~ltar com interesge? peito do ~oldado 
-· . ., .• ;;; . • • • ·J • . brazlleiro, que eu chamarei <:oura.ça. viva das 

O ::;R.. :~l.L·.U~1:º,,.·· 1' '.no-T~~ c.i> .ª .º m-~~s in5t ítuições republicanas. habituado a mar
funtlo es~.~ dlve:.,,enc~~t, e .a_t~ ~_r · pt~::;t~ent~, cha.r •tO seu lado em operações de guerra, a. 
ad?ptado praxe~ qu.e .1ama.1s tor,tm aam~tttdas partilliar de seus trabalhos e so1frimentos, a.L
.l?eLo _seu benemertto .a~tecessor; pois ~ue gumas .-ezes de suas victorias, eu devia sen
~· ~x. relativamente a c?mpra '.·~, m~te11.al tir-rne terido -venuo esse abandono que se 
.}ell1co tem P.referHfo o pe10r e ma1~ ca.to, ao annunciava. 
!ll~Hl(lr e H;ats barato, como opportunamente Com profunda sor preza tambem eu devia 
uei de pro' ar· _ _ . receber essa noticia, porque,sabendo que pre-

Tenho conclu ido. L1fwto bem.) si<lit-am i orga.n iz<wii.o das forças expedicio-
Fica sobrn a. :.resa a.tê ulterior d.elibet·açã.o narias dos :;ertc'ies da Bahia dous generaes, 

0 seguinte daque!les que mais amam ao exercito-o sr. 
g-eneml Costa.llat e o Sr·. genel':J.1 Argollo

PROJECTv 
( apoiwlo-<), não podia a.dnütt!l' que esse des
culdo criminoso houvesse nn. organização do 

O C rr• ~ X · "l 1 t . ~er•·iço Eanitario que rlevia acompanhar a 
on0 1es .. o _ ac1on~ e ecre a. expediçU.o. · 

Art. 1." :Na falta úe Yiuva. fühos solteil'os 1 lnformarei à. Cn.mara que ordens expressas 
e viuvas e füb.os menores de JS annos. tem toram mandadas ,·, RenB.rtição Sanitaria,arim 
igual direito á. percepç,[io do_. meio-soldo e de apromptar aquillo · que fosse neces5ario 
montepio doi:: ofliciaes de marinha e do exer· a.o corpo de exercito que seguia, e.essas or
'!ito e as filha~ ca8adw; em vida do contt·i-. de.ns 1o1'a.m cumpridas, máo gi•a.\1o todas 
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as rlifücnitla.des co::i rp:a tC\'e: rle l nt:lr o 
eo-rpo do sande, atteil'~enilo ú. - <i~fideBci:~ do 
P.'sst1:\l que terno:;, a pobre:m ;lo Jl0$S<J mr~tc
l'!il.l e ao fü,~to da. in:J.,novibilidade dos :?.dinn
tos, ponto este-,, que me l'efe1•irei dentro em 
pouco, como um do.s argumentos pa1·ilo a ex-
ti ncçi'i.o desta clàSsi?.. · 

O Si~ inspecto:- gera..! do Ser viço Sa.n!tarío. 
Dr . . Joao Severia.no da. Fonseca, os chefes do 
peSEOal ~ do material. se esforc:aram no cum
prim_en to do:; :seus doveres . Trinta meúicos 
~.gu1r:1ll'. na cxpe-1ição, creio que quat1·0 ou 
crnco m:i.Jore~ e l?5 ou 26 capitãt'3 .· 

Foram l'emettitlas 180 padiola:; e cerc:i, do 
SO a 00 ambulaacia.s. 

E'.o pessual e material preci~os para. esse 
serv1r;o. 

:\ força compunltti.-~e de cei•ca de 6.DOll ho-
1~ens. o que que1· dizer que ca(l.n, mil homens 
dispunham de 5 modicas. isto ê dous medicos 
para cada batalhão. um medico pt..ra tOO ho
~nens. Que de esro1:ços não empregoJ pa.ra 
rs~ o pe.-;;:oa.I superiiJr da. Repa1•tiç;lo Sani-
1.a.r1:1. sabem-110 aq1:.el!es que conhecem os 
rn 1,?.g~ado~- recursos de que l!'c disixie alli ! 

