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Tenho a satisfação de fazer entrega da administração da.província
a V.Ex. como seu digno presidente, nomeado por carta imperial de 8
de Dezembro findo.

1 Cumprindo a ordem constante do aviso-circular do Ministério do
Império de 11 de Março de 1848, vou inteiral-o dos factos mais nota-
veis recorridos durante o curto prazo de tempo em que me coube a hon-
ra de administral-á. *¦ -k
-•«¦¦•-¦ .-.. ' ' 

/• :-•¦-;. t. V. :•" '
/¦ V k' =!¦-.- * -y .;.'¦¦ C

Antes de o fazer, desejo consignar o prazer que tive com a nomear
ção de V. Ex. filho da província, dos mais distinetos, com pratica de
sua administração, conhecedor de todas as suas necessidades, é muito,
mais muito, o que ella tem â ganhar com o governo de V. Ex. k

Congratulando-me com ella por tão feliz escolha, faço os mais ardeu-
tes e sinceros votos para que V. Ex. seja felicíssimo" no desempenho de
tão honrosa missão. Tudo induz a crer que será.

Três mezes apenas são muito pouco tempo para conhecer-se os mav
les que reclamam remédio e cuidar delles em uma província, e dar-se
os esclarecimentos e informações indispensáveis para o bom andamento
dos negócios públicos. Dá disso prova este trabalho. ,k

Felizmente aquelle a quem me dirijo está a par de tudo; não pre-
cisa de mais esclarecimentos.

Offereco á illnstrada consideração de V, Ex, com o relatório com
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cjue mé passou a administração em 27 de Outubro ultimo, a pequena
falia com que abri a Assembléa Provincial, e estas duas palavras ora
escriptás., _.\ : - * 

" 
-.

laesquer outros esclarecimentos que se tornem precisos, serão
prestados pela secretaria do governo e mais repartições.

Apresentou* Ex> tis minhas despedidas. Com o adeus vai nova-
mente o voto de afortunada administração.
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Durante a minha administração não foi perturbada a tranqüilidade
geraí da província. 

*%

Infelizmente, em algumas localidades, pelos factos trazidos aotneu
conhecimento e que abaixo vou referir esteve ameaçada e mesmo ai-
terada, embora de leve e passageiramente, a ordem publica e a segu-
rança individual e de propriedade. 1

No dia 7 de Outubro ultimo, ás 9 horas da noite, 5 indivíduos ar-
rombaram a casa de Domingos Ruedas, situada no Io districto do termo
de Caçapava e do interior arrebataram duas moças, filhas do mesmo
Ruedas, uma de 15 e outra de li annos de idade, e as violentaram,
deixando os raptores a mais moça em grave estado. ;-

Dias depois os mesmos indivíduos de emboscada junto á casa de
Scipião Desembrino de Lima, subdeíôgado do 1" districto, aproveitando»
se da occásião em que uma outra moça, de 24 annos de idade, pupillá-.
de Scipião, sabia de casa para a cosinha, que fica d'aquel!a separada».'
levaram-n'a á força e amordaçada para ò fundo do terreiro e abi a deà
florararam violentamente.

Espalhando-se a noticia de que esses indivíduos iriam a outras ca-'..
sas de família praticar semelhante vandalismo, reuniram-se nâ madru4
gadaáde 24 de Novembro ultimo cento e tantas pessoas armadas, umás>
do municipio e outras dos de S. Sepé, Lavras e S. Gabriel e foram ás ca-
sas de residência dos irmãos Monteiros que faziam parte daqüelles cin-
co, com o fim, sem duvida de assassinal-os; arrombadas as casas, cér-
tificaram-se de que os indivíduos procurados, avisados a tempo, ti-
nham-se evadido. ;

Tendo essa gente caminhado pelo districto em perseguição dos refe-
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ridos irmãos Monteiros e os não encontrando até o meio dia, dirigiram-
se para a casa de Antônio Carvalho da Silva, cunhado deljes.

• fe Parando- a mór parte da gente no alto de uma coxilha, de onde se
avistava a casa, dez ou doze pessoas do grupo, seguiram para ella e logo
travaram luta com Carvalho, que á porta ensilhava um cavallo, d-ixan-
do-o afinal morto com diversos ferimentos de bala, espada e faca.

O Dr. chefe de policia que para ahi fiz seguir, enviando uma força
de linha, tendo encontrado em andamento o processo da, formação da
culpa contra os autores da violência soíírida pelas filhas de Rüedas, li-
mitou-se a ordenar a expedição de escoltasse tomar providencias para a
captura desses criminosos, contra os quaes havia sido expedido manda-
do de prisão preventiva, sem que, entretanto conseguisse a prisão dellês,
por terem fugido do termo. Vy.

¦ O inquérito sobre o defloramento da pupilla de Desembrino, ini-
ciado pelo delegado, achou-o o mesmo Dr. chefe de policia, já adiantado

fesem necessidade, em vista da leitura que delle fez, de avocal-o.
Determinou por isso ao dito delegado que ultimasse as diligencias

§ a que ainda tinha de proceder, e o remettesse logo a autoridade judi-
ciaria. ** iytóffvf1

{§p .Examinando o inquérito ins||urado pela mesma autoridade sobre u
Yássassiifato de Carvalho, verificou o Dr. chefe de policia que apezar de

já. haverem sido inqueridas quatorze testemunhas, nenhum dos autores
y erafconhecido, nem sequer contra elles se havia colhido o menor in-

dicio.
No dia seguinte ao da sua chegada, iniciou ali o Dr. chefe de poli-

cia novas diligencias em que proseguiu em segredo de justiça até o dia
9, .colhendo robustas provas sobre a autoria dos crimes de que se trata.

A'vista do resultado colhido, ordenou a remessa do inquerib ao
YDr. promotor publico da comarca por. intermédio do respectivo juiz mu-

nicjpa], de quem requisitou a expedição de mandado de prisão preven-
: tiva contra os criminosos. /

YY; No dia 22 de Novembro chegaram á villa de Piratiny o coronel
; Luiz Alves Pereira, major,Bernardo Alves Pereira, tenente-coronel Será-

fimPedrost) de Oliveira,e outros officiaes da guarda nacional com gran-
de numero de pessoas reunidas e armadas, calculadas ein perto de du-0 zentas. Y y .*. ¦ -. • ' Y7 >", ¦ "¦

Estranhandb-se essa agrupamento de povo e procurando-se conhe-
| cer o fim dessa reunião, soube-se que na tarde do referido dia 22 ha-'viam sido intimados o delegado de policia Procopio Gomes de Freitas e

o subdelegado Ismael Nunes Tarouco,para se verem processar como man-
dantes do assassinato de Benigno Claro da Cunha o que sobremodo in-
dignou e revoltou a população da villa, não só pela falsidade da impu-.
tação, como porque o supposto inquérito, foi preparado pelo juiz mu-
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nicipal e Ernesto Barcellos de Amorim em segredo e com o propósitode perseguirem e prejudicarem a reputação daquelles cidadãos- que são
autoridades e assim informaram. ^!;, ^ - -

Benigno Claro da Cunha e filho, foram iniciados como mandante e
mandatário do assassinato de Sérgio da Costa Leite, praticado era fins
de Setembro de 1886.

Tendo o juiz municipal em principio de OutubroMo mesmo anno
expedido mandado de prisão preventiva contra elles, não foi encontrado
Benigno pai, sendo preso Benigno filho durante as diligencias do inque-
rito pelo official de justiça que o intimou para acompanhal-o afim. de i
de ser inquerido sobre a morte do referido Sérgio, visto ter elle após a
intimação puchado de uma pistola e com ella desfechado dous tiros, um
contfa Mariinho Pereira de Souza e outro contra Juliano da Costa Leite
que o acompanhava nessa diligencia. - 4Í i

Tendo o subdelegado Ismael Nunes Tarouco, que procedeu ao res-?,-
pèctivo inquérito, verificado que Benigno Claro da Cunha Filho era um 1
dos autores do assassinato de Sérgio da Costa Leite, por suas respostas
quando oiinquería a respeito, o fez conduzir para a cadêa da villa por 

*
particulares, na falta de força publica, isto logo depois de ter terminado
ó:'1ite|è|ito. j-sr* j \

Dias depois o referido subdelegado tendo noticia de haver Benigno !
Filho se evadido da escolta era caminho para á villa, incontinente còm-
municou ao juiz municipal esse facto, requisitando mandado de prisão
preventiva contra elle, o que foi deferido.

Scientificacio dos mandados expedidos para a prisão dos Imandantes
e mandatários do assassinato de Sérgio, o referido subdelegado deu ire-
quentes buscas nos mattos mais próximos da casa de Benignd Claro da
Cunha, e, retirando-se depois de alguns dias, deixou a casa deste de-
baixo de vigilância, afim cie ver se por esse meio conseguia descobrir os
criminosos e captural-os. *, !.<¦ . '

Evadindo-se porém; da, cadêa civil de Bagé os réos Reginaldo Anto- j
nio cia Cunha e Antônio Claro da Cunha, veiu uma escolta perseguil-os,
a qual, tendó-se apresentado áquelle delegado Ée policia, este* a enviou/
ao referido subdelegado u;ue, com ella tendo de novo revisado" os lüga-
res onde se podiam occuítar estes dois réos e os indigitados .mandantes
e mandatários do assassinato de Sérgio e dado busca em outros lugares
não foi nenhum delles encontrado. > ¦> /

Correu então o boato de que Benigno Claro da Cunha e filhos e 6 *
menor Gaudencio haviam sido mortos. ^ (

'#*f v 'V'. 5v . .._ . v'\ir '

Mais tarde o mesmo subdelegado Ismael Nunes Tarouco, continuan-
do sempre nas suas pesquizas prendeu a Antônio Claro da Cunha e de- '

pois a Reginaldo Antônio da Cunha.
O tenente-coronel 1'edrozo e alguns officiaes, calculando a indigna-
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çao publica que excitaria semelhante processo, trataram de reunir mais
gente, chegando mesmo a avisarem guardas nacionaes,' dizendo ser por
ordem do governo. *'

Nos dias 23, 24 e 25 continuaram as reuniões por parte destes ofíi-
ciaes, tendo neste ultimo dia chegado a Piratiny, já a noite o capitão An-
tonio Turibio Lucas commandante de uma companhia do corpo com cer-
ca de oitenta bllnjms.

No dia 24 o tenente-coronel Pedroso e coronel Luiz Alves, fizeram
acampar a gente que tinham reunido próximo á villa, entrando ellès e
ajorçà na villa depois das nove horas da noite e sahindo de manhã, e
assim procedendo até a noite de 26, só se tendo retirado na tarde de 27 ,
pouco antes da chegada ali cia força de linha requisitada e que fiz se-
guir sem demora para prevenir, como preveniu, conflictos desagra-
daveis.

Em 25 de Novembro ultimo, duzentos homens mais ou menos, a1
cavallo e armados, invadiram a cidade da Cruz Alta e arrebataram d'ali
o major José Rodrigues de Uma, condazindo-o para fora da cjdxíle, o

Xxp,í. mesmo quizeram fazer com os juizes de direito e municipal. & *,}•''•' '•'
Tomei as providencias necessárias mandando seguir para a' referida

localidade forças de linha e de policia, bem como o capitão da!|orça poli-
licial%anoel Bento da Fontoura Casado, a quem nomeei delegado de po-
lieia e recommendei que tomasse as medidas que fossem niais-conve-
mentes no sentido de acalmar os ânimos e restabelecer a ordem pubti-
ca, inquerindo ao mesmo tempo do facto e dando de tudo conhecimento
a esta presidência.

.fg Ém destorço do facto acima referido, alguns chefes da guarda na-
ciónayamigos de Lima reuniram forcas e entraram na cidade conduziu-
do para ali seu amigo major Lima. :' Segundo as ultimas communicações que tenho recebido desse offi-s
ciai, nutre elle a convicção de que estão terminados os actos illegaes e
violentos a que acima me retiro, achando-se na cidade da Cruz Alta per-
feitamente restabelecido o socego publico e restaurado Õ principio da au-
toridade. .'• p

.'. . 

¦¦ 
'¦ ; 
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i; 

¦

| O inquérito sobre esses acontecimentos, que já está concluído, deve
hoje encontrar-se em poder da competente autoridade judiciaria.

Não obstante o que fica exposto, resolvi que ainda se demorasse na
mesma cidade por algum tempo o mesmo capitão Casado e as praças de
linha e de policia'para ali mandadas., * /

Constou-me na nlanhã de 5 do corrente mez, que houve em Jagua-
rão plano, que abortou e que se temia fosse ainda realisado de assalto á
casa do juiz de-direito para expeUil-o da comarca, desfeiteando-se tam-
bem ao promotor publico. .

Exigi informações e soube que com effeito estava annunciado me-
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eting para 6 á tarde e ameaçadas as pessoas dos ditos juiz e promotor? Tomei incontinente providencias pelo telegrapho e fiz seguir logo
para aquella cidade na canhoneira de guerra — Camocim — o Dr. che-fe de policia afim de garantir ordem e autoridade, abrir competente in-
querito e providenciar como necessário fosse.

Telegraphei também ao general commandante daquella guarnição efronteira, aos commandantes dos corpos ali estacionados, bem como aoutras pessoas recommendando-lhes que não consentissem reuniões de
povo e que coadjuvassem efficazmente o chefe de policia.A' noite de 6 recebi telegramma de se ter realisado com calma, or-dem e respeito, o meeting annunciado para o fim de representar-se êon-
tra o juiz de direito e o promotor publico, dissolvendo-se a reunião semnovidade ou alteração da tranquillidade publica.

O Dr. chefe de policia em telegramma de 17 do corrente declarou-
me ter concluído a sua commissão, pelo que pedia para retirar-se no dia
seguinte.

7 Na ex-colonia D. Izabel esteve ameaçada a tranquillidade publica,comorpqrém, refiro em outra parte deste relatório foram felizmente evi-
tados os fàctos que se podiam receiar,.

Para esse fim concorreu mesmo a presença da força, de cerca de>20
praças que para ali seguira, do que a influencia pacificamente exercida
pelo Dr. iimefe de policia e outros funccionarios incumbidos de syndicar
do ocCof rido e aquietar os ânimos.

O Dr. chefe de policia, apresentará o competente relatório, não o
tendo ainda feito por haver sido distrahido em outras eommissQ.es. i" -

A companhia hydraulica Porto Alegrense, como V. Ex. se dignara '
de ver de um longo e minucioso officio existente na secretaria destajpre-
sidencia, representou contra o tabellião José Vicente da Silva Telles,lpro-
prietario de alguns terrenos ecm uma das margens do arroio Dilúvio,
Grande pelo facto de ter o mesmo tabellião damnificado a represa con-
struida ha muitos annos pela dita companhia para a captação das agúas
do referido arroio e collocado próximo ao local, gente armada com o
propósito de não consentir què a companhia, procedesse aos concertos
necessários na mencionada represa. * Y*

Em vista desta representação e também para evitar-se a interru-5
pção, que emv resultado se previa, do fornecimento de água á população
desta cidade, tomei de prompto as providencias que julguei mais preci-
sas, enviando ao mesmo tempo para aquella localidade aonde já tinha
ido antes o Dr. chefe de policia syndicar dos acontecimentos, uma força
do 13o batalhão ao mando de o m official.

Tomadas estas medidas, restabeleceu a companhia a alludida re-
preza."

Pelos factos acima referidos, foi processado o tabellião Telles, que
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havia sido preventivamente preso, sendo pronunciado pelo Dr. juiz mu-
nicipal do termo, e despronunciado pelo Dr.'juiz de direito da comarca.

Deixei de ser mais explicito na narração das occorrencias acima,

porque, ao conhecimento de V. Es. que tem estado na capital e fazendo

parte da Assembléa Legislativa Provincial não têm sido ellas estranhas
em seus pormenores,
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O Dr. José de Azevedo Silva assumiu a 15 de Dezembro ultimo o
ercicio do cargo de chefe de policia desta.¦ província, para o qual foi

nomeado por decreto de 13 de Outubro anterior.
Estava interinamente occupando esse cargo o Dr. Thomé Joaquim

Torres, juiz de direito da comarca de S. João do Cahy.
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Pela lei n. 1689 de 13 do corrente mez foi extincta esta força e au-
torisada organisação de nova nos termos do quadro annexo á mesma lei.
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Por portaria de 13 de Dezembro ultimo concedi ao desembargador
relação Frederico Dabney d'Avellar Brotero licença por três mezes

para tratar de sua sâude.
Ao dito desembargador concedi na mesma data a dispensa que so-

licitou do cargo de procurador da coroa, fazenda e soberania nacional,
o qual servia interinamente por designação desta presidência.
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¦ >' fies "xr}. A 31 do referido mez de Dezembro falleceu o juiz de direito da co-
marca do Hio dos Sinos, bacharel Edmundo Palmeiro Pereira da Cunha,
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O juiz de direito da comarca de S. Leopoldo, bacharel Edmundo Jo-

sé de Moura, acha-se no gozo da licença de quarenla dias que lhe conce-
di para tratamento de sua saúde.

Por actos ns. 185 e 186 de 12 de Novembro findo, designei a or-
dem em que durante o corrente anno devem substituir-se os juizes de
direito eífectivos desta capital e a em que os respectivos juizes substitu-
tos cooperaram com os de direito e se substituíram reciprocamente.

Por outro acto, de 3 de Janeiro corrente mandei vigorar neste anno
o de n. 110 de 21 de Janeiro de 1887, que designou os substitutos dos
juizes de direito das comarcas geraes da provincia.
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Os dos termos de S. João Baptista de Camaquam e Uruguayana, ba-
chareis João Valentim Villela de Gusmão e Alcibiades Cavalcante de Al*
buquerque, acham-se no gozo de licença que lhes concedi para trata-
rem de sua saúde.
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Ao bacharel João Jacintho de Mendonça Júnior, promotor publico da
comarca de Pelotas, concedi em 29 de Novembro ultimo, conforme soli*
citou, licença por dois mezos para tratar-se. ;

A 3 do mesmo mez assumiu igual cargo na comarca do Rio Grande
o bacharel Edmundo Ernesto de Araújo, nomeado por titulo.de 25 de
Outubro ultimo.

Concedi tamtem ao bacharel Oscar Felippe Rheingantz, promotor
publico da comarca de S. João do Cahy, em 5 do corrente mez, licença
de trinta dias para seu tratamento.

Ao promotor de Caçapava bacharel Alfredo Olympio de Oliveira
Duarte concedi a 11 prorogação por trinta dias da licença em cujo gozo
se acha, para igual fim.

Em face do artigo 22 da lei n. 261 de 3 de Dezembro de 1841, que
manda preferir para promotores públicos o> bacharéis formados, resolvi
em 9 de Dezembro do anno passado exonerar desse cargo na comarca de
Yiamão o cidadão José Francisco Cidade, nomeando para substituil-o o
bacharel Raymundo da Rocha Sampaio, que já está em exercício.
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{i"*tcrW~ Para se providenciar nos termos do-artigo.223 do regulamento n.
120 de 31 de Janeiro de 1842 sobre a creação de conselho de jurados
no novo'município, do Bom Jesus do Mundo Novo, pertencente á cornar-
ca de Santa Christina do Pinhal, exigi do respectivo juiz de direito que
informe se existe no npsmo município numero sufficiente de cidadãos
aptos para jurados, enviando a competente relação nominal.

-. ornou n min
Por actos ns. 188, 189 e 191 de 22 e 29 de Novembro ultimo 'e 9

de Dezembro findo, aceitei a desistência que da serventia vitalícia dos
officios de escrivão de orphãos dos termos de Santo Antônio da Estrella,
Piratiny e Cruz Alta fizeram os cidadãos José Luiz Menna Barreto, Ma-
hoel Belarmino Ribeiro e Pedro Carlos da Silva.

Para o primeiro dos referidos officios nomeei a 7 deste mez o cida-
dão José Antero de Siqueira, que o exercerá vitaliciamente nos termos
do decreto n. 3322 de 14 de Julho de 1887 e do de n. 9420 de 28 de
Abril de 1885 artigos 1° e 2° e aviso do ministério da justiça de 30 de
Julho dito.

Nomeei também a 14 do corrente :
O tenente honorário do exercito Américo Manoel dos Passos e o ei-

dadão José Joaquim de Figueiredo Júnior para, nos termos da disposi-
ção acima citada, exercerem vitaliciamente, o primeiro, o officio de es-
crivão do publico judicial e tabellião de notas e o segundo o de escrivão
de Orphãos do termo de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão, ofíi-
cios esses creados pela lei provincial n. 463 de 4 de Janeiro de 1860.

Carlos Augusto Candal de Carvalho e Luiz Mathias Teixeira de Al-
meida, para exercer igualmente, este, o officio de 2o escrivão do publico
judiciai e tabellião de notas e escrivão de provedoria, capèllase resíduos
do termo de Alegrete, e aquelle o de escrivão de orphãos do termo de
S. Sebastião do Cahy.

coiuuno IAS ARMAS
Continua a exercer o cargo de commandante das armas desta piu

\



:>ayy

A . 
¦-"¦.,...'¦ ' 

~''' ¦¦.* ¦

13
•.'•-' i,f-¦¦¦"¦•-1 ' 'V;—"¦'*'"-";•-¦ 

,--¦•-„¦¦ 
'.'•..' ';¦¦-'..' '¦¦'.-.*':'yyyyy...¦

;'.- .- YyY: . .¦#¦.¦.':. i/r.-™ !; "'\ 
;>'-, - >.;:?, vr:'V:•¦: ¦¦•':;,'* -i • ¦¦ .¦¦¦.-• ¦.¦•'¦•.,.¦ Y:yym

'••'¦ 

¦ 

-

:¦': 
'¦'•¦':•¦¦' 

:>¦¦::: y';yÇr

vinda o Exm. Sr. general Antônio Enéas Gustavo Galvão que com leal-dade e mtelligençia muito tem auxiliado esta administração.
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Os commandos da fronteira desta província são exercidos pelos se-
guintes ofíiciaes:

General José Lopes de Oliveira. — SanfAnna do Livramento
Astrogildo Pereira da Costa. — Jaguarão.
João Francisco Menna Barreto — Uruguayana.• » barão de Itaquy. — Bagé:'
Antônio Nicolau Falcão da Frota. — S. Borja.
Carlos Resin. — S. Gabriel.

Tenente-coronel Joaquim Mendes Ouriques Jacques. - Rio Grande
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Nas guarnições e fronteiras da província estacionam os seguintes
COrpoS:' Y '' ' ¦ :'. »•'¦'.

13° batalhão de infantaria nesta capital.
42° da mesma arma no Rio Grande, dando um destacamento paraPelotas.
3* da mesma arma e 2o regimento de cavallaria, em Jaguarão, sen-

do a linha divisória guarnecida por um destacamento deste ultimo
corpo.

5o regimento de cavallaria em Bagé.
Io regimento de artilharia a cavallo e 4o batalhão de infantaria em

S. Gabriel.
4o regimento de cavallaria em SanfAnna do Livramento,

v 3° da mesma arma em S. Borja.
6° batalhão de infantaria em Uruguayana, dando um destacamento

para Itaquy.
18° da mesma arma em Alegrete.
Na linha do Chuy existe um destacamento do 2o regimento de ca-

vallaria.
Os corpos de cavallaria tem destacamento nas respectivas fronteiras.
O 47° batalhão de infantaria que estacionava no Rio Grande foi

transferido para a corte por ordem do ministério da, guerra contida em
aviso de 21 de Dezembro findo.

I
"%: -A'

.¦¦:''. 

¦'

KríSsS

| as

:yy.Y%

- .-!

ili"'.".: -," - -¦



111»
•-•JyJ.K.íjj,/ • -v .... •• «vira*!/"''

m

.•¦S^rf-
*V- ..'•: "V

.;:¦*;.¦ 
'¦ ¦¦!,¦.

" 
i-X*'i' 

'¦ ¦'.', 
"¦''"''' 

>'. ¦' .''"' '.'vl V'

14

Por aviso de 28, do mesmo mezapprovou aquelle ministério a trans-
ferencia do 12° batalhão de infantaria de Ragé para a cidade do Rio
Grande.

v.,.- !l* . m. *,* •' íusuiuto MILÍTA
m

Este serviço está sendo feito com regularidade, tendo ja diversas

juntas revisoras remetlido as competentes relação dos cidadãos apura-
dos para o exercito e armada.
w,. . ' : '.'';.¦ y ' '.'.: ".' -' 
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.:¦ ¦.:,•.-.- !;Tv' . Dirige este estabelecimento o coronel do corpo de estado maior de Ia
classe Júlio Anacleto Falcão da Frota, que desempenha perfeitamente os
seus deveres. -• 

'

coiousu m abtirces
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Compõe-se esta companhia de 50 aprendizes, que, attingindo a ida-
de de 16 annos verificam praça na de operários militares.

t MMeu si o?; & mi

O estado eífectivo desta companhia é o seguinte:
Um commandante, um Io sargento, um 2o dito, 3 cabos de esqua-

drâj quarenta e sete soldados, dois corneteiros, total 55.
Faltam para o completo um 2o sargento, um cabo de esquadra e

nove soldados.

íscola vaga

í Commanda interinamente este estabelecimento o tenente-coronel do
Corpo de engenheiros João Luiz de Andrade Vasconcellos, por achar-se
com licença o respectivo commandante coronel do mesmo corpo Catão
Augusto dos Santos Roxo.

/
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Tendo sido nomeado para o cargo de ajudante da Escola Militar da
corte o major de estado maior de artilharia João Vicente Leite de Castro,
Io instructor da desta província, foi nomeado para substituil-o o capitão
do referido corpo Henrique Guatemosiin Ferreira da Silva que estava
servindo na commissão de engenharia militar.

Foram excluídos da. escola por terem concluído o Io anno e de es-
tudar o curso de tiro afim de completarem o de cavallaria e infantaria
4 alumnos, e por terem concluído o curso de artilharia 5 officiaes e 7
praças.

Foram propostos para alferes-alumnos 12 alumnos; para estuda-
rem o curso de estado-maior de Ia classe 5 e para o de artilharia 13.

Por aviso de 2 corrente declarou o Ministério da Guerra ter fixado
cm 120 o numero de praças que podem matricular-se na Escola neste
anno, tendo sido as respectivas licenças concedidas por Aviso de 28 de
Dezembro findo.
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.Como encarregado do estabelecimento desta Escola continua o te-
nente coronel do estado maior de Ia classe José Pereira da Graça Júnior.

Tendo sido promovido ao posto de major o capitão João Carlos Lobo
Botelho que exercia o cargo de auxiliar dos trabalhos da Escola, foi mau-
dado apresentar-se ao commando das armas.
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Em 13 do corrente approvei o contracto celebrado com o pharma-
ceutico civil Francisco de Carvalho Freitas para servir na guarnição mi-
litar do Uruguayana.
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E' chefe desta commissão o tenente coronel do corpo de engenhei-
ros Diogo Alves Ferraz.

Em 10 de Novembro ultimo ordenei áquelle tenente coronel que
mandasse fazer os concertos de que carecia o quartel do 4o batalhão de

infantaria e que haviam sido reclamadas pelo commando das armas.
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. Um 11 do mesmo mez determinei que os créditos distribuídos para
envidraçamento do passadiço da enfermaria militar de Jaguarão fossem
áppheados a outras obras, conforme solicitara o referido tenente-co-
runel. \\

Em 5 de Dezembro findo autorisei a eaiadura e outros serviços de
que carecia a enfermaria militar de S. Borja.

Determinei igualmente em 9 do citado mez que se fizessem as
obras necessárias na enfermaria militar da Uruguayana, inclusive pin-
tura.

Expedi ordem na mesma data para que fosse reconstruído o muro
que fecha o quartel do 3o batalhão de infantaria nos lugares em que es-
tava desaprumado, dando-se-lhe ao mesmo tempo mais altura.

Ainda na mesma data autorisei alguns reparos no quartel do 4o ba-
talhão de infantaria. r

Em 12 do referido mez de Dezembro autfcsei a construcção do edi-
íicio para cavallariça, picadeiro, officinas e outras dependências da esco-
Ia militar, despendendo-se a quantia de 20:000^000 réis.
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Continua a dirigir esta importante colônia o major honorário do
exercito José Maria da Fontoura Palmeira.

O estado sanitário é ali regular.
Serve o cargo de capellão o tenente do corpo ecclesiastico o padreFlorencio de Almeida Pinto e o de escrivão almoxarife" o tenente de es-

tado maior de 2a classe Antônio Gentil Bahia.
Resente-se a colônia da falta de um medico e se está providencian-do no sentido de ser sanada tal falta.
Por aviso de 15 de Novembro ultimo determinou o ministério da

guerra que o trabalho de medição e demarcação de lotes na colônia seja
feito pelo respectivo ajudante tenente do estada maior de Ia classe Lelio
Martins Rangel.

mm HLttursius
Em commissão do ministério da guerra acha-se nesta província o

coronel de estado maior de artilharia Ernesto Augusto da Cunha Mattos,
encarregado do exame e assentamento de uma linha tetegraphica entre
a cidade do Rio Grande e a villa de Santa Yictoria do Palmar, bem como
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de outra entre Alegrete eS. João Baptista de Quarahy, devendo come-
çar por esta ultima.

Para este fim declarou aquelle ministério por aviso de 8 de Novem-
bro ultimo, ter solicitado do ministério competente a expedição de or-
dem para que fosse distribuído á thesoureria de fazenda o credito de
7:495)51500 réis.

URMIU BO fOSIQ %$

Dirige este estabelecimento o capitão de fragata Carlos Frederico de
Noronha.

Em 31 de Dezembro findo foi exonerado do cargo de delegado da
capitania desta capital o Io tenente Gustavo Augusto Garniere nomeado
para substituil-o o Io tenente Francisco Ignacio Pereira da Cunha.

Serve de delegado da mesma capitania em Pelotas o Io tenente Po-
lycarpo Cesario de Barros.

mbu BA PBOVKIA
-:-'AA'A'..;. ^>^

T«" '',{

O estabelecimento da praticagem da barra é dirigido pelo capitão
de fragata João Gonçalves Duarte.

^¦!A"r:'- mm¦ a 
• :

." •"'¦ ÂWÊt

-- At_

um de gueeba ':'A)''rê^

A' disposição desta presidência acham-se as canhoneiras Cámocime
Henrique Dias, esta no Rio Grande, commandada pelo capitão tenente
José Porflrio de Souza Salso e aquella estacionada nesta capital, sob o
commando do capitão tenente Luiz Pedro Tavares. ¦: <¦!*
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Têm funccionado com regularidade os pharóes da província.
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IHAICU

y Em 31 de Dezembro do anno próximo findo encerrou-se o exerci-
cio de 1886 — 1887, cujo resultado segundo a respectiva escripturação,
foi o seguinte :

¦¦¦ ,:'¦: \J /¦¦ . V» .-.'.'

RECEITA

ym

(arrecadada)Ordinária
Extraordinária (arrecadada) . . .
Com appüiCãção especial (arrecadada)

2.406:175)1120
44:8838838

222:591$ 688 2.673:6508646 -Vy

i ' ,. 
" ¦'." »-"-:7 7í, Wi'. .;¦. . ¦•'-:¦ '¦' ,n:í .-.

¦¦'¦¦: y./¦¦¦¦ y... ¦¦¦¦¦¦ y >¦, wy ',¦'. ^ ".¦.'¦.¦¦'.. 
; ;... y . ¦¦ ,'--,--¦

Wy
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DEÍPEZ4

2.353:5958589
259:6518742 2.613:247^331

Ordinária e eventual (effectuada) .
Com fundos especiaes (effectuada) .

» ¦— 
* 

I I i—___—*.! !¦¦ ¦______——» II I »_¦ —____ I »__W__P—___—<¦¦¦  ¦ ¦¦¦¦¦ ....II.»., II ¦¦¦—

Verificando-se assim um excesso de .... ... 60:4038315
ha receita arrecadada sobre a despeza effectuada.

'¦''¦'.¦.¦?V-. V >'•./;'' 7-v, ¦¦¦¦--.: >¦.¦¦• ;. 
' yK ¦¦;.' ;;- ¦.'--' .. . *:' , ¦ .7 . í*:,T..V; ' i.'..'-. .1 .-. ¦ :';->::

.7 7

Com referencia ao exercício de 1887 — 1888, não estando ainda
recolhidos á Directoria Provincial os últimos balancetes de algumas es-
tações flscaes, não se pôde conhecer o resultado definitivo da receita e
despeza relativas ao semestre de Julho a Dezembro próximo findo, limi-
to-me por isso a consignar aqui o que consta da escripturação effectuada
até hoje, a saber: 7

V' ;'

z~'-^y ¦ -• r-f$gãy.

yy

V ÜEGEITA

Wn~í /•

Ordinária (arrecadada) . . . .
Extraordinária (arrecadada) . .
Com applicação especial (arrecadada

534:9178651
8:6678774

51:9248359
ei 11 mu»

595:6098784

;*
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DESPEZA

Ordinária e eventual (effectuada) . .
Com fundos especiaes (effectuada) .

Dando-se assim um excesso de.
que não tem por ora grande
desapparecer logo que estejam lançadas
centes ao mesmo semestre.

significação

720:0558584
26:682jSS408 746:737$992

. . . . . 151:2281208
porque poderá reduzir-se ou

toda a receita e despeza perten-

&

A divida passiva da província è nesta data de 3.463:987^880 sendo
a differença de 75:883^38 que apresenta para menos relativamente á
somma de;3.539:821§818 a que montava em ¥ de Novembro do anno
passado, proveniente de indemnisação feita pela caixa provincial do
exercício de 1886—- 1887 á de depósitos, á qual entretanto poder-se-áainda ter necessidade de recorrer no corrente exercício no caso de in-
sufficiencia do saldo da caixa provincial. ' i - V

Os juros vencidos têm sido pontualmente pagos a todos os possui-dores de titules que se tem apresentado a recebel-os, estando o Banco
do Brazil habilitado com fundos sufficientes para o pagamento dós juros
que deve ser efféctuado na corte relativo ao empréstimo de 1881.
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0 saldo existente nas diversas caixas é nesta data o seguinte :
Caixa provincial em dinheiro . . . . ...

Caixa de depósitos:
Em dinheiro . . .... ., .' 105;459$9i4
Em títulos . .;.;;. .. ... v . 157.906^720
Em lettras a vencer. . . . . . . . . . .
De diversos valores. . . . . ......

Total. . . .

2:1681262

263;366#634
10;35OS00O
47:39411984

323:2791880
'&/?

Foram já expedidas ás estações fiscaes as ordens necessárias para
execução da 1 ei que deve reger o corrente exercício de 1888 e breve-
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mente ser-lhes-hão enviadas inslrucções para arrecadação dos impostos
Lcreadofe ou alterados pela mesma lei.

'"¦"•'¦'' '¦¦•'¦. '•"¦•'.'.i ' 
- ¦
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A 21 de Dezembro concedi a exoneração que solicitou Olegario Ju-
Urino Falcão do cargo de 3o official da Directoria Geral da Fazenda Pro-
vincial.

ESTAÇÕES ASSE5ADAI0SAS

Nomeei a* 7 de Novembro do anno passado o cidadão João Borges
dos Santos Júnior para o cargo de escrivão da collectoria das rendas pro-
vinciaes da villa da Palmeira.

Para exercer o lugar de escrivão da collectoriadas rendas provin-
ciaes da villa do Rosário nomeei a 10 do mesmo mez o cidadão João
Barreto de Souza.

Tendo sido demittido Eloy Antônio Gomes do cargo de escrivão da
collectoria da Vaccaria, nomeei a 23 do citado mez o cidadão Ernesto
de Medeiros Branco para substituil-o.

-rM ' -yAAA'C.::
I IHSISUCÇiO PUBLICA

No curto prazo da minha administração deram-se as seguintes alte-
rações neste ramo de serviço :

A 2 de Novembro ultimo concedi a exoneração que solicitou D. Del-
fina Dias Ferraz do cargo de professora publica da cadeira mixta do João
Vieira, no município do Triumpho ;

Removi a 30 de Dezembro as seguintes professoras publicas :
D. Balbina Maria da Gosta da Ia cadeira mixta da cidade de Uru-

guayana para a do sexo feminino da villa de D. Pedrito e D. Florinda
Ignacia Cabral da também mixta dos Campestres, município de Santo
Antônio da Patrulha para a do sexo masculino do Barro Vermelho, mu-
nicipio de Gravalahy, conforme requereram ;

José Landell e D. Libania Gomes da Silva Landell das cadeiras da
villa de Piratiny para as da do Rosário, também a pedido, e por conve-
niencia do serviço Ernesto da Rocha Pedroso da cadeira do sexo mascu-
lino do Rincão de S. Pedro, município de Santa Maria da Bocca do Mon-
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te, para a do mesmo sexo da villa de S. Vicente e D. Angelina MarquéS
da Rocha da da villa do Rosário para a do sexo feminino.

Deve brevemente ter começo o fornecimento de livros e utensílios ás
aulas publicas da província, visto já estarem lavrados os respectivos con-
tractos com Rodolpho José Machado e Carlos Obst & C.
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Correram pacificamente e com toda a regularidade os exames ge-
raes de preparatórios, sob a direcção do Dr. Jayme de Almeida Couto,
digno de todos os elogios.

Pelo quadro que abaixo segue vê-se o resultado dos mesmos:
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MATÉRIAS

1
2
3
4
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h3
<mo

Portuguez. . . . . ... .
Geographia . . . . ... .
Inglez . . . . . . X. . .
Francez ... . . . . . .
Latim . . . . . . . . . .
Historia ...... . . .
Rhetorica. . . . . . . . .
Philosophia . X . . • • • .
Arithmetica . . ... . . •
Álgebra . . . .............
Geometria . . . . XX ... .
Allemão  . .
Trignometria. . . . . X . .
Historia natural. . . . . . .
Physica e chimica •
Chorographia e historia do Brazil .

Somma. . .

115
5

58
85
22
43

6
10
76
17
32
10

8
3
3

46

539

5
0
8

12
0
6
0
2
9
0
1
3
0
0
o
5

51

81
3

21
40

8
17

5
5

41
6
9
4
5
3
3

15

2
23

14
15
0
3

m
4

12
3
0
0
0

li

150

4
0
4
5
0
0
0
0
6
2
1
0
0
o
o
5

27

0
0
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
2
2
0
5
1
0
8
5
9
0
3
0
0

10

115
5

58
M
22
43
6

10
76
17
32
10

8
3
3

46

45 539
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SAÜÍE PUBLICA

Cholera niorbtis

Por telegramma de 18 de Novembro ultimo declarou o Sr. ministro
dos negócios do império ficarem considerados infeccionados, a contar do
dia 6 do mesmo mez os portos chilenos, devendo os navios dessa proce-
dencia serem submettidos á quarentena de oito dias no lazareto da Ilha
Grande.

Tendo desapparecido a epidemia do cholera morbus do reino da
Itália, declarou o governo por telegramma de 25 a 30 do referido mez
que devem ser recebidos em livre pratica os navios procedentes da Ilha
de Malta, assim como os que tiverem sahido de portos italianos depois
do dia 16 do citado mez e suspensas as medidas constantes dos avisos
de 11 de Julho, 6 é 8 de Agosto do anno passado, devendo entretanto
continuar a ser observadas pelos transportes de immigrantes as precau-
ções hygienicas de que trata o aviso de 16 de Maio.

"Varíola

Tendo o juiz municipal do termo da Lagoa Vermelha informado
por officio de 26 de Novembro ultimo ter a varíola apparecido naquella
villa, fazendo no dia 22 uma victima e atacando a mais quatro pessoas,
autorisei a 13 do mez seguinte á respectiva câmara municipal a despen-
der até a quantia de 200#000 réis com soccorros aos indigentes acom*
mettidos de tal enfermidade, visto não existir na localidade medico e
não terá câmara recursos para evitar a propagação do mal.

Ao vigário da freguezia remetti no dia 15 três tubos com lympha
vaccinica para preservativo dessa enfermidade. .""•

O Dr. chefe de policia participou-me ter-se igualmente desenvolvido
â varíola na Soledade, havendo já seis pessoas enfermas.

Immediatamente expedi ordem a 23 de Dezembro no sentido de ser
remettida para essa localidade lympha vaccinica, autorisando também a
câmara municipal a soccorrer os indigentes, victimas desta moléstia,
despendendo neste serviço até a quantia de 2008000.

Igual auxilio concedi á câmara do Passo Fundo, onde também 
"se

manifestou a varíola.
Conforme podiu a câmara da Vaccaria, determinei a remessa de

*Ci
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lympha vaccinica para preservar a respectiva população da varíola, queestá grassando no municipio visinho da Lagoa Vermelha.
Por acto de 14 do corrente abri um credito extraordinário da quan-tia de 1:0008000 para atlender as despezas autorisadas e outras que fo-

rem necessárias.
O Dr. Mathias de Campos Velho, que em commissão tinha ido á

colônia de Santo Ângelo para encarregar-se do tratamento dos variolosos
dessa colônia, acha-se de volta e deu por finda a sua commissão.

Segundo a estatística que apresentou foram atacadas dessa enfermi-
dade 77 pessoas, tendo fallecido 31,

. / .Z.-y-. ¦yyZyz.
, 'YY- /y yy/ü'."•',. ,;';•' •• ¦:¦¦ ¦-¦.:¦-¦ •••¦ yy-m

¦'-. yy-y
r>...-T., t|. ¦¦.',¦

Por telegramma de 14 do corrente, do Dr. chefe de policia que se
acha na cidade de Jaguarão e do Dr. delegado da hygiene e por partici-
pação do general commaudame das armas tive conhecimento de que no
quartel do 3o batalhão de infantaria, estacionado naquella cidade des-
envolvera-se a cholerina, atacando dentro de 24 horas a 56 praças.

Immediatamente telegraphei ao Dr. chefe de policia recommendan-
do-lhe que não desprezasse o mal e que tudo acautelasse autorisando-o
a pôr em pratica o que fosse preciso.

Felizmente ficaram logo restabelecidas todas as praças enfermas
com excepção do uma que veiu a fallecer.

CAiim raiciPAL n i. soeja

'"-

m

^^s
,yy

I i

mm

¦¦ m
y\:-y-y'-' ,y-

" : y- :y
•¦ ¦'¦}¦: "' 

¦'¦•*:".-.'

y/ .77*
yyyyyyy

- * * ..-;;
á:r. '' . ."ryYi

y/iy:-y . -YY.'"¦/'¦ ¦ ' •''

yy.

- m
M.y
/ r ¦
,.: y..-y .M

Informado por telegramma de 12 do corrente mez do Exm. presi-
dente do conselho de ministros de que esta câmara approvára uma pro-
posta do vereador Apparicio Mariehse no sentido de represeniar-se á As-
sembléa Legislativa Provincial sobre a indispensável necessidade de di-
rigir-se á Assembléa Geral Legislativa suggerindo a idéa de que, dado o
facto lamentável de vir a fallecer o actual imperador seja consultada a
nação por meio de um plebiscito para o fim de saber-se se convém aos
interesses de nossa pátria que a successão ao throno se effectue, sendo
transferida a coroa a uma senhora inclinada ao fanatismo religioso, e
além disso casada com um príncipe estrangeiro, bem assim no sentido
de convidar-se para adherir a semelhante idéa e para tomar a mesma
iniciativa junto ao poler legislativo todas as Assembléas Provinciàes do
impjrio e Câmaras municipaes da provincia, resolvi, depois de verificar
a veracidade d'aquelle fado, suspender, por acto n. 200 de 14 do cor-
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rente, do exercício das respectivas funcções, os vereadores da mesma
câmara e responsabilisal-os por importar semelhante acto em um des~
acato ás autoridades constituídas do paiz, e uma subversão ás leis fun-
damentaes que nos regem. *

De accôrdo com o disposto no art. 231 do decreto n. 8213 de 13 de
Agosto de 1881, expedi ordem para que a câmara do quatriennio findo
assumisse a administração municipal,

>:*
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Visitei este pio estabelecimento. Quiz por mim mesmo conhecer o
seu estado. Se experimentei a impressão que sempre causa um cstabe-
lecimento dessa ordem, de tanta humanidade, entristecou-me bastante
encontral-o em condições de não offerecer segurança alguma.

Não ha uma só porta que não possa ser aberta por qualquer louco,
de tal modo foram ellas construídas! „,

Tão importante edificação tem muitos vícios, que ê preciso quanto
antes remediar.

Inteiramente novo já se vê algum madeiramento deteriorado e não
se deixa de notar fendas em algumas paredes.

Acudir ao serviço das portas, em ordem a que não possam ser
abertas com a maior facilidade pelos detentos, deve ser objecto dos pri-
meiros cuidados de V. Ex.

SEÍAETISiO BE OBEAS FÜSLIC&S

Attendendo ao que me expendeu o engenheiro José Francisco dos
Santos Queima, director desta repartição, acerca do pessoal encarregado
de todo o serviço, a que actualmente accrescem os da organisação da
planta da região colonial da carta da província, autorisei-o a admittir ali,
como collaborador, mediante a gratificação mensal de G0$000 reis, o
cidadão João Thimotheo Pereira da Rosa, que, segundo informou o mes-
mo engenheiro director, tem habilitações lambem para auxiliar de tra-
balhos technicos.

Dando a esta repartição conhecimento das diveasas autorisações con-
tidas em leis recentes para execução de estudos, recommendei-lhe que a
estes procedesse segundo a preferencia que deviam ter em face dos ter-
mos das mesmas leis, aproveitando o ensejo que a realisação de uns
*

/
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porventura ofereça para a de outros com economia de tempo e di-
nheiro.

Ordenei-lhe também, entretanto, que organise e submetia á consi-
deração da presidência um calculo mais ou menos exacto da despeza que
se haverá de lazer com esses estudos.

111 w
w èm k
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A câmara municipal de Rio Pardo solicitou que se fizessem obras
de conservação nesta ponte, que ameaçava ruína pela falta de enroca-
mento nas estacas.

A Repartição de Obras Publicas, ouvida a semelhante respeito, in-
formou que a taes obras era obrigado o arrematante João Carlos Sieben,
a quem por conseguinte mandei intimar para, na fôrma da cláusula 4a
do respectivo contracto, executar á sua custa os concertos necessários
para completa segurança da mesma ponte.

ÂSi

Como consta do relatório com que V. Ex. me passou a administra-
ção da provincia em 27 de Outubro ultimo, fora autorisada a Commis-
são de Melhoramento da Barra a proceder a desobstrucção dos baixios
do arroio Pelotas.

. Declarava, porém, o chefe daquella commissão julgar inconvenien-
te que se distrahisse no dito serviço uma das dragas oecupadas na ex-
cavação do porto.

Entretanto o commefcio de Pelotas e diversas pessoas gradas insta-
ram pela realisação de tão importante melhoramento, que lhes merece-
ra o empenho provado pelo facto cie promoverem uma subscripção por
meio da qual colligiram a quantia necessária para a despeza, orçada em
40:0508000 réis.

Dirigindo-me ao Exm. Sr. ministro da Agricultura, empreguei todos
os meus esforços para conseguir que se procedesse imimediatamente ao
indicado serviço, aproveitando-se assim o tempo próprio para elle.

Finalmente, a 3 do corrente, participou-me o engenheiro Lopo Gon-
çalves Bastos Netto, Io ajudante da commissão de melhoramento da
barra, achar-se prompto o material necessário, devendo partir logo que
se achasse arrecadada a quantia subscripta.

Estando satisfeita essa condição, como me declarou a Associação
• 4.
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Commercial de Pelotas, communiquei-o ao referido engenheiro Lopo
Netto, o qual providenciou para que a draga Estrella do Sul e material
seguissem no dia 11 aílm de encetar a desobstrucção dos baixios do
Castro e Almeida, aproveitando-se as águas cheias deste mez e do se-
guinte.

Segundo telegramma que posteriormente recebi, os trabalhos fo-
ram inaugurados no dia 16.

Em breve, pois, estará realisado semelhante melhoramento, de tan-
ta urgência e utilidade,

•' 4 ' ' . '. •

babba ic s. &oeaio

Fui ultimamente informado de que são de urgente necessidade ai-
guns trabalhos de desobstrucção na barra do rio S. Gonçalo, afim de
profundar cerca de dois palmos o canal da primeira boia da entrada á
terceira.

Já tarde para cogitar da realisação de semelhante melhoramento,
reclamado com instância e merecedor de especial empenho de minha
parte, pois não é de somenos importância aquella via de communicação;
resolvi solicitar aqui para tal objecto a attenção de V. Ex.

E8TSABA BEFEBBOBE MB A1ESBE A K070 SAHBUB&Õ
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Foi nomeada pela Assembléa Legislativa Provincial uma commissão
para proceder a exame na escripturação desta companhia e syndicancia
nas obras por ella feitas desde a abertura da estrada ao trafego até om''f ultimo exercício.

A commissão, composta do engenheiro Manoel Corrêa da Silveira
Netto, presidente, Pedro Gomes Cardoso, secretario, engenheiro Adriano
Nunes Ribeiro, Norberlo Antônio Vasques e Graciano de Azambuja Cida-
de, membros, constituiu-se a 12 deste mez para dar começo aos seus
trabalhos, conforme me participou.

B2TIHCIA USOU 7ETE8IABIA SE PELCTAS
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A câmara municipal da cidade de Pelotas dirigiu-me telegramma
solicitando a entrega dos edifícios e apparelhos da extincta escola ve-
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terinaria, na fôrma da autorisação contida no art. 8°, g 7a. do vigente
orçamento geral do império.

Competindo ao governo imperial fazer uso de semelhante autori-
sação, telegraphei a 10 do corrente mez, ao Ministério da Agricultura,
instando pela entrega solicitada.

Já havia, porém o referido Ministério providenciado a respeito, pois
que logo no dia 14 recebi o aviso n. 1, datado de 3, pelo qual se deter-
mina que á referida câmara seja entregue o material destinado á funda-
ção da escola e restituidos os edifícios que ella doara para tal fim ; sob
a cláusula de ser o mesmo material applicado a instituto de instrucção
secundaria, profissional ou superior, dentro de dois annos da concessão.

Officiei, em data de 16, ao barão de Santa Thecla, sob cuja guarda
se acham o material e edifício, afim de que elle providencie como for
conveniente para que se tornem effectivas a entrega e restituição auto-
risadas.

Dei de tudo conhecimento á câmara de Pelotas e á thesouraria de
fazenda.
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Nos poucos dias decorridos do presente anno entraram já na pro-
vincia 1445 immigrantes, numero assás lisongeiro se tal proporção for
mantida, pois que no anno findo de 1887 foi de 5330 apenas o total das
entradas, como se vê do seguinte quadro, fornecido pela inspectoria es-
pecial das. terras e colonisação.

1H
:';>«,'¦

Wy,;:,7
¦yM

;.'-./

•y:y
ij'yi '¦¦''':

yy'•¦'."í:^

Sm

.• 'i-\:
¦ 

.' II
¦ /'¦

li \.

,' ¦'•'¦': ¦- '¦ '""~'''V ': 
.- :¦, >':.} Í'M

¦yrfâ
ym

V ¦':,'vííí

v

¦\'*y

m&

«»#*?**.*»*****• *«j^/*»'«rc /»/ i :.«/#•«•. r» >T-í

-

¦; >*....J, . V\V:.V*



'}:,'!'

¦ i • .V.-iSÍSi.'.

•V- ....** ' iv ,v ¦ !?V> .'•

(' 
"•¦ '' 

i ¦':'¦': '' ' 
i » !*'

28

Mapps* do movimento mnffraiHes rarrte o-
ímno cio I.88T

n.uawwiww u m ¦ iuw i m. w 11 w.»' f ina*Êsm*nimw'.<arTW***í ? mpwnwyjtf <inaT»»i wr m wararwiwi^inigi ar^» wwra ^imgHTr^yr.^TWi^^rt ig8.v>r^^tyu»f\«,ff««wj^Ttrn-wff^»?^ w<rr rw rm-watT ^rxnmxr.rxm! giT.rawruTt*«iM«fg9fj» i lae.Twwnwmtf»' >ara<Mifc3 'u><w^i^ tt>|M^ w wyagr^a

00

Q

t—i

O
r-H

yyyy% '¦>¦ y ¦>.¦¦ i

DESTINOS

U
ÒjD
CD

«1
. O

C-l

O

• r-t
0rs

O
05o

I I

o
d
r»M
O
o
ti

ce
p

GO

"G
i—i

C
PÍ
O
0

oi

ao
4-i
O

N

O

4->
^-<
08

GO

t-^ii

O

o
¦+-J
yii

CO

CO

CD
í—.

