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RELATÓRIO

AUGUSTOS E DIGNÍSSIMOS SENHORES REPRESENTANTES

DA NAÇÃO.

pbesentando á Assembléa Geral, pela quarta vez, o relatório

dos negócios, cuja gestão pertence ao ministério a meu cargo,

começo por declarar que, acerca de alguns objeetos, me

referirei ás exposições circumstanciadas que constâo dos

trabalhos, que nos annos anteriores tenho tido a honra de

sujeitar á alta consideração da mesma Assembléa, addi-

cionando o que houver ultimamente oceorrido.

Familia Imperial. . * f

j-me-aiHfflt o prazer de congratular-me comvosco

pele perfeito estado de saúde, que tem gozado, graças á

Divina Providencia, SS. MM. II., e as Sereníssimas Princezas.
Infelizmente, sobre a saúde de S. M. a Imperatriz a Senhora Duqueza

dè Bragança, nSo posso dar-vos noticia tso agradável. B® poucos
n. i.
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mezes soflreu gravíssima enfermidade, correndo até perigo a sua pre-
ciosa vida.

Havia porém melhorado, mercê de Deos, e o seu estado era ulti-
mamente salisfactorio.
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Dignou-se S. M. o Imperador nomear Julio Toussaint mestre de
dansa de S. A*. Imperial, e de sua Augusta Irmãa.

Nao tendo sido ainda fixados em lei os ordenados dos mestres da
Familia Imperial, como manda a constituição, novamente sollicito da
assembléa geral a sua àttençao para este objecto. Entretanto, tem sido
pagos os vencimentos dos que forao ultimamente nomeados, por meio
de créditos supplemenlares á respectiva verba.

Eleições.

Procedeu o governo, segundo as bases estabelecidas e pelo modo
prescripto na lei n° 842 de 19 de Setembro de 1855, á divisão do
Império em districtos eleitoraes.

Para execução da mesma lei expedio também as instrucções que
acompanhão o decreto n° 18Í2 de 23 de Agosto do anno passado, addi-
tadas com as disposições contidas no aviso de 27 de Setembro do
mesmo anno.

Achareis annexos estes actos do governo, os quaes submetto ao vosso
esclarecido exame. ;;

Em todas as províncias se procedeu pelo novo systema á eleição
de deputados á assembléa geral. ,

Tomando a peito, como lhe cumpria, dar plena segurança á li-
berdade do voto, recommendou o governo pelo modo mais positivo e
terminante aos seus delegados | nas províncias, que por todos os meios
que coubessem na esphera de sua acção, fizessem manter e respeitar
este importante e sagrado direito do cidadão, obstando e reprimindo
excessos e abusos de qualquer natureza, que tendessem a pêar o seu
exercicio, ou a falsificar a manifestação do pensamento e da vontade
nacional. ;

E, se infelizmente a violência e exaltação das paixões, e a luta de
interesses occasionárão em poucos lugares, durante as eleições pri-
marias, scenas desagradáveis; se em alguns a fraude viciou o processo
eleitoral e alterou a verdadeira expressão das urnas (o que vos loca

julgar), folgo de reconhecer e affirmar que, em geral, a maior fran-
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queza e liberdade presidirão á nomeação dos Representantes da Nação,
nao se fazendo sentir, em acto tao importante, intervenção ou influencia
illegilima da autoridade.

As parochias da Imperatriz, Sobral, e SanfAnna, na provincia do Ceará,
forao os lugares onde a exacerbação dos ânimos prorompeu em excessos
altamente criminosos. Recorreu-se a violências, e das lutas que travarão
os partidos resultarão desgraçadamente algumas mortes e ferimentos.

A presença das autoridades alcançou porém de prompto o restabeleci-
mento da ordem publica, proseguindo depois com calma os trabalhos
eleitoraes. ,

Tem-se tratado de formar sobre estes factos o competente processo,
e é de esperar que, conhecidos os autores de tao graves crimes, sejao
devidamente punidos.

O governo continuará a empregar para este fim os meios ao seu ai-
cance.

No artigo — Câmaras Municipaes—trato das eleições a que se pro-
cedeu, na forma da lei, para a nomeação de seus membros.

Tendo fallecido os senadores visconde de Uberaba pela provincia de
S. Paulo, è marquezes de Paraná e de Valença pela de Minas Geraes,
forão expedidas as necessárias ordens em data de 31 de Maio quanto á
primeira, e de 26 de Dezembro quanto á outra, afim de se proceder
ás eleições, pelas quaes deviao ser preenchidas as respectivas vagas.

Fez-se a eleição na provincia de S. Paulo. Ainda não teve lugar porém
a de Minas Geraes, para a qual foi marcado o dia 17 de Junho próximo
seguinte.

Realisou-se na das Alagoas a que tinha de ser feita ali para preen-
cher-se a vaga deixada pelo finado senador visconde de Sepetiba, e para
âqüalhavião sido dadas as ordens necessárias em Outubro de 1855.

Ordenou finalmente o governo, em datas de 10 e 22 de Dezembro,
que sé procedesse ás eleições, que, em virtude da lei n. 842 de 19 de
Setembro de 1855, deviao ter lugar para a nomeação de um senador
pela provincia do Rio de Janeiro, e de outro pela de Sergipe.

Pela primeira destas provincias foi já realisado este acto, mas na
segunda está ainda por fazer-se, tendo sido pelo respectivo presidente
designado para este fim o dia 5 de Maio próximo seguinte.
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O governo teve ainda, durante o ultimo anno, oceasião dè proferir ás
decisões que encontrareis juntas, resolvendo duvidas sujeitadas soíbre a
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intelligeucia e applicação de differentes disposições das leis eleitoraes.
Versarão em grande parte sobre pontos da lei de 19 de Agosto de 1846.

Para facilitar-vos o exame desta matéria, mandei organisar uma sy-
nopsis, que se acha annexa, de todas as soluções que tem sido dadas
durante o meu ministério.

I**

Nao terminarei este tópico sem chamar com muita especialidade a
vossa attenção para algumas duvidas importantes, que tem occorrido
lambem na execução da lei novíssima de 19 de Setembro de 1855.

Dependendo do poder legislativo a solução da mór parte dellas, limi-
tou-se o governo a dar explicações na parte concernente ao processo
eleitoral, cingindo-se, quanto lhe foi possível, á letra da lei.

Ser-vos-hão presentes aquellas duvidas.com os pareceres, que a seu
respeito interpôz a secção dos negócios do Império do Conselho de
Estado.

Convindo que se fixe a verdadeira intelligencia das disposições sobre
que taes duvidas versarão, julgo de indeclinável necessidade que, to-
mando em consideração o seu objecto, resolvais o que entenderdes mais
acertado.

...

Apontarei as principaes.
Tem sido objecto de questão em differentes partes do Império—se,

exigindo a lei novíssima o escrutínio secreto na eleição secundaria,
ánnullou, ou não, a disposição do art. 71 da de 19 de Agosto de 1846,
segundo a qual devem os collegios tomar em separado os votos dos elei-
tores, de cuja idoneidade ou legitimidade duvidarem.

| Inconvenientes se offerecem na solução desta questão, qualquer que
seja o sentido em que fôr dada, affirmativo ou negativo. -

No primeiro.caso, isto é, entendehdo-se que a citada disposição da
lei de 1846 se acha implicitamente revogada, porque modo procederáõ
os collegios quando não reconhecerem a legitimidade de um ou mais
eleitores, ou por falta de idoneidade, ou por vícios de sua eleição?

Se não receberem os seus votos, e não fôr o facto approvado pelo
poder competente na oceasião em que delle conhecer, terão praticado,
embora em boa fé, grave violência ^privandoinjustamente esses cidadãos
do exercicio de um dós seus mais sagrados direitos. ;

E serão raros ós casos, em que procedimentos taes sejão o resultado
de planos combinados por maiorias desvairada pelo espirito de partido
|>àrá üúlp^
do-sé d& qualquer pretexto ?
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Entretanto nenhum meio restará ao poder competente para reparar
o erro, ou destruir o abuso, pelos quaes assim se houver despojado
uma porção de cidadãos do direito constitucional de concorrerem para
a eleição dos representantes da nação, alem do de annullar os (ra-
balhos do collegio, afim de se proceder a nova eleição se elle só com»»
puzer um districto eleitoral, ou contiver a maioria dos eleitores do
districto de que fizer parte, — seguindo-se todos os inconvenientes que
acompanhão sempre, em maior ou menor escala, os actos eleitoraes.

Se porém o collegio ou collegios, cujos trabalhos forem annullados,
nao formarem a maioria do respectivo districto, ou da provincia (tra-
tando-se de eleição de senadores), então, como não será possivel que
tenha nelles lugar nova eleição subsistindo a dos collegios restantes,
(em razão de ser já conhecido o resultado destes) a conseqüência será;
ou, tornar-se aquelle meio da annullação parcial improficuo em relação
á violência soffrida pelos cidadãos que forão privados do seu direito;
ou adoptar-se o meio extremo de annullar-se, por tal motivo, aliás
remediavel, a eleição completa de um districto, ou de uma provincia
inteira, se no resultado geral puder influir o dos collegios parciaes,
embora em minoria, onde tiverem oceorrido abusos. n) v*

Resolvendo-se a questão em sentido contrario, isto é, negativamente,
resultará ser muitas vezes devassado o segredo do voto do eleitor, que
a lei novíssima quiz que inteiramente se respeitasse, quando deter-
minou, reformando a parte final do artigo 179 da lei de 1846, que
não fossem assignadas as cédulas. ^ of^ v

; Este inconveniente subirá de ponto no caso, que é possivel, de abusar
a maioria de um collegio do recurso de que se trata; constrangendo,
sob qualquer pretexto, e por conveniências, unaa porção de eleitores a
manifestar os seus votos, e destarte burlando a garantia que deu a lei
á independência do eleitor. r
.V?? '''h» *.'..!'."* fb.J ..¦¦•- í•*,?,#._*

Sobre a questão, que acabo de expor, foi o governo consultado pelo
presidente da provincia de S. Paulo.

Entendendo que lhe cumpria cingir-se o mais possivel á letra da lei
e nâo tendo sido expressamente revogado o artigo 71 da lei de 1846,
respondeu ao dito presidente, de conformidade com o parecer da secção
dos negócios do Império do Conselho dê Estado, que cutnpria tórán-
tèír-se em vigor a disposição do citado artigo, até que o poder légi$*
lativo resolva definitivamente acerca clè tal òbjectó.

'¦.,trríf'0^. .\j"U,: •';; \'!,.;,'..í í^(.^t:'-'Ê. c :<'¦" ¦ ',¦ ¦]¦¦'-.'-' ..''í}'r i~r?:-z-r^

'Chitra 
ques45oí não menos importante se tem suscitado sobre a exteasao

;p|gÍÍp||^| á disposição dof|§ 2 • $^^
,i*
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que prescreve a incompatibilidade de certos íunccionarios públicos em
relação á sua elegibilidade.

A este respeito foi consultado o governo sobre o seguinte ponto: —

se naquelle principio de incompatibilidades se achavão comprehendidos
os substitutos ou supplentes dos funecionarios designados no dito artigo.

Em matéria tão melindrosa, que interessa ao exercicio de direitos

políticos, teve o governo, como era de seu dever, o maior cuidado de
nao ampliar a disposição da lei.

Portanto, como esta se referio aos próprios funecionarios somente,
declarou que não devia fazer-se applicação da sua doutrina aos supplentes
ou substitutos, senão no caso de se acharem em exercicio dos respectivos
cargos no tempo da eleição.

Reconheço que semelhante solução não satisfaz inteiramente, porque
não previne differentes hypotlieses que se podem íigurar.

É porém ao poder legislativo que cabe, explicando e firmando o

pensamento da lei, dar uma solução completa definindo positivamente
a extensão do referido principio. •-.-.*..>'

Exporei algumas dessas hypotheses.
Se o substituto tiver estado em exercicio do cargo até a véspera, ou

mesmo até o dia em que se fizer uma eleição, passando a jurisdicção
ou autoridade ao seu immediato antes de começar aquelle acto, poderá
ser eleito, embora logo depois reassuma o exercicio de suas funeções?

Se deve exigir-se, para o effeito da eleição, que o exercicio da júris-
dicção ou autoridade cesse algum tempo antes do dia em que esta houver
de ser feita, e não seja reassumida sem que decorra também certo in-
teryallo, quaes serão os prazos?

A lei não cogitou destas hypotheses, e pensando~se sobre ellas aco-
dem ao espirito considerações que embaração a solução. ^

Com effeito, se entender-se que não se deve exigir mais do qué a
cessação do exercicio do cargo no momento do acto eleitoral, não ficará
sophismada a lei, visto como é mais de receiar-se o abuso de autori-
dade, que- ella teve por fim evitar, no tempo que antecede o dito acto,

porque é quando tem lugar, em regra, o emprego dos meios tendentes
a conseguir-se o resultado que se deseja? ir

Se, pelo contrario, se julgar indispensável determinar os prazos a que
me referi, não poderá este correctivô ter conseqüências que vão adiante
do pensamento da lei, estendendo de mais o principio das incompati-
bilidades? , ¦..*•;¦.: sè#é?§feife
\^8ò^se-aig^v^á*ieom isto o inconveniente de augmentarem-se as
dificuldades com que já luta a administração, estreitando-se o circulo

¦-"¦• 
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das pessoas habilitadas para os cargos públicos, das quaes não pôde
abundar um paiz tão novo como é o nosso?

Mais uma hypolhese me occorre.

Se o cidadão que substituir o funecionario não fôr dos que são direo-
tamente nomeados para este fim, mas oecupar o lugar em razão de dis-
posição de lei que, prevenindo o caso de faltarem aquelles, designa os
cidadãos que exercem certos cargos, como acontece a respeito dos ve-
readores quando sao chamados, em virtude da lei, para oecuparem
os lugares dos juizes municipaes, na ausência ou impedimento de todos
os respectivos supplenles—deverá em tal circumstancia ler a mesma
applicaçâo o principio de que se trata ?

<

feviJ

Foi lambem consultado o governo sobre a seguinte questão:
Se acontecendo fazer parte de um districto eleitoral uma porção de

território, embora insignificante, sujeita á jurisdicção de algum funecio-
nario da ordem dos que a lei declara inhabilitados para serem votados,
deve entender-se a prohibição desta com tanta restricção e rigor que
fique esse funecionario privado do direito de ser votado, não só no ter-
ritorio de sua jurisdicção, como em todo o districto eleitoral ?

. Apresentarei, como exemplo, a mesma hypothese que se figurou na
consulta. — Uma freguezia que dá um só eleitor, faz parte de um dis-
tricto eleitoral que contém mais de 100 eleitores. O subdelegado de po-
licia dessa freguezia, que não tem jurisdicção além delia, poderá ser
votado no respectivo collegio •<

0 governo julgou não dever dar sobre esta questão uma solução defi-
nitiva, entendendo ser isto da competência do poder legislativo. Limi-
tou-se pois, a enunciar simplesmente a sua opinião ao presidente da
provincia.- . ^m^mm^m • %m ifaéa-^»^

Pareceu-lhe, no caso de que se trata, que não podendo ser to-
mado em separado, ainda em presença do art. 71 da lei de 1846, o
voto do único eleitor da supposta freguezia, e por isso tendo de confim-
dir-se com os dos mais eleitores do respectivo collegio, resultando dahi
evidentemente que a nullidàde deste voto importaria a de todo o collegio,
se o candidato que se figura obtivesse a mesma somma de votos, ou apenas
mais um do que o seu concorrente — era mais razoável, á vista de
tão grave inconveniente, considerar-se inhabilitado em todo o districto
o cidadão que exercer autoridade, que envolva incompatibilidade, em
qualquer porção de território que faça parte do mesmo districto* S
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Farei menção finalmente da duvida que se tem suscitado sobre a intel-

ligencia da expressão—maioria absoluta de votos-que se encontra no

8 5o do art. i° da lei novíssima.
Consultou-se o governo se esta maioria deve ser calculada em relação

ao numero total dos eleitores do collegio, ou ao dos que effectivamcnte

comparecerem e votarem.
Considerando simples esta questão, nao hesitou o governo em resol-

vè-la, declarando que essa maioria absoluta deve ser contada sobre o

numero dos votos dos eleitores presentes.
O contrario se nao accordaria com o principio - vota absentium

acerescunt presentibus-, e se fosse a mente da lei, tè-lo-h.a o legislador

expressamente determinado.
Além das duvidas que vos tenho exposto, outras tem oceorndo de

que ora me nao oecupo, por serem de menor importância: ser-vos-hao

porém presentes.
Repito que tenho por muito conveniente que acerca de todas ellas

providencieis por modo definitivo, afim de se nao renovarem em outras

épocas eleitoraes, embaraçando o governo por se não achar autonsado

para corta-las.
A matéria de eleições é por sua natureza, como sabeis, daquellas em que

cumpre haver a mais perfeita uniformidade em todas as partes do Império.

Para que esta se estabeleça é indispensável que seja fixada a mtelligen-

cia das respectivas leis no que concerne a pontos capitães, por modo que
se vede inteiramente o arbítrio aos seus executores.

Julgo também do meu rigoroso dever chamar a vossa attençSo para os

factos abusivos das eleições duplicadas.
_ de urgente necessidade que se adoptem medidas que opponhao bar-

reira a taes abusos tanto quanto fôr possível.
Vai-se tornando freqüente apresentarem-se em um mesmo collegio duas

turmas de eleitores, pretendendo ambas ter o direito de ser admittidas.

I como se começa comraummente por suscitar questões relativas ao modo

porque taes eleitores votará® para a organisaçao da mesa, e á parte
<pe poderáõ tomar nos differentes trabalhos preparatórios, dahi se orí-

gingo desde logo conflictos, dos quaes ordinariamente resulta retirarem-se

tedos ou uma porção dos mesmos eleitores, e formarem collegio separado,

apparecendo em coiisequencia dous diplomas por um unico districto;

dfejque não poucos exemplos houve na ultima eleição.

Ora j «5e havendo meio na lei, para se cortarem aquelas questSes
durante os trabalhos preparatórios dos collegios; e nao sendo permittido
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dar-se preferencia á turma de eleitores que parecer mais legitima, nem
adoptar-se a medida de excluir ambas de tomarem parle em taes tra-
balhos (medida que seria muito inconveniente, porque delia resultaria
ficar privada de exercer este direito a porção de eleitores pertencente á
turma, que fôr depois declarada legitima pelo poder competente), terão
de reapparccer as oceurrencias a que me tenho referido , e que produ-
ziráõ conseqüências por certo más.
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Assembléas proviueiacs.

Desempenhão hoje estes corpos suas funeções com mais regularidade.
Afora um ou outro abuso, filho de circumstanciasespeciaes, e de que

são susceptíveis todas as instituições humanas, ninguém pode desconhecer
os benefícios que tem partido delles a bem do desenvolvimento e pro-
gresso das províncias.

Em geral vão as assembléas se compenetrando da verdadeira missão
que lhes foi confiada pelo acto addicional, não ultrapassando os limites
dentro dos quaes deve girara esphera de suas attribuições. /

Alguns factos, que carecem de remédio, apparecem todavia de tempos
_ em tempos, os quaes, força é confessar, provém, na maioria dos casos,

menos do desejo de abusar, do que da confusão em que ainda se achão
envolvidas muitas questões, que se prendem á intelligencia de disposi-
ções do acto addicional, e tem sido submettidas á decisão do poder le-
gislativo. . ..*-.;,¦,...-;¦.. rw:r-^|f?flx^-,

T Sendo esta a minha convicção, corre-me o dever de apontar-vos ai-
gumas dessas questões, chamando para ellas vossa esclarecida attenção.

Como sabeis, compete ás assembléas provinciaes pelo acto addicional
à decretação da suspensão e demissão dos magistrados. Esta importan-
tissima attribuição foi explicada pelo art. 5o da lei de 12 de Maio de 1840,
que interpretou o acto addicional.

Este artigo, porém, comquanto declarasse que nestes casos as assem-
bléas provinciaes procedem como tribunaes de justiça, e que os magis-

'*'¦ trados não podem ser por ellas condemnados senão em virtude de queixa
por crime de responsabilidade a que estejão impostas penas por leis cri-
mináes anteriores, e observando-se a fôrma'de processo para taes casos

'•'¦_?

anteriormente estabelecida, tem dado ainda lugar a duvidas—quanto a
autoridade legislativa a quem compete estabelecer essa forma de pro-
cesso.

'¦¦: 
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Assim, assembléas provinciacs tem havido, que entenderão sufliciente
determina-lo em seus regimentos internos—como se um objecto de ta-
manha importância c que pôde atacar a independência de um dos poderes
políticos do estado, pudesse ser pelo legislador constituinte considerado
em escala inferior á de todas as leisprovinciaes, cuja decretação depende
da sancçSo dos presidentes.

Outras pensão diferentemente, mas entendendo que lhes compete le-

gislar sobre o objecto,. tem decretado leis neste sentido.
A assembléa provincial do Pará ultimamente foi mais adiante.
Julgou que independente de lei anterior, e por um simples parecer de

commissão por ella approvado, podia-se julgar autorisada para proceder
criminalmenle contra um magistrado.

Algumas assembléas, talvez porque pensão, e a meu ver com funda-
mento, que o objecto é de utilidade geral, visto como se trata de lei de

processo concernente a membros de um poder independente, não se tem
oecupado da matéria.

Creio que nenhum esforço será preciso de minha parte para vos con-
vencer que é da maior conveniência publica fazer cessar-esse estado de
vacillação sobre um ponto tão transcendente do nosso direito constitu-
cionaL ,

Urge que, por uma lei de interpretação, o poder legislativo declare o
verdadeiro sentido das palavras do art. 5o (Ja lei de 12 de Maio de 1840
—fôrma de processo para taes casos anteriormente estabelecida.

Os factos que se derao no anno passado na assembléa provincial do
Pará nao podem ser repetidos sem risco de conílictos desagradáveis, cuja

' reproducçao é do dever da assembléa geral evitar; fixando a mente da
*_ • "1

lei por maneira que corte de uma vez futuras duvidas.
>.

Não menos necessário é que as câmaras declarem por lei qual é e até
onde se estende a competência das assembléas provinciaes acerca da
aposentadoria dos empregados provinciaes e municipaes.

Ninguém ignora que de longa data estão as mesmas assembléas na posse
de legislar a este respeito.

Trazido o objecto ao conhecimento da assembléa geral, passou na
câmara dos senhores deputados uma resolução reconhecendo que áquelles
corpos exercem um direito que lhes compete pelo acto addicional quando
legislão sobre este ponto. ^

A resolução porém foi rejeitada no senado, e as cousas continuarão,
no mesmo estado.

j
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A secção dos negócios do Império, e com ella muitas pessoas esela-*

recidas, duvidão desse direito das assembléas provinciaes. *un
Grande numero de consultas tem sido submetidas ao vosso conheci-

mento, propondo a revogação de leis provinciaes concernentes á maioria.
1 Força é, pois, que tomeis uma resolução definitiva. f -

Do contrario, a vacillação se manterá com todas as suas desvantagens
em objeclo de tanta importância.

Convém sobretudo que atlendais á desigualdade, em que, na ausência
de uma decisão do poder competente, ficão collocados os empregados pro-
vinciaes uns em relação aos outros.

Em umas províncias estão em execução disposições legislativas con-
cedendo-lhes aposentadoria, findo certo numero de annos de emprego,
como um justo prêmio ás suas fadigas, c a lerem-se muitas vezes inu-
tilisado no serviço publico. ; rf;l rf : :.- ' .

Em outras porém em que, mais escrupulosas, as assembléas provinciaes
aguardão uma solução do poder legislativo, não partilhão os empregados
as mesmas vantagens, sem que lhes possao valer os poderes geraes, por-
que, se não é liquido que as assembléas provinciaes tenhão o direito de
legislar sobre taes aposentadorias, menos o é ainda que possa o governo
geral aposentar, por um acto seu dependente da approvação da assembléa
geral, empregados que são pagos pelos cofres provinciaes, cujas despezas
parece que só devem ser decretadas pela forma determinada no
art. 10 do acto addicional.

5» do

Outro ponto, que por certo não deve também escapar á vossa illuslrada
consideração é a interpretação das palavras — dous terços dos votos
dos membros da assembléa—que se enconlrão no art. 15 do acto addi-
cional.

Todos sabem que tem sido objeclo de contestações a intelligencia
daquellas palavras," pensando alguns que os dous terços de que se trata no
artigo citado devem ser contados, não em reíaçao ao numero dos membros
presentes na occasião, mas sim ao de que se compõe a assembléa em sen
estado completo. f ;

A intelligencia dada a esse respeito pelo aviso de 28 de Março de 1844
tinha sido respeitada por muitas assembléas provinciaes: outras todavia
pão a quizerão reconhecer, duvidando da competência do governo para
semelhante interpretação,.' / j ^_v; ... i*feí^f#^

0 aviso de 27 de Junho de 1848i revogou aquella intelligencia sem
a siibstituir por outra, mas declarando que, sendo o casç de duvida *
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devia a sua interpretação ser dada pelo poder legislativo, cm virtude do
artigo 25 dp acto addicional.

Continua pois a vacillação de opiniões em matéria que por certo é de
muita gravidade.

Varia o modo de pensar das assembléas provinciaes, varia o dos presi-
dentes de provincia.

Quando em uma assembléa, nas hypolheses do citado ariigo 15, passa
uma lei a que foi negada a saneção por dous terços de votos dos membros
presentes, e o presidente entende que aquelle artigo não se refere á
assembléa deliberante, mas a toda a assembléa, originao-se condidos
sempre máos, e que o governo nao tem autoridade para corlar por maneira
positiva e efficaz, por ser o negocio de autoridade legislativa.

Á disposição do art. 16 do acto addicional carece igualmente de
interpretação para que fique claro e bem liquido até onde chega o direito
dos presidentes de provincia na suspensão temporária das leis provinciaes,
embora tenhão passado por dous terços de votos de seus membros, porque
offendão os direitos de outras províncias, os tratados com as nações es-
trangeiras, ou a constituição. %

Deve ser este direito exercido litteral e restrictamente nos casos em que
a lei de que se tratar fôr daquellas em que é essencial a saneção, ou é
extensivo ás leis feitas pela assembléa pleno jure, que são publicadas
independentemente de tal solemnidade, taes como as de economia e
policia municipal, os regimentos internos, e outras?

E em caso negativo, como se haverá o presidente da provincia e o
governo geral, quando, por exemplo, uma lei de orçamento municipal
contiver disposições offensivas dos tratados, da constituição, ou dos direitos
de outras províncias 4

. .- :•,.

Deverão cruzar os braços, e deixar que semelhante lei seja executada e
produza os males que se quiz evitar com a providente disposição do citado
artigo 16? E isto quando os inconvenientes podem ainda ser maiores,
pois que mais facilmente se pôde dar o abuso da parte das assembléas pro-
vinciaes em um acto legislativo que não passa pelos tramites da saneção,
da reconsideração da assembléa provincial, e da approvação de dous
terços de seus membros?

A solução definitiva dessa questão é de vossa exclusiva competência;
mas permitti que vos observe que muito convém que não seja addiada.
Mais de um facto desta ordem deu-se durante o anno que findou.

A sua repetição pôde produzir resultados desagradáveis, como costumão
ser todos os que provém d'uma luta entre o delegado do poder executivo

*i»9L>í+**X.h

^.feMv/.-i-a.^-. ^Sv***^*~-*?R«SrBKtó;
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na provincia e a respectiva assembléa em pontos do acto addicional, c em
matéria de attribuições.

<'

.^ncluindo este artigo, peço-vos licença para lambem ponderar-vos
que urge que na presente sessão fixeis por maneira igualmente clara e
precisa os direitos das assembléas provinciaes em matéria de impostos,
tomando conhecimento dc muitas leis que tem sido remettidas á assem-
bléa geral, por entender o governo que evidentemente são contrarias á
constituição, taes como as que versão sobre impostos de importação, ou
que pelo menos é duvidoso o direito das assembléas, como a respeito
das que são concernentes aos impostos de exportação.

Conselho de Estado.

Refiro-me ás considerações que em meus anteriores relatórios tenho
expendido sobre a reforma de que carece esta importantíssima instituição.

Cada vez me persuado mais, de que sobre as bases e plano que
indiquei, especialmente no relatório apresentado na sessão de 1855,
poderá assentar vantajosamente esta reforma, que deve dar-lhe todo
o desenvolvimento que reclamão as elevadas funcções que lhe são
incumbidas, e as necessidades publicas.

Cresce de dia em dia a necessidade de descriminar-se o contencioso
administrativo do judiciário,.

O Conselho de Estado não pôde também, sem grave prejuízo do
serviço publico, deixar de ter uma secretaria própria.

A creaçao de adjuntos e referendados, como auxiliares que pre-
parem e relatem os trabalhos sujeitos ás differentes secções, será, como
mostrei no referido relatório, de grande conveniência, não só por fa-
cilitar-se assim o exame dos variados negócios sobre que consulta o
Conselho de Estado, e dar-se mais promptidão e rapidez na sua ex-
pediçâo, mas ainda a outros respeitos.

Será o meio pelo qual se poderá constituir regularmente a carreira
administrativa entre nós.