':~~r:· aos- medi·:o;; ~ plw.t·:n:i.~rnticos adjuntos 
d;_1as atn.pr.s r~ r;j r.·l:-t ,1i~d· i~ts . 
_Mais mcreccin ellt:s, Sr. PJ'éSidente, pois 

:>u.n m1r.gn:i.dos os sells "t'en<:imeutos açtuaes, 
e rel~1~ante;.; s<>rviços teem presfüdo nas 
i:;u;i,-.:mcoe~ em que sen em. 11as o caso não 
e e;;~e: o projecto do meu illustre colle"a be.
nefida a classe rios adjuntos. oorém em" nada 
melho1·a. :i. situa.ção do Corpo ·de Se.ude ! · . 

o SR. ITE:';l~l•H:I·: VALU.1lMtES - Apoiado I 
Sou sigoatario do pr0Jec1;0. mas reconheço 
que V. Ex. tem raz:lo. 

o Sn. BRAZlLlO DA LU7.-E e <le melhorar o 
nosso serviço ~ani tario qne cu.1•ecemos com 
urgenein,e a primeir µ, providencia que cum
pn' toi..·mr à extinguir as ~lasse;:: desses me
.<.!ico~ e pharmaceutioos a oljuntos, que, po;t: 
força da orgn.ni1.;i.çii.o que lhes deram, consti
tuem u m emb1m1i:;o pe1•manente á regula.ri
dai:e 1ios nossos t raball10:>. 

Eis. porque , não estou de accor do com a 
nobre l.>eputado, auto:· da.quelle projecto. 

"C;c StL DEPnADo- E com toda o. razão. 
::;1. <t uli.11nn hora faltaram recursos medi

ces aos e:!pedicionarios, a e;qilicação não O Sn. BRAZJLIO DA Luz -A extinc~.ão da 
i.'º~"º dn.r neste n~oment.o, s.iniio a<l míttindo 0 cb~;;c dos ndjuntos não é lembr1~·la poi· mim. 
1.i.cto uo est:ibel<>crmento de postos militares nes;:c mc0rnento. pela pl'imeira. vez. Os Srs. 
~o long·o da l111ha que ns iorças 5e...rruiraru. geuerae.s Argollo e Berna.relo Va..."(Jues pedl
t~lvez :i. collocaçiio de menicos j unto- n. oth- t·am-na. e pa.r;i. não cançar· a attenção da Oa· 
C'i:tes que Jtc«vamdoeutes pelo ca.minlw, de ~ara. dei~o de lêr. os top.icos dos relatorios 
modo qun em certo m0meuto foram e 11con· ae SS . E Ex. " esse respe1tl) . 
tra1111s <ipenas qu;i.t ro mc•Hcos ao scrvi<:o de Com a p1 atica que tJO:iSuem dos dilferentes 
Hill<~ colum1m ó~ 'LODO homens! ' ramos do serviço militar, os benemeritos ge-
-.\. •\CC11s;v;ão. po1•t:i.nto. si foi c~s:i. a inten- I ncmes pedi~'ªf!l a ex~in~çã.o des~a classe, por 

9;io tlo cor1'.cspondente rio joma.l, Hão resiste ~er con~,i·at1a a bo!l- dis~1pllna e a boa marcha. 
.- ver·dade _aos fücto.s. nilo c.1.be aos gene!'aes do sE'.rv:ço sa.ntta.1•10 nnlltar . 
que super1 tendera.m a 01·ganiza.<<i.O da.sforça.s. Fot pensa.menta do s:m•loso fundador da 

_ . Republica. o Geneml Benjamin Consta.ni, 
. O Sn.. HEI'\R!Qfü~ V ALL.·\.DA.RES- Com todo o quando. a.22 de mai·ço rle 1390, creou aquella. 
%elo· cl<LSSe, estabelecer um meio de aprendizagem, 