4-S

a?.,—.
r—I
O

Cu
4-3oa,
as
>c

55

c
cá
>

I—'

CO

7

Ps

ü
O

d

o tos•c ^
tíQo •

O o

rxt i—h03 <JN
<3>

Q

t73
P

¦tf

• r-H

>
r-H

CO

M
00

O

d

d
ca

GO

g
'r~' ^\

S
15 ° O

H

¦¦.'¦V-. ', .,¦ '.¦:¦.¦¦:.¦¦', ¦ ¦ Vf. .:¦'¦;, ,'-•:.. . ,

fê:/'!í;^.vivVv.-/V.;'

Italianos..,.
Àllèmães ...
PortuRuezes.
Francezes...
Austríacos ..
Hespanhoes -
Suissos
jnglez/s ...,
Beigas
Húngaros...

Total...

180
90

5
5

18
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2

13

50

72
18

119
21

8
6
2
4

14.

250 45

149
39

122

7

321

2
5

16

81

12
1

13

16

16

13

13

1

1

9
14
2

25

2070
38
3

14

2125

858
12

4
15

3

892

894
7

1

4

159

1
1

906 197

41

12

53

1

1

2

—T
4355'537

288
35
44
35
19
13
1
3

5330

0 serviço de recepção, agasalho e transporte dos immigrantes tem
sido feito convenientemente, segundo o que me constou na minha curta
administração.

Notei apenas uma irregularidade, qual a de se acerescentarem ai-
guns nomes ás relações dos que hão de ser transportados, depois de en-
cerradas taes relações.

Essa irregularidade, cuja procedência me foi explicada e que em
nada affectava a commodidade dos immigrantes, antes pelo contrario po-
dia ter como causa a solicitude em lhes dar mais prompto destino, não
deve hoje repetir-se, em conseqüência das ordens que expedi afim" de
evitar qualquer prejuízo para o estado.

Como V. Ex. sabe, o serviço immediato de recepção compete aos
agentes offiçiaes geral e provincial, auxiliados talvez por outros empre-
gados da inspeciona especial que porventura nelle tenham intervindo.

0 agasalho ha muito é dado em um prédio da rua 7 de Setembro
que para isso se alugou.

Ness 'S condições, ainda quando V. Ex. administrava a província,
offlciou á dita inspectoria pedindo que, na conformidade da ordem que
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11
recebera da Geral, da Corte, se chamassem concurrentes para serem con-tractados o recebimento e agasalho.

Realisada a praça a Junta de Fazenda e a citada Inspectoria Espé-ciai optaram por uma das propostas recebidas.
Comparando, porém a despeza que se haveria de fazer uma vez ce-lebrado o contracto segundo as bases fornecidas por aquella Inspectoriae que estabeleciam o preço por indivíduo, reconheci que o serviço pelomodo projectado se tornaria muito mais oneroso, e por isso deixei decelebrar tal contracto, levando o occorrido ao conhecimento do Ministe-no da Agricultura de quem não recebi ainda resposta.
A solução, entretanto, parece ter-se apresentado expontaneamente

afí xt qUe .me MÍCÍt° P°r haver tomado aquella deliberação, poisa 25 de Novembro me participou a Inspectoria Especial que em virtudede ordem da Geral iam ser comprados os utensílios indispensáveis ácasa em que se alojam os immigrantes, medida cuja pratica não poderiacoexistir com o projectado contracto.
O engenheiro Júlio da Silva Oliveira, chefe da commissão de medi->çoes de Conde d'Eu e D, Izabel, tendo chegado do Rio de Janeiro, aondeo chamara o Ministério da Agricultura, participou por intermedie daInspectoria Especial, que um grupo de descontentes pretendia fazer-lhe

manifestações hostis quando elle fosse áquellas ex-colonias reassuli- oexercício de suas funcções.
Tomadas, porém, as convenientes precauções nada occorreu do quese pudera receiar, pois que o Inspector Especial, engenheiro Manoel Ba-rata Góes, que acompanhara ás colônias o referido chefe de commissão,

officiou-me a 26 de Dezembio communicando haver ali completa paz.Em tal emergência houve-se com todo o zelo o Dr. chefe de policia,
que fora a indicada localidade afim de syndicar pessoalmente dos factos
occorridos e providenciar como necessário fosse.

¦ .'Quanto á colonisação provincial, V. Ex. que delia tratara no rela
torio com que me passou a administração, sabe que a bem do seu des-
envolvimento decretou a Assembléa Legislativa Provincial em sua ultima
reunião, na qual V. Ex. collaborou.

A 10 de Dezembro participou o director geral da fazenda provincial
que havia sido desligado da repartição o empregado Graciano de Azam-
buja Cidade afim de continuar a inspecção das colônias, hoje emancipa-"
das, e a cobrança da divida dos colonos.

Esse empregado, entretanto, em conseqüência de incommodos phy-sicos, teve de interromper semelhante commissão e deverá apresentar,
segundo declarou o referido director geral, o relatório do estado da ex-
colônia São Feliciano que chegou a inspeccionar.

A Repartição de Obras Publicas transmittiu-me, fazendo considera-
Ções, o relatório do engenheiro João de Freitas e Castro, encarregado de
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proceder a discriminação entre as terras de Nova Petropolis e as de Fe-
lisberto Soares de Oliveira e José Soares de Oliveira, que ha muito re-
clamaram contra a invasão de sua propriedade pelas medições daquella
ex-colonia.

A' vista de taes informações e do parecer do Dr. procurador fiscal
da fazenda nacional officiei á directoria da fazenda provincial para que
proponha o melhor meio de quanto antes se removerem os obstáculos

que têm impedido a concessão de lotes na linha — Faria Lemos —, bem
assim o de se garantir aos colonos já ali estabelecidos a posse pacifica de
suas terras, como convém ao progresso daquella parte da região coloni-
sada pela província.
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Continuando os esforços que V. Ex., precedendo-me na administra-

ção, havia empregado para conseguir a organisação regular do quadro
demonstrativo do numero, idades e outras condições dos escravos in-
scriptos na matricula encerrada em 30 de Março de 1887, pude, a 28 de
Novembro, remetter esse quadro ao Éxm. Sr. ministro da agricultura,
cumprindo assim o disposto no % 4o do art. 13 do regulamento appro-
vado por decreto n. 9517, de 14 de Novembro de 1885.

O mesmo Exm. Sr. ministro a quem foram expostas as difíiculda-
des que se encontraram em semelhante trabalho, declarou por aviso n.
197 de 9 de Dezembro findo que satisfazia elle as condições do fim para
que fora exigido; reconhecendo então o zelo com que se houvera esta
presidência.

Junto em annexo o referido quadro, de que para este e outros fins
se deixou cópia authentica.

Em datas diversas dei as necessárias providencias para cumpri-
mento das ordens que recebi do ministério da agricultura relativamente
ao serviço de que me occupo.

Em aviso circular de 17 de Outubro, a cujo respeito me coube ex-
pedir taes providencias, o referido ministério, considerando que o en-
cerramento da matricula e arrolamento últimos deve estabelecer ponto
de partida para os trabalhos referentes á estatística da população escra-
va, declarou sem nenhum effeito as circulares de 12 de Agosto de 1881
e 18 de Julho e 21 de Outubro de 1885, mandando sobrestar na execu-
ção das ordens que subseqüentemente esta presidência havia expedido,
pois que dellas não poderia resultar nenhuma utilidade a bem da refe-
rida estatística,
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Depois, em circular de 10 de Dezembro, ordenou que se expedisse
ordens ás estações fiscaes afim de que informem com urgência, sob penade responsabilidade no caso de omissão :

I Quantos escravos rematriculados attingiram até 31 do dito
mez, a idade de 60 annos;

II Quantas alforrias foram averbadas até a mesma data, tenham
sido concedidas a titulo gratuito ou oneroso, por conta do fundo de
emancipação ou poracto particular; t

III Quantos óbitos foram arrolados até a mesma data.
De posse de todos estes elementos, esta presidência, a cujo zelo foi

recommendado tal serviço, terá de organisar um mappa geral, que de-
verá chegar á secretaria de estado da agricultura até o dia 15 de Abril
próximo, o mais tardar.

Por outra circular, também de Dezembro, com o fim de não ser re-
tardada a remessa da estatística, exigida anteriormente, dos filhos livres
de mulher escrava, população que até hoje se faz desconhecida, recom-
mendou o mesmo ministério que, procurando sanar as lacunas e irre-
gularidades notadas nos dados parciaes, se attenda ás circumstancias do
tempo e das distancias.

O fiel cumprimento de taes recommendações depende principalmen-
te da thesouraria de fazenda, a quem as estaçães fiscaes devem remetter
aquelles dados.

Até o fim de Fevereiro futuro deverá chegar á secretaria de estado
dos negócios da agricultura, na conformidade da circular de 15 de No-
vembro ultimo, a indicação do numero de escravos alforriados por conta
do fundo de emancipação até o fim de 1887; o que também está de-
pendente da regularidade com que por parte da thesouraria se proceder
a semelhante respeito.
t O Exm. Sr. ministro teve conhecimento de que em alguns munici-
pios do império haviam sido inscriptos na matricula dos escravos indi-
viduos alforriados condicionalmente, sendo no emtanto declarada ou
averbada esta condição.

% Por isso mandou S. Ex. em circular de 18 de Outubro, por mim
recebida, se fizesse saber aos encarregados daquelle registro que deve
ser cancellada a irregular matricula desses indivíduos, os quaes, sendo
de condição livre, não deviam ter sido admittidos no rol dos escravos.

Posteriormente, em circular de 22 de Dezembro, foi declarado que
não basta o cancellamento das matrículas aceitas nas descriptas cir-
cumstancias, e sim é necessário dar ainda pi ompta baixa ás de todos os
escravos que pelo tempo em diante forem sendo alforriados condicional-
mente, logo que os senhores o communiquem ás estações fiscaes.

Para supprir as omissões que possam oceorrer, fez então o Exm. Sr.
ministro explicitas recommendações, para cujo cumprimento officiei á
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tesouraria, confiando delia a fiel pratica das medidas ordenadas para
observância da lei e exaCtidão da estatística, afim de que esta presiden-
cia possa por seu turno executar o que designadamente lhe incumbem as
ditas circulares dl 18 de Outubro e 22 de Dezembro.

Na fôrma do aviso n, 174 de 27 de Outubro ultimo, recommendei
aos encarregados da matricula, por intermédio da citada .thesouraria, e
aos juizes de orphãos a escrupulosa observância dos deveres que lhes
foram incumbidos pelos %% 1 a 4 do art. 11 do regulamento approvado

por decreto n. 9517 de 14 de Novembro de 1885.
*T Aos ditos juizes compete dar conta immediata de tudo que occor-
rer a tal respeito, prevenidos de que até o ultimo dia de Fevereiro de
cada anno deverão ter feito chegar a esta presidência mappas indicativos
do numero de libertos que lhes houverem sido apresentados no correr
do anno anterior, com declaração do numero daquelles que não o liou-
verem sido,"bem como das multas que por tal tiverem sido impostas.

Esses mappas terão de ser convertidos em um mappa geral de que
conste o que tiver occorrido a esse respeito na província; deveu.Io o
mappa geral chegar á secretaria de estado nos primeiros dias de Abril,
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Resumo gera! dos quadros (modelo G do decreto n. 9517 de j Imm bro h \m~\ a
\ \ 1U ü V demonstrativos das condições dos actAi?
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insíriptos na matricula encerrada a BO de Março de 1887

MUNICÍPIOS

Gnpital
Rio Grande
S, José cie Norte. . . .
Bavc •
D. Pèdrito
Pelotas
N. S. do Boqueirão . . .
Jaguarão 
Herval
S. Borja
S. Thiago do Boqueirão .
Santa Yictoría do Palmar.
S. Francisco de Assis . .
Rio Pardo 
Encruzilhada
Cruz Alta ......
Taquary . . . . . . .
Estreita
Santo Amaro
Cachoeira . . . . - .
São Sepò .......
Piratiny
Cacimbinhas
Cangussú 
Palmeira
Arroio Grande ....
Santa Izabel .....
Passo Fundo . . . . .
Soledade
Santo Ângelo
São Sebastião do Cahy , .
São João do Montenegro .
São João de Gamaquam .
Dores de Gamaquam . .
Vaccaria .... ...
Lagoa Vermelha . ' . .
Santo Antônio da Patrulha
Conceição do Arroio. . .
São Domingos das Torres .
Santa Maria da Bocca do Mont
São Martinho
Caçapava 
Lavras 
São Jcronymo
Triumpho. .......
Viamão
Anjos de Gravatahy . .
Santa Chrislina do Pinhal.
Cima da Serra ....
São Vicente .....
São Leopoldo
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O
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a
d

o
d
cá

SEXO

oa
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O
COa
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CDa

58
844
408'

821
117
o
0<

35
142
25^

6
8

12
».<> —

646
131
215
20

169
464
159
391
112
739
15
29
53
28
140
73
40
3

199
35
18
93
252
220
50

34
416
C)C)C)

44
64

264
14
73

126
2
5

131
6

128
57
59

130
1$
93

253
85
218
47

408
O
1

26
16
65
34
26

1
17
57

323
14

225
30
25
274

9.
2.7>

54

M
428
186!
38
53
74
21
69
132

4
3

124
6

104
289
72
85
8

76
211
74

173
65

331
10
12
27
12
75
39
14
q

116 83
18 17
10 8
43 50
151 101
13:1 89
27 23
1 6
70 87
170 153

8
12' 104
19 11
15 10
151 123
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O
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o

CO

o
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114
2

36
8442:459

114
5

i?
3851

41
446
265
55
75

133
27
91
169

4
8

135
7

151
426
79
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Dos menores de
30 annos

13
346
361
67

106
303
35
92

236
6
8

221
rã
227
59!m
205
19

169
397
154
367
108
661
15
23
45
28
138
71
40
3

196
33
18
93

237
220
50
15

143
308
14
110
16
24
270

2
213

7
48
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Dos de 30 a 40

32:5751000
338:1')! 0^)00
2Ô7í82T)ÍOÕO
37:100^000
52:76t$O0Ó
113:8901000
2Õ:47o0OO
60:0501000
119:00Õ$0Ó0

2:9251000
4:650^000

106:6503000
5:2003000

12O:()50300O
339:53385t)0
61:42^3000
96:7353000
6:0453250

82:1253000
237:1503000
84:8003000

208:2503000
54:3753000

368:3353000
7:6003000

14:5003000
21:2503000
13:8013000
88:975^000
3^:9253000
18:6753000
1:3503000

98:5503000
19:5753000
9:6753000

44:5003000
116:6603000
112:4103000
25:2503000
5:300$OÔQ
83:7003000
162:7753000

7:2003000
115:5453000
13:5253000
9:6753000

143:8953000
6753000

114:5003000
3:8253000

29:0253000

Dos de 40 a
50

Dos de 50 a!Dos de 55 a
00

8:2003000
93:9503000
59:5753000
8:7003000

17:3003000
61:'(•003000
3:4003000
15:8003000
36:4003000

80H3000

52:400300'»
1:4003000

35:6003000
107:0003000
2i-:000300y
38:9303000
6:6003000

32:8003000
84:3003000
24:8003000
64:7053000
W9501000

112:8503000
2:0003000
4:5003000
8:7003000
3:9003000

21:1503000
13:70,13000
8:0003000

' 
41:2003000
4:4003000
3:4003000

16:6003000
51:3803000
42:8008000
4:8003000
3:8003000

94:2 ,03000
54:4003000
2:4003000
30:7423855
8:5003000
7:200$OOÔ

47:6003000
600Í00Q

44:5503000
6003000

9 2003000

4.080:100^75011.366:0823355

1:2003000!
58::íO()3000
21:0253000
4:5503000
5:0003000

37:0003000
1:0503000
4:5003000
10:'003000

4503000

14-7003000
1:050«: 000
8:8503000

24:8503000
3:8003000
14:2003000

60^3000
6:9003000

10:0508000
6:2703000

iü:700$00:i
2:8003000

29:0003^00

1:2003000
4;bOO3O0O
1:6()0300O
6:0403000
3:4503000
1:6503000
4503000

7:8003000
1:9503000

' 
2:9003000
15:1503000
7:8503000
3:350^000
1:0003000
7:2003000
16:0503000

4503000
13 9503000

1:6503000
9:55<

1:4003000
10:51)03000
5:2003000
550300O
40? 13000

12:1003000
4003000
8503000

1:4003000

2:'003000
4'i03000

2:6003000
2:0008000
1:4001000
2:300^'000
400S000

2:5003000
1:5003000
•1 .•20030OO
1:650300o
6003000

3:6508000
• t # •

\008000

4:9453000
450800')

2:2503000
407:8303000

• • •

3003000

1:4003000
150^000

Í:40ÔÍ006
2:5003000
1:600,^000
1:1003000
7003000

1:0003000
3:1003000

1:7003(300

l:300ií000

4003000

72:1503000

3:250300
l:2()O8O0C

4:7503(00
. . . .

4503000

2:0508000
• t •

1:3QO|000
1:2003000
350S000
550^000

t ¦ ? •

• • •

1:2003000
2008000
55030 0
2503000
801000

2003000

20ÓÍÍO0O
• • ?

....

• . .

6003000

2003000
v • ...., «'iV* •. ( ..

'I

ãoòsóoó
2003000

2003000
3003000
4003000

2003000

• •

• •

600^000

30Í)ÍÍÔOO

2003000
21:1803000

SOMMA
OBSERVAÇÕES

43:3758000
504:6103000
294:8253000
50:9008000
75:4613000

229:140§000
25:3253000
81:2003000
167:5503000
4:1753000
4:6503000

117:9008000
8:0503000

169:0003000
475:4833500

90:9758000
152:7153000
14:245^250

124:3258000
243:^003000
117:2708000
291:8553000
71:9753000
513:9153000

9:8003000
20:2003000
35:3503000
19:3013000

116:1653000
52:375í?000
28:925JÍ000
1:800ÍSOOO

149:1503000
26:075jí000
13:075^000
65:4003000
185:8903000
164:8903000
35:5003000
11:000^000

116:400^000
236:7253000
10:0503000

160:4373855
22:025?000
18:525$000

203:345íj0O0
1:2753000

165:5953000
4:8753000

41:0753000

Entre os jor

Idcm 187

7, "•nalciros estão 37 ifdjps pela alfândega cora a profissão — serv íco doniestico

Entre os de profissão — agrícola — estão 60 dados pela estação com a profissão — industria pastoril
Às primeiras informações, hoje rectificadas pela estação, davam 341 escravos em Pelotas e 32 no Boqueirão

Profissões mencionadas pela cstição : serviço doméstico—6, industria pastoril—6I
¦ A* .

Alguns escravos foram matriculados com preço exagerado, que o collector já leve ordem de corrigir

Segundo a estação: profissão agricola—63, serviço doméstico—42, cosinheiros—33, costureiras—14, emapeiros—12, lavadeiras—5

A estação contemplou no mappa6 escravos libertos durante a matricula
Idem 5 libertos e 1 mudado durante a matricula

A 10 dos jornaleiros deu a estação a profissão — serviço doméstico
Idem quanto aos 15 jornaleiros; a 12 dos de profissão agricolt dm a estação a de campeiros
Idem a 32 serviço doméstico ; \í campeiros
Segundo a eslSção : cosinheiros 8, campeiros 8, lavrador 1, artista 1, serviço doméstico 6, sem profissão 4

Segundo a estação : agricola 14, campeiros 20, serviço doméstico 39

A estação dá todos como cosinheiros

Segundo a estação:. 2 agricultora^ 8 campeiros, 6 cosinheiros, 2 sem proílssao
Idem 16 agricultores, 27 campeiros, 49 cosinheiros,; t sem profissão
Idem serviço doméstico 98, que estão entre os jornaleiros

Segundo a estação: campeiros 72, roceiros 12, criados 70, artistas 3

5:947:3433605

çJecwaüa do yovelw em iPolio @éleaie; $é de ^'ommko de i$8y
,^-^wtó

0 director geral, servindo de secretajio.—Frederico E. E. de Villeroy.
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Tendo a Assembléa Legislativa Provincial approvado em sessão de
29 de Outubro o parecer da Ia commissão de poderes, sobre a eleição do
2° districto eleitoral, pelo qual ficou annullado o 2° escrutínio a que se
procedeu e em que a junta apuradora conferia diplomas aos Srs. Dr.
Antônio Caetano Seve Navarro, José Rodrigues de Lima e Luiz Henrique
Moura de Azevedo, designei a 18 de Novembro o dia 25 do corrente mez
para se proceder a nova eleição afim de ser preenchido o lugar de um
deputado pelo referido districto.

Preveni na mesma occasião ás câmaras municipaes de que essa elei-
ção deve ser feita pela antiga lei, conforme declarou-me por telegramma.
o Exm. Sr. ministro do império.
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Designei em 4 de Novembro, por telegramma, o dia 15 de Dezem-
bro para se proceder no municipio de S. João Baptista de Quarahy a
eleição para preenchimento da vaga, por fallecimento, do vereador Ma-
noel Josâ Severo.

A 12 do mesmo mez, designei o dia 20 de Dezembro para a eleição
de um vereador no municipio de S. João do Monte Negro, afim de ser

preenchida a vaga do vereador João Frederico Pedro Schreiner, que fal-
leceu.

Estas eleições se realizaram nos dias marcados sem alteração da or-
dem publica.
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Em 25 de Novembro designei o dia 31 de Dezembro para se pro-
ceder á eleição de juizes de paz da parochia do Bom Principio, no mu-
nicipio cie S. João do Monte Negro, creada pela lei .n. 1213 de 10 de
fílaio de 1879."..¦•*" 

No referido dia eííectuou-se a mesma eleição.
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Em 18 de Novembro designei a casa do cidadão Manoel Victor da
Trindade para nella se proceder a eleições no 3o districto do município
de SanfAnna do Livramento, devendo a mesma casa ser opportunamen-
te desoccupada e cedida gratuitamente.

Attendendo ao que requereram diversos eleitores da parochia de S.
Salvador com sede no lugar denominado Harmonia, designei em 3 de
Dezembro a casa em que funcciona a aula publica do sexo masculino
na Harmonia para terem nella lugar as reuniões das assemblêas eleito-
raes d'ora em diante.

Em data de 17 do referido mez, approvei a designação feita pelo 1°
juiz de paz do 2o districto de S. João do Monte Negro, da casa em que
f uncciona a Ia cadeira mixta da freguezia do Bom Principio para a reu-
nião da assembléa eleitoral na eleição a que ali se procedeu a 31 de De-
zembro para juizes de paz.
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Convindo evitar, quanto possível, a alienação de grandes extensões
territoriaes sem immediata applicação ao desenvolvimento da lavoura ou
das industrias a que se destinem, foi-me communicado por aviso-circu-
lar n. 4 de 5 de Novembro ultimo, que o governo imperial, emquanto
não for definitivamente regulado esse ponto pela reforma da lei de 18
de Setembro de 1850, observará na concessão de terras devolutas as se-
guintes cláusulas:

^ 
' 

..¦*¦* 

*•

Ia — Nem uma concessão será maior de 100 hectares se as terras *
forem destinadas á lavoura, ou de 400 hectares se o forem a criação y
de gado.
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2a — Nos territórios adjacentes aos núcleos coloniaes, a área da
concessão não excederá de 30 hectares, sendo preferidos os brasileiros
ou estrangeiros com família já residentes nos ditos núcleos, e cujos an- *
tecedeiites e costumes affiancem o aproveitamento das terras preten-
didas ;

Nenhuma concessão se fará nas zonas privilegiadas das es-*»a,
•Sapa
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iradas de ferro, bem como n'uma facha de 20 kilómetros de cada mar-

gem dos rios navegáveis e das estradas de rodagem; ficando reservados
taes territórios á formação de núcleos coloniaes de estrangeiros e bra-
zileiros.

Desle aviso-circular dei conhecimento á thesouraria de fazenda e ao

inspedor especial interino de terras e colonisação.
Por ofíicio de 2 do corrente transmitti ao juiz municipal e de au^

sentes dos termos de Rio Pardo e Santa Cruz, os papeis sobre a questão
da sesmaria do Pinheiral, no município de Santa Cruz, afim de proce-
der na fôrma da lei á competente arrecadação e aos demais termos do

respectivo regulamento, vislo parecer pela leitura dos autos que se trata

de um bem vago.
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JÜISES CHDOSUBIOS

Por portaria de 16 de Dezembro concedi a Joaquim Gonçalves de

Oliveira Santos exoneração do lugar de juiz commissario do município
d.6 S Sgd6«

Nomeei em 30 do mesmo mez o tenente coronel Camillo José Fa-

gundes para funccionar como juiz commissario ad-hoc na medição das

terras de Toribio Virissimo da Fonseca e sua mulher, no 3o districto da

Cruz Alta, visto não poder funccionar nessa medição o respectivo juiz,

por haver sido o vendedor das ditas terras»
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Attendendo ao que solicitou o coronel director geral dos índios em

ofíicio de 12 de Setembro ultimo, autorisei a thesouraria de fazenda por

ofíicio de 31 de Outubro a mandar entregar ao mesmo director pela col-

lecturia da villa de Santo Antônio da Palmeira e por conta da verba -

catechèse e civilisação dos Índios, - no corrente exercício a qoantu de

quinhentos mil réis (500#000) para pagamento do ferreiro Gmlherme

Fetter, pelo fabrico de cem (100) fouces e cincoenta (50) machados para

serem distribuídos aos Índios dos aldeamentos de Nonohay Pinheiro Ra-

lo, Santa Rosa, Estiva e Guarita, conforme o contracto feito pelo referido

direCEm 
ofíicio do 3 do corrente autorisei a thesouraria de fazenda, a

-ft-
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mandar entregar por conta da verba —? Catechése —ao coronel director
dos indios a quantia de quinhentos mil réis, que marquei-lhe como aju-
da de custo a que tem direito pelo serviço de ir percorrer todos os ai-
deamentos, aíim de organisar o relatório do estado actual dos mesmos
aldeamentos e sua estatística, e que tem de apresentar ao governo antes
da abertura das câmaras.

Conforme solicitou o mesmo director em officio de 26 de Dezem-
bro, autorisei a 4 deste mez, pela mesma repartição a entrega da quan-
tia de seiscentos mil réis, para oeeorrer ao pagamento de cem fouces e
em machados que mandou fabricar para serem distribuídos aos indios
dos aldeamentos de Erexim, Campo do Meio, Matto Castelhano e Barra-
cão nos municípios de Passo Fundo e Lagoa Vermelha, devendo oppor-
tunamente prestar contas das quantias recebidas.
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A 30 de Novembro expedi ás câmaras municipaes e ao inspector de
minas a circular em seguida transcripta :

« Província do Rio Grande do Sul. — Palácio do governo em Porto
Alegre^, 30 de Novembro de 1887. — 4a secção — N. 1558.— Circular.
Para sua intelligencia e devidos effeitos, dou conhecimento a Vmcês do
aviso-círcular n. 87 de 20 do mez findo, em seguida transcripto, que di-
rigiu-me o Exm, Sr. ministro da Agricultura :

« Estando provado que as innümeras concessões feitas pelo governo
imperial para exploração de mineraes em diversos pontos do império não
tem dado resultados apreciáveis porque os respectivos concessionários
deixaram de levar á execução os seus trabalhos, quer por falta de meios
para a lavra das minas descobertas, quer principalmente por insufficien-
cia das pesquizas, resultando desse abandono a decadência da industria
de mineração, porque o insuccesso, ainda que devido a essas causas e
não á falta de riquezas subterrâneas, mata todos os incentivos, perma-
necendo essas riquezas sepultadas sem que emprehendedor activo as
aproveite efficazmente, — julgo por muito conveniente recommendar a
V. Ex. que, prestando a este ministério informações quanto ao estado
actual da mineração nessa província e indicando quaes as explorações e
lavras que se achai em em effectividade de serviço, e quaes as abando-
nadas e desde quando, torne conhecidas as seguintes cláusulas, a que se
devem sujeitar todos aquelles que requererem permissão para taes pes-
quizas no território da mesma província ;
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Fica concedido a F.... o praso do um anno, contado desta data
afim de proceder a pesquizas e explorações para o descobrimento de mi-
nas de... no municipio de... província...
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Dentro do referido praso o concessionário deverá apresentar á se-
cretaria de estado dos negócios da agricultura, commercio e obras pu-
blicas, plantas geológicas e topographicas dos terrenos explorados, com
perfis que demonstrem, quanto possível, a superposição das camadas mi-
neraes, acompanhadas de amostras dos mineraes encontrados, bem como
declarará em minucioso relatório a possança e riqueza da mina, sua ex-
tensão e direcção, a distancia dos povoados mais próximos e os meios
de communicação existentes.
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O concessionário será obrigado a indemnisar os damnos e prejuízos
que de seus trabalhos de exploração possam provir ás propriedades adja-
centes; a restabelecer á sua custa o curso natural das águas que des-
viar para realisação dos alludidos trabalhos; a não perturbar os manan-
ciaes indispensáveis ao abastecimento de quaesquer povoações; a dar
conveniente direcção ás águas que brotarem das cavas, poços ou galerias
que fizer, quando desses serviços resultarem damnos a terceiros; e a
dessecar os terrenos que ficarem alagados, restituindo-os ao seu antigo
estado, de modo a não prejudicar a saúde dos moradores da visinhança.

•.¦¦. m,

IV

Esta concessão confere em qualquer ponto do municipio o direito
de uma área de 1.000.000 m2, e não poderão ser por outrem occupados
ou escolhidos para igual fim emquanto ella subsistir, os terrenos que es-
tiverem sendo explorados.
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Satisfeitas as cláusulas supra mencionadas será concedida autorisa-
cão para a lavra da mina ou minas descobertas e exploradas, não exce-
dendo a respectiva área a superfície de uma data mineral, procedendo-
se em tudo nos termos de direito.

Procurando na execução das disposições vigentes acautelar os inte-
resses do estado e tornar profícua a exploração de uma industria que
pôde ser abundante fonte de riqueza, recommendo ainda a V. Ex. que
os requerimentos que encaminhar a este ministério, para a concessão

garantida ao explorador de minas venham instruídos de accôrdo com o
acima disposto.» ¦— Deus Guarde a Vmcês. Joaquim Jacintho de Men-
donça.—Srs. presidentes e mais vereadores da câmara municipal de...»

Por decreto n. 9792 de 17 de Outubro de 1887, concedeu-se per-
missão a Felisberto Ignacio de Barcellos para transferir a Barcellos Gold
Mines Company Limited, a concessão que lhe foi feita por decreto n.
9332 de 25 de Novembro de 1884, para lavrar mineraes nesta província."tendo 

em vista os documentos que o Dr. Graciano Alves de Azam-
buja apresentou-me como procurador da mesma companhia, compro-
vando terem sido cumpridas todas as formalidades legaes para poder
funccionar, resolvi, por acto de 31 de Dezembro ultimo, sob n. 195,
usando da faculdade conferida pelo artigo 15 do decreto n. 2711 de 19
de Dezembro de 1860, declarar constituída a referida companhia.

Por decreto n. 9823 de 16 de Dezembro de 1887, foi concedida a
— Brazil Great Southern Raylway Company Limited, ~- permissão para
dentro de um anno, explorar cobre, ferro e carvão de pedra nos muni-
cipios de Itaquy, Uruguayana e S. Borja.
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Durante o curto período de minha administração concedi 36 cartas
de naturalisação, como se verifica do quadro abaixo ;

DECRETOS

Decreto n. 1950 de 12 de Julho de 1871.
Decreto n. 808 A de 16 de Junho de 1855
Artigo 17 da Lei de Terras.....

nuum so sovebho

Nacionalidades

O cs

o Ü£!a-

s c5
4-s»

O

C3
ESJ
O
O

ca
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6

6

2
12

14

3
10

2

15

1

1

1

1

12
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Continua esta Repartição a cargo do Director Geral Frederico
Ernesto Estreita de Villeroy, que também exerce as funeções de se-
cretario. „.,„, n

Por portaria de 27 de Dezembro ultimo concedi ao 2o official Olavo
Ferreira licença por três mezes para tratamento da saúde.

Para idêntico fim e por portaria de 13 do corrente, concedi sessen-
ta dias de licença ao amanuense Arnaldo Barbedo, o qual entrou no go-
zo no dia 16. •-•-¦>? ,0

A 7 do corrente apresentou-se da licença com que se achava o í
official João José Vieira Braga.

E'-me agradável repetir nesta oceasião o que V. Ex. sabe oellamen-
te por experiência própria. #

São dignos de todos os elogios, quer o distinclo chefe, quer os ou^
tros empregados dessa repartição. , '. í

Sorvem com intelligencia, dedicarão e zelo. ' '• ? '
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Enviando-lhes minhas despedidas, cumpro o grato dever de agra-
deçer-lhes a coadjuvação que me prestaram, achando sempre a melhor
boa vontade no serviço, que teve algumas vezes de ser feito até á altas
horas da noite.

^•¦ú

v

Palácio do Governo em Porto Alegre, 27 de Janeiro de 1888.

.r .?-
4 I

Joaquim Jacintho de Mendonça.
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Tendo sido honrado com a nomeação de presidente destapreviu-
rio nor carta imnerial de 8 de Dezembro findo, quando ainda est^a

q,Üm <2JS 
Si da crise que termina» co. a ascensão *o

poder SSet.0 de Ma.0, 
=^Jlf £ JÜinússão, que até agora 

^ 
me o,^J|y^ * 

J^^

^ v Fx ronvidando-o a vir tomar conta do governo de nossa proun

rtP Marco de 1848 venho prestar algumas informações some o

£* pubúcos durante o tempo ,ue estiveram ao n*U a^

Preciso deciarar a V. Ex. que não me tendo ¦«•*«£«£ cor^.

pender á confiança com que -.^«-^~t» ^"^**£.
dente de conse.ho do ¦«W^0. d?o —to, - dei-
tração e esperando, por isso, sei subs 

^6 g melhoramentos, cuja
sei de praticar alguns actos e prover»bre oun« m 

anim& delibe-
responsabilidade rt^^tfe^rfiSft- conf.ança de
rado a permanecer a trente dos negócios e 

^*i
governo. , , di em que pedi demis-

Assim pensando, consrderei-me desde* d^J 
^ ^ ^

são um simples depositário da autoridade, tendo eueiu

o poder pelo tempo de um mez e poucos dias.
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•'¦ ' .'Esta^circurnstancia, as dificuldades políticas e financeiras do

tempo e, mais que tudo isso — a minha reconhecida incapacidade para
o governo -- sobrepujando o esídçp' da minha boa vontade, justificam-
ine de não haver prestado á nossa cara província os serviços que ella

tem o direito de exigir de cada um dos seus filhos. ' 
,
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Tranqüilidade ¦ publica
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.¦ Não é muito lisongeiro o estado da segurança individual e de

propriedade na província. .
I .Causas diversas, .algumas de caracter quasi permanente mas sus--

ceptiveis de serem removidas, actúam para a manutenção de tão preca-.
ria situação, que é aggravada'pela defficiencia de leis penaes efficazes

para prevenção e repressão dos .delidos e meios de que dispõe a policia
" 

judiciaria pára entregar os culpados aos tribunaes competentes., A fal-
.ata de instrucção que não penetrou até ás ultimas camadas sociaes dei-
! xando-as na ignorância completa de seus deveres, a ociosidade a que

habitualmente se entrega uma grande parte da população da campanha,
• áffeita desde a infância ao uso de armas • prohibidas, o vicio da embria-

guez finalmente são causas que devo assignalar como productoras da
maior parte dos crimes que se dão na província. 

'

Vor outro lado a impunidade dos delinqüentes, assegurada pela
extensão do território onde em grandes zonas é muito falha a população
e garantida ainda pelo enfraquecimento ou perversão do senso moral que
¦aos criminosos concede um patronato perigoso e de fataes conseqüências;
a facilidade de se homisiarem nas republicas visinhas, cujos limites
são apenas linhas imaginárias j a difficuldade de se apprehender os que
permanecem dentro do paiz por isso que só em flagrante delicto tem a

policia a competência para ordenar a prisão ; a deficiência de força pu-
blica destinada especialmente ao serviço da vigilância e punição dos cri*-
mes; são outras tantas causas da falta de garantia á vida e propriedade
do cidadão. , ,

Se a escola eqüivale á suppressão do cárcere pelo numero que e
de 403 em um território vasto como o nosso e de uma população de
700,000 almas, pelo algarismo de alumnos que a matricula escolar re-

gistra ver-se-á qua só uma quinta parte das creanças recebem instrucção.
Mais de 60,000 abi ficam na ignorância, ao abandono, entregues

*v
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á ociosidade e ao vicio e entre estes é que mais tarde se recrutarão os
Criminosos. *' Diffundir por meio de escolas o ensino moral e religioso e regene
rar por meio de uma educação moral e profissional, os meninos já vi-
ciados, é remover uma grande causa originaria dos delidos.

Infelizmente, porém, não pode a província prover, por seu mau
estado financeiro, a tão urgente necessidade. ' ¦/ /

Mas, sé era precária nas condições normaes a segurança indivi-i
düa.l e de propriedade depois da promulgação da lei de 13 de Maio do ;
corrente anno que declarou livre todos os escravos existentes, e como
conseqüência rotos todos os contractos e obrigações que se basearam em
leis que mantinham o elemento servil, a vida e a propriedade do cida-
dão ficaram quasi sem amparo e defendidas antes pelos recursos pes-
soaes de cada um do que pelo poder social, á cuja sombra embalde pro-curam os ameaçados acolher-se pedindo garantias.¦ : - 0 furto de gado vaccum e cavallar tornou-se um facto de tanta
freqüência que tem tomado assustadoras proporções, e o que aggrava
ainda esse estado é que taes crimes são perpetrados por grupos de li-
bertos que vagueara de uns para outros municípios atacando a prppríe-•dade alheia para buscarem meios de subsistência que não querem pro-
curar no trabalho, e não recuando na pratica.da depredação ante qual-
quer attentado contra a pessoa, o que constüiie-uma ameaça permarien-
te á ordem publica. Daquella data para cá a estàtisca criminal regia-
tra também alguns bárbaros homicídios de que são elies autores,'

A liberdade,plena, conferida de chôírea milhares de indivíduos
educados sob o regimen clb captiveiro, sem a menor comprehensão dos
deveres de cidadão, habituados a serem governados pelo temor do casti-
go corporal, única barreira á seus instinctos, indivíduos que pensam que
ser livre e poder viver sem o trabalho e sem obrigações, e para os quaesa lei é um facto desconhecido, essa liberdade plena sem que a houve-se
acompanhado o poder publico de providencias efficazes para enfrentar
com taes elementos atirados da noite para o dia no seio da communhão
e sujeitos ao mesmo regimen, equiparados aos que anteriormente com-
punham a família brasileira livre, que forca é confessar, tem em sua
generalidade mais ou menos educada a consciência do dever, é a pro-ductora do estado anormal que já em pouco tempo se vai tão accentua-
damente sentindo em suas conseqüências o effeito.

A vagabundagem nas cidades e villas do interior cresce dia a dia
e as autoridades policiaes não cessam de reclamar providencias contra'
os que se dão ostensivamente á ociosidade, e para cuja repressão é irn-
portante a providencia dos termos de bem viver, já condemnada por sua
inefticacia nos tempos normaes.
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A prostituição lavra de morto assustador ll|ffff§Í|
câ. Menores, filhas de escravos que eslava™ no seio..das amte, ao

.üHan d^seduccões foram entregues á suas mais, muitas de uma pei
™r semSme e pela inLncia rto meie para oorte foram tra,v-

aportadas, pelos máos exemplos que diariamente unham a visla, foram

arrojadas á vida da devassidão. .
Vivem vagando nas praças e ruas da capital e de outra, cidades

,lo interior, c_o exemplo rta miséria a que foram unpelhdas p ai ;
Htransição porque passaram som que estivessem preparadas paia >i\ci

S ameòte,sob a" tutela superior rto poder publico e sem que e

houvesse de antemão providenciado acerca de abngo e^paro,para

aquelles que precisassem dos cuidados, do apoio, da protecçâo contra a

misWia e as seduceões que os cercaram.
Os crimes contra a hotíra têm sido por esse motivo freqüentes, e,

se a policia não tem descorado de chamar a conta os delmq^tes mm-

tos dos delictos tem ficado desconhecidos porque os olfenddos^ seus

mrentes se não queixam e antes guardam a respeito o maior silencio.

Kfl 
"ue 

estavam igua.meute sob o teclo 
f-senhores 

d^suas

mais escravas foram retirados por estas cio poder daquelles e com ellas.
"vêm 

nà oTosidade augmeotando a vagabundagem dos centros populo-

S°S PaV^n 
— o estado de segurança individua, e de proprieda-

de da provincia, que seria muito peior se enérgicas providencias nao ti-

vessem sido postas em execução pelo Dr. chefe de poltcra no mtmio rte

assegurar a garantia da vida e de propriedade. , ¦

E' assim que no decurso de 6. mezes tem sido captuiados 1b/.

criminosos eil desertores e remettidos para a companhia de aprendizes

marinheiros 65 menores. >¦
Passo a narrar alguns factos criminosos mais importantes que se

deram durante o periodo de minha administração: *
Em Janeiro ultimo seguindo Álvaro Simao Pires da villa de Sao

Sepé para a casa de seu pai, morador no 3- districto, foi ™ camutho

alcançado por Pedro de tal que o feriu gravemente desfechando um tiro

de pistola nas costas. ¦. ,
O respectivo delegado de policia procedeu -a auto de corpo de dt-

lictoe ao inquérito que teve o destino legal e requisitou da autoridade

judiciaria o mandado de prisão preventiva contra o 
^f^ym

foi capturado no dia 19 pelo subdelegado do referido districto e ieme ti-

do, escoltado por paisanos, á presença do mesmo delegado; a escolta

no ém entendeu que devia passar na fazenda do tenente-coronel Manoel

VivSmo Simões Pires, três léguas distante da villa, declarando qne

assim procedia porque fora assaltada em caminho.
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O delegado de policia mandou então algumas- praças da secção
policial para conduzir o preso.

Ao escurecer do dia 20 já próximo á mencionada villa, foi o cri-
íninoso arrancado do poder dos policiaes por cerca de vinte e; tantos in-
dividuos, sendo encontrado no dia seguinte horrivelmente assassinado á
algumas quadras de distancia com quatro balazios, degolado, com o
ventre rasgado e muitíssimos ferimentos.

Procedeu-se a auto de corpo de delicio e a autoridade prosegue
com empenho nas diligencias para o descobrimento dos autores do crime.

No Io distrjclo do termo de D. Pedrito, também no mesmo mez
de Janeiro, foi assaltada a casa de Ponciano Gulart por seis bandidos
que roubaram quantia superior a três contos de réis em jóias, dinheiro
e roupa de uso. '

O respectivo delegado de policia tomou conhecimento do facto: e
prosegue no inquérito afim de serem descobertos, presos e punidos os
delinqüentes.

No dia 15 de Abril ultimo, no termo de Sc Luiz Gonzaga, chega-
tam á casa do capitão Antônio Mendes de Andrade, situada no lugar
denominado Itati, perto do passo de Santo Izidro, do Uruguay, 2o dis™
tricfco do referido termo de S. Luiz Gonzaga, Bemabé Gonçalves, Toribio
Arce, José Siineão Duarte, conhecido por Sino e Benjamim de tal, aquel-
les paraguayos e esles correiitinos, os quaes pediram ao mesmo capitão
para ali pernoitar, o que lhes foi concedido.

Como estivesse a noite iria mandou o dono da casa por uma me-
nina de nome Francisca de 11 annos de idade, filha de um seu visinho
Tíbureio de tal, levar a seus hospedes algumas cobertas, e indo esta com
uma creança de 10 mezes ao collo cumprir a ordem, ao chegar ao" lugar
onde estavam aquelles indivíduos foi-lhe desfechado um golpe que acer-
tou na creança matando-a immediatamente.

Aos gritos de. Francisca sobre quem atiraram-se «os bandidos ia-
zendo-lhe cinco ferimentos nas pernas e nos hombros, acudiram o capi-
tão Andrade e sua esposa, contra os quaes VüíUrám-sê os aggressores
assassinando-os a talhos e pontacos de facão.

Francisca que occultara-se ferida debaixo de uma cama, logo
que poude, fugiu para casa de seu pai que, sciente do occorrido, reuniu
alguns visinhós e dirigiu-se para a do capitão Andrade, mas já ahi en-
controu somente os cadáveres deste, sua esposa e da creança e a casa
saqueada: ": i_í

'•;-.7.7v-.-;-: ... ' .

Devilo ás promptas providencias tomadas pelo subdelegado do
districlo foram capturados Bernabé, Simeão o Toribio que confessaram
eynicamente u crime.

hfedia 2.7 tendo o subdelegado reunido diversospaisanos.com
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elles organisou uma escolta para conduzir[os presos para a cadêa da vil-

ia mas" quando achavam-se á meia légua dá povoação de S. Nicolao, fo-

ram assaltados por um grupo de 300 a 400 pessoas, algumas mascara-

das que carregando sobre a escolta aos gritos -~ mata, mata os assassi-

nos'— e disparando tiros conseguiram disporsal-a e apoderar-se^ dos as-

sassinos com os quaes seguiram na direcção da Costa da Serra, ignoran-
ido-seo fim que elles deram, constando que o outro]:Benjamim de tal

foi morto na ilha das Mercês, no rio Uruguay, por uma escolta que o

perseguia. .. ... .
Nenhum resultado tendo colhido o respectivo delegado de policia

no inquérito que abriu a respeito procedem-se a novas e rigorosas di-
ligencias. ,

No 4° districto do termo do Passo Fundo, nò dia 26 de Maio ul-

limo, Manoel Cabelleira, sua mulher, duas filhas Marianna e Rosalina,
de 18 e 8 annos de idade e um menino Ricardo, de 7 annos, foram
violentamente arrancados de seu domicilio por Salvador de tal, que para
esse fim reuniu sous visinhos Manoel Preto, Serafim da Motta e Tobias

dé tal, collocando essa íaríiilia presa no patco da casa em que reside on-

de pernoitou1 semi-rnorta, em conseqüência de pancadas applicadas pelo
' 

mesmo Salvador.
No dia seguinte foram todos, com excepção da mulher de Cabel-

loira, que conseguiu evadir-se, conduzidos a um matto próximo onde

foram degolados e queimados em parte, sendo os restes dos cadáveres

pasto dos cães, .
O respectivo delegado de policia, lendo conhecimento do crime

logo após a sua perpetração, dirigiu-se ao local verificando ainda que
Salvador havia incendiado a casa de Cabelleira, procedeu a auto de cor-

po de delicio nos cadáveres das victimas e abriu rigoroso inquérito,
ignorando por emquanto a causa que determinou o delicto

Manoel Preft foi recolhido á cadêa, logrando escapar-se Salvador
a pé; deixando cavallos, pistola, chapéo e sapatos; a referida autoridade

porém esperava conseguir a captura desse criminoso.
Na resenha e relação annexas encontrará V. Ex. outras informa-

côes alimentes ao assumpto dc que trato.

, . '7
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Administração da justiça

h'/
Para administração da justiça conta a provincia, além de 60 con

solhos dc jurados, juizes de paz, juntas e conselhos especiaes, um tri-
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bunal da relação, 32 juizes de direito, 41 juizes municipaes e 50
supplentes.

. 0 quatriennio destes que foram nomeados por acto de 15 de Fe-
vereiro ultimo, termina a 10 de Marco de 1892. i , .

Tribunal da Relaçãow

E' seu presidente o conselheiro Antônio de Souza Martins.
Procurador da coroa, soberania e fazenda nacional o desembar-

;a]:lor Salustiano Orlando de Araújo Costa.
Membros, os desembargadores José de Almeida Martins Costa,

José de Araújo Bruseroe, Augusto Cezar de Medeiros, Frederico Dabney
de Àvellar Brotero e Francelizio Adolpho Pereira Guimarães.
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Juizes cie direito

Os bacharéis João Jacinlho de Mendonça Júnior e Manoel Antônio
da Fonseca Costa, nomeados por decretos de 26 de Novembro de 1887 e
27 de Janeiro do corrente anno juizes de direito das comarcas do Rio
dos Sinos e da Encruzilhada assumiram o exercício do cargo, o primeiro
a 15 de Março e o ultimo a 12 de Abril deste anno. \

Em li de Julho corrente entrou em o exercício do cargo de juiz
de direito da comarca de Camaquam, para onde, foi removido, como pe-
diu, o bacharel Acyndino Vicente de Magalhães, que exercia jurisdicção
iia. comarca do Pilar, em Goyaz.

Por decreto de 13 de Junho ultimo foi removido para a comarca
da Victoria na província do Espirito Santo o juiz de direito de Santa
Christina do Pinhal, bacharel Joaquim ígnacio Silveira da Motta Júnior,
passando para esse lugar o juiz de direito da comarca da Soledade, ba-
charel José Ferreira Nobre Formiga.

Por decreto da mesma data foi designada a referida comarca da
Soledade para o juiz de direito João dos Heis de Souza Dantas Filho.

' •' 'v^ '
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J u i zes m u o i c i p a es

Por decreto de 29 de Fevereiro lindo, foi concedida a permuta
que tios respectivos lugares pediram os bacharéis Pedro Wanderíèy Jac-
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qúes e Antônio Borges Leal Caslello Branco, este como juiz municipal e
de orphãos do termo de S. João do Monte Negro e aquelie como juiz
substituto do de direito da Ia vara desta capital.

Já tomaram posse dos novos lugares.
Foi recondusido por decreto de 4 de Abril ultimo no lugar de

juiz substituto do de direito da 2a vara desta capital o bacharel Antônio
de Olinda Almeida Cavalcanti.

*
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Promotores públicos
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Todas as comarcas da província acham-se effectivamente provi
das com excepção da de Yiaraão, de promotores públicos.

Officios de j ustiça 'v 
7>'

Por actos de 8 e 11 de Fevereiro e 26 de Junho deste anno aceitei
a desistência que fizeram Henrique José Pereira, Francisco das Chagas
Henriquese Francisco dos Santos Pinto da serventia vitalícia dos officios
de escrivão de orphãos e annexos do Rio Grande, de escrivão do publico
judicial e tabellião de notas do termo do Triumpho e de Io partidor e
contador desla capital.

Para o Io dos referidos cargos nomeei, presididas as formalida-
desiegaes, o cidadão Henrique José Pereira Júnior.

Quanto ao 2o officiei ao juiz municipal e de orphãos em exercício
no termo do Triumpho determinando-lhe que, á vista da lei n. 1684 de
13 de Janeiro ultimo, providenciasse na forma do disposto no artigo 329
do decreto n. 9420 de 28 de Abril de 1885 afim de que todos os livros
e mais papeis pertencentes ao referido cartório de notas passassem a ti-
car a cargo do serventuário a quem hoje cabe pela citada lei o exercício
conjuncto do mesmo cartório.

Para o lugar de Io partidor e contador desta capital, ultimo dos
oíTcios de justiça a que acima me retiro, nomeei a Abílio Alves Pereira.

A 30 de Junho ultimo e ;i 8 do corrente mez, nomeei o cidadão
Miguel Rodrigues Barcellos Filho e o capitão Frmcisco de Paula Lima
para na forma da lei, exercerem vilaliciameute, o primeiro o officio de
Ivtabellião do publico judiciai c notas do termo de Pelotas, eu secundo
o de 2° tabellião do mesmo termo,

Não está ainda provido o officio de l9 escrivão de orphãos da re-»
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V. ferida localidade, o qual fora com aquelies posto a concurso è cujos •pá-
peis e requerimentos dos candidatos V, Ex. encontrará na secretaria dogoverno. *
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„ hm ?6 ^or"lidade 
com ° deposto no artigo 223 do regulamenton. 120 de 31 de Janeiro de 1842, resolvi por acto de 15 de Fevereiro ul-limo çrear conselho de jurados no município da Taquara do Mundo Novo.
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fVdmiristraçao da policia

yyyy

Ao Dr. José de Azevedo Silva, chefe de policia desta provincia,cumpro o grato dever de expressar aqui o meu reconhecimento pela ef-ficaz coadjuvação que prestou-me durante a minha administração
O zelo esclarecido, inexcedivel dedicação ao trabalho e o sérioempenho com que satisfaz os devores de um cargo tão cheio de respon-sabilidades tornam este digno magistrado credor do apreço do GovernoImperial e dos applausos da provincia, particularmente dos habitantesdesta capital que lhe devem serviços da maior valia.
Sobre proposta deste magistrado 

"resolvi 
por acto de* 28 de Abrilfindo, crear a delegacia de policia do termo da Taquara do Mundo Novo

ja mencionado. '
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Força policial
'

-1 . >

k\

Em execução da lei n. 1689 de 13 de Janeiro findo reor^anisei
por acto de 1° de Fevereiro seguinte a força policial da provincia 

"
v Foram aproveitados para à nova força o major commandante-ire-ral Francisco Riopardense de Macedo e muitos outros officiaes da antfoSegundo o disposto na referida lei n. 1689 ficou essa força dhi-dida em 58 secções, sendo uma movei e outras fixas, de Ia e 2a classescompostas ao todo de 851 praças.