Emquanto se não assegurar aos presidentes de províncias, e aos seus
secretários, um futuro vantajoso (o que se conseguirá com aquella
creaçao), e continuarem estes cargos a ser de pura commissão, não se
espere que em geral homens verdadeiramente habilitados pára o_ exer-
cerem os ambicionem, dispostos a se dedicarem por muito tempo a esta
¦carreira,' t^s^í <*;; è-*...^ - r, nSm &WMi&:M w. W$. $k
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Ás idéas que lenho exposto sobre este objecto dareis o peso quec
por ventura possao merecer, e resolvereis o que fòr mais acertado.

Ainda por esta vez nSo deixarei de aproveitar-me da oceasião para
testemunhar os importantes serviços que, apezar dos defeitos de suá^r-
ganisaçao, tem prestado ao paiz o nosso Conselho de Estado, o mais
valioso auxiliar do governo, pela constante dedicação com que os seus
dignos membros se prestão a ajudar a administração com as suas luzes
e experiência dos negócios.

ODr. Francisco Octaviano de Almeida Rosa que, como declarei na
meu relatório de 1855, foi encarregado de.rever as consultas da secçao
dos negócios do Império do Conselho de Estado que fossem postas á sua
disposição, c compilar dellas o que pudesse servir para auxilio dos es-
iudos administrativos, pedio e obteve no fim do anno passado ser exo-

esta commissão.
Apresentou todavia um trabalho, que achareis annexo, o qual conslitue

uma compilação dos princípios adoptados pela dita secçao na intelli-
gencia do acto addicional e mais legislação concernente ás assembléas
provinciaes. ;

Essa compilação foi feita alphabeticamente para maior facilidade
dos que a consultarem.

Comprehende as decisões tomadas desde o anno de 1842 até o que
findou.

Cumpre observar-vos que sobre tal assumpto, e sobre o de eleições,
é que a secção tem sido mais consultada'. ;

As decisões sobre estas já erão quasi geralmente conhecidas, e se
achavão em grande parte coordenadas; por isso 0 Dr. Octaviano appli-
cou-se de preferencia aquelle ramo. ,,

;„ A fidelidade, methodo, e clareza do trabalho tornão-o digno de elogios.
Para substituir o referido Dr. foi nomeado o conselheiro Diogo Soares

da Silva de Eivar, o qual terá de começar a sua compilação pelo extracto
e coordenação dos princípios admittidos pela mesma secção sobre pontos
que interessão as câmaras municipaes, e juizes de paz. f "

rv
-:V"""'- ¦i4i

Câmaras municipaes.
mx-i - ,wí"« *>•'*? if> 'íííT? (,í ?; :-Pt*>:'i -'s" 7..,

^¦7 r^ip.l '! ¦?<¦¦

í:r",-.-7;'>
... ¦•-.'. - ¦ V 

'.

Procedeu-se em todo o Império, na forma da lei, ás eleições municipaes.
0 que disse, em outro artigop sobre o inodo fiomo forão feitas as

eleições de deputados, tem inteira applicação ás de que ora trato^

#

"**'**?***'*
-. -¦¦:¦¦ 

"¦¦¦"'-¦
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/- Também cm algumas parochias tiverfio lugar desregramentos entre
os interessados na eleição, mas forao em geral passageiros e de pouca
conseqüência. í *

Somente na cidade do Grato, na provincia do Ceará, houve um
grave conflicto em que foi empregada a violência, c teve-se de lamentar
a morte de um cidadão, e o ferimento de dilferentes pessoas.

Á autoridade prosegue na investigação dos fados ali oceorridos para
a punição dos criminosos. *

Conhecendo o governo, como lhe compete, das irregularidades que
forão commeltidas nas eleições de diíTerentes parochias, annullou ai-
gumas. fundando suas decisões nas razões constantes dos avisos que
se achão annexos. ~

Nellas manteve o governo o principio estabelecido no aviso de 21 de
Fevereiro de 1853, e em outros, ordenando que se procedesse a novas
eleições para vereadores sempre que o numero dos volantes da parochia
ou parochias, cujas eleições erão annulladas, constituía a maioria nos
respectivos municípios, pois que, neste caso, a nullidade das eleições
parciaes importava a de todo o municipio, e determinando simplesmente
que n3o fossem apurados, ou se descontassem os votos das parochias, -
cujas eleições erão annulladas, subsistindo os das restantes, nos casos
em que o numero dos votantes daquellas formava a maioria em re-
lação á totalidade dos do respectivo municipio.

O principio a que me refiro funda-se, como sabeis, na razão de dever
ser feita a eleição simultaneamente em todas as parochias do muni-
cipio, afim de se prevenir o inconveniente de poder a eleição destacada
e posterior de uma ou mais parochias decidir da de todo o municipio,
sendo já conhecido o resultado das outras.

"m* . 
•

"- '*• ***'' ¦¦"¦;- --;¦¦''-'..•¦ -" j -V ' ** % ¦ '""

A necessidade de reorganisar-se a importantíssima instituição das
câmaras municipaes, objecto de que por diversas vezes tenho tratado
em meus relatórios, será por certo um daquelles sobre que mais
especialmente se fixará a vossa attenção.

As bases em que, a meu ver, convém assentar a reforma, estão
indicadas nos mesmos relatórios.
?;A vossa sabedoria dará a tão momentosa questão a solução mais
acertada. ^> % ^T, :jtíSl . n

« Terminarei este tópico reproduzindo as palavras de que me servi no
relatório do anno passado: «Como estão as municipalidades, nao é
possível que por mais tempo continuem, sem perda do prestigio e da
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força moral, de que tanto carece uma das mais bellas instituições do

governo representativo. lf> # ,
Tratando desta matéria, nao deixarei de ponderar-vos a conveniência,

ou antos, a necessidade de mudar-se o dia marcado no artigo92 da lei do 1*

de Outubro de 1828 para as eleições de juizes de paz e de vereadores.

No curto intervallo de quatro mezes apenas, que medeia entre aquelle

dia e o de 7 de Janeiro em que devem ser empossados os novos eleitos,

nao ha tempo sufficiente para serem examinados pelo governo os actos

relativos ás eleições feitas cm lodo o Império, afim de resolver, como

lhe cumpre, á vista da disposição do artigo 118 da íéi de 19 de Agosto

de 1846, as duvidas que sobre muitas se suscitao ordinariamente.

Este inconveniente se aggrava, sempre que acontece apparecerem taes

duvidas na occasião de proceder-se á apuração dos votos; pois que

ainda mais curto fica aquelle intervallo, e mais diílicil portanto se torna

que o governo possa obter a tempo todas as informações e esclareci-

mentos necessários para decidi-las com perfeito conhecimento de causa.

Nao previne satisfactoriamente este inconveniente a faculdade, conferida

aos presidentes de provincia pelo dito artigo 118, de tomarem taes

decisões provisoriamente nos casos em que da demora possa resultar

nao entrarem em exercicio os novos eleitos no dia fixado, visto como

muitas vezes podem deixar de ser confirmadas pelo governo.
Acontece por isso freqüentemente que funecionarios, de cuja legi-

timidade se duvida, sejao empossados dos seus cargos, entrem em exer-

cicio, e pratiquem actos de autoridade, sendo depois, por se reconhecer

a nullidade das respectivas eleições, despidos das funeções de que
chegarão a ser investidos, substituindo-os, até que outros sejao eleitos,

os do quatriennio findo.
Os inconvenientes que se-seguem de semelhantes factos podem entre,

tanto ser remediados, marcando-se para: taes eleições, qualquer dia

anterior a 7 de Junho. Espero que nao hesitareis em tomar esta medida.

Secretaria de Estado.
r' ¦r_

Nao foi possível ainda realisar a reforma desta repartição, para a qual
está o governo autorisado pela lei n. 781 de 10 de Setembro de 1854.

Comquanto pois continue a carecer de meios e forças correspondentes

i natureza e importância dos variados serviços a seu cargo, e que só

poderá adquirir com uma nova organisaçao, o seu estado tem todavia

a alguns respeitos melhorado.
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Com esforço se ha vencido uma parte dos embaraços que se oppunhâío
á ordem e regularidade dos trabalhos, e ao mesmo tempo lenho oceor-
rido, posto que ainda longe do que é necessário, á maior das diíficul»-
dades cora que se lutava — a insufficiencia do pessoal, — admitfmdo
certo numero de addidos, aos quaes tenho concedido gratificações ra-
zoaveis, fundado na autorisação que me foi dada pela citada lei.

O numero c as gratificações de taes addidos, alguns dos quaes forao
admittidos antes de minha entrada para o ministério, constão da tabeliã
que mandei juntar a esle relatório.

Estas gratificações tem sido pagas pelas verbas—secretaria distado e
eventuaes —; e posto que aquella seja insuíTicientc para comportar
tal augmento de#despeza, não peço todavia a sua elevação, porque taes
gratificações são provisórias, e devem cessar logo que a reforma da Se-
cretaria seja levada a elTcito.

Por este meio tenho procurado, de accordo com o illustrado chefe da
repartição, não só acudir ás actuaes e urgentes necessidades do serviço,
que cresce de dia em dia, mas lambem preparar, pela pratica dos tra-
balhos, pessoas que, na occasião da reforma, sejão convenientemente
aproveitadas segundo o gráo de aptidão de que houverem dado provas.

A difficuldacle de obter-se pessoal habilitado é sempre, como se sabe,
uma das que mais embaração o governo quando trata de crear ou re-
formar repartições. #

Muitas vezes a falsa apreciação dos indivíduos, que são nomeados para
os empregos sem prévio e positivo conhecimento de suas habilitações
em relação ás funeções que tem de exercer, torna as mesmas ceparti-
ções incapazes de corresponderem satisfactoriamente aos fins para que
são instituídas, por melhor que seja a sua organisação.

*»í / . rt£-> v

Concluio-se o acerescentâmento que mandei fazer no edifício da secre-
taria para oceorrer-se á falta que havia de uma sala própria para o archivo.

Prosegue-se no trabalho começado da coordenação e arranjo dos
respectivos papeis. Este serviço vai adiantado.

Repartição geral das terras publicas.
$Sã '.fil *'V;

: Continua a cargo desta repartição não só o serviço concernente á
cõlonisaçãô. á medição e demarcação dás terras puMcas, è á désüil-1
miiiaçãõ do domínio público e particular, mas ainda /como materiàt

R. I. *

*»
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intimamente ligada, tudo o que respeita^ catechese e civüisaçao dos
indígenas, e ás colônias militares—e finalmente alguns outros tra*-
balhos que com aquelles tem mais ou menos relação. , . :

O serviço tem-se augmentado de sorte que foi necessário incumbir-se
ao porteiro archivisla da directoria geral a escripturaçao da receita e
despeza, o que cada dia se tornava mais urgente para poder haver a
devida fiscalisaçao dos dinheiros públicos, despendidos por intermédio da
mesma directoria com os diversos objectos do serviço, que correm por ella.

0 expediente é ali feito com a conveniente regularidade, cpngpjrendo
muito efficazmente para este resultado a intelligencia e o zôlo com que
serve o director geral, o qual, em homenagem á verdade, não posso deixar
de dizer que é um dos mais prestantes auxiliares do ministério a meu cargo.

0 registro das terras possuídas por particulares tem-se feito até o
presente sem o menor embaraço ou opposição.

Aos que deixarão correr os dous primeiros prazos do regulamento de
30 de Janeiro de 1854 sem fazerem registrar suas propriedades tem sido
impostas as multas do mesmo regulamento, as quaes vão sendo, pelas
respectivas thesourarias de fazenda, cobradas executivamente.

A falta de vigários em algumas parochias, e outras circumstancias,
tem demorado um pouco a marcha regular do registro. ^7$ü> h
- 0 governo não cessa de occorrer com medidas a seu alcance á remoção
dessas difficuldades. f» -; i ' ^

Tendo-se ultimamente marcado um terceiro prazo em todas as pro-
vincias, espera que elle finde, para, á vista do estado em que então se
achar esta parte do serviço decretado pela lei de 18 de Setembro de
1850, propor ao poder legislativo as providencias que entender mais
acertadas para que se torne uma realidade. ] > - qsi

A falta com que ainda lutamos de agrimensores e de trabalhadores,
e outras causas insuperáveis, concorrerão e concorrem para qüe a me-
diçao e demarcação das terras publicas não tenha tido e nao possa ter o
andamento que se deve desejar. kf ^J

Para remediar a primeira causa tem o governo feito o que estava de
sua parte exigindo informações, que espera da Europa, sobre a facilidade
e condições com que ali possão ser contractados os agrimensores.

Tem também, no intuito de remover a segunda, feito tudo quanto tem
• .**--." . ..*.¦-.¦¦ ¦. "¦: . ;__¦' _ -¦ -.._.' ".* A *¦¦:¦.-. -•„_.'_ j. -)"-'f m 

': 
. r- -.tia ' _«•'_ _s**V._ i f_riS -T... "¦'..- èv • .. _- p _s*.. j_(-.._i y* _ís. *.-*_ÍO0estado ao sèü alcance.

As outras depfcndem em grande parte da aeção do tempo e do desehvol^
vimento do paiz; taes são as grandes chuvas que periodicamente cahèm
erd algumas províncias, certas enfermidades que costumão manifestar-se
no interior dos sertões, a vastidão enorme das mattas, osrios caudalosos, etc;
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Sempre porém que o governo se ha convencido de que o retardamento
deste serviço, aliás importantíssimo, é devido ao pouco zelo e ao deleixo
dos respectivos inspectores geraes, tem não só demittido taes empregados,
como mandado processar os que lhe parecerão no caso de merecer maior
punição. .-. *!.;•

No relatório annexo do director geral das terras publicas encontrareis
minuciosa noticia de tudo quanto tem oceorrido desde Abril do anno
passado no tocante a esta parte do serviço publico. f

Escusado é portanto aqui repetir, ou mesmo apresentar em resumo,
(o qual, ainda que extenso, seria incompleto) o que ali se acha largamente
desenvolvido.

Estão creadas., e em effectivo exercício de suas tuneções, as repartições
especiaes de terras publicas nas seguintes províncias: Amazonas, Pará,
Maranhão, Alagoas, Bahia,S. Paulo,Paraná, e Santa Catharina. Dellas
já fiz menção no meu ultimo relatório.

Além destas, forão creadas as das províncias do Espirito Santo, e Rio de
Janeiro. Não estando porém ainda completo o seu pessoal, não entrarão
em exercicio até o presente.

A creação de taes repartições em todas as províncias é, como mui bem
diz o director geral das terras publicas no seu relatório, de primeira
necessidade para legitimação e revalidação das terras possuídas por parti-
culares, para a conservação e segurança dos terrenos devolutos contra
as invasões a que estão constantemente sujeitos, e para maior regularidade
e conveniente fiscalisação das colônias militares, e aldeamentos de Índios.

O governo todavia não tem, por emquanto, tratado de crear todas essas
repartições pelo principio de não augmentar repentinamente a despeza
publica.4 Prefere i-las fundando á proporção de sua maior urgência.
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Arehiyo publico.
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íiM,0 estado deste estabelecimento é ainda o mesmo que tenho exposto
nos meus anteriores relatórios, e iiem é possível melhora-lo sem se lhe

: 
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ciar nova organisaçao. ,^}m j^^g^í,^. 
"* 
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^ 0 governo está autorisadopara este fim, ma$ nãq teni julgado çonvi?-

mente eífectuar tal j reforma antes de, realisar?se a da, secretaria datado,
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e> mais repartições dependentes deste jniniste^o, | qual deve prender-^,
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•Por este motivo não julguei conveniente prover o lugar de director que
se acha vago pelo fallecimonto da pessoa que o exercia. '

Tem-se continuado nos trabalhos de classificação c arranjo dos papeis
e documentos que ali estão depositados, e dos que são regularmente Te*»
cebidos de dilTercntes repartições para serem archivados.

V-
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Palácios dos Presidentes das Províncias.
.- * ;H íi ft *

Muitos dos edifícios que servem para a residência dos presidentes das

províncias exigem reparos, mas pouco se pode fazer, sendo (ão exígua
a.verba votada no orçamento para esta despeza, e não permiltindo ainda
as circumstacias do paiz a sua elevação.

Entretanto não deixareis de reconhecer o inconveniente que resulta
do máo estado de taes edifícios, muitos dos quaes estão bem longe de
corresponder á categoria e ao decoro de tão elevados funecionarios
T3UD11COS.

Dentro dos meios á minha disposição mandei applicar, depois do meu
ultimo relatório, algumas quantias para o asseio, ornato, e mobílias dos

palácios dos presidentes do Rio de Janeiro, Minas Geraes, Espirito Santo,

Sergipe, Alagoas,Bahia, Ceará,Piauhy,Pará,Amazonas,Goyaz, Paraná,
e S. Pedro. s f í T

r ! i i i ' } > ] > 2 t, . ; * ' i | ; J . . •
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Colonisacâo.
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;, Considerando a colonisação como um dos objeetos de mais vital mte-
resse para o paiz, tem o governo proseguido com o mais decidido empenho
na tarefa de conco^er para o seu maior desenvolvimento, ,,|

Apezar de serem escassos os meios votados na lei do orçamento vigente

para este ramo do serviço publico, forão elles applicados com affinco á
realisáção daquelle grande íim. t

Além de esforçar-se 
' 
para fazer progredir os trabalhos para descri^

minação do dôminio publico e do particular'% e para a demarcação e
divisão das terras devolutas em pequenos lotes ao alcance dos recursos
ertí geral apoucados dos colonos, foz o governa effeclivamente distriàuir^
^ité meiados do me& próximo findo, a somma de.:1^7:#S^§CMM> réis n&



intuito de promover a introducção e estabelecimento de colonos,>os
melhoramentos materiaes que devem concorrer para a prosperidade de
colônias já existentes, e a fundação de um novo núcleo por conta do
Estado em localidade e sob condições que promellem esperançoso futuro.

Aquella somma, que ninguém por certo pôde julgar exorbitante, foi
sufficientc para a concessão dos auxílios a que me referi.

! Forão elles prestados ás colônias de D. Francisca e de Blumenau, na
provincia de Santa Catharina; á empreza de Mucury, na de Minas Geracs;
á colonisação do Rio Doce, projectada pelo Dr. França Leile; á colônia
de Santa Isabel, na provincia do Espirito Santo; á de Monlravel, Sil-
veiro & C', na de S. Pedro; á colônia Theresina, na do Paraná; ao es-
labelecimento de uma nova colônia que pretende fundar a companhia
União e Industria nas margens e proximidades da excellente estrada de
rodagem que está construindo, e finalmente ao novo núcleo colonial
de Santa Leopoldina, na província do Espirito Santo.

Não cansarei vossa allenção expondo por miúdo ludo quanto se tem
feito a bem dos ditos estabelecimentos, bem como os esforços empregados

para manter-se o credito da emigração até certo ponto a elles ligado, e
apressar a época em que se tornem poderosos centros de attracção de
braços laboriosos, e de capitães que, independentemente de futuros sa-
crificioá pecuniários do thesouro, vcnhSo augmenlar nossa população;
e tirar em bem do paiz os vantajosos resultados que assegura a cultura
de nosso fertilissimo solo, !

Elevava-se, em Maio do anno passado, a cerca de trinta e nove mil o
numero de colonos, cuja importação se havia contractado com differentes

-^emprezas,

\

Em conseqüência dos novos contractos celebrados com os direclores
das companhias de navegação e commercio do Mucury, e UniSo e Industria,
e com o Dr. França Leite, e C. Reignagantz, sobe hoje aquelle algarismo
a 46,650, não entrando em conta os que já tem vindo augmentar, é que
devem completar diversos núcleos coloniaes.

Isto se refere á questão da fundação de colônias, que tem por base a
propriedade — por compra ou aforamento—, e que constilue a questão
de futuro, ou a de população. r

No que é porém concernente aos meios de fornecer á nossa lavoura
Braços livres por contractos de parceria* arrendamento, salário, etc.^

poucos auxilios pÔdéogo\erno, até principios do corrente anno, prestar
aos nossos fazendeiros e proprietários territoriaes pelos motivos eons-
tentes y. quer de meus anteriores relatórios, quer dediííereíites discursos,
qro tive a honra de proferir em ^ambas m câmaras legislativa?. «n \

n>::
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Entretanto força é confessar que a sua acçSo nSo ficou paratysadaí
pois que nao era por certo de pequena monta o resultado, que o governo
suppòe ter conseguido, de dispor os ânimos na Europa cm favor da emi-

graç&o para o Império, »! i t - hhh t
Como sabeis, decidida má vontade, determinada por informações que

nos erao contrarias, e por outras causas que é aqui fora de propósito
perserutar, havia-se manifestado neste ponto em diversos paizes por
demonstrações bem evidentes. n nmiímà-®B§

A imprensa estrangeira tinha-se conspirado contra a emigração para
o Brasil, e os jornaes illudidos, segundo creio, por informações quasi
todas inexactas, e sempre exageradas, tornavão-se o echo das maiores
calumnias acerca da maneira por que entre nós erao tratados os colonos,
e da sua sorte, que a cada instante se figurava digna de lastima. Feliz-
mente a época de taes exagerações parece ter passado.

Nem os governos europeos, de cujos paizes costumão vir colonos para
o Brasil, nem a imprensa, se apresentao hoje sob aspecto tao desfa-
voravel. * , ,

Em n3o poucas folhas europeas, das quaes gozão algumas de grande
credito mesmo em matéria de colonisação, tem por vezes apparecido im-

portantes artigos defendendo a nossa causa.
Apenas um jornal allemao, dos de que tenho noticia, persiste ainda de

tempos a tempos em publicações que nos são contrarias. ^ f ^

Espero porém que por fim se compenetre da verdade, e reconheça

que tem sido victima de sua boa fé, deixando-se levar por informações
de pessoas que nos sao desafieiçoadas. Sfi;,J

Do relatório do director geral das terras publicas vereis que em diffe-
rentes partes^da Europa, como n'a Itália, na Bélgica, na França, na
Suissa, e em alguns Estados daAllemanha, vai de tempos a esta parte
desenvolvendo-se nos ânimos de pequenos proprietários territoriaes, e de
trabalhadores, tendências bem pronunciadas de se transportarem para o
Império, e nelle fixarem residência.

Embaraça em grande parte tao favorável disposição o alto preço dos
transportes.

7 ,- " *'. ¦: .¦ * ." - - W 
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E porém de crer que logo que se adiante parte ou todo o importe das
passagens, a corrente da emigração se começará a desenvolver por
maneira satisfactoria,. em, beneficio dos mais importantes de nossos
interesses: sociaes.'U^^

O goye^ forte elemento no coih
tracto que, por intermediodai rçparticgo geral das terras publicas, celebrou



4_A

com a associação central de colonisação, fundada nesta corte por ini-
ciativa e esforços do Dr. Bernardo Augusto Nascentes de Azambuja, que
se ha desvelado, já por sens escriptos, já por seus trabalhos e diligencia,

quanto lhe tem sido possível, para que se realise semelhante instituição-
npor este contracto obrigou-se a referida sociedade a introduzir no

Império, dentro*dò prazo de cinco annos, 50 mil colonos industriosos e
moralisados, dos quaes 40 mil pouco mais ou menos devem provar que
são homens afeitos aos trabalhos agrícolas.

Reunido este numero ao de outros colonos, que tem sido de três annos
a esta parle importados, eque devem ser introduzidos, segundo os ajustes
a que acima me referi, eleva-se a cerca de 100 mil o total dos contracta-
dos, mediante os auxílios do governo. ;

A associação central de colonisação sujeitou-se aos ônus seguintes:
. 1° Ter dentro de seis mezes, contados da approvaçâo do contracto.

hospedadas e depósitos provisórios nos lugares que forem approvados

pelo governo, para alojamento e sustento, quer dos colonos, que impor-
tar, quer dos que espontaneamente vierem para o Império, eomtanto que
estes tenhão meios para pagar as despezas que naturalmente terão de
fazer/'- * f •

2o Apromptar, pelo menos dentro do primeiro triennio, uma grande
hospedaria definitiva, cuja planta, condições hygienicas, e regulamentos
serão approvados pelo governo, assim como o será uma relação ou tabeliã
dos preços do alojamento e comestíveis, e bem assim do serviço necessário
ao desembarque dos colonos e suas bagagens, que tiver de fazer trans-

portar para os ditos depósitos e hospedarias, entendendo-se com os
emprezarios de colonisação para que o transporte destes estabelecimentos
até o lugar do destino se faça pelo preço mais favorável, e sob condições
razoáveis..., ,;r;. . _,|i) ,;ry -^u^- /-;.*: ¦u*>-.-. #

3° Crear, dentro de dous annos, nas províncias ondehouver estabeleci-
mentos coloniaes importantes, e demanda de trabalhadores, e para onde
se encaminhar a emigração, depósitos e hospedarias íiliaes, com as clausu-
Ias acima declaradas, e de accordo com os respectivos presidentes.

4° Regular de uma maneira conveniente a diséibuição e o ajuste dos
emigrantes que se destinarem ao serviço doméstico e a outros misteres
nesta capital.

5o Fundar, de accordo com o governo, além das hospedarias e depósitos

já mencionados, sociedades ou agencias filiaès de colonisação, e enten-
der-se com outras companhias e sociedades existentes ou que se fundarem
em algumas províncias com approvaçâo do governo, afim de auxilia-las.

? 6° Estabelecer quanto antes na Europa agentes de colonisação de sua
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Hvre escolha e responsáveis pela sua boa gestão na observância dos regu-s.
lamentos geraes do governo, e dos que a sociedade organisar sobre os
ajustes, embarques e condições de viagem, tendo em vista os regulamentos
dos paizes donde partir a emigração, ficando taes agentes sujeitos a multas

pela infracção de seus deveres, mormente quando se não esforçarem por
enviar gente moralisada, laboriosa e sadia, ou quando illuüircm os colonos
com idéas falsas acerca do Império,e com promessas de vantagens exage-
radas. Estes agentes podcráo ser até dcmitlidos pela associação, ou por
determinação do governo, conforme a gravidade das faltas.

Nos ajustes que fizer com os armadores e commandantcs de navios
importadores de colonos, os tornará lambem responsáveis e sujeitos ás
multas impostas pelos ditos regulamentos, e a quaesquer outros preceitos
de que lhes dará conhecimento.

7o Importar os colonos e trabalhadores que lhe forem encommendados

por fazendeiros e lavradores de conceito, fazendo-lhes adiantamento, por
conta do empréstimo do governo, das quantias necessárias para as despezas
de parte ou de todo o transporte dos mesmos colonos e trabalhadores
europeos, avançando outrosim a estes o que for necessário parasahirem
do seu antigo domicilio, comtanto que por taes adiantamentos não receba
maior juro do que o de 6°/0 ao anno, ou o juro corrente da praça se fôr
menor do que aquelle. . v •# r >^

8o A importação dos 50,000 colonos, que a associação fizer, durante
os cinco annos, com o auxilio das subvenções que lhe garante o governo
será, em regra, de lavradores, e por famílias, podendo porém introduzir
até 20 7„ de officiaes mecânicos, como machinistas, pedreiros, carpinteiros,
ferreiros, oleiros, etc, etc, com a condição porém que a introducção se
fará na escala seguinte; 800 famílias ou 4,000 indivíduos no Io anno;
1,200 ditas ou 6,000 indivíduos no 2o anno; 2,000 ditas ou 10,000
indivíduos em cada um dos3° e 4oannos, e no ultimo anno o que faltar
para completar o numero exigido, r , »

Se por motivos justificados a juízo do governo, não puder a associação,
em um ou outro anno, importar os colonos segundo a escala indicada,
será obrigada no annolmmediato a importar o que de menos tiver intro-
duzido no antecedente, sob pena de pagar 10|f000 réis de multa por
cada colono que faltar para completar o numero total. Em todo o caso
a importância das subvenções em cada um dos primeiros quatro annos
não poderá exceder a 82*7:000^000. '

f 9b Satisfazer ás encommendas de colonos e trabalhadores que lhe
fizerem as emprezas particulares, ainda que exceda o numero acima
estipulado, salvo quando as despezas do ajuste, transporte, alojamento
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é sustento dos colonos assim importados, desfalcarem o capital da asso-
ciação, e mesmo reduzirem* o seu dividendo a menos de 70/o, caso em
que poderá ella deixar de incumbir-se das encommendas particulares que
concorrerem para tal resultado.

No caso de grande demanda de colonos, e de não serem os meios da
associação sufficientes para satisfazerem ao mesmo tempo a .todas as
encommendas, dar-se-ha preferencia:*** ' '*£

1° Ás emprezas colonisadoras por grandes núcleos;
2° Ás que em menor escala crearem colônias pelo systema de pequenas

propriedades por venda ou aforamento perpetuo;
3o Ás que formarem colônias por meio de arrendamentos;
4o Aosfazendeirosquepretenderem trabalhadores de parceria ousalario;
8o Aos emprezarios de quaesquer obras publicas ou particulares.
10° Ter nos depósitos e hospedarias interpretes de diversas nações, que

possao ser contractados por quaesquer emprezarios, que tomarem colo-
nos para fundação de núcleos, ou para servirem como trabalhadores.

11° Reservar nas terras, que comprar para centros coloniaes. uma
parte, afim de ahi estabelecer as famílias emigrantes, gente do campo e
trabalhadores que o governo enviar, mediante razoável retribuição pelos
trabalhos e despezas que fizer para tal fim.