O SR. Btu.zrLIO DA L-i::z-Si nii.o fora eu uma escola, por as:>im dizer, de oudo sa.
julgar ;)ece~;wia:s, impl'escindiveis e ina- bis.sem os futuros medices milita.1·es. e ao 
dia.vei!> modificações no Corpo de Saude, não mesmo tempo f-a.cilitar a.os chefes o conheci
as ~pre11enta.1•ia a esta cas:t, pcrque sou da- mento das aptidões ~os candidatos aos lo
quelles que cornnrehendem as difficuld:lll!';; gares de mcdtcos etrectivos. 
fi11a11ce!r il.S do pah. ·e mesmo p1:ir~iuc. ante- fü~• bella ienUi.ti-:a, pv1·~m, Sr. Presiden~e, 
hC1nt.en1, loi ofü:recir!o um moiecto dti M ! na.urr;q~;o_u., e a J.ll'ar, 1_ca veiu ~lemousttar a in
sobre •l rne8JfüJ assumr1t0, ·bem q11 e nIT'! 0 conve111enc1a d;,,que!HL creai;ao. 
1\lsse no mesmo sentído . Tenho desempenhado todos os serviços de 

AprêSentou-o o tenente-coronel Rodolpho medico míliiai·.dcstle o de medico. de ba.t.albão, 
Paixão. <ligno Deputado por ::\[iri~.s Gera.es, coa.<lj us:mte e direct.or de ilospita.l, eheíe de 
e C1;l QUê reconheço ern S. Ex .• ;1lórn ela su- servlço. cm tempo <l o paz e em tempo de 
per1or id,1<!e da su:i. cult;\ intelligenc:a, a su- gue1•1·a e possuo & prar.ica precisa ; porém, 
perioridade hienwchica. não pos~o passar curvo-me dennte da. experiencia dos iilustres 
pelo illu~tre Doput.\do, s1·. Presidente. sem ;reneraes a que a!ludi . 
lhe fazE-r as continenci:i.s cfo t:stylo. sem leva1• :'\.: cla~e de adjuntos não pó<le ser couser~ 
a mão á barretina. Sou. pois. t'or<;fülo a con- vadu. t 
sitl01·01', muito de passa;:t>m. o y; !'C'j f~{:to qnc :-i·. Prcsi dent~. n~ ohse1·v:1ções que faço não 
s. Ex. ap1·esentou hontem a est:~ Ca.maro. se relerem ,tos pt·ofi..;:>ionaes distinct-0s que a. 
Contem elle apenas um at'tigo marnlando compõem, refetem-se:l prop1·ia classe, pr eciso 
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repetil-o, para que os meus dignos collegas 
não vejam offensas nas minhas palavras nem 
o mais leve desejo de magoal-os. 

Por força da propria organização que foi 
dada á classe, os acljuntos medicos e phar
maceuticos são inamovíveis. 

Estes moços são nomeados para se.rvir na 
guarnição a ou b,em regra geral.nas capitaes 
da União ou dos Estados e d'ahi não pódem 
tiral-os o seu chefe, o commandante da guar
nição ou o proprio Sr. Ministro, mesmo para 
attender ás necessidades de um serviço em 
ponto proximo, quaesquer que sejam a urgen
cia e a natureza desse serviço ! 

Citarei um facto, que ouvi na Repartição 
Sanitaria do Exercito: existiam em certa 
guarnição um medico major, como chefe, e 
quatro adjuntos em activià.ade; um regimento 
de cavallaria teve de fazer uma viagem para 

·ponto a quatro leguas dessa guamição. 
Pois bem, os adjuntos não podiam ser no

meados para acompanhal-o, e foi requisitado 
um medico efféctivo á Repartição Central, 
que o mandou, com a despeza de passagens, 
ajuda de custo e desorganizando o serviço 
da guarnição em que se achava ! 

.. Eis uma economia mal entendida. 
Agora, por occasião do movimento de for

ças para os sertões da Bahia, factos identicos 
se deram: foram requisitados medicos desta 
Capital para irem ao extremo Norte ou ao 
extremo Sul, buscar os batalhões que deviam 
compor aquella expedição, porque os adjun
tos que serviam junto a esses corpos não 
podiam acompanhal-os ! 