Em execução também da mencionada lei, por acto de 28 de Ju-
{ho findo dei á dita força novo regulamento.
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Dos 3, commandos superiores da guar| ™ 
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'd,ii"S*S. spensado por tempo indeterminado
coronel Joaquim. 1 em o »cub<*^, . 'm n0 om0, (}e cença os
d0 exercício do posto •^^£$&$i » -lof

1886 eaquelles ha seis mezes. . . '.
A

. 

¦;-"

£t"*^ 4 ' Cotnmando 
'cias Armas.
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' «wo o cai-o de commandante das armas desia provincia o te-

auxilio franco e leal que sempre prestaram a esta admimst.aum
A

Ccmmandos das '.Fronteiras

m
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Os commandos da fronteira desta provincia são exercidos pelos

^tíSiS® íi «^. Sanfona no ld=to;

Brigadeiro Carlos Resin Filbo (interinamente), em Jasoauo ,
Rfiaadeiro Augusto Frederico Pacheco, Rio Grande,
lllll Lorario João Francisco Menna Barreto, Urugoayana.

Brioádeirt) honorário barão de Itaquy, Bage ;
«iro graduado Antônio Nicolau Falcão da trota, b. Borja.
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Nas gnarnições e (ronleiras da provincia estacionam os seguiu
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'.'•¦'• 13° batalhão de infari lá ria.nesta capital ':
12° da mesma arma no Rio Grande, dando um destacamento

para Pelotas : .
A X 3o da mesma arma e 2o regimento de cavallaria, em Jaguarão,

sendo a linha divisória guarnecida por Um destacamento deste lütir
mo corpo ; 

'¦, '• -¦'•,¦ 
A- 'A\',!,!X' .' 

5o regimento de cavallaria em Bagé ;
A' 5o de artilharia a .cavai Io e 4o batalhão de infantaria em São

¦Gabriel; , •' e/i
- .X ¦ 4o regimento de cavallaria em SanfAnna do LivramentoAA !

3o da mesma arma em S. Borja; x
6o batalhão de infantaria em Uroguayana, dando um destaca-

mento para ítaquy , ¦
y. 18° da mesma arma em Alegrete A

- Na linha do Chuy existe um destacamento do V regimento de
¦ .. ...',, ¦.',•*¦'¦-.- ¦•,'.

cavallaria.
Os corpos de cavallaria têm destacamentos nas respectivas

fronteiras. ,X;-
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Em data de 7 de Julho findo expedi circular a todos os juizes de
paz recommendando-ihes providencias aíim de funecionar as juntas pa-
rbchiaes de alistamento no dia Io de Agosto, de accordo com o disposto
no respectivo .regulamento.

a 
'Do 

alistamento relativo ao anno próximo findo não enviaram
ainda os competentes trabalhos as juntas revisoras das comarcas do Rio
dos Sinos, Taquary, S. Gabriel, Alegrete, Bagó, Pelotas, D. Pedrito, Ja-

Qont-o Maria. * 
'¦ .:.-••-x

enarao e banta
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Continua a dirigir este estabelecimento o coronel do corpo de

estado maior de Ia classe Júlio Anacleto Falcão da Frota. j.• r
Tendo fallecido a Io de Fevereiro ultimo o adjunto desta reparti-

cão major reformado do exercito João Carneiro da Fontoura Menna Bar-'
reto, foi nomeado interinamente para o substituir o major, também re-
formado, José Francisco da Silva.
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Por officio n. 28 de ',16' de Março próximo passado o director des*
te arsenal, allegando lutar com grandes difficuldades para conservar de-
baixo de coberta muitos e importantes artigos de material de guerra a
seu cargo, e não ter também onde recolher outros materiaes que por or-
dem do governo são remettidos áquella Repartição; pediu que pela
commissão de engenharia militar se mandasse orçar a despeza a fazer-
se com a construcção de 2 armazéns nos terrenos de marinha do edífi-
cio, aos lados do respectivo trapiche. ; ,'Por officio n. 1034 de 20 do referido mez determinei que se: fi-
zesse o dito orçamento. ,
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Companhia de aprendizes artífices

Compõe-se esta companhia de 50 menores, que, attingindo á ida?
de de 16 annos, verificam praça na de operários militares

Durante a minha administração foram admittidos nesta compa-
?jvf4YYY'; *•

nhia 3 menores e eliminados Outros 3 afim de verificarem praça na de
operários. /Y

Tendo fallecido no dia 22 do mez de Abril ultimo o pedagogo
desta companhia tenente honorário Jos.) Francisco de Castro, acha-se por
isso interinamente exercendo aquelle lugar, na fôrma das disposições do
respectivo regulamento, o seu ajudante capitão reformado Francisco Xa-
vier Barreto.
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Companhia de operários militares

0 estado effectivo desta companhia é o seguinte :
Um commandante, um Io sargento, um 2o dito, 3 cabos d'esqua-

dra, 47 soldados, 2 corneteiros, total 55.
- Faltam para o completo um 2o sargento, um cabo d'esquãdra e
nove soldados.

Durante a minha administração verificaram praça 5 menores,
sendo 3 aprendizes artífices e 2 paisanos e foram eliminados 7, sendo 2
por fallecimento, 2 por transferencias, 2 por conclusão de tempo e um
que pòrNordem do Exm. Sr. ministro da guerra foi desligado afim de so~
guir para a corte.
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Continua a commandar este estabelecimento o coronel do corpode engenheiros Gatão Augusto dos Santos Roxo. PAcham-se matriculados nesta escola 106 praças e 7 officiaes
trn^f 

aVIS(5 de 9 de Fevereiro ul«mo declarou o ministério dague ra que por decreto n. 9857 do dia anterior foi restabelecido para o
Zltj? 

"fS?? 
?fantaria das eseolas *"«**.« disposto nos re-gulamentos de 17 de Janeiro de 1874 e 29 de Dezembro de 1877

«et» v íend° ° ™adjUVante d0 mestre de esgrima 2- tenente João Ba-iUsta Velasco pedido ao ministério da guerra exoneração daquelle cargo,íoi mandado recolher-se ao respectivo corpoPara substituir o capitão Hygino Beraldo da Silva, íallecido a 20
t ,rL ¦' ,n° 

1Ugar .qUe 0CCQpaYa d« adjanto do curso preparatório,
Miranda 

P6l° respecÜV0 ^mandante/ó 2' tenente Oscar de Oliveira
Esta proposta está pendente de decisão do governo.
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Acha-se-á frente deste estabelecimento o tenente coronel do esta-do maior de V classe José Pereira da Graça Júnior
in o.nltVT' 

a 25de'Mar5° lütiffl0 a inauguração desta escola, eu-jp commandante recommendo a V. Ex. pela perícia, presteza e econo-mia com que executou todo serviço, tornando-se assim digno do applau-so dos poderes públicos. pp
Por aviso de 15 do mez próximo findo foi autorisado o Feferidocommandante a mandar desligar, a bem da ordem e disciplina da mes-raa escola e de accordp com o artigo 90 do regulamento quatro ai um-nos, e por aviso de 23.de Julho próximo passado foi autorisado a desli-gar mais um alurano.

Ca mmi^ão de engecharia militar

h chete desta commissão o tenente coronel do corpo de enge-nheirns Diogo Alves Ferraz, que em serviço da mesma seguiu para afronteira a H rio Abril ultimo, lendo já regressado a esta capital .
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Fm 20 de Fevereiro delerminei-lbe que mandasse proceder aos

reparos das banheiras cá caiadura dos alojamentos e da enfermaria da

escola militar. . .,''.,, ; -n
Por officio. dò 12 de Marco sob n. 913, determinei a cama a mu-: r

llçliiliápp reservasse para aconstrucção do novo quartel doo° ,

regimento dè cavallaria, o terreno que se acha situado na margem di-,.,

reita do arroio Bage, ao sul da estrada de ferro, visto sen. aiuelle lugar ••;

mais apropriado para o mencionado fim, conforme me declarou a com-

missão de engenharia militar. \ _" -.v^,'
Na mesma data determinei a esta commissão que mandasse dar

começo ás obras do referido'quartel, despendendo a quantia de 30 cou-

tos'de réis,: por conta do credito concedido pela oMCra do thespuro n. ,
"Í50'de 31 de Dezembro ultimo.

¦ Por COnta do m^smo credito mandei des ».Mdor a quantia de

1:906S807 réis com o serviço do envidraçàmenio du passadiço da enter-

maria militar de Jaguarão
Em 19 do referido mez de Março autonsei os reparos de que ,ca-

recia o alpendre interno do quartel do 4o batalhão de infantaria, me-

diaiiteadespeza.de 931808 réis. ^0" •• iniA1.Li '¦
Na mesma data e mediante a despeza de 623Í047 .reis autonsei

'os 
concertos do quartel da guarda do deposito da pólvora na ilha das

Pedras Brancas. . *
\inda na mesma data mandei proceder à caiadura e reparos ne-

cessarios nas solitárias, xadrez, cosinlia e latrina do quartel da cidade

do Rio Grande, oecupado pelo 12° batalhão de infantaria, e na cosiu u

: da enfermaria estabelecida no dito quartel, despendendo-se a quantia
'de 416S722 réis. ... .

Era 5 de \bril ultimo enviei ao ministério da guerra, em satis a-

cão ao seu aviso de 27 de Novembro próximo passado, o orçamento das •

obras, modificações e reparos necessários no edifício da enlermanamiU-

lar de Jaguarão, para melhorar as condições do dito estabelecimento.
; , Na mesma data remetti ao mencionado ministério, afim de que

se dio-rfasse de resolver, o projecto de adaptação do antigo quartel, do d

regimento de cavallatia, em Bagé, a servir de enfermaria e pharmacia
militares daquella guamição. .

Em 7 do mesmo mez mandei fazer os concertos necessários no

telhado da casa que serve de deposito em S. Gabriel, orçados em oisoiü

réis, devendo tal despeza correr por cOnlá do credito concedido pela oi-

dem do thesouro n. 1.50.
Por conta do mesmo credito autorisei osreparos.de que careciam

;o telhado e alpendre do quartel do 4o batalhão de infantaria, bem como
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Em 16 do referido mez de Abril remetti á commissão de enge-nharia, para que informasse, os papeis relativos á collocação de para-raios no quartel do 4» batalhão de infantaria e que para aquelle fim meíoram enviados pelo ministério da guerra. Y
Em data de 20 mandei que se fizessem os. concertos necessáriosno quartel do 13» batalhão de infantaria, de accôrdo com o orçamentoapresentado pela mencionada commissão de engenharia.
Em 1° de Maio findo mandei que fosse caiado, lavado e desínfe-ciado o corpo da guarda de palácio, correndo a respectiva despeza porconta do ministério da guerra g 20 «Despezas de corpos e quartéis..Para ser satisfeita a exigência do ministério da guerra contidaem aviso de 2 do referido mez de Maio determinei á commissão de en-germana que orçasse a despeza a fazer-se com a collocação de para-raios no quartel do 18° batalhão de infantaria.
Em data de 18 mandei proceder aos reparos de que carecia umaparte da beirada da varanda do quartel do 3' batalhão de infantaria esubstituição do respectivo frechal.
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Colônia militar do Alto Uruguay

E' director desta importante colônia o major honorário do exer-cito José Maria da Fontoura Palmeiro.
Em 6 de Março ultimo determinei á Thesouraria de Fazenda quemandasse entregar áquelle major, conforme o mesmo solicitara, a quan-tia de 19 contos de réis para continuação das despezas da colônia nocorrente exercício. • '

Segundo me participara o mencionado director por officio n 19de 3 de Abril ultimo assumiram naquella colônia, a 30 do mez anterioros respectivos exercícios o 2- cirurgião Dr. Pedro Luiz de Abreu e Silvae capellao tenente padre Nicolau Tolino Montoro que fora substituir olambem capellao tenente padre Fíorencio Pinto de Almeida, d'ali retira-do por conveniência do serviço e em virtude de reclamação' do respeeU-vo director. F
O mesmo director, participando-me possuírem ha mais de 5 an-nos, sem titulo definitivo, alguns indivíduos nacionaes e estrangeiros

que não residem e nem jamais residiram na colônia, lotes urbano°s si-luados nelia, contendo um rancho ou pequena casa de taboas, inteira-ramente incultos e alguns até sem cercado, os quaes alugam a ne^ocian-c
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tes por preço assás elevado em relação aos respectivos valores ; cônsul-

tou-me se devia mandar avaliar as bemfeilorias contidas em cada um

desses lotes, segundo o que preceitúa o artigo 9' do regulamento, com

quanto não tenha elle inteira applicação ao caso vertente, afim de serem

vendidas as referidas bemfeilorias a indivíduos que não tendo ali lugar

algum, os desejam comprar para cultivar os respectivos lotes.

Em resposta lhe declarei que, attendendo a que os indivíduos
aosquaes se referem, ali se acham certamente com àutonsaçao das

direcionas transadas, na fôrma do g 6' do artigo 20 do regulamento,
devia aos mesmos ser marcado o praso de 6 mezes para que cerquem 

^e
cultivem os terrenos pertencentes ás suas propriedades, e bem assim que,
tendo submetticlo esta decisão ao governo, convinha aguardar a solução

para então proceder-se.
O aviso de 12 do passado, approvando este meu aclo, manda

que, lindo aquelle praso, sejam avaliadas as alludidas bemfeilorias,
como lembrou o indicado director. •
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Continua á frente desta commissão o coronel de estado maior de
artilharia Ernesto Augusto da Cunha Mattos.

Por telegramma de 16 de Fevereiro ultimo declarou-me- o minis-
terio da guerra ter de novo solicitado do da fazenda o credito de
7:4950500 réis para continuação deste serviço.

Tendo o mencionado ministério me declarado em 25 do referido
mez que podia ser applicada á compra do material a quantia de 30 çoti-
tos de réis, votada pela Assembléa Legislativa desta província, como au-
xilio aquelle ministério, para a construcção da linha telegraplúca entre
a cidade do Rio Pardo e a villa da Palmeira; em data de 14 do mez
seguinte determinei á Directoria Provincial que fizesse entrega da ines-
ma quantia ao coronel encarregado daquelle serviço.

Por oficio n. 452 de 2 de Março ultimo participou-me o chefe da
commissão de engenharia militar haver determina io ao commando çla
ala esquerda do batalhão de engenheiros que mandasse seguir á dispo-
sição do referido coronel Cunha Mattos, que as requhitára, 40 praças da
dita ala, aehando-se já á disposição do mesmo coronel 2 officiaei -V *

' Por telegramma de 18 de Maio lindo o ministério da guerra de-
clarou que aquelle coronel deve recolher-se á corte logo que termine-osS
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trabalhos lélegraphicos do Quarahy ; entregando o serviço a um ofliciaí
de sua confiança.

Em 29 do mez findo foi inaugurado o serviço desta linha.

íj ã ] atua cio 'porto

Dirige este estabelecimento o capitão de fragata Carlos Frede-
rico Noronha.

São seus delegados, nesta capital, o .1°. tenente Francisco Ignacio
Pereira da Cunha, e em Pelotas, o Io tenente Gustavo Antônio Garnier,
nomeado em 7 de Abril ultimo, em substituição do também Io tenente
Polycarpo Cezario de Barros, que exercia aquelle cargo.

Em data de 25 de Fevereiro próximo passado approvei o con-
tracto para continuação do arrendamento da casa occupada pela delega-
cia de Pelotas.

Por aviso de 26 de Maio deste anno o ministério da marinha de-
terminou que fosse rescindido este contracto e alugada outra casa, mas
no limite da quantia de 45$000 réis mensaes, visto lhe constar por par-
ticipação official recebida do capitão do porio que a casa actualmente
occupada pelo seu delegado em Pelotas não tinha alojamento para os
remadores nem espaço para arrecadação do material ao serviço da
delegacia.

Nesse sentido expedi as convenientes ordens.
Tendo o delegado do capitão do porto nesta capital me partici-

pado haver o paquete Rio Pardo, em viagem do Rio Grande para aqui,
mettido a pique, na linha de navegação da Lagoa dos Patos, entre os
pharóes do Estreito e Bojurú, o hiate nacional Liberal, e havendo recla-
inações de diversas autoridades no sentido de ser removido ou destrui-
do o casco do mesmo hiate, que era um obstáculo perigoso á navegação;
levei o occorrido ao conhecimento do Ministério da Marinha que me de-
clarou correr semelhante despeza por conta do cia Agricultura, o qual,
em solução á minha consulta, me autorisou a mandar fazer aquelle tra-
balho como julgasse acertado.

Para levar a effeito, pois este serviço de alta necessidade deter-
minei ao commandante da canhoneira Henrique Dias, a quem encarre-
guei do mesmo serviço, que realisasse a compra de um torpedo pela
quantia de 603000 réis.

Em 8 do corrente e a pedido do capitão do porto autorisei a des-
pesa de 32SO00 réis com a conducção de uma boia encontrada na costa
do mar grosso na altura do...pliarol do Bujurú.
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v Este estabelecimento acha-se a cargo do capitão de
Gonçalves Duarte. .-

fraga .lã João'b
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Escola de aprendizes marinheiros
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Commanda esta escola -o Iotenente Alfredo José de Abreu.,
Achavam-se matriculados até o dia 19 do mez findo 95 menores.
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Acham-se á disposição desta Presidência, sob o commando dos
càpitães-tenentes Luiz Pedro Tavares e José Porfirio de Souza Lobo, as
canhoneiras Camoeim e Henrique Dias, esta surta no porto do Rio Gran-
de eâquella no desta capital. a

Por avisos de 12 de Março e 8 de Maio últimos declarou-me o
Ministério da Marinha que se podiam fazer os concertos de que care-
ciam estes navios, despendendo-se com os da Henrique Dias 170$000
réis e com os da Cammm 3I5$250 réis, para cujo fim habilitara a The-
sou ria de Fazenda còm o necessário credito á conta da verba — Mate-
rial de Construcção Naval. --
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Têm funecionado com regularidade os pharóes da província.
Tendo o Ministério da Marinha me autorisado a mandar fazer

alguns concertos de que se ressentia o do Itapuã, orçados em 925^426
réis, determinei que fossem elles effectuados sob a direcção e responsa-
bilidade da Commissão de Engenharia Militar que os executou de modo
a desapparecerem os inconvenientes que até então se notavam, segundo
me participou o encarregado do respectivo exame, o capitão do porto,
cuja opinião levei ao conhecimento do alludido Ministério por officio n.
1621 de 21 de Abril próximo passado.
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Instrucção publica
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A direcção deste importante ramo do serviço publico está confia-
do ao Dr. Jayme de Almeida Couto. :

Pouco temos adiantado com a instrucção publica em relação ás
sommas despendidas até agora, sem a compensação correspondente.

Reconhecendo isto resolvi, em circular de 16 de Março, abaixo
transcripta, appellar para o patriotismo das câmaras mnnicipaes, afim
de pelos meios a seu alcance, procurarem desenvolver a instrucção, con-
correndo assim para melhorar este estado de cousas. 

"V/y

Julgando que a principal causa do nosso atraso, quer intellectual,
quer industrial, deve ser attribuida á falta de execução da lei que decrevtou o ensino primário obrigatório, tratei de removel-a expedindo por acto
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19 de 16 de Março citado o respectivo regulamento, de conformida-
de com o art. 33 da lei n. 771 de 3 de Março de 1871 e Titulo 2\ capi-tulo 6° do regulamento da instrucção publica approvado pela lei n. 1401
de 5 de Junho de 1882. '¦••/•. ..T"^

Tendo a Assembléa Legislativa Provincial, em sua ultima reunião»
;y.y. fixado pela lei n 1682 áô 13 de Janeiro deste anno o numero de cadei-

ras que no corrente exercício devem funccionar em cada município da
provincia, tornou-se preciso para cumprir essa disposiçãoremover os pro-fessores, públicos em numero excedente ao marcado pela citada lei.

Não havendo até agora lei que regulasse as vantagens que devem
ser abonadas aos professores do município da capital quando nomeados
em commissão para procederem aos exames finaes das aulas publicas,estabeleci-as por acto n. 213 de 25 de Fevereiro, de accordo com a pro-
posta do Sub-director da Fazenda Provincial e parecer do Conselho admi-
nistrativo. :

Por constar que em muitas aulas publicas das colônias allemãs secommettiam abusos no ensino, approvéí em 5 de Abril findo a delibera-
ção que tomou o director geral de inspeccionar com o seu secretario as
aulas dos municípios de S. Leopoldo, Santa Christina do Pinhal, Taqua-
ra, S. João do Monte Negro e S. Sebastião do Cahy. .

Esta inspecção já teve lugar e opportunamente apresentarão aquel-
fes fuccionarios o respectivo relatório.

Realisou-se no mez de Fevereiro o concurso annual para o provimento das cadeiras vagas. Por terem sido approvados diversos norma-
listas que a elle se apresentaram, ficaram effectivãmente providas mais
16 aulas publicas,

y:'

¦:-':~'.?;v: i'

Mi

j i. j $

/

. >. . - ¦.' -

xt

\

\

^



mwy ra^ssost
^'^ 'V ^ -> ^ 

' 
.'" A* *i .'«i i -Vi} í ^

rs-/
1. f.:;'

;v

:¦'

¦ v>

| 
- ¦ . \ f

i /
'.'. l -* 1 fi-'1 '.:¦'.. 'K ,'"- ';.'''' :J ¦'

-Circular de 10 de Março ultimo dirigida ás Câmaras Municipaes:
'>y>- 

« Sendo a instrucção publica a força motriz de todo 0 $&®f

e a consolidação das bases moraes sobre as qaaes repousa o.ed.flc o d»

F^do a este corre o direito de promover por todos os meios a seu ai-

-Snce á mm do ensino, constrangendo o cidadão a que concorra para

SücLde pwpria e commum, instruindo se nos conhecimentos md.s-

nensàveis aos povos civilisados' 
\ situação da instrucção publica não pôde ser mais deplorável.

A lei que estabeleceu, entre-nós, a obrigação de aprender era a

satisfação de uma real necessidade e expressão geral do sentimento po-
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A província tem despendido grossas sommas para elevar o nível

intellectual de seus filhos, e, entretanto, a estatística de nossa ignoran-

eia ainda é enorme. _
De 1866 a 1876 despendeu a província com a instrucção publica

a quantia de 1.967:7328252 reis, sem auferir resultados cor^nden-..¦

tes Existem anualmente 408 escolas com a freqüência de 9,362 mdi-

vidiios Esta estatística é o acto de corpo de delicio de nosso atrazo, a

urova patente de nossa vergonha: de 50 mil indivíduos aptos para ,re- ¦

«uentorém as escolas só 9,362 recebem instrucção !

Este calculo, porém, é reconhecidamente fallivel não mostrando

toda a verdade de nossas misérias, já pela maneira irregular porque aao

colhidos os dados estatísticos, já por não serem fieis os dados fornecidos
nelos professores, não havendo nenhum deites, já se sabe porque que
atteste freqüência inferior a vinte alumnos. Este- desgraçado estado de

cousas, filho legitimo do ensino livre e do censurável cleleixo do pai de

família é mais que suficiente para justificar a creação da lei que eslabe-

leceu a obrigação legai do ensino : lei votada em 1871, mas sem execu-

cão até hoje- : ,
.- Só o emprego de meios directamente coercitivos contra os pais ou

tutores é que poderá melhorar o estado da educação publica. A grande
necessidade, portanto, o remédio único a tão grandes males, e a execu-

ção immediata daquella lei que decretou o ensino primário obrigatório,

meio este hoje aceito como um dogma em toda a Europa. Ate agora

comprehendiam-se os escrúpulos das diversas administrações da provin-
cia no tocante á execução desta lei • por um lado a capacidade reconne-

ciuameate deficiente do nosso professorado e do outro o facto da liberda-

de do ensino, constituíram efetivamente dificuldades muito serias em

sua adopcão, porque seria um attentado coagir o pai á mandar o filha a

escola determinada, ás vezes reputada péssima, quando elle e o usnco

competente para eleger o mestre que tem de educar seus filhos. /
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Essas duas difficuldades, porém, desappareceram: vivamente com-
penetrado dos grandes males que resultavam da ignorância do professor,
o legislador fundou uma Escola Normal, que já tem dado fructos precio-
sos, havendo na província um bom núcleo de mestres vantajosamente ha-
bilitados.

A liberdade de ensino, que é o direito amplo que assiste ao cida-
dão nacional ou estrangeiro de poder abrir escolas e ensinar, já faz parte
também da nossa legislação.

A lei do ensino obrigatório não é mais do que o complemento in-
dispensável ¦ daquellas duas autorísações

Assim, ministrando a província mestres habilitados e por outro la-
do permittindo-se que os particulares ensinem livremente, é chegada a
opportunidade de obrigar o cidadão a instruir-se.

Como toda á.idèa que se inicia, a do ensino obrigatório ha de en-
contrar os maiores obstáculos á sua realisação : tem de lutar com a pre-
venção e os. costumes arraigados na nossa população : mas o tempo, o
mesmo progresso da diffusão das luzes vencerão as naturaes repugnan-
cias á execução de tão útil idéa. O que é preciso é fazer cumprir a lei
menos pela sua força imperativa do que pelo convencimento das popula-
ções. Interesses creados não se derribam unicamente com simples arti-
gos de lei.

Convém, portanto, inocular no espirito dos pais as grandes van-
tagens que traz a freqüência das escolas:. convencel-os de que a educa-
cão é a herança proveitosa que aos filhos podem legar os pais; que a in-
telligenCia é o primeiro e o mais apreciável dos capitães: que a lei obri-
ga tanto os pais a dar aos filhos o alimento do espirito, como o do cor-
po, demonstrando-se ao mesmo tempo a legitimidade do direito que as-
siste ao governo de exigir de todos os membros da communhão social a
posse dos conhecimentos mais necessários.

A intervenção directa do poder publico no regimen da família,
fazendo da instrucção uma obrigação legal, e o ponto que suscitará os
primeiros reparos e por ventura, também as primeiras resistências á exe-
cução desta lei. Nos Estados Unidos, diz Hippeau : «não se considera
oífensa da liberdade e independência das famílias tornar-se obrigatória
a freqüência das escolas. Não se quer de modo algum tirar assim aos
pais a tutela de seus filhos; como porém as escolas são confiadas á vigi-
lancia de coininissões, o dever destas é velar em que aquellas sejam úteis
ao maior numero possível de cidadãos. A lei não obriga os pais a man-
dar seus filhos para as escolas publicas, mas a dar-lhes educação, qual-
quer que seja o meio de a levarem a effeito. O Estado necessita de ei-
dadãos instruídos; os pais podem escolher ou a educação dada em s'-as
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casas, ou a que os meninos recebem nas escolas particulares ou publicas;
não têm, porém, o direito de optar entre a educação e a ignorância. »

«Em 1819 a Prússia publicou uma lei obrigatória para a educa-

ção das moças: encontrou ao principio violenta opposição, e na fôrma
do costume fritaram que era uma violação dos direitos da família. Mas

aó cabo de 12 annos, os crimes e o pauperismo haviam diminuído 40

por cento e hoje não ha quem pense em revogar semelhante lei.

Os timoratos dirão : «Mas, não temos o direito de fazer seraelhan-
tes leis! Como ! Tendes o direito de prender um homeme hão tendes
o direito de mandal-o para uma escola ?

Tendes lei para enforcal-o e não a tendes p ra ensinar-lhe o de-

calogo? Tens o direito de deshonrar um homem pira sempre e não ten-

des o de predispol-o para ser honrado e conseguir a >loria e a immorta-
lidade ? Fazei saber aos nossos legisladores que a criminalidade dos me-
ninos cresce em uma proporção superior á de nossa população ou de
nossa riqueza. Não será tempo de que uma lei venha seccar a fonte
desse mal medonho, antes que uma torrente impetuosa transbordo e se
derrame sobre toda a superfície do tempo ? »

A execução porém da lei não offeude uma liberdade è menos a
lutella natural que o pai tem sobre o filho: a instrucção dos filhos não
constituo um direito da autoridade paterna; è pelo contrario um dever,
cujo cumprimento o Estado tem o direito de exigir como condição pri-
mordial do progresso e ordem sociai. E porque cada cidadão representa
um direito, a sociedade tem o dever de se assegurar do bom e fiel des-
empenho desse direito.

No estado geral de ignorância do nosso povo é impossível exigir
delle o cumprimento do sagrado dever de instruir seus filhos : como es-

perar que taes pais tenham a precisa capacidade para comprehender que
a instrucção é vantajosa ao filho? Como ambicionar para o filho um
dom que elle absolutamente carece? Alem disso a intervenção só terá
lugar quando o pai não zelar rio direito que tem o filho á instrucção.
Estas considerações tem inteira applicação a um paiz como o nosso, em

que ao povo cumpre reger seus próprios destinos; onde elle deve gover-
nar e fazer as leis; governo emfim do povo pelo povo. Como poderá
um cidadão ignorante comprehender os princípios fundamentaes de nos-
sa sociedade e exercer o direito do voto, servir no jury de testemunha e
finalmente influir em todos os negócios sociaes ? Como terá elle consci-
encia dos importantes deveres que tem a cumprir perante o governo do
seu paiz? E' totalmente incapaz de tomar parte nos interesses sociaes

quem e incapaz de guiar os seus próprios.
Por se achar de accordo com os princípios democráticos é que os

f\: '

*, ,': :jf& *¦" ¦

' ...;... ^.-¦•¦.¦¦- >-V



:. " 1."- .

•

'¦..*¦' f

',..•¦ .

;¦-,> riV '.' 
,

',¦'¦. 
! "- 

.,- i
*:"¦¦ .' 

;¦ :,¦-'¦: - ¦'(¦'.:,- ' 
¦

>' ,V!, 
'' 

,,'¦-' 
" 

t >..".",' :'. . 
';. 

• ',,-.'• '

. 

¦¦¦-'¦ '.-¦',¦• 

, 
... ¦-.' 

, . 
¦ •

'' ' . .'•-'

paizes os mais livres, a Suissa, Inglaterra, a Bélgica, Hollanda, e na Ame-
rica os Estados-Unidôs, adoplaram o ensino obrigatório no interesse dos
.próprios estados e dos cidadãos.

Nestes termos, mais ou menos, me exprimia em relatório que co-
mo Director Geral da instrucção publica tive a honra de dirigir em 1877
a um dos meus honrados antecessores sunmettendo á sua approvação um
regulamento sobre a obrigação legal do ensino

São passados onze annos e o ensino obrigatório hão passou de uma
aspiração das almas generosas.

Por acaso está hoje a instrucção ria altura da importância e dos
sacrifícios que tem feito a província? São melhores, por ventura, do
que naquelle tempo as condições do ensino? Com certeza não; a esta-
tistica convence que a soriíma de esforços despendidos não têm tido com-
pensação correspondente.

Augmentou no dobro o numero das escolas, a despeza quasi que
duplicou, a freqüência escolar não se avantajou na mesma proporção.
Assim é que em 1877 achavam-se providas 244 cadeiras de ambos os se-
xos que foram freqüentadas por 9462 alumnos, sendo a despeza com a
instrucção de 250 contos de réis; em 1887 estiveram em effectivo exer-
cicio 560 cadeiras freqüentadas por 16012 alumnos ou mais 6550 do que
1877, tendo-se despendido 480 contos !

Tal resultado è a çondemnação formal do systhema até agora se-
guido. Não basta crear escolas, dotal-as com o necessário e provel-as
de bons professores; é preciso que ellas sejam freqüentadas, sinão pelo
empenho dos pais de família, pela força da lei. Urge, portanto, fazer sa-
hir ò ensino desta lastimável situação. Semelhante estado de cousas é
incompatível com o lugar que oecupa nossa província entre suas irmãs e
offende a dignidade de nosso systema constitucional representativo, que
tem por base a intervenção activa do cidadão no exercicio e formação dos
poderes públicos. Mal.se comprehende—povo soberano —,de que todos
os poderes são delegação, sem a posse dos primeiros rudimentos da ins-
trucção. Não pôde ser livre, nem ff independente o povo a quem a
ignorância escravisa e faz desconhecer os seus direitos e deveres.

¦--!:: '-,*>,' ¦' ' .... .... — j j. .- r ,.;:S.-;i,:';-.'¦'• ,: - ; ' '- ¦'"..;. i- "¦' í -. ' ¦; - :' '¦¦'¦' " ¦ -. v'

E' a ignorância do povo que se deve attribuir o nosso atraso na in-
dustria e na agricultura, que nos colloca na retaguarda de províncias que
não dispõem de melhores elementos de prosperidade; è a ignorância a
causa efficiente do melindroso estado moral da província, onje se nota
uma pronunciada tendência para desrespeitar a lei e o principio da au-
toridade, perturbando o crime em suas fôrmas variadas todas as rela-
ções sociaes. r

Desdenhando o testemunho dos fados o as lições da experiência,
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temos perdido üm tempo precioso, esperando dos pais de família um au-

xilio que a sua ignorância não lhes permittc dar.
O único meio de se remediar o mal feito é a prompta execução

da lei que instituo a instrucção obrigatória. O poder publico, que tem

o dever de crear escolas tem o direito de exigir que ellas sejam frequen-

tadas. O Estado, que tem a responsabilidade da direcção política para
o bem e para o justo, compete-lhe intervir na educação publica, como
condição de ordem e grandeza moral do paiz. para segurança e prospe-
ridadc futura da sociedade. Não é possível respeitar, por mais tempo,
sem risco da nossa grandeza moral, progresso material e prosperidade
industrial, a liberdade da ignorância.

Sejam, pois, os pais de família e todos quantos por qualquer ti-

tulo tenham a seu cargo creanças em idade escolar, coagidos, mediante
a applicação de uma pena determina-la, a mandal-os á escola.

Profundamente convencido desta necessidade è que confeccionei
o regulamento estabelecendo as condições do ensino obrigatório na pro-
vincia.

Por força das circu instâncias a medida não pode ser generalisada;
a disseminação da população por uma área vastíssima e as distancias a
vencer com todas as difficuldades que oppoem os maus caminhos, são
um grande obstáculo á applicação da lei nas circumscripções ruraes. As
câmaras municipaes, que tem verdadeira autoridade moral sobre a po
pulação, que dellas estão mais próximas e com ellas vivem em perma-
nente contado, compete particularmente o dever de promover o melho-
ramenlo do ensino,

Nos paizes que nos podem servir de modelos, como a França, Al-
lein-mha, Suécia, Bélgica e Inglaterra, é principalmente sobre as muni-
cipalidades que recahe o cuidado com a educarão da mocidade.

Neste assumpto é preciso não fiar somente no esforço do governo:
torna-se necessário que a iniciativa particular venha em auxilio do po*
der publico por isso que é matéria que entende com a felicidade do in-
dividuo, com o bem estar da família e com a prosperidade da pátria.
Empenhem-se todos naquillo que a todos igualmente interessa Em to-
dos os paizes e particularmente nos Estados Uniios são devidos â inicia-
liva particu Ir os grandes elementos que lhe proparcionam seu admirável

progresso em malcria de ensino.
Deve, portanto, essa Câmara esforçar-se por inspirar aos c da lãos

particular inleress" por este assumpto, promoveu Io cr;ação de ass>cia-

ções que teuli m p»r fim cuidar da instrucção publica..
Os tempos que correm, impõem muita reflexão aos quu têm a rés-

ponsabilidade da direcção da sociedade,
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Estamos atravessando uma época de transformação, novos dias s|
approximam e é rigoroso dever nosso preparar homens para o mundo
moderno educando a nova geração de sorte a ficar isempta das lastima-
veis fraquezas e dos vícios que nos opprimem e para que possa, rege-
nerada pela educação intellectuat e moral, ficar na altura dos deveres
que tem de cumprir e do poder e influencia que deve exercer nos nego-
cios públicos.

Da boa vontade e esforços de Vmces. depende em grande parte
este desideratum.

Si, como espero, não faltardes ao cumprimento de vossa missão,
tereis prestado o mais relevante serviço á nossa cara província e feito jus
á gratidão publica. »

Annexo encontrará V, Ex. o regulamento sobre o ensino obri-
galorio.

Escola Normal

'".¦.¦".

.¦' :f('; ¦' - í :' . ,

.-¦ .'A' ¦ 
',;%}'."•

;. ". » ; , ; 
'

¦¦"Á-y^A

¦''A:AAÁ

. ' -

¦;¦"'"¦<Mi

>

Er director deste estabelecimento o Dr. Alfredo Clemente Pinto.
Em officio do 1° de Fevereiro ultimo determinei ao mesmo director

desse cumprimento ao disposto no art. 28 da lei n.:1688 de 13 de Ja-
neiro deste anno que se refere á reintegração do Dr. Adriano Nunes Ri-
beiro no cargo de lente desta escola.

Usando da autorisação conferida pelo § 32 art. 3o da citada lei,
concedi em 23 do mesmo mez um anno de licença sem Vencimentos ao
lente padre Dr. João Pereira da Silva Lima. Este lente já reassumiu o
seu exercício, desistindo do resto da licença.
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Bibliotheca Publica desta Capital
¦ ..+ ¦¦ •

Achando-se na corte com assento na Câmara dosSrs. Deputados
o bibliothecario Dr. Joaquim Pedro Soares, substilue-o nesse cargo o ícn-
le da Escola Normal João Pedro Henrique Dnplan,
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Suspensão ne Câmaras Municipaes• •

* /

Tendo o meu antecessor tido conhecimento por um teiegramma
que lhe endereçara o Exm. Sr. ex-presidente do Conselho de Ministros,
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de que a câmara municipal da villa de S. Borja approvára uma propôs^
Ia apresentada pelo vereador Apparieio Maricnse da Silva no sentido de
representar á Àssembléa Legislativa Provincial sobre a necessidade de
dirigir-se esta corporação! Àssembléa Geral suggerindo a idéa de que,
dado o facto lamentável de vir a fallecer o actual Imperador, fosse coii-
sultada a Nação por meio de um plebicito com o fim de saber-se si con-a
vinha aos interesses do Paiz que a snccessão ao throno se effectuasse sen-
do transferida a coroa á Sereníssima Princesa Imperial, inclinada ao fa-
nátismo religioso e além disso casada com príncipe estrangeiro, e impor-
í;uido tal acto um desacato ás autoridades constituídas do Paiz, uma
subversão das leis fundamenlaes que nos regem : por acto de 14 de Ja-
iieiro findo resolveu suspender do exercício das'respectivas funcções e
submetter a processo de responsabilidade os vereadores da mesma ca-
mara. Na mesma data também ordenou, de accordo com o disposto no
art. 231 do Decreto n. 8213 de 13 de ,Agosto cie 1881, que entrassem
em exercício os vereadores do quatriennio findo.

Tendo-se reunido a câmara transada, esta funccionou com dois
vereadores e dois immediatos em votos. Acontece, porém, que destes
está incompatibilisado um, por ter prestado juramento do cargo de juiz
municipal supplente e doente outro.

Dos vereadores do quatriennio findo foram reeleitos três que se
acham envolvidos na questão da snccessão ao throno e um, que reside
fora, está valetudinario. ''''-''"¦'''' 'X'^"-.:- ''

Não havendo mais immediatos que pudessem ser convocados, a
23 de Abril, expondo os factos, consultei ao Governo como fazer funccio-
nar a câmara em S. Borja.

Declarou o Sr. Ministro dos Negócios do Império por aviso, de 4 do
mez passado, que tendo o Governo, á vista da consulta feita, ouvido a
Secção dos Negócios do Império do Conselho d'Estado sobre a providencia
que deva adoptar-se no caso presente, foi a mesma secção de parecer em
consulta de 5 de Maio ultimo :

Que falta ao governo autoridade para prover sobre este caso, cum-
prindo-lhe representar ao poder competente que resolverá como parecer-
lhe r.certado;

Que si, entretanto, alguma razão de ordem publica exigir que
providencia se tome de prompto para dar administradores ao municipio,
deve o Governo sob sua responsabilidade e submettendo-se ao julgamea-
to do poder legislativo, mandar juramentar os immediatos em votos aos
vereadores ultimamente eleitos até prehencher-se o numero preciso para
que a câmara possa funecionar $ providencia exeqüível no caso do mu-
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nícipio de S. Borja quando se apreciem detidamente os factos que á
consulta menciona.

Conformando-se o Governo com esse parecer, expedi nesse senti-
do as necessárias ordens.

tfi^fimm m udf

Considerando que a câmara municipal da villa de S. Francisco
de Assis, em sessão de 14 de Fevereiro ultimo, presentes os vereadores
João Pacheco Sobrosa, Augusto Pereira Leitão, Antônio Pinheiro Rocha,
Marcellino de Oliveira, Fernando Baptista d'Oliveira Pillar, Fernando
Wilt eMartinho Barbosa Caceres, approvou contra o voto dos dous últimos
o parecer apresentado pelo l8, em virtude de commissão que anterior-
mente lhe fora dada opinando que a mesma câmara fosse solidaria com
a municipalidade de S. Borja e que se protestasse contra o procedi-
mento do Governo mandando responsabilisal-a como consta da respecti-
va acta;

Considerando que as câmaras municipaes tem as suas attribuições
definidas e indicadas na lei do Io de Outubro de 1828 e que, excedeu-
do-as, incorrem em sancção penal (art. 139 do código criminal);

Considerando que a citada lei no art. 78 prohibiu todo o aj uni a-
mento das mesmas câmaras para tratar ou decidir negócios que não lhes
pertençam, como proposições, deliberações e decisões feitas em.nome. do
povo declarando taes actos nullos, incompetentes e contrários á constitui-
ção, art. 167 ;

Considerando finalmente que os vereadores que approvaram o re-
ferido parecer, assim procedendo excederam os limites das funcções pro-
prias e exerceram attribuições que lhes não competiam, o que tudo é
contrario ás disposições do citado art. 78 da lei do 1° de Outubro de
1828 e art. 139 do codico criminal:
¦-¦:".'¦¦¦¦' ¦¦¦'¦¦¦¦..' '':¦'¦ k'

Resolvi, por acto de 7 de Março findo, de conformidade com o
disposto nó*$ 8 do art. 5o da lei de 3 de Outubro de 1834, suspender do
exercício de suas funcções os vereadores João Pacheco Sobrosa, Augusto
Pereira Leitão, Antônio Pinheiro Rocha, Marcellino d'01iveira e Fernan-
do Baptista d'01iveira Pillar e mandar que se enviasse cópia da acta da
sessão de 14 de Fevereiro ultimo ao juiz de direito da comarca para pro-
ceder como no caso coubesse.

Por idêntico motivo, na referida data, suspendi os vereadores da
, câmara municipal das Dores de Camaquam que estiveram presentes na

sessão de 15 de fevereiro findo.
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Á 21 e 27 de Março mandei que fossem convocados os veròado-

res do quatriennio transado das câmaras de S. Francisco de Assis e das
Dores de Camaquam, afim de assumirem as respectivas funcções.

Thesouraria de Fazer Üa

Esta repartição continua a ser dirigida pelo inspector Bernardo de
Castilho Maia,
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Alfândega de Uruguáyana
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Pelo ministério da fazenda foi dispensado da commissão em que
se achava de inspector desta alfândega o 2o escripturario da thesouraria
de fazenda, José Bernardino dos Santos, o qual já reassumio o exercício
do seu emprego effedivo.

Para servir na mesma commissão foi nomeado o chefe de secção
da alfândega da capital do Pará, Caetano Alberto Munhòs, o qual assu-
miu o respectivo exercício em 14 de Maio findo.

"*/.<. '.-
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O mesmo ministério nomeiou o conferente da alfândega do Rio
de Janeiro, José Baptista de Castro e Silva para encarregar-se do [exame
de todas as alfândegas e mezas de rendas geraes da provincia e suas de-
pendências.

O referido funccionario já se acha na provincia desempenhando
essa commissão.

Contrabando

Attravessa actualmente a provincia uma crise commercial devida
á depreciação dos produetos de exportação e ao contrabando que se faz
na fronteira.
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Atlendendo ás reclamações que me t fizeram as associações „_
mcrciaes desta capital, Pelotas e Rio Grande, solicitando a minha inter-vcnçao junto ao Governo Imperial no sentido de serem dadas providen-cias que fizessem cessar semeihante estado de cousas, dirigi-me ao Go-
verno submettendo á sua consideração as reclamações das referidas pra-ças, que pediam como medida urgente e profícua que se autorisasse a li-
mitação da zona para consumo das mercadorias expedidas mediante guias
passadas pelas estações fiscaes da fronteira.

Aulorisada esta medida por telegramma de 18 do mez findo do
Exm. Sr. Ministro dos Negócios da Fazenda, expedi immediatamente as
necessárias ordens,
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Saúde publica

O serviço sanitário da provincia continua a cargo do Dr. Israel
Rodrigues Bareellos Filho.

Tem-se manifestado a varíola em alguns pontos da provincial
Na villa da Palmeira foram atacados deste mal diversas pessoas.Determinei a remessa de lymplia vaccinica para essa localidade, confor-

me solicitou a respectiva câmara municipal.
Constando-me que em Santa Maria da Soledade (Ferromeco) de^

iam se alguns casos desta enfermidade, ordenei ao Dr. chefe de policia
que determinasse ao seu subdelegado na [uella localidade que procedessecom urgência aojsolamento das casas deJacob Eisenbarth e mais duas
em que haviam doentes atacados da varíola.

Não obstante esta providencia recruieceu a epidemia, encami-
uhando-se ella para a ex-colonia Caxias.

Autorisei a câmara municipal de S. Sebastião do Cahy a enten-
der-se com o Dr. Mathias de Campos Velho, deiegado de hygiene desse
municipio para encarregar-se do tratamento dos variolosos

Rara attender á respectiva despeza solicitei do ministério do im-
perio a concessão do credito de 3:0003000, o qual foi concedido por te-
legramma de 13 do mez (indo.

Deleàninéi oülrosim que seguisse pira a ex-colonia Caxias o Dr.
Ângelo Dourt Io ;).tra tratar dos doentes.

T=unbe:o na cid«i|e de SautWwia do Livramento HÉlpIii)-se a
variola com caracter epidêmico, como me participou o presidente da ca-
mara municipal respectiva,
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Afim de evitar que o|nal se propagasse approvei a deliberação
que tomou a mesma câmara de estabelecer um lazareto e autorisei a
despeza de 2:000^000 réis com este serviço sendo 1:0008000 por conta
da província e igual quantia poí1 conta do cofre geral.

Por acto de 6 de Junho abri um credito extraordinário de TOOiüOOO
réis por conta da província para attender ao pagamento das despezas do
referido lazareto, que se acha actualmenlo sob a direcção do Dr. Domin-
gos Augusto da Silva, mediante a diária de 8$000.

' *

Appareceu igualmente a mesma epidemia com muita intensidade
no município da Vaccaria, fazendo logo muitas viclimas, conforme par-
tieipação do juiz de direito da comarca.

Immediatamenle contratei o Dr. José Carlos Ferreira para prestar
os soccorros médicos vencendo a diária de 251000 reis. Para esse fim
abri, compelen temente autorisado, um credito de 4:000$000 réis para a
verba—Soccorros publicos—do ministério do império.
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Inspectoria da saúde do porto

Exerce o cargo de inspector da saúde do porto o Dr. Custodio
Vieira de Castro.

Tendo sido concedida a Alfredo Rodrigues d'Oliveira a exonera-
ção que solicitou de secretario desta inspectoria, foi por portaria do mi-
nisterio do império de 27 de Fevereiro ultimo nomeado para esse lugar
o cidadão Francisco de Paula Cardoso, que entrou cm exercício rio dia
10 de Março seguinte. **

Deposito do lixo desta capital

Não está ainda infelizmente resolvida a importante questão sobre
a remoção do lixo desta cidade.

Apezar dos louváveis esforços empregados pela inspectoria de hy-
giene e câmara municipal para melhorar este serviço, ao qual se prende
intimamente a saúde publica da capital, nada se tem podido fazer por
falta de verba.

A melhor medida a tomar-se sobre tão importante assumpto é,
sem duvida nenhuma, a lembrada pelo Dr. inspector de hygiene, isto 6,
a incineração do lixo em local bem remoto da cidade, em fornos apro-
priados.
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Direciona Geral da Fazenda.Provincial
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** 'o116"0 áesle aM0' conMdi> frisado pe-ias leis ns. 1661 e 1688, art. 3° § 32, de 12 e 13 do mesmo Í<f 1anno de hcença, com todo o ordenado, em prorogaclo da cLTue s^

aneira Thei, o qual veio a fallecer no dia 20 de Abril posterior.
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Áutorisado pela lei citada n. 1688 no art. 3\$ 31, concedi tem-
também em 3 de Fevereiro, um anno de licença, com ordenado, para
tratar da saúde, ao praticante Edmundo Lopes de Bittencourt.

Por titulo de 7 de Maio ühdo nomeei o praticante João Carlos de
Barros para 3* official e o collaborador Júlio Rabello da Silva para pra-
ticante. Este funccionario falleceu no dia 19 do dito mez. '

"V. . À 16 de Julho nomeei o praticante Firmino José Rodrigues para
3o official e a João Luiz da Silveira para praticante. Existe na reparti-

ção uma vaga de praticante. -
"'¦*..¦ '¦¦'¦¦'.*•"¦.'¦ '"'.",¦' " i" •

Estações fiscaes
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Tendo sido creados pela lei n. 1688 de 13 de Janeiro ultimo mais
dous lugares de conferentes para a meza de rendas provinciaes de Uru-

guayanna, provi-os em 16 d.) Janeiro com os cidadãos Manoel Bento de
Almeida e José Gamara Couto.

Por acto de 17 do mesmo mez elevei á cathegoria de mezas de
rendas de 2a classe, de conformidade com o disposto no g 8° do art. 1*
da lei do orçamento provincial vigente, as collectorias das rendas provin-
ciaes de Bagé e SanfAnna do Livramento e nomeei o respectivo pessoal,
a saber;

Para a meza de rendas de Bagé,—Pedro Dias de Castro, adminis-
trador; Pedro Romeiro Filho, escrivão; Leonardo Borges de Castro; es-
cripturario; José de Oliveira Moura e Geminiano Machado de Oliveira,
conferentes.

- : ¦¦ ¦, '. - ¦.;•¦ .

Para a meza de rendas do Livramento.—João Fernandes Barbosa,
administrador; Antônio Ferreira Jardim, escrivão; José de Oliveira, es-
cripturario; Gualterio Ovidio Rollim e Joaquim Antônio Leite, confe-
rentes.

Em conseqüência do angmento do pessoal da meza |e rendas de
Uriigi.iayana tornoi-se preciso alterar as tabellas das porcentagens que
devem perceber os respectivos empregados; o que fiz por acto de 29 de
Fevereiro. "• 

. ¦ ^ 
y,v ;:t*: ;; . .

Estabeleci por acto de %\ de Março as quotas de porcentagem que
devem ser distribuídas aos empregados das mezas de rendas de Bagé e
Livramento.
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Tendo uma das folhas desta capital me censurado acremente pelanomeação que fiz para escrivão da meza de rendas do Rio Grande do es-cripturano Leonidio Antero Brandão, a quem attribuió graves faltas nocumprimento dos seus deveres de funccionario publico, como era demeu dever, procurei logo averiguar da procedência de semelhantes accu-saçoes para attendel-as se fossem reconhecidas fundadas.
Para esse fim mandei ouvir a respeito o director geral da fazenda

provincial e o administrador da meza de rendas da capital para cujo tes-lemunho se appellavá; taes foram as suas informações, como verá V. Exdos documentos aqui transcriptos, que tive por acertado o acto que pra-tiquei baseado em informação de pessoas competentes em razão dos car-
gos queoccupam.