12° Preparar convenientemente as terras, em que tiverem de creaf
centros coloniaes, de modo que os emigrantes achem logo á sua
chegada casas, ou alojamentos provisórios, onde sejão recebidos, tra-
tados em suas moléstias, e suppridos do necessário para o primeiro es-
tabelecimento, etc.

r

E permittido todavia á associação introduzir maior numero de colonos
do que o estipulado pelo governo, se assim o julgar conveniente, com-
tanto que neste caso se obrigue a dar trabalho a esses indivíduos, e sup-
prir-lhes com o necessário até que tenhâo o devido destino.

' 

." -. ¦¦

Em compensação dos ônus acima declarados forão concedidos á asso-
ciação os seguintes favores: (;

1° Empréstimo de 1,000:000^000 réis, sem juros, por espaço de cinco
annos, findos os quaes serão restituidos por prestações iguaes e semes-
traes de 10 °/0. ^SP^iSW^^

Este empréstimo será feito segundo as necessidades da associação, e
à sua restituição começará a effectuar-se do dia em que se completarem
os ciíico annos do recebimento de cada uma das respectivas sommas, e
setópíe por prestações semésíraes de íô °/0 da quantia adiantada.

, f -.1;
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2o A subvenção de 30# rs. por cada colono maior de 10 annos e menor
de 45, e a de 20$ rs. por colono menor de 10 annos c maior de 5; sendo
três quintos em favor do emigrante para auxiliar os gastos de transporte,
e dous quintos em beneficio da associação.

A parte perlencenle á sociedade será paga no oiUivo dia da apresen-
taçao do aviso da partida do navio importador; a outra parte relativa ao
colono será'entregue oito dias depois da participação de desembarque nos

portos onde existirem os depósitos, ou lugares para onde forem dirigidos,
em virtude de ajustes com emprezarios, ou contractadores particulares,
ou com destino a centros coloniaes autorisados pelo governo.

As ditas subvenções de 30§ e 20| rs. poderáõ ser elevadas até 50J e
30# rs., se o dividendo annual da associação não chegar a 7 •/. do fundo
realisado. 0 excesso sobre as primeiras subvenções será dividido na mesma

proporção em beneficio dos colonos e da associação, e pago pela mesma
forma acima dita.

3° A isenção do imposto da sisa de quaesquer bens de raiz comprados

pela associação para depósitos de colonos, hospedarias, armazéns, tra-

piches, embarques e desembarques, e quaesquer propriedades neces-
sarias para introducção de emigrantes.

Este favor cessará\ devendo ser restituida a sisanãopagaquando taes

propriedades deixarem de ter o uso acima indicado.
4o A concessão gratuita de terrenos cie marinha que houver devolutos

em frente das localidades, em que a associação estabelecer aquelles de-

positos, armazéns, etc.,e outras obras de edificação necessárias á reali-
sação do fim social, sendo a respectiva extensão regulada pelo governo.

5° 0 auxilio pecuniário que ao governo parecer razoável e necessário

para abertura de estradas e quaesquer vias de commti nica ção; que a
associação tiver de abrir e melhorar entre os centros e depósitos colo-
niaes, ou em direcção ao litoral, rios navegáveis, cidades e villas im-

portantes mais próximas.
6° 0 direito de desapropriar, com accordo e por deliberação do go-

verno, terrenos públicos ou particulares, por onde convenha abrir aquellas
communicações, e estabelecer servidões para os ditos depósitos e centros
coloniaes. . Wi - \ ¦ ¦ $ - - $ ' ¦"' n^W^mU

7° A preferencia no arrendamento dos próprios nacionaes, que não
forem necessários ao serviço do estado, afim de nelles ter a associação
depósitos de colonos, ou quaesquer estabelecimentos precisos á execução
do; contracto feito pelo. governo.. • ^-a^| ^:V|^:? ;.re:^^'g^-#ft ? fm$0 m<$00i.

8° A preferencia, em igualdade de circumstancias, á associação para os
contractos de colonos por conta do governo, seu transporte, alojamento,

*¦*.*'-
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sustento, e o mais que fôr necessário e puder ser prestado pela mesma
associação.

As subvenções, commissòes, e mais vantagens e obrigações concernentes
a esses engajamentos e ás outras operações, de que fôr incumbida pelo
governo, faraó objecto de contractos e ajustes especiaes.

0 governo assegurou também á associação:
9o A venda de territórios ou de suas quolas partes, e de terras devolutas,

á «razão de meio real a braça quadrada, em qualquer provincia do Im-
perio, quando, por iniciativa do governo, ou a pedido da associação, se
julga conveniente para fundação de colônias ou de depósitos de colonos.

As terras vendidas para centros coloniaes, deduzida a extensão precisa
para os edifícios de uso commum, e para os de uso particular da asso-
ciação, serão divididas em lotes de 250,000 braças quadradas, e distri-
buidas pelos colonos a titulo de venda, ou aforamenlo perpetuo, devendo
a associação dentro de dous annos estabelecer por esta fôrma, em cada
lote, pelo menos uma familia.

Não obstante esta cláusula geral, poderá a associação estabelecer em
taes lotes até seis famílias, comtanto que a cada uma não toque área
menor de 31,250 braças quadradas, ou 125 de frente com 250 de fundos.

10° Todos os favores relativos á isenção de direitos e impostos, con-
cedida pelo decreto de 15 de Maio de 1850 á sociedade colonisadora de
Hamburgo para a fundação da colônia D. Francisca, em Santa Catharina,
bem como quaesquer outros que por disposições legislativas e adminis-
trativas já tem sido ou forem outorgados á mesma sociedade, e a outras
companhias ou emprezas de colonisação, inclusive o lastro de carvão de
pedra, sal, e ferro, nos navios que transportarem colonos para os centros
coloniaes, e para os depósitos estabelecidos pela associação nas terras
compradas ao governo na fôrma dita. . -

11° Toda a protecção, auxilio e apoio moral, de que carecer, com-
prehendendo-se nestes favores instrucções e recommendações expressas
áslegaçõese consulados brasileiros, pagamentos a mestres de primeiras
letras e sacerdotes da religião dos colonos, logo que se achem reunidos
em certo numero de famílias; todas as facilidades possíveis a bem da
mareha regular das legitimas operações da associação, e a coadjuvação
das autoridades do paiz, e destacamentos militares, que forem de mister,
quando requisitados por parte da associação e determinados pelo governo.

12p Se a duração da associação fôr prolongada por mais de 10 annos,
m fôrma do art. 16 dos respectivos estatutos, fica4he desde já assegurada
a approvação do governa, uma vez que se não verifiquem as hypotheses
de dissolução previstas no art. 17 dos mesmos estatutos. '

M
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Para nao tornar-me muito longo, faço aqui apenas o resumo dos ônus

e vantagens da sociedade central, annexando porém a este relatório o

respectivo contracto, afim de que tenhais delle pleno conhecimento, e

possais mais facilmente avaliar algumas de suas disposições, que ficao

dependentes de vossa approvação!
i 0 empréstimo de mil contos sem prêmio, que o governo assegurou a

associação, com o reembolso no prazo de dez annos, em prestações mo-

deradas, e que por ella só pôde ser applicado a adiantamentos aos fazen-

deiros e aos colonos; as subvenções de 30 e 200000 rs. por cada colono

introduzido conforme suas idades; e outros favores; habilitao a mesma

sociedade para fazer avanços aos nossos fazendeiros quando pretenderem
colonos, facilitando-lhes a sua acquisiçao, nao só porque assim lhes ficará

esta menos onerosa, mas também porque se lhes poupará o trabalho e o

risco de encommendas a agentes que as mais das vezes nao conhecem,

e que lhes não podem portanto inspirar a devida confiança. rí

Examinando o contracto, vereis que o governo procurou attender a
todas as hypolheses que podião ser tomadas em consideração, afim de
acautelar abusos e prevenir os inconvenientes, com que até agora tem,
na mór parte dos casos, lutado a emigração.

Assim, regulando os contractos, afim de evitar que agentes mal inten-
cionados illudão os colonos, fazendo-os passar, quando chegarem ao

paiz, por uma decepção sempre fértil em máos resultados; e por outro
lado exigindo a escolha de colonos dotados da conveniente moralidade e
aptidão para o trabalho; providenciou sobre tudo quanto lhe pareceu
que poderia interessar a sorte dos emigrantes.

As medidas tomadas abrangem um corpo de disposições concernentes
ao transporte, e aos meios de recebimento dos colonos nesta corte, e
em outros portos do Império; á sua sustentação e curativo; ao seu

prompto destino; á fidelidade na execução dos seus contractos; esta-
belecendo os meios de poderem ser facilmente averiguados, e a prompta
decisão das questões que por ventura venhão a suscitar-se entrr elles e os
contractadores de seus serviços.

"... ..-¦ . . . â ¦¦¦.:¦¦ ' .-.': - : ¦ -'¦ l. -_-" ¦" -v"V./í..»7.JliA ¦. • ¦ : ¦ , ¦ ¦ Z : .¦ .;

Providenciou igualmente sobre a sorte dos proprietários e fazendeiros,
afim de que não fiquem inteiraineute á mercê de sua boa fé, e sobre as
nomeações e demissões dos agentes na Europa. >; ? .,^ ^êmÊÈMá

d; Procurou também diminuir, pelo modo possivel, em beneficio dos
colonos, os ojous resultantes das dividas que possSo contrahir desde
que sahirem do^eu pai% n3o concebendo integralmente á sociedade a^
subvenção proveniente da importação de cada colono nas circumstailcias
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do contracto, mas repartindo aquelle prêmio pelos próprios colonos, aos

quaes pertenceráõ tres quintos da referida subvenção. i4m}
Estabeleceu multas e penas no caso de falta de cumprimento das

disposições que tenho referido. u
Para assegurar-se da observação do contracto em todas as suas partes,

e fiscalisar mais de perto as medidas tomadas pela associação, julgou
conveniente crear um commissario fiscal de sua confiança, que deve assis-
tir ás sessões do conselho administrativo e da assembléa geral, com a
obrigação de representar ao governo sobre quaesquer deliberações que
lhe parecerem menos convenientes, e com a faculdade de sustar as que
estiverem nos casos declarados no mesmo contracto, e por sua gra-
vidade puderem prejudicar o credito da emigração, ou acarretar a ruína
de uma sociedade que se acha incumbida de uma das mais importantes
missões da actualidade, á qual tanto se ligão as esperanças do futuro ,
e que gosa por isso de tão avultados favores.

A associação está organisada: compõe-se actualmente de 271 sócios,

que já realisárão as primeiras chamadas das respectivas acções.
0 seu capital é de mil contos d# réis dividido em dez mil acções de

cem mil réis cada uma.
Tem por seu presidente o distineto conselheiro d'estado marquez de

Mont'Alegre, e por presidente da directoria o Dr. Bernardo Augusto
Nascentes d'Azambuja, a quem se devem, como já disse, a idéa e os pri-
meiros trabalhos de sua fundação. 5S

Poucas emprezas se tem entre nós estabelecido comum fim tão pátrio-
tico, e inaugurado seus trabalhos sob tão favoráveis auspícios.

Tudo nos assegura que ella terá um brilhante futuro, e que será dentro
em pouco um poderoso auxiliar da nossa lavoura, que tanto soffre na
actualidade pela falta de braços livres, e que para obtê-los tem lutado
até agora com tamanhas dificuldades.

Intenta o governo, dentro do credito de seis mil contos de réis votado
no aniio passado, promover o estabelecimento de sociedades filiaes, com
o mesmo fim da associação central, em algumas das principaes províncias
do Império, dando por emquanto preferencia ás da Bahia, Pernambuco,
Pará, eS. Paulo. . :

A taes sociedades se deverá conceder auxílios semelhantes aos que são

promettidos á associação central, guardada a devida proporção quanto
aos meios pecuniários, uma vez que inspirem confiança e se sujeitem, com
as modificações filhas das circumstancias locaes, ás regras estabelecidas
no contracto da associação centrah, á qual se ligaráõ, e comquem dever-
se-hão entender afim de marcharem de perfeito accordo, e de haver assim,

^___^»
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tanto quanto fôr possível, a conveniente uniformidade em objecto tao

transcendente.
Espero que o appelio que o governo, quando expedir o citado decreto,

houver dc fazer ao patriotismo dos capitalistas das referidas províncias,
não lhes será em vão dirigido.

Elles se compenelraráõ por certo das vantagens de semelhantes
sociedades, e concorreráõ eíficazmente para que com a maior brevidade
se realisem as vistas do governo, pois que são os primeiros a reconhecer a
urgência que ha de braços livres.

Estas sociedades poderáõ mais immediata e promptamente acudir ás
encommendas que fizerem os proprietários lerritoriaes e os fazendeiros
das respectivas províncias, e das que lhes ficão vizinhas, do que as agencias

que, dentro dos meios á sua disposição, a associação central é obrigada
a crear nos lugares em que houver maior demanda de colonos.

Como matéria connexa, devo informar-vos que se acha formulado o

projecto de regulamento para o transporte de colonos, de que fallei no
ultimo relatório, e para o qual fui autorisado pelo artigo 12 da lei de
45 de Setembro de 1855.

O dito regulamento só poderá ser executado oito mezes pelo menos
depois de publicado.

É indispensável que na Europa se conheção as determinações e as re-

gras, que se prescrevem, com o espaço sufficiente para poderem os donos
e capitães das embarcações, e os colonos tomarem as providencias neces-
sarias, afim de não incorrerem nas penas, que lhes devem ser applicadas
pelas infracções das ditas regras.

Com este regulamento assegurar-se-hão aos colonos os commodos in-
dispensáveis á conservação de sua saúde, a ordem e moralidade a bordo
dos navios, bem como um tratamento regular durante as viagens, senf
comtudo crearem-se demasiadas restricções, que, exagerando o preço das
passagens, augmentem sobremaneira a difficuldade da vinda dos colonos
que dispõem de fracos recursos pecuniários, ou pesem por modo muito
oneroso sobre os emprezarios por cuja conta tiverem de vir.

Aos navios que se sujeitarem ás novas regras estabelecidas concederá
o governo ás isenções e favores autorisados pela lei acima citada.

Se este acto do governo, tendente a cohibir a longa serie de abusos
4e que temos noticia no transporte de emigrantes, fôr s^uido, como
çfipero, de medidas legislativa^ que regalem e assegurem o estado ®
direitos civis das pessoas que professão religiões differentes, terá por certo
gipd§ alcance,; no desenvolvimento da corrente da emigraçSo para o
HIUlftjA'1'—f« ¦ ^"X >*.'•;>.'' O''V''VVÍ'*V.~V'.''. ¦'.•¦5 feiV.ít.ííí* -VC >T<í :Ç":''i 
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Depois da remessa dos 367 China, que pela casa de Sompsom e Topar
forao remetlidos pela galera Sarah, por conta dos dous mil que tinhao

sido conlractados em Londres, nenhum mais lem chegado, predominando
ainda as causas de que fiz menção no ultimo relatório.

Grande parte dos referidos Chins foi aproveitada peió arsenal de ma-
rinha da corte, em cujos trabalhos se achao empregados muito a contento
do digno inspector desse estabelecimento.

Quanto aos que forao distribuídos a particulares, força é confessar que
alguns nao tem produzido o resultado que se esperava.

Este facto todavia nao altera por si só a convicção, por mim manifestada
e que ainda nutro, de que os nossos cultivadores, especialmente do norte,

poderiao tirar excellente partido de taes trabalhadores—como meio de
transição até terem meios para adquirir com facilidade braços livres de
outras nações do globo.

Um ou outro ensaio mal succedido nem sempre deve importar a con-
demnação de uma idéa, ou de um systema.

Assim o entenderão os Inglezes e os Francezes a despeito dos primeiros
e desgraçadissimos ensaios de trabalhadores Asiáticos, dos quaes colherão
depois, e continuao a colher excellente resultado.

A qualidade dos indivíduos influe muito sobre o bom exilo das em-

prezas: com trabalhadores de má índole nullificao-se os esforços do em-

prezario o mais intelligente e zeloso. Por outro lado, também a falta de

geito quanto ao modo de os tratar, e outras circumstancias espèciaes,
tornao desgraçadas as mesmas emprezas, por melhores que sejao os
trabalhadores.

De nenhuma das hypotheses se pôde pois tirar uma illaçao abso-
lUl«i

...j
Colônias e presídios militares

'•fe. M*

Subsistem ainda as nove colônia* militares de que tratei no relatório
.aiitecedente.fefe^ iMiáw i 0tesíiff# mmM^iê^:s0$ ;

Da exposição junta do director geral das terras publicas consta f
marcha que tem tido as colônias militares, de que ha recentes e positivas

in» gei^ríiao tem eliaspWlü esperavSe
de sua fundação, como vereis daquelle importante documento.

J___.-waãBaKggWêmsãÈàisàâMiáimm^
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Nâo é porém isto de estranhar, desde que se attender á distancia em

que todas se achfio dás capitães das províncias em que forão fundadas,

e á difficuldade de communicações entre esses pontos.
Nestas circumstancias, não é possivel haver da parte das primeiras

autoridades a continua e mais próxima fiscalisação, que fora indispen-

savel para desde o seu começo se cortarem os abusos, que por vezes se

tem dado, e tomarem-se as providencias, cuja prompta expedição é a

principal condição de sua efficacia.
Entretanto não se pôde desconhecer que a instituição de semelhantes

colônias é, e será sempre, de grande vantagem, ou se considerem como

meio de promover e provocar a cultura de nossas mattas, ou como um

grande elemento de que se pôde lançar mão para policia-las.
Conviria fazer inspeccionar freqüentemente estes estabelecimentos;

mas tal missão só pôde ser incumbida a pessoas de reconhecida capaci-

dade, e dotadas, ao mesmo tempo, de muito zelo e actividade, além do

que, exige o emprego de despezas avultadas com as repetidas viagens á

pontos tão distantes das capitães, e por caminhos tão incommodos.

Depois da reforma, de que vos dei conta em um dos meus relatórios,
dos presídios militares fundados em Goyaz no intuito de melhorar-se e
facilitar-se a navegação da importante e extensa linha do Tocantins e
Araguaya, existem, segundo as ultimas informações do presidente da

provincia, três destes estabelecimentos na margem esquerda do rio Tocan-
tins, e um ao lado direito do Araguaya. p

São os tres primeiros:
O de Santa Rarbara, fundado em 7 de Novembro de 1854 com a

guarnição de 56 pessoas, quatro léguas abaixo da confluência dos rios
das Almas, e Maranhão, na entrada do sertão;

O de Santo Antônio, estabelecido em 25 de Novembro do mesmo anno,
cinco léguas ao norte do arraial de Amaro Leite, com 59 indivíduos,
incluídas as pessoas das famílias das praças; #

O de Santa Cruz, creado com 52 pessoas, em 17 de Fevereiro do
dito anno, no lugar das antigas povoações do Descoberto e do Espirito
Santo do Peixe, na margem esquerda do rio Cannabraba, que é nave-
gavel até a sua fóz no Maranhão;

Finalmente o de Santa Leopoldina, composto de 45 indivíduos, e que
foi fundado em 22 de Julho do referido anno, no lago dos Tigres, e dali
removido, ém l^tembro, pela impropriédàde do local escolhido, para a
margem direita do rio Áràguáyà, abaixo da confluência do rio Vermelho.
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Segundo as informações do presidente da provincia, a que me refiro,

todos estes presídios apresentao condições de prosperidade, e sua funda-
çfio tem já prestado muito bons serviços ao commercio que se dirige ao
Porto Imperial em demanda de sal e de gêneros da provincia do Pará.

Em todos elles ha, e continua-se a promover, a criação de gado vae-
cum, e de outros animaes; existem engenhocas e olarias montadas, casas,
roças, e outros objeclos, como melhor vereis do citado relatório da re-
partição geral das terras publicas.

Catcckcsc c eivilisaoão dos índios.
o

' 
' 
¦¦ *
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A falta de missionários, que tomem a si a catechese e civilisaçao dos
indios, continua a sentir-se cada vez mais vivamente.

E por certo para lamentar-se que tao grande obstáculo predomine
ainda, difficultando, senão tornando impossível, o aproveitamento de
tanta gente, que vaga errante pelos sertões de algumas de nossas pro-
vincias, e que tão úteis poderião ser a si e á sociedade.

Desejando por todos os meios ao meu alcance attenuar ao menos este
inconveniente, recommendei, por aviso de 9 de Março ultimo, ao nosso
ministro em Paris que contractasse seis sacerdotes Francezes, que mais
próprios fossem para tão árduo quanto humanitário fim.

Subsistindo, como subsistem ainda, os motivos que tem obstado á vinda
de missionários capuchinhos, pareceu-me que devia tentar o recurso que
acabo de communicar-vos.

Se fòr coroado de êxito feliz, poder-se-ha mandar buscar maior numero
daquelles sacerdotes, e teremos dado um grande passo em favor da ca-

Cada vez enraiza-se mais em mim a convicção, que a experiência e o
estudo desta matéria iq*Ç ascer em meu animo, de que o elemento re-
ligioso bem encaminh/r • é o mais forte e o mais efficaz de todos quantos
se possao empregar para promover a civilisaçao dos índios, ligando-os
ás aldêas por maneira mais firme e mais segura.

Em taes estabelecimentos o elemento civil tem dado quasi sempre máo
resultado, e só deve nelles predominar quando, já inteiramente votados
os indígenas á vida social, e presos a ella pelas necessidades que a ei-
vilisaçaofaz nascer, não haja mais risco de a abandonarem, trocando-a
pela habitação e residência das mattas com todas as suas privações.

Em favor destas considerações falia bem alto a experiência do que
tem acontecido com o regulamento de 2.4 de Julho de 1845. V

R. I. * K
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« «A ,*n,wí úADiXr a este regulamento todo o

Pelo lado tl.cor.co nao **£****_? „**. bem combi-Pelo lado theonco nao »ü puuv*« —b~. 7, w .,, U/im PAf¥1hUreio wau engenhoso, 
prov dente, e muito bem combi-

merecimento de um plano enguinusu, abusos e pre-j o.,ac /üannsirnps Darecem acautelar toda a sorte üc auusua u v™

SSSSÍ — tem e.le aUingido o f. a que

^nSaSTfoicatra, no meu entender, ÍT» * ¦*E a principalg> subor(linado 
a0 civil, que não podia

\£::Ztr*Z^ sempre um embaraço „as attribui .«es
desenvolver se sem J 

fc cxcepçOcs, por homens de

p:;~xrs:to' * ^ •*-*,«>¦*< ** abUsoS
contra elles praticados. .¦A rpforma deste regulamento é indispensável.

Ma ti L-.a S nos falta a base para Cia, porque nao temos
• „«„« mi sicerdotes a quem confiar sua execução?

"Te- 
no m*SL rAtorio, que, no in,ai.o de proceder a essn

reforma ,TaÂ proenrado ensaiar o novo svstema nas aldêas creadas nas

¦narffens dos rios Jatahy e Tibagy. . '

Sm agora acerescentar que, comquanto nao haja a.nda tempo

suffiriente para se apreciar bem o gráo de permanência e de segurança

„„7d 1 inspirar as referidas aldêas, julguei Iodava convemente re-

1 ir desde já, a artigos algumas das medidas qne os pnme.ros resultados

IScõs paredão abonar e formular instrucções, tendo por fim regula-

£ melhor os referidos estabelecimentos, e fazendo-as pontualmente

executar, colher dados seguros para sobre elles assentar o novo regula-

mento definitivo. * ¦ '

Constão estas instrucçOes de um dos annexos deste relatório

O mais que poderia informar-vos, no tocante a este ramo de serviço

publico, encontrarei* no relatório da repartição geral das terras publicas,

a°Xale™Lreque', 
apezar de todos os obstáculos com que desde muitos

annos luta a catechese, o governo por sua parte ha feito o que tem cabido

na pequena esphera dos meios á sua disposição para melhorar a desgra-

cada sorte dos índios.
¦• . '¦'¦ 
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y- Saúde publica.

Infelizmente os dous grandes flagellos, que tantos estragos tem causado

nos últimos annos, ainda não deixarão inteiramente o nosso paiz.
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A febre amarella reappareceu nesta corte, quando menos se devia
esperar.

Começando por atacar, desde o mez de Outubro, as tripolações dos
navios surtos no porto, e ahi desenvolvendo-se gradualmente, assumio
por fim o caracter epidêmico.

Em seguida apparecèrão na cidade casos desta enfermidade, que pouco
a pouco forão-se tornando freqüentes pela mór parte em estrangeiros,
e com* especialidade nos rccem-chcgados.

Não teve todavia a mesma intensidade da que nos acommetteu em
1850. . * •

* As promptas e enérgicas providencias, que para logo forão tomadas
relativamente aos navios, activando-se o mais possivel o serviço sanita-
rio do porto, e preslando-se aos enfermos, no hospital marítimo de
Santa Isabel, immediatos e efficazes soecorros, não só obstárão ao
maior desenvolvimento da epidemia, mas fizerão-na recuar dentro em

pouco tempo no mar, e diminuirão sua força maléfica em terra.
Felizmente é na actualidade já mui pequeno o numero de casos

faiaes que ainda apparecem diariamente, e com o auxilio da Divina
Providencia devemos esperar que em breve totalmente se extingua tão
terrível mal.

Sendo inconveniente que affluissem para as enfermarias da Santa Casa
da Misericórdia todos os doentes que erão remettidos de diversos pon-
tos da cidade, pois que assim secrearião grandes focos de tal enfermidade no
centro da população, tomou o governo a medida de estabelecer provi-
soriamente um novo hospital na Ilha do Bom Jesus, para onde foi
transportado, com as convenientes cautelas, grande numero desses
doentes.
I 0 hospital marítimo de Santa Isabel continua a corresponder pór modo
satisfactorio ao fim de sua instituição.

Acha-se hoje completamente montado, e reina em todo o edifício o
maior asseio. Os enfermos que ali se recolhem encontrão todos os soe-
corros de que neeessitâo, sendo assistidos por médicos intelligentes e
zelosos, que se tem tornado credores de elogios, merecendo distineto
lugar o seu illustrado e infatigavel director o Dr. Francisco de Paula
Cândido. \ir

Estabelecimentos desta natureza são de indispensável necessidade
ém portos tão freqüentados como o desta capital, e um testemunho da
civilisação dos paizes que os mantém.

d sE assim ha sido considerado na Europa o,ooss^„^ ,
eujos relevantes serviços prestados £ marinha est^ngei^sdesd^ epie foi

v * •

'¦ '.vB.í««Si



ÍJt-

'¦>

• ''fe-feífe

.::..' ?.'¦¦::;.'¦.. ÍJKii:

86

instituído tem sido por vezes, e ainda por occasião da ultima epidemia

da febre amarella, reconhecidos e confessados, em termos mui expressivos,

por differente jornaess lá publicados.
Durante o anno findo forao nelle tratados 2,452 doentes. Fallecêrao

157, curárao-se 2,195, e passarão para o corrente anno 82.
f,fe. " fe *¦" ¦ V -$ .< i .
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A nova invasão que acabamos de soffrer da febre amarella, veio de-

monslrar a urgência que temos de melhorar ainda mais o serviço sanitário
do nosso porto.

Nao sou, pelo que tenho colhido de diversos escriptos modernos, e

pelo que tenho ouvido de pessoas competentes, apologista do systema ab-
soluto e exclusivo das quarentenas.

Vao ellas, como taes, sendo banidas dos paizes mais adiantados, por
vexatórias ao commercio e contrarias á freqüência e rapidez das com-
municações, que constituem um dos mais bellos triumphos da civilisação
do século, e ainda por inúteis, talvez por não poderem ser mantidas
com todo o rigor e severidade de uma verdadeira sequestração ou

quasi abandono dos navios, — o que repugna aos sentimentos de hu-
manidade.

Ligo todavia muita importância ás medidas preventivas que consis-
tem na desinfecção dos passageiros, dos navios, e de sua carga.

Para que porém taes medidas sejão eficazmente tomadas, mantendo-se
um serviço regular, uniforme, e permanente, que inspire confiança , é
de mister um cortejo de providencias, que exigem despezas para as quaes
não está o governo habilitado com os meios necessários.

Falta-nos ainda para isso um ponto que sirva de lazareto de observa-
ção, onde se recolhão os passageiros sãos, mas vindos em navios suspei-
tos, para arejarem e passarem o tempo necessário afim de evitar-se que
qualquer moléstia pestilencial se desenvolva nelles dentro da cidade e no
centro da população' devendo haver ahi, além de edifícios com as con-
venientes condições hygienicas para a residência temporária dos mesmos
passageiros, armazéns em que se depositem as cargas e bagagens que
devão passar pelo processo da desinfecção, e um ou mais trapiches
que facilitem as descargas dos navios que tiverem de ser lavados e des-
infeccionados. \ • ¦» o! íéíg ^ B jáífí a<H^áâ£ g& z^é^mp^mm vpi i ÂãM k*

1 Fora também necessário manter-se em um tal estabelecimento o pessoal
requerido por sua natureza e destino: — guardas incumbidos de pre-

ivenirem ieiiobstarç#i* actsommíjni^ $11 recolhidas e
jquáescpier, outras^ Meéteâytâp çtfo; aJéiD áe mm boticpo^ojnt^o í>s
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soccorros médicos de que carecerem os doentes emquanto nao puderem
ser removidos para o hospital onde tenhão de ser tratados.