Não preciso multiplicar os exemplos. Os 
adjuntos podem se demittir quamlo lhes 
aprouver. Fazem-no quando encontram me
lhor collocação em outros empregos, quando 
augmentam as difficuldades do serviço, por 
simples desaccordo com os seus chefes, por 
uma insignificancia qualquer ! 

D'ahi uma desorganização continua do tra
balho medico militar, utna oscillação de 
todos os dias no numero dos medicos desta ou 
daquella guarnição, constantes pedidos, con
stantes reclamações de pessoal para attender 
ás urgencias do serviço. A Repartição Sa
nitaria Central, aliás bem organizada, ignora 
sempre o numero dos offi.ciaes com que póde 
contar, porque as nomeações e demissões 
constituem factos ele todos os dias ! 

Este abuso tem chegado a tal ponto, que 
indivíduos ha que, para gosarem dos favores 
de uma passagem gratuita para Estados lon
gínquos e para receberem ajuda de custa, pe
dem a nomeação para o logar de adjunto, 
que aba,ndonam mnl chegam ao termo da 
viagem! 

Ha poucos mezos um medico deé;ta Capital 
pediu o logar ele adjunto da guarniçâo de 
Manáos, no Amazonas, teve a. sua Eomeação, 

recebeu as vantagens pecuniarias que lhe 
competiam e seguiu viagem. 

Di.as depois de chegar áquella capital, ex
onerou-se ; e, como estava no seu direito, 
porque a lei autorizava-lhe esse procedi
mento, nada se lhe pôde fazer. 

Tambern no Estado que V. Ex. representa 
deu-se o mesmo facto. O Dr. Benace foi 
nomeado e seguiu para a guarnição do Rio 
Grande do Sul . 

Ao chegar lá, pediu a sua demissão e esta 
lhe foi concedi.da. 

Já vê V. Ex. que esta economia que pa
'rece resultar dos poucos vencimentos que 
teem os adjuntos. desapparece com essas re
moções e demissões de um momento para 
outro. 

Este anuo, que ainda está em c0meço, já se 
deram dezenove demissões, de medicos adjun
tos. Pergunto eu: é possivel haver regulari
dade no serviço 1 De modo nenhum. 

Ainda pergunto : é possível exigir mais 
destes medicos 1 Não, porque elles vencem 
260$000! 

E' um auxilio que elles teem, occupando 
outro cargos civis. Animado por esta serie 
de considera.ções eu peço a extincção da .classe 
ele adjuntos, embora reconhecendo que na. 
sua qualidade ele inamovíveis prestam bons 
serviços, mas que absolutamente não servem 
a uma organiz:i.ção militar qualquer. 

Demais,esta passagem rapida que teem pelo 
corpo de saude faz com que elles não se de
diquem ao estudo das leis militares. Embora 
medicos ao serviço do exercito, eles estão alli 
esperanr!o apenas melhor collocação e teem 
toda a razão para isto. . 

Falhou por consequencia neste ponto o 
pensamento principal do Sr. Benjamin Con
stant,quando organizou a classe de adjuntos. 

E' claro que para se estabelecer esta classe 
diminuiu-se o numero de medicos effectivos, 
creio que reduzindo a cento e vinte um. 

D'ahi, são os pobres medicos effectivos que 
teem de carregar com todo o serviço, não sa
bendo nunca onde teem de fixar resirlencia. 

Tenho aqui (mostrando) a nota de uma 
outra irregularidade que se tem dado em 
consequencia da existencia dest 1 classe. 

A chefia do corpo sanitario nos Estados é 
VP.dada aos adjuntos. 

Comprehende-se: são medicos civis apenas 
ao serviço do Ministerio da Guerra. No em
tanto, pela necessidade, a que já alludi de 
serem tT'ansferidos continuamente os medicos 
do quadro, ficam os adjuntos muitas vezes 
em commissões importantíssimas como a de 
Mr.dto Grosso e outras, chefiando o ser
viço. 

Mas podem comrnetter faltas ( aliás não 
digo que as tenham commetticlo) e podem no 
momento em que tiverem conscicncia destas 
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faltas Ee exonP-rarem e depois creio que· é 
tliílicU ll.o Ministro da Guerra ir- buscal-os 
onde estiverem . 