WêT

Cópia. —Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul. Meza de Rendas
em Porto Alegre, 28 de Abril de 1885. N. 17. lílm. Sr.
Por portaria de V. S. sob. n. 13 de 18 do corrente mez fiquei

sciente da remoção para a Meza de Rendas do Rio Grande do escriptu-
rario desta Joaquim José da Silva Cinco Páos e bem assim da do escriptu-rario Leonidio Antero Brandão daquella para esta meza. Resolvido como
está o acto da remoção é de meu dever dar-lhe inteiro cumprimento,
desligando do exercício do cargo o empregado removido para a meza derendas do Rio Grande e dando posse ao que tem de servir nesta,logo quea opportunidade se apresenle, conforme V. S. recommenda na. citada
portaria. Sem outro intuito mais do que prevenir faltas que possamser imputadas á repartição que administro, peço permissão a V. S. paralembrar o conceito que a commissão de que fiz parte, de inspecção da
meza de rendas do Rio Grande externou a respeito de empregado Leoni-
diono relatório apresentado ao antecessor de V.S. no anno de 1878.. Dis-
se a commissão : —««Décima urbana.—O lançamento está a cargo do 2°
official Leonidio Antero Brandão. A commissão pela verificação°que fez
nas principaes ruas desta cidade, reconheceu imperfeição na lotação eoutras irregularidades; recommendou por isso verbalmente ao Sr. admi-
nistrador que mandasse proceder ao lançamento durante a ausência da
commissão que se destinava a Jaguarão para aproveitar o escasso tempode que dispunha para concluir a inspecção. De volta ao Rio Grande,
recebeu o lançamento do 2o semestre constante de 2433 prédios com a
lotação de 375:843^000 réis. Ainda estava imperfeito porque conserva-
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vainexacta, a lotação dos prédios alugados nas 
"alludidas ruas> cuja ve-

riíicação foi feita pela commissão. Recoiiimendou-se por isso aor admi*
* nistràdor: Que por estar inexacta a lotação dos prédios constantes do
'lançamento que ftm de volvido, mandasse proceder a sua verificação: e re-

' mettesse cópia a âirectoria provincial; que desde já designasse outro era*
pregado para esse, serviço.» Sendo o pessoa! da repartição que dirijo li* 

'.

milado ás exigências do serviço, terá o referido empregado de incumbir-
se de um dos lançamentos dos três districtos desta cidade. E porque, •
como fica dito, mal desempenhara esse serviço em sua repartição, antecipo
a fundada prevenção que guardo contra seus actos. Asseguro, entre-
tanto, a V. S. que, dentro do possível de minha inspecção, evitarei que
o proceder desse empregado nesta repartição se assemelhe ao que foi por
mim verificado na do Rio Grande. Deus Guarde a V. S. Illm. Sr. Jus-
to de Azambuja Rangel. Director Geral da Fazenda Provincial. O ad-
ministrador, Norberto Antônio Vasques.

.j.1' ._.. *
. • •

¦* 
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Cópia. Província de S. Pedro do. Rio Grande do Sul. Directoria da Fa-
zenda Provincial em Porto Alegre, 29 de Abril de 1885; N. 17.

O Director Geral da Fazenda Provincial declara ao Sr. administra-
dor da meza de rendas desta capital, Norberto Antônio Vasques, em res-
posta ao seu officio de 23 do corrente sob n. 17 que, sciente do conceito
que em 1878 a commissão de que fez parte o mesmo Sr. admhnV
trador, incumbida de inspeccionar as mezas de rendas, externou em seu
relatório a respeito do escripturario Leonidio Antero Brandão, ultima-
mente removido para a repartição a seu cargo, deixa de providenciar so-
bre os fados no mesmo relatório denunciados, por haver sido tomada
pelo ex-director-geral Dr. João Capistrano de Miranda e Castro, como se
vê do seu officio n. 81 de 18 de Junho daquelle anno a medida que era
então reclamada pela commissão, não tendo esta directoria posteriormen-
te recebido informação alguma em desabono do dito empregado. Se,
porém, sob a immediata direcção do Sr. Administrador aquelle emprega*
do reincidir nas faltas em que foi encontrado no Rio Grande e não forem
bastantes os meios de que pôde dispor para o corrigir, deverá o 

"mesmo

Sr. administrador contar que achará por parte desta directoria o mais
decidido apoio para o chamar ao cumprimento dos seus devores ou pu-r
nir a irregularidade do seu procedimento como mais conveniente fôr á
moralidade da repartição e conveniência do serviço publico. Justo de
Jizambvja Rangel,

i
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49. Província de|| Pedro dó Rio Grande do Sul. Méza de• Rendas em -Porto Alegre, 24 de Maio de 1888: lllm. Sr.

do F™E™v0bpdÍen)CÍa, 
a°, df Pad,° de V" S. exarado no officio n. ,997

d »,2 dTf01"?Provincia<motivado Pel° h^w ^*f*~de 29 de Abril findo, onde se lê um artigo sob a epigráphe - O sidllo

SSfnS Pa'a a 
T * rendas d0 Ri0 G«*> s cumpre-me

lSSymP* sendo escripturario da meza de ren-
Inital onrt, Z 

' fol »or acto d0 Go^rno removido para a meza desta
X'i$? Z-fV dlreCÇâ° de meu anterassor' d^de 20 de Ju-
ob th! T 

9 
f 

Setenabr° d0 mesmo anno' Continua a servir
etrl Lnn r,mStra5a° 

A 
f6 3° de Setembro até 9 de Dezembro doreendo anno, data em que foi desligado desta..repartição por ter sido

poSTm ltld°fRi°,Grande-conform(! ^ntiffkme v s'na
£ S ?' . G, 4 d° refend0 mez' Na mesm* data assumio o cargode e cr.pturar.0 desta mm e da do Rio Grande Joaquim José da SilvaSco Paos, que^onseguio a revogação do ado de 17 de Abril do dito annomedtante pet çâo ao Governo da Provincto e por mimilda em oNBeto a essa directoria sob n. 24 de 30 de Novembro de 1885; NessaZha...formação referi-me ao offlcio n. !7 de 23 de Abril, emque^e»
amedôoTa" V S° .Vf?^* 

V' * ^ "-'" de * d» ***ffiantecipou a V. S. a fundada prevenção contra o alludido empregado. Salguma falta commetteu o referido empregado durante o tempo em que
SlT^T,'^ 

"* ** ™h«to, Porque ^Umareclamação ou denuncia foi dada a esta meza contra os ados do mesmoempregado. Salvo algum erro de offlcio, o que não constitue fal"enada ma.s consta no archivo desta repartição que deponha contra oadual escrivão da meza de rendas do Rio Grande Entendo ter com opresente informação dado cumprimento ao respeitável despacho de V SDeus guarde a V. S. Illm. Sr. Justo de Azambuja Rangel Director CemUa Fazenda Provincial. O administrador, <W&JK£

Finanças

Não são, infelizmente, animadoras as informações que posso ores-tar sobre este ramo de administração. P P
A crise que de algum tempo a esta parte opprime o commercio ea tndustm da provincia, pèando o seu desenvolvimento e deSãndô ovalor de seus produetos, aggravada pela baixa de preços conseqüente

l

1

*.

. ;

, . % -

*», É.

i,



.'•¦••'-

' f& ¦ ¦

''"''. '! 
'' 

. !¦». - 

" 

.

f 1*.."''' ,!('• : ' :' ."¦'¦ ' .

...... . S .; .¦;¦..,.¦ iv, ¦¦¦.'.,

'•' ! 

.'•¦..''' *' . ¦', 

' 
' '¦'" '

i
I

;'"'i ¦•'¦ !>•')''Na^CS-

?IO :Mv''..V

.•.'¦¦ ¦¦

¦

iví1''-.*',;-;.*;'. ' ¦¦-'.V :'"-$

''!'¦:¦'¦'•.'. -¦

elevação do cambio estrangeiro/tem-se reflectido, como é natural, nas
fontes de renda, que constitue a base do nosso orçamento.

O producto dos novos impostos, sem corresponder, talvez, ás

previsões da lei, será em todo caso/ insuficiente para compensar o de-
crescimento, que já se nota no resultado de algumas verbas de receita e
a completa extincção de outras.

Em taes circumstancias, comprehende-se que o empenho da actual
administração em manter o equilíbrio do orçamento, reduzindo as des-

pezas ao estrictamentenecessário, aprazando a execução de obras e so-
brestando no provimento de empregos, tenha apenas como resultado mi-
norar o déficit e evitar o maior incremento da divida passiva da pro-
vincia. *

E' isto o que melhor fará comprehender os dados que passo a mi-
nistrar sobre a liquidação dos últimos exercícios e situação actual do the-
souro provincial, ,
//•-/.../;/.;."'.: EXERCÍCIO DE 1886—1887

Vigorou neste exercício a lei n. 1403 de 9 de Junho de 1882 com
as alterações da de n. 1430 de 5 de Janeiro de 1884, prorogada por acto
n. 63 de 18 de Junho de 1886.
:; r1'' A sua receita importou em 2.697:233$ 517, sendo:

Ordinária . . ........ 2.405:772^240
/Extraordinária. . ... . ....... 65:8695589

Com applieação especial. . . ... 225:5911688
¦'..•'. 

"./.''¦'."••.»¦ • 
2.697:233j&517 ¦:•.'¦¦•

A despeza elevou-se a 2.756:6911425, a saber:

Ordinária . .... . .... 2.418:442
Eventual . . ..... / . .. 5:2301461
Com fundos especiaes. . . . v ... . 259:655^442
Por conta dos créditos extraordinários

abertos para a continuação das
obras da cadeia civil desta capital 73:362^863

.'...-¦ i ¦ ' 
____ - ¦- *'..<-•• 2.756:691^425

A receita arrecadada na importância de 2.697:2338517
comparada com a despeza effectuada na de . 2:756:691 $425,
accusa um déficit de. . ,.. . . . ... 59:457^908
que foi coberto com o producto de empréstimos como mostra o seguinte
resumo de balanço: À'IP'
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RECEITA

%|f'Saldo do exercício anterior . . . .
Renda arrecadada . : . . ..'•,¦;¦'.
Operações de credito—empréstimos por

lettras . . . . . . . .
Depósitos recebidos. . . . . . .

247:961#076
2.697:2338517

' f'i .'''¦' ' 
;¦¦"'¦At" J

150:0008000
273:8928896

3.369:0878489

DESPEZA

Importância despendida. . . . . .
Dita paga e não escripturada em exerci-

cios anteriores . . . . . .
Supprimentos feitos por empréstimo. .
Diversos valores . .... . . .
Movimento de fundos—saldo dessa conta
Depósitos—pagos . . . . . \ . , .
Saldo em 31 de Dezembro de 1887 . .

2.756:6918425

1:2088033
18:284§388
25:8008000

1:0698219
160:5048103
405:5308321

3.369:0878489

¦•:'¦•¦. ¦¦¦..'• 
/, ¦ ¦ a,--' •* ¦¦ ¦

'•¦¦' "¦ '¦ '¦' '¦,'.¦- ". ''¦¦.; ¦'•*>'v.

' ¦ "*-.'¦ ^ X ''A-

¦;¦.'¦ 
,'¦'¦:.¦¦¦.¦¦] ¦ ¦,.; v * ¦" -¦ ¦ ¦¦*/-.'¦ "

O saldo deste exercício que passou para o de 1887—88 achava-se
CMStituido da seguinte forma:*

Em lettras a vencer . . . . ,, „•« .
» depósitos—dinheiro 121:4388626
» » outros valores 142:5468720
» diversos valores pertencentes á fazenda

provincial . . . . . . . *
» poder do Banco do Brazil. . *. . .
» » de exactores ......

12:1878500

263:9858346

47:3948948'520857.0

81:4418957
405:5308321

Vc-se por esta demonstração que o empréstimo contrahido neste
exercício foi todo nelle empregado, porque no respectivo saldo não pas-
sou quantia alguma disponível para o exercício seguinte.

' EXERCÍCIO DE 1887—1888

Lm vlrtj ie do disposto no art. 31 da lei n. 1688 de IÍ de-Janei-
ro do corrente anno ficou este exercício reduzido a um só semestre — o
de Junho a Dezembro do 1887 —continuando nelle em vigor as leis ns
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1403 de 9 de Junho de 1882 e 1430 de 5 de Janeiro de 1884, proroga-
das por acto n. 156 de 9 de Junho do anno passado.

V> i'-;'-\ '•¦'¦'.':';* ;,.\i ''¦^'\:uV'i'-'.'-'.''l ¦-".¦- ¦ *. .' ':'.. ¦'.; ¦.,; ¦.'. í: ¦: ¦ •; i.'-."\. -**', .'¦¦. .• ..-Vò •! ;- i ."•''- .¦-';¦.-..'¦':¦¦'¦¦'¦ ,¦.".-¦'..-¦...-..••- ;--;...:¦ ..^ . * .. . ¦„ • ..*,.. .<¦.¦¦.. ¦-¦;.j-,y-!,>.'¦ ¦

i A receita arrecadada produzio a quantia de 1.19i:879$391, as-
sim classificada: «:

i .\

Ordinária . . . .. 
' 

.
Extraordinária. . .'¦¦','
Com applicação especial.

1.104:316j5S864
15:245Ü519
72:317j?008

1.191-.879S391

A despeza foi de 1.304:594*997, a saber:
Ordinária . . . . . . . ,. . .
Extraordinária  . . .
Por conta dos créditos extraordinários

abertos por actos ns. 168 e 173 de
9 de Agosto e 1,3 de Setembro do
anno passado para soccorrer a in-
digentes atacados de varíola .

1.222:969*753
78:58411024

3:041 P20
1.304:594*997

Estes resultados com relação a media da receita e despeza verifi-
cadas nos dous semestres do exercício anterior apresentam para menos
uma differença de 156:737*367 na receita e de 73:750#715 na despeza;
e confrontados entre si mostram um déficit de 112:715^606, que foi pre-
«enchido ¦ com fundos tomados por empréstimo a caixa de depósitos e
com as quantias apresentadas do saldo em poder de exactores, que pas-
sou do exercício anterior.

Pelo balanço encerrado em 30 de Junho próximo passado veriti-
cou-se o saldo deste exercício então existente e que passoupara o correu-
te,a saber:

Em lettras a vencer . . . . . . .
» diversos valores . . . . . . .
» depósitos—dinheiro . 68:947*221
» • outros valores 1Ó6:086|720
» poder de exactores liquido. .. . .

8:512g500
47:394*948

225:033$941
34:072*404

315:013^793

EXERCÍCIO DE 1888
.

Rege-se este exermeio pela lei n. 1688 de 13 de Janeiro do cor-
rente anno.
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Não tendo sido ainda recolhidas á Directoria Provincial as contas
de diversas estações relativas ao semestre findo em 30 de Junho do cor-
rente anno, não podem ser por ora ministradas informações precisas
sobre as operações deste exercício ; da escripturação, porém, effectuada
e dos balancetes já recebidos, verifica-se que por conta do referido se-
mestre foram até aquella data arrecadadas e despendidas as seguintes
importâncias:

: :

RECEITA

Ordinária . . . . .
Extraordinária. . . .
Com applicação especial.

7' j':yj\-. ¦

047:999^693
7:251íS379

. 54:611#439
1.009:8628511

wmmamtamamemàaamÊMP*.

DESPEZA
!SÍ

Ordinária
Com fundos oe aes,

870:506S370
15:775§446

886:2818816
mniirmuiir M—Bi nia

Não estão comprehendidas nesta demonstração as subvenções
provenientes de loterias extrahidas de conformidade *com os planos aetual-
mente em vigor; porque consistindo o beneficio destas no producto do im-
posto pago ao Governo Geral, só é recebido pela Fazenda Provincial em
depósitos para ser, como tal, entregue pela respectiva caixa á instituição
benefeciada.

. As quantias desta procedência recebidas durante o corrente exer-
cicio importam em 56:6008000 por conta das quaes foram entregues diT
versos benefícios na importância total de 41:967$777.

Também não figuram ainda nas contas do semestre a que me re-
firo as despezas relativas aos créditos extraordinários abertos no corrente
exercício, na importância de 4:7003000 para soccorrer a indigentes de
diversas localidades atacadas da varíola e nade 125:040^000 para os
concertos decretados nas picadas da Rocca do Monte, Caturrita e S. Mar-
tinho. •

7.7 ...7 '_,' ' : ;7;'-..7'\\a-V - '7/77 "¦•:"-":': v/.-7-' Y*-'"vv^-".'-,«-.¦•¦'" -¦'^' ~:¦ v:->:'.V.'7V7 '.•'.'-'"..- ':'---[' ' y:H.

Tomando em consideração a receita e despeza conhecidas e reali-
zadas até 30 de Junho ultimo, nota-se que aquella apresenta sobre esta
um excesso de 123:580,1695; esto facto, porem, nada tem de auspicioso,
e para compreliendel-o basta ter em atlençãò que sendo o semestre do
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aneiróa Junho aquelle em que mais avulta a exportação, fonte principal
de nossa renda, não comprehende, entretanto, despezas importantes que,
embora lhe pertençam, só são conhecidas e effectuadas em mezes poste-
riores, como os juros da divida e os garantidos á estrada de Novo Ham-
burgo, os vencimentos de Junho etc. ¦ ••

- ¦'. ¦•¦yfmA-

Esse excesso, pois, brevemente desapparecerá, convertendo-se em
dfyfèt, resultado este que se me afigura inevitável, porque ao passo
que as despezas decretadas não comportam grandes reducções, a receita,
que já foi votada com uma differença para menos de 8:145$40O em i*k
lação á despeza fixada, terá de sofrer notável decrescimento relativa-
mente a importância orçada em razão das causas a que já live'ocejg|lão
de alludir. #• * *

E' assim que a renda de exportação orçada no .corrente e^SPv
em 730:000$0üí)V tendo produzido no íksemestre de 1887 a qual|áf||g
5ií:9l85i2í, no !.° semestre do corrente attingiu apenas a 336:1745 wpl
apresentando, portanto, para menos urriá differença déí;215:763S750 elnj
relação áqualle. . *' *¦¦'...' § '? ¦'".. ¦'« k;

.'•4a">j"SHffira .:.;.¦:'•.¦;*. ../ ¦:'¦-...'.',.'." . i-, ¦'¦'.. .'¦ ¦¦ '¦'•', '.•'-;«.;¦.¦ : '¦"„'.¦: :.'¦'' ''¦/¦ :¦:''¦'.:.:, ., ;. ,"-,//-¦
,¦¦¦• ¦¦'¦V&: ¦ '. ".,/-•!'¦.¦ '.-.•.->.:•:¦¦ '¦¦•¦.. ¦•¦¦ ¦ ¦¦ .'; ¦-'.,¦¦ ¦; '}¦ <?..¦.' ¦

. ',. ;:.*, '¦'-¦: -f'v.. ¦. .¦¦....- * J

." O imposto sofre "escravos, orçado em 140:000^000 produziu ape-
nas 1:6625000.' v ' "^-. "' k. 

; 
*••• '•"/ ¦ .'. , .'".¦'% \ .,yXx::

'*0s novos impostos sobre vinhos e bebidas alcoólicas o sobre car-
xSoW pedra, orçados em 106:000^000, o primeiro e em 40:0005000 o
segunda, deram apenas no referido semestre, aquelle 46:2 3f79^, o; es-
te ÍI06587O. y* . '"' 

'•
0-

im destas outras verbas apresentam svmplòinas dje,decresci-
mento e autofisam o juizo acima externado. w«i* .;*#

'% '$%¦¦

k
~^v^F,r- •»•*«» ^••-/«-'•^ >ff*-*-imMm*T^t>*t*n~r******3* ^•s.<--i*-.;í,»»i'«<4.*»*«í,*t^' j,^ j^*. «. -.*. o»--j - ¦ »' _ . M^

v

a** *T.?f :%

Tendo-se verificado em Março do corrente anno que o^sàldo exis-
tente na caixa provincial era insumciente para oeborror as 'gppeiãs.-or-;;.
dinariás, e não podendo a caixa de depósitos, já desfalcada f^ÉvuUada
quantia fornecida nos mezes anteriores para o pagamento de ]»os e ou-'" trás despezas, continuar a fazer outros suDorimentos, forçoso foi contra-

-hir um novo empréstimo de 100:0005000 com o capitalista déf^cíotas, o
.Sr Joaquim José de Assumocão. que com o cavaiheirismkidevqlivtcm

dado provas em casos idênticos, suppriu promptameute aqueílà^quantia
nas mesmas condições dos empréstimos anteriores; isto é,aípraso de
um anno o juro de 6%.

t
k*^*
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O saldo das diversas caixas era no dia 25-do corrente ó scsraíntóí
Na caixa provincial . ,. . , ....'¦; ..-,.. 70:0530835

de lettras ,a vencer . .' 
*.i. 

. . 7:000500
de diversos valores , . ., . 47:3940948
de'depósitos--dinheiro 95:3fc%22
idem-outros valores 4 98^^720 293:3600642

^ , -.• •¦;yyy?Ai*!/f

417:8218925

."'sv* ':a^Í'" 'j\, 
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DIVIDA PASSIVA
W.

y't":

•*
' *• -(f.íK

¦Jfr

'$ÉP^

f*
A divida passiva da província que em 31 de .Dezembro do anno

passafo era de 3.433:9870880 teve no corrente exercício o seguinte ac-
crescimo: '':%"'¦' 

'¦ 
«*- ¦ -,. .** ¦ t;- " /

|Í|g£§g111111

-.Ay

¦&F "\m>y.

ffiÊÈk*
Emprestoo contraindo por lettra a praso

deiaPoe juro de 6%. 100:000^000 ¦¦¦^«mm»
Supprt^da caixa de-depositos 75:8330938 ^175:8331^* #«$

O

e eleva-se,'portantoi^ctualmente a* 
|ÉnstUuida pela seguinte fôrma :

apólices do empréstimo de i 881 do; Ditas th) cáese outras procedências
í Lettrás:a prazo de um anno e j uro J »
TSiifprimeniò da caixa de depósitos*;

f.6O9:82108í8
••• .

fi?
)) »

1 115:500^000
1.151:321081^

250:0001000
Í ,93:0000000
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^|*Ilfes são as informações que me occorrem para fazer conhecer
em r^umido^uadro a situação do thesouro provincial, outras, porém,
encoÉrâráyVil Ex.a nos balanços e relatórios da Directoria Provincial,
que étotralim^iènipdetalhes sobre ó|inesmo assumpto melhor o esclarece-
Vil O My';t'^ã. &\ .ví;i.:- •''.; . V
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A-crisf que peza sobre a producção da província não è um mero
accideiitevé infelizmente um estado que apresenta todos os caracteres
de longa (Jumfão, se não operar-se promptamente uma transformação
econômica^que deve ser raduígÉlíara cortar pela raiz os males que hoje
assoberbam nossa producção e nos ameaçam de total ruina.
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: 7; À criação de gado, que ainda è á principal fonte de nossa indus-
iria, soffre pelo depauperamento da raça, proveniente da quasi absoluta
falta de renovação do sangue e de cruzamento, assim como pela concor-
rencía dos gêneros similares da' producção platina, supportando aliás
grande peso de impostos; a lavoura, perdendo os seus antigos mercados

: para o feijão pela concorrência das províncias . centraes, e para o milho
pela .dos paizes píatinos, vô~se a braços com uma crise assustadora, que
só cessará com a transformação completa do nosso actual systema cfagri •

' cultura.
Resulta deste estado de cousas a absoluta necessidade de :
1.° Álliviarmos a producção dos impostos que mais a onerão,

que são os de exportação ;
2.° Derivarmos a colonisação, dos poucos mattos que ainda nos

restão para o campo, afim de ahi instituir-se a cultura de cereaes, que
já formaram em epochas idas a riquesa da província e que ainda hoje
são produzidos em larguissima escala nos paizes limitrophes:

3.° Conservarmos, o mais que fôr possível, as actuaes existências
de mattos, que constituem uma positiva riqueza publica e influem pode-
rosamente sobre as condições climáticas da região.

A necessidade dessa reforma radical impõe-se a todos os espiri~|
1 tos. 7

A imprensa tem reclamado em constantes estudos e trabalhos, a
opinião clama contra o actual estado de cousas por todos os seus órgãos
legítimos, entre os quaes oecupa lugar conspicuo o Centro Agrícola in-
duslriaí do Sul da Província, que á Assembléa, como posteriormente a
mim, dirigio-se solicitando reformas cabaes no indicado sentido.

A transformação do systema de impostos é uma urgente necessi-
dade e nesta operação devemos ter em vista dous pontos cardeaes :

Alliviar de impostos a producção ;
Crear impostos que protejam a nossa lavoura e industria.
Para álliviarmos a producção, isto é, o trabalho e seu fruçto, que

até agora era quasi exclusivamente tributado, é necessário extinguirmos
de todo os impostos de exportação, que em termo médio nos dão
730:0008000 por anno. '

Para compensar esta grande reducção da renda provincial, temos
,dous meios de que lançar mão : A decretação de impostos de consumo

r sobre gêneros importados que são ou podem ser convenientemente pro-
duzidos na província, e a decretação de uma imposição directa sobre a
propriedade territorial. 'V.' « y

A decretação de imposto de consumo por parte das províncias tem
sido inquinada de anti-constitucional, mas esta anti=-constitucionalidade



-!át

:l .,'. ':
¦VV .- ¥.?,'< ¦ ¦ ."¦¦! .' 

X X jÍ,

ÉS

v-^-;x'vêlÉ
' <¦ :*.¦'¦*• XV.f*,";.íV

é relativa. Ella só se dá quando a imposição provinciana prejudica a do
Estado, mas, desde que se trate de impostos de consumo com caracter
proleccionista para a producção provinciana, sem prejuízo para os inte-
resses fiscaes do Estado, é perfeitamente constitucional a decretação de
taes impostos pelas Assembléas Provinciaes.

O imposto territorial, é ainda muito justo e recommendavel, por-
que vai onerar a propriedade e não o trabalho. A propriedade territo-
rial constituindo uma espécie de monopólio do individuo em detrimento
da totalidade, é justo que quem delia goza pague a totalidade, que no
caso é a provincia, uma espécie de foro sob a forma de imposto

E' de conformidade com estes principios que proponho a decreta-
ção dos seguintes impostos, que subordinam-se todos ás idéas geraes que
acabo de ex pender e cujo producto preencherá amplamente a lacuna
aberta pela extincção dos 4 % de exportação, até agora cobrados :

IMPOSTOS DE CONSUMO

Farinha de trigo 500,000 t a I $000
Arroz 50,000 <s> a 18000
Vinho e bebidas alcoólicas .... .
Queijo, manteiga, fumo e seus compostos

500:0008000
50:000^000

100:0008000
80:0008000

730:0008000

IMPOSTO TERRITORIAL

250,000quadras de campode criação 1#500 375:0008000
40,000 » » terras de mattos

cultivadas a. . . . . . 3g000 120:0008000
1.225:0008000

Vê-se por este quadro que somente os impostos de consumo que
proponho, são sufficientes para preencher a lacuna aberta pela extincção
total dos direitos de exportação, mas o imposto territorial deve ser man-
tido, não só porque a provincia precisa de mais recursos, mas também
para preencher qualquer differença que se der na receita dos impostos de
consumo.
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Tratarei destes em primeiro lugar.

Como vê V. Éx.a, só proponho onerar o consumo de gêneros im
portados que são ou podem ser produzidos na provincia.
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Parecerá á primeira vista elevado o direito de tflOOO por arroba
de farinha de trigo ou de 6#000 por barrica de seis arrobas, mas é ne-
cessario animarmos o cultivo do trigo, que será a futura riqueza de nos-
sa lavoura dos campos, accrescendo que a farinha pôde supportar por tal
imposição, porque somente a differença do cambio a compensa: Ha dous
annos custava a barrica de farinha de trigo (de 6 arrobas) de 20$ a 28$000,
subindo não raras vezes a 30$ e 35$000; hoje, com o cambio médio de
24, custa a barrica de farinha de trigo 13$ a 16$000, mas o pão que os
padeiros vendem ao povo, não é maior do que naquella epocha. Que
muito é que elles, que hoje lucram cerca de 100 % sem darem pão
maior ao povo, paguem 1^000 de imposto sobre a barrica de farinha ?
A maior barateza da farinha não deu pão maior ao povo, mas impossibi-
litou quasi a concorrência do producto nacional com o estrangeiro, co-
mo prova o facto de que o moinho a vapor de Delfino Borges & C.\ em
Pelotas, pagava, em princípios de 1887, por sacco de trigo da província
6$500 até 7$200, ao passo que hoje, em vista da concorrência do gene-
ro estrangeiro, que é barato em conseqüência do cambio alto, só paga
3$800 a 48200, preço que mal compensa o trabalho do lavrador. Não
conseguiremos desenvolver o plantio do trigo sem a manutenção de um
direito proteccionista e o povo nada soffrerá com eile, porque também na-
da lucrou com a baixa de quasi 100 %, que houve na farinha. Os pa-
deiros, que agora desfructam o lucro, terão de supportar também o ônus
da imposição provincial, que redundará toda em proveito do plantio do
trigo na província, do qual depende em grande parte o nosso futuro eco-
nomico. O legislador, se assim o julgar conveniente, estipulará ques
baixando o cambio a 19, baixará também a contribuição a 500 réis.
por arroba; os 250:0008000, que neste caso teriam de ser'deduzidos da
receita dos impostos de consumo, seriam compensados pelo producto do
imposto territorial.

r

O mesmo caracter proteccionista é inherenteao imposto de SJOOO
por arroba de arroz importado na província. A província produz optimo
arroz em larga escala e esta producção tanto mais elevar-se-ha, quanto
mais cessar a importação de arroz estrangeiro, que não é de melhor
qualidade que o nosso.

. Em outro tempo podia allegar-se que o nosso arroz era simples-
m ente soccado, apresentando por isto máo aspecto; hoje porém dispõe a

província de grandes fabricas, munidas de todas as machinas necessa-
rias para descascar-se e polir-se o arroz, sendo o da província tão bom c
tão bem preparado, como o melhor vindo do estrangeiro.
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Vinho e bebidas alcoólicas (que aliás já foram tributadas no orça-
mento vigente), manteiga, queijo e fumo são productos da provincia queconvém proteger, tributando-se, na mesma escala do tributo já lançado
ao vinho e ás bebidas alcoólicas, os gêneros similares importados de
outros paizes Aceitando-se estes direitos de consumo que proponho,
não só se obterão recursos que nos habilitem a extinguir os direitos de
exportação, que oneram a producção, mas também protegermos a nossa
lavoura e o desenvolvimento cie culturas novas, que lhe darão seiva e vi-
da. Não curei de outros direitos de consumo, como por exemplo sobre
o assucar e o café, porque, sendo taes gêneros de producção nacional,
provocariam reacção contra o nosso xarque nas províncias productoras e
com isto prejudicariam gravemente a nossa principal industria

Em relação ao imposto territorial, cujo estabelecimento já justifi-
quei, tive também em vista o plano geral que me guiou na apreciação
de nossa situação econômica Proponho somente a tributação directa dos
campos de criação e das terras de matto cultivadas, não tributando as
terras de campo cultivadas, porque é nosso desejo derivarmos a coloni-
sação para os campos, nem as terras de matto incultas para não impellir,
pelo peso do imposto, os proprietários dellas a colonisal-as, o que ira-
portaria na destruição dos últimos mattos que nos restam, infelizmente
já em desvanlajosa proporção, e que devem ser zelados e conservados por-
que constituem fonte abundante de futura riqueza.

Assim pois avaliando a superfície da provincia em 8.400 léguas
quadradas, considero que temos:
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Terras ainda devolutas ......
» .possuídas de mattos incultos e cam-

pos cultivados . . . . . . .
» de mattos cultivados . ... . .

» de campo para criação. . ...

800 léguas

»1.800
800 »

5.000 »

8.400

' . y i',;. ' ,//
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5.000 léguas quadradas de campos de criação prefazem a quanti-
dade de 250.000 quadras de sesmária, que, sendo tributadas á razão de
1 $.50.0 por quadra, produzem os 375.000^000 do quadro acima.

As 800 legoas de terras de matto cultivadas, que representam as
colônias e a lavoura nacional, dão 40,000 quadras de sesmária e, tribu-
tadas a 3#000 por ser maior o sou valor intrínseco, produzem os
120.0001000 do mesmo quadro.
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Sei que a imposição directa provoca sempre resistência nos tribu-
tados, que estão habituados ao pagamento indirecto da contribuição ;
mas sei também que o mesmo estancieiro, que aqui reclama contra o

pagamento de 1$500 por quadra de sesmaria, paga por suas terras no
Estado Oriental, 3 pezos por quadra sem reclamar, sem queixar-se Al-
legara elle que ha lá uma excellente policia rural e um serviço de ter-
ras perfeitamente organisado; mas é para que possamos crear idênticos
serviços, que precisamos lançar este novo imposto, similar ao da Banda
Oriental.

Estou certo de que, attendèndo ás considerações acima expostas e
ampliando-as pela acção das próprias luzes e pela inspiração do pátrio-
tismo; prestará V. Ex.a relevantissimo serviço á província, patrocinando
a reforma do seu systema tributário de conformidade com as exigência,
da crise econômica que atravessamos, mais como conseqüência de nossa
incúria do que das contingências naturaes desta terra rio-grandenses
tão favorecida pela natureza.
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O numero relativamente avultado de immigrantes que entraram
na Província nos primeiros dias deste anno, inspirou ao meu antecessor
a esperança, que elle' expressou em seu relatório, de manter-se tão li-
songeíra condição do progresso de nossa colonisação.

Assim, porém, só aconteceu durante o primeiro trimestre, em
¦¦-%¦¦'¦ "k"- 

¦ x

que as entradas subiram a 2:181, sendo apenas 015 as dos mezes de
Abril a Junho.

Procuraram, portanto,
findo,.... 2.796 immigrantes,
seguinte quadro:

a Província, no semestre proximamente
que tomaram os destinos declarados no
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Do exposto se evidencia que a immigração continua a ser de pre-
forencia dirigida, como ja tive oceasiao de dizer em documento idêntico
a este, para outros pontos do Império, os quaes aliás não offerecenr ao
colono-melhores condições de estabilidade
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Acha-se na Corte, aonde foi chamado em serviço pelo Ministério
da Agricultura, o Inspèctor Especial interino das Terras e Colonisação,
Engenheiro Manoel Barata Góes, que deixou ao seu ajudante, Domingos
Gonçalves Leite, a direcção do respectivo escriptorio.

Foi-me informado que no edifício cm qü3 se alojam os immi-
grántes que chegam a esta capital tem elles continuado a receber o con-
veniente tratamento, de accordo com o eontracto provisório que existe
para sua alimentação.

Poucas reclamações tine hão sido fe:tas contra o fornecimento
d'ssa alimentação procede n do facto de se retirarem alguns dos ditos
iaímigraulès levados por seiis Compatriotas já aqiíi estabelecidos, de mo-
de que em horas de refeição, designadas entretanto por vários escriplos
em italiano, acham-se ausentes apielles queixosos, que voltam á hospe-
daria ás vezes já de noute

Para o serviço de transporte e lambem de alimentação teve or-
dem a Inspectoria Especial do Colonisação pira celebrar eontracto, que
uao foi ainda approvado pelo Governo.

A' vista do que me expendeu a citada Inspectoria sobre o modo
por que presentemente se faz semelhante transporte e conveniência de
ser quanto antes posto em execução o novo eontracto, que estabelece
muitas condições de commotidade para os immigrantes, officiei ultima-
mente ao Exm.0 Snr. Ministro da Agricultura a esse respeito.

;¦ ".¦ : -I

No eontracto a que me refiro não foram tomadas as medidas ne-
cessadas para que tenham tratamento medico os immigrantes que adoe-
cem em transito para as colônias, tratamento que aqui na capital é pago
por visitas ao medico que se encarrega delle.

Da falta daquella providencia resultam inconvenientes que expuz
ao Exm.0 Sr. Ministro da Agricultura em officio de 1. de Abril ultimo,
com o qual submetti á sua apreciação a proposta di augmento do pes-
soai que o Engenheiro Manoel Ba-ala Góes j*ilgo_ nece sario para allen-
der convenientemente a esse serviço ,..-

Fazendo-o, porém, não me Limitei a apoiai* essa proposta, pois
julgo também necessária a nomeação de um medico, que examine os
immigrantes ao chegarem a esta captai, trate dos doentes cujo estado
pouco grave não exija que se recolham ao hospital da Santa Casa de Miseri-
cordia e vá ate as villas de S. João e S Sebastião e á estágio da estrada

1 í
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de ferro na margem de Taquary quando -nesses pontos estiverem os
doentes

iWf :¦'¦','
¦'¦'. • i*. í .....

'("¦'/

¦ Parece-me e já me constou mesmo que o Governo resolveu at-
tender a primeira necessidade indicada do augmento do pessoal, sendo
do numero de taes medidas a que me foi communieada pelo Exm ° Sr.
Ministro da Agricultura em aviso de 16 de Julho ultimo, pelo qual man-
dou que tenha exercício do respectivo cargo na dita Inspectoria Especial
o Porteiro Archivista da extincla Repartição de Terras Publicas, Manoel
Henrique da Silva Fróes.

Quanto ao tratamento dos immigranles nas colônias, está confia-
do ao Dr. Ângelo Dourado, medico em commissão dada pelo Ministério
da Agricultura.

Esse medico tem-se encarregado de debellar a epidemia da va-
riola em vários pontos da região colonial abrangida pela sua commissão
e ainda ultimamente obtive do Ministério do Império a joncessão de um
credito de 5:000#000 réis para o mesmo fim na ex-colonia D. ízabéí,
credito de que não fiz uso por motivos que retardaram a applicação de
semelhante providencia, como V. Ex. poderá verificar pelos dados exís-
tentes na Secretaria do Governo.

A administração das colônias, embora emancipadas, continua
confiada a commissões de engenheiros e agrimensores encarregados da
medição de lotes e estabelecimento de immigranles, commissões essas
que estão immediatamente subordinadas á Inspectoria Especial das Ter-
ms e Colonisação.

Por avizo de 13 de Julho findo communicou-me o Exm.0 Sr. Mi-
nislro da Agricultura haver removido o Engenheiro Júlio da Silva Olivei-
ra de Chefe da commissão das ex-colonias Conde d'Eu, D. Izabel e Al-
fredo Chaves para idêntico logar na ex-colonia Castello, na Província do
Espirito Santo, e desta para aquellas o Engenheiro José Montaury de
Aguiar Leitão.

O serviço da colonisação tem custado grandes sacrifícios pecunia-
rios quer á Província quer ao Estado.

Já em documento da natureza deste tive occasião de referir o es-
tado irregular da colonisação provincial; agora alludirei apenas ao da
mantida pelo Governo Geral.

A partir da medição e demarcação de lotes, que foram muitas
' 

vezes realisadas imperfeitamente, vários fados hão concorrido para a in-
certeza dos limites da propriedade territorial e ainda para a da posse e
dos direitos do occupante ou comprador.

A natural inconstância humana, a especulação, e outras causas
têm dado logar a grande numero de transferencias de domínio umas
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combinadas e effecluadas somente entre os colonos, outras determina^
das, apuadas ou maniidis por socóesíivas administrações das colônias.". ; >- A esta Presidência chegam freqüentes reclamações ou pedidos que
liio dão a conhecer essas transaecões em qme uns colonos cedem a oü~
tros os respectivos lotes, ainda não pages á Fazenda, mediante iodem-
nisacão das beiufeitorias ou por. outros modos.

, ¦ Sabe-se, que a divida dos colonos está ainda qoasi inteira por co-
brar. y:yy' '..-"••' '•.¦•'; "¦• 

' ¦
O regulamento approvado por decreto n 3784 de 19 de Janeiro

de 1867 dispõe que o colono não pode sujeitar a ônus real de qualquer
natureza o lote comprado a prazo, nem as beinfoilorias que com as ler-
ras,ficam hypothecadas á Fazenda. /

•¦'..'... ¦¦ ' y. ...... ¦, „-. -yi..: ' ¦¦'¦.:'¦¦ ¦¦;-¦¦.'

A' vista, pois, de semelhante disposição, são nullas aqnelías iran-
saceões. : :,"-¦. .¦.¦¦¦¦

Em muitos casos pede.11 os colonos previamente autorisação para
fazerem as aliudidas transferencias: em outros veriOcá-se entretanto que
o lote tem passado-suecessivãmente do respectivo concessionário a va-
rios oecupantes, com a circumstancia ás vezes de não se achar na c 31o-
nia ou em outro logar conhecido .0 mesmo concessionário

Essas múltiplas e varia ias transaecões limita n-se ás vezes a unia
fracção de lote.

¦ "" Por vezes também um lote abandonado é pretendido por qual-
quer colono e a este se pretende impor a obrigação de pagar toda a di-
vida do concessionário ausente.

Semelhantes factos affectam de perto as relações do Estado, cre-
dor, cornos colono?, devedores; trazendo os graves inconvenientes de
tornar incerta a posse por parte destes e difficulíar áqueíle a cobrança
da divida.

Este assumpto, que exponho imperfeitamente, é digno, a meu
ver, de especial attenção e desde a primeira vez que administrei a Pro-
vincia iniciei o seu estudo, para o qual tenho solicitado o auxílio da
Inspeciona Especial de Terras e Colonisação e da Thesouraria-dcuFazeh-
da e cujo resultado era minha intenção submetter á consideração do Go-
ver no, a quem cabe providenciar a esse respeito

Não cheguei, porém, a completar o dito estudo, dependente ain-
da de informações ou dados que requisitei da Thesouraria de Fazenda

Quanto ao serviço da colonisação provincial, pouco pude fazer no
sentido de melhorai o, com os meios concedidos pela Assemblea Legis-
lativa cm sua ultima reunião. Alei do orçamento vigente autorisou,
no art. 3ft, § 14, a discriminação das terras da Província e a venda dei-
Ias em lotes de 484000 metros quadrados; mas para a execução de se-
melhante medida pareceu-me insufficiente o meio decretado, da nomea-
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cão de 3 agrímenspres encarregados dos serviços das colônias de Santo
Ângelo, MonfAlverne e Nova Petropolis, com a gratificação annual de
í : 2001000 réis cada um. '•'/ '.'

De taes cargos só preenchi um, nomeando para a primeira das
ciilas colônias o Engenheiro Alfredo Álvaro da Silveira.

Deixo a V. Ex.a a resolução de algumas reclamações de partícula*
res sobre invasão de suas terras pelas colônias da Província'..

O meu antecessor, á vista do relatório do Engenheiro João de
Freitas e Castro, encarregado de proceder á discriminação entre as ter-'ras 

de Nova Petropolis e as de Felisberto Soares de Oliveira e José Soares
de Oliveira, determinara á Direciona da Fazenda Provincial propuzesse
õ melhor meio de se removerem os obstáculos que tem impedido a dis-
tribuição de lotes da linha Faria. Lemos, para ósquaes têm continuado a
¦apparecer. pretendentes

O Procurador Fiscal da Fazenda Provincial estudou semelhante
questão e indicou o meio que julgou conveniente ; dando o parecer que
a Direciona Provincial transmitira em cumprimento daquella ordem e
que V.-Ex.a apreciará.

Foi-me presente o relatório do Chefe-da 2.a Secção da Directoria
da Fazenda Provincial, Graciano cie Azambuja Cidade, o qual, tendo se-
guido a continuar a sua commissão nas colônias, suspendeu entretanto
essa commissão depois da inspecção da colônia S. Feliciano.

Nesta parte da região cotonisada pela Província continuam os in-
trusos a devastar os mattos, com grave prejuízo para a Província ; pelo'
que officiei.ultimamente ao Dr. Chefe de Policia para que as autoridades
que lhe são subordinadas dos moniíipios da Encruzilhada e Camaquam
não consultam em tal devastação. -

Além das informações contidas no relatório a que me refiro,
constaram-me fados sobre os quaes na mesma oceasião em que deter-
minei a citada providencia recommendei se façam indagações, para á
vista dellàs proceder a Presidência Como fôr de lei.

No citado relatório encontrará V. Ex.8 dados e informações sobre
o

fertilidades do solo, população, producção e outras condições de S. Feli-
ciano, bem como acerca do que oceorre quanto ao domínio de terras
compradas a particulares e annexadás á dita colônia.

O referido Chefe de Secção da Directoria da Fazenda Provincial
foi vjepois, por ordem minha, até a colônia Nova Petropolis, para reee-
ber a importância da divida dos colonos que a quizessem pagar antes do
dia 6 de Junho findo, aproveitando assim a disposição da lei n.° 1600
de 6 de Dezembro ultimo, que marcara o prazo de 6 mozes para esse
pagamento com retevação dos juros vencidos.
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Foi diminuta a arrecadação, como participou aquella Directoria
em officio de 14 do citado mez de Junho.

Com uma carta do Cônsul Geral do Império em Antuérpia che-

gou-me ás mãos a proposta que fazia um negociante dâquella praça para
introduzir na Provincia, mediante a concessão de duas léguas quadradas
de terras, vinte e cinco famílias belgas.

Em vista da lei provincial n.° 1610 de 28 de Dezembro do anno

passado, não podem as terras da Provincia ser vendidas senão directa-
mente aos colonos e em lotes não maiores de 484,000 metros quadrados;
pelo que submetti aquella proposta ao Exm.° Sr. Ministro da Agricultu-
ra que resolverá se ao Estado convém a sua aceitação.

Repartição de obras publicas
1 *

1:y.: '-, .,.¦¦. ,,¦¦¦' . -v ' ¦¦ " .¦¦ i
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Continua a dirigir esta Repartição o Engenheiro José Francisco
dos Santos Queima.

Acha-se vago o logar de 1.° Engenheiro, pela exoneração que, em
22 de Maio ultimo, concedi ao Engenheiro Antão Gonçalves de Faria.

PICADAS DA BOCCA DO MONTE, CATURRITA E S. MARTINHO

Para cumprimento do disposto no art. 25 da lei n. 1688 de 13
de janeiro do corrente anno, examinados pela Repartição de Obras Pu-
blicas a planta e orçamento, que á Assembléa Provincial apresentara Ce-
zar Ferreira Pinto, dos concertos e melhoramentos das picadas acima re-
feridas, ordenei em 7 de Abril que se chamassem concurrentos á cons-
trucçâo de taes obras. y

Na praça aberta foram recebidas duas propostas: uma do dito
Cèzar Ferreira Pinto e outra de Chaves & Almeida.

Pelas razões constantes da actâ com que me foram cilas presentes
ê de accordo com a maioria da competente junta, resolvi aceitar a pri-
meira daquellas propostas, mandando celebrar contracto nos termos dos
officios que a semelhante respeito expedi em 7 de Maio findo, afim de
serem garantidos os interesses da Provincia.

Esse contracto foi approvado a 22 do citado mez de Maio, sendo
de 121-.440S0O0 o preço estipulado para todas as obras, menos 8 % do

que na proposta á Assembléa pedira o contractante, que na concurrencia,

por motivos que explicou, fez aquella reducção.
Em vista de proposta do Director das Obras Publicas, attendendo
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á citada difíerença para menos da autorisação legal e á falta de pessoal
na respectiva repartição, nomeei o Engenheiro João de Freitas e Castro
para fiscalisar a execução das obras, mediante a gratificação mensal de
300^000.

Calculando em 1 anno o tempo durante o qual será necessário
manter semelhante fiscalisação e consequentemente em 3:60Q$000 réis a
despeza delia, abri, por acto do referido dia 7, um credito de 125:040$000
réis para o pagamento do todas as despezas de construcção e fiscalisa-
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ESTRADA DA ESTRELIA A CONDE DEÜ

Para conclusão desta estrada faltam ainda alguns trabalhos, que
se estão executando e que deverão importar em 2:8808000 réis.

Addiçionada esta somma á de 4:533W:> réis, paga por trabalhos
executados, elevar-se-á a 7:413,1063 a despeza feita por conta da verba
de 8:6281556 réis consignada no \ 12 do art.oSl.'° da lei do orçamento
vigente.

Já mandei chamar concurrentes para a cobrança do pedágio da
referida estrada.

'¦hM-Z
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ESTRADA PRESIDENTE LÜCENA

A verba consignada no orçamento vigente para a conclusão da
estrada - Presidente Luceua -, foi insuficiente para oceorrerao paga-
inenlo dos trabalhos (mães realisados na mesma estrada, porque pela
dita verba pagaram-se duas contas, da somma de 759j000 réis, relati-
vas a despezas feitas no exercício passado.

Restavam apenas 51 i $0'i0 réis • importando os mencionados tia-
bàlhos finaes em 850I0ÓÔ réis.

Ordenei pois que, com aquella quantia, fossem parcial e propor-
cionalmente pagos os empreiteiros contemplados na ultima folha apre-
sentada pela Repirtiçao de Obras Publicas; ficando o restante pagamen-
to adiado para quaiiloa Assemblèa Provincial decretar a competente
verba.

Na conformidade do li posto no g M do art." 3 n da lei do orça-
muito vigente, mandei chamar concurrenles para a cobrança do péda-
gio da estrada do que se trata
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Ao'Dr. Chefe de Policia expedi ordem para averiguar a procedeu-
cia da denuncia, feita .ultimamente ao Director das Obras Publicas, cie
haverem aleuns moradores da'linha Nova arrancado a madeira de ti cs

estivas da estrada.. ¦•:¦ ¦.'. ¦
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ESTRADA DO. CHICO PINTO

Foram orçados pela Repartição de Obras Publicas em 9:76204CO
réis os concertos- de que. necessita esta estrada.

A Assembléa Provincial resolverá . sobre a
certos, cujo projecto, que se acha na Secretaria do
lhe presente, em sua próxima reunião.

execução desses con
d

Governo, poderá ser

./

h o »*n:STRADA DA COSTA DA SERRA
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, Os moradores da freguezia da Candelária, no districto da Coslí
da Serra, do municipio de -Rio Pardo, pediram á respectiva Gamara a
construcção de uma estrada de rodagem dáquéllá íréguc/ia aos campos
de Cima da Serra. ¦;

Àesla. Presidência dírigíu-se a referida câmara soiiGi1ando.com
empenho que fosse examinado o terreno e orçada a despeza de laj me-
,llioramen!o. "

Expedi ordem para que um empregado da Repartição de Obras
ublicas proceda aos necessários estudos afim de. ?er o proieclo da dila

estrada de açcôrdo com a cilada câmara submettido. á Assembléa Legis-
lativa Provincial, que na sua próxima reunião resolverá sobro a concessão
da competente verba.

ESTRADA DÁ ESTHELLA A SOLEDADE

rk
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Expondo a.necessidade cTe ser-construicia esia estrada, pediu'.6
Engenheiro Director cia Repartição de Obras Publicas auíorisação [sara
mandar proceder a desmattamerilos a partir da pevoapo de S. Gabriel
até os campos da Soledade.
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Attentas as precárias condições financeiras da província, deixei
de aUender a este pedido com baslantè pezar, pois a estrada der que se
traia e cujos estudos foram auiorisados pela lei n.° 1403 de 9 Ét^Junho
de 1882, é realmente de grande necessidade e importância. -
^g||^gÍ^^^||Siéi^|j|^í^^^ os habitantes da Sole-
dade e Passo Fundo, que ora gastam mais do dobro para fazerem o mes-
mo traiecto. ^

Aberta esta estrada, orçada em i4:0OG$GOO réis/tendo o seu
ponto inicial na povoação de S. Gabriel, todos os productos •daquelies
dous municípios—hão de procurar o rio Taquary, de.que,são tributários
forçados pela'facilidade de communicação com a capital.
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ESTRADA DE TAQUARY A COLÔNIA D. MANOEL A
'¦'•'-¦: 
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Organisados pela Repartição de Obras a descripção e orçamento
dos concertos necessários á esta estrada, na importância de 1:715050,
enviei-os u^n mente á Câmara Municipal de Taquary afim de que faça
executar semelhante melhoramento qnando lhe for entregue, para ter a
applicnçno designada no % 16 do art.° 1." dalei vigente do orçamento, a
quota que lhe compete do producto do imposto fluvial.

*' 
¦

PICADA DO RICARDINHO
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- A Repartição de Obras Publicas, a quem eu expedira ordem para
orçar os concertos necessários á estradado Ricardinho, no município de
Caçapava apresentou-me^sse orçamento, que importa em 4:224$Q0O
réis e fica na Secretaria do Governo, afim de ser opportunamente sub-
mettido á Assembléa Provincial.
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PONTE DO RIO CADEIA, NA LINHA NOVA •+-'

*M
Estando concluída esta ponte, mandada construir por adminis-

tração, ordenei que se chamassem concurrentes para a cobrança do res-
pectivo pedágio.

OS empreiteiros da construcção da mesma ponleMeixaram de ser
pagos de trabalhos na importância de 8:653$788 por não haverem sido
consignados no orçamento provincial vigente fundos para essa despeza.
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sobre cujo pagamento a Assembléa Legislativa Provincial resolvera em
sua òrolimareunião. 
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'C '-.'..;>PONTE" 
DO TAQUARANCHIM:'
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A Câmara Municipal de Santo Ângelo celebrou contracto com
Joaquim Rodrigues Duarte para a construcção desta ponte, pela quantia
de 1:8708000 réis.