SeriSo indispensáveis finalmente outras providencias que longo íôra
enumerar, e que deveriao formar um complexo de medidas invariável
e constantemente observadas no nosso porto, desde que entrasse qualquer
navio que trouxesse a bordo doentes de moléstia pestilencial, ou os tivesse
tido durante a viagem, ou fosse suspeito de importar enfermidade daquella
natureza em razão de sua procedência.

Foi, de ordem minha, preparado pelo presidente da junta cen-
trai de hygiene publica um trabalho neste sentido, o qual, com as
alterações que me parecerão convenientes, pôde achar-se em pouco
tempo em estado de ser-vos apresentado.

É uma collecçao de instrucções para o regimen sanitário do porto,
tendo por fim uniformisar o serviço pondo-o sob a direcção de uma só
autoridade superior, e regulando-o por maneira que possa ser eífectuado
sem as delongas e contradicções que muitas vezes se ha notado, máo grado
o zelo e actividade das pessoas que até hoje tem sido incumbidas de
desempenha-lo. !- :-

Nellas se define o que sejao moléstias pestilenciaes, e figurão-se as
differentes hypotheses em que um navio se pôde considerar suspeito, pres-
crevendo-se as medidas preventivas que a seu respeito se deveráõ tomar
segundo as ditas hypotheses. ... k

Reconheço que isto trará augmento de despeza. Será porém justificado
por seu fim e pela necessidade que o reclama a bem da sorte da população,
e do credito não só deste, mas também dos outros portos do Império,

porque taes providencias, á proporção que nossos recursos o forem per-
mittindo, se deveráõ estender ás capitães e portos mais freqüentados das

províncias marítimas.
Nao foi só a corte o lugar invadido pela febre amarella.,

X

0 mesmo mal reappareceu nas capitães da Bahia, de Pernambuco, da
Parahyba, e do Pará, na cidade de Santos, e em outros pontos da marinha,
manifestando-se principalmente a bordo dos navios. • ;Sl

Também forao acommettidas no anno passado as comarcas do Sobral,
da Imperatriz, e do Aracaty, da provincia do Ceará, mas felizmente se
achão hoje desassombradas de semelhante flagello. ad í

A. cholera morbus não tem reapparecido nesta corte comi caracter
epidemico.4cíísit>:>íH ^ànur^ r*:<miitâb ^ bí^^uíbü, mè ^^Jàbmrf^i ^

_íé_ aconteceu po*ém«assitn naâcapfâte Wi«m£ alguns; ínunicipios da
provincia do Riôéíande é> Píòrte, iíàís> cidadéssle Bananeiras,ie da Arêa,
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nos municípios de Patos, e Pombal, da provincia da Parahyba, e em outros
lugares em que de novo se manifestou com intensidade.

Ás populações desses lugares continuou o governo, por intermédio de
seus delegados, a prestar os auxilios de que pôde dispor para attenuar seus
soffrimentos.

Em alguns pontos das províncias da Bahia, Alagoas, Sergipe,
Espirito Santo, S. Paulo, Paraná, e Santa Catharina, manifestou-se a
varíola, porém em geral sem caracter maligno.

Em diversas paragens de Sergipe suecedeu á epidemia da cholera-
morbus a de câmaras de sangue, e em grande parte da provincia de Santa
Catharina reinou a tosse convulsa com exilo fatal em muitos casos.

- •

Outra enfermidade, além das apontadas, começou a desenvol-
ver-se nesta corte, fazendo algumas victimas, e teria conseqüências
mais funestas, se o governo não tivesse promplamente acudido com os
meios de que lançou mão por intermédio do digno e zeloso provedor da
Santa Casa da Misericórdia.

Refiro-me ás moléstias escorbuticas, que com grande intensidade
atacarão uma parte dos trabalhadores da estrada de ferro de D. Pedro
II, e principalmente os colonos italianos contractados pelo engenheiro
Bonini.

Em falta de um hospital apropriado forão os doentes recolhidos a

principio nas enfermarias da Santa Casa da Misericórdia. Como porém o
seu numero muito crescesse em pouco tempo, e manifestassem essas
moléstias tendência a propagar-se nos doentes de outras enfermidades

que abundavão nas ditas enfermarias, mandou o governo, logo que o

provedor da Santa Casa da Misericórdia lhe representou a este respeito,

pôr á sua disposição o grande edificio nacional sito no Andarahy, afim
de serem nelle recolhidos aquelles doentes, e os que de novo appare-
cessem com o mesmo mal.

Esta providencia que foi levada a effeito em poucos dias, e o zelo das

pessoas incumbidas do tratamento dos enfermos, obstárão ao progresso do
mal em seu principio, evitando-se assim que se formasse um foco deinfecçâo
na Santa Casa da Misericórdia, e que a enfermidade se irradiasse, como
era de temer, por outros pontos da cidade. f

-J :, i íi p ~M
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"Referindo-me em tudo b mais que poderia dizer-vos no tocante á
saúde publica ao minucioso relatório do presidente da junta central
de hygiéne publicay paào â tratar de outro ponto, f m *
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§2».

Asseio da cidade.

- -a

Tendo desapparecido a cholera-morbus, assentou o governo que era
tempo de cessar a providencia que, em circumstancias extraordinárias,
provisoriamente tomara, de pôr a cargo da repartição da policia o serviço
do asseio de um dos dous districtos, em que fora para o dito fim dividida
esta capital.

Em conseqüência ordenou que continuasse a ser feito todo o serviço,
como anteriormente, sob a direcção e a expensas da illuslrissima câmara
municipal.

Aexiguidade porém da renda municipal em relação aos muitos encargos
que sobre ella pesão, não pode permillir que, apezar de todo o seu zelo
e bons desejos, semelhante serviço se execute por maneira salisfactoria.

Felizmente posso noticiar-vos que forão emfim concluídos os ajustes
que, na occasião em que apresentei o meu relatório do anno passado,
estavão pendentes entre o governo e João Frederico Russell e Joaquim
Pereira Vianna de Lima Júnior, emprezarios do systema de limpeza das
casas particulares, e esgoto das águas pluviaes da cidade do Rio de Janeiro*

Foi já assignado o respectivo contracto, que vos será presente com os
annexos deste relatório não só para vosso conhecimento, como também
por conter algumas disposições que dependem de vossa approvação. *

Está, pois, contractada a realisação de um dos primeiros e mais impor-
tantes melhoramentos de que, em minha opinião, carece a capital do
Império, porque assaz deve concorrer para o seu asseio e salubridade.

0 systema, como já tive occasião de dizer em outro relatório, é em sua
base e essência o mesmo que tem sido e vai sendo adoptado em algumas
cidades da Inglaterra, com a differença, em meu modo de pensar
muito importante, de ser obrigatória para os emprezarios, e ao mesmo
tempo a expensas suas, a immediata desinfecção das matérias conduzidas
pelos canos subterrâneos.

Os estudos aturados que forão feitos para o levantamento do plano
das obras necessárias, os exames a que mandei proceder em Londres, os
pareceres esclarecidos de três dos mais eminentes engenheiros do mundo -»-
Mr. Stephenson, Sir William Cubbitt, e Mr. Rendell—, a opinião mani-
festada pelo ministro do Rrasil naquella capital em conseqüência do que

¦ v.':4
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ouvio posteriormente aos referidos engenheiros, o cuidado, emfim, c as

cautelas com que foi organisado o contracto, e que constao de suas

disposições, unidas á confiança que inspira a boa fé dos emprezanos: tudo

isso me faz crer que, dentro em poucos annos, terá cessado a maneira

por que até hoje se ha feito o serviço do asseio na capital do Império,

e que tanto depõe contra a sua civilisaçao, concorrendo fortemente para
alterar suas condições hygienicas em detrimento da saúde dos habitantes.

Respeitando fielmente o pensamento das leisn» 719 de 28 de Setembro

de 1853, e n° 884 do Io de Outubro do anno passado, os ônus pecuniários

pelo serviço do asseio das casas tem de recahir nos respectivos proprie-
tarios, que ficaráõ sujeitos ao acerescimo da décima que o governo
devera impor sobre os prédios em que eflectivamenlc o systema se fôr

realisando.
A' vista dos cálculos que mandei fazer por um dos contadores do

thesouro nacional, esse acerescimo nao será pesado, pois tem de ficar

muito abaixo do que cada casa actuálmente despende com semelhante

serviço, comquanto seja pessimamente desempenhado, muito trabalhoso

e seguido de graves inconvenientes.
Nao terá, além disto, de pesar da mesma maneira sobre todas as casas.

Segundo os cálculos a que acabo de referir-me, deverão pagar por
anno gradualmente conforme a importância do seu aluguel desde um

minimo de 120000 até um máximo de lOOgOOO, que se nao poderá taxar

de exorbitante, e este mesmo só será para as casas que renderem para
mais de 2:400#000, ou cujo rendimento fôr assim avaliado.

O ônus portanto que terá de recahir sobre os prédios habitados por

pessoas pobres será assaz diminuto, sobretudo tendo em compensação a

vantagem real do asseio.
Os emprezarios só podem organisar a companhia fora do paiz, e obri-

gárao-se, sob pena de multa e de caducidade, a principiar as obras no prazo
de dezoito mezes, e a termina-las no de seis annos.

A cidade será dividida para a construcção das mesmas obras em três

districtos, o primeiro dos quaes, escolhido por accordo entre os ditos

emprezarios e o governo, servirá de ensaio.

Deste modo, se se reconhecer, avista dos trabalhos feitos, que apezar

dos exames e pareceres de que tratei, falhao todos os cálculos, e o

systema é inexequivel, caducará o contracto, ficando a empreza obrigada

a repor em seu antigo estado as ruas que tiverem sido desmanchadas, e

as casas em que se houver tocado, sem que possa por qualquer pretexto
exigir a menor indemnisaçao.

"S^K.
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No caso contrario, porém, o governo assim o declarará, e deveráõ os

emprezarios proseguir nas obras que faltarem até o complemento de
todas as dos três districtos.

Aqui terminarei este tópico, não cansando vossa paciência com a expo-
sição de todas as condições do contracto, visto como tem elle de ser-vos
apresentado.

#

§3/

Vaccina.

Do mappa junto consta que em treze províncias, das quaes somente
vierão participações, forão vaccinadas 14,943 pessoas.

Comparado este mappa com o que foi apresentado no anno passado
nota-se uma grande diíferença para menos.

Duas circumslancias podem explicar tal diíferença: Ia não ter reinado
em provincia alguma a epidemia da varíola com intensidade, como náquelle
anno aconteceu; porque, segundo é sabido, a parte mais imprevidente do
povo só nas oceasiõesem que o perigo é imminente se apressa a premunir-se
contra o mal; 2a ter o flagello da cholera-morbus, na mor parte das pro-
vincias, interrompido por muito tempo os hábitos ordinários da população,
absorvendo toda a sua attenção e cuidados, e ao mesmo tempo desviado
do serviço da vaccina parte dos médicos que nelle se empregavão, e que
se dedicarão exclusivamente a prestar os soccorros da sua profissão ás
pessoas acommettidas por tão terrível epidemia.

Além disto, continuarão a preponderar do mesmo modo as causas geraes,
que tem embaraçado a propagação da vaccina no interior das províncias.

Fora supérfluo repeti-las, e indicar as medidas que cumpre tomar para
se melhorar o estado das cousas a este respeito, não só porque vos não
seria estranho o que teria de dizer, como por me haver já suficientemente
enunciado sobre este objecto nos relatórios anteriores.

•%- Soccorros públicos.

Ainda não me é possível apresentar um quadro completo de todas as des-
pezas feitas até o presente pelos cofres públicos coím os sbecorros prestados
e medidas preventivas tomadas por motivo da epidemia do cholera-morbus.

* 6R. I.
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Apenas posso informar-vos acerca das que pertencem ao exercicio de

1855—56 e que forão verificadas até o fim do mez de Dezembro ultimo.

Montarão estas despezas á somma de 2,188:009*564, que foi dcspen-

dida nas províncias pela maneira constante das seguintes parcellas:

Municipio da corte e provincia do Rio de Janeiro . 644:580*747
* Provincia do Espirito Santo

da Bahia . . . • • • •»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

•? «

de Sergipe . . . .
das Alagoas.» . . .
de Pernambuco. . .
da Parahyba. ...
do Rio Grande do Norte
do Ceará .' . . . .
do Piauhy. . . . .
do Maranhão. . • •
do Pará . í* . • •
do Amazonas. . . .

f.

de Santa Catharina. .
de S.Paulo . . . .
do Paraná. • *••

. 17:11 $4 884
, 465:123*782
. 63:239*586
. 201:847*250
. 404:106*407
.;-. 75:494*771
. 

' 
27:796*168

. 69:950*575
1:025*592

. 62:708*392
. 59:596*484-
. 9:134*317
. 19:599*371
. • 20:831*689

. 14:558*411
ÍSÍ^*# . ... . 19:601*928
de Minas Geraes . . .-. . .. • • 10:891*010
deGoyaz. . . . V. .... .. 817*200
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Estabelecimentos de caridade na corte.

A Santa Casa da Misericórdia continua a ter a seu cargo os estabe-

leciméntos de que me vou occupar.
v. ; M%rx í'v?/"',; ',-•.¦'/; ;. ¦; ; ' "¦¦¦:.¦•¦'- ¦• . ¦' . 
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Hospital. <:

Durante o anno decorrido do Io de Julho de 1855 a 30 de Junho de

1856, importarão a sua receita e despeza nas quantias constantes do se-

guinte quadro:
Receita ordinária.". . ,, ... • . . 296:558*835
Despeza. ... ,,,.., 220:513*034 . -

i- ¦"" ' . .

' 
¦:'¦-.

;V

76:045*801
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Receita extraordinária l . -* ..' . 171:430/1181
Despeza  . . .;¦••¦ 197:2090265

Déficit. . ? • 25:8390084

¦'*'-

Este déficit foi supprido por aquelle saldo, sendo a quantia restante
applicada ao pagamento da divida anterior, cuja importância ficou redu-
zida a 77:8770249.

Como porém subisse a 49:1420649 a somma que havia ainda por co-
brar-se, a differença contra o estabelecimento entre o seu activo e pas-
sivo era em ultimo resultado, no fim do dito anno, de 28:7340600.

Na despeza extraordinária está comprehendida a quantia de 98:8720183,

que foi despendida com o proseguimento das obras do hospital.
Como receita extraordinária contou-se a quantia de 41:2000000, pro-

veniente da venda de prédios com destino á amortisação da divida a que
me referi. /

No decurso do anno findo forão tratados no hospital 8,801 enfermos,
entrando neste numero 618 que passarão do antecedente.

Sahirão curados 6,536; fallecèrão 1,387, dos quaes 233 suecumbirão
durante as primeiras 48 horas depois de sua entrada; existião no ultimo
de Dezembro 878. „, . . . :^

A mortalidade esteve na razão de 15,075.
Comparado este quadro do movimento do hospital com o do anno an-

terior, observa-se um augmento de 847 enfermos. J ^
É devido este facto ao crescimento constante da população desta cidade,

principalmente da estrangeira. Se aquelle numero, como é desuppôr,
continuar em progresso, a administração da Santa Casa se achará em

gravíssimas difficuldades por deficiência de meios para fazer face á des-

peza, e por falta de espaço para accommodar os enfermos.

Comquanto se abrisse ao serviço uma nova enfermaria que foi acabada,
e esteja outra quasi prompta, continuão a ser necessárias não só a que
foi provisoriamente estabelecida em parte do edifício do antigo recolhi-
mento das orphãas, mas também a qué é oecupadá no antigo hospital

pelas mulheres em tratamento. ?
Ultimamente foi tão grande o numero de doentes, que, aggravada esta

circumstaneia pelo facto de terem sido ali recolhidos muitos de moléstias
escorbüticas, o governo teve necessidade de fazer retirar os últimos a toda
a pressa, destinando para recebê-los um vasto edifício nacional longe do mar.

Esta providencia fez Cessar o perigo que ameaçava não só os outros
doentes dá Santa Casa, alguns dos quaes tinhão já eontrahido aquella en-

¦':¦¦-¦¦ ¦-,¦"..¦¦¦¦¦ .'--.»"' -?í--' *¦¦;' •¦¦ •¦!•-.:; '-:•: 
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fermidadc, mas ainda a população da cidade que podia -ser acommeltida
pelo mesmo malf se o hospital da Misericórdia se constituísse, como se
ia constituindo, um grande foco de infecção purulenta.

As obras do novo hospital continuão na proporção dos recursos que
lhes podem ser applicados. Ainda falta muito para se concluírem todas
as construcções accessorias que sSo indispensáveis.

l* ¦*£* ' Casa dos Expostos,

0 seu movimento durante o anno passado foi o seguinte:
Entrarão. . . . ... . • . 523 crianças
Já existiao ...... . . . 40
Forao entregues com a criação feita. 101

Total . 664

,'•?-¦: ¦"..-¦ ¦¦¦¦¦'•'."

¦vs-'ritttf:XV'

Sahirão 471, tendo sido dadas a criar 449, reclamadas por seus pais
15 e remettidas para o recolhimento das orphãas 4, e para os arsenaes
3. Fallecèrão 152. Ficarão no estabelecimento 41.

A proporção da mortalidade continua a diminuir consideravelmente,
como se vê do seguinte quadro: /

No anno de 1852, de 687 crianças recolhidas fallecèrão 514, ou 79,9°/«
No de 1853, de 639 fallecèrão 459, ou 72 •/..
m de 1854, de 656 fallecèrão 435, ou 66, 4 V».
No de 1855, de 667 fallecèrão 203, ou 30, 5 •/..
No de 1856, de 664 fallecèrão 152, ou 23 •/..
Este resultado, que já se podia considerar satisfactorio mesmo nos

paizes mais adiantados, é devido por sem duvida ao zelo e á solicitude
com que a administração tem tratado de remover as causas da extra-
ordinária mortalidade que outr'ora se notava. *

Entre as medidas que neste intuito tem ella tomado, deve ser referida»
como uma das mais vantajosas, 'a da elevação dos salários das amas ex-
ternas, porque, tendo concorrido maior numero destas, não é já tamanha
a agglomeraçâo das crianças na casa em que estão e que carece de maior
capacidade, circumstancia que pessoas da sciencia tem assignalado como
uma das principaes causas da crescida mortalidade.

intimamente o serviço deste estabelecimento foi também confiado a
irmSas dé caridade. Muito espera a administração desta medida, pela de-
dieação e zelo de que aquellas irmãas tantas provas tem dado entre nós.

..,*
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Desde logo foi creada uma aula na qual as crianças maiores de B annos
aprendem os rudimentos da lingua nacional e a doutrina chrisiaa.

.
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RECEITA E DESPEZA NO ANNO DE 1855 - 1856.
¦ "í * j ',* Í 

»

Receita ordinária incluindo o saldo do anno anterior 76:015#424
Despeza ordinária  62:9250843

Saldo . . .

Receita extraordinária .
Despeza extraordinária .

Déficit . . .

• •

• •
.

13:0890581

4:2370262
5:3270992

1:0900730

Tendo sido vendidos pela quantia de 42:000^000 três prédios que
necessitavao de grandes concertos, foi esta quantia convertida em apo-
lices da divida publica.
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Recolhimento das orphãas.
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No decurso do anno findo entrarão 8 orphãas,, 7 expostas, e 4 pensio-
nistas do recolhimento da Santa Casa.

' '" - • -7 . 
* " 

.'

Casarão 12 orphãas, 5 expostas e 1 porcionista; sahirão para casa de
seus parentes 2 orphãas; fallecêrão 1 aggregada e 1 porcionista do
dito recolhimento.

.., ty ... ., í 7í;í . 7 *' '£***'¦

No ultimo de Dezembro existião no estabelecimento:
Orphãas  . . . . . . . . t .71
Aggregadas . . . . . , v ..... . . . 8
Expostas . . . . . . . . . . . . . , . . 48
Porcionistas, sendo 18 do recolhimento de Santa Theresa. 24

lotai. • . . . • * • ^. 5 • • v * . » è . 151
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Receita ordinária . . . . ... . ; ^ » . 45:4171694
Despeza ordinária ^. . . . f n| 31:860^093
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Saldo r^^^^ 13:5570601
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linana,Receita extr
Despeza extraordinária

e

Déficit . . .

¦' 
»¦

• • - • * 1:790«000
0:039<H87

7:2491187

Addicionando-se a este déficit o de 7:4430486 que ficou do anno ante-
rior, e que nao pôde ser supprido pelo saldo da receita, em razão das
despezas extraordinárias feitas por motivo da mudança das recolhidas

para as casas das Larangeiras, onde se achao, resulta o excesso de
l:135f 022 sobre o saldo do anno findo.

Além do seu cofre especial, tem este estabelecimento o dos dotes,
creado pelos respectivos estatutos.

Do rendimento dos fundos existentes neste cofre sao tirados os dotes

que se dão ás orphãas e expostas que se casão.
A sua receita no anno findo foi de 8:6360829, a qual sommada com

a que passou do anterior montou a 13:2530446.
Forão dados 10 dotes na importância de 9:845#232.

.-"»" 
¦ Hospício de Pedro II.

Este estabelecimento continua a prestar, por maneira satisfactoria, os
serviços próprios de seu piedoso fim.

*

Forao nelle recolhidos durante o anno de 1856. 243 alienados.
Tinhão passado do anterior. . • . . . .'. , 239

lotai . • . • •¦ • • •

Tiverão alta. ... . ... .. . •
Fallecêrão . ,-.. ... ;.,.,.,.

452

124

Total

Ficarão, em IratamçntQ. . ^.

179

273
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RECEITA E DES^ZA NO ANNO DE 1855 — 1856.
¦ '- '

Receita ordinária incluindo o saldo de 10:280#296
do anno anterior . . . . . . . . . . ^4:918^962

Despeza; ordinária. . s r. ãà i^^M^^MÊá 53:051^981 |
¦m-y .; "

Bl^K^^SS^S^W^^W. 8:133^019
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Receita extraordinária .

i Despeza extraordinária •

Saldo ... . .

• •

66:303 #7 80
46:671)f985

19:6310795

Tendo sido supprido por este saldo aquelle déficit, ficou em cofre a
quantia de 11:408}?776.

Foi concluída a casa destinada para lavanderia e trata-se de construir
outra.

De quasi todas as províncias recebem constantemente o governo e o
provedor da Santa Casa requisições para serem recolhidos e tratados
neste estabelecimento muitos alienados. Nem o edificio, porém, apezar
de sua vastidão, nem as rendas do estabelecimento permittem que se
attenda a todas essas requisições, pela maior parte em favor de indigentes,
ou de pessoas que não tem os meios necessários para pagarem as pensões
marcadas para a sua alimentação.

»
W

Kmpreza funerária.

As enfermarias e os cemitérios públicos, cuja fundação e administração
forão incumbidas á Santa Casa da Misericórdia, tiverao a seguinte re-
ceita e despeza: í i

Receita incluindo o saldo do anno anterior . . 360:0420073
Despeza. . .... . .>.';...,, .... .,.,;,, 356:9270619,

Saldo .,** 3:1140454

Deste saldo foi applicada a quantia de 3:077#012 á amortisação da
divida existente, cuja importância era, no fim do mez de Junho do anno
findo, de 447:922|388.

Por ora não se tem julgado conveniente fundar essa divida em razão
da alta em que se ha conservado o juro da praça.

Forão sepultados nos ditos cemitérios, durante o anno de 1856, 7,885
cadáveres, sendo de nacionaes livres 3,127, de estrangeiros 1,662, e
de escravos 2,787, Ignora-se a naturalidade de 309.

Recolhimento de Santa Theresa.

No período decorrido de 31 dç Março do anrió passado a 31 de
Janeiro ultimo, a receita deste estabelecimento montou a 21:663|000, pro-
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cedenté do producto da ultima das loterias que lhe forflo concedidas;
de uma representação e um baile dados em seu beneficio, e donativos.

A despeza, no mesmo período, foi de 30:603^918. A manutenção
das meninas desvalidas importou em 3:373#2o6; nas obras foi despendida
a quantia de 24:365^270, e pagou-se o saldo da conta corrente do anno
anterior a favor do thesoureiro na importância de 3:7600392.

Existem actualmente 19 recolhidas. Durante o anno ultimo entrarão
5, e falleceu 1.

Continuão a residir no recolhimento das orphãas da Santa Casa, por
se não achar ainda em estado de as receber o novo edificio que se está
construindo, posto queestejão adiantadas as obras.

,0 •

Estabelecimentos de caridade nas províncias.

Pará.

No hospital do Senhor Rom Jesus, sustentado pela Santa Casa da Mise-
ricordia, tratárão-se durante o anno passado 444 enfermos, dos quaes
fallecêrão 57.

No de Tucunduba, destinado ao tratamento de morpheticos, também a
cargo da mesma Santa Casa, e auxiliado pelos cofres provinciaes. existem
72 enfermos. Fallecêrão 6 no anno ultimo.

Ambos estes estabelecimentos estão na capital.
" ••* ¦" < i . :
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Ceará.

Ainda se não acha montado o hospital de caridade da capital.
O edificio que foi construído para esse fim está porém prompto, e

começa a formar-se-lhe um patrimônio, havendo já o fundo de 17:813#,
proveniente de donativos.
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No hospital da capital, a eàrgo da Santa Casa d» Misericórdia, forão
tratados no decurso do ultimo anno, 182 enfermos. Fallecêrão 29.

m.
Pernambuco.

Ntf hospital de caridade forão ttótaéoiv durâiite o ultima anno, 527
enfoiiKf, dos epíaes fallecêrão 110, é sahirão curaçtos 288;

.'.. ,.. -......
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No hospitól dos Lasaros existem 29. No decurso do ultimo anno falle-
cêrão 16. - ,

Na casa dos expostos existem 305 crianças,* sendo 128 do sexo mascu-

lino, e 177 do feminino. Faílecêrtío 117.
O collegio das orphaas deSanta Theresa conta actualmente 44 educandas.
No de otphaos eíistem 30.

AlâKuâS.

O hospital existente na capital, e cujo edifício se nao acha ainda aca-

bado, recebeu o anno passado 122 enfermos, dos quaes fallecêrao 39.

Ha outro na cidade do Penedo, onde sao tratados os enfermos pobres. v

Sergipe. ¦ ¦

Nao consta qual o numero dos enfermos tratados nos pequenos hos-

pitaes existentes na cidade de Larangeiras. - . .
*

Rio de Janeiro.

O asylo de Santa Leopoldina, inaugurado na capital e destinado á edu-

cação da infância desvalida, tem continuado a prosperar.
Nelle existem actualmente 56 meninas e 5 meninos.
O seu patrimônio tem de crescer com o produeto de 6 loterias que ainda

restão das que lhe forâo concedidas pela assembléa provincial.
Está confiada a sua administração á irmandade de S.Vicente de Paula,

e a direeção interna a irmaas do Coração de Maria.
0 presidente da provincia acaba de comprar por 40:0000 um excellente

edificio situado em um dos melhores arrabaldes da cidade, para ahi

pstabelecer o collesio.
No hospital de Caridade de Rezende forao tratados, somente durante o

anno passado, 99ltoentes, dos quaes sUMráo éiíMos 85, e fallecêrao 3.

No de Vaíençatratárâô-se 58, tèndo-sé curado 49, é haventfofallecido 7.

No de Paraty, tendo sido tratados 74, forâo cúràfdfos 46, e fallecêrao 27.

No de Vassouras entrarão 237, dos quaes sahirao curados 206,5e falle-

c^rão \ £)
Ne deingrâdbsiys,#iã6 queénwárso, éutfáraíNe 11% * Me-
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cêrão 35.
ítos detiáÊófrio, e €áitíf>os, tôfô forâo ainda regidas ás KÉtftóâções

eií^idás.
!íòdeMágéyde 60<|üeééfiverâo^riifrát^ft% sáhfrííertíurad^27, e

falleceü 1.
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? Node Petropolis forão tratados 124, dos quaes se curarão 104, e
fallecèrão 20.

S. M. o Imperador houve por bem conceder, afim de construir-se um
edifício apropriado onde seja estabelecido este hospital, tendo a denomi-'

.nação de Santa Theresa, o producto das jóias que forem obtidas pelo novo
aforamenlo dos terrenos que cahirem em commisso pertencentes á imperial
fazenda de Petropolis, e dignou-se nomear uma commissão, que se in-
cumbio de realisar esses novos aforamentos e de obter donativos para a
mesmo fim. .

Por sua parte, o presidente da provincia, com automação da assembléa
provincial, destinou para patrimônio do novo hospital 46 apólices da
divida provincial, sendo do valor de 500* e de juro de 6 °/0, determinando
que os respectivos juros que se fossem vencendo, bem como os saldos queexistissem no actual hospital, se depositassem no Banco Rural e Hypo-»
thecario, vencendo juros, para serem appliçados á construcção do novo
edifício. .^

A somma a que montão já as ditas jóias, donativos, e juros, é de cerca
de 10:000*. ¦ ..'. ¦;.

S. Paulo.

Forão tratados no hospital de caridade estabelecido na capital 330
enfermos, dos quaes fallecèrão 46.

Possue o seguinte patrimônio: 71 apólices da divida publica, 50 acções
do Banco do Brasil, e 30 prédios.