.Mas, ex~incta a classe dos adjuntos, ficamos 
nos reduz1,Jo3 apenas a 121 medicos- Precl
s:i.mos. portanto. augmentirr o n.:mero, tendo 
a preoeeupo.('üo con~t~mte de nüo \rM~er 
granc1.e augmento ele despe;;as. 

. Voltemos ao pt·ojccto i!o Sr. Dr- Paixã.ü
Como meíc düremunem1· melhor os:i.djuntos. 
lembrou o honraclo Deputado ilar-liles llnas 
etap;•s e mein.. Pois bem. duns et:.inas e mei:t 
a 60 n.dJunto;; meLlicos e à quarent:i: P. poucos 
p!larmaccutir.os. í~to é, a IOli adjuntos, corro
~p(1ndem np~nn.~ a c~to, despeza : cluas etapa.8 · 
e meia a Jnl\ homens por 11i:t, vem a ser 9.4(JIJ 
por• :.inno. Tom:J.ndo n. mú1lin. de ll)41JO. temos 
a. dcspezu. de t:32:860;:; por a.nuo. Com mais 
32:0008. eu dou umi outra. organização a.o 
corpo <le saudc, ~em :t.llf(mentar nrnito o 
numero •lc medicos, mas de accoi·flo cllm o 
pe<lido <'.!onstante dos ultimo;; S!S. :Vliniscrus 
11a. Gucr•ra. 

NU.o pos~o :mgment:ir muito este numero, 
mas melhoro as ~~o.s condio•>es lvitmi.es_ 
Au;.:-rnento o m;mero fie tcnentes-mer1icos e 
out.ras P•Ltent,,s, de mo1lo que :i. despeza. tocai, 
cm v~z Hc n~:Oúo . .:;, sel':\. 11e lf:i-:i:00D:-!:1)Q1l. 

Comprt)llemlo qÜe rep!1g11n.rti. à prinwil'n. 
...-bta. fazer um:i. i·clbrma que traz e~t:L 1le;:
pcw, ma.s n vet'<lac.lc é que niLo pc'itle o corpo 
de ~aurle continu;~r· como (·sü. A~ dil!icul
dadc~ sur1rcm todo;; ns din$ e o~ ministro~ 
veem c0utinuarlarncnrn pe1li1· pr•widencia,:. 

Par;n igualnrnrd.e trnm ligei1·:t morl ifica~,fii;, 
<p1a.nlo aos omci:ws "upcrior(·..; <l.1 ec11•po: 
n.u.::metHO o 1mmoi·1i 11.i enr(•lH~Í~. 

Y. Ex. f1/i.·i;d11rl·J·,,,+, ..,o s,·, l~1d/4Cd.r ,·,·.-::) e 
'-' i llustre rep1•csentautc rlo Rio GranJe do 
Sul, qLJe sii.o mili!•i.re-:, (Jlle -pc1·tencem <tmlio~ 
ao nsta•lo-rnaiu1· tlr: i~ das:'e, sabem quanto 
:<ão 1lc;;,·ant:qusu.s :ts nM::;<>~ condi~i1es n.ctun.e~. 
.. Tem, pur exemplo, o corpo tlc L'ngenlleiro,; 
üti omciae~. e no emtn,nto conta alto coroneis. 
O cotpo de estudo-maior de 1" classe, tenclo 
"i(JG offici:.v.:s, tem j!>·ualmente oito coroneis, 
12 t enentcs-coronci:::, e podem, :para alargar
llH'S a.inda, os seus horisuntes, concol'ter frs 
promoções para as 28 vagas de officiae;; supe
riores. 

No cmtanl.o, o corpo sao.i ta1·io <lo exerdto 
que conta !G5 offic\aes. apenas tres_ cor•o111~is 
e noi:c t0ncntes-eQroneis ! 

De morlo que. fa.trümente, att.emlenrlo :'t cil'· 
cumst:mcía de entra.rem os merllcos para o 
scrviç0 militar com uma. idu1le .iil. avançad<t, 
porqu:mto elles enkam cfopoi;; de fcrma•los, 
nüo t erem como os outros mi!i<;;ne~ dos cui·pos 
espe<j aes a reticidade, alêm da r,ducaçii.o gr;1-
tuíta, de contar·em descJe muito cedo, nas 
escolas mantülas pelo Govoruo, a su;1 ;i,nti
guidarle, e cahirii.o na co1npulsoria. 