Approvando, em 22 de Janeiro ultimo, esse contracto, mandei
que, por conta da consignação constante do art.0 3.°,! 30, da lei do or-
çamenlo provincial vigente, fosse entregue á referida Câmara aquella

quantia. í
%:•,'

PONTE DO JACUHY, NOS LIMITES DA CRUZ ALTA E PASSO Yhl
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Peia lei n.° 1617 de 21 de Dezembro ultimo foram autorisados os
estudos necessários pára a construcção de uma ponte mixta no rio Jacu-
hv, nos limites da Cruz Alia e Passo Fundo,

As Câmaras destes dous municípios, ás qtiaes me iiavia dirigido
para que, de accònlo ambas, como dispõe o art.0 2.° da cilada lei, esco-
lhessem o local em que convém construir a ponte, nomearam commis-
soes que procederam á indicada escolha e cujo parecer já foi transmitti-
do á Repartição de Obras Publicas paia providenciar cm tempo.

PONTE DOJACÜHYSINHO

A citada lei n." 1017 autorisou também os estudos de uma ponto
mixta sobro o Jacuhysinho, na estrada da Cruz Alta á Soledade

A câmara deste ultimo municipio, á qual me havia dirigido,
apresentou um projecto que fizera orgauisar» t

Esse projecto, porém, resentindose de alguns defeitos eervirá ape-
nas de base para um outro que a Rôpartiçâó de Obras Publicas organisa-
rá, como ordenei e:n 6 de Marco ultimo.

Kp

\ - .--

PONTE DE S. SALVADOli

Esta ponte, construída por José Ncdcl e cujo prazo de garantia

¦¦/
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achava-se lindo* foi definitivamente recebida á vista do resultado 4e*sív-
me a que procedeu ultimamente o Director da Repartição de (Eras Pu-
blicas. *;".'"- y , ,•'-:¦¦' >; /

PONTE DO PÂNTANO GRANDE

..•y5..V ;¦ ¦/¦: ¦-:;/.: ¦::-, : - )¦'--
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*' ô-l|Constando»me que o aterro desta ponte/ no municipio de |fo
Pardo, era muilo estreito e Íngreme, ordenei á Repartição de Obraé Pú~
blicas que verificasse semelhante facto, organisando o orçamento das
obras necessárias para melhorar aquelle aterro.

Foi-me presente esse orçamento, na importância de 989^120
réis. . ¦ y~

Não podendo ser despendida essa quantia pela Provincia, que éi-
tretanto já fizera o sacrifício da construcção da ponte, resolvi dirigir fie
á Câmara Municipal de Rio Pardo afim de que ella, attendendo á ur-
gencia do mencionado melhoramento, resolvesse sobre a. sua exeát=#b
medianteos recursos de que despuzesse. "^

A dita municipalidade respondeu que os recursos de que dfefu1
nha nâo lhe permittem mandar executar as obras.

y.
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ATERRADO _ PONTE DO GRAVATAHY

t ' ¦ ??,!«

Acham-se na Secretaria do Governo a descripçâo e orçt
a Repartição de Obras Publicas organisou oor ordem minhas
tos que são necessários ao aterrado e ponte do Gravatahy.

Importa o mencionado orçamento era 11:106$ 150 ràig.

to/que
s-coneer*

¦;-¦¦•
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Estrada de ferro dè Porto Alegre a Novo Mbiuto m

•yy

.¦/.-'.--..y

A Provincia lempagopo^uaim^ oca-
pitai de 1.800:0098000^ garaatidos a: esta estrada* cu# Suí^mtendên-te
já apresentou a conta dos relativa ao j^^^É^Éi^^í^^

Esses juros assim «pagos até o segaad© seroestr^ide-1887! elevam-
se á considerável somma de 2.325:246í|086 rét, distribuída coma â^ tê
do seguinte quadro y
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Comquanto se haja observado algum augmenlona receita dessa
estrada, semelhante facto não pôde -inspirar a esperança de ser a Pro-
vincia em futuro próximo ou ao menos certo libertada do pesado ônus
dos juros, porque aquelle augmento tem sido diminuto e vacillante, in-
fluindo para isso diversas cansas.

A acta, cuja traducção foi aqui ultimamente publicada, da assem-
Méa geral dosaccionistas realisada em Londres a 18 de.Abril do corren-
te annóY refere-se á diminuição inesperada da receita de 1887, a par do
augmento da despeza. No dito documento explica-se a razão daquella
diminuição : sendo cinco oitavos da receita do trafego provenientes do
de passageiros, baixará essa' receita por não se ter reaüsado à popular
festa de Jl S.* dos C\iavegaates e por igrem as chovas impedido o tíafego
dâS fesUs de carnawal e de tyen^ de passeio.

/l!!cAde-se lambem na refèrtía scb a umddeducpáò feita por oc-
caôiáodo pa^mentDde juros feâUsado €m /l^ia do anno possado 5
ecomo esie procedimento, segundo sedecjâra m'o $%r&dou à directoria
em Londres, passoa exfsoros precedentes queo determinaram e o jus-
üficam.

"' *
Na conformidade do contracto da-Companhia são os juros pagos

"- ;
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por semestres vencidos, | vista do balancete da receita e despeza de taes
períodos de tempo. 7,. . - 7

Assim,. é claro que nao pode qualquer verba de despeza de um
semestre figurar no balancete do semestre immediatamente posterior.
M Foi entretanto o que aconteceu no segundo semestre de IliUÜ

Ordenado o pagamento dos juros integrâes deste semestre na im-
portancia de 77:982^800 réis, foi esta somma recebida pelo Superinten-
dente da estrada. ., .' ;

: • Verificando-se, porém, da acta da conferência das contas realisada
entre o citado Superintendente e o Engenheiro Fiscal que o exce§so; da
despeza sobre a receita provinha de haver sido incluída na primeira uma

i verba relativa á ajuda de custo abona Ia em 1885, ao mesmo Superinten-
dente e ao. mestre das officiaas contractado em Londres, declarou a Pre-
sidencia áqueiie empregado e representante aqui da Companhia, de ac-
côrdo com os pareceres do supracitado Engenheiro, do Dr. Procurador
Fiscal e do Dirèclor Geral da Fazenda Provincial, que lhe cumpria res-
tituir ao cofre cia. Provincia, se não preferisse que se effectuasse o aba- ¦;
timento no primeiro ajuste de contas, j que de mais recebera em face dos
art.03 !5e30 do contracto da Companhia modificado pela lei n. 745 de
29 de Abril de 187!, ' -' "

D'abi a deducção arguida, que, feita em Agosto de 1887, impor-
¦toa em 3:7i9#áy4 réis.

¦ Em lace de varias reclamações recebidas sobre essa glosa, têm si-
do aqúelle ácto da administração mantido sempre sem embargo dashiu-
danças de presidente, porque nenhuma razão pôde alterar o fundamento
dotal resolução.'

~-- 
¦¦ "'¦•¦"•¦'. 

Àllegou a Companhia, por intermédio do Superintendente, que
erajegitima a referida despeza feita no 2° semestre de 1885 com a via-.»
gem de empregados da Inglaterra ao Brasil, e que por erro fora elia omit-
tida nas contas do dito semestre.

Ora não se tratava cia legitimidade da despeza, que seria tomada
em consi leração nas contas do semestre em que se realisára sem influir
ná>¦ importância dos juros, pois apenas a.ugmeníaria o dkfieü então reco-
nhecido/ Oyrrode escripturacão confessado pela Superintendência da
eBtrãda.nSo oodia anrovtfiar a Gomo&niiia oara ano aliar o saldo real
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que se -deu no lzs semestre de 1887, ;:'
: " ' Toda a-íiuesíão resome-so era frueuina/desoeza^de corío semestre

e auno foi escrioturaüa em semestre o anno diversos produzindo um falso
í '•-• •..' .. 
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l :h-í.oeara um excesso aareceita, sonre aaesoeza. peto que nao mana :i2~

a Companhia direito, na forma deseu Contracto, aos juros integrâes
r
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Acha se na Secretaria do Governo toda a correspondência trocada
a este respeito. n • /

Voltando, porém, á pouca probabilidade de ser a Província breve-
mente libertada do ônus que lhe produz esta estrada, cabe-me declarar

que julgo digno da attenção dos poderes públicos provinciaes o que ria
acta a que me hei referido se diz acerca do seu prolongamento.

Penso também que só desse modo augmentaria a renda da estra-
da ao ponto de dispensar a garantia de juros.

Assim, para preparar a solução que não pode deixar de ser uma
aspiração dos poderes públicos provinciaes, expedi ao supracitado Dire-
ctor da Fazenda o seguinte officio :

5;a Secção. — N.° 1046 Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.
Palácio do Governo em Porto Alegre 31 de Julho de 1888.

IVm ° Sr

í'j'y 
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Incumbido de reunir os dados necessários para habilitar a admi-
nistração a julgar das condições da Companhia da estrada de ferro desta
capitai a Novo Hamburgo e do desenvolvimento de sua receita e despeza,
apresentou V. S.a em 17 de Fevereiro de 1886 o resultado do estudo

que fizera a tal respeito,
No seu relatório, que tenho á vista, referindo-se aos enormes sa-

crificios que aquella empresa tem custado á Provincia, examina \. S..tt
os alvitres de que porventura se poderá lançar mão para libertar a mes-
ma Provincia do ônus dos juros que garantiu, optando pelo prolonga-
mento da estrada.

E' do mesmo parecer o Engenheiro Director de Obras Publicas,
fiscal da dita estrada, como V. S a poderá ver do relatório que annexei
ao meu de 27 de Outubro do anno passado.

Também na acta, cuja traducção foi aqui publicada ultimamen-
te, daassemblêa geral dos accionistas realisada a 18 de Abril ultimo em
Londres, se trata desse prolongamento como condição essencial do aug-
mento da receita.

Cabe-me declarar qüe participo da convicção assim unanime-
mente expressa de que só por esse meio conseguirá a Provincia alliviar o
seu cofre da avultada despeza que annualmenle faz como pagamento
dos juros á empreza de que me occupo.

Ou construindo a Provincia aquelle prolongamento e confiando
o respectivo trafego á companhia para esta gosal-o pelo tempo do privi-
legio que tem para a extensão actual da estrada, com a_eondição de ficar
a Provincia exonerada do pagamento dos juros garantidos ; ou concedi-

/.
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da á mesma companhia autorisação para construil-o e gosal-o por deter-
minado prazo desistindo ainda em compensação quer da citada garantia
quer de parte delia; ou finalmente de outro modo estabelecido em accôr-
do prévio : haverá sempre vantagem para a Provincia

Autoriso pois V. S.* a entrarem negociação com a dita corapa-
nhia, representada aqui pelo Superintendente da estrada, afim de se
chegar a um accordo definitivo tendente a exonerar a Província do pesa-
do compromisso a que está sujeita. V..S.a proporá os alvitres que lhe
suggeriro estudo desta questão, para, habilitada a administração como
consentimento da companhia, proceder convenientemente appellando pa-
ra o Governo Imperial, de cujo concurso não se poderá prescindir para
melhoramento que immediatamente aproveita ás colônias italianas fun-
dadas pelo Estado, as quacs não tem viação regular.

Deus Guarde a V. S.a
Rodrigo de Àzambuja Villanova.

Sr. Director Geral da Fazenda Provincial

ESTRADA DE FERRO DE PELOTAS A S. LOURENÇO 
" "

Luiz Juvencio da Silva Leivas, cessionário do privilegio da estrada
de ferro do Pelotas a S. Lourenço, solicitou permissão para empregar na
constrncção da mesma estrada o systema — Larligue —.

Ouvi a tal respeito o Director da Repartição de Obras Publicas,
Pertence aquelle systema á classe dos de um só trilho e suspenso;

achando-se descripto no tratado especial de estradas de ferro de Hensin-

¦5ie&

ger von Waldegg.
Permitlindo dispensar desapropriações de terreno, transpor cur-

sos d-aguá sem custosas obras d'arte e não tendo senão uma roda em
cada eíxo, po iem-se admitiu curvas que nas estradas de ferro communs
são impossíveis.

Addicionando se a facilidade em vencer rampas de 10 % (o que
se explica não só peh menor resistência a vencer como pela favorável
collocação do centro de gravidade), segue-se que o systema é o mais apto
para vencer difíicuIdades naturaes com o mínimo dispendio.

São também patentes a presteza com que se podem construir li-
nhas desti ordem e a larga redueção nas despezas de conservação e eus-
leio : o que em ultima analyse significa barateza do fretes.

Existo na Eurof a uma associação denominada -- Anglo-French
Lartigue Raiíway Company —. a qual n > anno de 1886 construiu na In-
glatçrra um trecho para experiência e á vista do bom resultado obtido
se propõe a propagar o systema. -
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. Igúalmeiíte existe linha desse systema na Rússia (para íiirv mili-
tares), nos Pyrmcóspara exploração cie minas de feiro, na Algeria para
cnnduçção do prodneto vegeta! denominado - espario. ||| lS§|f;'ffl§;

Referindo sé pelo níodo acima exposto ao systema Lartigue, -"acres--.

eenta o Director dás Obras !\sbli.cas qoc as cs Ias de ferro communs

'AAi

/?>•

polo seu custo elevado e despezas de custeio, não podem ainda ser em-
pregaias pam os centros agrícolas existentes nesta Província f ; -

Convencido de que, por maiores que sejam os esforços emprega-
dos, não se levará avante uma estrada de ferro commum entre Pelotas e
Sr. Loureneo, concluiu o referido íunecionario emittindo parecer favora-
velao pedido feito pelo cessionário Luiz Juyencio da Silva Leivas
A- S-k este concedi portanto a permissão solicitada, sob as condições
estabelecidas no termo assignado a 27 de Junho ultimo.
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ESTRADA ÜE FERRO DE TAQUARY A ESTRÉLLA '
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A lei n.° IG'S'8 de 13 de Janeiro do correnle anno autorisoua Pre-
sidencia a contractar com A. C. S. Peixoto Strccessores a construcção de /
uma estrada de ferro de bitola estreita, que, partindo da villa de Ta-
quáry, se dirija á da Estreila, mediante garantia de juros de I % sobre
o capital máximo de mil e seiscenlos contos, pelo tempo de 30 annos7-'.
-; Em Março mandaram os concessionários um engenheiro fazer um
econhecini3oto nó terreno por onde deve correr a estrada c pediram se
lavrasse o respectivo contracto que não foi levado a effeito por ter eu já -
a esse tempo solicitado a minha demissão de Presidente e esperando ser
substituído do um para outro momento não-me pareceu conveniente as-
sumir a-responsabilidade de emprebendimento de tarda importância e
também porque as condições financeiras da provincia na oceasião não se
me afiguraram satisfaclorias de modo a permittírem novos compromissos/ :

7 Assim o declarei á Gamara Municipal de Taquary, em resposta
de officio em que ella se empenhava lambem pela execução da citada
disposição de lei. ' "'"' a

r Devo, porém, ticçlurara V, Ex.!! que continuo a consüleror a rs-
Irada (lc ferro iIcTaijirary á Estrclia, passando pelo centro da colônia

• Teiilouia c anproxiiTiando-bC lanlo quanlo íòr pOBsivel. da Condo d Ea, :
como uma necessidrule indispensável para o progiesso das regiões de 7
uma e outra margem do alto Taquary, que só com grandes dispendios
se prestará a uma franca navegação."- . •" •. '" -

Subvencionando esta estrada de ferro, com inteiro _conliecimenfo.
das condições topographicas, industriaes e eceuornicas do território da
Provincia, o legislador, com certeza, teve em vista lançar os fundamentos
da nossa futura ligação com o norte do império por Èio das estradas do
ferro deS. Paulo, que forc adam ente têm de tomar esíadirecção.
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Debaixo deste ponto de vista, considerada a estrada subvenciona-
da como o primeiro trecho da grande via que, prolongando-se pelo valle
do alto Taquary, o atravesse em Santa Theresa ou mais acima para ga-
nhar e percorrer os Campos de Cima da Serra a entroncar-se com a
Sorocabana, — não sofTre contestação que será uma das mais futurosas
estradas do Império e de alta importância política e estratégica. , .,

Sinto não ter podido ligar meu obscuro nome a este notável me-
lhoramento, que é uma antiga aspiração minha e teve o meu voto na
Assemblèa Provincial, "•.'¦'
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CARRIS DE FERRO DO RIO GRANDE Á MANGUEIRA

Na conformidade da lei n.° 1551 de 17 de Dezembro de 1885,
foi, a 17 de Julho findo, celebrado contracto com a Companhia Carris
Urbanos do Rio Grande para o prolongamento de suas linhas até o dis^
tricto da Mangueira.

1 Aquella companhia transferio á de Bonds Suburbanos da Man-

gueiraos direitos concedidos pela citada lei e contracto a que acima
me refiro,, conforme consta do termo tomado perante esta Presidência a
24 do dito mez de Julho.

A ultima citada empresa solicitou o auxilio autorisado pelo §28
do art.° 3.° da lei do orçamento vigente

Em contracto celebrado na Directoria da Fazenda Provincial e a

que, na data de 4 do corrente mez, dei a minha approvação, foram esti-

puladas as condições mediante as quaes aquelle auxilio se tornará effe-
ctivo.
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THEATRO S. PEDRO

.<#m

Em 3 de Fevereiro ultimo nomeei para Fiscal deste theatro o En-

genheiro director da repartição de obras publicas, afim de providenciar
no sentido de ser fielmente cumprido o contracto de locação do mesmo

theatro.
Autorisei o Director Geral da Fazenda Provincial a entender-se

com a companhia nacional de seguros e com as agencias das companhias
inglezas existentes nesta capital sobre o seguro do theatro.
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De accòrdo com o pedido feito pelo Conselho Administrativo da
Fazenda Provincial, determinei á Repartição de Obras Publicas que or-
*anisasse com urgência o projecto e orçamento das obras necessárias pa-
ra, em casos de incêndio,facilitar asahida dos espectadores.

O Director daquella Repartição apresentou as indicações constan-
tes de officios que se acham na Secretaria do Governo.

Ouvida ainda a Directoria Provincial, resolvi mandar proceder no
theatro á abertura de portas e escadas lateraes, obra considerada urgen-

gente e orçada em 1:893$942 réis.
Quanto á substituição do_gaz pela luz eleetrica, uma das outras

medidas indicadas, apresentou-me ultimamente o Gerente da empresa
— Fiaftux — a tabeliã dos respectivos preços, que foi remettida á Re-

partição de Obras Publicas para informar.

¦¦tj--

HOSPÍCIOS. PEDRO
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Tendo-se feito acquisição dos tubos necessários para substituir-se
o encanamento d*água do Hospício S. Pedro, a Repartição de Obras Pu-
blicas apresentou o orçamento do serviço de substituição e propoz que
fosse elle contractádo com a Companhia Hydraulica Porto-Alegrense.

Ouvida a Directoria Provincial, mandei celebrar contracto com a
referida Companhia, que declarara estar disposta a fazer o serviço se-
gundo o mencionado orçamento/cuja importância é de 1:013$250.

Em 21 de Abril autorisei o Director da citada Repartição de
Obras Publicas a mandar proceder no hospício á collocacão de ladrilho
nas latrinas, substituir as ferragens que julgasse em máo estado e cala-
fetar o assoalho de um dos pavimentos do edifício. ~

Mandei lambem, em 15- de Junho, proceder a concertos de que
precisava o telhado do mesmo edifício e executar com urgência ás obras,
orçadas em 5;694$099 réis, necessárias para conclusão de quatro salas do
hospício que se acham em adiantado estado de preparo. .

Ultimamente ordenei ainda que se executassem os reparos de que
precisam alguns quartos do hospício, 

'autorisando também outros servi-*ços 
de menor imoortancia o que me constou serem alli necessários.

t ,. .38S*S'

CARTA TOPOGRAPillGA DA PROVÍNCIA
;. .' ¦-.-. _ ,._... . 
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Iniciado pela Repartição de Obras Publicas o serviço de orgauisa-
ção da. carta desta província, tem-sefprovidenciado afim de serem colli-
sidos dados que se tornam necessários.

s
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Do Ministério da Agricultura aguarda-se ainda resposta para se
poder orçar a despeza que se terá de fazer com a acquisição de alguns
daquelles dados. *

:'•" V-!

Exposição Universal em Pariz
¦£¦

A? vista de uma carta, datada de 16 de Abril ultimo, que me di~
rigiu a Commissão Franco-Rrasileira iniciadòra da representação cio Bra-
sií na Exposição Universal em 1889 e do aviso de 11 de Maio do Jlxm.0
Sr, Presidente do Conselho de Ministros, officiei em 30 do ultimo dos
citados mezes ás Associações Commerciaes desta capital, Rio Grande e
Pelotas, expondo-lhes a conveniência de tomarem a dianteira em tão útil
emprehendimento. ^ - ^

Parecia-me então imprescindível, como medida preliminar, e as-
sim o declarei, a realisação aqui de uma exposição, onde, reunidos os
vários productos da Provincia, seria fácil a selecção dos mais interessan-
tes especimens das matérias primas e manufacturados, reunindo-se as*
sim um numero avultado de productos dignos de figurar na citada ex-
pOSÍÇãO. / •„'¦.' '."--_-*•¦ 

\::Aa
Posteriormente, porém» tive conhecimento de que fora organisada

na Corte uma Commissão Central Brazileira para tratar deste assumpto,
commissão essa que me communicou se effectuará naquella Corte, para
a conveniente escolha dos artigos que devem figurar na Exposição Uni-
versai, uma preparatória, cuja abertura está marcada para o dia 1! de
Novembro próximo futuro. : ;

Levei-o ao conhecimento das Associações Commerciaes e ultima-
mente dirigi-níe ás Câmaras Municipaes nos termos recommendados pelo
Ministério do Império em circular de 30 de Junho findo. -

,v:

Limpeza de ries

Pela Commissão de Melhoramento da Barra'. foram-me ultima-
mente apresentados os estudos a que esta Presidência mandara proceder
em Maio de 1886, afim de dar-se execução ao disposto na lei n.Q 1344
de 27 de Maio de 1881, em relação a limpeza de rios.

Os estudos feitos abrangem o trecho do rio Jacuhy entre as Char-
queadas e a foz do Taquary, havendó,sido orçado o melhoramento desse
trecho em 393: 272*486

.¦¦¦¦'-¦¦¦: 
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a Assemblea Provincial resolverá sobro a execução do indicado

melão, amento, á vista toses' utos que |cani na decretaria do Governo o

que lhe deveram ser presentes, em sua próxima reunião.
\o Governo Imperial representara a mesma Assemblea pedindo

aue um dos Engenheiros da Commissão da Barra fosse encarregado do

estudar as condições de navegabilidade dos rios Jacuhy, Taquary, Cahy

dos Sinos, afunde se poder estabelecer um bom systema de viação

interna.
A este respeito foi-me declarado pelo Ministério da Agricultura

em aviso n.° 5 de 9 de Maio ultimo que poderá ser designado qualquer
dos Engenheiros da dita Commissão para tal fim, correndo porem as
despezas a fazer com os estudos por couta da provincia. ,

A lei do orçamento vigente, art. 3.° g 16, mandou applicar. aos
melhoramentos das vias de communicação preferindo a limpeza dos rios

que atravessam os municipioã contribuintes, por intermédio das respe-
divas câmaras, proporcionalmente, o proineto do imposto fluvial, abo-
lido pela citada disposição.

: No sentido de ser esta observada! dirigiram-me pedidos ás cama-
ras de S Sebastião, Gravatahy e S. Leopoldo. A ultima juntou um me-
moral de vários proprietários de vapores e lanchões, empregados na na-
vegação do rio dos sinos e conhecedores do mesmo rio, os quaes encon-
traram no iogar denominado -Porto da Telha— um principio de canal
feito pelas águas em tempo de cjieias.

: Pedia á Câmara que, por conta do produdo do imposto, se fizes-
|se a abertura do canal começado daquelle modo, o qual, em vista de es-

tudos a que mandara proceder, supprime uma grande volta do rio, en-
N curtando a viagem das embarcações.

Deixei de attender a este pedido e aos outros citados em razão
das más condições financeiras da provincia.

Reconhecendo a necessidade de ser desobstruído o rio Jaguarão,
dirigi-me ao Exm.° Sr. Ministro da Marinha pedindo-lhe puzesse á mi-
nha disposição a canhoneira Camocim e sèu pessoal afim de proceder
áquella desobstrucção, para a qual não pôde a Provincia, pelas suaspre-
carias condições financeiras, conceder auxilio algum.

AS. Ex.a, porém, não foi possível attender-me.
Pedi então ao Sr. Ministro da Agricultura uma draga, que me foi

Concedida, correndo a despeza do trabalho, com pessoal e material, por
conta da Provincia, impotente ainda para isso, pela razão exposta.

Nestas condições, appellei novamente, com empenho, para S.
Ex/, solicitando auxilio, ecüpleto, fazendo-se a despeza pelo cofre geral;
o que S. Ex.a declarou-me ser também impossível por falta de verba*

¦s
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promettendo entretanto solicitar meios para este serviço no futuro orça*
mento. . , •<.., . ,y 
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Nutro a esperança de que o importante melhoramento de que trã-
to so fará no próximo anno. 77

Lei de 13 de Maio -'7.

Em homenagem ás luzes do século, aos princípios de humanidade
e ás leis de economia social foram declarados livres todos os escravos do
Império, como livres já eram pela lei natural da creação divina, jp

A lei n.°3353 de 13 de Maio findo, mandada executar immedia-
lamento cm todo o Império/aboliu, sem nenhuma outra cláusula, á es-
cravidão no Brazil, tendo assim inteira applicação e vigor o decretado no
art.0 3.°, I 21, e no art.0 4.°, I 4.°, da lei n.° 3270 de 28 de Setembro
de 1885 relativamente aos serviços prestados como condição de liberdade
e aos que foram estatuídos na lei n.° 2040 de 28 de Setembro de 4871
acerca dos filhos livres de mulher escrava, conforme declarou o Governo
por aviso circular do Ministério da Agricultura n° 1 do referido dia 13
de Maio. ¦*•¦ • -

¦'¦' S* ¦':¦'-'';¦' . ¦¦¦.., ¦'¦*¦¦¦'.¦

Está, portanto, consummada a nossa rehabiiitação moral e levan-
tado o interdicto que nos afastava do grêmio das nações civilisadas. ^

Para que esta lei, porém, não cause grave perturbação ao traba-
lho nem possa de qualquer modo aífectar a harmonia de nossa organisa-
ção social, mas pelo contrario produza os benéficos resultados que delia
se devem esperar, torna-se necessário que todos os cidadãos que exer-
cem alguma autoridade moral sobre o povo, especialmente aquelles que
por seu caracter oficial, maior dever tenham e mais possam influir, se li-
gueui pelo sentimento do patriotismo no empenho de fazer comprehender
aos benetici ios pela lei os grandes deveresque elles acabam de contra-
hir por virtude da mesma lei, deveres necessários á boa ordem e pro-
gresso social, que muito teriam que soffrer se a abolição da escravidão
fosse acompanhada da abolição da ordem e da abolição do trabalho, isto
é, da anarchià e da miséria.

Os que são lidos na historia da abolição do eaptiveiro nos outros
paizes sabem que o liberto, lançado da escravidão na vida de completa
liberdade, não trabalha/acreditando que ser forro è não ter obrigações
nem deveres, entregando-se de corpo e alma a uma perversôra ociosida-
de, que os leva atinai à engrossarem o numero dos inquilinos das ca-
deias, hospitaes e asylos de mendicidad í. ^

Nos Estados-Unidos, durante os primeiros amnos que se seguiram
ú abolição, os libertos não trabalharam e passaram a vida em correrias
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de rapina ; só mais tarde, debaixo da pressão da miséria e dos rigores
das autoridades, foi que pouco e pouco entraram na vida do trabalho.

Avisados pela própria e alheia experiência, devemos a todo preço
conjurar estes males, que attrahiriam sobre o nosso paiz as mais funes-
tas conseqüências. _

Sem nenhuma cultura intellecíual e moral; com o mstmcto do
interesse individual muito pouco desenvolvido, o liberto precisa de quem
lhe prepare o espirito para a difficil pratica da liberdade, sobre o uso

que delia deve fazer e sobre a vida que deve levar n© seu novo estado.
A liberdade não tem a virtude de dar-lhe qualidades que Deus negou-
lhe ou que a sua degradação nativa não lhe permittiu adquirir : deixar,

portanto, o liberto entregue ao seu livre arbítrio, ás perigosas seducções
de uma liberdade para que não estava preparado e aos estímulos de suas

paixões, tanto mais desordenadas quanto até ha pouco estiveram abafadas

por força de sua condição — sobre ser uma falta de caridade é um erro

que precisamos evitar sob pena de graves transtornos de todas as rela-
cões de ordem moral, social e econômica.

Deve-se portanto acautelar o liberto contra os perigos e vicissitu-
des da liberdade, que se poderá transformar para elle na mais dura das
escravidões — a miséria.

No regimen da servidão legal o liberto de hoje foi sempre consi-
derado uma aptidão, uma utilidade como elemento de trabalho produ-
ctivo ; e, sem prejuízo da riquesa do Estado, grave risco da propriedade
particular e grande peso para a caridade publica, não pôde elle perder
aquella qualidade. Ennobrecido pela liberdade, é imperiosamente ne-
cessario que o liberto se nobilite pelo trabalho, para vantagem sua, em
beneficio da ordem e honra da lei que o remiu.

Mas onde devem trabalhar os libertos ?
Emquanto medidas legislativas não regularem este assumpto de

vital importância, emquanto os libertos, pelo uso de sua actividade, não

se fizerem proprietários ; deve-se-lhes aconselhar a permanência nos mu-
nicipios de sua residência, onde, sendo já conhecidos, encontrarão mais

prompta coliocação. Procurar os meios de que carecem para sua sub-
sistencia em logar extranho, é perder dias e mezes até depararem com

quem lhes aproveite os serviços."Comeste intuito muito conviria que se organisassem associações
municipaes á imitação da que se acaba de installar em Gravatahy e se

propõe, no interesse de promover o melhoramento material do munici-

pio e evitar a dispersão e conseqüente vagabundagem dos libertos, —

convidar os proprietários de grandes áreas incultas a parcellarem suas
terras e cederem-nas mediante venda, arrendamento ou mesmo gratui-
tamente, sob certas condições, aos libertos afim de cultival-as.

?•*?
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Não creio que nesta província possam apparecer maiores difficul-
dades sobre a conveniente aeeommodação dos libertos, que hão de pre-
ferir em sua grande maioria acompanhar os seus antigos bemfeitores,
porque no Rio Grande do Sul a escravidão foi sempre uma instituição
familiar, participando o escravo de todas as vantagens dos senhores, aos.
quaes devem estar hoje presos pelos laços da gratidão.

Pelo trabalho em si mesmo ou por meio de accôrdos livremente
celebrados poderão os libertos ficar em casa de seus am|gos bemfeitores,
de cuja intelligencia e experiência não podem prescindir.

Por igual os ingênuos são dignos de toda a attenção e cuidados.
Emquanto para elles também não se fundarem colônias orphanologicas,
asyios e escolas de officios, é preciso providenciar para que não fiquem
em abandono, entregues á ociosidade e a pratica de todos os vícios;
sendo de toda a conveniência que permaneçam nas casas onde nasceram
e se criaram, sob a tutela benéfica dos proprietários, até ulterior destino.

A legislação actual ê manifestamente deficiente quando trata de
punir os que não têm occupação honesta, pois apenas os sujeita á assi-
gnatura do termo de bem viver, que no caso de quebramento importa
em alguns dias de prisão que não torna melhor o vadio nem lhe dá habi-
tos de trabalho. v

Em todo caso, na falta de outros meios de repressão, muito pre-
ciso se torna nãodespresar este, devendo a policia exercer sobre elles se-
vera vigilância, porque o vagabundo é instrumento preparado para todos
os crimes..' ¦ - •' , -¦

Quanto aos menores que forem encontrados em abandono, deve-
rão as autoridades agarral-os e remettel-os para esta capital com destt-
no a escola de aprendizes marinheiros onde vão encontrar abrigo, ins-
trucção c trabalho. •".

Em um paiz como o nosso, em que o cidadão gosa de illimitada
liberdade pessoal : onde o principio da autoridade está profundamente
abalado, havendo uma pronunciada tendência para desrespeitar a lei
sem que a autoridade disponha de meios materiaes.de repressão -^ seria
um grande perigo não se acautelarem em tempo interesses tão momen-
losos como os que se ligam á ordem e segurança publica e individual.

A vagabundagem è já um padecimento ehronico nesta província ;
as cidades e povoações do interior regorgitam de um pessoal sem officio
nem beneficio; na campanha,quadrilhas de salteadores percorrem os cam-
pos em todas as direcçôes, attenlaudo contra a propriedade e a vida dos
cidadãos, sem que a autoridade disponha de elementos para sua punição.

Nestas condições, è necessário o esforço de todos para collocar o
liberto na altura de sua posição e devores c para que não se angmento o
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numero já tão considerável dos desoccupados. que trazem em continuo

sobresalto a gente pacifica da cidade o povoados, fazendo na campanha

o desespero da policia c o martyrio dos criadores com as suas depreda-

cões.
Xogo que recebi, por telegramma do Exm." Sr. Presidente do

Conselho de Ministros, a communicação de haver sido promulgada a re e-

rida lei n. 3353 de 13 de Maio findo providenciei para que tivessem delia

conhecimento eJthe dessem immediata execução as repartições fiscaes e

as autoridadesfliciarias e administrativas, recorrendo lambem aimpren-
sa como meio de divulgar por todas as camadas sociaes os efteitos de se-
melhan te resolução.

Foram-me feitas varias consultas acerca da obrigação de serviços

quer contrahida pelos indivíduos libertos anteriormente com tal condi--
cão, quer imposta aos ingênuos pela lei n. 2040 de 28 de Setembro de-
1871. Na conformidade da supracitada circular do Ministério da Agri-
cultura declarei om solução que, por força da nova lei, havia cessado se-
melhan te obrigação para uns e outros.

Esta radical solução de tão importante problema não produzio na
Província, ao ser conhecida, perturbação alguma da ordem publica: em
toda parte foi não só recebida com satisfacção, mas também com enthu-
siasmo festejada a noticia de estar abolida a velha e arraigada instituição.

Por este lado verificou-se aqui a persuação do Governo Imperial
manifestada na dita circular: com as precauções que mencionei, poderá
também realizar-se quanto á imperturbabilidade. do trabalho, attentas as
condições desta parte do Império, que favorecem a reorganisação delle,
principalmente pelo maior desenvolvimento da agricultura, como de ou-
trás industrias. •

Por ter confiança nesse meio e pelos motivos declarados no oíii-
cio que em 30 de Abril ultimo dirigi ao Ministério da Agricultura, pro-
puz ao Governo Imperial, quando ainda se não podia determinar a lati-
tude da lei de cuja promulgação, futura apenas se faltava, a creação de
colônias agrícolas na forma do art. 4 °, § 5.°, da lei n. 3270 de 28 de
Setembro de 1885.

Por obstáculos suecessivos haviam deixado de ter emprego nesta
província as duas ultimas quotas do fundo de emancipação, na impor-
tancia total de cerca de 190:0008000 réis, somma quenaquella proposta
lembrei fosse applicada no estabelecimento das referidas colônias, para
as quaes não faltam terras, achando-se entre estas as do Alto Uruguay,
região que é ainda um deserto e bem pôde ser aproveitada para some-
lhante fim.
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Assembléa Provincial

A' vista da eommunicação feita pela Mesa da Assembléa Legisla-
tiva Provincial em 12 de Março, declarandorião ter comparecido nume-
ro síifficientede deputados, afim de se começarem os trabalhos da 2 *

cessão da presente legislatura, resolvi por acto de 16 do mesmo mez, no
uso da aitribuição que me confere o artigo 24'g 2.° da Lei de 12 de
Agosto de 1834, adiar a reuuião da dita Assembléa para o dia 15 de
Outubro do corrente anno.

Por acto de 26 de Julho convoquei a Nova Assembléa para i.° de
Março e designei o dia 31 de Dezembro para a respectiva eleição.

Eleição parcial de vereadores
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Por officio de 4 de Fevereiro ultimo que dirigi á Câmara Munici-
pai de S. Luiz Gonzaga, designei o dia 7 de Abril para proceder-se na-
quelle município á eleição para preenchimento da vaga do vereador Joa-
quim Schorn, que morreu assassinado.

Tendo a Presidência em officio de 25 de Janeiro e 1.° de Feverci-
ro do corrente anno declarado á Câmara Municipal de S. Francisco de
Paula de Cima da Serra, em resposta aos que aquella Câmara dirigiu
em referencia áapuração do 2 o escrutínio da eleição de vereadores a que
alli se procedeu em 5 de Outubro do anno passado, que para se efíecluar
a mesma apuração, segundo informara o Juiz de Direito da comarca de
Santa Christina, não se dava a hypothese comprehendida no g 2.° artigo
197 do Decreto n.° 8213 de 13 de Agosto de 1881, determinando na oc-
casião o mesmo Juiz que procedesse, quanto antes, á referida apuração,
nos termos do artigo 196 do mesmo Decreto, E porque me constasse que a
Câmara não deu execução a semelhante ordem, officiei ao Juiz de Direi-
to da mencionada comarca em 7 de Fevereiro ultimo para que informas-
^e||||pe oceorreu sobre a apuração afim de providenciar-se nos termos
da lei.

A apuração teve lugar no dia 21 de Fevereiro, e havendo recurso
para o Juiz de Direito* este annullou a apuração, que foi julgada valida
pela Relação em gráo de recurso obrigatório.

Tendo fallecido o tenente João Alves de Souza, vereador da Can a-
ra Municipal de D. Pedrito, designei o dia 7 de Abril para se preencher••cpsa voga, e o dia 11 do mesmo mez para preenchimento da dovwdor
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da Cantara de SanfAnna do Livramento João Onetti e Lima, que optou
pelo cargo de armador da mesma, Gamara.

x Mandei proceder a 13 de Junho no municipio de N. S. da Concei-
ção do '.Boqueirão a'eleição para preenchimento da vaga do vereador Joa-
quina Baptista Soares, por ter mudado de residência.

Designei o, d ia .20 do mez findo para se proceder á eleição de um
vereador no municipio de Santo Antônio da Estreila afim de preencher a
vaga deixada com o fallecimento do vereador capitão Pedro S:bneider.

Por officio de 24 de Maio declarei á Câmara Municipal de Santa
Christina do Pinhal, que visto ter recebido só a 17 do mesmo me? a or-
dem expedida para se proceder no dia 31 á eleição para preenchimento
cie três vagas dos vereadores Felippe Ebling Filho, Pedro José íung e
Guilherme Lahm que pela separação do território do mesmo municipio
passaram a residir no da Taquara do Mundo Novo, não tendo havido
tempo para a convocação do eleitorado, designei o dia 2 de Julho proxi-
mo para se eííeciuar a mesma eleição.

Tendo a Gamara da Vaccaria aceitado a es-3'usa que podia o ve-
reador Salastiano do Lima Pereira, por soürer de enfermidade grave e
prolongada, além de residir a mais de 20 léguas do districto da sede do
municipio, designei o dia 20 de Agosto p/õximo pára se proceder á ciei-"cão. >

«>

Para preenchimento da vaga do vereador Francisco José; Ferreira
Camboim Filho, por ter mudado seu domicilio de Santa Maria da Bocca
do, Monte, mandei proceder á, eleição naqucjlé municipio a H x\e Agosto
próximo ; e por ter feito renuncia o cidadão Carlos Frederico Leopoldo
do cargo de vôreàdòr da Gamara de Piralinv, por se achar no exercício
do de escrivão de orphãos daqaelle termo, designei o dia 7 de Setembro
vindouro.

Em J.° de Outubro terá lograr a eleição de dons vereadores em
Santa izabel, lias vagas deixadas por Plínio Canarim o Serafim Francisco
Gonçalves, por mudança de domicilio; este e aquellé por ser supplente
do Juiz Municipal.
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Eleição de Juizes de Paz

v

¦.':,-¦

Tendo a lei provincial n.° 1455 de 26 de Abril de 1884 elevado a
cathegoria de freguezia>os complexos coloniaes de Caxias, Conde d'Eu e
D. ízabel, exigi por officio de 16 de Fevereiro do Juiz de Direito da Co-
marca de S. João do Cahy que informasse si nos termos do artigo 3.° do
Decreto n.° 3340 de 14 de Outubro de 1887 podia se formar mesa eleito-
ral nas referidas freguezias, atlenlas as respectivas divisas e a ultima re-
visão eleitoral, indicando os edifícios apropriados ás reuniões das Assem-'
bléas eleitoraes. . V; ' :V

,' . ,':','•',.;¦¦ .".-¦,'.;¦ ¦ 
, 

'

No mesmo sentido dirigi-me aos Juizes de Direito :
Da comarca de Santa Maria da Bocca do Monte, quanto ao com-

plexõ colonial de Silveira Martins, elevado a freguesia pela mencionada
lei; 

'• • ¦. •¦¦¦•-¦ >¦.••. /¦•'¦:;¦'".'¦/_ ¦

Da Comarca da Cachoeira em referencia a ex-colonia de Santo
, Ângelo, elevada a freguezia com a invocação deS. Bonifácio, comprehen-
dendo o território actual do 4.° districto policial, pela lei provincial n.°
1529 de 4 de Dezembro de 1885.

E da Comarca de .D. "Pedrito, em relação aos dous novos districtos
de paz, creados pela Sei provincial n.° 1599 de 6 de Dezembro de 1887*

¦ A'vista da imformação prestada pelo Juiz de Direito de S. João
do Cahv, em officio de 4 de Marco, resolvi em 13 do mesmo mez for-
mar mezas eleitoraes nas freguezias de Santa Thereza de Caxias e Santo
Antônio de D. ízabel, onde existem alistados 44 eleitores na l.a e 22 na
ultima, e designei o dia 21 de Abril para se proceder nellas á eleição de
Juizes de Paz.

As eleições se effectuaram no dia marcado.
\ o

i

: ¦ Casas para eleições
••••-."¦( . 

¦ ¦ ¦ •, •¦ ¦ 
'

> Em 13 de Março designei para servir de ponto de reunião das
Assembléas eleitoraes em Santa Thereza de Caxias a casa em que alli
funeciona a escola publica do sexo masculino, e em Santo Antônio de D.-
Isabel a casa que oecupa a Commissão de medição e demarcação de Io
tes coloniaes, sendo previamente desoecupadas e cedidas gratuitamente
para o fim indicado.

:; Por telegramma de 4 de Abril approvei a designação feita pelo
Juiz de Paz do 3.° districto do município de S. Borja da casa do capitão
Elisiario Pereira do Nascimento para a reunião das Assembléas eleito-
raes, visto ter passado a outro proprietário a casa de Victor Leães, ante-
ríorraente designada para o mesmo fim.
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•Achando se comprehendidos peta ultima revisão eleitoral do 1.°
districto da Cachoeira 329 eleitores, conforme communicou-me a respe-
ctiva Câmara Municipal, resolvi dividir o mesmo districto em duas se-
cçòes eleítoraes, de conformidade com o artigo 92 n.° 3 do Decreto n.°
8213 de LI de Agosto de 1881 e artigo 5.° n.° 3 do Decreto n.°9790 de
17 de Outubro de 1887.

A primeira secção se comporá do 1.° ao 5,° quarteirão com 226
eleitores, e a secunda do 6." ao 9.° com 103 eleitores, votando na primei'
ra os eleitores no edifício da Câmara, já anteriormente designado, e na
segunda no edificio do Tiieatro, que designei para a reunião das assem-
bléas èleitoraes.

Naturalisação

Durante minha administração concedi 25i Cartas de naturalisa-
em virtude das seguintes disposições de lei :

Pelo Decreto n. 1950 de 12 de Julho de 1871.
Alleraães '.' . . • . • * . . . . • .
Austríaco . . . . . . . ... . . .
ItallctílOS • • • • • • • • • • • • •
Poriuguezes .
Sueco . .
Dnamarquez
Hespanlióes ,
Paraguayos .

Pelo artigo 17 da Lei das Terras.
Poriuguezes . ... ...
Altemães ........ .
Italianos . . . . . ...
oulbSU • » • * • • * • •
Dinatnarquez . . . . . .
Austriaeos. . . . , .
Francez. . . . . , .
Hollandez. . . y „ , ,
Irlandez. ...... .

10
1

10
15

1

3
2

43

• O

. 141
-. 40

1
.. 1

11
1

1
1
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Pelo Decreto n. 808 A'de tG depunho do IBo5
Auslriaco

4

3 mães
Mia ao

Terras p
®y/-:;i.yS,,;y3

Por Aviso n." 9 de 28 de Janeiro deste atino foi a Presidência au-
lorisada a, de accôrdo com o Aviso circular de 5 de Novembro de 1887. con-
ceder a Maria Emílio, Ferreira uma sobra de terras no rincão de S. Se-
bastião no município de Pelotas, ao preço de-0,6.2 do real por metro
quadrado, ¦ '. "" ".•"-':.:"''

Por outro Aviso da mesma data, sob n.° 10, foi também autori-
sada a venda, pelo mesmo preço, a Vicente Machado dos Santos de uma
sobra de terras no mesmo rincão e municipio.

Tendo a Presidência solicitado autorisaçào do Governo para man
dar vender os pequenos lotes de terras situados nos municípios de Santo
Ângelo e S. Martinho e medidos em 1883 pela commissão a cargo do
Engenheiro Joaquim Saldanha Marinho Filho, mediante o preço então es-
tipulado, visto haver grande numero de reclamações dos posseiros que já
pagarão as medições e exigirem os títulos respectivos ; comniuniquei á
Thesouraria de Fazenda por oiíicio de 13 de Fevereiro ultimo que o Mi-
nisterio da Agricultura em Aviso n ° 4 de 24 de Janeiro anterior, conce-
deu a autorisaçào .solicitada ;.foem assim declarou que a suspencãoMa
vencia de terras ordenada no Aviso ie 29 de Dezembro de 1886 abrange
todas as áreas, qualquer que seja a sua extensão.

Em officio de 7 de Abril declarei ao Juiz Municipal e de Orphãos
do termo de S. João de Santa Cruz que, á vista dos documentos que
transmittiu-me, por copia, com officio de 19 de Fevereiro e em que se
baseou para não considerar como bens vagos ou abandonados as terras.
questionadas da sesmaria do Pinheira], sitas naquelle município dava
por terminada esta questão sobre a qual foram ouvidos todos quantos
deviam sei-o no interesse da Fazenda Nacional sem que se viesse a des-
cobrir cousa alguma que justificasse o seu direito.
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Juizes Cotntnissarios

Por portaria de 6 de Fevereiro ultimo dispensei o cidadão Anto-
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nio de Vasconcellos do mgar de Juiz Commissario de medições do mu2-
nicipiode S. Vicente ; e na mesma data, por outra portaria, nomeei, em
substituição o Engenheiro José Manoel de Siqueira Couto, Chefe da Com-
missão de medições de lotes na ex-colonia Silveira Martins.

Dispensei por portaria de 9 do mesmo mez o cidadão João Gomes
de Oliveira do lugar de Juiz Commissario de S. Francisco de Assis.

Na mesma data, declarando sem effeito a portaria de 6 do mesmo
mez, pela qual foi nomeado o Engenheiro José Manoel de Siqueira' Couto
para Juiz Commissario de S. Vicente, nomeei o mesmo Engenheiro para
idêntico iugar no município de S. Francisco de Assis e declarei também
sem effeito- a portaria dispensando o cidadão Antonio.de Vasconcellos dolu-
gar de Juiz Commissario de S Vicente.

Declarei sem effeito a 23 de Fevereiro a portaria de 30 de Dezem-
bro do anno findo, pela qual foi nomeado o tenente coronel Camillo José
Fagundes para o lugar de Juiz Commissario ad-hoc ; e nomeei o cidadão
João David de Moura Ramos para funccionar como Juiz Commissario ad~
hoc, na medição de terras de Toribio Virissimo da Fonseca e sua mu-
lher, no 3.° districto do município da Cruz-Alta, visto que o actual Juiz
não pode funccionar nessa medição por haver sido o vendedor das
terras.

Por portaria de 30 de Abril dispensei o major José Antônio de
Oliveira do lugar de Juiz Commissario do município de Santa Christina
do Pinhal; e, em substituição, nomeei na mesma data o cidadão Floria-
no Paz de Oliveira.

Para o novo município da Taquara do Mundo Novo nomeei o ei-
dadão Ballhazar José dos Santos, que não aceitou a cargo.

Concedi em 4 de Maio a exoneração de Juiz Commissario de S.
Martinho ao cidadão Napoleão Pereira da Silva Cesimbra.

Em 22 de Maio nomeei o cidadão Andico José Viegas para Juiz
Commissario ad-hoc, na medição requerida pela viuva Isabel Ribeiro da
Silva de uma posse de terras de cullura no município de S. João Baptista
de Camaquam, visto haver suspeição por parte do respectivo Juiz.

Por portaria de 1 ° de Junho concedi a Pacifico Anionio de Car-
v. ¦

valho a exoneração de Juiz Commissario de SantosAngelo.
Para esse lugar nomeei em 14 do mesmo o cidadão Francisco Fer-

raz de Almeida Campos.
Para o município da Taquara do Mundo Novo nomeei em !6 do

mesmo mez oacidadão{ Guilherme Ludwig.

Vi ".- Commissão de Tetras; u» o

Conforme comraunicou o Ministério da Agricultura, Coromercio

i*^.
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e Obras Publicas em Aviso n.° 11 de 17 de Abril; resolveu o Governo
Imperial extinguir a Commissão incumbida de discriminar terras na
margem direita do rio das Antas, que estava a cargo do Engenheiro ei-
vil João Ernesto Rodocanachi. ,

Foi ordenado que as plantas, rnemoriaes e papeis relativos a esta
Commissão fossem entregues a de medição de lotes na ex-cólonia Caxias
e os demais papeis á Inspeciona Especial de Terras ; bem assim os :in-
slriiraentos fossem transferidos para a Commissão da Provincia do Para-
ná, de que é Chefe o referido Engenheiro Rodocanachi.

Foi concedida a exoneração que Dario da Silva Vianua pediu do
logar de agrimensor da Commissão a cargo do Engenheiro José Franeis-
co de Brito, o nomeado em substituição o agrimensor Silvestre Manoel
da Silva Júnior, como tudo consta do Aviso n.' 20 cie 21 de Abril ultimo.

¦/.¦••

%vi -:m ¦'¦' ./ ¦: i:;:v.:v;v:v ,',';

•','>7.'-l,A'*

,'Am

'!:V;:;

TelepliòBe

., Tendo levado ao conhecimento do Governo Imperial as reclama-
çòes das Câmaras Muriicipaes do Rio Grande e Pelotas sobre o assenta-
monto de linhas teiephonicas por parte do Estado, declarou-me o Exm.0
Sr. Ministro dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas
em telegramma de 30 de Julho que sendo illega.es as concessões de taes
linhas por parte das. referidas Câmaras, não se devia sustar o estabeleci-
mento das lintns teiephonicas pela Directoria Geral dos telegraphos

Desta resolução dei conheci mento ao Engenheiro Chefe do Distri-
cio Telegraplíico, que havia representado sobre o assumpto, e á Gamara
Municipal do Rio Grande. • '."•

T
Exerce o cargo de Director Geral dos índios o Coronel Evaristo

íeixeira do Amaral, e de Director parcial dos aldeamentos de Nonohay,
.Mnheiro Halo, Inhacorá e Guarita o cidadão íideíonso iosó de Oliveira.

A população dos indígenas está classificada pelos seguintes aldea-
meiitos .

Inhacorá — 3.° distrito da Palmeira . .. .
Estiva na.Guarita — %" distrito da Palmeira
Campina ~ 2." districto da Palmeira . .
Nonohay — Passo Fundo , . . ¦¦'. . <..;
Pinheiro Maio — Passo-Fundo . . v . . ¦

*
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Lagoa Vermelha .

\

Campo du Meio
uaseros . • ,. .

- i'asso-Fu mio

211
192
i 1 
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Comparado este recehseamentocoin o de 1886, que deu uma po-
pulação total de 1263, se vê que nestes doas ánnos o augmenlofoi ape-
nas de 89 almas.

Nãp foi possível ao Director Geral organisar a esiatislica do aldea-
mento do Erexim, que situado além do rio Passo-Fimdo e enlranhado
na Serra e onde só se pode chegar por caminhos quasi intransitáveis,
diíficulta a execução desse serviço, máximo quando não ha empregado
algum, não podendo auxiliai o em taes serviços o Director parcial por
sua avançada idade.