Na de lasaros existem 8 enfermos. '
A casa dos expostos tem 47 crianças. A mortalidade, no decurso do

anno findo, foi de 9 expostos.
O hospital da cidade de Santos recebeu 332 enfermos. Fallecê-

rão 43. ,, _^:-r^rrr..:\r':r'r-r'' v .'-¦,*:"
No da cidade de Sorocaba forão tratados 47. Fallecèrão 11.

. O da villa da Constituição recebeu 19, dos quaes fallecèrão 8. ;
No da villa de Ubatuba tratárâo-se 18. Fallecèrão 3.
: - ' " "~-\ 
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O hospital qne existe na capital recolheu 281 enfermos! Fallecé-
rão 45.: rm& ¦ & . .¦ fílií'

Durante os 18 mezes decorridos até o ultimo de Dezembro ultimo,
a sua receita foi de 16:287*990, e a despeza importou em 20:010*644-
na qual se inçlue a extraordinária de 6:248#700> feita para a vinda de
seteirmãasde caridade, as quaes já se achão em exercicio.
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Por deficiência de meios n8o se tem concluído o respectivo edificio.
Este hospital está a cargo de uma irmandade que também sustenta

uma casa de expostos, na qual existiao no fim do anno passado 88
crianças. ,

Trata a mesma irmandade de estabelecer outro hospital para trata-
mento de morphelicos em um prédio que acaba de ser deslinadamente
construído e doado para este fim pelo cidadão Martinho José Callado ,
sendo seu valor calculado em 9 a 10 contos de réis. • ,

; Ha um hospital nas Caldas da Imperatriz situado em distancia de perto
de 6 léguas da capital, e de 4 e meia da cidade de S. José. . . ¦ *. ' 

:
Entrarão neste estabelecimento, no decurso do anno findo, 64 enfer-

mos, dos quaes sahirão curados 6, e obliverão melhoras 35. Os banhos
forao concorridos por pessoas que nao entrarão para o dito hospital.

, O edificio é acanhado, e seria de grande utilidade que se lhe desse
proporções para accommodar convenientemente os enfermos que pro-
curao o recurso daquelles banhos, pro vendo-se também o estabeleci-
mento de um medico, bolica, e enfermarias próprias.

O presidente da provincia julga que as obras necessárias não excederáõ
de 12:000$, è que sendo montado o estabelecimento por aquelle modo
as despezas de sua sustentação poderião ser feitas com a quantia de 3:500$
annuaes. Mas nem as rendas do hospital, que apenas chegão a 400$
annuaes, nem os recursos da provincia permittem que tão úteis melho-
ramentos sejao levados a effeito.

¦ Projecta-se crear dous hospitaes nas cidades da Laguna e de S.
Francisco. "¦*.;•;.¦¦'' .. ;/^i-V;;'' '''K?:'-;: :"'":;y.

Paraná.

No hospital de Paranaguá forao tratados 53 enfermos, e fallecèrão 2.

."; ..;;i*r- i-^r,.,... , -",.'

'•f

í. Pedro. >'>:
*•:.,

yy-

!u A casa de caridade estabelecida na capital teve; durante o primeiro
semestre do anno findo, a receita de 44:(J03íf506, e a despeza de28:2480114. :' •;;' flf-flJ ; §?WMM-&Ms '''"'¦

Na sua enfermaria forao tratados., no decurso do mesmo semestre\
431 enfermos, dos quáes tivèrão alta 366, e fallecèrão 18. ^f""No 

estabelecimento dós expostos existiao em fim. de Junho do anno
Passado 220 indivíduos. A mortalidade nó semestre dè Janeiro a Junho,

Trinta e seis freqüentarão a aula dè primeiras letras creada "pelà^Sántá
Casa. %M^^S'4::p^^4í^Â 5k-.¥l mmm éà ^ns-vmw* alMifen ; •;
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A casa de caridade da cidade do Rio Grande teve, no ultimo anno, a
receita de 34:1690294, e a despeza de 28:6040601.

O hospital recebeu 414 enfermos. Tiverao alta 334, e fallecêrão 58.
No estabelecimento dos expostos existião, no ultimo de Junho de 1856,

24 indivíduos. Durante o anno decorrido até enlfio, fallecêrão 8.
Construe-se um novo edifício para aquelle hospital, no qual se tem já

despendido a somma de 92:000$.
A Casa de caridade da cidade de Pelotas, durante o anno ultimo»

teve de rendimento a quantia de 19:8680147, e a despeza de 14:1940494.
No seu hospital forao tratados 180 enfermos, dos quaes tiverao alta

1*51, e fallecêrão 23. ,

No estabelecimento dos expostos existião 24 no ultimo de Junho. Du-
rante o anno até então decorrido fallecêrão 2.

Na cidade do Rio Pardo está em construcção um edifício para hospital
de caridade. Tem-se despendido já a quantia de 39 a 40 contos. É obra
auxiliada pelos cofres provinciaes.

i No meu relatório de 1855 expuz o estado em que se achavao edificio,

que na capital desta provincia se começou a edificar afim de ser nelle
estabelecido o collegio que por decreto n" 439 de 2 de De-zembro âe 184S
foi fundado para assignalar a chegada de SS. MM. II. á mesma provincia,
sendo destinado á educação de meninas orphaas, com a denominação de
Santa Theresa.

Faltando ainda muito para a sua conclusão, tinhão sido suspensas as
obras em razão de se haver de*pen_do>€-tta<si toda a somma (4 24:0960627),

que se tinha arrecadado até então, produeto da subscripção que no tempo
de sua fundação se abrira na província.

gejgundo participou ultimameníe o barão de Quarahn, a quem o go-
yernoimperial ineumbío á: «direcção das mesmas obras, foi arrecadada
inais a quantia dé cerca de _0:000Í, procedente da referida subscripção,
e com ella^rosèguirão às obras. " a ~ ^

^ta somm para aconclasao 4o ^dífkíio,
póís tpae %& obra* q^ restáò «Sô Orçadas èmíhais dé 100:0001;-
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Nao recebi informações de outras províncias. - «>^ TOíOMwtefli
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Carestia de gêneros alimentícios
f-01 ' : ¦ )

I J7I 1 lilf^ilfl

* J á I

O preço dos gêneros alimentícios continua a ser muito elevado, e
mostra infelizmente tendências para ainda crescer.*

Este estado de cousas produz excessivo gravame ás classes menos
abastadas, e n3o pôde deixar de merecer vossa mais particular solicitude.

Para este fim ser-vos-hao presentes todos os estudos, e os inquéritos
especiaes, que se fizerão sobre o objecto.

A diminuição de direitos proveniente da nova tarifa, as estradas de
rodagem que se achao em construcção pelo interior, e sobretudo as de
ferro, comquanto devao assaz concorrer para melhorar esse estado, terão
todavia um resultado lento. i t;t ijnftl ;*i*; ti %

Outras medidas devem ser tomadas, mas estas nao cabem na alçada do
governo. n\(>o

O vosso patriotismo e illustração hão de por certo suggerir-vos as que
dependerem de vossa autorisação, e que vos parecerem as mais acertadas
em uma questão, que entre nós, como em toda a parte do mundo, é da
mais difficil solução pratica, quer pelo lado de si».e$caç&,flper^slo de
sua permanência. rãi ?1 ;,

"! í * * lnstrucção ouMica.

i . * • . » í -<.-':

ItjiU, XMjili 7k ÍJkmttte

'p ^' ' -PC7-- "" Jp>":Jkf v.',>Al.í í 111 g»
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A reforma a que o governo se prop^ze vai levando a efeito nos
estabelecimentos de instracçSto, desde o ensino primário nas escolas até
o superior nas faculdades, contínua a produzir ^

Embora nSo sejao elles ainda tao ^^^f'§^^^^^^^^ü.
já sobremodo animadores, maximè ^Q^I^A^^J!^^!^ í16
ha decorrido de sua execução, ao muito que havia por fazer-se, e aos

preconceitos enraizados e abusos inveterados, qüe era forçoso corri|ir.
Tudo nao podia, nem pôde ser x>bra de um dia.
Entretanto, ou se lancem os olhos para as faculdades de direito e de

medicina \ ou Se áttente i3_iára« é*fctdo de «éssàs escolas ees*áfe#eçi-
mèntós,_è insi^c^^pidtó*5_it eorte^ Juèr se encare o ensino par-''únmwfí^^mwè^jSÁ 

# rèiiittí^àlo^^
da vtrêade corffessar que em todos tllçs tem-se já introdu^ô ^énia^èis

¦''¦*. ¦¦ *¥¦;" ,7 **!;. - ,'

melhoramentos. T ..* } .' ?i t,\. ,
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Mais ou menos reinão — ordem e syslema no ensino, assiduidade e
zôlo nos professores, justa severidade nos exames; e encontra-se em
ultima analyse maior aproveitamento nos alumnos.

Para islo tem concorrido não só as reformas decretadas, como aperse-
verança e ao mesmo tempo o discernimento que tem presidido á sua
execução, a par do zelo e esforços do pessoal empregado quer na inspec- '.

ção dos diversos ramos de estudos, quer no magistério. *
Á exeepção de algumas alterações no plano do ensino, c na distribuição _

das matérias, e outras pequenas modificações aconselhadas pela pratica^
no regulamento do collegio de Pedro II, nao se tem até o presente feito ¦¦
sentir a necessidade de reformar-se em pontos importantes os estatutos
e regulamentos publicados de 1854 em diante. Suas disposições v3o-se
executando regularmente. • *-•-<

. #

m

..*

. m . 1

** ' 
fe 

¦ ¦ ¦-'¦ 
"¦_¦ ¦

Instrucção superior. ¦f< V

'4 -.-v-

• ¦-:• 
. •¦ "'fe' 

'"¦ "¦¦¦

% "'" ;-

._' ¦, 4 '" "i, __T' <t ' '

Correrão regularmente, durante o anno passado, os trabalhos das fa-"
culdades de direito e de medicina.

Os inconvenientes com que lutavão taes estabelecimentos, prove-nientes das freqüentes substituições dos lentes, fizerao-se sentir em menor
escala, tornando-se mais permanentes os cáthedraticos no exercicio de
suas aulas. u

, Todas as cadeiras das quatro faculdades achao-se actualmente providas.. forao jubilados, em vista das razões que allegárao, por teremos annos
da-lei, os Drs. José Ignacio Silveira da Moita e conselheiro Zacarias de
Góes e Vasconcellos, ambos lentes das cadeiras de direito administrativo,
e o Dr. José Maurício Nunes Garcia da de anatomia descriptiva da Facul-
dade de Medicina do Rio de Janeiro.

Fallecêrao os Drs. Maláquias.Alvares dos Santos, lente da cadeira de
medicina legal, e Eduardo Ferreira França da de chimica, ambos da
Faculdade da Bahia. v
¦ v,,-.;.. .--, ..''-.- '". ¦ ¦- •'¦'.•- • ¦' -'.<«.' . <'-. •:'- ¦ fe- fefe'" : fe fe *.» ..;'.-: -fe • ¦ ,•- '•¦'Hyi>y- •'.'•-'*¦ :«s .',-."'..'

feForão nomeados para asditas cadeiras os substitutos a quem competiao;:
| Foi removido para um dos lugares vagos de substituto da Faculdade de

cargo na Faculdade do Recife, visto ser a remoção de conveniência para'p ensmo, e nao càus^
.;v«

'¦-&¦:'$'' 
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Pcrmittio o governo ao lente de clinica interna da Faculdade de Medi-

•-cina da Bahia, o Dr. Antônio Potycarpo Cabral, que tinha completado
25 annos de serviço, a continuação da regência da sua cadeira, na fôrma
dos estatutos. ,

Autorísou ha mesma Faculdade,, sob proposta da congregação, e a
•"' requerimento do Dr. Salustiano Ferreira Souto, a remoção deste lente

:da cadeira de chimica orgânica, que exercia, para a de medicina legal,
sendo nomeado para aquella o respectivo substituto Dr. Alexandre Braulio
de Magalhães Taques, a quem o governo determinou, a exemplo do que
havia praticado com o Dr. Francisco Bonifácio d'Abreu, que fosse á Eu-
ropa aperfeiçoar-se em seus estudos nas matérias que formao o objecto
da dita cadeira , pelos motivos que já expuz em um de meus relatórios.

. Existem vagos seis lugares de lentes substitutos, sendo dous da secção
de seiencias cirúrgicas ha Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, dous
da secção de seiencias accessorias na da Bahia e um na Faculdade de
Direito do Recife. ' ,- *

, Destes lugares vagarão um por haver pedido demissão o respectivo
lente, quatro em viríude de promoção das pessoas que os exercião, e o
ultimo em conseqüência da remoção do Dr. João Dabney d'Avellar Brotero.

O quadro dos oppositores acha-se completo na Faculdade do Rio de
Janeiro. Na da Bahia porém estão ainda vagos tres lugares, sendo dous
na secção medica, ê um na de seiencias accessorias.

O provimento destes lugares depende dos concursos a que se mandou
proceder,;<: - " .;'*'; <¦ ¦•;.",. --?'* - ;--|r'-:*-. •-** - -.•"*" - -- *" *^_

Tendo sido creados pelo regulamento complementar dos estatutos das
faculdades de medicina, que publiquei o anno passado, os lugares de
conservadores dos laboratórios, forão os respectivos vencimentos mar-
cados no decreto n° 1847 de 6 de Dezembro ultimo. ^

As bibliothecas de todas as faculdades resentem-se ainda da falta de
obras novas e de reconhecido interesse para o estudo das matérias que
nellas se ensinão. í

Os inconvenientes de semelhante falta sao de primeira intuição, e a
urgência de remedia-la nao escapará á vossa solicitude.

Limito-me pois a reiterar o pedido que fiz no ultimo relatório dè
uma consignação annual para este fim. ^ "

".¦'¦'• 
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Conçluirao-se no decurso*do anno passado as obras de que carecia a
antiga casa do recolhimento da Misericórdia, para onde mandei trans^
ferir e foi efiectivamente mudada a Faculdade de ||p^iii|d() MoM
Janeiro. •
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õ novo edifício satisfará nestes próximos annos ás necessidades do ensino.
Grandes e espaçosas salas para as aulas e actos solemnes; outras com

áuftíciente capacidade para a secretaria, sessões da congregação, gabi-
netes e amphitheatros, e para residência do porteiro da faculdade,—-
tudo ali se encontra.

Os acerescentamentos que se fizeráo oíTerecem além disto o espaço neces-
sario para as escolas praticas, de que tanto depende o progresso e o desen--

volvimento do ensino da mór parte das matérias que formão os respectivos

cursos. *
Ha ainda a vantagem de achar-se o edifício contíguo ás enfermarias

da Santa Casa da Misericórdia, de sorte que, sem sahirem delle, podem
os alumnos freqüentar as aulas de clinica; vantagem esta de grande
monta e da qual não gozão muitas das principaes faculdades da Europa.

Não é ainda assim um edifício completo no maior auge de perfeição
para o seu fim especial, o qual só se poderá obter pela construcção de

uma casa feita desde seus fundamentos com aquelle destino.
O estabelecimento das escolas praticas é também uma das mais ur-

gentes necessidades das faculdades de medicina.
A sua realisação só depende hoje de que autoriseis a respectiva des-

peza, removido, como se acha na faculdade do Rio de Janeiro, o prin-
cipal embaraço proveniente da falta de casa apropriada.

A Faculdade de Direito do Recife conserva-se na casa particular para
onde foi transferida de Olinda, por não se ter encontrado outra melhor.

Foráo remettidas ao governo as memórias historico-academicas das
duas faculdades de medicina, e da de direito do Recife.

Falta somente a da faculdade de S. Paulo, a qual não foi apresentada
ém razão de ter tomado assento na assembléa daquella provincia, no
tómpo em que a devia escrever, o lente escolhido para isso.

Mandei annexar a este relatório as ditas memórias, afim de que por
efflas fiqueis inteirados de todo ó movimento oceorrido nas faculdades
superiores que se achão ligadas ao ministério do Império.

No relatório do anno passado chamei a attenção da assembléa geral
para o facto, para mim bem característico, da tendência mais pronun-
ciada dos é^iriíòs fiàta o estudo, de teíem álgtíns lentes apresentado já
I coM&eíaçáõ jjto igbVèrtío e feitix imprimir trabalhos que os hoitfâo,
ésèífeVetiüíi e fortaaíido Compêndios, ettjá falta era ittuito sensível ém
nossas faculdades.'

¦
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Hoje lenho o prazer de noticiar-vos, que tao esperançosa tendência
continua a manifestar-se da parte dos mesmos lentes.

Além dos compêndios de que então fiz menção, e dos quaes eslá a
concluir-se a impressão das lições de anthropotomia para servir como
compêndio do curso de anatomia descripliva do lente ultimamente jubilado
o Dr. José Maurício Nunes Garcia, tendo já sido adoptado pela respec-
tiva congregação, forao rcmettidas ao governo as seguintes obras:

Dous compêndios do Dr. Pedro Autran da Malta e Albuquerque, lente
da faculdade do Recife, sendo um sobre o direilo publico universal, e
outro sobre economia politica;

Uma obra do Dr. Lourenço Trigo de Loureiro para servir de compen-
dio do nosso direito civil, e outra contendo annotaçOes ao código commer-
ciai brasileiro pelo Dr. Braz Florentino Henriques de Souza.

Tenho noticia de outros compêndios que se estao»ainda elaborando, e

que tem de ser apresentados ao governo.
A tendência a que me refiro vai, como era de esperar, transmittindo-se

dos lentes aos estudantes, muitos dos quaes empregão hoje as horas,

que podem furtar aos estudos acadêmicos, nas sociedades litterarias, e

em associações philanthropicas com o fim de coadjuvar seus companheiros

desvalidos da fortuna, bem como na publicação de jornaes litterarios.
1 
jj

Agora passarei a dar-vos conta do movimento escolar das quatro facui-

dades, durante o anno passado:
Matriculárão-se em todas ellas.
Forão approvados plenamente

» simplesmente
» reprovados . . . .

Deixarão de fazer acto. . ^
Perderão o anno . . . .
Fallecêrào. . ; . . -r •

1006 alumnos.
811 »
158 »

8 »
10 »
15 »"4'V » 

'

Dividindo os algarismos acima englobados por cada uma das faculdades,

temos o seguinte resultado:

Nos 5 annos da Faculdade de Direito de S. Paulo:

Matrieulárãó-se. . . . • •
Obtiverão approvação plena . .
Forão approvados simplesmente.
Foi reprovado. . . ; . . v
Não fizerão acto. .¦'•/. * . ^
Perdeu o anno. . . . . .

292 alumnos.
270 » n

18 »

¦7>:J'7-7i»; ç
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\ Na faculdade de direito do Recife:

Inscrevêrão-se. . ..... 316 alumnos.
Forno approvadosplenameute. . . 281 »

w I » simplesmente. .28 » *
Foi reprovado ' .*. 1 * * *
Perderão o anno. ...... 6 »

è

Na faculdade de medicina do Rio de Janeiro: •
\

Matriculárão-se 168 alumnos.
*¦ ? Forão approvados plenamente. , . . .. . *• 107 »

\ simplesmente. . . . . ..'4 54 4»;^
Não comparecerão aos actos . . * 3 »

% ] Foi inhabililado. . . 3 ..... . . ív »
Fallecèrão! • .*.... . . . . . . * 3 *»

< Na faculdade de medicina da Bahia:
¦. ' ¦¦ ¦' -¦ 

. .

Inscrevêrão-se  - . . . 185 »
Tiverào approvação plena 136 »
Forão approvados simplesmente .*. . . . . . 38 »

» :; reprovados • . .\. ,. ^ . . ... »
Deixarão de lazer acto . . ... . . . , . ./v,. »
Perderão o anno. . . ... . . . . ., . . ... »

; h ;í - .' * '
Concluirão os estudos, e tomarão o gráo de bacharéis 72 alumnos,

a saber:
»¦¦ ít - ¦

"• 
¦''•¦-$

[SV" ii *¦**%.•. _*Na faculdade de S. Paulo. . . . . . . . V . . 41 »
Na do Recife ..... . . . , . , . . .;. . .31 »

",i ¦ O '.¦.'"• '¦¦ : r>r
: '.' .. '.¦,.:..

Doutorárãò-se 60, a saber: #
-..,,\ •- Çi ' r .-.:¦¦ J

Na faculdade de S. Paulo . . . . . . . . ... "3; »
Na do Recife . . ... . ... . . . . . . ^
Na de medicina do Rio de Janeiro...... 27 »
Na da Rahia . . . . . . . .... . . . . 28 »

..•' .;''¦ '• . ¦'' '¦ ¦ ' - '¦''''¦•'•'': '¦ '/' '' ,; ¦ ¦' ':i'i r '"'>'r,

O curso de pharmacia em ambas as faculdades de medicina teve 45
alumnos, sendo: ,-V' |íÍil^^^!^?S^- :m^r.

Dós dâ feòuldade do Riodeíameiro . . . ; ...... 15 alumnos¦i'-Dos;da" Bahia;fí\í4''v;s':r;^V :' : - '
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Na Ia: ,

Forto .pprovdo, p,.Mme„,e ........ .
» simplesmente • . . . . V v .

» ; fkWd reprovados  .
Não fez acto . •. • • • •

<*.-'». § • •

Na 2':
íi « . .

alumnos.
»

3
1

'

.{• *

Forao approvados plenamente ...... . . f 12
a_t ' *i* *

» • » simplesmente,. . . , . . hUl
V*. 1Reprovado 
Não forão habilitados.
Falleceu .

14
1

• • ti, • p •
fe. ,,-fe%. f'J»Llf.
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. •
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2
1

r

»

Concluirão o curso de pharmacia 15, a saber:
fe .'?-.. íi. -

| ? Na faculdade do Rio de Janeiro
< Na da Bahia .

a

. t ê . ;m»

. . *

7
8

»

»

As províncias do Império contribuirão para a população escolar das
faculdades da seguinte maneira:
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Rio de Janeiro com .
Bahia
Pernambuco
S. Paulo
Minas Geraes
Ceará
Parahyba ii
Maranhão
S. Pedro do Sul
Sergipe
Piàuhy
Pará
Alagoas
Paraná
Matto-Grosso
Rio Grande do Norte »
Goyaz j»
Santa Gatharina »

% Espirito Santo ?, ¦ m
Nascidos em paizes estrangeiros .• . .

.'. '' fefefe ' "fe 'fe
*j V ¦ 

'»

Na faculdade de direito de S. Paulo

244 alumnos.
243 »

%€iÍli««»pJ8fc.....m corrente
aíinò 318estudantes distribuídos pelos annos do curso.da mpjieiilséguiilte
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1* anno. . ... . .76 alumnos.
2o » ...... 58 »
3° » . . .*; . . . 58 »
_• >> 68 »

5° » ...... 58 »
Da faculdade do Recife não chegarão ainda esclarecimentos a este

respeito.
Nas faculdades de medicina matriculárão-se no curso medico 306

estudantes, divididos como se segue: .
1° anno, 22 alumnos.
2° » ...... 26 »
3* » 19 »
4° » ...... 85 »
5° » . . . . *. . 92 > «

;. 6° » . . . • • • 62 » -¦'

No curso pharmaceutico 27, sendo no v

Io anno. . . . . . . 15 alumnos.
' "** 

* 1". íi ?

2o » . ^ . . , ; n »11 : 3° » . "."".;'- . . J''!ti'i ' » '; / '*',;

Ao todo 333 matriculados, contribuindo para este algarismo a facul-
dade da Corte com 150, e a da Bahia com 183. *>

Nas épocas fixadas nos estatutos procedeu-se aos exames das matérias
exigidas como preparatórios para as matrículas das faculdades superiores,
e derâo o seguinte resultado:

9 Forão examinados . .; ^ ^ . - •» 1,596 alumnos.
Approvados plenamente. . . . . . 950 » ~

» simplesmente ..... 482 »
» reprovados. • . . . . 164 »
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Cabe á faculdade de S. Paulo:

Examinados  . . 507 »
Approvados plenamente . ;. X , yq. 272 »

IP* | 
;; :*í; ">-'( simplesmente'-. ^v*/rlflíB 202 » 
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Na de medicina da Bahia:

Inscrevèrão-se. 436 »
Forão examinados. 303 »

» approvados plenamente . . 110 »
» » simplesmente. . 114 j»

Reprovados. ....;... 79 »
*

Juntando as Ires faculdades temos:

Exames ! 
'. 

. 
' 

1,899 
'"''

Approvações plenas 1,060
» pela maior parle . . 596

Reprovações......... 243
i

'.» 
i Ii'jf I

ti'l» '• I

Em raz3o de serem validos os exames de preparatórios feitos perante a
Inspectoria geral da inslrucçao primaria e secundaria do municipio da corte,
se nao procedeu na faculdade de medicina do Rio de Janeiro a exames
dos preparatórios nos mezes de Novembro, Fevereiro e Março.

Nas aulas de preparatórios annexas ás faculdades de direito achao-se
matriculados no corrente anno 526 estudantes, sendo 471 nas da facul-
dade do Recife, e 55 nas da de S. Paulo.

Nas ditas aulas vigorao do corrente anno em diante as instrucções, que
formulei e expedi em data de 5 de Maio do anno passado para o seu
regimen e disciplina.

Conserv3o-se nas faculdades, nos lugares de directores, os mesmos
cidadãos que exerciao estes cargos quando apresentei o ultimo relatório.

Todos elles continuao a desempenhar suas funcçOes com zelo e dedi-
cação. iUA' ¦¦'¦'- *h] '•¦¦¦-¦•¦:
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lnstrucção primaria e secundaria no Império.
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Luta ainda a inspecção geral da instrucçao primaria e secundaria da
CÔrte com os embaraços provenientes da falta de esclarecimentos para,
em cumprimento do^ preceito do § 5o do art. 3o do regulamento de 17 de
Fevereiro de 1854, organisar uma estatística completa do movimento
destes dous ramos do ensino em todo o Império. rtó om^rmn \P^A:,

Tudo quanto a este respeito foi possivel obter-se consta de um dos
mappas annexos ao relatório daquelle funecionario^ ao qual ine reporto.

Os esclarecimentos recebidos nao me habilitarão para incluir, como
desejava, no corpo deste relatório um quadro comparativo, por onde se
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pudesse conhecer quaes as províncias em que tem tido mais progressivo
desenvolvimento a instrucçao da mocidade.

Espero que com a insistência das recommendaçõcs do governo, e com
a continuação do cuidado que este objecto lhe merece, dentro do cor-
rente anno se consigao dados mais positivos, que autorisem um trabalho

que vos possa ser apresentado, senão ainda com inteira confiança, ao
menos com maior segurança.

¦

Entretanto devo informar-vos que, na maior parte das províncias, se
cuida deste ramo do serviço publico com verdadeiro interesse.

Em quasi todas tem-se introduzido já melhoramentos notáveis, e vai-se

procurando uniformisar o mais possível o ensino, adoptando-se nos últimos
regulamentos as idéias cardeaes das reformas iniciadas na corte, quanto
o permittem as circumstancias de cada uma das ditas províncias.

N ¦¦ ¦ I ***««**•!

lnstrucção primaria e secundaria do municipio da corte.
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Tanto o conselheiro de estado inspector geral deste ramo do serviço

publico, como o conselho director, continuão a prestar valiosos serviços
no desempenho de suas funeções.

0 mesmo acontece em geral quanto aos delegados da inspecção do ensino.
Folgo de reconhecer taes serviços, e de aproveitar o ensejo para dar

a seu respeito tão solemne testemunho.
Do bem deduzido relatório do inspector geral vereis que conservou-se

durante o anno passado o numero de 29 escolas publicas primarias, sendo
18 de meninos, e 11 de meninas. ^

Aquelle numero porém foi ultimamente elevado com a creação de mais
duas escolas do sexo masculino, sendo uma na freguezia da Guaratiba,
e outra na da ilha do Governador; e uma do sexo feminino na mesma ilha.

Ha portanto hoje em todo o municipio 32 escolas, sendo 20 de meninos,
e 12 de meninas, incluindo-se neste numero a do curato de Santa Cruz,
que, comquanto particular, recebe, em virtude de deliberação do governo
de 14 de Janeiro deste anno, fundado no art. 47 do regulamento, uma
subvenção dos cofres públicos a titulo de gratificação, com a condição
de dar instrucç$o primaria ás meninas pobres daquelle lugar. :MUfí

A grande extensão da freguezia e ilha acima referidas, e ò numero elè-
vado de meninos em estado de aprender que não pódião freqüentar, em
razaojda distanciay a única escola que havia ern cada um daqúelleis pontos,

i levarão o governo a fazer aâ cíeaçõés de qiíe acabo dè dar conta.
¦r ü-iííi
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Ainda assim, força é confessar que é limitado o numero de escolas

existente em um municipio tao populoso como o da capital do Império.
Gradualmente porém se irá augmentando esse numero, visto como a

despeza, aliás das mais justificadas, com este ramo do serviço, vai crês-
cendo, e terá ainda de augmentar-se, porque sem isso debalde se pôde
esperar que a reforma produza todos os seus principaes efieitos.

Das escolas creadas só resta por prover-se a da parochia de Paquelá,
por ler sido ha pouco removida a respectiva professora para a da fre-
guezia de Santo Antônio, que se achava vaga.

Aos provimentos tem precedido rigorosos exames, e o mais escrupuloso
cuidado.