Camar:i. Y. lI 

N:l.o hn, rugir, porque <~ sempre !Jepots de 
2-1 a 30 annos que clles entram para. o corpo 
de samle ;· e. com · lwrisonws tão limitados, 
fatalmente vii.o cn.hir na compulsaria, to1•
nando-se novo;:; pefüíonistas do Estado. · 

O ;::: l" do art. !", o. CLJjo respeito fiz as 
ccinside1·a~·ões que a Camara ouviu, é .este : 

" § l" - PMa. o preen(iuimc·nto das vagas 
que se tlerem de trmentes-medicos e ·alferes 
pi\:11·m:iceulko;;, serão aprovei ta•\os os arljun
to;; actuae.-. im"\epen•lerltemente de concm·so, 
rcspeita<hs. qun-nto á i1lado, as exigencias 
1las leis em vigor.» 

Is.to quer :lizcr que os n.tl.iuntosquc tiverem 
pre;;tado serviços e quizerem c11t,rnr para o 
quadro. realizando as;;im o pensamento do 
Sr. general fiem.ia.mim Con~tant, encontrarii.o 
vagas mn numei·o suificienb. 

!Vra.:; po~sv declarar que muito poucos que~ 
rem entrü.r para o quadro, pois ha grnnde 
nume»o delles que nã'l de:;e.iam a.banuonar 
o;; tognrüs onde se ac!t<tm, pois alli teem 
gmud.c~ íui.eresses, clinica hrga, etc. 

:\t• :n·t. 2", tr11to de abolir as designações 
1lc clas~es : 

«Ficam abolidas as designa.çõe~ de clas;;es, 
em sc:guüla ú indicaçilÓ das patentes dos 
ofiiL'i~~e,:. que usa.i·uo apenas da palavra -
medico f rn<t.ior-mcr.lico, ca.pit<1o -medico, etc •• 
ei...:. » 

Em log-ar tle mc•1 ieos de .J. • d a.ssc - digo. 
por exemplo, capitiio-mertico, pois não se 
póde compre!1cmdel' que em uma corpora.çilo, 
ontle. cm reg~·a geral, os conhecimentos pro
Jission::i.es silo o;; mesmos haja classes infe
rioJ"eS e ~uperio1·os. l:sto ca.us<\ mú. impressU.o. 

O 3° !! o seguinte : 

"º~ tenentes-medicos Yencerão, nlém cfas 
outr;LS vanta2,'cns inllorent•·.s à sua pa.tente, 
l20$ mcnsa.es de gra.titicaç·.ão, em logar de 
150.), e o;; a.l!ei•us-pharmaceuticos ·SO~ em vez 
de 1U0$000.;.• . 

Diminuo~. gwiti.ficaçií.o que recebiam os·te. 
nent~s-metlico~ e alfores-pharmaceur.icos. 

Devo explicai· que a ia.bel!;~ que rcg·ia. 
eEses vencíme!ltos a de nnvembro de !X90, o 
q1ie iie:>sa occasilo não existiam as classes dos 
tenr.n tos-medicas e alteres-_pharmacemieos, 
úe modo que era im_po5sivel q ne ella fosse 
comprel1eudi1la. 

"'.lais tarJe, em 1801, foram creadas C•$sas 
cla~se~. e não se sa.ben1fo qu;1esa~ gratifica•;-•!cs 
que ilovia-~e-lhes 1lal'. mandou-se ~LbOn<•r a 
;!'l'<J.t,ifíc~çii.o 1!e cayit:to-meúico e tenente
ptw.rnw.ceutic•J. Diminuiu. por' conseguinte, 
um pouco. 