Tendo o Director Geral por officio de 27 de Fevereiro solicitado
.providencias para a abertura das estradas quedo campo se dirigem aos
aldeaméntos de ínhacorá, Estiva e Guarita, visto acharem-se em péssimo
estado esses caminhos, únicos por onde os inclios transitam afim de ven-
derem o excesso cie suas colheitas e a herva-máltepor e.lles fabricada: e
sendo insufficiente a verba decretada para o serviço dá catechese, solici-
tei.ao Governo Imperial em officio de 4 de Abril-— a concessão de -credi-'
to para os melhoramentos reclamados. Remelti ao Governo com officio
de 19 de Abril o relatório que foi apresentado pelo Director Geral dos In-
dios, acompanhado dos questionários a que se refere o Aviso—circular
n.° 3 de 5 de Dezembro cie 1883. • •

Nesse documento expoz o referido Director minuciosamente o es-
tado pouco prospero dos diversos aldeaméntos pela falta absoluta de es-
tradas, ferramenta e escolas, melhoramentos esses indispensáveis para
garantia, do bem estar dos índios.
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Serve o lugar de luspector das minas da Província o Engenheiro
Pedro Berndese Primavera.

Por Decreto n.° 9,)0G de 14 de Março deste anno foi concedida
auíorisação a ísidro Corrêa Pinto è Antônio dos Santos Porto para lavra-
rem ouro no municipio de S. Sepé, mediante as cláusulas que baixaram
com o mesmo Decreto, no lugar denominado Cerrilo do Ouro — 2.° dis-
tricto daquelle municipio cm uma área de 42:000 1x2 ou 2O3:280,nii.'

Por outro n.° 9907 da mesma data igual autorisacão obteve Luiz
Maria da Silva, no indicado municipio no lugar denominado -- Rincão
deBossoróca — i.° districto em uma arca de 21:000 b,2 ou iOi:G40,m2
conforme a planta geológica que apresentou.

Com officio de 15 de Março transmitti ao Ministério da Agricul-
tiírá, Cómmcrcio e Obras Public; s o memorial dos cidadãos francezes
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..< -'yy.-,7 Octavio Boisseau e bacharel Raul de Woelffling,. pedindo privilegio para

lavrarem ouro e outros metaes no 2.° districto do municipio de S. Sepé,'
lugares denominados Guardinhae Cerrito do Ouro ; sendo o dito memo-
rial acompanhado de dous mappas geológicos e de uma pequena caixa
com quatro amostras dos metaes que pretendem lavrar.
Com officio de 12 de Aferil enviei ao Governo o memorial de José

Victorinode Almeida e Albuquerque, pedindo permissão para procedera
exploração de veeiros auriferosno 2.° districto do municipio de S. Sepé,
com promessa de apresentar dentro do praso de um anno as plantas geo-
lógicas e o relatório referentes á exploração que fizer. 7

O cidadão francez Octavio Boisseau, engenheiro civil, pediu tam-
bem ao Governo para explorar quaesquer mineraes e pedras preciosas no
2.° districto de S. Sepé.

Por Decreto n.° 9961 de 6 de Junho ultimo foi concedida permis-
são a Octavio Boisseau e Raul Woelffling para explorarem ouros e outros
mineraes no municipio do S. Sepé, dentro do praso de um anno, sendo a
área a explorar de um milhão de metros quadrados.

Com officio de 2 cie Junho submetti á consideração cio Governo o
requerimento do cidadão Carlos Trein Filho, pedindo permissão para ex-
piorar quaesquer mineraes e pedras preciosas no 2.° districto de S. Se-
pé< sem prejuízo de terceiro, obrigando-se a apresentar no praso de um
anno as plantas e o memorial descriptivo. "

Por Decreto n.° 9975 de 27 de Junho de 1888 foi concedida per-
missão ao tenente-coronel José Facundo cia Silva Tavares para explorar
carvão de pedra era Bagé.
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Mil lí:i de carvão do Arroio dos Rato
¦. ¦ *

YY"-:.--.

Pelos poucos estudos geológicos que* se hão feito, evidencia-se que
esta mina está situada dentro da principal bacia carbonifera desta Pro-
vincia, abrangendo 150 datas mineraes, que se estendem pelos munici-
pios de S. Jeronymo e Triumpbo, o freguezia das Pedras Brancas.

Já se fizeram esforços tanto na bacia da Cachoeira, como na do
Candiota para encontrar bom carvão ; mas até hoje somente se achou
carvão imprestável para qualquer industria, por ser demasiadamente
schistoso. .

' Na bacia do Arroio dos Ralos nunca houve sondagem, que che-
gasse a uma profundidade maior do quo MO metros: o todo o carvão le-
vado ao mercado é tirado de uma camada, que se acha apenas cerca de
70 metros abaixo, do terreno.

II
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Não ê porém esta camada, actualmente em exploração, a primei-
ra que se encontrou ; acima delia na profundidade de cerca de 40 me-
tros abaixo do terreno ou 30 metros acima da que se explora, existe uma
outra, menos possante e de qualidade secundaria.

Tem-se feito varias sondagens perto do lugar, onde existem os po-
ços de extracção; mas também já se fizeram sondagens em grandes dis-
tancias, uma ao Norte da mina na distancia de cerca de 6 kilometros e
outra ao Suína distancia de cerca de 20 kilometros • nestas sondagens
encontrou-se o mesmo carvão em profundidades que parecem indicar
que a camada de carvão abrange toda a sobredita extensão e que corre
com uma suave inclinação de N. E. a S. O.

Dos dous poços de extracção existentes, tem se extendido a mina
até a distancia de cerca de 200 metros para L. e N. e de 300 metros pa-
ra S. e O ; e por todas as direcções tem se encontrado aproximadamen-
te a mesma qualidade de carvão com differença somente que na direc-
ção de S. 0. o carvão tem melhorado consideravelmente, razão porque
tem o carvão tido mais aceitação.

o»

Acontece o que é a regra em quasi todas as bacias carboniferas,
que o carvão melhora mais quanto mais se chega para o centro da bacia
e que o melhoramento acompanha a inclinação da camada.

A produção do carvão, dependente da venda, tem sido apenas de
1:000 a 1:200 toneladas por mez.

Tem sido constante empenho da Companhia o augmento da ex-
tracção e venda do carvão ; augmento esse vagaroso, o que não é de ex-
tranhar-se n'um paiz, como o nosso, que infelizmente costuma desprezar
os seus próprios recursos.

Mais estranheza deverá realmente causar que a Companhia tenha
sido capaz de elevar a extracção do pouco ou quasi nada, que outrora
se vendia, áquella cifra.

A Estrada de Ferro de Porto Alegre á Uruguayana, que antes só
gastava lenha, gasta unicamente o carvão nacional.

O mesmo em breve acontecerá coma Estrada do Rio Grande á
Bagé, a qual só espera que acabe o seu deposito de carvão inglez para
empregar o carvão do arroio dos Ratos.

A Estrada de Ferro de Porto Alegre a Novo Hamburgo tem consu-
mido o carvão desta mina e jamais teve occasilo de descontentamento.

A navegação fluvial gasta em parte carvão nacional e cm parle le-
nha, o que não é do admirar á visla da barateza deste combustível nas
margens dos nossos rios. ' •'

A commissão de conservação do porto do Rio Grande, o serviço
da Barra e a Flótilha estacionada irt Província gastam também carvão
nacional.
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Á venda mensal do carvão regula deste modo j
Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana
Estrada de Ferro do Rio Grande a Bagé . .
Estrada de Ferro de Porto Alegre a Hamburgo-Berg
Conservação do Porto do Rio Grande A . .
Flotilha . . . .... . . , A,
Serviço da Barra . . . . , . . . .
Navegação Fluvial. . . . ... . ,
Gasto doméstico . . . . . ... .

i o tai • • « , «

i 500 tons.
X 450 »
? 70 »

200 »
30 »'40, 

I
100 .
60 »

1.450 »

'¦•fg&i-Á-

1

Tem a Companhia feito experiências sobre a prestabilidade do
carvão para a extracção de gaz, dando em resultado que uma tonelada
dá 6.600 pés cúbicos de gaz com uma força illuminativa de 14,3 velas
espermacete.

A força reclamada pelo contracto da Companhia de Gaz com o
Governo da Província é de 17,5 velas; força esta que se pôde dar ao car-
vão, misturando-o com 18 % de carvão cannel de 30 velas.

Até hoje aquella Companhia misturou o carvão inglez por ella
empregado com cerca de 9 % de carvão cannel; de sorte que o proble-ma do emprego do carvão nacional para illuminação se deverá reduzir
em pouco tempo a um simples calculo arithmetico.'

O carvão do Arroio dos Ratos de verá ser comparado em força ca-
lorica com o carvão Cardiff, que aqui se tem empregado nas machinas
tanto dos navios como da terra firme e deve ser de outro lado comparado
como carvão New-Castle em productividade de gaz.

Quanto á força calorica as Estradas de Ferro gastam.
Por kilometro percorrido de carvão Cardiff — 8,9 a 9,3 k.
Porkilometro percorrido de carvão nacional 12,7 a 13,2 k.
De sorte que pôde dar a proporção en tre força calorica de carvão

Cardiff e a do Arroio dos Ratos como 1/9,1 para 1/13.0 ou como 110
para 77 ou como 10 para 7. ¦

Quanto a productividade de gaz, não se pôde dar uma compara-
ção exacta do carvão nacional com o de New-Castle por depender de no-
vas experiências.

O preço do carvão posto a bordo das embarcações nas Xarquea-das é de 9S500 réis por tonelada.
Em Porto Alegre x ..... x . . . lisooo
No Rio Grande ........... 14jü000
No Rio de Janeiro . . ..... . . . wmo
A comparação dos preços do carvão nacional com o inglez dá esteresultado aproximadamente conforme o cambio :

WmÊ
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tlio de Janeiro.
Rio Grande .
Porto Alegre .
Charqueadas .
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Carvão inglez.
.188000
§ 221000 X-
¦; .268000 

"¦ 
•¦•

. 28ÍI00O

..'.-., Carvão nacional
... . V17g'000 . .

:.¦";¦.-•':¦ . ¦ .: 141000 ..-,::'..¦ 
..,-.'.¦ ¦. iuooo : .

x . ;. . / 9rf500 . .
¦¦ Os meios de exploração da mina são os seguintes :

No lugar da mina que se acha ires léguas distante do porto de
embarque (Xarqueadas) existe uma estrada de ferro — cujo material
consiste em duas locomotivas e vinte cinco wagons de-carvão, material
sufficiente para o transporte mensal de 2:500 a 3:000 toneladas. .

As locomotivas oercorrem os 20 küometros entre a mina e as
xarqueadas em 30 minutos.

Existem dous poços para a estracção de carvão, munidos de ma-
china a vapor e em condições de sepoder oxtrahir de cada um deiles 100
toneladas de carvão por dia. x

v. : O serviço dentro da mina é feito por contracto com os mineiros,
pagando-lhes a Companhia a razão de 18000 réis por tonelada trabalham
cerca de 120 mineiros: e o serviço da escolha do carvão, da carga e des-
carga do mesmo, é feito por jornal, que regula entre 18800 e 28000 réis
por dia a cada operário.
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Para ter execução o disposto no % 3.° do artigo 15 da lei do orça-
menlo vigente, providenciei no sentido de proceder-se nesta capital a ex-
periencias afim de se verificar se o carvão das minas do arroio dos Ratos
se presta ao fabrico dogaz hydrogeneo.

Encarregado dessas experiências o Engenheiro da Estrada de Fer-
,ro de Porto Alegre a Uruguayana Antônio Cândido de Azevedo Sodré, rea-
lisaram-se elías com assistência do Engenheiro das Companhias das Mi-
nas e do da de ílluminação a Gaz.

-¦ Annexos encontrará V. Ex.a os pareceresdos três citados profis-
sionaes, bem como o do Engenheiro H. II Barros.

Á vista de taes pareceres, em parte divergentes, julguei iinpres-
cindivei proceder-se a nova experiência, na Corte, no Laboratório da Es-
cola Polytechnica; pelo que mandei apromptar uma tonelada de carvão
para esse destino.

Depende de resposta da Directoria da Companhia de Gaz a reali-
sação aqui de uma outra experiência, illuminando-se a capital por 5
noites.
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rico E. E. de Villeroy ; que está exercendo actualmente as funcções de
Secretario.

Neste funccionario, a quem mais uma vez tenho o prazer de tes-
temunhar o meu agradecimento pela lealdade com que serviu-me, en-
contrará V. Ex.11 um auxiliar prestimoso, pelo conhecimento que tem dos
homens e dos negócios, bem como pela pratica do serviço e pelo zelo es-
clarecido com que dirige a repartição a seu cargo. ;

Dos empregados da Secretaria acha-se com licença de um anno,
autorisada pela lei n.° 1688 de 13 de Janeiro do corrente anno, artigo
3.°g 31, o Director da 5.a secção Antônio José de Lavra Pinto, que entrou
no goso da mesma a 1.° de Março. ""¦•. Y

Attendendo ao que expoz-me por officio de 4 do mez findo o Verea-
dor da Gamara Municipal Felicíssimo Manoel de Azevedo, commissionado
pela mesma Câmara para organisar os ciados estatísticos da população,
industria, commercio, agricultura etc, de que trata a lei n.° 1607 de 14
de Dezembro do anno passado, resolvi admittir a 18 do corrente mez o
cidadão Benjamim Flores como collaborador da Secretaria para servir
junto á Commissão de que faz parte o referido vereador.

A Secretaria, apezarda deficiência de seu pessoal, facto reconhe-
cido por todos os meus antecessores, por esforços de boa vontade dos em-
pregados — funcciona com toda a regularidade.

O zelo e intelligencia dos chefes de secção e seus immediatos
muito concorrem para que a administração possa com acerto e no de-
vido tempo dar sahida a um expediente que avulta todos os dias.

Cumpro um dever recommendando á benevolência de V. Ex.a es-
tes dignos empregados, particularmente o 1.° omcíal Arthur Dionisio
Caudal de Carvalho que continua a fazer serviço no Gabinete, revelan-
do-se sempre um funccionario zeloso, intelligente e trabalhador.

São estas as informações que me cumpre prestar a V. Ex.a a
quem peço permissão para felicitar a Província por ter á frente dos seus
destinos um dos seus mais dignos filhos de quem tem a esperar os maio-
res benefícios; aproveitando eu a opportunidade para apresentar a V. Ex .¦
meus protestos de alta estima e distincta consideração.

Deus Guarde a V. Ex.*
Illm.0 Exm.° Sr. Barão de Santa Thecla, l.a Vice-Presidente da

Província.
Palácio do Governo em Porto Alegre 9 de Agosto de 1888.

"... .... JÉB

Rodrigo d'Azambuja Vittcmòvài*
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No dia 18, nos campos da invernada Saycan, foi assassinado o
soldado do 4.° batalhão de infantaria Antônio Martins do Espirito Santo,
pela praça do mesmo corpo Ambrozio Renedicto de Vargas. 0 delegado
de policia do termo do Rozario procedeu a exame de corpo de delicio
no cadáver da victima e remettéu-o ao commandante do alludido bata-
lhão, por ser o crime da competência do foro militar.

No dia 22/no 3.° districto desta capital, foi morto em conse-
quencia de um tiro de arma de fogo, o menor de nome Alfredo Pereira
da íloza, sendo indiciado como autor do delicio Pedro Pereira da R.oza,
irmão da victima e também cie menor idade. Procedeu-se a auto de
corpo de delicio e ao inquérito.

Na cidade do Rio Grande, no dia 23, foi barbaramente assassina-
do o pardo de nome Virgílio José de SaníAana, por Luiz Pedro de OU-
vcira. O delinqüente foi preso e tendo sido posteriormente submettido
a julgamento do jury foi condemnado á 12 ánnos de prizão.

No dia 25, foi assaltado por um grupo o quartel da secção poli-
ciai da villa de S. Francisco de Paula de Cima da Serra, travando-se
conflielo, do qual resultou a morte de Felisberto Baptista de Almeida
Soares Filho e ferimentos graves nas pessoas de Atfonso Marques de Oli-
veira Velho, commandante da Policia Particular, Manoel Antônio Ferrei-
ra e João Lopes dos Reis. Tendo seguido por ordem dessa Presidência
pafa aquelle lugar, formei sobre o facto o competente inquérito policial c
o sümmarioda culpa. -*' .
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No dia 30, no 1.° districto do termo de Gravatahy, travaram lucta
Manoel Laurindo de Oliveira e Francisco de tal, da qual sábio este mor-

/talraente ferido, expirando momentos após, fez-se corpo de delicto e in-
querito.

FEVEREIRO

No dia 10, no termo de D. Pedritofoi assassinado o oriental Nar-
ciso Corrêa. Do inquérito feito pelo delegado de policia e remeltido á
autoridade competente ficou provado terem sido autores do crime Anto-
rito Maria Barbieri Filho e Gaspar Pereira da Roza, tendo como cúmplices
Celestino Anastácio de Oliveira e Christino Pereira da Roza.

Na noite de 14, no 6.° districto do termo de Bagé foi preza das
chammas a casa de moradia de Clarimundo Cardoso, sendo no dia se-
guinte encontrados carbonisados o seu cadáver e os de duas Olhas meno-
res, que comelle residiam. Instaurado rigoroso inquérito pelo delegado
de policia do termo, colheu-se vehementes indícios de terem sido aquel-
Ias tros pessoas assassinadas pelos pardos Izaias Medina, Bueno e Grego-
rio, que para occultarem o crime deitaram fogo á casa. Contra os indi-
ciados autores foi expedido mandado de prizão preventiva.

Na tarde do dia 19, no 1.° districto do termo de Santa Christina
do Pinhal, foi assassinado José Ro Irigues da Silva, por Jorge Beck, que
foi preso em virtude de mandado de prizão preventiva. Procedeu-se a
auto de corpo de delicto e ao inquérito.

Na manhã de 27, próximo á villa de Santa Vicloria do Palmar,
foi encontrado assassinado com diversos ferimentos produsidos por ar-
ma de fogo. o brasileiro Cândido Antônio Teixeira, attribuindo-se o cri-
me a ter o mesmo Teixeira furtado uma rez, pois junto ao cadáver acha-
va-se um pedaço de carne com couro, tendo, a marca de Ismael Felicio
Rodrigues. Procedeu-se ás diligencias da lei.

Ainda no dia 27 e no mesmo termo, foi morto em acto de resis-
tencia á força publica, que deligenciava captural-o o celebre bandido
Pedro Pimenta, autor de vários crimes commettidos n'aquelle município.
Procedeu-se á; deiigcocias legaes, já lendo-se daio começo ao Surnma-
rio de culpa,, em vista de denuncia apresentada, peloPfomojOr Publico da
comarca contra as praças

No dia 29, no 4 ° districto do termo de SanfAnna do Livramento
foi assassinado André da Rosa. Do rigoroso inquérito a que procedeu o
respectivo subiielegado, verificou-se que o referido indivíduo fora preso
pela policia particular que o não apresentou á autoridade alguma. O
cadáver não foi encontrado, sendo-o apenas os arreios de propriedade de
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André, em ütii capão dematto, próximo á casa em que elle residia, è
todos ensangüentados. Acham-se pronunciadas e presas as praças de
que se compunha dita policia com exçepção do sargento que evadiu-se.

No lugar denominado — Arroio da Tigra, termo de Santa Vido-
ria, foi encontrado no dia 29, o cadáver do Oriental Geraldo Acunha,
degolado, com a cabeça separada do tronco, e sem que se conseguisse
achar esta. Procedeu-se a exame no cadáver e ao inquérito policial,
que foi remettido á autoridade judiciaria.

Em dias deste mez foram encontrados na divisa do termo de
Santa Maria com o de S. Gabriel os cadáveres de dois indivíduos desço-
nhecidos, estando ura de ura lado do banhado, que alli existe e o outro
do lado opposto, ambos degolados.

- As autoridades policiaes de um e outro termo procederam as di-
ligencias para descoberta dos autores do crime, recahindo suspeitas de
ter sido commettido por praças da policia rural do 2.°. districto de S.
Gabriel.

O inquérito em Santa Maria foi remettido ao Juiz Municipal de S.
Gabriel, para os devidos fins.
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No dia 4, em SanfAnna do Livramento, foi assassinado, com
duas facadas, o indivíduo de nome Francisco Antônio, por Antônio Duar-
te, praça da policia particular que logo evadio-se ás diligencias legaes.

No mesmo dia, no termo de Uruguayana, próximo á estação do
Guterres, foi encontrado o cadáver do subdito italiano Luiz Cont, apre-
sentando diversos ferimentos feitos com instrumento cortante, perfuran-
tes e contundentes. Fez-se corpo de delido e inquérito, não se tendo
porém, conseguido descobrir o autor ou autores desse crime.

No dia 5, na cidade do Alegrete, foi assassinado Alfredo Nunes
de Miranda, com um tiro de rewolver, que lhe desfechou seu cunhado
Alberto Augusto de Miranda, vereador e negociante, dando motivo ao
crime, que foi commettido na casa de moradia do delinqüente, quês-
toes de familia. O criminoso foi preso e posteriormente tendo sido sub-
meltido a julgamento e absolvido por 11 votos, appellando o Juiz de Di-
reito evadiu-se quando regressava do tribunal para a cadêa.

Em um dos dias deste mez, no 4.° districto de Bagè, foi morto,
em acto de resistência á escolta que tratava de captural-o, o criminoso
Nicacio Taborda, um dos autores do roubo do dinheiro e jóias da casa de
Ismael Barcellos.
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Ainda em dias deste mez, no termo de Jaguarão, em campos de
ítedusino Machado de Souza, foi encontrado o cadáver de Procopiú Ho-
drigues de Carvalho,apresentando diversos.ferimentos.

Das diligencias feitas pelo Delegado de. Policia, resultaram veae-
mentes indícios de ter sido Procopio assassinado por Antônio Rodrigues
de Carvalho, Manoel Bento da Silva, Januário Acosta e Basilio Acosta.

Também em dias deste mez, foi encontrado, no termo de Santa
Christina do Pinha!, o cadáver do indivíduo de nome João Saltes, alli
pronunciado por ferimentos graves, apresentando o cadáver diversos feri-
mentos. Apesar das diligencias empregadas não conseguio-se ainda
descobrir o autor do crime.

Ainda em dias deste mez, no 2.° districto do termo da Conceição
»»

do Arroio, sahindo o cidadão José Joaquim dos Santos para uma de suas
freqüentes viagens, não mais tornou a casa. Causando o facto suspeitas,
tão acertadas diligencias promoveo o delegado de policia do termo, que
descobrio ter sido Santos victima de um homicídio perpetrado por seu
ex-escravo de nome João, que confessou o crime, designando o lugar
onde o commettera e onde effec ti vãmente foram encontrados os restos do
cadáver. O criminoso acha-se preso.

Ainda em um dos dias oeste mez, na cidade de SanfAnna do Li-
vramento, o menor Rodolpho, iilho de Carlos Cavalheiro disparou um ti-
ro derewolver sobre um outro menor de nome Sebastião, filho de Grego-
rio Neves, causando-lhe a morte. Procedeu-se ás diligencias legaes.

;A's 8 horas mais ou menos da noite de 30, no 2.° districtojdo ter-
mo de Santa Maria da Bocca do Monte, Manoel Martins Alves, Eugênio
Martins Alves, e Prudencio Martins Alves, acompanhados de 4 desconhe-
cidos, arrombaram a casa de André Prospero Berng, que assassinarão es-
pancandoe ferindo em seguida duas moças, 'filhas do mesmo Berng e
uma mulher que achava-se na companhia deilas.

O subdelegado de policia respectivo procedeu á corpo de delicio
e ao inquérito policial que foi remetticio á autoridade judiciaria.

MA 10

No dia 4, em um banhado, na ilha do capão, no 5.° districto do
termo de D Pedrito foi encontrado o cadáver de José Autonio da Fonse-
ca, com dois ferimentos de bala e degolado. O subdelegado do districto
procedeu ás diligencias legaes, resultando do inquérito, que formou e
oi remettido a autoridade judiciaria, que o autor do crime foi- Manoel de
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Azevedo Pessanha, contra quem foi expedido mandado de prízâo preveil-
tiva.

No dia 13, no termo de Santa Victoria do Palmar, sete bandidos
dos que se acham homisiados na estância — Curral de Arroio— sa-
hindo da casa do dito Corrêa Vianna, onde haviam pousado, atacaram a
Innocencio Santurião, que disparando, para a casa de Maximiano Corrêa,
ahi abrigou-se, e, defendendo-se, matou um de seus aggressores, que re-
conheceu-se ser o oriental Domingos Garay. Acudindo outras pessoas
em auxilio de Innocencio, retiraram-se os bandidos. O Delegado de po-
licia do termo procedeu ás diligencias legaes.

No dia 16, nos subúrbios da cidade de Bagé, travaram lucta Mi-
guel Antônio da Costa, Delphim Vieira de Brito e o italiano Roque Ver-
nieri, resultando a morte deste, por ferimento de balae ficar gravemente
ferido com uma punhalada o primeiro, que foi preso em flagrante, con-
seguindo evadiv-se o 2o. O delegado de policia do termo procedeu as
diligencias legaes lendo remettido o inquérito, que formou, á autoridade
judiciaria.

No dia 19, na ex-colonia Caxias, poroccasião das festas do Espi-
rito Santo, foi assassinado com um tiro de pistola, o napolitano Antônio
Cazenza.

Como autores do facto foram denunciados pela Promotoria Publi-
ca, João Ferreira Bastos, então subdelegado do districto e Elisiario Vidal
do Espirito Santo.

Na noite de 26, na 3.a légua dessa ex-colonia, lugar denomina-
do — Anna Recli — travaram lucta Marcos Brauquer e Pedro Cassoni,
italianos. Marcos descarregou um golpe de facão na cabeça de Cassoni,
que já tendo dado uma facada no peito do primeiro, com elle abraçou-
se dando-lhe outra nas costas, que o fez cahir. Neste acto, accudin-
do o pai c a mãi de Marcos, foi esta ainda ferida por Cassoni, contra
quem disparou então o pai de Marcos um tiro, que acertando no estorna-
go, matou-o instantaneamente. Procedeu-se ás diligencias legaes.
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Nas proximidades da villa de S. Francisco de Assis, na noite de
1.° deste mez, foi assassinado Reginaldo José Serra, capataz de José Luiz
Silveira Martins, por dois indivíduos que saquearam a victima, tirando-
lhe uma bolsa que continha três contos e quinhentos mil reis, em moe-
da papel. Apesar das diligencias empregadas, ainda não conseguio-se
descobrir os autores desse 

"crime.
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No dia 9, no alludido termo de S. Francisco de Assis, foi assas-
Sinado Bazilio Ignacio, por Miguel Beriva. Procedeu-se ás diligencias
legaes.

Na noite de 23, no 3 ° districto de Rio Pardo, o pardo de nome
Gaspar, chegando a sua casa, da qual achava-se ha tempos auzente, co-
meçou a esbordoar sua mulher, de quem estava separado, até que ella
conseguindo livrar-se, foi azylar-se em casa de um visinho, deixando o
aggressor com sua mãí Marcelina Francisca. No dia seguinte indo ai-
gumas pessoas a morada de Gaspar encontraram morta Marcelina, que
representava o craneo esmagado. Procedeu-se as diligencias legaes.

No dia 28, no porto da cidade do Rio Grande e á bordo do Hiate
Imperador foi assassinado o creoulo Antônio pelo de nome Luiz que foi
preso em flagrante. Fez-se o corpo de delicto e inquérito, que teve o
destino legal.

TENTATIVAS DE HOMICÍDIO
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No dia 22 no 2.# districto desta Capital, Manoel Martins e Joaquim
José Rodrigues Júnior foram presos em flagrante pelo crime de tentativa
de morte um contra o outro. Procedeu-se ás diligenciaes legaes.

Ao escurecer do dia 23, na villa de S. Sebastião do Cahy, Antônio
Ferreira Bastos Sobrinho tentou contra a vida de Carlos Guilherme Schil-
ling, commandante do vapor Maratá, que navega entre o porto desta ca-
pitai e o daquella villa disparando-lhe um tiro de pistola. Procedeu-se
á exame de corpo de delicio no offendido e ao inquérito, que teve o des-
tino conveniente. O delinqüente foi preso em flagrante.

FEVEREIRO
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Na noite de 2, nos subúrbios da cidade da Cachoeira, Galdino
Antônio Nunes, tentou assassinar a Manoel Duarte Gomes Ribeiro, mes-
tre de linha da Estrada de Ferro, desfechando-lhe um tiro de pistola,
que o ferio gravemente no pescoço. O respectivo Delegado de Policia
procedeu á corpo de delicto no paciente e ao inquérito policial. O delin-
quente no dia 6 apresentou-se á prisão.

No dia 5 no termo do Rosário, foi mortalmente ferido Francisco
Alves, com um tiro de pistola, sendo autor do delicto Leopoldo Severo,
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que conseguio escapar-se. Procedeu-se a auto de corpo de delicio e ao
inquérito.

Na cidade de Alegrete, o Dr. Saboia, Promotor Publico da cornar-
ca, achando-se na rua, entre famílias, aggredio a Affonso Glimaco, con-
tra quem disparou dois tiros de rewolver. Glimaco, dias antes, havia
offendido ao mesmo Dr. Saboia com instrumento aviltante. O respectivo
Delegado de Policia tomou conhecimento do facto.

No 3.° districto desta eapital em a noite de 14 deste mez foi des-
fechado um tiro em Marcolino Antônio Duarle acertando o projeclil no
ante braço esquerdo.

Nenhuma luz resultou do inquérito para descobrir-se o criminoso,
que, entretanto, disse o offendido ter reconhecido ser o indivíduo de no-
me Epaminondas Cavalcanti. O inquérito foi remettido á autoridade ju-
dicia ria.
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No dia 22, na villa de S. Sebastião do Cahy, o ai feres comman-
te da secção policial Sebastião José de Carvalho, desfechou um tiro de
pistola em Rozendo Ferreira Bastos. Fez-se inquérito, já tendo a Pro-
motoria Publica dado denuncia contra Carvalho.
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No dia 8, nos subúrbio? da cidade da Cachoeira, o indivíduo de
nome João Soares, pronunciado no termo de Bagè, desfechou um tiro em
Aurélio José da Silveira, férindo-o gravemente. O deliquente evadio-se.
Fez-se o corpo de delicio o inquérito, que teve o destino legal

Na cidade de Pelotas na noite de 9, em uma estalagem, o indivi-
duo de nome João Pereira desfechou dous tiros de pistola em Vicente
José de Almeida e sou irmão Enutio Pereira, dous outros em Leonel de
tal, ebrio e desordeiro, alli bastante conhecido,ficando tanto Leonel como
Vicente mortalmente ferido. Procedeu-se ás diligencias legaes.
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Na cidade de Bagè, na noite de 9, travaram luta os italianos Car-

los Martionati e Nicoláu de tal, flcando aquelle gravemente ferido com
l
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dois tiros de rewolvcr, que desfechou-lhe o segundo. O delinqüente
evadío-se, tendo-se procedido ás diligencias legaes.

Na villa da Encruzilhada, no dia.17, das 6 para,as 7 horas da lar-
de, dois indivíduos desconhecidos invadiram a casa commercial de Car-
valho & Fontoura e desfecharam dois tiros? de pistola no tenente-coronel
Juvencio Peixoto da Fontoura, ferindo-o gravemente na clavicula direita.

Acto continuo montaram os desconhecidos nos cavallos em quehaviam chegado e como tentasse uma praça de policia impedir-lhes a
evasão, sobre ella desfecharam ura outro tiro fugindo em seguida.

Aguardo communicação do resultado do rigoroso inquérito quemandei instaurar á respeito.
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No dia 3, no termo da Cachoeira, Júlio Alves da Silva, espancou
cruelmente o menor, Brasileiro Alves Pereira. Procedeu-se contra o de-
linquente na forma da lei.

No referido dia 3, noi.» districto desta capital, foi gravementeferido, o pardo Manoel José dos Santos, sendo preso em flagrante o de-
linquente, Faustino José Maria. O Delegado de Policia procedeu á auto
de corpo de delicio eao inquérito, que foi reraettido á autoridade judi-ciaria

No dia 30, no \.? districto desta Capital, foi levemente ferido o
pardo João José Antônio de Mello, sendo autora do crime Maria Apollina-
ria da Silveira, que foi presa em flagrante e com quem o mesmo vivia
amasiado. Procedeu o respectivo Subdelegado de Policia a auto de cor-
po de delido e ao inquérito.
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Na noite de 14, em um baile de mascaras, que leve togar nesta
capital, no theatro de Variedades, houve um confliclo entre Ignacio Fer-
reira Soares e Epaminondas Cavalcanti, do/qual resultou ficar esle ferido
gravemente, logrando escapar-se o delinqüente, contra quem procedeu o
subdelegado do 2.° districto na forma da lei.

No 1.° districto do termo de Santo Amaro, no dia 15, foi grave-mente ferido José Nicoláo, sondo,autor do crime o subdilo portugnez Se-
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rafim Martins, que foi preso em flagrante; o respectivo subdelégadó pro-
cedeu ás diligencias íegaes. José Nicoláo falleceu no dia' seguinte, em
conseqüência dos ferimentos recebidos.

Na cidade de Pelotas, na manhã do dia 26 travaram lucta Fir-
miano Carvalho da Rocha e Salvador da Costa Lima, e de um lado João
Pedro Barbosa e Francisco Aurélio Barbosa de outro, resultando ficar o
ultimo gravemente ferido com uma facada, que lhe deu Firmiano, que
logrou escapar-se. O Delegado de Policia procedeu á auto de corpo de
delicto e ao inquérito, que teve o destino legal.

No dia 29, nesta capital, Valenlim Antônio da Silva, ferio grave-
mente a Christino Pinheiro de Assis, evadindo-se logo após o delicto.
Procedeu-se ás diligencias da lei.
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No dia. 22, nesta capital foi levemente ferido o commerciante
Carlos Brenner por José Bernardo da Silva. Procedeu-se a corpo de de-
licto, sendo o auto entregue ao oífendido.

Na noite do referido dia no 4.° districto desta capital, feriram-se
reciprocamente, durante a lucta que travaram, Antônio Marques Medi-
na e Benjamin Giovanni. ProGedeu-se ás diligencias Íegaes.

No dia 31, nos Io districto desta cidade,* tendo Estevão Cardoso
dos Santos furtado da casa de negocio de José Fernandes Granja, uma
lata de goiabada sahio-lhe ao encalço o caixeiro de nome Felisberto José
da Silva Lisboa, contra quem atirou-se o larapio, de faca em punho, fe-
rindo-o gravemente.

O delinqüente foi preso em flagrante e contra elle procedeu-se
na forma da lei.

«fe.-. ABRIL ,

>,

No dia 14, na villa de Cangussú, mandou o alferes commandan-
te da secção policial, Manoel Alves de Siqueira, amarrar as mãos do sol-
dado Braz José da Silva e esbordoal-o com golpes de espada por outras
praças. Procedeu-se ás diligencias Íegaes, achando-se já pronunciado
no art. 201 do cod. crim. o mesmo alferes e as praças que tomaram
parte no espancamento.

No dia 19, ás 9 horas da noite, na cidade da Cachoeira, foi gra-
vemente ferido o negociante Constantino Fontana, com uma pedrada,
que acertando na cabeça o prostrou por terra, aproveitando então o ag-
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gressor para furtar mais de cem mil réis. O delegado de policia proce
deu às diligencias legáes, não tendo conseguido descobrir o criminoso.

MAIO

No dia 21, á porta da casa da Câmara Municipal de Itaquy, o
negociante Paula Moura, armado de àrreador aggredio e espancou o Ve-
reador Dr. Cunha Lima. Fez-se inquérito, não se tendo querido prestar
o offendido ao corpo de delieto.

CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE

IIP JANEIRO
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No dia 6, no 2o districto do termo da Cachoeira, foi preso em fia-
grante o indivíduo de nome Plácido Baptista, que conduzia três cavallos
furtados da fazenda de Juvencio Figueira da Silva. Procedeu-se ao in-
querito, que teve o destino legal.

No termo de S. Leopoldo, no dia 10, foi preso em flagrante, Es-
tacio Alves Garcia, por crime de furto de gado, perpetrado em S.João do
Monte Monte Negro. O respeclivo delegado de policia procedeu ao in-
querito, que teve o destino conveniente, remettendo lambem o preso pa-
ra o districto da culpa.

No dia 46, no Io districto do termo de D. Pedrito, foi assaltada a
casa de Ponciano Gularle, por seis bandidos, que roubaram quantia su-
perior a três contos de reis, em dinheiro, jóias e roupa de uso, evadín-
do-se em seguida, O respectivo delegado de policia procedeu ás diligen-
cias da lei.

No dia 2!, no 5o districto do termo da Cachoeira, foi preso em
flagrante, pelo respectivo subdelegado de policia, o indivíduo de nome
Manoel Marques, conhecido por Salvador Marques, em D. Pedrito, d'onde
vinha conduzindo cinco cavallos furtados a Aniceto de tal, morador nas
pontas do Arroio Santa Maria-Chica, no mesmo termo. Procedeu-se ao
inquérito,, que teve o destino conveniente.

MARCO

No dia 21, foi assaltada e arrombada a casi de Ismael Rodrigues
Barcellos, residente no 6o districto do termo de Bagé, por três des-
conhecidos, podendo apenas a esposa do dono da casa reconhecer que

%!
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dois d*elles eramruivos, de barba aparada, e o terceiro um pardo de es-
tatura regular, os quaes subtrahiram quantidade de onças, libras estéril*
nas, condores e outras moedas de ouro, nacionaes, bem como diversas
jóias desse metal, com pedras preciosas.

Suspeitando o Delegado de Policia de Pelotas, de dois indivíduos
que alli appareceram gastando moedas de ouro a -farta, deu no dia 27,
busca no quarto em que elles se hospedavam encontrando 24 libras es*
terlinas, 4 onças, 1 condor, outras moedas e um par de brincos com pe-
rolas, que esses indivíduos, que declararam chamar-se Ramão Rufino Ro-
drigos e Carlos Acosta, negaram pertencer-lhes. Detidos, foram reco-
nhecidos pelos signaes característicos, ser o primeiro um dos assaltantes
da casa de Ismael Barcellos, e o segundo um dos da casa de Ponciano
Gularte, no termo de D. Pedrito, facto occorrido em Janeiro, combinam-
do a jóia encontrada em seu quarto com uma das subtrahidas da casa de
Ponciano. Remettidos para Bagé ahi confessou Ramão ser um dos as-
saltanles da casa de Ismael, declarando terem sido seus companheiros
de crime, o argentino Nicacio Taborda, e o pardo Feliciano.

Expedidas os competentes mandados de prizão e diligenciando o
subdelegado do 49 districto de Bagé, a prizão de Nicacio Taborda, foi es-
te encontrado e intimado de ordem de prizão, resistio, disparando dois
tiros contra a escolta, resultando do conflicto que então travaram ficar
morto o mesmo.Taborda, em poder de quem foram encontrados 21 on-
ças, 1 moeda de ouro, nacional, 2 ditas peruanas, 23 libras esterlinas,
outras moedas, 1 annel com brilhante, 1 pistola e uma caixa de prata,
dinheiro e objectos, que verificou-se serem de Ismael Barcellos.

¦'

:.;m

¦mm
w.

wÈÈL
•.: 

¦¦-

¦ X'y

¦

ym

^:mx^o^:i:yy:-''^m:
' 

•'-.- 
y.y ' 

",-

¦¦.-.-¦'-; ^ -:¦. 
y.'y:y

' .V -'

•WjNHO

Na noite de 16, na villa de D. Pedrito, foi arrombada a casa de
negocio de Miguel Rossamant, subtrahindo os roubadores a quantia de
cincoenta e tantos mil réis, que havia em uma gaveta. Fez-se corpo de
delicto e Como do inquérito formado e remettido á autoridade judiciaria
netíhum indicio se colheu sobre os autores do crime, procede-se á novas
diligencias no sentido de descobrir-se o autor ou autores do mesmo.

Na noite de 23, foi assaltada a casa ide residência do abastado
fazendeiro José Marcellino de Azambuja Barboza, sita no termo das
Dores de Camaquam, por cinco bandidos, que conseguiram apenas apo-
derar-se de alguns objectos de montaria, de pouco valor, á vista da re-
sistencia que encontraram da parte do mesmo fazendeiro.

O respectivo delegado de policia, tomando logo conhecimento do
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facto procedeu a auto de corpo do delicio e ao inquérito do qual resultou
indícios veheinentes de terem sido autores do crime, Emilio Bicuhy,
Francisco de Paula Rodrigues Barcellos Cambará, Miguel Rodrigues Bar-
cellos Sobrinhos, Emílio Pereira da Silva e um irmão de nome João.

Immediatamente fez aquella autoridade seguir uma escolta ao
encalço dos delinqüentes, conseguindo ella apenas a captura de Emilio
Bicuhy e Francisco de Paula Rodrigues Barcellos Cambará.
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Em a noite de 5, manifestou-se incêndio na casa de negocio da
viuva Darôles Ferrajoli, situada na rua do Commercio desta cidade.

Apezar dos promptos soccorros prestados, foi todo o prédio devo-
rado pelas chammas, bem como as mercadorias. O fogo foi casual,
achando se a casa e negocio seguros em vinte contos de reis.
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ABRIL

No dia 6, foi destruída, por incêndio a casa commercial de Gomes
Porto & Companhia, na cidade de Santa Maria da Bocca do Monte. O
Delegado de Policia procedeu a exame de corpo de delicio e ao inque-
fito ao qual deu o destino legal. O negocio estava seguro.

. Na madrugada de 11, nesta capital, manifestou-se incêndio no
prédio n.° 139 da rua D. Izabel, de propriedade de Manoel de Magalhães
e Silva eoccupado por Joaquim dos Santos Coimbra, com negocio de sec-
cos e molhados. O fogo que foi casual foi logo extincto, havendo ape-
nas pequenos prejuízos. \

MAIO

A's 2 horas da madrugada de 28, manifestou-se incêndio em um
prédio da rua três de Novembro, desta capital, e de propriedade de Ma-
noel de Ávila, limitando-se o prejuízo, devido as promptas providencias
tomados á destruição do contrafeito da casa.

Feito o exame do corpo de delicto, verificou-se a existência de fi-
tas de madeira imbebidas em kerozene, espalhadas pelo soalho dos com-
partimentos não attingidos pelo fogo.

#
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Ávila acha- se preso preventivamente, em virtude de mandado ex
pedido pelo Dr. Juiz de Direito do 2° districto criminal.
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JUNHO

No dia Io, ás 10 horas da noite na rua Imperial, 4° districto da
capital, foi preza das chammas, a cocheira de Jacob Bénner, situada
em um grande galpão, existente nos fundos da casa de negocio de Anto-
nio Maria Schmith. incendiando-se completamente essa construcção.

A causa do incêndio é attribuida a descuido do preto octogenário
Jacintho que alli dormia, e que julga-se que por descuido tivesse lança-
do algum phosphoro sobre a palha.

O fogo devorou em pouco tempo toda a provisão que tinha Jacob
Benner armazenada para sustento do gado durante todo o inverno, no
que dispendeu mais de dois contos de réis, e perderia também cincoenta
e tantas cabeças de gado vaccum, que estavam presas, por correntes nas
mangedouras, se o cidadão João Antônio Dias de Andrade, subdelegado
do districto, com prejuízo de sua vida, não tivesse penetrado no galpão,
já preso das chammas, para soltal-as.

Compareceu a companhia de bombeiros, que conseguio, á muito
custo, interceptar o fogo isolando-o da casa de negocio de Schmitt, que
assim foi salva.

Na noite de 14, na cidade de Pelotas, manifestou-se incêndio em
uma padaria, situada junto ao mercado. O fogo, que foi casual, foi lo-

go dominado, sendo de menos de conto de reis os prejuízos cansados.
A's 11 horas da noite, de 15, manifestou-se incêndio no deposito

e fabrica de fumos de Domingos Martins Pereira e Souza, á rua dos Vo-
luntarios da Pátria nesta capital. O fogo foi casual, e de pouca monta
os prejuízos, por ter sido de prompto dominado.
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No termo de S. João Baptista de Camaquam, na madrugada do
dia 23, tratando o respectivo delegado de policia de realisar a captura
da praça de policia Manoel Coelho que desertara, da secção de Piratiny,
cercou a casa onde se achava elle occulto. Coelho não quiz entregar-se e
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suicidou-se, sem que o irmão com quem vivia, podesse evitar semelhan-
te acto.á Procedeu-se á auto de corpo de delicio e mais diligencias.

Na manhã de 28, no arraial do Parthenon, 5o districto desta capi-
tal suicidou-se Domingos Cândido de Siqueira, disparando sobre a fronte

dois tiros de rewolver. O respectivo subdelegado de policia procedeu a

auto de corpo de delido e ao inquérito policial, do qual resultou que Si-

queira fora levado áquelle acto de desespero por atrazos em seus nego-

cios.
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FEVEREIRO

No dia 29, no 2o districto do termo da Cachoeira, no lugar de-

nominado — Capão Grande — Leão Pereira de Carvalho e Silva, pôz
termo á vida, disparando um tiro de pistola debaixo do queixo. Proce-
deu-se as diligencias legaes.
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ABRIL

Á uma hora da tarde, de 4, na casa de sua residência, no Io dis-
tricto desta capital, suicidou-se disparando um tiro de rewol ver na fronte
o cidadão Manoel Balthazar de Almeida e Silva, natural de Portugal e
residente nesta Província ha annos.

Procedeu-se a exame no cadáver e ao inquérito policial, resultan-
do deste que Balthazar puzera termo á existência, devido a atrazos em
seus negócios.

MAIO

No dia 29, no Io districto desta capital, suicidou-se, disparando
um tiro de rewol ver na região temporal direita, o indivíduo de nome
Franklim José de Mendanha. O subdelegado do districto procedeu ás
diligencias legaes.

Em a noite do mesmo dia, a bordo do vapor Guapo em viagem
desta capital; para a estação da Margem do Taquary, suicidou-se atiran-
do-se aorio Jacuhy, o cidadão Manoel Soares Lisboa, natural da provim
cia da Bahia, e que ha longos annos residia,nesta capital, tendo sido en-
contrado o cadáver no dia 6 de Junho, foi transportado para esta capital
e depois do competente exame medico, foi dado á sepultura.
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JUNHO
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No dia 21, no Io districto desta capitai, suicidou-se disparando
um tiro derewolver na fronte, o subdito allemão Carlos Kõhlich, estabele-
cido com barbearia. O subdelegado do districto tomou as providencias
necessárias.

AFOGADOS

'yy

JANEIRO

Na manhã de 8, appareceu na margem esquerda do rio Cahy. o
cadáver de um moço de origem allemã, de nome Francisco Heitrich. O
delegado de policia de S. Sebastião procedeu ás diligencias legaes, veri-
ficando que a morte fora devida a asphyxia por submersão e não ser re-
sultado de um crime.

Na noite do referido dia 8, de bordo do hiate Mariano 2o, em
viagem, do Rio Grande para esta capital, cahio ao rio, o tripolante Zefe-
rino, pardo, contractado de Mariano José do Canto.

Foram infructiferos os esforços empregados para salval-o.

ABRIL

Das 7 para ás 8 horas da noite de 8, quando chegava ao porto
desta cidade o vapor nacional D.Pedro, áe regresso á um passeio da Fre-
gueziada Barra, cahio ao rio o musico AarãoBoéira da Silva, que pere-
ceu afogado, apezar dos esforços empregados para salval-o.

No dia 30, foi encontrado no rio Cahy, no lugar denominado
Peneiro, o cadáver de João José da Silva.

Das diligencias procedidas verificou-se ter sido a morte causada
por asphyxia por submersão, não sendo resultado de um crime.

JUNHO

No dia 25, appareceu, junto á doca, 1° districto desta cidade, o
cadáver do pardo Hortencio. O subdelegado respectivo tomou conheci-
monto do fado e verificou ser a morte devida á aspbyda por submersão.
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FUGA DE PREZOS
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No dia 3, na cidade de Alegrete, tendo sahido para o serviço da

fachina.da respectiva cadêa, os presos Procopio Safeoia e Agostinho Pe-

res de Azevedo, ligados á mesma corrente, illudiram a vigilância dos

auardas que os conduziam e fugiram em direcção ao passo da - Res-

tinga - próximo á mesma cidade, que tentaram atravessar, morrendo

porém afogados, por não saberem nadar. O delegado de policia proce-
deu a exame de corpo de delido nos cadáveres, e mais diligencias legaes.
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Em um dos dias deste mez, evadio-se do poder da escolta que o

conduzia da ex-colonia Caxias para esta capital o réo Antônio Francisco,

pronunciado por crime de homicídio no termo do Passo Fundo. Esse reo

achava-se como praça na Força Policial, servindo no destacamento da-

quella ex-colonia.

MAIO
'>]

•é

Em um dos primeiros dias deste mez, evadio-se do poder da es-

coita que desta capital o conduzia para a Lagoa-Vermelha, o réo Bento

José Vicente de Toledo, alli pronunciado por tentativa de homicídio e fe-

rimentos,graves e que havia sido capturado em Lages, na Provincia de

Santa Catharina Procedeu-se a inquérito.
Na noite de 8, avisado o delegado de policia do Rio Grande, que o

preso pronunciado por crime de homicídio, José Luiz da Silva Rangel,
recolhido ao xadrez n.° 5 da respectiva cadêa, tentava evadir-se, para
alli dirigio-se, e, passando revista no xadrez, encontrou serrada uma
das taboas do forro e outros vestígios de arrombamento para por meio
delle, dar-se a evasão.

Em poder do referido preso encontrou o Delegado diversos instru-
inentos próprios para aquelle fim.
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A mesma autoridade fez remover Rangel para outro xadrez, con
sérvandò-o sob rigorosa vigilância e abrio inquérito sobre o facto.

¦ f JUNHO

Ná tarde do dia 7, evadio-se da cadêa de S. Borja, o prezo Pedro
da Luz que cumpria o resto da sentença a que fora condemnado. Fez-
se inquérito. ' ..

. " 
; ... FACTOS NOTAVEÍS, ACCIDENTES, ETC. ETC. '-
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No dia 3, na cidade de Jaguarão, um grupo de vinte e tantas

pessoas, algumas das quaes armadas, tentaram fazer embarcar, á força,
no vapor Mirim, que na tarde d'aquelle dia seguia para o Rio Grande,
com escalas, osDrs. Francisco José de Souza Nogueira e Manoel Joaq^m
de AndradeLima, Juiz de Direito e Promotor Publico da comarca; tendo;'
idoáquella cidade, por ordem da Presidência, formei minucioso inque- •

rito, ao qual dei o destino legal.
No dia 5, foi recolhido ao Estado-Maiõr do quartel da Força Po-

licial o tabellião José Vicente da Silva Telles, official honorário do ex.er-
cito, contra quem fora expedido mandado de prisão pelu Juiz Municipal
do termo de Viamão, como incurso no art.0 3.° da Lei n.° 3311 de I88X

No dia 8, na cidade de Rio Pardo, çahio fulminado por um raio,
o preto Irinêo Domingues.

FEVEREIRO
i ...

A's 8 horas da noite do dia 6, invadio a villa de S. Luiz Gonzaga
uma força de mais de 60 homens, á cavado, armados de carabinas, espa-
das e pistolas, acampando próximo á praça da matriz por ordem do Dr.

josé Gomes Pinheiro Machado, com o fim de assistir ao julgamento do

jury, de três ou quatro réos em que era interessado o mesmo doutor.
Apezar dos esforços empregados pelo delegado de policia para dis-

solver-se a força, esta só retirou-se depois do julgamento.
. X , .

MARCO
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No dia 25, apresentou-se ás 8 horas da noite em casa do sub-
delegado de policiado districto do Couto, termo de Rio-Pardo, Zacarias

XPadilha, dizendo que seu irmão Manoel Ignacio Padilha, que com elle
vinha de Caçapava, em direcção ao município de Santo Amaro, ao che-

garao pouso, além da ponte conhecida pelo nome de — Diogo ~-, ás 6
horas da tarde, quando estavam comendo juntos, perto do fogão, sahio
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correndo com a espada e faca nas mãos, gritando que vinha gente para
matai-o, seguindo após elle Zacarias, ao approximar-se vio cabido de
bruços e ensangüentado.

A autoridade policial dirigio-se aolugar onde dizia Zacarias achar-
se seu irmão e procedeu ao exame de corpo de delicto, mandando dar
ao corpo á sepultura.

Nessa occasião Zacarias Padilha, irmão do morto, lançando mão de
uma faca, sahio correndo e perto de uma saitga degolou-se.

Os inquéritos formados pelo subdelegado de policia a respeito de
um e outro facto, foram remettidos á autoridade judiciaria.