. —< ,.-%... *¦.-.¦ _. .

; 
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Forão freqüentadas as ditas escolas por 2,216 alumnos, sendo do sexo
masculino 1,473, e do feminino 743.

Tendo sido no anno de 1855 freqüentadas as mesmas escolas por 1,131
alumnos do sexo masculino, e 571 do feminino, houve o augmento de
342 no 1° numero, e de 172 no 2o, ou o acerescimo a favor do anno de
1856, de 514 alumnos.

Este resultado, superior ao do quadro comparativo dos annos de 1854
e 1855, em que o augmento fora de 238 alumnos, é por certo esperançoso
se bem que ainda inferior aos cálculos e desejos do governo. s

O numero de alumnos que freqüentarão as aulas de instrucção publicasecundaria foi de 287, sendo 265 do collegio de Pedro 11, e 22 das aulas
avulsas.

Houve pois neste ramo de ensino lambem um acerescimo de 80 alumnos
sobre o total do anno de 1855, que foi de 207 alumnos. p r -'

No corrente anno, só naquelle collegio, e ainda continuando abertas as
matrículas do 1" anno, eleva-se já a 275 o numero de alumnos matriculados
que no anno de 1855 era apenas de 165, e no de 1853, immediato ao em
que se fez a reforma dos estudos na corte, de 116. ^

De conformidade com o plano e com as idéas que enunciei nõ ultimo
relatório, tratei de empregar os maiores esforços para realisar a autorisaçao
dada na lei de 3 de Setembro de 1851, dividindo o collegio de Pedro H
em dous estabelecimentos separados, ficando no edificio do antigo Se-
minario de S. Joaquim o externato e a classe dos meios-pensionistas, e
removendo o interna to para uma grande casa, alugada pelo governo para
este fim, n'um dos melhores arrabaldes. J

Estão a concluir-se no novo edificio as obras que erao necessárias para
o destiiíp especial que vai ter, e em breve poder-se-ha ordenar que para
elle se faça a transferencia dos alumnos internos, i -# t

Foi nomeado para o importante lugar de reitor do internato o Dr.

¦x,
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Joaquim Marcos de Almeida Rego, bem conhecido por suas luzes, e por
seu caracter e moralidade.

Pretende o governo, nas nomeações dos professores, aproveitar grande
parte dos do collegio, os quaes poderáõ accumular as respectivas funeções-
Nao só dahi lhes resultará a vantagem de melhorar-se a sua posição,
mas também ganhara o internato, porque levaráõ a pratica do magistério,
e assim melhore mais de pressa se firmará em ambos os estabelecimentos
a uniformidade indispensável, no ensino das matérias, cm instituições desta
natureza.

Outra vantagem, e de não pequena monta, provirá desta medida.
Será a de poderem dedicar-se, sem tanto sacrifício, exclusivamente
ao ensino no collegio, tendo maior incentivo no desempenho de suas
funeções. ^ %

Como objecto de primeira necessidade, trata-se de modificar o ultimo
regulamento do collegio de Pedro II, com o fim de harmonisar suas
disposições com as importantes alterações por que vai passar o estabele-
cimento.

Aproveitando o ensejo, adoptar-se-hão algumas modificações exigidas

pela experiência.
Este trabalho está quasi prompto, e ficará em estado de ser publicado

logo que comece a prestar serviço o novo internato.
Com taes alterações melhorar-se-ha muito o plano dos estudos por meio

de uma distribuição mais conveniente das differentes matérias que o
constituem, segundo aconselha a pratica de dous annos.

Uma das importantes necessidades a que o novo regulamento terá de
attender, é a de haver mais um anno de ensino para a 1* classe do
collegio, no intuito de se nao obrigar os meninos ainda em tenra idade
a estudos mais complicados e difficeis, como era forçoso prevalecendo o

primeiro plano, que marca para a dita classe somente quatro annos.
Alguns melhoramentos, indicados pela experiência, no systema dos

pontos para os exames, e dos prêmios, e a creaçao da cadeira de historia

pátria, separando-a da de historia moderna e contemporânea, conforme
se promettèra na reforma de 1854, fazem nascer as mais bem fundadas
esperanças de que o credito do collegio ha de se manter, e ir sempre
crescendo em vantagem da mocidade. ,

Este credito, que hoje já ninguém em boa fé poderá contestar, porque
os factos fallao bem alto em seu favor, e em grande parte devido ao
zelo e intelligencia do reitor do collegio, o Dr. Manoel Pacheco da Silva,
e á assiduidade e. diligencia que vai distinguindo o corpo dos professores,
e toriiando-0 merecedor de justos elogios.

v ,¦,.;:..¦
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O novo local escolhido para o estabelecimento do internato reúne
muitas das condições desejáveis em estabelecimentos desta ordem, e

presla-se a todos os melhoramentos que as circumstancias exigirem.
A residência dos alumnos em uma chácara fora do centro da cidade,

os passeios que ahi poderáo dar nas horas de recreio, nos domingos e dias
sanios de guarda, sempre debaixo da vigilância do reitor e dos inspectores,
os exercícios gymnaslicos em grande escala, a natação, etc, etc, hao de
sobremodo concorrer para dirigir e aperfeiçoar a sua educação physica.

Por outro lado, o estudo mais regular, a ausência do contacto com os
discípulos externos, um regimen disciplinar n3o contrariado pelos hábitos
e exemplos destes, promoverão o seu progresso intelleclual e a sua edu-
cação moral por maneira muito mais satisfacloria. Tudo assegura a rea-
lisação destas esperanças.

Como é fácil de ver-se, tem sido forçoso despender-se nao pequena
somma com as obras mais necessárias para o internato.

Estou porém convencido de que a despeza não terá de pesar por muito
tempo sobre os cofres públicos. .

A ella supprirá, á vista de cálculos mui bem baseados, a indemnisação
a que me referi no relatório do anno passado, resultante da desapropriação
dos terrenos e de parte do antigo edifício, e que s3o necessários para o
seguimento da estrada de ferro de D. Pedro II.

Além disto, economisar-se-ha a despeza que se faz com o aluguel de
casa para o Instituto Commercial, porque mandei transferi-lo para aquelle
edifício, o qual, removido o internato, ficará com sufficiente capacidade

para o admittir com entrada independente.
Resultará ainda outra economia com a suppressao das aulas avulsas de

instrucção secundaria, que ainda restão.
E quando mesmo mais algumas despezas devessem pesar sobre o the-

souro, serião justificáveis por serem produetivas.
Assim considero todas as que se fazem com êxito feliz a bem da propa-

gação das luzes e do futuro da mocidade.

Durante o anno passado concluio e publicou o Dr. Francisco de Paula
Menezes um compêndio para uso da sua aula de rhetorica e poética, o

qual foi já approvado, é premiado depois dos respectivos exames e do

parecer do conselho director.
Outros compêndios compostos e offerecidos por professores do collegio

forão igualmente adoptados. Taes são: <

O Resumo de Physica, do Dr. Saturnino Soares de Meirelles, professor
de physica e chimica.

R. I. *:
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O Compêndio de Historia Modernissima, do barão de Taulphoens, professor
de grego, e do bacharel João Antônio Gonçalves da Silva, professor de
historia e geographia antiga e media.

Além destes, publicárão-se no ultimo anno diversas obras, que forão
admittidas pelo conselho director e approvadas pelo governo para uso do
collegio, e que são o fructo do trabalho e da intelligencia de alguns Bra-
sileiros, que por esse facto se lornão dignos de bem merecido louvor.
Apontarei:

0 Epilhomse Ilistoriee Sacras, do Dr. Anlonio de Castro Lopes, que já
foi professor do mesmo collegio, obra enriquecida com um diecionario
traduzido do latim para o portuguez, com algumas correcções, e que foi
premiada pelo governo. -

, 0 Novo Systema para estudar a lingua latina, composto pelo referido
doutor.

A Grammalica Portugueza, de Cjrillo Delermando.
0 Compêndio de Arithmetica, do major Ávila.
O de Geographia, do padre Thomaz Pompeo de Souza Brasil.
O Manual dos estudantes de latim, por Antônio Alvares Pereira Coruja.
A estas obras se devem juntar as do professor particular Roosmalen,

e outras que deixo de enumerar por estarem ainda pendentes do exame
e parecer do conselho director.

Nas escolas publicas de instrucção primaria, forão lambem adoptadas
com autorisação do governo, e precedendo parecer do conselho director,
algumas obras publicadas no Brasil, como sejão :

A Historia Universal de Parley, traducção do desembargador Lourenço
José Ribeiro.

A ultima edição das Fábulas do Dr. Jusliniano José da Rocha. *
0 Resumo de Arithmetica, do major Ávila. *
O Calhecismo (doutrina christãa), de Fleury, traducção do Dr. Joaquim

José da Silveira. -
Os Traslados Calligraphicos, de Cyrillo Delermando. u
Accrescentarei ainda:
As Harmonias da Creação, do Dr. Caetano Lopes de Moura.

> O Cathecismo da Doutrina Christãa , do conego Fernandes Pinheiro-
adoptado para uso do Imperial Instituto dos meninos cegos.

Uma das mais importantes providencias da reforma de 1854, foi sem
duvida a de sujeitar, dentro de razoáveis limites, á inspecção do governo
os estabelecimentos particulares de instrucção. ^

Esta medida, que tem produzido já no municipio da corte incontes-3
laveis benefícios ao ensino da mocidade, vai-se generalisando no Império

#¦
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com exilo satisfactorio; e cada dia se irão colhendo delia maiores vantagens.
O municipio da cArle possue actuálmente 83 collegios e escolas parti-

culares.
Desses, 46 dao instrucçao ao sexo masculino, e 37 ao sexo feminino.
Os referidos estabelecimentos forao freqüentados no anno de 1856 por

4,415 alumnos, sendo 2,880 meninos e 1,535 meninas.
Este numero, unido ao dos que recebôrao instrucçao nas escolas e

aulas publicas, eleva o dos que freqüentarão os diversos estabelecimentos
públicos e particulares de instrucçao primaria e secundaria do municipio
da corte no dito anno, a 5,918 alumnos, sendo 4,640 do sexo mascu-
lino, e 2,278 do feminino. » ,

Ora, tendo sido o total do anno de 1855 — de 5,607—dá-se a favor
do anno findo um augmento de 1,711 alumnos.

Terminarei este artigo chamando, como tenho feito em outros rela-
torios, a vossa attenção para a necessidade de crear-se nesta corte um
curso ou faculdade especial de sciencias próprias da administração.

Esta necessidade todos os dias se faz sentir, ecada vez mais império-
samente. Parece-me, pois, que já é tempo de tratar-se de preencher a
falta de* um tal estabelecimento que habilitará a nossa mocidade para
muitos lugares da carreira administrativa..

Permitti lambem que vos lembre a conveniência da creação do curso
de sciencias naluraes, de que me oecupei no relatório de 1854.

¦

Instituto Commercial do Rio de Janeiro.

*.:..

Acha-se organisado este instituto de conformidade com os estatutos
que baixarão com o decreto n. 1763 de.14.de Maio do anno passado.

Foi nomeado seu director o Dr. Manoel Pacheco da Silva, e commis-
sario do governo o conselheiro de estado Marquez de Olinda; ?

Todas as cadeiras estão providas definitivamente, exceptuada apenas
a de direito mercantil, que é provisoriamente regida pelo conselheiro
Diogo Soares da Silva de Bivar< ; ) i ?

Por decreto n. 1885 A de 14 de Fevereiro deste anno (que se acha
^nnexo) forao fixados os vencimentos do director, professores, e mais
empregados do Instituto.- fi3ili!iií^b%-$ófp \m m%m W&Mr$ {é B^àf-ié

No dia 2 de Março teve lugar a abertura das aulas, nas quaes se matrk.
cutàrgo, p,; atanps* sçnclo 114 nas d<*IM ann<% m 5 nasü dp 2o. in tMl

0No anno^ fi^ commercio por 2fc
*• *
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alumnos, tendo-se matriculado 12 no 1' anno, e 9 no 2'. Daquelles forão

approvados pela maior parle 7, reprovados 3, e perderão o anno 2 Dos

do 2" anno obliverão approvaçâo plena 4, e pela maior parte 4; perdeu o

anno 1.
Organisado como se acha o instituto commercial, espero que dentro

em poucos annos apresente resultados salisfactorios para a parte da nossa

mocidade que se destina á carreira do commercio, ou a certos empregos

de fazenda. '
Não intento dizer com isto que lenha por completa a reforma. A este

respeito refiro-me inteiramente ás considerações queexpuz no meu anterior

relatório.
O nosso instituto está ainda longe de poder ser comparado á escola

commercial de Paris e a outros estabelecimentos da Europa da mesma

natureza. Já melhorou porém consideravelmente, e o passo dado para o

seu desenvolvimento é o precursor de outros mais avançados no futuro.

Nao é possível que se chegue aos ullimos resultados sem se marchar

gradualmente; e nem de oulro modo as reformas são verdadeiramente

proveitosas. ,, , >
Tenho para mim que a creaçao das cadeiras de economia politica in-

dustrial, de geographia e estatística commercial, e de direito mercantil,

que não entravão no antigo plano de estudos, foi já um grande melhora-

mento. Considerando-se mais nas vantagens dos exercícios práticos de

contabilidade e escripturaçao mercantil, e da caliigraphia, e na utilidade

dos conhecimentos prévios que são exigidos, como preparatórios, não se

poderá desconhecer que alguns benefícios devem provirda ultima reforma.

O tempo o mostrará se, como é de esperar, houver zelo e perse-
verança. t-.ofc := i&4i& ' "

V.,

¦ S , 
•-!'•.¦• ". -~

Imperial instituto dos meninos cegos.

;•;; -ir.

Os progressos dos alumnos deste estabelecimento tem sido constantes

e salisfactorios. Assim o demonstrarão os exames, por que passarão em

fins do anno ultimo. mm m "

O seu numero foi augmenfado com a entrada de 4 no correr do dito

anno. Tendo porém sahido uma educânda para a casa de sua familia, e

fallecido em companhia de seus pais um alumno, que já ha longo tempo

sofffia de moléstia chronica, existem actualmente 16, sendo: *

\-'

\
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Do município da corte . . . . ,.«
Da provincia do Rio de Janeiro . .,

» da Bahia . ...* *

» do Ceará ....
» » de S. Paulo . . .

» de Santa Catharina .

•'% i >' »,
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Destes pertencem ao sexo masculino 13, e ao feminino 3.
As matérias que tem sido ensinadas são: primeiras letras, o cathecismo

e historia sagrada, grammalica da língua nacional, arilhmelica, noções
de historia e geographia, e musica vocal e instrumental, tendo-se esta
limitado por ora ao piano. Começa-se lambem a ensinar a grammalica
da língua franceza.

Os alumnos mais adiantados podem já applicar-se ao estudo regular
daquella língua, continuando o das outras matérias. Faz-se portanto
necessária a nomeação do respectivo professor e do de historia e geo-
graphia, podendo o mesmo que leccionar esta matéria ler lambem a seu
cargo o ensino da geometria.

As educandas, cujo aproveitamento nos trabalhos e prendas especiaes
do seu sexo é notável, achão-se actualmente sem professora especial.
Trato de contractar alguma senhora habilitada para este mister por dous
ou tres annos, afim de aperfeiçoar em taes trabalhos as mais adiantadas,
que poderáô d'então em diante ensinar as suas companheiras.

Ainda não foi possível levar a eífeito na Europa o contracto de um ou
mais mestres de artes mçchanicas. * t

Tem-se exigido informações dos presidentes das províncias acerca dos
cegos nellas existentes, afim de se formar uma estatística geral desta classe
infeliz.

As que tem sido remettidas são de ordinário incompletas, e sobre ellas
não se pôde fazer trabalho que aproveite. ; 5 ^

O estado hygienico do estabelecimento continua a ser lisongeiro.
Tendo fallecido o intelligente e caridoso director do instituto, o Dr.

José Francisco Sigaud, encontrou o governo na pessoa do Dr, Cláudio
Luiz da Costa, que actualmente exerce este cargo, um substituto de quem
muito espera a bem do estabelecimento. ~\ *? ;l

Não houve alteração alguma no que respeita aos professores, cujo
zelo e caridade, attestados pelo notável aproveitamento dos alumnos, os
torna merecedores de elogios, mu t W\ n I u < jc ) í ; ^

0 instituto possue o material que é por pra preciso para os misteres
•./*
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do ensino; e á proporção que os ramos deste forem accrescendo, será o

mesmo augmentado como o permittirem os meios destinados para tal fim.

Os livros, compêndios, e instrumentos que existem no estabelecimento,

o governo os tem mandado vir da Europa. A bibliotheca contém, além

destes livros, os que pertencerão ao finado cego José Alves de Azevedo,

um dos primeiros fundadores do estabelecimento, e que forao oflerecidos

ao Instituto por seu pai, o cidadão Manoel Alves de Azevedo.

Formao todos o numero de 55 volumes, e 463 folhetos. Ha lambem

algumas copias feitas pelos próprios alumnos.
Acabo de autorisar a creação de uma pequena typographia no Instituto,

tendo por fim nao só industriar alguns alumnos nesta arte, mas também

começar a imprimir em pontos salientes os livros, que forem mais ne-

cessarios para o estabelecimento.
Forao já oflerecidos pelo repetidor Carlos Henriques Soares duas caixas

contendo typos em pontos salientes, com os quaes se poderá dar principio
aos trabalhos da officina.

' J
c

Instituto dos surdos-mudos.
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É com muita satisfação que vos annuncio achar-se creada nesta

corte mais uma instituição de reconhecida utilidade publica , aqual era

ha muito aconselhada pela humanidade, e já exigida pelo estado de ei-
-"¦¦'•

vilisação do paiz. V
Refiro-me ao instituto dos surdos-mudos.
Foi aberto este estabelecimento por E. Huet, no dia 1" de Janeiro do

anno passado, em umâ das salas do collegio Vassimon, principiando
apenas com três alumnos, dos quaes dous inteiramente pobres e suslen-

tados pela munificencia imperial, e um abastado e mantido com seus
_ „ ¦-"

próprios meios. ^ i _ W
Segundo o seu programma, o instituto recebe alumnos de um e

outro sexo, mediante uma pensão annual; alimenta-os, dá-lhes casa

para morada, ensina-lhes tudo quanto concerne á instrucção primaria
e secundaria, á religião e á moral, e dá-lhes noçOes das artes e;

sciencias. '~'^Z^-- ',..,,....:. 
{1.^ Wd§

São empregados para a realisação deste fim os metliodos mais aper-

feiçoados e usados em iguaes estabelecimentos na Europa.
. A vista do zelo e intelíigència do director, e da perseverança com que,

apezar das grandes difficuWades ^üe encontrou a piúncjplo, soube proseguir
nàJttobretàrèÍa|ué se havia iriipostoie apoiando o rapi^

Vc«
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patentearão os seus discípulos logo nos primeiros quatro mezes, tomarão
homens dislinclos o accordo de se reunirem e formarem uma commissão
promotora do nascente .instituto. . ,

É com muito prazer que aqui faço menção dos nomes de tao dignos
cidadãos. Sao os marquczes de Abrantes, de Monte Alegre, e de Olindaf
o conselheiro d'eslado Euzebío de Queirós Coilinho Malloso Câmara, o D.
abbade de S. Bento, o prior do convento do Carmo, o Dr. Manoel Pacheco
da Silva, e o conego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, que serve Iam-
bem de secretario.

Logo em Maio foi augmentado o numero dos alumnos, preslando-se
caridosamente o D. abbade do mosteiro deS. Bento, e o prior do con-
vento do Carmo a concorrer com as respectivas pensões para a susten-
tação de dous novos alumnos pobres.

Em Outubro foi o instituto transferido do collegio, em que havia prin-
cipiado, para uma casa mais vasta, alugada por Ires annos, prestando-se
o mosteiro de S. Bento e o convento do Carmo ao pagamento do aluguel
de dous contos de réis por anno.

Ali tiverão lugar, em Dezembro, exames públicos, e distribuirão-se
prêmios aos alumnos que completarão o curso do anno.

0 resultado desses exames, honrados com a augusta presença deS. M.
o Imperador, aos quaes tive a satisfação de assistir, abonou a capacidade
do director, a aptidão dos alumnos, ea efficacia dos melhodos d'ensino.

Tem actualmente o Instituto 7 alumnos, 4 do sexo masculino, e 3 do
feminino, sendo 2 da provincia de Minas Geraes, 1 da de S. Paulo, e 4
desta corte.

Somente 3 (os de Minas e S. Paulo) são mantidos por seus pais.
O estabelecimento continua debaixo das vistas da commissão promo-

tora, a qual até hoje tem observado e louvado a ordem, disciplina e
moralidade que reinão no interior do mesmo estabelecimento.

Os dous sexos estão ali completamente separados, com refeitórios e
dormitórios distinctos no 1° e 2o andar da casa, achando-se os alumnos sob
a vigilaneia do director, e as meninas sob a da senhora do mesmo director.

As despezas exigidas pelas reparações necessárias no edificio, forneci-
mento de moveis e utensis indispensáveis, e pagamento de algumas di-
vidas contrahidas pelo director, montarão a cerca de 6:000$000.

Estas despezas tem sido satisfeitas pela receita extraordinária que houve
o Instituto, proveniente dos produetos de um beneficio, na importância
de 1:3600000 réis, no theatro de S. Januário, doutro de 2:2600000
no theatro lyrico^ e da 3a parte, no valor de fhOOO#00(V, çla arrematação
dos bailes que se derão pelo Carnaval no mesmo theatro lyricof e que,

¦* *

m



72 . -

por ordem do governo, forão cedidos a este estabelecimento e ao recolhi-
mento de Santa Theresa.

Academia Imperial de Medicina.

Durante o anno findo tiverao lugar 11 sessões desta academia, nas
i quaes se discutirão diversas questões scientificas e forão lidas algumas

memórias.
Forão nomeados mais um membro honorário, e outro correspondente.
A insufliciencia do subsidio de 2:000$000 annuaes, que é prestado á

mesma academia pelos cofres públicos, e alguns defeitos da sua organi-
sação, não lhe tem permittido tomar o desenvolvimento que se deve
desejar.

A importância desta instituição exige que os poderes do Estado lhe
prestem efficaz auxilio, e a habilitem para tomar o lugar que pôde oc-
cupar em beneficio do paiz, e que se deve esperar dos talentos e conhe-
cimentos de seus membros, e das luzes de seu digno presidente.

Lembrei-me de melhorar sua organisação, mas não pude levar a ef-
feito esta intenção, porque a reforma, para constitui-la no pé em que
conviria que ficasse, importaria augmento de despeza para o qual não
me achei autorisado.

* *
Instituto histórico e geographico brasileiro.

3**

Tem proseguido este instituto no desempenho do seu programma com
louvável solicitude da parte de seus sócios.

Nas sessões que tiverao lugar durante o anno findo, se fez a leitura
de interessantes trabalhos originaes dos sócios, e de outros relativos a
pontos concernentes á geographia da historia pátria.

Entre aquelles trabalhos merece especial menção o projecto de ins-
trucções que o Instituto offereceu ao governo e que este ápprovou, para
a commissão scientifica de naturalistas nacionaes, que tem de explorar
algumas das províncias menos conhecidas do Império, da qual tratarei
no artigo—Musêo Nacional—,ecuja creaçao foi solliçitada pelo mesmo
Instituto. y

A Revista trimensal, regularmente publicada, tem apresentado muitos
trabalhos importantes.

*ií «&-. t*-
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A consignação annual de 4:000#000 réis, com que concorrem os
cofres públicos para a manutenção do instituto, tem sido applicada
ás suas despezas. Não tem sido, porém, possível ainda fazer-se a im-

pressão de manuscriptos de grande interesse que existem no seu archivo,

por falta de meios.
Conviria pois, que além daquella subvenção lhe fosse prestada alguma

quantia por uma só vez para auxiliar a dita impressão, ou pelo menos
a dos documentos mais importantes.

A historia c a geograhia pátria não podem deixar de merecer a mais
especial attenção dos poderes do Estado.

Cada geração tem para com as seguintes o dever de concorrer para
o seu desenvolvimento, e para que não se pereão, nem as tradições na-
cionaes, nem a noticia de objectos cujo conhecimento possa interessar
o futuro.

O governo tinha mandado á Europa o Dr. Antônio Gonçalves Dias
com o fim de colher dos archivos dos paizes estrangeiros, e principal-
mente dos de Portugal e da Hespanha, documentos que pudessem
servir para tal fim.

Havia elle já adiantado alguns trabalhos desta natureza; mas entendendo
o governo que convinha separar esta commissão da outra de que tam-
bem se achava incumbido, relativa á instrucção publica, afim de pode-
rem ter ambas maior impulso, nomeou para substitui-lo na de que se
trata o commendador João Francisco Lisboa, cujos conhecimentos litte-
rarios e gênio investigador são assaz conhecidos.

Ultimamente recebi uma porção de documentos históricos, em parte
de subido interesse, remettidos pelo mesmo doutor, e resolvi manda-los
archivar no Instituto.

Igual destino devem ter outros que se estão preparando, e que se
espera receber brevemente. Ali poderáõ ser aproveitados, servindo de
complemento e auxilio aos que já possue o Instituto.

;.»^si

Bibliotheca publica.

Achando-se concluídas as obras que no edifício do largo da Lapa
erSo iadispensaveis para o estabelecimento da bibliotheca publica, e que
forão interrompidas pelas circunstancias extraordinárias de que fiz men-

çjto em meu ultimo relatório, ordenei que, quanto antes, se effectuasse
a$pateafislaç8o, .-.: <... ?..- «r-I iV?-
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Logo que esta se realise tratará o governo de formular instrucções que

melhor regulem o serviço, por modo que a bibliolheca seja franqueada
também de noite, afim de que a possao freqüentar as pessoas que de dia
carecem de tempo para isso.

Augmenlou-se, no decurso do anno findo, com a acquisiçao de 544
obras.—Entre cslasse notao algumas de muita importância, offerecidas
em nome de diflerentes governos.

Muitas daquellas forao compradas por ordem do governo imperial.
No mesmo período foi freqüentada por 3,407 pessoas, que consultarão

7,317 obras.
Eleva-se hoje o numero total das obras que possue a cerca de 86,000

volumes.

Muséo Nacional.
...*¦¦

As secções deste estabelecimento occupao-se regularmente com os
trabalhos que lhes sao concernentes.

Amostras de carvão de pedra e de outros mineraes, colhidos em diversas
províncias, e remetlidos pelo governo e por particulares, forão ali su-
jeilas aos convenientes exames.

No artigo—mineração—trato especialmente deste ponto.
Adquirio o musêo differentes objcctos que lhe forão offerecidos.
Merece entre elles particular menção o presente de 260 exemplares

de antigüidades pompeianas, devidos á munificencia Imperial.
Do seu collector nas provincias do Pará e Amazonas recebeu duas

importantes remessas, constando de 480 exemplares de mammiferos e
aves, entre as quaes se achão algumas espécies raras.

Houve-se por compra 231 moedas e medalhas de ouro, prata e cobre
sendo o seu custo 500$000. '

, ODr. Antônio Ildefonso Gomes, regressando de sua viagem ás provin-cias do Norte, offereceu ao musêo uma collecção de plantas e mineraes
encontrados em diversas localidades do interior das provincias do Ceará,
Piauhy, Maranhão, e Rio Grande do Norte, e nas margens do rio de s!
Francisco.

7Jf'4 " '4 iíffc

Ultimamente, attendendo á representação do seu digno director auto-
risei a construcção de algumas obras de que carecia o edifício. - úumêí

- Estando já nomeada, e devendo seguir brevemente para o seu destino*
%commissão exploradora do-interior de algumas das nossas provincias

¦..'7'7 •
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menos conhecidas, é de esperar que o muséo muito se enriqueça com
os productos, que serão por ella colhidos nos três reinos da natureza.

Esta commissão, cuja creaçao foi autórisada no art. 1°/ § 1° da lei n*
884 do Io de Outubro do anno passado, compõe-se de cinco secções.

Forão nomeados: o Dr. Francisco Freire Allemão para a secção de
botânica, tendo por adjunto o Dr. Manoel Freire Allemão, e devendo
servir de presidente da commissão; o Dr. Guilherme Schück dc Capanema
para a de geologia e mineralogia, sendo adjunto o Io tenente deenge-
nheiros Miguel Anlonio da Silva; para a de zoologia o Dr. Manoel
Ferreira Lagos, adjunto João Pedro Villa Real; o Dr. Giacomo Raja
Gabaglia, para a de astronomia e geographia; e o bacharel Antônio
Gonçalves Dias, para a de ethnographia e narrativa da viagem.

Deverá a commissão começar seus trabalhos pela provincia do Ceará,
remettendo os productos que adquirir, á proporção que se fôrem pre-
parando.

Para o bom exilo destes trabalhos expedi as instrucções que achareis
annexas, e mandei comprar na Europa os livros e instrumentos necessários
e que não podião ser obtidos aqui tão perfeitos e por preços tão vantajosos.

Logo que fôrem recebidos, partirá a commissão para a dita provincia,
e o governo a auxiliará com os meios a seu alcance para que tão patriótica
idéa produza todos os seus fruetos.

Pela minha parte ligo a maior importância a esta commissão, conven-
cido de (pie vai preencher uma lacuna que ha muito tempo sentíamos.