O art. -!." füi la1·ga111ente Cun.clamei1tatlo. 
~5.o precisu voltar a ello. 
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11íedir:os O art. 5' diz; «Fic:i. o Po11er Executi rnnuto- i 
r izado a nomear, ~ob propost:t do inspector : 
geral do serviço eanitario, tres met.licos e ; l ufficial geMral; i nspector-ger:tl. 
igual numero de pharmaceutico;, ;1 fim \ 8 coroneis. 
rle reverem os regulamentos <lo Laboratorio 1 12 tenentes:coronei1; . 
Cjlimico Militar, hospitufls e enfermarias, \ 24 m~.iores. 
formularins milita.1•es. 1.'1.bellas de diet:i.~. etc. I 45 capitães. 

·etc., e inrlica.rmn as reformtl.3 que devem ser I 85 t~nentes. 
·1evadas a eJfüíta.~ · --

Ha a.qui muito que f.1zer e. talvez, muito 
que co1·ta.'r, muito:.reforma. no receituario dos 
hospitaes, muita substituiçii.o no~ medica
mentos. O proprio formulario deve S(\r re
formado. 

Podemos substituir desde logo os medlcii.
mentos estrangeiros pelos nae.ionap,s, · com 
vantc.gem pua a. saude dos militares que 
uzarão de preparados puros, e em lagar de 
falsificados e com grande economia par a. os 
cofres pubiicos. 

Em relação a aguas min<.>raRs, ê um3. vl'r· 
gonha que nós, que temos tão bo;is fonü·s, 
usemos as aguas da. Europa. tira.das 11 :~ fon te 
tla Rua Nova do Ou,·i1lo1· ( >"iso .) 

Nós. que r.emos ag-uas 1lc L:tmhm-y, C:i.mhu
quíra, C'l.:i::ambü e r.aotas outras. qnl ~ cont,üem 
os mesmos principias que i.-amos procurar 
n:lquellas,nilo temos necessii"lade 1le agua.5 es
tr:i.ngei ra.s. 

Entr etm1í.o nisso hn. notél.Vt:!l ~onorn ia, e eu 
a lembro its Commissõrs •le ;\fariuha e GUtn·1·a 
e Orç:i.nwnw·1~Camara,quPzel::i.1 11 pel:~ e1·000· 
mia do E.-;fa1lo; é o 111e io-rcpi to-de com
pcnsa1· as dcspeza<; que l~U augmc•nto .-um ª" 
m inh:i.s m0ditic:tÇÕ<'S na. m·gauiz:\ção :1.c· l;llal 
do corpo 1!1• ~u1lc 110 c~xcrdL<.• . 

~!'. PresidPnl.e, nu You cond uil', :i.grn.de
cr111lo :vis 11wus cligno;; <"oll1\g';L1; quo nw ho11-
ra1'•~111 com o. s u:t :•ti e>nçãn, 1\ 1.1•111\u mcs1111> 
em <'Onut que <'sr:·1. •"<Jlwlu id:i. a. 1to1-a <lo ~xpe
clic:n r.e e~ :wizinb:L·St: a noute. 

Espc1·0 a. hon vout:vfr 11;~ Cc.1mmissãn •lc Ma· 
r iuhn e Gucr1-a l' 1 \:~ C.1.ma.ra, pm·:t a p:i.ssa
gem rll>Ste proje":.c., que i:epu1,o neccssa.rio . 
Silo tantos os AAt~1·ificios que <!Xigimos dos 
nossos soltkvlo~. tão elevacla a sua mi:;.:;ào de 
defencltlr a Pa.t i·ía e a Lei, t~o s;tgmdo o c.k· 
posito que confiamos it su:~ guar•la, que não 
devemos i•ecusa.r.füe cm nome do dever 
a.quillo que se cfa a wcfa a gentil em JJome da 
carida.de. (1lpofrtdos ; ;,mito beni, muito lmm.) 

Fica sobre a Mesa a.tê u lter ior cleliber!'.ção 
o seguinte 

PROJF.CT<.t 

O Coogrwo Nacional decret:i; 
Art . 1.0 O quadro dos officiaes do serviço 

sa!lit:i:cio do exeL·cito ficará a~sim consti
tuído: 

li5 

Pfiar maceut icn.s 

l tenenté-corouel. 
::; majores. 