ABRIL

Em um dos primeiros dias deste mez na costa de Pelotas, estan-
do o preto Raymundo Martins da Costa, tripolante do hiate Acácia com
outros promovendo desordem, em uma venda, alli appareceu a policia
particular, que admoestou-os, respondendo asperamente e com insolen-
cias o preto Raymundo, que recebendo voz de prizão, atirou-se, de faca
em punho, contra as praças dando-lhe então uma dellas de nome José
Lourenço Lopes, uma pancada na cabeça.

Acto continuo deitou Raymundo a correr para o arroio —Pelo-
tas — que fica próximo da venda, e nelle atirou-se sendo momentos de-
pois tirado d'agua pelas mesmas praças, mas já morto.

O Delegado de Policia do termo procedeu a exame de corpo de
delicto no cadáver, verificando os peritos que Raymundo fallecera em
conseqüência da pancada que fora dada pela praça José Lourenço Lopes.
Fez inquérito que foi remettido á autoridade judiciaria.

No dia 6, no 2.° districto do termo de SanfAnna do Livramento,
foram mortos por uma faisca electrica, Lúcio Nunes da Rosa e Custodia
Joaquina de. Oliveira, que viajavam em companhia de Henrique Silveira
da Rosa e sua família.

Na manhã de 12, foi encontrado quebrado um vidro de uma ja-
nella interior da Alfândega do Rio Grande, podendo pelo vão passar um
homem.

Dirigindo-se para alli o respectivo delegado de policia, procedeu
ao competente exame de corpo de delicto, encontrando na salla do expe-
diente. algumas gavetas com signaesde violência, roubados vinte e cin-
co mil reis em cobre, de um armário do Thesoureiro, manchas de sangue
na janella, onde quebraram e tiraram o vidrp. O alludido delegado,
dando-me conhecimento do facto, accrescentou que havia suspeitas de
ler sido autor do crime, uma praça do 12.° batalhão de infantaria, de
auardas de 11 para 12 naquelle" edificio, e que ausentou-se na tarde do
dia 11, sem que se tivesse apresentado até então ao quartel.
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RELAÇÃO NOMINAL DOS REOS CAPTURADOS EM DIVERSOS TERMOS DA PROVÍNCIA, DE 15 DE DEZEMBRO
DE 1887 A 15 DE JUNHO DE 1888.
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Ns. I Termos onde foram capturados Nomes dos réus capturados

1 Jaguarão
9
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
131
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

>

• ....*«...«.«•«

• •••••

» » • • •

«.. .•>«**.

• • • •, • • • • • • • • • • •

....... ••a..'.. ...........a

N. S. da Conceição do Boqueirão
Lagoa Vermelha ..

¦¦•'•••»••.»••»¦••«.

Vaccaria.
• • • • • ••••••

>

»

João Antunes de Sellis. ......
Lourenço Justiniano. ...... ....
Leonor Pereira de Souza. ............
Antero Maciel Marques...... «•
Firmiana de tal  .
Theotíora Maria da Conceição Dutra...
Antônio Caetano Pereira.. ...........
Justino Caetano Pere:ra.... ......
Antônio Eduardo Martns
Delfino Pinto da Silva
Hermaxxn Dukmann ,..
José Domingues de Mattos ...
Honorio Sebast;ão de Lima.....
Romaníni Ignacio ,....
Hortencio José Pereira.. ...... ..

jMarcolino Cláudio de Oliveira, ........
Jcsó Pereira da Rosa......,  ..

Manoel Lins Madruga....
Xavier Diõgo dos Reis».,.
João Alves Fagundes.
Frederico Marquesque.
Miguel Pereira
Manoel Pereira Filho.
Arirando de Jesus e Silva^ .,
Plácido Baptista. ....,*......,.*.....
Cândido Baptista. -..*.. i...........
Gaspar Pedroso....*., ..,.
Feliciano Pedroso,..... .....*.,«
Eleutherio Pedroso.. ...'./;.,
Crescencio José Lins da Silva. .......
Cláudio José Ferreira .„;*.„....
Mathias,ex-escravo de F. J. de Jesus...

. Manoel Francisco Nunes*. ...>.........

Motivo da prisão

Injuria por escripto
Furto de gado.....
Envenenamento ...

»

......

. « ..... .

S. Francisco de Paula de Cima da Serra
Cruz-Alta 0."..
São Martinho

»

Encruzilhada

••••••••••¦•••»»».» ».». •

• » •

>

>
Contrabando

Morte
Ferimentos
Homicidio.
Ferimentos

.........
Ameaças
Ferimentos
Fuga de preso
Homicidio....

Data da captura

10 Fevereiro 1888
29 »
22 de Março de »
» >
24 »
2 »
31 »

» >

> »

24 >

>

Abril
Maio

Abril

>

Observações

Solto

/

- ¦

»

.....
£, Jfronymo

Conceição do Arroio

Furto de gado
»

Ferimentos.^.-.«• •••
Furto.

ll5.de FeV. de 1888
» > >

29 de Dez. da 1887
9 de Fever. de 1888

> > >

Absolvido h

»'..•....... •

»,...

5
»

Ferimentos *.«...... (3 »
Homicidio

>

Ferimentos.
Furto de gado»
Roubo.','...,. i.

Maio

11 » Março
24» »

*

«•:.;.«...•.*. i/
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Ms. Termos onde foram capturados Nomes dos réus capturados

J4lConceição do Arroio
35
36 >

» . *

• • « • • » • "

Motivo da prisão Data ia captura Observações

¦;"•.- ¦'•' y!* ií*i. 
'""'-¦¦"¦. ~* .,', ¦¦¦"¦'.

-
"* ."" •" '"' W . W. ' '¦

.- '";-'-" ¦¦ . ¦ ¦ " ' 
;. -:"k^V:

._ „' -*¦'¦'. .--', ¦

- ¦¦¦". ""TV- ' . !'¦.¦¦ ...-'¦¦ í^j

• •

37 São Francisco de Assis
38
39
40
41
42

...»

• • • •

> .». » »

» ,. > . 
' » »

Rio Pardo
.  

»' 
» > ; 

•%

i > » > ;• "

44! Santo Antônio da Patrulha • •

45
40
47

>

>

•. ..•?••

48 Santo Antônio da Estreils .,,.....••'• • •••»»•••

4S
50
51
52
53
54
55
56
57

« • « • •
»

São João de Santa Cruz -• •

» > » > » 

» » » >. » ' •> ».«•••••

«••••••*

• •.

K

Piratiny.v • •

Dores de Carruquam

 • •

,•»••• •••

• » •

• »

* • •

«.««*•• ,.•••••

• • • •

.»•••

. . «• «

• ••.«•

Passo Fundo

p

S. Sebastião do Cahy
» » ? *

651» » » *
60!» > > »
6T|> > » *
CSSaata Maria

59
60
61
62
63
64

.,.......•••¦•••

• •

Felippe Santiago  vv
fgnac?o,eX-escravo deFehsb nobaraiva
João, idem de José Joaquim dos bantos,
Francisco Rodrigues Paes.,.
Ignacio da Silva Cortes
Antônio Avelino Nunes
Guilherme Waide.  
Marcellino Guaas
Zeferino Gonçalves dos Santos..
Manoel Gonçalves dos Santos..
Horacio da Silva Braga .... • •
Miguel da Silva Braga
Vicente •• •••-•••
Cândido S lveira \ idal
Francisco Wielland
Felippe Keller •••
Pedro Himbero...
Antônio Tgnac:o
Ricardo Ko*nsel •• *"
Aurel'0 Te:xeira Maciel
Antônio Elesbão da Rocha • •
Horacio Madruga
Antônio Alves da Rocha.. 
João Martins Evangelista ..
Manoel Pinto.
Serafim da Motta *v
Maria Ferreira...  
Salvador Lemos Sampaio
Felippe de tal
João Beato da Peixão Soares •
Francisco Nacca
Puluora Miguel - • • \- • • 
Antônio Ferreira Bastos Sobrinho. .. -

Pedro Petry

Resistência
Ferimentos
Homicidio
Estupfo
Homicídio

Hom°cidio..., |6 dç Abril de 1888
> ,

Abigeat •

• #•»•••

Homic*dio

Abigeato
Bomic dio
Ferimentos

>

Furto
Estupro......
Furto
Homicidio

>

Roubo
Ferimentos
Homicidio

>

>

% > » >

8 > Maio >
8 » Junho >
19 Dezembro 1887 Absolvido
6 de Março de 1888
> > > >

1 » Abril »

1
. •»• •

*»• • •

3 de Fevereiro 1888
8 » »
12 Junho >

O
QO

*¦¦ 
-

'-yZ 
:'¦?.. ¦'¦¦

i
*fc

22 de Maio de 1888

.......

Ferimentos
Tent. de homicidio

rearu ^uj ' 1
JAnacleto Severo Prestes 1 Ferimentos 1

Solta.

Absolvido.

Absolvido.

»È
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N* Termos onde foram capturados

f-.y
70
7i

*" j"*

/ /

78
79
80
81
82
83
81
Sõ
80
87
8*
80
90
01
92
93
94
95
90

Santa Maria
>

»
»

»

»

»

»
»
»

»

• • • • •

c ii

98
99

JO0

Santo Amaro
Caçapava....

» .....
Cachoeira....

»
»

»
Pelotas... .

» ....
» . ..

Rio Grande
»

»

>>

»

»

»

»

......

• • • •

j

São João do Monte Negro
. »

»
»
»

Nome dos réos capturados

101
102
103 Santa Chr istina do Pinhal

Joiqum Miranda. ...
Manoel Januário Medi na .  .
•João A.LH£iüor. ..«.»......?•••?.».»...
Josó Fernandes da Cunha
Cândido Moreira Lima. . . . .
Gjnstantino Maggeres
Toão Sungrniton
Serafim Martins de Souza
João • Andrade dos Santos
Domingos (liberto)...... 
Aristides Alves da Costa , .. ... .
GaUlino Antônio Nunes  .
Victor Manoel da Fontoura Pupe.......
João Martins dí.s Santos........... .".
Manoei dos Santrs
Josó Galdino dos Santos.
Pedro Machado,  .
Francisco Luiz do Couto
José Luiz da Silva Rangel  .
iz dio Propicio Machado. . 
João Faustino da Cruz.  ...
Luiz Pedro de Oliveir»
José Joaquim F'-ancioni
João Francisco Q uni* na
Theodoro de Oliveira Rocha
FortunatoJosé de Castro Filho
Maria Luiza da Conceição Freitas.....
Elisa Viilalobo
Maria Esperançada Conceição
Bernardo Fidelis da Cruz..
Estacio Alves Garcia,
Vicente José Velloso.
Guiosepe Giovaoni
JoSo Manoel Pires Cerveira
João Laurent:no da Silva.. .« . .«•

Motivo da prisão

Furto
»

Ferimentos
Homicídio
Furto
Ferimentos
Injuria
Homicidio
Estupro...
Ro ubo....
Abigeato..
Homicidio.
Abigeato *.

»
Resistência e ferim-
Desert.3° B. de inf.

» 5o reg. de c.
Homicidio

y>

Homicidio o incenL
Ferimentos.
Homicidio..
injurias.. . .
Ferimentos.

»
»

Rapto
Ab'geato
Ferimt. e resisten
Ferimentos
Abigeato
Homicídio

Data da captura Observações

16 de Dez. de 1887;
23 de Março de 1888]
26 de D^z. de 1887rl

6 de Fev. de 1888
9 » » » »

18 » » » »
» » Abril » »

17 de Dez. de
7 de Jan. de

19 » > »
28 » » »
10 » Março de
21 » Abril >
28 » s> »

Í 7 » Maio »
Io de Junho

» »

1887
1888
»

»

1888

»

1888
»

»

Absolvido

Absolvido
O
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Ns. T érmus oiule foram capturados

J04 ShqU ''bTÍslicKi do P
1. '.iptra 

I06:J »
107! >>
108; *
109! >
110 »
111 »
112 »
113 »
114 »
115 »
no! .
117 »

119r »
120 »

» ¦ . •', • V7„f

• • • •

• * *

São borja
» ***??•

121
]22j
123!
1241
$2 51S a n t i ri gó d o B
120!

o

1271
188
329
130
131
13?

135
í D<)
137
438

Tc*qiij> iv. . . .
São LedpoBto

»

»
A V- o*p p 10

....

... . .

»

que

» . •»

» • - •

nh

Nomes dos i eus capturados

Pedro Laux »
CeciPo x\ntonio da Silva....
F&ust no José Maria
Joaquim José Rodrisrues Junio
M h n o 1 Martins  . . . . . ,
Francisco KrotT ,
Mãrin Appoll a-tíia da Silveira
Antônio Machado da S lva.«
Edúa'do José t a. Silva.
Ma^ce 1 ao Pereira d;» S lva.
João Antônio da Silva
João de Azovedo
Estevão Cardoso dos Santos..
AprflJonio Rodrgucs da S|l
.Va-noel Ferreira
Vaiel ti m Antônio da Silva..
Maria da Dores Thirnoteo da
Policarpo íg; ac>o do Scuza.
Remi si o Ar-aro
Paulino da Rosa Butleco. . . .
Theodoro Camargo
Será.tim José dos Santas.. . . .
Nicoláo KoUiflír
João LeopoM no da Silva...
Dorothéa von Mullf-r , .
C* th ar i na Frierveiier
Nicoláo Beck
Aneelino Nunes "de Miranda
Propicio Saboia . .. .
Agostinho do Azevedo
Maneei Corre* Gomes.......
Pt rseverando Rodrigues de
Adão Justino T rr$,
Benj&min Henrique da Cruz.
Jgnacio Jese C rdoso

7— f

Motivo da prisão

Co

Almei

Data íla captura

i Homicídio
J Ferimentos

Tent. de homicídio
»

»

Ferimentos

íncendíario.. ... . . . .

Ferimeatos
.......

»..«.•

)^ ......

.Homicídio e roubo
Abigeato
Homicídio
Feri-nc entes
Abigeato «.

Ferimentos
yp .......

»

Tent. de homicídio

27 de Dez. de 1887
2 de Jau. da 1888

22 » »
22 » »
23 » >
30 » »

9 de Fev. de 1888
20 » y> »

1 de Março de 1888,
» »
> »

31 » »
7 de Abril de 1888
9 » »

28 » »
29 » »

4 do Junho de 1888

Abigeato ..
»

Ferimentos
»

Perjúrio
Ferimentos

»

17 de Dez. de 1887
16 de Março, de 1882
16 » » » »

Observações

Absolvido f*r:~J 7-í'-

20 de Junho 1883

Absolvido

Fallec3u

••
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Ns. Termos onde foram capturados

Sant'Anna do Livramento,

>

V

>

Nomes dos réus capturados

• • •

Itaquy., .

Rozario.
Torres..
São Sepé

>

.,-..«•••»»•* .«.»»...

Motivo da prisão j Data da captura \ Observações

»

Santa

V

Rita Francisca da Silva
Claudiano Ferreira de Almeida.
Maria Cândida Alves Faguudeè.
Inncconcio Rodrigues da Silva..
Zozino Francisco Custodio
Leonel Luiz da Costa..
Jacrnfho Luiz da Costa........
vclrlOo k_ ClItJI v3Í5 .••......V-......I

Victoria • • IAndfe Pereira

Florencío Ayres
José Pedro Pires
Appollinarío Rodrigues
João Fortunato
José Maria Velasques
João Damasceno
Ibrahim Paz ••
Pedro Espíndola
Manoel ígnacio Soares Louzada
Manoel Anton;o Moreira
Boaventura Rodrigues.
Manoel José dos Santos *...
Horacio Garcia de Vasconcellos
Gregorio Gabriel.
Manoel de Almeida Santos Velho
Feliciano dos Santos
João Processo de Lima •. .
Manoel Lopes....
Antônio dos Santos  ..'Homicídio
Maneei Corrêa de Souza  

'"-»¦¦ 
Roubo e ferimentos

»
»

Homicídio

»

;¦¦¦». 
.

Homicídio.
Quebra de termo...
Ferimentos
Jt? uri o »•»«•*. • •••*•»

Ferimentos.
Homicídio. ....*...

Ferimentos
Homicídio...... ..'.
Furto e incêndio...
Ferimentos........
Homicídio
Ferimentos.........
Tent. de homicídio

í

15 de Dez. da 1887
17 » > >

5 de Jan. de 1888
24 » » >.
24 » » »

9 de Março de 1888
17 » » »
17 » » »

19 de Marco de 1888
19 » » » »
18 de Maio de 1888

4 » » » »
18 de Dez. de 1887
Junho de 1888

» » » 

»
»

6 »
9 de

»

»
Fev.

» .
» ,

»
de 1888

20 de Março de 1888

Absolvido
Cumpra pena
Absolvido
Solto
Solto -

Despronunc.
»

»
Absolvido

Condemnado
Absolvido

»
»

139
140
141
142
143
144
145
146
147
118
149
150
151
1E2
153
154'
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
íeô
167

NOTA.
na, ^^uve captura d^ori»ino.o. tbradoB 

nos municipios de Bagé, Caeimbinhas, Palmeira,?. J, ão do Heryal.S. José do
TJnrtP S 1f iiír Gonras-a Lavras Santo Anseio, São Gabriel, Soledade e S. João de Camaquam por não terem ainda- chegado a esta se-

cretarfao^ 
"selarei <3o 

policia respectivos-Secretaria da policia, em Porto Alegre, 28 de Junho,

de 1888.—O seeretario, João Pereira Machado.
.a aa'-;.-a r -,_. r- -r-.-- - ¦„.. ,.'_;.-_ 

^ 
"..._. 

jâ& ,~ *

-.-te

-

WÊÊÈ .,¦¦'*.'*• :*¦-¦.. aa ::.*¦."; V, ¦" ¦- "-:¦-

¦ ..'•'¦'..-,. ¦''y?:-'r>i

¦ 

: 
..." .'¦ :...'•. - 

. 

"" 
,- 

¦' 
;" . . 

_' ,. ' ~\ ."• •_ \ - - ..:: a

¦ ' -" - 

• 

-^

;;;-^ a.a .-..¦.*¦¦ -¦¦ ¦¦¦ ¦¦'... ¦ .¦'."¦;j .-¦¦¦-¦¦ ¦¦£?.'. -¦ '-¦?;¦¦ ¦ '¦'¦".a."á'-'-r;; -f ü""'C,"¦>-¦¦•""¦-¦ ¦* ¦-• ; * a .. ¦¦':-" •'¦'"¦'.'."~-.a ¦-" "•¦"¦¦¦.. a^Vví ,':¦-*"¦ ¦*-r^ '.!• ¦

......VV-.¦¦:•' :¦.,:. aa-fe>



\.XV

yyty

'.'¦¦ 4 ¦•'.'•, -,í •'. ':'-' .¦'¦

'¦''' 'fi-. ,''¦'

• 
_ . . I

x.xy^y
KíiSotSÍ

é5$'-'B8

'V ¦'¦'.;¦'
' '('¦¦••t

'¦¦.., 
'••/' ':»

¦¦ ¦ ¦'"¦• .i'i'-í^i^

¦'/x:wm

;'0

Acto de 16 de Março de 1888, dando regulamento
para o ensino obrigatório na Província

0 Presidente dá Província, aulorisado pelo art. 33 da lei n.° 771
de 3 de Maio de 1871 e Titulo 2% Capitulo 6° do Regulamento da Ins-
tr.ucção Publica approvado pela lei n.° 1401 de 5 de Junho de 1882. ré-
solveque para o ensino obrigatório na província seja observado o seguiu-
te regulamento:

DO ARROLAMENTO DOS ALUMNOS
¦^..:

Art. 1.° A instrucção primaria é obrigatória nas cidades, villas,
frcguézias e povoaçõesda província para os indivíduos que tiverem de 7
a 15 annos de idade, sendo do sexo masculino e de 7 a 13, sendo do
feminino, residentes dentro do perímetro marcado pela Gamara Munici-
pai, não excedendo de um kílometro medido da sede da escola.

Art. 2.° Para boa execução desta lei é creado em cada districto
escolar de cidade, villa, freguezia e povoação um — conselho — com-
posto do inspector escolar (presidente), do subdelegado em exercicio, do
parodio e do professor publico que servirá de secretario.

Art. 3.° O Conselho procederá annualmente, no mez de Novem*
bro, ao arrolamento dos meninos de um e outro sexo, podendo para esse
fim requisitar das autoridades locaes, bem como dos pais tutores e pro-
fessores públicos e particulares as informações necessárias.

O arrolamento conterá a idade, naturalidade e filiação.
Art. 4.° Feito o arrolamento o Secretario do Conselho afixará edi-

taes nos lugares mais públicos ou os publicará na imprensa, onde a hou-
ver, convidando os pais, tutores e protectores a dar instrucção a seus fi-
lhos, tutelados ou protegidos sob as penas da lei, que no mesmo edital
serão transcriptas.
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§ 1.° Este edital será assignado pelo Secretario da instrucção pu-
blicana Capital, e pelos inspectores escolares nos respectivos districtos.

: ¦§ 2.° As despezas com livros para o arrolamento e publicação
correrão por conta dós cofres municipaes.

Art, 5.° Do arrolamento que se fizer extrahirá o Secretario duas
copias, remettendo, por intermédio do inspector escolar, uma ao Director
geral da instrucção publica e outra á respectiva Gamara Municipal.

Art. 6.° O Director geral da instrucção, sob proposta dos inspe-
ctores escolares, nomeará, até o dia 10 de Setembro três cidadãos in-
clusive o parodio, para substituírem no caso de impedimento os mem-
bros do'Conselho.

DAS CONDIÇÕES DO ENSINO
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Art. 7.° Os pais, tutores e protectores que não mandarem á esco-
Ia publica ou particular seus filhos, tutelados e protegidos, deverão com-
municar ao Director geral na capital e aos Inspectores nos respectivos
districtos os meios pelos quaes os instruem, declarando o nome e rési-
dencia do professor que escolherem, obrigando-se a uma justificação ca-
so o exija o Conselho.

§ único. Esta justificação poderá ser prestada mediante attesta-
ção de dous cidadãos reconhecidamente probos do districto escolar.

Art. 8.° Os meninos e meninas de que trata o art. l.° não pode-
rão deixar de ir á escola na idade determinada por esta lei, salvo :

% 1.» Si tiverem sido julgados habilitados em exame publico nas
matérias do 1,° gráo.

% 2 ° Si tiverem impedimento physico ou moral. •
§ 3.° Si sendo reconhecidamente indigentes não recebem o auxi*

lio de que trata o art. 10.
•¦' Art. 9.° Estas excepções deverão ser provadas perante o Director

geral, na capital, e o Conselho nos districtos, por algum dos meios se-
guintes:

1.° A do § 1.° por meio de attestado de habilitação passado por
professor, o que o Conselho verificará por meio de exame, dando um
certificado si o julgar habilitado nas matérias do 1.° gráo.

2.° A do S 2.° pela apresentação pessoal, attestado do facultativo
e, na falta deste, attestados de autoridades civis e de pessoas de notória
probidade.

3.° A do % 3.° por attestados dos parochos e autoridades policiaes.
Art 10.° Mediante informação do Conselho o Inspector escolar
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m
requisitará o fornecimento para as crianças indigentes de vestuário de-
cente e simples, correndo a despeza por conta do cofre municipal, con-
forme for determinado em lei.

.§ 1.° Este fornecimento será feito pelo procurador da Câmara
Municipal.

g 2.° Para este fornecimento serão applicadas as varias dos arts.
13, 14 e 15.

. § 3.° Os donativos particulares e auxílios prestados por associa-
ções que se fundem com o fim de desenvolver a instrucção.

§ 4.° As quantias que para este fim votar a Assembléa Provincial.
Art. 11. Os pais, tutores e protectores são obrigados a communi-

car ao professor as causas da falta de freqüência dos alumnos quando esta
houver sido interrompida por mais de quinze dias; essa communicação
deve ser dirigida lambem ao inspector escolar quando se tratar de escola
particular.

DAS PENAS

. ¦ Art. 12. Os indivíduos mencionados no art. antecedente que
quinze dias depois da abertura das aulas publicas não tiverem nellas
matriculado seus filhos, tutelados ou protegidos, ou não provarem que
os instruem em seus domicílios ou em qualquer escola particular, serão
intimados pelo inspector escolar para que o façam dentro de quinze dias.

^nnico, Este convite será feito por meio de editaes ou da impren-
sa onde a houver. •

Art. 13. Si decorrido o praso do artigo antecedente, a intimação
não tiver produzido effeito, o Inspector admoestará o pai, tutor ou pro-
tector reífaetario, concedendo-lhe novo praso de quinze dias.

Art. 14. Si ainda passados quinze dias depois da admoestação
ficar esta sem effeito, o inspector escolar levará o facto ao conhecimento
do Conselho que por intermédio do seu presidente imporá ao pai, tutor
ou protector a multa de 2 a 4 mil réis, podendo essa multa ser elevada
até 20 md réis em caso de reincidência, verificada de três em três me-
zes.

Ari. 15. O Inspector escolar óo competente para conhecer do
motivo das faltas dos alumnos excedentes de quinze dias consecutivos e,

quando não forem justificadas, admoestará os respectivos pais, tutores
ou protectores, podendo com audiência do Conselho impòr-lhes a multa de
200 a 400 réis por cada dia que acrescer aquelle numero, contanto que
não passe do \ mil réis em um mez. . • T.
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Art. 16. Incorrem na multa de 10 a 50 mil réis os professores
públicos ou particulares, os pais, tutores ou proteclores, que sem motivo
justificado se recusarem a darás informações e esclarecimentos que lhes
forem exigidos pelo Conselho ou ínspectores escolares, bem como se as
derem inexaclas ou fora do praso que lhes for marcado.

Art. 17, Logo que tiver lugar a imposição das penas de que ira-
tam os arts. 13,14 e 16 o Conselho dará conhecimento ao Procurador da
Câmara Municipal a quem compete promovera execução, fazendo a im-
portancia parte da renda municipal.

DO RECURSO
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Art. 18. Da imposição das penas de que tratam os arts. 13, 14 e
16 cabe recurso voluntário com effeito suspensivo para o Director geral na
capital e para as Câmaras Municipaes nos outros municípios.

Art. 19. Os recursos serão interpostos por meio de petição docu-
mentada, devendo ser apresentados no praso de dez dias a contar da in-
timacão.

Art. 20. As petições de recurso serão entregues ao Ínspectores-
colar, depois cie informadas pelo Conselho, mediante recibo e por elle
enviadas no praso de dez dias ao Director geral ou á Câmara Municipal.

Art. 21. Os professores particulares ficam obrigados na fôrma do
art 163 do regulamento approvado pela lei n " 1401 de 5 de Junho de
1882 a apresentar trimensalmente um mappa da freqüência de seus
alumnos contendo, além dos seus nomes e idades, os nomes dos país, tu-
toresou proteetores, o numero de faltas dos alumnos ea razão justifica-tiva dellas.

Art. 22. O Director geral na capital e os ínspectores escolares nos
respectivos districtos verificarão aexactidão dos mappas a que se refere o
art. antecedente, quanto á realidade da freqüência, visitando mensal-
menie, em dias indeterminados, as escolas particulares.

Art. 23 Os professores particulares que não cumprirem as dispo-
sições do art. anterior ficam incursos na multa de que trata o art. 167
do regulamento da instrucção publica.

Palácio do Governo em Porto Alegre, 16 de Março de 1888.

Rodrigo de Azambuja*Villa Nova.
'
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Venho apresentar a V. Ex.\ os resultados das experiências que
me foram commetlidas pelo Sr. Director e Engenheiro em Chefe da. Es-
trada de Ferro de Porto Alegre á Uruguayâna por designação em despa-
cho exarado no documento n.° 4,05 e de 16 de Março ultimo dessa Presi-
dencia, e conforme o officio da secretaria desta estrada sob n.° 998 "e de
19 do mesmo mez, afim de satisfazer a determinação de V. Ex.a cons-
tante do citado documente, em obediência á lei do orçamento provincial
vigente em seu artigo 15 % 3.° <

Em cumprimento dessa ordem, e em falta de laboratório ou ga-
binete de ensaios o de outros meios para de modo effioaz attender a esse
serviço, recorri a obsequiosidade do Engenheiro Chefe da Companhia do
Gaz, Sr. Henrique Brockmann, que poz á minha disposição o gazometro
de Porto Alegre para nelle serem realisadas as experiências sobre o fa-
bríco do gaz de illuminação extraindo do carvão de pedra das minas do
Arroio dos Ratos, experiências de uma maneira, por assim dizer, mais

16
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pratica e em maior escala; e não somente assistiram a essas experien-
eias, nos termos da determinação de V. Ex.a, o referido Sr. Henrique
Brockmann, Engenheiro Chefe da Companhia de Gaz, eo Sr. Guilherme
Ahrons, Engenheiro da Companhia das Minas do Arroio dós Ralos, como
tomaram nellas activa parte esses dignos collegas, também firmando to-
das as observações registradas e dados colhidos.

São essas observações e dados que, junto a este, passo ás mãos
de V. Exa.

Foram realisadas cinco experiências: a 1." com o carvão do Ar-
roio dos Ratos, a2.a, e para termo de comparação, com o carvão Cannel,
actualmente utilisado na fabrica, a 3.a com o carvão do Arroio dos Ra-
tos, a 4 a ainda com este carvão o a 5/ com o carvão inglez commum,
também como meio de comparação.

A l,a experiência com o carvão nacional foi considerada como ei-
vada de duvidas em seu resultado, quanto á força illuminativa do gaz
produzido, por causa da existência no balão de um pouco de gaz de car-
vão inglez; peto que procedemos á segunda experiência e depois a ter-
ceira como confirmação, sendo feita esta em circumstancia de poderem
os resultados serem comparados com os da 57 experiência em que foi
empregado o carvão inglez New-Castle, mantida a igualdade cm todos os
elementos e condições.

Os resultados de todas as experiências for.mi os seguintes: Car-
vão nacional na _> experiência:

Gaz produzido — 6850 p. c. por tonelada. — Poder illuniinalivo
— 16,98 velas.

Carvão Cannel na 2.a experiência. — Gr/, produzido 6850 p. c.
por tonelada. Poder illuniinalivo 16 velas.

Carvão nacional na 3.* experiência: Gaz produzido — 7110 p.
c. por tonelada. — Poder iliaminativo —r 13,05 velas.

Carvão nacional na 4.* experiência: Gaz produzido — 0270 p,
c. por tonelada. ~~ Poder ilhiminativo 12.46 velas.

Carvão inglez coirmuim na 5 a experiência :
Gaz produzido 8.800 p. c. por tonei a Ia. — Puder illuniinalivo

\() 52 velas.
Assim iníivrnu.) a V. Ex.a (jue segando essas experiências, rc.dis-i-

das com a liscal.isação que me [oi permittida, o carvão de pedra extra-
hido das minas do Arroio dos Ralos oíferece actualmente os seguintes re-
sultados approximados no fabrico do gaz hydrogenio para illuminação
publica: Quantidade de gaz pot: tonelada de carvào 0.100 pAs cúbicos.
Poder illuminativo 12,5 velas.

Quanto ao coke obtido observamos que regulou de 60 %, sendo
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scliistoso e muito mais denso que o do carvão ínglez; sua natureza pô*
rém não otfereceu garantias de ser utitisado satisfatoriamente como com-
bustivel necessário ao aquecimento dos fornos de producção do gaz hy-
drogeneo. <

Conhecidos aquellos resultados para que o carvão nacional podes-
se ser empregado pela companhia do gaz fornecendo luz publica de 17,5
velas de força illuminativa em cumprimento do seu contracto com a Pro-
vincia, seria mister fortalecer-lhe a producção e o seu poder illumina-
tivo pela addição de uma certa quantidade de carvão Cannel durante o
fabrico; e è certo que essa addição tem sempre lugar com o próprio car-
vão inglez utilisado pela Companhia.

A quantidade de carvão Cannel a addicionar em mistura variaria
conforme a qualidade deste; assim seria preciso reunir a uma tonelada
do carvão nacional um pouco mais de uma tonelada do carvão Cannel
aetualmente existente na fabrica e cuja força illuminativa regula ser de.
20 velas, para obter-se 18.000 pés cúbicos de gaz de 17,5 velas.

Com um carvão Cannel porém de 30 velas de poder de illumina-

ção bastariam cerca de 210 kilogrammas desse carvão para com uma
tonelada do carvão nacional produzirem 8.800 pés cúbicos de gaz com
17,5 velas.

Entretanto, é esta uma questão econômica sobre a qual não me
foi ordenado dizer, e que resolvido o ponto sobre o combustível, pôde
ter uma solução mediante accôrdo com a Companhia do Gaz.

Cumpre-me dizer a V, Ex.a que estou longe de pensar que seja
esta a ultima palavra sobre o carvão das minas do Arroio dos Ratos no
sentido da sua utilisação para o fabrico do gaz de illuminação ; esse
carvão tendo sempre a ser extraindo cada vez melhor como tenho veri-
ficado nos dois annos e meio que observo-o no meu serviço e nutro a es-

perança que se torne ainda mais um proveitoso elemento de prosperi-
dade desta provincia.

Deus Guarde a V. Ex\

••:;./.,.

t

,í

Ulm.° Exm.° Sr. Dr. Rodrigo de Azambuja Villanova, M. D. Pre-
sidente desta Provincia.

Antônio Cândido de Azevedo Sodrê.
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reaUsada em 28 de Abril de 1888 somente com o carvão nacional.
; CARREGAMENTO DAS RETÜRTAS

A's 7 horas e 15 minutos da manhã foram carregadas as três re-
tortas de n.os 7,8 e 9 e em seguida as de h.'s 1,2 e 3, e depois as de
n.05 4,5 e 6, ficando concluído o carregamento das nove retortas as 7
horas e 35 minutos.

Foram antes pesados 900 kilos de carvão, que foram empregados
nesse carregamento, sendo a carga de cada reíorta de 100 kilos.

Notou-se que a temperatura do forno não era bôa, devido a uma
fenda que apresentou-se durante a noite, pelo que foi pequena nessa noite
a producção de gaz fabricado com o carvão inglez, e ficou convencionado
que a experiência só durasse 5 horas afim de cuidar-se do serviço da il-
luminação publica, produzindo-se gaz para isso do meio dia e um quar-
to em diante.

Gazometro: O gaz obtido do carvão nacional durante esta expe-
riencia foi recolhido no gazometro velho, que continha cerca de 3000
pés cúbicos de gaz do carvão inglez, entendendo-se que não incluiriam
estes sobre o poder de illuminação daquelle.

QUANTIDADE DO GAZ DISTILLADO

O gaz produzido foi medido no contador de Geo Rower, sendo es-
tas as observações:

¦

7 hs. 15.m
7 hs. 58.m
8hs. 28.m
9hs. 9.m
9 hs. 45.ra

10 hs? 2.m
10 hs. 17.m
10 hs. 30.»
12 hs. 15.ra

6448050
6448720
6449300
6450370
6451430
6451850
6452220
6452590
6453850

(70.° Fahr.)

»

»

¦; '" 
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V

Nas 5 horas de duração de experiência foram obtidos portanto
6453850 — 6448050 = 5800 pés cúbicos de gaz que correspondem a
5800X10 = 6440 pés cúbicos por tonelada do mesmo carvão.
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As 7 1/2 horas da manhã, determinou-se a força illuminaliva do
az existente, produzido do carvão inglez, sendo feitas as observações se-

guintes no .photometro de Dr. Lelhebys, William Sugg & C.a, Engenhei-
ros (Westminster):

b

Observações
\ 

a

3>
4.a
5."
6.a
7.a
8.a
9.a

10.a

• •

• •

• •

• •

•

•

•

•

•

»

'•

•

•

•

..•¦ v- : •„:

Leituras
. 7,5

7,5
7,6
7,6
8,0
8,0
7,8
7,6
7,8
8,0
77,5X2,=:15,5

v,; :.¦.''¦¦¦

-'*»-/

16

Feita a correcção = 16 velas.
A's 4 horas da tarde foi {obtida pelo photometro a força illumina

Uva do gaz fabricado do carvão nacional e do modo seguinte:

%

Observações
l*a •
2 a

3.a .
4.a .
5.a .
6.* ,.

¦' 7.a .•8.a .
9.a .

10.a . v

Leituras
7,8
8,1
8,0
8,1
8,6
8,3
8,8
8,7

. 8,7
. 8,7

«W I mi •¦<! i n i i ,in

83,8X2=16,76
10

Feita a correcção = 16,9 velas.
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'}¦¦: A's 6 horas da tarde novas observações sobre o gaz do carvão
nacional. .*'.¦'. i
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Observações

a -1.
2.a
3.»
4.a

> 5.'
6.a
7/
8.a
9."

IO.8

Leituras
, 8,1

8,2

8,3
, 8,6

8,6
8,4

. 8,7

. 8,7

•*

84,4X2=16,88
10 

'
'i

Gasto de espermaceti de 118 gs. em vez do gasto normal de 120
gs. feita a correcção: 118X16,88=16,60.

¦Ufc»

¦vr i-'.Jif' '.'.'

120

Gasto de gaz = 4,86 pés cúbicos em vez do gasto normal de 5
pès cúbicos, feita a correcção: 16,6X5=17,08.

Poder de illuminaeão
4,86

17,08 velas.

2." EXPERIÊNCIA

realisada em 29 de Abril de 1888, somente com o carvão Cannel.

CARREGAMENTO DAS RETORTAS

A's 12 horas e 15 minutos do dia deu-se começo ao carregamen-
to das retortas, sendo empregado o carvão Cannel sem outra mistura, e
ficando as 9 retortas com uma carga de cerca de 1600 kilos desse carvão.

Quantidade do gaz produzido.
A experiência durou cinco horas, sendo essas observações.

AV12hs. 15m == 6453850
hs. 48ra
hs. 50m
hs, 20m
hs. 40m
hs. 15w
hs. 52m
hs. 15m

6455650
6458700
6460000
6461000
6462560
6464000
6464800

6464800 — 6453850 ='10950 pés cúbicos.

$*Y..?''¦' 
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O carvão Cannel existente na fabrica produzio pois nesta ex-
periencia

10950X10= 6850 pés cúbicos de gaz por tonelada.

16

PODER ILLUMIN.VTIVO

¦¥¦.
?:,'¦ 1

t

¦ .'"-xXÍi
* f \

»'"".' X.;'

Observações
1 -a I
2 a

4 a

6 a
7.a ..
8.a '.."
9.a .

10 .

Leituras
.¦¦"7,5 '•
. ' 7,5 .
. 7,6
.7,6
. 8,0
. 8,0
.-" 7,8
. 7,6
. 7,8
. 8,0

77,5X2=15,5
10

Feita a correcção, temos para força illuminativa do carvão Can
nel 16 velas de espermaccti.

?1 a3.a EXPERIÊNCIA

realisada com o carvão nacional em 3 de Maio de 1888

CARREGAMENTO DAS RETORTAS

.
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<

O forno de gaz trabalhou com o carvão inglez para a illuminaçao

publica : começou-se então ás 6 horas e 30 minutos da manhã a carre-

jar 3 retortas com carvão da minas do Arroio dos Ratos; as 8 horas fo-
ram carregadas outras 3 e ás 9 horas as ultimas, ficando em seguida as
9 retortascarregadas com o carvão nacional.

A quantidade total de carvão que conslituio a carga das retortas
foi de 1320 kilogrammas.

As 12 horas e 15 minutos do dia foi retirado o coke das ô pn-
meiras retortas carregadas, e renovado o seu carregamento, empregan-
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do-se mais 440 kilos, sendo porlanlo de 1760
mento totaída experiência.

GAZ DIStILLADO

ilogrammas o carrega-
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A quantidade de gaz obtido foi dada pelas observações seguintes:

.' V?,
V'¦:¦•¦ ¦,'.-. ^-í*í

?;-' ¦¦:¦:'.';;;

iVfefl K*íi4;

§l|l||fpi; V' C '

í

:./ . < ..

¦y-y ;v1 •¦ ;¦':..¦:'¦¦;•' : .;¦?¦¦-..*.:
.;:¦¦¦'.,.; ,v '¦'¦,:.''.
•'jÃ'-i-.-t "¦' ¦'¦«,1.*.. '.'.V >¦'•-','VV>v::>¦-¦,'¦•¦l

A's 6hs, 35ra 647600
» » hs. 50ra* 648070 , 470"¦:"'y 
.* 7 hs 5m 648560 490

'•'¦»".•' 
» hs. 20m 649050 " 

!. 
' 
490

'. » » hs. 35m 649550 500
¦v» .'» hs. 50™ 650050 : 500

.',» 8 hs. 5M 650520 *430
' : . ¦ '¦ •¦'•.-; 

y > hs. 20m 650950 430
V .» hs 35m 651410 460

,, » iis. só» 651880 470'.''•» 
9 hs. 5ra 652320 440

» 9'hs. 5m 552320
. », » hs. 20m 652750 430

» » hs. 35m 653210 460
'¦'..* » » hs. 50m 653660 450

» \ 0 hs. 35ra 655160 1500
V» hs. 50m 655700 540'¦.''» 

II hs. 20m 655700 1900
• 
'.'¦» 

. hs. 35m 657220 520
'.•.'» » hs. 50m ;—> 657710 490

» 12 hs. 5ra 658160 450
» » hs. 20m 658580 420

¦ ., » » hs. 50a1 659380 800
vi hs. 20m 660120 .7.40

- ' ' Á

":.'¦¦¦¦ 
¦'¦¦-'':'¦

¦ y y" ' s
tyy.-¥yy-,i/-: ' -".';.;'--"/

¦ .

ÍK
'•¦¦"• * VV '* "•

Sendo a quantidade do gaz produzido pelos 1760 kilos = 660120
617600= 12520 pés cúbicos, ou 12520X1000 = 7110 pés cúbicos'¦ 

1760
por tonelada.
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FORCA ILLüMINATIVA v.

«•1:1

Foram feilas as seguintes observações:
1 .* Serie ás 9 horas da manhã.
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7.a ! • 
¦ 

. • '••' • • •-'»

.;.¦•', Espermaceti gasto = fâl^.^v^jlBj^C^K^MF^ °J,) ¦ •¦•; ,:g

Forca.illuminativa == 43,5 vels

3.a Serie de observações ás
17 ;

•12 lis. e a;0m. V , ' ' • .,;- ,íí

'' -,¦;¦ ¦' " 
/

' '." -. \ '

\» "

* t

11 * „.."*.". " ? '...-'.. ....-.-.,: . »



X
v' S-""v

' 
.I1 

' 
¦'ti* ¦;

WMX^ .',;,', / V

"'Vi* ¦-' ¦ i ¦ ¦ ¦'"Pt V

V*:

¦"-V ¦¦: ¦ f. v-:
v ," Y'^^V. *% • - 1,1 

'¦ ' . . .

' •' •';'¦¦¦'" v'•¦ . ; • ... ;' f ' '• ; ' 
;.-' •

: i 
"' 

¦

* ¦ 

."

; Ó' ' íi'.iV*V..'..-,

„ r'.¦•;•¦

j_J V f < <" 
;.;ííí-'i .-.'.

i 
':

126
'.•'*., " í.

Observações

H

ij-,'..'" ' ''

A...
¦'..¦: '¦' ' * , 

* 
j

i"^ . 
-rv":

! 
'"•'¦' 

i , .¦¦¦

¦ ;¦'..¦ • 
'.'¦ 

¦¦ t

r;. <

1

Leituras
4,5

i 4,5 %
4,6
4,7
4,6
4,6
4,5
4,4
4.5
4,4

45\4 ~ 9,06

Consumo de espermaceti =121,8 gs. (121,8X9.06X5=9,01

'¦Wr\

4 a
1. « . •

2 a

3 a
• • • • • • ?

aTC» ••

a < ¦*j • • • •» • • •

fi a

7 a

8 a
O a
».y •

10 a

» 'V gaz 5,1 pés. 120X5,1

'«

Força illuminativa=9,0S velas.
4.a Serie de observações ás 2 horas. .

Observações Leituras

g 4* 7**¦ • . T« /

^ K(\

4.a r> 9* • • » • • • • • o * «ií

¦ " • • * » - • «i,ti

6.a ....... 5,7
7 ...... .5,7
8.a . . . . . ... . 5,6
9.a . 5,5

10 ^ í>1 v «), U~53,4 
= 10/18

Consumo de espermaceti = 118,8 gs (10,68X118,8=10,06 for.
gaz = 5 pés. Tfâ) 

~ 
Çaillum.»

RESUMINDO TEREMOS I

•- \
(Gaz fabricado = 4720 pés.As 9 horas (Força illuminativa = 15,6 velas.
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•; / • )Gaz fabricado = 3900 pés.
A's 11 horas (Força illuminativa — 13,5 velas,

(Gaz fabricado = 2660 pés.
A's 12 hs. 30mjForça illuminativa == 9,01 velas,

yGaz fabricado = 1240 pés.
A's 2 horas (Força illuminativa == 10,6 velas.

4720
3900
2660
1240

X
X
X
X

15,6
13,5
9,01
10,6

1

73632
52650
23966
13144

163392

163392
12520

13,05.

¦fíSS

¦ 

\<

KM RESULTADOS APPROXIMATIVOS DESTA:

',, 

;'.., .¦. 

¦

Producção por tonelada == 7110 pés cúbicos.

Força illuminativa === 13,05 velas.

Observação. Terminada esta experiência observou-se a força il-
luminativa de uma mistura de cerca de 24000 pés cúbicos de gaz do
carvão inglez commumcom o Cannel, e de 12000 pés cúbicos de gaz do
carvão nacional, encontrando-se a iguala 16,87 velas.
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4.a EXPERIÊNCIA
y

*'; ¦;'.-;¦ ;yy';y^y^v
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.yy '..¦ ' , y

realisada com carvão nacional no dia 5 de Maio de 1888. :¦ yy. .':.''¦

CARREGAMENTO DAS RETORTAS '$$ 
¦¦ y'',¦¦¦ 1-

yy; *'y-^yy As três primeiras retortas foram carregadas com carvão nacional
6 hs. e 30m da manhã • as outras 3 ás 7 horas e as três ultimas ás 7 hs.
e 2ãm. A's 9 horas ficaram carregadas também as quatro retortas do
forno pequeno. Foram empregados 1760 kilogrammas de carvão nacio-
nal nessas cargas.
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.'OAZ PRODUZIDO -; :x -

f A quantidade do gaz produzido foi dada poias observações seguia

tes realisadas no contador.
5

i";Af'A
¦

PA ^ 
'¦¦:. ¦

¦ i ,

\.;/-' 
¦¦;

',¦¦; 
-^'¦/.¦.¦

¦AA): „ ."¦¦:¦¦• ¦¦

X-' ¦¦'¦•¦'

¦¦¦:,-'.

hs. 30ra
lis. 0m
hs. 30m
hs. 0m
hs. 30™
hs. 0m

9 hs. 30?
10 hs. 0m

« 10 hs. 30m
.» 11 hs. 0ffi
» 11 hs. 30m

- » 
'i2 

hs. 0m
» 12 hs. 30m

A S

)>

»

8

))

»

„-,V"*«*"

Í,Ví!itlj.ii

¦ 

.

«?4/vn«ti

«rvv^WVA1

Kwwni"

6748070
67.49 

'Bü

6750i:H0
6751650
6752650
6753860
6755120
6756300
6757360
6158440
6759310
6760000

>.*•"'.

5âe
640
810
1000
1210
1260
1180
1060
1080
870
690

vv: •
lISç AA

WÊmmÈrt

'¦': '-..._¦ '¦ ¦;'•'/¦¦ A'i:

11030 pés cúbicos para 1760 jdlos de carvão ou 6270 Pés cúbicos poF

lonelada '-as 6 horas de duração da experiência.
Forca iliuminativa, Foram realisadas as* seguintes obs-ryaçoes

"':5.-':'t ¦'

-pheíoineíncas
¦

l.a Serie de observações as 7 hs. e 45m da manhã.

ftfi'..'"- Observações

.srV^-v--^- .-; ¦'¦ ' , 
" . ¦'¦'...

l.a
2.a
3.a
4.a
5.a
6.a
7.a
8.a
m

io.a

• *

• •

• •

• *

• •

• •

• •

• •

» •

• •

Leituras

. 6,4

. 6,3

.6,3

. 6,4
. 6,3
.6,4
.' 6,5
. 6,4
. 6,5'. 6.5

Consumo de espermaceti
gaz

64,0 = 12,8.

121,8 gs.M2,8X*2l,8X5
5,19 pèSíi"^X^



¦•»¦>"

--.|.,7 .7, 7--i';:-';',!7:;;'7...7'

'¦ 
¦¦''.¦.¦¦ 

"

'< 
¦ ' • ¦ ¦

.'.¦ .¦ ','.- vi' f.-'."7-;
577-;.7- 7\ ¦$?$?.?:.

• /

'''7;,i,'í',.n".v. "'.'.'. -1-" '¦„'¦.' '<:•'¦¦. ¦"',,'¦.'."';';¦ ','•''¦ "¦ '¦¦.•¦,.-

-. ,7

Força iliuminativa = 12,52 velas. ;

2.* Serie de observações ás 8 horas e 15 minutos,
'* "¦ *'' '. '¦' ¦'¦'.; ¦',':~v7''; /,';-'=' ' ¦'¦ 7 "-'. .. 

'¦ ' ?'. > l 77''-"

Observações Lenui.

3>" ..... 7,0
4,a . .• ... 7,8

,'5.a . . ... 73
é.a ... '.,'..,••¦ 7'7

.7.* -. ' • • • 7'8
8.a • 8>°
9.a . . ... 8,2

10.a ¦• . . • • ¦ 8'4

77* :7 7-^77^-^7.
::';¦¦.*:*y?/.:: S(r:':-':.'. :¦''-.:¦•:%

• *^7<:7'

:':;,' . • '.' : ._ ¦¦'";.';y^::'7;
¦ 

' 
¦¦¦'¦'. 

'

-; ¦ ¦¦ ¦'¦¦ -.*¦' " ¦- .¦¦.?*' ¦•;-¦¦ V'1

'¦' ."i 
'¦ ' .'! • .'! • 7 

'"¦¦

Consumo de espermaceti
» gaz

76,8 = 15,4

120 gs. )15,4X5 
=

4,72 pés.l 4,72
16,30.

Força iliuminativa =16,3 velas.

3.a Serie de observações ás horas e 45 minutos,
à

l#a . . • * • ' #8

2 . • * ' • "1$
. . • • • 7'9

4.a . . • • • 8»5
5,a . . ¦• • • ^

6.* . • • • • 8>5
7 • • • v9u

8.a . ? • > > ^

9,a ... • •-.-'• ¦ ^>7

10.» ... ... 8,9

83,6 == 16,72.

Consumo de espermaceti
gaz» »

121,2 gs.|16>72X*2l.2X5=i6>4
5,15 pès. 

~1ÍQX5,15
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Força iliuminativa = 16,4 velas.
' -:¦¦¦" *. yy/c-M ;";y;,j/' . * '. \.''V: 
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4.a Serie de observações ás 9 horas e 15 minutos.

llllllll '• Illllllllllllll II
c>» 7 4

-•3.a : .. -,-. ¦ .'¦ v' *.''.' 'i « 7,*^
4.a . ¦'. .'¦..•••"•. 7,4

t> • i ¦ , ¦' ..vy.; ; ;;;•. . •

llillllll!* . 1 ÜS í WmiãÈÊ
1S '.. . ...... -7,5.

., 8.a . . . . . 7,5
9.a ..... 6,8

10/ ....... 7,6 ;
73,9 = 14,78

Consumo de "espermaceti = 121,5 gs.íi4,78X121,5X5
- --- ¦¦-¦¦ ¦'¦¦ '-

gaz= 4,9 pès, 120X4,9

Força iliuminativa = 15,3 velas.

5.a Serie de observações ás 9'horase 45 minutos.

* • • • • • • » /jít

2.a ....... 7,4
3.a ..... . .7,5
4.a . . . .... 7,5
5.' . . , . . . 7,4
6.a .¦ ... . . . . 7,5
7.* .... . . '. 7,5
8.a . . . . . . 7,6
9.a . . . . . . 7,7
40.a .... . . 7,8

l ',

15,3.

•¦ fy ¦

:,' yy•

75,3 15,06

Consumo de espermaceti = 126 gs. (15,06X126X5=15,2.,
irta ii iin

gaz 5,21 pés. 120X5,21

Força iliuminativa =15,2 velas.
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6.a Serie de observações ás 10 hs. e 15^.

1.»
2.a
3.a
4.a
5.a
6.a
/ #

8.a
9/

10.a

.-i

6,0
5,9
6,2
5,9
6,2
6,2
5,7
6.2
5,7
6,1

!<

fl

y

Consumo de espermaceti
» gaz

60,1 ;= 12,02

129gs.(12,02X129= 12,9
5,0 pés. 120

Força illuminativa = 12,9 velas.

7.a Serie de observações ás 10 horas e45 minutos.