Seus resultados compensaráõ largamente os sacrifícios que fôrem feitos.

Conservatório dramático.

t "Os seus trabalhos durante o anno passado apresentão o seguinte re-
sultado:

Forão sujeitas ao exame e censura do conservatório 372 peças, das

quaes merecerão ser licenciadas sem emendas 304, e com alterações 37.
Acerca da insuficiência do subsidio que é dado pelos cofres públicos â

este estabelecimento, e que é apenas de 600#000 annualmente, já me
tenho pronunciado em meus anteriores relatórios.

Julgo do meu dever sollicitar de vosso patriotismo a decretação de uma
subvenção annual do dobro daquella somma, afim de poder este estabe-
lecimento prestar maior utilidade. v v ^í ^

Elevada assim a subvenção, poderia o governo dar outro systema aos 't *§:':
.¦*:'
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trabalhos, e regular melhor o sefviço do conservatório, entendendo-^* com os seus membros, cujo zelo e assiduidade sao dignos de elogio,
Inerecendo particular menção o seu presidente, o conselheiro Bivar.

¦' 
* * ¦ i* 

* 
'

Tendo o conservatório resolvido oíferecer o prêmio de 300#000 pelo
trabalho que fôr julgado mais perfeito d'enlre os que no ultimo anno se
sujeitarão á sua censura, o governo, annuindo á sollicitaçao feita pelo
respectivo director, concedeu uma igual quantia para aquelle fim.

Descarte procurei concorrer para a realisaçao da idéa que dictou
aquella resolução—a de animar-se a producçao e concurrencia de taes
trabalhos. I !*» m

t - *

Academia das Bcllas-Artcs.
M
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A reorganisaçao deste estabelecimento vai produzindo os desejados
effeitos. i, * '

Os cursos de seiencias accessorias apresentarão o anno passado pro-
gressos satisfactorios tanto na parte theorica, como na pratica. Alguns
alumnos se distinguirão por trabalhos dignos de attenção.

A estas novas aulas concorrem hoje nao só artistas, como outras pessoas,
que ahi vao buscara instrucçao própria para torna-los conduetores de
obras, ou ajudantes e desenhistas nos trabalhos topographicos e architec-
tônicos.

¦ 
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Da casa da moeda forão para ella mandados pelo respectivo provedorseis aprendizes.
As outras aulas marchão segundo os seus programmas especiaes, feitos

na fôrma dos novos estatutos, e approvados pelo governo. ?if
Dj numero de alumnos matriculados, que diminuíra o anno passado,duplicou no corrente, assim como o dos ouvintes e curiosos.
No anno findo matriculárão-se 20 dos primeiros, sendo 12 no 1° anno,

na aula de desenho geométrico, e 8 no M anno, dos quaes 4 na aula
de desenho figurado * 4 na de pintura histórica* ae 1 nade gravura de
medalhas^ es quaes também se matricularão m aula de anatomia; e &
na de architectura civil, ; >

Forão approiíados com mu^r % pfenamenle 4^ simplesmente á:yréA
pm®àas t. Forão> premiados con* a ^g^^

pequènaniedalha 1, ^
^.<Fi»almente perderãoeanno 3> e 4 deixoude fazei- esame. ê&íê

»
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Nesse anno achão-se matriculados:
„,':. * , | | J |. . J f %-fe." ;

Na classe de mathematicas applicadas. . . 17
•Na de desenho geométrico, e curso de perspec-

tiva e theoria das sombras. . . . . . JM
¦¦ ii'i

Na de desenho figurado 8
Na de desenho de ornatos. 4
Na de estatuaria. .......... 1
Na de gravura de medalhas 4
Na de architectura. . . . . • ... 4
Na de anatomia. . . I . . . • . . 10

Forão também freqüentadas estas classes:

.
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lâ por ouvintes.
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4â 4 »
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A pedido do corpo acadêmico, ordenou o governo que todos os alumnos
das classes de applicaçâo,, depois do tempo das respectivas aulas, conti-
nuassem na de desenho geométrico o estudo da perspectiva e da theori^
das sombras, afim de alcançarem com mais longa pratica um completo
conhecimento de matérias tão importantes á perfeição do desenho.

O pensionista Victor Meirelles de Lima, pintor histórico, passou 4<b
Roma para a escola de Paris, afim dfe ahi se aperfeiçoar no desenho e

¦ ""''¦,'..".¦¦ '"-'*¦»

na parte anatomico-phy siologica.
Os painéis enviados por elle ultimamente attestão um grande adianta-

mento a julgar-se tanto pelas copias como pelos originaes de seu punho.
Continuâo os trabalhos internos da pihacotheca. Espero que se concluão

este anno todas as obras, afim de fazer-se ali, bem como no resto do
edifício, uma exposição não só de obras artísticas, mas também dos pro*
duetos industriaes que tenhão relação com as matérias do ensino. 1

A arte cerâmica, ainda atrasada entre nós, só espera tím local para o
seu ensino pratico e variado. O mesmo acontece com a escola de orna-
mentação, que deve aperfeiçoar a eseulptura applicada á industria^ e é
architectura civil.

Neste intuito, e no de engrandecer a colleeçao de exemplara da aula de
estatuaria, mandou o governo buscar á Europa modelos de todas as obras
reconhecidamente clássicas para «ervirefia èè í^i^^m onde se guiem
os nossos artistas, m ^al #w ¦•,;-:; -I &-1J mMfi &:$ »
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A sala da bibliotheca está concluída e artisticamente decorada com uma
parte dos painéis pintados pelos discípulos da academia.

Com o producto das matrículas, e a verba especial, tem crescido o
numero dos livros, enfre os quaes já existem algumas obras raras, e pre-
ciosas collecçôes de estampas.

A academia ganha cada vez mais em ordem e methodo, e no zelo da
maioria de seus professores.

Seu digno director proseguè com louvável empenho e com o maior
esforço no propósito, em que governo o tem auxiliado, de fazer progredir
as bellas-artes em nosso paiz.

i

Conservatório de musica.

Tem estado em exercicio oito aulas, das quaes sele regidas pelos res-
pectivos professores, e uma (a de canto) pelo zeloso director do estabe-
lecimento , e por um daquelles professores que provisória e gratuita-
mente se tem prestado a este serviço por se não achar ainda provida a
dita aula.

Sendo ella destinada a crear a opera lyrica nacional, trato de dar-lhe
animação e o possivel desenvolvimento.

Para satisfazer a necessidade que ha de uma casa apropriada para os
trabalhos do conservatório, cujas aulas estão estabelecidas—as do sexo
masculino na parte térrea do edifício do museo, e a do feminino em uma
pequena sala alugada, mandei já proceder á compra de uma casa que
está próxima á academia das Bellas Artes, e autorisei a de mais duas
immediatas.

Foi esta medida tomada na intenção de fazer construir no andar su-
perior um salão com todas as regras da arte para uso do conservatório,
e ao mesmo tempo aproveitar o pavimento baixo para se estabelecerem as
aulas industriaes que entrão no plano da reforma que realisei daquella
academia, mas que por falta de casa apropriada ainda não pudérão ser
levadas a effeito. i

Espero que estas obras sejão em poucos mezes concluídas com grandeeconomia. Foi já approvada a respectiva planta.
Matriculárão-se este anno no conservatório 92 alumnos, sendo 40 do

sexo femiifinQ, e 52 do masculino, m .; ^%
Dos que freqüentarão as aulas nos annos anteriores § 5 forão premiados

pela sua assiduidade e progrpssosem congregação dá academia das Bellas
Artes, sendo 2 aiumnas, e 3 alumnos. -í^r v I }
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i Um destes é já artista de mérito, e notável por seu talento e gênio
compositor. t

Sobre proposta do corpo acadêmico das ftellas Artes, do qual o con-
servatorio de musica constitue uma das secções, resolveu o governo
manda-lo á Europa como pensionista afim de se aperfeiçoar em seus
estudos, devendo lá demorar-se 4 annos.

Este exemplo será fecundo em resultados vantajosos para o progresso
das bellas artes entre nós.

É um novo incitamento que nao pôde deixar de inspirar nobre emu-
laçao em muitos jovens Brasileiros, aos quaes só falta para se distinguirem
na nobre carreira das bellas artes — prolecçao e confiança no futuro.

Os exercícios públicos que tiverao lugar no dia 15 de Março derao
lisongeira idéa do aproveitamento e talento de muitos alumnos.

Parle destes continua a praticar na capella Imperial mediante uma
pequena gratificação; e alguns já tem exercido a sua arte por oceasião
de festividades religiosas, tirando dahi meios de subsistência meninos
pobres e desvalidos que sem este recurso viveriao na miséria.

Possue o conservatório 32 apólices de 1:000#000, e em dinheiro de-
positado no banco rural e hypothecario tinha no fim de Janeiro ultimo
a somma de 29;513#717.

Das 16 loterias que lhe forao concedidas tem corrido 6.
As suas despezas annuaes importão em 4:860#000, e são satisfeitas

com os juros das ditas apólices, e da quantia depositada, sendo supprido
por esta qualquer excesso. '*

Theatros.
r

. "j ' * I Vil

Tendo terminado no mez de Outubro do anno passado o contracto ceie-
brado com a companhia que ha\ia tomado por empreza as representa-
ções do Theatro Lyrico Fluminense, fez o governo cessar dessa data em
diante, como era do seu dever, a subvenção mensal de 10:000$000 que
lhe era prestada em virtude da lei de 3 de Setembro de 1853. í

Não obstante, a directoria da mesma companhia pedio permissão para
continuar a dar espectaculos por mais algumas recitas, as quaes findarão
no dia 2 de Dezembro, ii #ftp mmàm ^^M^^^0^:f:

O governo a concedeu, empreslando-lhe para este fim gratuitamente
o^edificio e todos os seus moveis e pertences sem qualquer outro ônus. j

culos lyricps. nms i*ít,«; ÍI.S3 7 .te?.,.- ^v'?.*.;

.* 7*..
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O governo lhe cedeu por empréstimo o edifício do thealro para este fim
com todos os moveis e mais perlcnces por espaço de três annos, ficando

porém com o direito de dispor do mesmo edificio em certas noites para
representações da companhia de operas lyricas nacionaes que se projecta
organisar, e do salão da 2* ordem para qualquer outra empreza de idêntica
natureza.

Nenhum ônus ou responsabilidade tomou o governo para com a dita
companhia. ¦

Foi estipulado que, se esta não começar a dar regularmente as suas
representações até o dia 31 do corrente, ou se não preencher o numero
de 6 em cada mez, caducará a referida concessão. Obrigou-se também a
companhia a dá-las nos dias 14 e 25 de Março, 7 de Setembro, e 2 de
Dezembro.

Nos dias 14 e 25 de Março já tiverao lugar representações extraordi-
narias.

Trata ò governo de levar a effeito a construcção de um edificio com
as convenientes proporções para o novo theatro lyrico.

Está já escolhido o lugar que para este fim pareceu mais próprio, e
ajustada a compra de algumas casas ali existentes. Para desapropriação
das outras vão fazer-se as diligencias necessárias.

Deu-se principio á extracção das loterias concedidas para a construcção
do novo edificio, e está incumbido o corpo acadêmico das Bellas-Artes de
formular o programma que deve regular o concurso que se ha de abrir
para apresentação das plantas, d'entre as quaes terá de ser preferida a
que, apresentando as condições essenciaes, fôr mais vantajosa quanto ao
custo. 4

O lugar escolhido é o espaço comprehendido pouco mais ou menos no
centro da quadra fronteira ao campo de Santa Anna entre as ruas dos
Inválidos e travessa do Senado.

Entretanto irá continuando a servir o antigo edificio, o qual se acha em
estado, depois das obras de segurança que ha dous annos mandei fazer,
de durar o tempo necessário para concluir-se o novo por modo que nada
se sacrifique do que toca á solidez e perfeição das obras por amor da
brevidade.

Vem aqui a propósito communicar-vos que estão lançadas as bases para
a creaçao e desenvolvimento da opera lyrica nacional

0 governo, tomando em consideração um^iproposta que para este fim
lhe foi apresentada pelo professor D. José Amat, e approvada pelos cfirec-
tores da academia das Bellas-Artes, e do Conservatório de Musica, asse-

.<«

-**-..



81nr

gurou-lhe os seguintes favores, concorrendo assim para a realisaçãode
uma idéa tão útil:

Io Conceder para as representações, duas vezes por semana, o salão
da 2' ordem do thealro lyrico, e o próprio theatro duas vezes por mez
logo que possao ser dadas as representações cm maior escala;

2o Promover e auxiliar a educação e ^sustento de 4 a 8 meninos de
ambos os sexos, como pensionistas cm algum estabelecimento, destinados
á academia de opera nacional, que se ha de fundar como titulo de

¦ ¦¦¦¦- >¦—Imperial—;
3o Fazer com que o Conservatório de Musica coopere pelos meios a

seu alcance a bem da academia;
4o Prohibir, durante 8 annos, que em thealro algum subvencionado

pelo governo, se representem operas lyricas em língua nacional.
Acoroçoada por estes favores, e pela esperança de outros que serão

por certo concedidos, á medida que a empreza se fôr desenvolvendo,
propôz-se uma patriótica commissão, da qual é presidente o marquez de
Abrantes, e que é composta do visconde do Uruguay, barão do Pilar, Fran-
cisco Manoel da Silva, Joaquim Giannini, Manoel de Araújo Porto Alegre,
Dionisio Vega, e Isidoro Bevilacqua, a levar a effeito com brevidade a
creação da referida academia, que ficará constituída logo que se complete a
subscripção de 25 accionistas, ede 75 sócios. Seus estatutos se achão annexos.

0 nascimento da opera lyrica nacional, cujo progressivo desenvolvi-
mento se deve esperar, será mais um meio para a perfeição da arte mu-
sical entre nós, e um complemento da reforma que fiz no conservatório
de musica. Dever-se-lhe-ha a vantagem de serem aproveitadas muitas
vocações de jovens brasileiros dotados de talento, aos quaes se abrirá
uma nova carreira, que lhes assegurará meios de decente subsistência,
e um futuro esperançoso.

Obras publicas.
8 Io

Commissão de engenheiros, e inspecção geral das obras publicas,

Preponderando ainda as razoes que expuz nos antecedentes relatorios^
não tenho levado a effeito a reorganisação destas duas repartições.

A sua reforma entretanto continua a ser exigida pelas conveniências
do serviço, como por mais de uma vez tenho tido a honra de infor-
mar-vos. v :' !

r. i. *, ";<ir ^âhh v ^:r\'r^ \ ^HHb'mm^M ih*::mm$
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Comquanto porém os defeitos da actual organisaçao tolhao a ambas

as repartições o desenvolvimento que é indispensável para que possao
prestar convenientemente todos os serviços para que forao instituídas,
é de justiça reconhecer que os seus empregados coadjuvao o governo
em tudo o que está a seu alcance com dedicação e intelligencia.

tf fij=

§2".

¦4. f; 
'¦ ESTRADAS DE FERRO.

Estrada de D. Pedro II.

è

Prosegue a construcção das obras da primeira secção, na extensão
de dez legoas, contractada em Londres com Eduardo Price.

Em Agosto deste anno termina o prazo estipulado para a conclusão
de todos os trabalhos, e ha bem fundadas esperanças de, que dentro
delle estejao terminados.

0 terreno está preparado em quasi toda a linha para receber os
carris, e achão-se estes collocados em metade delia pouco mais ou
menos.

ir

0 ramal que da estação terminal do Campo de SanfAnna deve ir
ter ao largo da Prainha tem tido pouco adiantamento; mas constituindo
uma pequena extensão, em poucos mezes se poderá concluir, e em
nenhum caso trará embaraços ao serviço do tronco principal.

Aberta ao publico esta primeira secção, é de esperar que desde
logo se attenuem, quando não desappareção inteiramente, os sacrifícios
do thesouro com a garantia de juro. .

0 estudo da topographia do paiz, e das actuaes vias de communica-
ção, demonstra e confirma o que tenho dito,em meus precedentes
relatórios, isto é, que toda a producçâo de serra acima lucrará em ser
exportada pela estrada de ferro, devendo somente este transporte e seu
correspondente retorno dar uma renda superior a sete por cento.

Dados estatísticos, que esclarecem este ponto, se encontrão no lúcido
relatório da directoria da estrada de ferro de Janeiro ultimo^ o qual já
vos deve ter sido presente.

Cumpro porém não perder de vista que a maior importância desta
via férrea depende sobretudo da transposição da Serra do Mar.
Cbnsep a experiência em pouco tempo convencerá

os nossos fazendeiros da excellencia deste meio dte transporte, que* Hie^
poupará consideravelmente as delongas, as deteriorações dos gêneros,

' '7vV
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o as perdas de animaes, que a descida c subida da serra constantemente
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A facilidade que o extenso e fértil valle do Parahyba presta por

toda a parte ao transporte por carros para as estações da via férrea,
fará com que dentro em pouco tempo se abra uma rede de caminhos,

que se prenderáô* ao grande tronco, e enriquecendo o seu trafego, con-
correráõ poderosamente para o melhoramento e progresso de uma
importantíssima parle dc nossa lavoura.

Compenetrada destas vantagens, e desejando cumprir o seu contracto
com o zelo de que ha dado constantes provas, tem-se a directoria
esforçado em fazer proceder aos estudos que exigia a continuação da
linha geral na parte concernente a serra, por sem duvida o ponto mais
difficil de toda ella.

Em additamento ás informações que vos ministrei no anno passado
acerca do modo por que se procederia naquelles estudos, cabe-me hoje
o prazer de noticiar-vos que os engenheiros da companhia, depois dos
exames e investigações que julgarão necessárias, já escolherão o lugar
no qual entendem que com mais vantagem deve ser transposta a cor-
dilheira; e levantarão o traço da segunda secção, cujos planos já forão
apresentados ao governo, e por este approvados com as convenientes
resalvas, as quaes constão do aviso expedido á directoria.

Este traço exige, na passagem da dita cordilheira, obras assaz dis-

pendiosas que, no pensar da directoria, devem ser compensadas pelas
facilidades que apresenta o restante da linha. 0 maximum do declive
obtido na serra é dei : 55. «#

Para a construcção da segunda secção a companhia abrio concur-
rencia, e tem mandado publicar os respectivos annuncios em diversos

paizes. -, i
Emquanto se espera que por este meio se apresentem propostas van-

tajosas, e decorra o tempo preciso para que os concorrentes facão os
exames e estudos que entenderem convenientes, proseguem os engenhei-
ros em novas explorações do terreno, que em grande parte é coberto
de mattas e muito accidentado, tendo, em conseqüência dellas, reconhe-
cido meios de efféctuarem os melhoramentos parciaes na linha no serttidó
da economia, e da segurança das obras. ^

Até a época èm que a companhia terá de tomar conhecimento das

propostas que receber, é de esperar que aquelles estudos tenhão che-

gado ao gráo de madureza e perfeição com que deveráõ ser feitas
a planta definitiva, as secçOès e o respectivo otçamento^ _im de uue
os contractos, quê so então serão feitos, inspirando inteira confiança ás
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parles interessadas, previamente assegurem a construcção de uma ex-
cellente estrada de ferro. i /

A alta do juro, na praça do Rio de Janeiro, e outros motivos que vos
não são desconhecidos, parecem demonstrar deficiência por algum tempo
de capitães no paiz para a realisação desta grande empreza. Assim o
previa o governo quando, ao incorporar a companhia, autorisou única-
mente a emissão de doze mil contos no Brasil, dispondo as cousas para
se chamarem capitães estrangeiros quando fossem precisos, e se desse
a conveniente opportunidade.

Os embaraços, porém, que aclualmenle vedão nas praças commerciaes
da Europa, que lá se tentem grandes emissões de acções, íizerão nas-
cer no animo da directoria o receio de que, podendo elles ainda exis-
lir quando sejão precisas novas emissões, se tenha de lutar com gravissi-
mas, senão insuperáveis, difliculdades.

Por este motivo propôz ao governo a conversão das 60,000 acções que
ha por emittir em obrigações de empréstimo garantido pelo Estado.

O governo, attendendo á importância da proposta da directoria por
qualquer face que ella se encare, julgou que o objeclo dependia de
aturada reflexão.

Mandou por isso, por intermédio do ministério da fazenda, consultar
as secções reunidas de fazenda e império do conselho de estado, cujo
parecer aguarda para tomar a resolução que for mais acertada.

As obras da primeira secção tem sido desde Outubro do anno pas-
sado fiscalisadas pelo engenheiro da companhia, com o qual, tanto o
presente como os futuros emprezarios, tem de se entender directa e
exclusivamente, devendo o engenheiro do governo dirigir immediata-
mente a este, ou á directoria da estrada de ferro, as requisições que
tiver de fazer sobre qualquer ponto concernente ás ditas obras.

Estrada de Pernambuco.

Proseguem as obras desta estrada, e pelo andamento que levão é de
crer que até o fim do anno se ache concluída toda a primeira secção
até a villa do Cabo, e comece portanto a provincia de Pernambuco a
gozar de um dos mais importantes melhoramentos do século.

O governo approvou ultimamente um acto do presidente da provinciaautorisando um desvio da linha traçada além da referida villa, em uma
curta distancia em que o mesmo desvio é demais deumamilha.
s;íJMyesta alteração aconselhada por multas razoes de incontestável
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conveniência, sendo que nao só se diminue a extensão da mesma linha,
evitando-se alguns pontos, e tornando-se menores os declives, mas tam-
bem se poupao despezas futuras de custeio e gastos de transporte.

Os interessados sollicilárão, alérn disto, faculdade para praticarem
outros desvios; o governo porém aguarda ulteriores informações para
tomar a deliberação que a tal respeito parecer mais acertada.

0 engenheiro C. B. Lane foi ultimamente incumbido de examinar por
parte do governo todas as obras já feitas, e as que se estão construindo
nessa estrada pelo lado da sua solidez, economia c perfeição.

Foi igualmente encarregado do exame de algumas questões que tem ap-

parecido acerca da melhor direeção de parle da linha geral, e de outras

que se prendem ou podem interessar a mesma estrada.
i

t*

Estrada da Bahia.

Sinto nao poder ainda communicar-vos a definitiva incorporação da
companhia que lem de tomar a seu cargo a construcção e custeio desta
estrada.

Em meu ultimo relatório noticiei-vos a approvação das plantas e
orçamentos apresentados ao governo, e declarei-vos que algumas duvidas
oceorridas em Londres, relativamente á execução do contracto, tinhão
sido pelo ministro do Brasil naquella corte trazidas ao conhecimento
do governo, e pendião de sua decisão.

Depois destas, novas duvidas ainda oceorrêrão, que forão felizmente
terminadas por maneira satisfactoria.
7 Removido este embaraço, nenhum existe hoje para que se levem a
effeito as obras, senão os provenientes do estado do mercado monetário
na Europa.

0 ministro do Brasil, na ultima data de sua correspondência com este
ministério, continuava a empregar o maior zelo e diligencia para ver se,
mediante seus bons oflicios, se apresentava em breve algum contractador
de confiança, passo que deve preceder ao lançamento na praça das
acçõés de uma empreza desta ordem, e tinha fundadas esperanças
nao só de o conseguir, como também de que, tão de pressa melhorassem
as circumstancias daquelle mercado, seria definitivamente organisada
a companhia, e começarião os trabalhos. r

Faço votos para que assim aconteça, realisando-se dentro em pouco
tempo uma empreza quev apezar dte todos os desejosdo governo, tanto
tem custado a levar-se a effeito com detrimento dò progresso 4e üma
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das primeiras províncias do Império, e retardamento das vantagens, que
o paiz com todo o fundamento espera de tfio importante via de com-
municação. f WtfÉ _ I tf c* V ,=•
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Estrada de S. Paulo.
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Nada posso accrescentar ao que disse em meu relatório do anno pas-
sado acerca desta estrada, visto como as circumstancias que actualmente
embaraçao a organisaçao definitiva da companhia da estrada da Bahia,
influem da mesma maneira sobre quaesquer emprezas deste gênero.

Nao está nas mãos do governo remover inconvenientes que, como
estes, são de força maior: a realisaçao desta estrada de ferro, uma
das que promeltem mais brilhante futuro, depende pois de que melhore
o estado das cousas na praça de Londres.

m

Estrada de Mauá.
• Si-< í £íXÍ% ÍX.tl **>

Continua em bom estado toda a linha desta estrada, na qual nenhum
accidente tem occorrido que deponha quer contra a solidez das obras, quer
contra o zelo da companhia e a perícia de seus empregados.

Fez-se o serviço durante o anno passado, como nos anteriores, sem in-
terrupção de um só dia, resultado por certo apreciável quando se
trata de uma linha férrea singela, que, como vos disse em um de meus
relatórios, foi construída sobre um terreno fraco e alagadiço, e dos
peiores que se podem encontrar para leito de estradas desta natureza.
^^ mm. «i Am, _1

No decurso do anno findo transitarão pela linha férrea — 39,057
passageiros. 

" -
Tendo sido de 31,382 o numero dos que a pecòrrerão no anno de 1855,

deu-se a favor do anno passado um augmento no transito de cerca
de 25 % I . i^fí ':; *^?^?»«! r "¦ : J^p^0t«: °M'pf^

^Produzirão as passagens a renda de Rs. 147:1lOfOOO, daqual,dedu-
u^^^-ksW^^^êÊ^Ê^ aos carros tio serviço da serra na im-
portancia de Rs. 53:425^500, coube á companhia a somma de Rs
93:6840500, sendo superior em 14:122^200 á do anno passado.

A rendando transporte das cargas foi de Rs* 455:3760608, dos quaèsRsr 66:249$04&pertencem ao serviço; dos carros* (e Rs. 90vl27#660 á
coinpaimra^ ouliria^^
com o produeto das passagens, deu a receita geral Rs. 183:8120100*
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ou um excesso de renda de Rs. 23:4000890 sobre a do anno de 1855.
Desde o Io de Fevereiro ultimo deixou a companhia de incumbir-se do

transporte de passageiros e de cargas na serra, entregando esse serviço
inteiramente á livre concurrencia.

O resultado desta medida, aliás muito reclamada pelo publico, foi
encarecer mais o preço das viagens da raiz da serra a Petropolis. Nao
obstante, é de esperar que com mais algum tempo produza os salutares
effeitos que a companhia leve em vista, porque nao ha motivo para
presumir-se que falhe neste ponto a lei geral de concurrencia franca,
nem quanto ao melhoramento, nem quanto á barateza do serviço.

A despeza do custeio, durante o anno de 1856, foi de Rs. 169:264$320,
ou de Rs. 14:1050360 em cada mez. Da renda bruta de Rs. 183:8120100,
deduzida a somma da despeza, fica liquido Rs. 14:547^780, ou pouco
mais de 0,7 sobre o capital realisado de dous mil contos de réis.

Este resultado nao é satisfactorio para a companhia, que já o anno
passado havia appellado para o patriotismo dos representantes da nação
pedindo uma garantia de juro, que a habilite para dividir annualmente
7 °/o pelos seus accionistas pelo prazo de 10 annos, não concorrendo
o thesouro nacional em caso algum com mais de 5 °/0.

Neste sentido passou um projecto na câmara dos Srs. deputados, o
qual pende de 3* e ultima discussão no senado.
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Obras publicas no municipio da corte.

Tendo em consideração as extraordinárias e avultadas despezas, que
pesarão sobre os cofres públicos por motivo da epidemia que flagellou

grande parte do Império, tomou o governo a deliberação, no anno que
findou ,t de suspender a continuação das obras novas que exigião mais
elevado dispendio, ou que erão menos urgentes e podião parar sem prejuízo.
Progredirão entretanto outras das quaes passo a,tratar.

..'-';. '*' .'''¦¦' '' ;r ¦¦¦¦'%¦''¦ j';. ....,..,.... « .....<( .

Gonçluío-se a extensa muralha começada na margeia do rio Maracanã
junto ás cafxas da Tijuca, fazendo-se ao mesmo tempo grandes atterròé
e outros trabalhos, sendo alguns importantes. ^ * m |
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Adiantárato-se m tFabalios do nivelamento, alargan§ento> ec&lçameftto
dá estrada da Tijuca, os quaes tew pot fim nm só resguardar ^ mm
servar os encanamentos que por ali cdrrémrraíis também melhorar o transito

publico.
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* Nestes trabalhos se comprchendem altas muralhas, parapcitos, aterros,
boeiros, e- calçadas feitas na parte mais diflicil da estrada.

¦'..¦"

. 
¦'#

Forao continuadas as obras pertencentes ás caixas de distribuição do

Barro Vermelho, sendo as principaes a continuação das muralhas divi-

sorias, a escavação de grande volume de terras para construir-se outro
lance da escadaria da frente, e o calçamento da rua desde as ditas caixas
até a casa da correcçao. Concluio-se a arcaria c platibanda cm torno
de todo o edifício das ditas caixas.

m ...... *

Proseguirao os trabalhos encetados para acabamento das caixas da Ca-
rioca, e a construcção da grande muralha em frente destas.

No encanamento respectivo também forao feitos diversos reparos por
motivo dos estragos, que nelles e nos terrenos em que assenta causarão
as chuvas.

Junto ás mesmas caixas edificou-se mais uma casa para guardas.
¦»

' No aqueducto das Paineiras tiverão lugar algumas obras n3o só de con-
servação, como para o seu melhoramento.