1 O capitães. 
20 tenent es. 
46 a.lferes . 

so 
§ l '' . Par a o preenchimento das va~cas que 

se derem de teneutes-medicos e alferes-pbar
maceuticos. serão aproveitado:; os actua.es 
medicos, pharmaceuticos a.d.i untos. indepen
dentemente de conclll'SO. e re,peitar1o.s. quanto 
:i. ichdc, ~ cxi~encia.« <las l ei~ em vigor. 

Art. 2.". Fici\rn abolidas as designações de 
clas~es. ém segnida a indicãção do.~ patentes 
11os ot1iciaes. · ~ue usar ão apenas da pal:w ra. 
-medico (major -medico. ca.pitã.o-medico, e tc.) 
,1ftttal ít mHta-nchs quanto aos pharmnceu
t icos . 

,\rt. :3." Os t enentes me<licos -..:encerão. 
a.l•'·m dn.s our.ró.s van tagens inherentes à sua 
p;üenr.~. 120::; menS(l.CS de gratifica,:ão. _em 
ln:w 1· ele 150$ e os a.I feros pharmaceut1cos 
BD$. cm vez 1 le 100.~000 . 

.wt. 4. " Fict\ cxtin\:W. a cl:\sse dos medicos 
e pll;irmaceu1.ico;; a.clj1mtos, cre.1.da. por 1le
cr•;to n . 277, de 22 de mo.rço de l 890. 

:\rt. !)." Fic:i o Po1lel' Ji:xecuth·o autorizado 
a uomoar. sob p1·opost..'I elo iospector ger:\l do 
serviço s:rnifa.rio. h'es medicos e ig-nal nu· 
mer o •le :plrnrmaceuticos, a.fim de reverem os 
r e"ula.mentos do L.1.bor:uorio Chi mico i\lilit ar, 
ho~pitaes e eo.fermaria.s:, fürmularios mili · 
tares. ti1bella.s de dietas. etc., etc. . e i·ndi.· 
carem as r t:formas que devem ser levadas a. 
eiicito. 

Sala tlas sessi3e$, 30 de junho de 1897 . 
Brn~ilio da Lu,;. 

O Sr. Presiden.t:e - Não havendo 
nada mai~ a tra.tal', designo p:ll'a a.ma.nhü. a 
seguinte ordem do dia: 

Yotaçã.o das seguintes mo.terias : 
Do proje<:to n . 20 A. de 1897, sobre :1. 

emenda sub~titutiva, oirerecid:~ na 3" uiscus· 
s:io do pl'ojecto n. ,18 B, de l8Q6, autorizando 
o Goyerno a abrir o creclito especial de 
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SESSÃO EM 30 DE JUNHO DE 1897 

l 11: 095$500, para-pag-amento dos vencimen
tos dos otfj_ciaes que 1·everteram a effecti vi d ade 
do scr>'iço do exercito e da armada. pela re
vogação dos decretos de 7 e 12 de abril de 
1892 (Nova discussão) ; . 

Do pl'~ieeto n. 20 B,- de 1897, sobre a 
emenda offerecida. na nova discussão do pro
jecto n. 48 B, de 1896, autorizando o Go· 
verno a abrir o credito especial de 21:500$, 
para. pagamento dos vencimentos. no e~erci
cio vigente, dos emprega.dos da extincta 
Agencia Official rle Colonização, addidos â. 
Secretaria. do Ministerio da Jndustria; Viação 

e Obras Publicas, nos termos da actual lei do 
orç~mento (Nova discussã.o) ; 

Continuação da 2·' discussão do projecto 
n. 29, de 1897, fixando a despeza. do Minis
terio das Relaç·ões Exteriores para o exercicio 
de 1898 ( Orçamento doExterior) ; 

3• discussão do projecto n. 176, de 1896, 
reformando o Codigo Penal ; 

3" discussão do projecto n. 12. de 1897, 
redacção p:i.ra 3• discussão do projecto 
n. 184 A, de 1896, re.irgani7..ando os corpos de 
engenheiros e do estado-maior do e::i.:ercito. 

Levanta-se a sesi!ã.o ás 5 horas da tarde. 

FDI DO SEGUNDO VOLU'.\IE 
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