DERAM ESTE RESULTADO SEGUINTE :

Força illuminativa = 10,3 velas.

8.a Serie de observações ás 11 e 15 minutos.

1 a

9 a

3.a
4.a
5.a
6.a
7.a
8.a
9.9

10.a

• •

•

4,2
4,1
4.1
4,1
4,2
4,1
4,1
4,4
4,3
4,2

-
m

' y.
y}

' 
ii-y/ y m

¦,*#&M;

mm

-*.' "'.¦¦-::*-' ¦;¦¦,',¦¦¦' 'yyy 
."¦¦ •'{¦¦ ¦

¦,:..' -;,; ,. ' ' -. y-
¦i .' '..¦¦.' /¦ - -¦ y ...,¦ ' 

,'.

¦. ^y/7YY:'YY|)

¦ ¦¦'• ¦¦¦< '.."''* "iS

i ". >

41,8 = 8,36

Consumo de espermaceti == 124,2 gs. (8,36X124,2X5
gaz = 5,03 pés. j 120X5,03

8,6.
. .• • ' 

. ¦ ".'¦ '. 
.5. . r. ?, yy -^5Gfi"i

» »

í3iP«S

- ~. -
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Força illuminativa = 8,6.

9.ft Serie de observações ás 11 horas e 45 minutos.

DERAM ESTE RESULTADO :

Força illuminativa = 7,4 velas.
x';a ¦'':'.'..¦.' '*¦,,'¦

10.* Serie de observações ás 12 hs. e 15m.
' 

f :'¦¦> ': t.

•

V '¦':" ,

l.a .

3.* .
4.a .
o* •

# •

8.a
9.a

10.a

3,7
3,6
3,5
O, /

3,9
4,0
3,9
3,9
3,9
3.9<í,

38,0
M.«MP«|MW«MtaMMMÍ

7,6

^jèxx; ..'¦ ,'¦'' 
'¦'.>'•

-,'XX' Si:

Consumo de espermaceti ==4'20gs.- (7,6X5 — 7,30.

» gaz 5,49. pés.) 5,19
'¦'.:¦;¦ :"l-y 

'

Forca illuminativa = 7,30 velas

Em resumo, calculando a força illuminativa media para esta ex

periencia.

...,..''' .».. .•*

,".',

;.' v

x'>J^4 „;j

mZ ¦¦ . .
v: ... -<
.*i*;..!*'-v: ¦¦¦:

640 X 12,5 =
810-X 16,3 =

1000 X 16,4 :
1210 X *5.3:
4260 X ,5>2:
1180 X 12»9:
1060 X 40,3:
1080 X 8,6:
870 X 7>4
690 X 7-3

98ÕÍT
122171 -

8000
: 13200
: 164000
: 18513
: 49152
: 45222

= 10948
M 9288
— 6438
±= 5037

ísÍTti
42,46.

fvfpaSíWj

;'¦•" ',¦¦ ¦'. 
/: 9800

y_ . <* X 
'

'
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liftS

. 1,0"

Força illuminativamedia = 12,46 vèiás.
¦P':M

4 ;.,. -.- /•¦

j 
' ' .' v

•.' ' * ¦ S

¦-'¦

5.a EXPERIÊNCIA

realisada com carvão inglez commum sem mistura de carvão Cannel,
dia 5 de Maio de 1888.

¦

no
.-, • ¦ '- . / • • V.;/:, Ti '*, '. ¦" i 

' 
..-¦- ;

CARREGAMENTO DAS RETORTAS

Deu-se começo ao carregamento ás 12 horas e 30 minutos; fica-

ram carregadas as três primeiras retortas, ás 12 hs. 50m ; as três ou-

trasá 1 h. 15™ : e as Ires restantes á 1 h.-30. As quatro retortas do

forno pequeno foram carregadas ás 2 horas e 5 minutos.
Todo o carregamento constou de 150O kilogrammas de carvão ra-

glez. ... '_ , , ;: ,'.'.. -¦•.--¦'

GÂZ FABRICADO

'íiíKSií?'¦:¦ ' . '.- v';v '¦"•"/ii

:>;'.;.¦;

"'/¦'¦';v;

:¦¦./-.¦"; ¦ 
'

¦¦ V.'....'¦'':;.'•.: ¦¦í'v

W'

'••'SípíS?,
'¦'"-'^¦''¦.'¦"í":V.f;|'

Foi conhecido pelas observações seguintes.

," ' *
..'/'^¦'¦/ ..'.¦¦¦;

¦¦¦:¦¦ .'i- ¦ ¦ " 
.'..

A's 12 hs. 30ra
••'¦» 1 hs. 0ra

1 hs 30ra'•»'¦ 
2 hs. 0ra

2 hs. 30m
3 hs. 0ra
3 hs. 30m
4 hs. 0m
4 hs. 30m
5 hs. 0m
5 hs. 30m
6hs. 0m
6hs. 30m

6760000
6760620
6761550
6762690
6763970
6765230
6766500
6767830
6769150
6770400
6771500
6772490
6773230

620
930
1140
1280
1260
1270
1330
1320
1250
1100
990
740

'¦¦ ¦ V ^í <

13230 pês cúbicos para 1500 kilogrammas de carvão ou 8800 pés
cos por tonelada nas 6 horas de duração da experiência.

Forca illuminativa.

cubi-

'

l.a Serie de observações á 1 hora e 45 minutos deu o seguinte re-

..¦•n

Sif

saltado:
18

¦*.¦¦ . 

v;- 

~ 
;¦¦¦'¦. *~

¦--¦•: .A.
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i. «''''r 
!

''' "'• C ' " " w,v"' XOtI' mmm

.. \;.; " 
-.(¦ -,'.'.¦

"*fc(

Força.illuminativa == 17,3 velas
2.* Serie de observações ás 2 h. 15mdeu o seguinte resultado :
Força illuminativa — 19,2 velas.
3/ Serie de observações ás 2 horas e 45 minutos.

¦.,'>>

; 
' " 

c

1I *

Q 91

4. A

5/
6/
7/
8/
9/

10/

8,5
9,0
9,2
9,5
9,5
Q 9

9,5
9,1
9,2
9.2

>•':.*.*

91,9 — 18,38.:
¦¦-.*¦. j"-„ ,....¦.-¦•...

Consumo de espermaceti = 118,2 gs;i 18,38X1 18,2X5

"x:^

» » gaz 4,5 pés. I ,|2oxi,5
:: 20.0.

Forca illuminativa :— â0,() veias.

• -..,' -

¦U:-.':"-

i' ¦

-'.'•'-"', ¦'- l 
' "" • '

"

4/ Serie de Observações ás 3 h. e I5m.

I
20mi •

31m
¦ * •

II
8/
i) a• - •

to/

:/--¦

¦ i

i ,./

8,0
8,5
8,7
9,0
9,0

9,0
8,"> ¦

9.0 '

H>,4 ¦I7.2S

Consumo de espermaceti =
ora /

117,0 gs. jl-7',ã8XõXli7.9
4,65 pés. I /f)o >X.420

< r 3•¦;-. %£r£

'^"'yMÊ
•¦

¦ 

,-

18,3

Força illuminativa == 18,3 velas.
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4>? Serie de observações ás 3 hs. e 45 minutos.

1: /'w - ¦¦" :r 
'¦ 
>¦* '''¦

*S :. v'.;. /•¦' I
í~ :'.'.''.y '*v '¦. i '¦-'''

'. I

«
v ¦

./¦'. s'-/ir"A

¦',-'•"-¦''' ' i ¦-¦''

'''"•>¦¦ //""'''/-

¦' ""¦. 
y?//./

.'.. . 

¦'.'

y*.
/

I.

l.a
c> a

3.a
4.a
5.a
6.a
7.a
8.a
9.*

10/

9,1
9,2
9,5
9,4
9,3
9,3
9,5
9,4
9,3
9,4

i-". ¦ y . -1'--/"y.-

'; •¦¦':;' "."•¦/.¦,•-.':¦ ¦? y?íy>;1 . íy". .'. 'ífi~•«.'/ .'-",' . ..' .¦I
, 

¦'¦¦-

3,4 = 18,
'/:

::'¦; ¦ y

¦ ;..¦"¦¦/"// ri ¦¦•¦.• //'/;¦//¦;
y-> 1:.'-.i>.,'i'"":"'->^i;*«j'

yyyffll

Consumode esoermaceti = HO.» gs.i^X^^
'.,... gaz=4,98pes^ 120X498

Força illuminativa =s 18,6 velas.

G.a Serie de observações ás 4 horas e 15 minutos.

8,8
8/3
8,2
8,0
84
8,1
8,0
8>3

8,0
81 ^ =s 18,36

¦:oy

18,0
• .' /.' ' '¦',./ :y;-{ H-y.-r' /;-'¦

' • .' ' ... '" V ''.';"

• ;¦' -,- v'''C/iy-vV/ft
¦.'.•¦ .';.¦:¦ . ¦¦: -y.^iyíys

«. .'.*'.

l.a . ..

3/ .
4.*. .

a.* ., .
7.» *': »
8ía *

10;* »

*

t

/://;/.. - . ".'•//¦' 
.'.ty

Consumo dê és. ermacéti tflil

5) gaz 5pes.

Força illuminativa = 16,36 velas. ,

7.. serie de observações ás 4 horas e 45 minutos.

.'"^"'*J_
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¦
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'¦¦

1.»
2>I*
4>
r> a

í * a

8.a
9.a

to;»

Espermaceti gasto
Gaz consumido

«¦• V

m
'6,0

0,5
('..o.;
6,7
6;7 -
6,7 •
(A ' 

\

',¦¦' 
;

6,/
6,7
6.7

'

;#

:

66,8 — 13,36 xm~?-

137 gs. (5X13,36X'13"
5,12 pés. 5,12X120

¦...-¦¦ a

,. 
¦¦;¦¦•" 

vi

15,11

SÉS V
YY.Y-•- •'/¦.¦. .-;; ,;

'^vyfYY;},'

$If«Pk?-í:
y: ¦ \ . .

jÊMzk

->f>í',Y

* vf* 
' '.'. ¦'¦ t

"?"'.-

.J'}*!l/'v' 
'.

V-; ;¦' !'":¦.¦/¦•¦¦' , 
¦ 

: .

¦¦>V;í"'-i -i Y
;"y<y"''-

" -V;V:' .¦ .

'.'

'« ¦

Força illuminativa = 14,9 velas.

b,a Serie de observações ás 5 horas e 45 minutos.

l.a
Q a

. 3.»
4.a
5.a
6.a
7.a
8.a
9.a

10.»

Consumo de espermaceti =i2gs.

;"' ' ., gaz =3 5,0 pês,

6,8
7,2
7,1
7,2
7,1
6,7
6,6
6,7
6,7
6,5

mtammmm mmmmmmimmm

\í

vi O f vl 'i'""—- k ô • t à£
' 

>'¦ 
-*¦

»

Força illuminativa rs 13,72 veias.

$.á Serie de observações ás 5 hs, é 45rti.
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'r »

(Va
7 a

O» « • •

() a
t.» •

10.a . . .

.0

1 •

5,8
0,1
6,1
6,2
6,5
6,6
6,3
6,2
6,2
6,3

62,3

kk>y"/ . '. 7

11

12,46

BiF
:¦/¦ .:'¦

f

¦*v5rbÍ

m
Wm

.-¦¦

i ;. . ..:;.-•,. ¦¦. ¦ Consumo de espermaceti == 122,7'gs. Í12,.46XÍ22»7X5

k gaz: ." ~5,14pés.j' ,i20X5ju" 
"

t

Força illuminativa = 12,4 velas.

10> Serie de observações ás 6 horas e 15 minutos.

12,4.

l.a . . . . 5,2
2.a r. . .... m
3k . kfy - 5,2
4.» . / . • 5>2
5.a . . . ... 5>°
6.a ... • 5'2
7.a . . ky *• 'V2
8.a . ... • »¦ 5,3
9.a . . . ...• 5>°

10,a .... • 5»3

¦v ... :;.i7,y^f;f^|if|l
y 

*c",'.

¦¦.¦¦¦-- :.';,¦'.-'- V,'. ¦.

¦'¦.-. ;: 
.¦'¦¦¦.'¦ '.!¦¦¦¦,¦;¦.-

¦'.".'•. ,;'':kyy
y ¦ ¦¦¦

'. 
;*¦ 

:> 
7i;"':

:;::.-kll

y^n ma**— wM* jéwÍlMppWM*aWll*

51,17 = 40>34

Consumo de espermaceti =± 124,2 ga.(iO,34X*HíX
/ |HÍ^ÍÍHHM| ^ i r i

gaz= 5,04 pés. 120X5,04

R

»« mm n*—Wffd

¦¦.-.. ' 
, 

' 
¦' .¦ * 

A

40,6. 
'. '•¦*yi

Força illuminativa =s 10,6 vetas.

Eai resamo, calculando a força illuminativa
perieneia.

media para esta ex
k /

: 
'" 
'¦ v- " • _".Í
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1.140 X
1280 X
1260 X
4270 X
1350 X
1320 X
1250 X
1100 x
990 X
740 X

17,3

20
18.3
18,6
16,4
14,9
13,7
12,4"
10,6

19722
24576
25200
£3231
24738
21648
18625
45070
12276
7844

»W»1IÉU^.i^»'.

41680
192910

192940

11680
16, r.c>

Força illuminaliva media — 16,52.

Margem 5 de Junho de 4888.
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. Tèhhfl de relatar que segui a 33 do mez próximo Rasadoncva-

por ffi. P„™,« para Porto Alegre cera o íim de ass.st.ra «w»•¦>«*

qive se deviam proceder como carvão nacional do Arrom dos Ratos po,

ordem do lllm.0 Sr. Presidente desta província,
l Lmissão nomeada pelo Sr. Presidenle M o«po*PC«s .,

Drs Ar.eve.lo Sedré, Chefe da locação da Estrada de Ferro do Io o

¦AiÒu-rca IJmsuayana; dnilher.ne Ahrons, Director das Minas e doEnge-

Tiheiro Gliefe da vossa dislinçla companhia. _
Em princioios do mez próximo passado, quando estivo em Roílo

Me™ conversei pessoalmente com o Sr. Dr. Sodrè o Doamos de accordo

em fazer as experiências no dia 29 do mesmo mez.
V mina do Arroio dos Ratos forneceu-nos para esse fim o carno

necessário, no dia 27 de Abril, notando-se qne esse carvão kn esctftatoy

segundo a própria declaração do Sr. Director da mina, de que me con

venci também depois de examinar o carvão. _ '
;' Como V. B.as não ignoram, o preço do earvao que a <&>iraua cie
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Ferro gasta dadila mina é de Rs. 90000 por tonelada de mil kilos; o
custo do carvão escolhido porém è- de Rs. 14*000 por tonelada,
segundo as informações que me foram dadas pelo Sr. Director Ahrons,
servindo-me este preço de base para os cálculos que seguem abaixo.

No dia 29 de Abril próximo,passado, ás 7 horas e 15 minutos da
manhã principiamos a carregar as 9 retortas da fornalha nova com car-
vão do Arroio dos Ratos, levando cada retorta 100 kilos de,carvão.

O balão velho, que na occasião se achava quasi vasio, foi aberto ,
na sua entrada para a rua, de modo que todo o gaz que forneciam as
retortas entrava no balão velho, podendo-se assim logo examinar a força
illuminativa do gaz extraindo do carvão nacional.

Para este fim, mandei collocar na sabida do balão velho um en-
eahamento para conduzir o gaz directamente para o Photometro.

Infelizmente a válvula da sabida do balão novo não fechava her-
meticamente. de modo que deixava passar algum gaz, assim que do gaz
que sahia do balão novo que tem 1/2 pollegada de mais de pressão para
a rua, sem duvida também entrava algum para o encanamento da sahi-
da do balão velho, e por conseguinte lambem para o Photometro, de mo-
do que a força illuminativa do gaz que recebemos neste dia não podia
regular como se vê pela experiência feita a 5 do corrente mez.

O registro da fabricação do gaz marcou o seguinte :

A's 7 horas e'15m marcou.448050.
4í8700
449300
45055O
451400
451800
452200
452500
453300
4535#00
453750
453850

De modo que durante 5 horas foram fabricadas — 5800
pés 3. e como o carvão carbonisado era de 900 kilos oblivemos5800X1000: 900 = 6444 pés cúbicos por tonelada métrica de carvão
do Arroio dos Ratos.

Como já fiz ver n i principio o baião velho foi quasi vasio e o pou-co gaz que ainda ficou no mesmo era extraindo de carvão itiglaz com-
mum na ultima hora da sua carbonisacão.

» 30ra »
» 'Í5m
» 45m »

> 10 » 0m »
•10 íôm »
» 10 . 30m »
• II i5m »
» 11 :p)m „

¦ » 12 > (}m
»12 tõm :«,

gaz leito em 4;>m 650 pe
30m 600 »

» » 45« \%q »
»> » 30m. 850 »

» 15'10 h 00 »
¦ » 15ra 400 »

» 15m 300 
»

45ra 800 »
» » to'" 200 »

» » • •¦ 30m 250 »
¦• 15m 100 »

f
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Esta mistura de gaz no começo da experiência era de uma força
illúminativa igual 15,5 veias, depois da entrada do gaz extraindo docar-
vão nacional a força illúminativa melhorava pouco a pouco, devido a vai-
vula.do baião novo que não fechava hermeticamente, de maneira que
examinamos gaz do balão novo misturado com algum gaz do balão velho.

As experiências photometricas neste dia foram as seguintes:

4.*) Gaz do balão novo ás 7 1/2 horas da manhã .= 15,5 vellas
2.a) Gaz do balão novo ás 4 horas da tarde = 16,88 vellas.
3.a) Gaz do balão novo ás 6 horas da tarde = 17,08 vellas.

V . Descarregando as retortas ficou um resíduo que não se pôde ven-
der por coke, não sendo poroso como o outro.

Para examinar o valor deste resíduo mandei accender uma das
fornalhas velhas com C6kede carvão inglez até ficar bem aquecida, de-
pois mandei fazer fogo com o resíduo do carvão nacional e pude obser-
var que já depois de 3 horas a fornalha principiou a resfriar, sendo ne-
cessario tirar o resíduo do carvão nacional com alavancas.

Esta experiência prova que o resíduo do carvão do Arroio dos
Ratos é absolutamente inútil para aquecer as retortas e para o consumo
particular.

Para satisfazer aos desejos dos demais Srs. examinadores fizemos
no dia 3 do corrente outra experiência, carregando as retortas como de
costume quando se carbonisa carvão inglez, isto é, fornecendo cada re-
torta com duas canoas cheias de carvão, de modo que as nove retortas
receberam 1320 kilos de carvão.

Logo ás \% horas e 15 minutos da tarde, carregaram-se as pri-
meiras 3 retortas de novo com carvão nacional, de sorte que 'o carvão
empregado na experiência foi de 1700 kilos.

¦ . 
"• ¦ ' 
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As i.a? 3 retortas ás6 horas e 30 minutos.
As segundas 3 retortas ás 8 horas.
As terceiras 3 retortas ás 3 horas 9 minutos.
As primeiras 3 retortas ás 12 horas 15 minutos.
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Para tomar a força illúminativa approximadamente do carvão na-
cional nessa occasião mandei collocar um encanamento de gaz directa-
mente da sabida dos purificadores para o photometro, obtendo o seguinte
resultado: ¦ ,
19 . . .
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i .*¦ O registro marcou ás 6 horas e35m 47600 pés 8.

»

»

»

»

»

»

»

Ji

»
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))

»

» 50m 48070 gaz feito em 15* 470 i>ès h
.' » 5,a 48560 . »¦ 15ra 490 >
v, .7 20ra 49050 » 15a 490 » '

» 7,.'» 35ra 49550 » 15™ 500 .
. SO™ 50050 j» » '15'" 500 »

»y » 5" 50520 .-'».» 15° 470 *
» 20m 50950 .» »•' 15a' 430 »
> ' 35" 51410 » 15a1 460 .

» '» 50™ 51880 » 15™ 470 .
. 5" 52320 » 15ra 440 »
. 20m 52750 • 

' 
IS"1 430 .

» 35" 53210 » 15m 460 » .:
• 50" 53660 » 15m 450 »

» » 10 35" 55160 » 45m 1500 »
.10 50m55700 » 15ra 540 »
» 20"' 56700 » 30»-'4.000 »
» 11 35m 5.72.20 »' » 15ra 520 »

¦n . II 50™ 57740 .» i5m 490 »
». , \% í> "• 5m58160 >, ». lõm . 450 »
» 12 20ra 58580 » 45™ 420 »

-•*; -ü 50m 59380» » •» 30™ 800 »
» 20mG0120 » ¦» 30m 740 »
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Gaz leito durante 5 horas 40". 12520 pés3 ou. . . . 4 .- . . . .
12520X1000:1760 = 7113 pés3 por tonelada de carvão.

Tenho a observar que durante 4 1/2 horas três retortas ficaram
carregadas com carvão inglez misturado com cannel e mais 3 retortas 1/2
hora, de modo que o resultado desta experiência póde-se tomar por mais
ou menos approximadamente.

Emquanto á força illuminativafizeram-seasseguintes observações :
ii •¦

A's 9 h. foram feitos 4720 pés 3 de uma força illnm.* de 15,6 r—73632.
De 9 ás 10 horas 3900 » » » » • 43,^ v=52650.
D:is 10 ás \i 

'i/2 
2660 » » » >» » 9,01 v~23966.

Das 12 1/2 ás 2 1240 » » » » » li-.O Xr;|3| Í4.
12.520 pcs:í 16:392

por conseguinte o termo médio da força illuminativafoidel63392r=i3,05 '
relas. "T2520

Acabada esta experiência passamos a misturar o gaz do balão
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novo Com o do velho, isto ò, cora de 24000 pès,3 áçgMde Í7 9 vetas

cl Í5000 pés* do gazdo balão ve.ho e examinando.. ÍWJ í—"
tiva de gaz misturado achamos que a mesma era *»^'M^

Observamos que durante esta experiência o car ao nacional i es

fria muito as retortas, de modo que precisava carregal-as duas ou Ires
'L 

a" obter o mesmo calor que el.as tinham quan o estava.. carr ga-

das com o carvãoinglez ; principalmente resinaram as 3 retortas que to

Mm duas vezes carregadas com carvão nacional _
F a mos «ma terceira experiência com o carvão do »•

tos e era seguida uma experiência com o carvão mglez (Imperial Long

Spaeckecl Àrley Main). _ irt , Às a w
Começou-se a carregar as retortas com o carvão nacional as b no

rase 38 minutos, acabando as 9 horas com a carga total de 1770 tak» de

CalVã0, 
Vs 12 horas e 30 minutos principiamos a carregar com o carvão

inriez acatando?u ota , 30 minutos com a carga das 9 retortas .car-

r^rasTretortas da fornalha velha ás 2 horas e 5 minutes com !500

kU°S ^OsSlados 
obtidos demostram as tabellas seguintes:

CARVÃO NACIONAL CARVÃO INGLEZ
, m< ¦¦» ' '"'

<mm mv Mt^fa

TEMPO
MARCA-

ÇÃO9

PR0DUC-
cio

FORCA
1LLUM.8

TEMPO

'¦::''~'-'7-j:''t77
-. i---.-' Í'O.7 ;.'.-

,i*.,i

6h. 30"
7 h.

h. 30m
8h.

h. 30m
9h.
h. 30m

10 h.
10 h. 30ra
li h.
11 h. 30m
12 h.
12 h. 30m

Total

48970
49680
50200
50840
51650
52050
53860
55120
56300
57360
58440
59310
60000

• » • r ? • • '

 

li, * —

710
. 520 '

640 12,5
810 16,3
1000 16,4

. iW 15,3
1260 15,2
1180 12,9
1060 10,3
1080 8,6
870 7,4
690 7,3

11.0301  1

MARC

12 h. 30m
1 h.

h. 30m
2h.

h. 30m
3h.

h. 30m
li;

4h. 30ra
5h.
5h. 30m
6h.
6h. 30m

PROD

»••!•#«•••

60000
60620
61550
62690
63970
65230
66500
67830
69150
70400
71500
72490
73270

FORCA
ILLUM.*

620
930
1140
1280,
1260
2270
1330
1320
1250
1100
990
740

17,3
19,2
20,0
18,3
18,6
16,4
14,9
13,7
12,4
10,6

,.J 13230

Ffcénios portanto 6280 pés, • por tonelada de carvão nacional e

8820 péss por tonelada de carvão inglez,
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Como ja i«z ver acima o carvão nacional resíria muito as reoof-Ias. assim que quando se carregava as ralortas com carvão iíMez Étl

já estavam mais frias que no principio, quando so fazia as ÉÜl lio carvão nacional. 0°w-iu
As ultimas 4 relo/íás foram carregadas ás 2 horas e 5 minutosde modo que o carvão ficou apenas 4 h e 35™ dentro das rotort-s nodendo-se ainda extrahir muito gaz do mesmo como nos demostramos mappas de fabricação durante o semestre, ciando o resultado de 9 a10000 pés 3 por toheladra.

| 
Como se vê pela tabeliã, o carvão nacional deu na ultima meiahora 390 pes * por tonelada, emquanto o carvão tôgfz 500 pés S de MEmquanto a força iüuminativa obtivomos o seguinte resultado? ''*

Carvão Inglezi-arvao m
1870X^,5:
810X16,3 =

1000X16,4 :
12!0X'15;í-
¦1260XÍ5,2 =
1180X12,9 =
1060X10,3 =
1080X 8,6
870X 7,4
690X 7,3

nai
23375
3203
6400
8513

19152
15222
10918
9288
6438
5037

2o"90>mm â
1280X19,2 =

[-6537
24576

1260X20,0=25200
1210X18,3 =23241
1330X18,6 ¦= 24738
1320X16,4= 21648
1250X14,9=18625
1100X13,7 = 15070
990X12,4=12276
740X10,6= 7844

1030
137546

137546

12,47 vellas
13230

219755
219755

- 16,61 vellas.

it-.í'': -\: Pi' ;

lím 13230
A ultima experiência que se fez foi em 9 do corrente mfetnrando 800 kilos de cannel com 800 kilos de carvão nacTonai cC Z"eproduzm 12980 pés 3 de gaz ou 8810 pés» por tonelada de arnaUilluminativa de 18 » vellas, prova que' o calão nnele íoOO p s 

°de
gaz da uma força illuminativa de 22 vellas p

cannel mWJ^nJ* 
°y]PUmbeía 

'<** 
experiências feitas com

• Porto Âtogfe caja 
quaUdade ainda deve ter algum „a fabrica de

Tomamos os 3 resultados das experiências juntas, quer dizer ogaz feito por tonelada e força illuminativa
Achamos o seguinte:

1.* Experiência 6440 pés3 por tonelada.

T. 
". 

r'.-Il™ 
" " ' P°dermuin- «.05 vellas.

19820 25,50

,y
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o que dá por termo médio. 6000 pés3 de gaz de forca illuminativa de
12,75 vellas.

Olhando para este resultado no 1.° momento não parece desfavo-
ravel, porém analysándo-o com o calculo que se segue, veremos que não
pode satisfazer de mod > algum.

Carbonisando o carvão inglez misturado com 10 % do carvão
cannel, obtemos termo médio por cada tonelada de carvão 10000 pés3de gaz de 17,5 vellas, custando:

1 tonei, carvão cannel posto em Porto Alegre Rs. 40$000
1 tonei, carvão inglez posto em Porto Alegre Rs. 21 §000

Portanto custam:

020 kilos carvão inglez . . . . .
180 » » cannel . . . . .
Serviço dos empregados termo médio .

lOlâl » . iy • . , •

A deduzir por coke vendido . . .

. 19$320

. 3#200
4*000

. 268520

7$500
Rs. 19*020

Por conseguinte custam 1000 pés 3 Rs. 1S902.
Carbonizando o carvão nacional precizamos da mistura seguinte

de carvão Cannel:

6600X12,75+XX22

66004-X
= 7000

17,5

Quer dizer que o gaz obtido de uma tonelada de carvão nacional
precisa da mistura de 7000 pés 3 de gaz de carvão cannel ou 1000 kilos

carvão (nacional) carecem de 40 % de carvão cannel, vejamos:

600 kilos de carvão nacional Rs.
400 » » » cannel Rs.
Serviço de empregados Rs.

. 8#400

. 16^000

. 48000

â8#000

o que vai ser o custo de cerca de 8000 pés8 de gaz ou Rs. 31500 por
mil pès3 de gaz.

Nos últimos seis semestres despendeu-se com o gasto de 98retortas
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para as fornalhas da fabrica de Porto Alegre, inclusive com o assenta-
mento (inclusive a fornalha nova) a quantia de Rs. 13:8928000 ou por se-

mestre Rs. 1:1578770.
Y Carbonisamos em Porto Alegre em cada semestre cerca de 900 to •

néladas de carvão e gastamos com a carbonisação por cada tonelada "ou

cada 40.000 pés 31286 = mil pés3 = 128 rs. emquanto a carbonisa-
cão do carvão nacional com que se obtém com a mesma quantidade de

carvão somente 80 % de gaz gasta 20 % mais as fornalhas ou eleva as

despezas com a carbonisação a 154 rs. por cada mil pes3; portanto mil

pés3 de gaz extraindo do carvão inglez vão custar rs. 2$030. .....

(1$902 V-H28 rs.) e a mesma quantidade de gaz de carvão nacional
Rs. 3$654 (38500+154 rs.)

Temos de ver finalmente de que modo podemos aquecer as re-

tortas, no caso que carbonisemos carvão cannel misturado com carvão
nacional, isto è, que quantidade de carvão cannel devemos empregar

para obtermos coke de boa qualidade para aquecer as retortas.
No termo médio o carvão cannel produz por tonelada de earvão

carbonisado 500 kilos de coke, por conseguinte misturando 60 % de
carvão nacional com 40 % de cannel, obteremos apenas 200 kilos ou
80 % de coke para aquecer as retortas, emquanto precisamos de 100

para esse fim.
Visto o exposto podemos affirmar que o carvão da mina do Ar-

roio dos Ratos não se presta para a producção de gaz carbônico de modo
algum.

Illm.0SSrs. Directores da Companhia Rio Grandense de Illuminaçao
a Gaz.

Assignado.

Henrique Brockmann,

Engenheiro Chefe. ' Wl
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Eâeríptorio da Companhia da* minas dc earvíS© d© pe
dra do Arrole cio® Ratos.

Xarqueadas Síf* de Junho do 1888;
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Em conseqüência da ordem de V. S.a apresso-me em dar-lhe os
resultados das experiências feilas como carvão do Arroio dos Ratos para
o fim de reconhecer-se se este carvão se presta para ser empregado na
illuminação publica das tres principaes cidades desta Provincia.

Estas experiências, que vou ter a honra de expor a V. S.a foram
feitas por ordem do Exm.0 Sr. Presidente desta Provinciano gazometro
de Porto Alegre e acompanhadas sempre por todos os Ires engenheiros
encarregados por V. Ex.a deste estudo.

Os resultados das experiências foram sempre verificados e compa-
rados por todos os tres engenheiros encarregados do exame ; de sorte

que não pôde haver duvida sobre a exactidão desses resultados.
Se houver differença na opinião dos examinadores, esta differença

somente se pôde referir á apreciação diversa de;resultados iguaes.
A descripção que segue já não se acha ha muito tempo nas mãos

de V. S.' porque laborai*nó erro de ter sido o Sr. Dr. A. C. de Azevedo
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Sodré escolhido para fazer o exame, e nós, tanto o Sr. Engenheiro Bró-
ckmann como eu, nomeados para acompanhar e fisealisar o estudo.

carvão com que se fez o exame foi por ordem de V. S.* rernet-
tido desta mina para Porto Alegre no dia 27 de Abril p. p.

Posso garantir que no caso de se reconhecer ser este carvão idôneo
para a fabricação de gaz e querendo empregar-se para este fim esta mi-
na nunca fornecerá carvão inferior ao que serviu-nos exames, mas que
com toda probabilidade o carvão a fornecer no futuro será de qualidade
muito superior. •

Dou primeiro uma discripção succinta das experiências feitas dei-
xando para o fim as considerações que sobre ellas me occorrem.

.* Experiência com o carvão do Arroio dos Ratos no gazometro
de Porto Alegre em 29 de Abril de 1888.

Começaram-se a carregar as retorlas com carvão do Arroio dos
Ratos ás 7 horas e 15 minutos da manhã.

Cada retorla (em numero de nove) levou 100 kilos de carvão,
sendo portanto a quantidade de carvão empregado 900 kilos.

O gaz produzido nesta experiência foi conduzido todo para o ba-
lão velho do gazometro no qual no começo da experiência se achavam
cerca de 2000 pés cúbicos "de 

gaz feito de carvão inglez.
A experiência durou 5 horas contadas desde o começo do carrega-

mento das relortas até a concluzão da experiência.
O regulador da fabrica de gaz marcou :

VJJ

l_

msm

§m

ls horas ei 5m — 6448050 pés cúbicos.
. 58* — 48720 »
» 28ra — 49300 »
•9 ¦ 9ra— 

'50370 . 
»

» 4")ra— 51430 »
» 10 ,, 2m — 51850 » >,
.10 17m — 52220 » »
» 10 30'« _ 52590 » »
» 12 15m —6453850 »

' - *; .

Vili

../Uvllíl, »tí<pmxm

1
¥:s

y Fizeram-se portanto: Y
6453850-6448050—5800 pés cúbicos de gaz.l
E como a quantidade de carvão tinha sido cie

nelada dá:
kilos, uma to-

v*.

5800X10

9

?.'f*

.!-««# 644') pés cúbicos.
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A força ilíuminativa mediu-se primeiro as 7 1/2 horas da ma-
nhã, quando no balão houve somente gaz feito com carvão inglez e achou-
se igual a 16 velas de espermacete, queimando o gaz nesta como em lo-
das as outras experiências de força ilíuminativa a razão de 5 pés cúbicos
por hora n'um pholometro preparado como queimador.

N.° 1. Do London Argand Standard.
A força ilíuminativa de gaz mediu-se depois ás 4 horas da tarde,

achando-se = 16,9 velas de espermacete.
Mediu-se outra vez a força ilíuminativa ás 6 horas da tarde,

achando-se = 17,1 velas de espermacete.
2 a Experiência feita com o carvão do Arroio dos Ratos no gazo-

metro de Porto Alegre em 3 de Maio de 1888.
Tendo ás nove retortas do forno de gaz trabalhado com carvão in

glez durante a noite, começou-se a carregar de carvão nacional as 6 h.
30 minutos.

Todas as nove retortas levaram 1760 kilos de carvão nacional.
O regulador do estabelecimento marcou:

A's 6 hs. 35ra
i 6 hs. 50m
» 7 hs. 5m
» 7 hs. 20m

» 7 hs. .35»
» 7 hs. 50ra
» 8 hs. 5m
» 8 hs. 20m
« 8 hs, 35m
» 8 hs. 50m
» 9 hs.
» 9 hs. 2

» 9 hs. 35ra •
» 9 hs. 50m
» 10 h. 35m
» 11 hs. 20ra
» 12 hs. 5m
» 12 hs. 50m.
» 1 h. S)"ra

6647600
8070
8560

95 K
6650050

0520
0950
1410

m

2320
2750
3210
3660

.5160
6700
8160
9380

6660120

470
490
490
500
500
470
430
460
470
440
430
460
450

1500
1540
1460
1220
740

A quantidade total do gaz foi por conseguinte:
6660120—-0647600—12520 pés cúbicos o que dá por tonelada
12520X1009

— =s 7110 pés cúbicos.
1760
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P à íihiminaiiva ò Sr. Engenheiro Brockmanh tinha¦ 
Quanto a for *f^ ?t^ o ga clirectamente dos purificadores

mandado fazer um cano que leva\ a o %al

para o photometro, sem passar pelo balão.

Achou-so a força illuminativa :

, ).

7 
' " - ..'*¦¦'•;.¦'''¦' f

A's9 horas da manha .

» 11 » 30m da tarde .
» 2 * da tarde . •

•¦

15,02
13,50
9,01

10,60

•'. ,(.v

7„:

SÍ.7K

De sorte que o resuUado, digo resultado desta experiência, se

pôde representar da seguinte forma:

1 ;•¦ A's-9 horas da manha.

Gaz fabricado 4720 pés com 15,0 velas.;
2.a A's 11 horas da manhã.
Gaz fabricado 3900 pès com 13,5 velas.
3* Vs 12 horas 30ra.
Gaz fabricado 2660 pès com 9,01 velas.
4.a A's 2 horas.
Gaz fabricado t2i(> pès com 10,06 velas.

«,-«

T'T I;1 •P01V CONSEGÜIim

4720 X l5>«
3900 Xt3,5
2660 XOvf'0
1240 X 10-6

73632
526?
231
1314'i
163392

•/."
Vi

163392

12520

::: 13,05.
•:'\v.\ .,¦

O resultado da 2.a experiência ayjfcv-.ü-i considerar por »>onsç-

guintc :
,'¦¦ 

¦ 
#j

tonelada —7110» cúbicos cbiii 13,0o veia>'•>$ de

\yy

^;,:-7 .';
¦¦?•¦:;.

V77 Producção por
força illuminativa.

3/ Experiência feita5 com carvão do Arçpio dos Ratos no gazome-
trode Porto Alegre.

j... 
¦¦

y r

¦y-ii-y':'.'"
.--!- :¦-&:¦-

7,7;.-. :



4,

II ' ' ',
( y '*
,iC»..ccc,c'.;.»„c?,':irí>cc;.',

!:¦}

V4
.':

'. ¦ i ' ¦¦<

y-y:h.'.-l:ZZ:^
y

151
• 

¦..;,;;¦

¦¦¦'/

'•'

,:/:-y.

X- :X\: iX.•¦¦'¦•¦ 7 yy-'7c 7c-:: :.7-"c7,7;y ¦ .. ; 
' 

; 
'. -,•„• -.¦'¦'.' 7 • ;7'y >.. < ' ¦»',¦¦ " --" ,"...• ,. ' -j . , .' ¦ I y

Comecaram-se á carregar asretortasás 6 horas 30ra. da manha
•7, .''¦"¦'. ''.*V-- y, •• í... ;¦ - >• ';. ''¦-"/':

e empregaram-se em tudo 1760 kilos.

RESULTADO

1

. M :-
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Tempo
hs. 30,n
hs. 0m
hs. 30™
hs. 0ra
hs. 30m
hs. 9m

9 hs. 30m
10 ns. O"1
10 hs,30m
11 hs. 0m
11 hs.30m
12 hs. 0m
12 hs.30m

Producção Força illuminativa.

740 pés *

620
640 .
810 .
1000 .
1210 .
1260 ..
1180 .
1060 .
1080 .
870 .
690 .

Q

»
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16,3
16,3
16,4
15,3
15,2
12,9
10,3
8,6
7,4
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De modo que por esta 3.a experiência a producção de gaz por to-
nelada.

11130X1000
,y

¦¦ 

.

6320 pés
¦;.. 7-1- -/'

1760
'. 17

*c.c

A força illuminativa do carvão nesta experiência achou-se da se-

guinte fôrma:

4.
YY

y - ¦¦/-.: 7''* :- ¦¦¦¦.¦. '""'.yS

2780 X »M-
1000 X i6>4
1210 X 15,3
1260X153
1180 X l2»9
1060 X 10,3
1080 X 8,6

870 X 7>4
690 X 7>3

45314
16400
18513
19152
15222
10918

6438
5037

11130 1
14 Oi 7*

11130
13,1 %'
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A Conseguiutefnente o resultado total desta terceira experiência dá

portonelada 6320 pés3cora força illuminativa de 13,1 velas,
4.tt Experiência feita com carvão inglez (Imperial Long Speaked

Darleey Main) no gazometro de Porto Alegre.
No mesmo dia acabada terceira experiência com carvão do Arroio

dos Ratos, começou-se a carregar as re tortas com a sobre dita qualidade
de carvão inglez ás 12 horas e 30 minutos, òmpregando-se 1500 kilòs
deste carvão

Tempo
12 lis. 30

RESULTADOS
Produccão Forca illuminativa.

m

..'.. -a ¦,.' , . 
¦.'''-.-;¦ -i- '<¦.'•¦'¦.¦.

:?¦.¦•.:'/,'¦•.. ,•¦; :'¦ •

A ¦" '.- '• '¦¦'

YS'XV'¦':''.'V'«:' ''¦¦ ''¦'•

"X-
Sí§X

Mi.
Íi.
lis.
hs.
hs.

0m
30m
0m

30
0

m

m

v

lis. 30m
hs. 0m
hs. 30m
hs. Om
lis. 30m
hs. Ora

6 hs. 30m

PpX ' '-¦
X;;," ". ¦' *
XAx1" , ...

'^xA
*X' 

}ÍA . X'X-.'' jfAXíAvX::f^'y ú::X.Í<:\:\'-'>

'¦, 

.,-.'.'¦.;;

6
930

1140
1280
1260
1270
1330
1320

•S 250
1100
990
740

13230

1,9,2
20,0
18,3
18,6
16,4
14,9
13,7
12,4
10,6

V*X :' .v -,í-'¦¦'.'.,

Portanto a produccão de
13230X1000

.—_—. -2- 8800 pès3.
1500

;az por tonelada deste carvão inglez é

»A

FV-. /
v' * ','¦. i

;'X 
:';'|XA;x'xv'' 

;¦¦'•' ¦

A forca illuminativa deste carvão achou.se da
u

76224
25200
23241
24738
18625
15070
21()48

=¦• 1227o
= 7844

seguinte forma:
3970X 10,2
1260X 20,0
1270X 18,3
1330X 18,6
1250X 14,9
HOOX 13,7
1320X 16,4
990/ 12,4
740X 10,6

iw.ii m.1^111 ¦ mm», ¦ i, „

¦Jii-*6»'**?&$

13230
224866 = 17,0 velas.

224866
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'Assim o resultado total desta 4.a experiência dá por tonelada des-
ta qualidade de carvão inglez 8800 pôs cúbicos cora a força illurainatiYa
de 4 7 velas.

CONSIDERAÇÕES

1,

>m

O que á primeira vista se exlranha, olhando para os resultados
destas experiências, é a grande differença de força illuminativa do
carvão nacional, que houve entre a experiência n.° 4 e as experiências
n.° 2e n.° 3.

Na primeira experiência, como já disse acima, o gaz do carvão
nacional passou primeiro para o balão velho efoi d?ahi levado para o plio*
tometro.

Jáliavia neste balão cerca de 2000 pés cúbicos de gaz de carvão
inglez, e o gaz de carvão nacional (0440 pés cúbicos) com elle se mis-
turou.

O Sr. Engenheiro Brockmarm entende que a grande força illumina-
tiva encontrada nesta experiência foi causada peto gaz do carvão inglez
que existia, e se bem que em pequena quantidade no balão velho, antes
de começar a experiência.

Não pretendo contestar esta opinião; somente quer me parecer,
que em tão pequeno volume de gaz de carvão inglez misturado com um
volume três vezes maior de gaz de carvão nacional não pôde produzir ta-
manha differença na força illuminativa,

O Sr. Engenheiro Brockmann entendeu que, para evitar esta du-
vida, era preciso levar o gaz directamente das retortas para o apparelho
pliolometrico, sem fazel-o primeiro passar pelo balão.

Para este fim mandou-se assentar uma válvula especial, guiando
assim o gaz directamente dos purificadores para o photometro, e foi real-
mente desta forma qua se fizeram a 2.a, 3,a e 4.a experiências.

Comprehende-se que desta forma não se pôde obter um resulta-
dó pratico de força illuminativa do gaz, porquanto não se faz observação
de força illuminativa do conjunto do gaz extrahido do carvão, mas só-
mente se observou as quantidades parciaes extrahidas nos momentos das
observações photometricas: podendo-se, como fizemos, tirar destas ob-
servações um resultado theorico, mas não, como devia, um resultado
pratico acima de toda duvida.

Fez-se no ultimo dia, conforme mostram as descripções das expe-
riencias, uma observação comparativa (4 a experiência) entre o carvão in-
glez e o carvão nacional e achou-se uma grande differença a favor do
carvão inglez.
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Precisa porém notar que a qualidade deste carvão inglez era mui-
to acima do commum e que portanto não pôde de fôrma alguma regular
como media de força illuminativa do carvão inglez em geral.

Isto é, provado lambem pela circumsíancia de achar-se na raesy-
ma occásião em que se fizeram estas experiências, uma grande quanta-*
dade tanto de carvão commum inglez, como de carvão cannel inglez, de-
posi.tada na fabrica de gaz.- carvão este, que todo elle, conforme nos com-
municaramos empregados da fabrica e o mesmo Sr. Engenheiro Bro-
ckmann era totalmente inservivel para fabricação de gaz.

Não é portanto justo fazer-se uma comparação entre o carvão na-
cional e um carvão inglez de primeira qualidade, deixando tora de com-
paração todo o carvão inglez de inferior qualidade, que vem a este paiz.

Para veriíicar-se o valor do carvão nacional para fabricação de gaz
e deverá abandonar-se toda a comparação com o carvão inglez ou ia-
zer-se a comparação com as diversas qualidades boas e más que a la-
brica de gaz recebeu e recebe do estrangeiro.

Querer comparar-se os productos de industria nacional somente
com os melhores productos vindos do estrangeiro, ê, a meu ver, uma
acção injusta e contraria ao que manda um patriotismo esclarecido.

A combinação das experiências deu o seguinte resultado, ares-
peito do carvão nacional:

i.a Experiência 6440 pês3 com 17,00 velas.
2.a id. 7110 » » 13,05 »
3.a id. 6320 » » 13,10 »

D'ahi o resultado final.

1

6Í40X ÍV.,0 = 109480
7110X13,05 = 927
63.20X 13,1 = 82792

19870 285057

Ou por tonelada 6620 pés3 com a forca illuminativa de 14,3 velas.
O carvão inglez pela 4.a experiência deu 8800 pés3 com a força

illuminativa de 17.0 velas.
Cumpre notar que a força illuminativa de carvão algum, mesmo

d* carvão inglez escolhido empregado na 4 a experiência, é sufficiente
em força illuminativa para dar um gaz do brilho reclamado pelo contra-
cto entre a Companhia de Gaz e o Governo.

Pelo que me consta, este contracto marca uma força illuminativa
minima de 17,5 velas, a qual somente se pôde obter pelo emprego de
carvão Cannel misturado com o carvão commum.

¦4
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O bom Cannel dá uma força illuminativa de 30 velas e consta,
tanto pelos livros da Companhia como pelas communicações verbaes dos
empregados, que a media de mistura de carvão Cannel é de 8 a 10 por
'.ento.

.*''¦' Offerece-se portanto a questão: Quanto carvão Cannel precisa
misturar-se com o carvão nacional para se obter uma luz de força illu-
minativade 17.5 velas?

cão:
Thcoricamentè pôde achar-se esta quantidade pela seguinte equa-

6620X14,34-XX30
Iw p

y.x/\

Ou X = 1660.-- O que quer dizer que precisa de 1666 pés eu-
bicos de gaz de carvão Cannel de força illuminativa de 30 velas para
produzir junto com uma tonelada de carvão nacional a força illuminativa
reclamada de 17,5 velas.

Ora deve contar-se, que uma tonelada de carvão Cannel dá pelo
menos 9000 pés3 de gaz e como 9000

— 5,4, precisaremos para este
1666

5 kilogrammas de Cannel.fim 1000 ou 18:

K A

Temos portanto como resultado final, que para poder produzir
do carvão do Arroio dos Ratos gaz com a força illuminativa prescripta
de 17,5 vetas, precisaremos de 18,5 por cento de carvão Cannel, ou que
o carvão nacional necessita aproximadamente de duas vezes mais carvão
Cannel dò que o carvão inglez commum.

Ouanto ao coke extraindo do carvão nacional, serve elle, a meu
ver, perfeitamente para as necessidades do serviço da fabrica de gaz, mas
não poderá ser utilisado para venda.

De tudo isto me pareço poder tirar-se a conclusão que o carvão
nacional è perfeitamente idôneo para a fabricação de gaz: que porém
para se poder tirar um termo de comparação entre o valor do carvão
nacional para a fabricação de gaz e o valor médio das diversas qualida-
desde carvão inglez remettido a esta provincia necessitaria, ainda de no-
vos e mais aprofundados estudos.
/ Estes estudos também deviam abranger um exame pratico da
quantidade de carvão Cannel necessária para produzir, misturada com o
carvão nacional, a forca illuminativa obrigatória de 17,5 velas
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Para se poder sem receio de erro determinar o valor comparativo
do carvão nacional, e para que o Governo.e o publico possuo com con-
sciencia julgar da importância deste novo producto de industria nacio-
nal em referencia ao emprego para a illuminação seria necessário que
a cidade de Porto Alegre fosse durante uns quantos dias illuminada só-
mente com gaz feito de carvão nacional misturado com a necessária por-
contagem de carvão Cannel.

*ÊT.i.iv. /-

Illm.0 Sr. Coronel Joaquim Pedro Salgado, digno Director Gerente
da mina de carvão do Arroio dos Ratos.

Guilherme Ahrons

Engenheiro da mina
;¦.:¦¦' 
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Copia. - Estrada de Ferro Soutliern Brazilian Rio
Grande do Sul. Repartição da locomoção.

. s, ..¦.-••¦.¦.'.¦

Rio Grande, 30 de Abril de l&ÇS.
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Augusto Duprat, Director Geral. n
De conformidade con, as suas ordens paru para Port, Wegre no

dia 12 do corrente com o fim de estudar as vantagens do consumo do

carvão nacional. ^ 
^^ de Fem de po,,0 Alegre ,

llrnanavatn de Taquary para Cachoeira, cujas locomotivas consomem

SSente cSsUas do Arroio dos Ratos, «em* feito uma

parle da viagem na locomotiva que é de quatro rodas conjugada sy
"ema 

Baldwm e durante este tempo a pressão conservou-se em HO -

bras e o machinista informou-me que assim e ella mantida durante to-

doo percurso com esse carvão.
\ media do consumo, conforme fui informado pelo chefe da loco-

moção, é no máximo de 9 kilogrammas por kilometro.* 
Os trens daquella estrada parecem ser mais pesados do que os

desta e atè a Cachoeira as rampas não excedem 2 por cento.
21
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No dia 17 segui com o Dr. Azevedo, actuaimente chefe do trafego
e anteriormente chefe da locomoção da Estrada de Ferro de Porto Alegre
á üruguayana, para as minas do Arroio dos Ratos, desembarcando em
um ponto do rio denominado Xarqueadas, onde vimos em primeiro lu-
gar as machinas destinadas ao preparo de briquettes que não se acha-
vam então funccionando por existir um grande deposito dellas; deXar-
queadas tomámos um trem da estrada de ferro das minas que se acham
acerca de 20 kilometros desse ponto.

Nas minas existem dous poços da profundidade de 70 metros
achando-so o carvão em duas camadas, sendo uma dellas de uma espe-cie de Cannell, com 60 centímetros de espessura e a outra de carvão na-ra vapor de espessura de l,w20.

As minas empregam cerca de 120 operários eo Director dellas,
Sr. Engenheiro Ahrons, informou-me que existem nas galerias cerca dê6 kilometros de trilhos.

No dia 20 percorri a. Estrada de Ferro de Porto Alegre a NovoHamburgo com o Engenheiro e Director Sr. Twiedie.
E' esta uma pequena estrada que antes pôde ser chamada umtramway pois que seu trafego é exclusivamente de passageiros.Esta estrada consome também carvão nacional e o Sr. Twiedieinformou-me que o prefere em briquettes por serem mais fáceis de ma-
Na minha opinião os briquettes feitos do melhor, carvão que seesta agora extrahmdo provariam melhor, porém eu supponhoque não se

poderia obter o supprimento mais barato do que o do carvão que o SrAhrons informa poder supprir aqui pelo preço de 131500 réis a tonelada.E para lamentar que no fabrico dos briquettes seja empregadauma prensa de parafuso em vez de urna prensa hydraulica!
Considerando a questão do consumo do carvão nacional compara-do com o de Cardifi deve ser lembrado que o carvão inglez em briquettes

-5-«L3 !' 1le;ne 
a eSla es,ratla' ^osl° na esli>55« *> Wo Grande,-3^000 a tonelada emquanlo que o mais barato carvão de Cardiff poslona margem de íaquary custa 28SO0O a tonelada, tendo-se chegado apagar ate oO mil reis quando a barra do Rio Grande se achava em máoestado eos fretes muito altos em consequeucia disso.

ro,oh- f*™nclasã° 
tenho o prazer de referir as delicadas altenções quemeta ds lodosos Chefes de serviço das vias-ferreas por mim percorri-dab. (Assignado)

Conforme. N. Barcellos,

//, II. Barrus,

>
. "
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