Concertou-se e alargou-se todo o caminho que se estende desde o
mesmo aqueducto até ás florestas daquelle nome, e destas até o Corco-
vado, construindo-se duas pontes, e muros de segurança.

Foi reparado o antigo encanamento de Maracanã, substituindo-se em

grande parte as anligas e já arruinadas calhas de madeira por tubos de

ferro assentados sobre pegões de alvenaria.

Deu-se começo ao assentamento do de Andarahy Grande para as Três
Vendas no Engenho Novo, e está feito já na extensão de 684 braças. Ao
mesmo tempo alargou-se e melhorou-se o caminho, abrindo-se boeiros

para esgoto das águas pluviaes.
¦í .. -

Em diflerentes pontos forao prolongados os encanamentos d'agua já
existentes, levando-se alguns até grandes distancias para augmentar-se o
abastecimento d'água potável na cidade e seus subúrbios.
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Foi construído um novo chafariz de cantaria na praça da Gloria; res-
tàbelecido o do Lagarto, e reconstruído o de Catumby.

Forão assentadas mais 48 torneiras publicas em differentes pontos da
cidade e dos arrabaldes.
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A conservação das mattas, e o plantio de arvores próprias nas vizi-

nhanças das nascentes e dos encanamentos, tem continuado a merecer
da parte do governo o maior cuidado.

No meu ultimo relatório fiz menção das grandes porções de terrenos
comprados pelo governo junto ás nascentes do Carioca, e nas monta-
nhas da Tijuca, afim de evitar-se o mal que á conservação e pureza das
águas causava a vizinhança de habitações, e a devastação das mattas.

Resta porém ainda fazer-se a acquisiçâo de alguns, a qual todos os dias
se torna mais urgente. Reconheço que a demora nestes casos redunda

quasi sempre em maior prejuízo: tive porém receio de augmentar exces-
sivamente a despeza no ultimo anno pelo motivo ponderado no principio
deste artigo, e por isso adiei a sua compra para occasião mais opportuna-

È' entretanto indispensável que ella se realise assim que as circums-
tãncias o permittirem.

Tem-se tratado com esforço de reparar nos terrenos comprados os es-
tragos que havião soffrido as mattas que os cobrião, plantando-se novas
arvores, e cuidando-se da conservação das existentes.

A algumas das razões que dei no relatório do anno passado, e pelas
quaes não mandei effecluar todos os reparos de que necessita o edificio

* que serve de paço da câmara dos Srs. deputados, aceresceu a da falta
dé uma casa para onde se transferisse a typographia nacional, sem o

que não é possivel levarem-se a effeito os ditos reparos. Entretanto au-

torisèi a despeza necessária para o asseio e renovação de parte da mo-

bilia do mesmo paço. ? :

Concluirão-se os cemitérios das parochias da Guaratiba e Inhaúma, e

o que se mandou provisoriamente fazer na de Jacarepaguá.
k Átitorisei a construcção do da parochia de Irajá, o qual deve ficar

prompto dentro de quatro mezes, segundo as recommendações que nV

Achasse organisadâ a companhia, á qual por decreto n° 17^2 de 29 de

Março do anno passado foi concedido privilegio afim de estabelecer um

serviço de transportes para passageiros e cargas em carros puxados sobre
trilhos de ferro por aáimaes, desde a praça da Constituição até o alto dá
serra da Boa Vista na Tijuca. Já tiverão começo alguns trabalhos prepa-
ratõrios, e, segundo me participou o emprezario, já fêz para a Europaá

leiteommen^^ ^ ::]r:,S'.^: r-r-'-:-i:'
No meu ultimo relatório disse qué, sendo cie evidenfé itíitídádé qtíe

esta tinha e a outra, também projectada nos mesmostermos, é* pára cuja
_»¦•: a ÁS42
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realisaçao foi por decreto n° 1733 de 12 do referido mez e anno, con-
cedido privilegio ao conselheiro Cândido Baptista de Oliveira e a Luiz
Plinio de Oliveira, se completassem, ligando-se em seus pontos extremos

por meio de outra linha semelhante, havia mandado proceder ás expio-
rações e exames necessários afim de reconhecer-se a sua pralicabilidade,
e que estava fora de duvida a possibilidade de abrir-se em tal direeção
uma estrada para carros.

Á vista deste resultado, ordenei que se fizesse uma picada em toda
aquella extensão, servindo desde logo para dar transito a cavalleiros, e
indicar a direeção da estrada com os seus diversos declives.

Acha-se concluída esta picada, tendo a extensão de 6,300 braças, e a
largura de 10 palmos; e como assim se confirmasse praticamente o juizo
que, em conseqüência dos primeiros exames, se fez da possibilidade de
uma estrada para carros, mandei desde já começar o seu alargamento,
para que fique com 30 palmos, seguindo-se a facha da dita picada. Já
está feita por este modo em uma extensão de mais de 500 braças. Isto
facilitará a realisaçao daquelle pensamento, e espero que em poucos
annos se poderá fazer um longo trajecto desde a praça da Constituição,
passando-se pela Tijuca e Jardim Botânico, em carros puxados sobre
trilhos de ferro uté o largo da Mãi do Bispo.
': fefe

Foi melhorada a excellente estrada que em principio do anno passado
se concluio desde o sitio de S. Christovão até a Pavuna.

Não se tendo podido ultimar o ensaio que, segundo declarei no ultimo
relatório, o governo mandou fazer, ordenando a abertura e construcção
de 50 braças de canal no mangue da Cidade Nova, afim de achar-se
praticamente habilitado para contractar as obras do mesmo canal em
toda a sua extensão, não vos posso ainda apresentar o orçamento geral
das ditas obras. ?

Entretanto devo informar-vos que, avista do respectivo plano, aquelle
canal desde o largo do Rocio Pequeno até a ponte do Aterrado não terá
menos de 608 braças de extensão com 55 palmos de largura, sendo guar-
necido de muralhas de pedra de um e de outro lado, e feito de modo
que sempre tenha pelo menos 6 palmos d'água nas marés baixas. Deverá,
além disto, ser atravessado por três pontes de ferro com a conveniente
segurança para o transito de carros, e por mais duas para pessoas a pé,
além de uma represa, de uma grande bacia junto ao largo acima referido,
e de alamedas de arvores, que bordem suas margens. a

Esta importantíssima obra está prpjectada desde muitos annos, eéur-
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gentemente reclamada, já para aformoseamento da cidade, já em relação
á sua salubridade.

A conservação de um mangue como aquelle dentro da capital do Im-
perio, constituindo um foco permanente de infecçao, assaz depõe contra
o nosso estado de adiantamento. *

E pois que já começou o ensaio de que fallei, e se achao promptas
importantes machinas de excavação, e instrumentos que podem servir
para toda a obra, só resta que o poder legislativo autorise o governo para
leva-la a eíTeilo por meio de empreza ou de arremataçao. . • i.

. •

•*•¦¦

Sobre proposta da Illma câmara municipal foi esta autorisada pelo go-
verno para contractar com o intelligente e activo engenheiro William
Ginty a construcçao de um novo mercado, junto á bacia que se tem de
fazer ao pé do largo do Rocio Pequeno. *

Este mercado deve ser construído, segundo o plano apresentado por
aquelle engenheiro, contendo uma linda fachada, e á imitação dos mer-
cados inglezes em sua distribuição interna. Está orçado em 250:000^000
réis que tem de ser despendidos pelo emprezario, mediante o usufructo
do mercado, que lhe foi concedido por 50 annos, salvando-se porém a
hypothese de poder o governo ligar, se assim o julgar conveniente, tal
construcçao á do canal, concedendo-se-lhe maior numero de annos de
usufructo, ou ainda de gozo perpetuo no intuito de diminuir os encargos
do thesouro nas despezas de construcçao do mesmo canal.

A companhia reformadora principiou no dia 7 de Setembro as obras
da abertura e alargamento da rua do Cano, segundo os planos que forão
presentes á assembléa geral, e que precederão a autorisação e favores
por esta concedidos á mesma companhia.

Abrio-se a parte comprehendida entre a rua do Carmo e o largo do
Paço, ficando estas obras concluidas no mez de Janeiro.

Estão promptos os planos e orçamentos para a edificação nos terrenos
da capella imperial, e da antiga ucharia do paço.

Dificuldades porém originadas pelo estado da praça, o alto preço dos
salários, e algumas questões suscitadas a respeito da maneira de se ava-
liarem, e de se pagarem bemfeitorias aos inquilinos dos prédios que a
companhia tem de desapropriar, frcerão com que a directoria suspendesse
os trabalhos, e trate de convocar a assembléa dos accionistas para con-
sulta-la sobre o que deve fazer, e afim de representar ao governo, pe-
dindo providencias sobre os embaraços que encontra, sendo o principal
a base tomada para a avaliação dos prédios.
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É para desejar que taes embaraços desappareçãOj e que a companhia

possa levar avante este melhoramento, ao. qual se ligão tantas esperanças

para o futuro aformoseamcnto e regularidade de outras muitas ruas da

cidade. • • ,
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Teve o governo á sua disposição para o calçamento das ruas desta cidade
a quantia de 200:000#000, votada no art. H § 7" da lei n° 719 de 28 de
Setembro de 1853, e mais a de 600:0000000, produclo do donativo feito

para tal fim pelos accionistas do Banco do Brasil.

Forão applicadas estas quantias ao calçamento das ruas abaixo de-
claradas.

Dellas resta no thesouro, incluídos alguns dos depósitos de 10 o/, que
se conservão para segurança das obras de conservação, apenas a som-
ma de Bs. 23:065 #80*6, que é insufficiente para pagar a maior parte
do calçamento e as despezas de conservação até o fim do anno passado
da rua de Santa Luiza, e o juro dos depósitos, sendo o excesso de cerca
de 45:000#000 réis. **

Pelo systema de parallelipipedos: .¦¦¦¦*.. ,

Bua Direita até a da Assembléa; *
>> de S. Pedro;

da Lapa até o chafariz do cáes da Gloria por um lado, e até a
do Passeio por outro;
da Ajuda;
de S. José; ^
da Assembléa;
do Rosário;
da Carioca;
dos Pescadores;

» da Quitanda;
» dos Ourives;
» do Sabão;

das Violas desde a dos Ourives até a Direita;
da Alfândega desde a da Quitanda até a Direita;
das Mangueiras;
dçParto e seu prolongamento até encontrar a da Carioca, e a,
da Guarda Velha;
dosBarbonos.
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Pelo systema aperfeiçoado de Mac-Adam:
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Rua do Cattete em toda a sua extensão até a ponte do mesmo nome
começando do chafariz do cáes da Gloria;

Continuação da rua da Ajuda pelos largos da Mai do Bispo e da Ajuda
até a rua d» Passeio;

Rua de Santa Luzia desde o largo da Ajuda até o da iMisericordia.
• -7

Pelo systema ordinário: !
A rua do Cattete nas partes excedentes e aos lados da linha calçada

pelo systema de Mac-Adam.
As ruas do Ouvidor, Rosário, Adellos, Sabão, S. Pedro, Violas, e Pes-

cadores, sendo todas desde a Direita até aolittoral.
E com argamassa hydraulica a rua da Guarda Velha.

'' . 7 i"T \*¦ ¦ , w. _

As referidas ruas calçadas pelo systema de paralle lipipedos compre-
hendem a extensão de 10:066,26 braças quadradas.

Ao que o forão pelo systema de Mac-Adam comprehendem a de 5164.
A extensão calçada pelo systema ordinário é de 3:741,74 incluídas

286, que forao aperfeiçoadas com argamassa hydraulica.
„

7 &

¦ ¦¦fu ¦¦•'-.. •••-¦* -'¦"-* ¦'

Autorisou o governo a incorporação de três companhias que se pro-
poenj a construir, nesta cidade, prédios destinados á habitação principal-
mente de famílias pertencentes á classe pobre.

O alto preço a que tem chegado os alugueis das casas pesa fortemente
sobre esta classe, aggravando o mal já muito sensível, que soffre, da ca-
réstia dos gêneros alimentícios de primeira necessidade. c

Devendo aquellas companhias alugar as casas que construírem por pre-
ços inferiores aos que ordinariamente se pagão, e com mais favoráveis
condições, visto como necessariamente lhes ficaráõ por menos do que
aos edificadores de casas isoladas os gastos de construcção, e não exigiráõ
lüpros além de um termo razoável, é evidente o importante beneficio que
o povo lhes deverá. #

O serviço relativo ao apagamento dos incêndios, que era feito sob a
direcção do inspector geral das obras publicas, passou a pertencer ao
ministério da justiça, ficando a cargo do mesmo inspector concorrer para
o? serviço com o pessoal e material, que compõem uma companhia de
bombeiros, constando de 40 homens, e 3 bombas, completamente pre-
^^^^^^f^S^ em diversos pontos da cidade. #
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Municipal, que tem continuado a realisar todos os melhoramentos ma-
teriaes que permittem os seus recursos.

Farei menção dos trabalhos mais importantes.
Forão calçadas diíferentes ruas pelo systema ordinário ou irregular, e

outras pelo de Mac-Adam, comprehendendo as primeiras a extensão de
7.177 braças quadradas, e as outras a de 5.533.

Dotada actualmente com os meios que lhe forão concedidos no art. 12
da lei n° 884, do Io de Outubro do anno findo, trata a mesma câmara de
dar todo o impulso possível a este melhoramento, um dos que a cidade
mais urgentemente reclama. Tem já contractado o calçamento de grande
numero de ruas pelo systema de parallelipipedos.

Em alguns cáes forão construídas muralhas.
Forão feitas 3 pontes sobre o rio Cabeça, na estrada do Andarahy, e

em frente da praça do mercado—Harmonia. j
Em diversos lugares forão feitos importantes aterros.
Continuou-se o desmoronamento do morro do Senado.
Forão abertas novas ruas com as denominações de Santa Isabel, Mattoso,

e Prazeres; continuadas as de D. Luiza até os Canos da Carioca, e da
Real Grandeza até a Copa-Cabana; e alargadas em alguns pontos as da
Harmonia e Catumby.

As quantias que despendeu pela verba dasobras montarão a 226:167^977.

Obras publicas nas províncias.

Amazonas.

Teve começo a abertura da estrada projectada para communicar a ca-
pitai com os campos de Rio Branco. *

Para obras publicas nesta provincia destinou o governo no corrente
exercicio a somma de 16:000$.
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Circumstancias que hão occorrido tem embaraçado a continuação dos
trabalhos para a abertura da estrada que da capital deve seguir até Bra-
gança, e dahi até a provincia do Maranhão, afim de facilitar as commu-
nicações entre as duas províncias. Trata-se porém de dar-se-lhes im-

m-
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Cuida-se também de fazer as convenientes explorações para levarem-se
a eífeito outras duas estradas: uma para ligar esta provincia com a de
Goyaz marginando o rio Tocantins, cuja navegação é tao embaraçada por
numerosas e grandes cachoeiras, e outra para estabelecer a communi-
cação entre ella e a de Matlo-Grosso, devendo seguir pela margem do rio
Tapajós até a ultima cachoeira.

: ¦ - . f '¦ '¦¦''

!

Maranhão.

Os trabalhos do canal do Arapapahy forão no actual exercicio auxilia-
dos com a quantia de 8:000#000.

Nao tenho recebido as informações exigidas sobre o estado desta obra.

Ceará.

A ponte de desembarque que se construe no porto da capital n3o foi
ainda concluída, em razão de grandes dificuldades com que se tem lu-
tado; já presta entretanto algum serviço.

Tencionando o governo incumbir a um engenheiro hydraulico o exame
daquellas dificuldades, espera que o coronel Ricardo José Gomes Jardim
e onclua outras commissões para se encarregar desta. .

Tem continuado a obra da cadeia da capital, faltando para sua conclusão
somente a construcçao de um raio. *

Deu-se principio aos trabalhos da estrada projectada entre a capital
e a cidade do Crato, passando pela florescente villa de Baturité.

Está a acabar-se o grande atterro da estrada de Soure.
A ponte de ferro que o governo tinha mandado, á requisição do pre-

sidenle da provincia, para ser assentada sobre o rio daquelle nome, foi
collocada sobre o de Maranguape, tendo parecido ao mesmo que neste
lugar era mais conveniente.

Não tem sido possível dar ainda começo á grande obra que está pro-
jectada, da abertura do canal que deve communicar as águas do rio de
S. Francisco com as do Jaguaribe nesta provinpia. E entretanto uma das

k obras que o governo tem como mais importantes, e só espera que o enge-
nheiro F. Halfeld termine os trabalhos de que se acha incumbido rela-
tivos ao levantamento das plantas do rio de S. Francisco para encarre-
ga-lo dos estudos necessários sobre aquelle objecto.

0 governo auxiliou as obras destaprovincia com a quantia de 12:000#000.
« Rio Grande do Norte. "><«r 'r: .(.:

A( hi.0'1 &iff'fé
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Clonclulio-se o cemitério publico da capital?
A obra do aterro do Salgado ainda não pôde ser inteiramente acabádâf
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Parahyba. *..

Concluio-se a parte do cáes da capital que eslava em construcção.

Está lambem acabada a cadeia da capital, obra subvencionada pelo
cofre geral, tendo sido dado para ella no corrente exercicio a quantia de
10:000|f000.

Pernambuco.

Não se tem dado começo á construcção da nova ponte do Recife, como
i

se projectava.
O di«no presidente da provincia entende que, tendo sido apresentados

á consideração do governo diversos projectos e planos relativos ao me-
lhoramenlo do porto, e ao estabelecimento de bacias e de dokas, e como

a adopção de qualquer desses projectos importaria a destruição daquella

ponte, cuja importância se elevaria, segundo o orçamento feito, a 800:000$,

não aconselha a prudência que, em taes circumstancias, se dê principio
a uma obra de tanto custo. E demais, tendo-se concluído aponte provisória,

que pela sua solidez promette longa duração, e prestando-se ainda a

velha ao transito de pessoas a pé, nenhum inconveniente ha em aguardar-se

a resolução definitiva que o governo tem de tomar sobre o plano que se
adoptará para o melhoramento do porto.

Alagoas.
¦. 

... 
*

Trata-se da construcção de uma nova ponte sobre o riacho Maceyó
entre a cidade alta e a povoação de Jaraguá.

Mandou o presidente dar principio á abertura de uma estrada entre
esta povoação e o lugar denominado —Mangabeira—, e ao melhoramento
da— do Poço. —

Com a abertura daquella estrada se facilitará o transporte dos gêneros
do norte da provincia para a dita povoação.

Está quasi acabado o cemitério publico da capital.
O presidente mandou proceder a exames e investigações no intuito de

estabelecer-se a mais conveniente via de communicação entre a capitai
e Quebrangulo, cortando as comarcas de Atalaia e Imperatriz, por ser

m linha mais curta entre a mesma capital e a directriz da estrada de
ferro que se construe em Pernambuco.

íTAlém das vantagens presentes que resultaráõ desta estrada, o augmento
dé população e de estabelecimentos ruraes nessa linha torflará pôssitei
per aMj para o futuro, a realisação de um ramal dá dita estrada,de fefro.
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Fizerão-se atterros na estrada da villa do Norte, e reparos na da
Goiabeira.

*#» *

Bahia.
>y¦,¦!*".¦:.'¦: ' ¦ *«, --" ¦ • ¦ l .>-.-:,„.': m " ¦¦¦

Tem continuado os trabalhos para segurança da montanha na capital.
No corrente exercicio destinou o governo para estas obras a somma de

40:000jjf 000, c para os trabalhos relativos aos melhoramentos de que
necessilão osriosGequitinhonha e Pardo a de 20:000$000.

Espirito Santo.

Para as obras do canal de Itaúnas deu o governo neste exercicio a quan-
tia de 1:500#000, e para as da estrada de S. Pedro d'Alcantara a de
4:0000000.

Ainda não recebi as informações que exigi sobre o estado destas obras.

Rio de Janeiro.
"¦ 
yi <

1 As obras da importantíssima estrada de rodagem, que está sendo cons-
truida pela companhia União e Industria, de Petropolis até o rio Parahyba,
e á qual o governo concedeu, em virtude da lei n° 839, de 12 de Setem-
bro de 1855, a garantia de 2°/0, addicional á que obtivera da provincia
do Rio de Janeiro, vão proseguindo com regularidade, sendo fielmente
observadas as condições do contracto, cujas principaes disposições constão
do meu ultimo relatório.

Os trabalhos da Ia secção, apezar das difficuldades do terreno, e das
condições com que foi traçada esta parte da estrada, achão-se muito
adiantados em uma extensão de mais de 5 léguas; e tanto o presidente
da companhia, como o Dr. Manoel de Mello Franco, incumbido de sua
administração superior, tem dado provas do maior zelo na direcçSo das
obras, e na solidez e perfeição de sua execução.

A companhia tem actualmente cerca de dous mil trabalhadores em-

pregados nesses trabalhos, numero que terá de elevar-se á proporção
que forem chegando os colonos, que ella se obrigou a mandar vir nos
termos do contracto que ha pouco celebrou com o governo imperial, e do

qual deve resultar a creação de um grande núcleo de colonisação, que
offereça todas as condições de segura prosperidade, e de um futuro muito
esperançoso. "

Segundo o balanço encerrado em 31 de Março ultimo, tem-se despen-
dido a quantia de 724:0620497 ^_|rs»^|Sfllà-a^f\ fe í
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Esta companhia é a todos os respeitos digna da justa protecção dos

poderes do Estado, e assim o entendeu a câmara dos Srs. deputados, ainda
no anno passado, quando ápprovou a resolução de 20 de Agosto, quê
pende de approvaçâo do senado, autorisando o governo para innovar o
contracto celebrado com a mesma companhia, podendo conceder aos
capitães eíTectivamenle despendidos nas estradas contracladas a garantia
do juro de 2 •/. annualmente, não excedendo os referidos capitães a 3,000
contos, e a garantia ao prazo de 20 annos.

s !

Ainda não começarão os trabalhos da interessantíssima estrada de ferro,

que do porto das Caixas deve ir até a raiz da serra de Friburgo, donde
seguirá até Cantagallo, sendo macadamisada em toda a dita serra, e na

porção que segue de Friburgo em diante. ;
A companhia, que tem de construir e custear esta estrada, já está orv

ganisada, garanlindo-lhe a provincia do Bio de Janeiro o juro de 7 •/,

no contracto que com ella novou o respectivo presidente em data de 3 de
Fevereiro do anno passado.

Consta-me que se pretende, na parte da via férrea, fazê-la servir por
locomotivas, o que, se, como é de esperar, fôr levado a effeito, trará in-
calculaveis vantagens á producção sempre crescente do importante mer-
cado de Cantagallo, e dos lugares adjacentes.

' 
%¦ t ¦¦-¦¦¦¦

Outra obra de bastante utilidade deve brevemente começar na mesma

província. Befiro-me a um ramal que se presta a toda a sorte de vehiculos,
a qual o presidente da provincia já mandou abrir com o fim de ligar as
estradas do Presidente Pedreira e dos Fazendeiros a Belém, lugar de uma
das principiaes estações da estrada de ferro-de D. Pedro II.

São da primeira evidencia as vantagens deste ramal. Basta attender-se
a que terá de pôr em communicaçâo os ricos municípios de Pirahy e
Barra IVfança com a dita estrada, o que desde já facilitará o transporte
pela Ia secção daquella via férrea de mais de um milhão de arrobas de
café annualmente, A sua extensão é de 7,658 braças, e suas despezas forão
orçadas em 98:399|f540 réis. ¦ ih^i

Na estrada de rodagem de Mangaratiba, construída pela companhia
deste nome, deve estar já inteiramente -concluída, e em estado de
prestar-se ao transito publico, a Ia secção que comprehende a extensão de
quatro léguas e m^

Progridem os trabalhos de melhoraníentq da estrada também de ro-
ââgéni áó Presidente Pedreira, e^Mo-^sé muito ^iahtados os que se estão
fazendo para o preparo do leito da estrada áòriM,e dá Sería^ da EsírèÜái

I
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i Dentro de poucos mezes, devem ficar concluídas as obras da grande
ponte de ferro collocada sobre pegões de cantaria polida no rio Para-
hyba junto á villa deste nome, faltando, na data das informações que
recebi, somente o assentamento do ultimo lanço.

Já foi acabada a excellente ponte pensil da Sapucaia, que a companhia
da estrada de Magé mandou construir, despendendo 150 contos de réis,
sobre o rio Parahyba.

Póde-se considerar concluído o canal do Nogueira no municipio de
Campos, na importância de cerca de 319 contos, faltando apenas a ultima
eclusa, calculada em 54 contos de réis, pouco mais ou menos.

No canal de Campos a Macahé faltavao somente para sua inteira con-
clusao algumas excavaçoes nas proximidades da cidade de Macahé, em
cujo municipio se havia construído uma grande ponte sobre o rio daquelle
nome.

Todas estas obras tem corrido por conta dos cofres provinciaes.
0 presidente da provincia tratava ultimamente de abrir, de accordo

com o de Minas Geraes, uma estrada com o fim de communicar o muni-
cipio da Rarra Mansa com o sul daquella provincia. 'm

Paraná. V
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Tem-se continuado nos trabalhos da estrada da Graciosa. Já se acha
perfeitamente acabada a calçada pelo systema de Mac Adam na extensão
de 259 braças; está feito este mesmo calçamento até meia largura em
mais 212braças; e 3,822 achão-se em estado de o receber.

Concluio-se o corte para o desvio do morro do Richo, desde o rio das
Rarrocas até o das Pedras, achando-se nesta extensão de 500 braças pre-
parada a estrada para rodagem com a largura de 30 palmos.

0 enjgenheiro encarregado da construcção desta estrada avalia a despeza
que resta a fazer-se para sua inteira conclusão na somma de 570:000$000,
sendo toda calçada pelo systema de Mac Adam, e prestando-se á rodagçnh

Tem-se feito trabalhos para melhoramento de outras estradas da pro-
vincia. "^ :"¦'¦" ./ ¦f,,';;r>:"'v'"í. "' 
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Santa Catharina.

• Teve grande impulso a obra do çáeç da rua do Príncipe, auxiliada pelo
cofre geral, despendendo-rse a somma de 3:855^570.

Tem p^psegipqo os trabalhos das} quatro importantes estrada^ de q^ie
ià tratei em outros relatórios: p

'¦'¦ " ' '..'7 ' ''-*¦.. ';.''• -..',; 7 7.^-» 7: ¦>-. -,7. ,:-" .;., . ; .

'"';..'-';'V :-7''~ r~ %'. ... ¦'¦'• ,'¦/?•¦¦¦ .'.*

* "' 
»" . 

" - 
', . ' 

« , o;. .-•'<;
•'• ¦';.-.'' 7" ¦ '''''- ' '¦¦ ' '¦ -.7; 7-,. '

¦"./ : 7'7'::' '. 
p

7'_--'-. 
'-.-7. 

,j,. ¦ , 
'

fí' -.' " 
Y;7' Vi'.

S '0# S%f-7«J

*¦'' 7;J- ¦'..,¦' ' 
;¦ 7' " .-.".. '7.7 };* .. /..-/¦ -..-'. ¦-.'¦ ¦'.". '''.• '' ;'. . ¦ 77 V j- , !. ¦•>. ¦_¦:- ¦ ¦l^<- ¦¦¦ 77{$k. ¦ ¦ , ¦ ., '<»•<, ¦; ,"-¦ 7,7 ' -, ¦¦; ¦¦-.-.' '" ¦¦'..¦

¦¦ 
"'•'*¦¦. 

,¦-¦ ¦'.'' -7.7- '¦'!-.'' ' '•^'-¦'¦¦¦7-77 ." j ¦.'' 7 ',' 
; •' '..".' '¦¦¦¦.' 

^ 
* 7: ,i- 77 .¦• .-.. '-¦ ¦'¦'.•.'.¦¦¦¦•;¦ ."^ SSfij' ."-- '• '¦* '"^''. 

iví-.-: ' "

. • ..» ..... .' '-®:.

¦ 
¦'.. 

.'..

Vi ;" 7-7>-7

.7.7-

¦77'.7

...,. ...

.*:*l?C3_Wí$'í2/«t<ít4!«iffw_«
... .- ...,,.,



«*, I VM."

kl*. Das Três Barras a Coritiba.—Forão calçadas 247 braças na Serra.
Ha porém ainda por se calçarem nesta 703.

As despezas com estes trabalhos, e outros que na mesma estrada se
executarão, montarão á somma de 3:6930714. ,

WÊ 
' '',.

i y De Lages.—-Ficarão completamente promptas 20,232 braças de ex-
tensão com a largura de 14 palmos, e abrio-se uma picada com 10 a
15* palmos de largura na extensão de duas léguas para communicar a po-
voação de Santa Isabel com a de S. Pedro de Alcântara, sendo um ramal
da estrada geral para a ultima destas povoações. As despezas com todos
estes trabalhos importarão em 36:9100306.

3a Do Littoral .—Forão construídas algumas pontes, e fizerão-se tra-
balhos na parte desta estrada comprehendida entre a de Santo Amaro e
o rio Cubalão, e em grande extensão do morro dos Cavallos. Despendeu-
se a quantia de 3:200$.

Fazem-se ainda precisas muitas pontes, bem como em diversos lu-
gares estivas e aterros, e calçamentos em 5 morros, cuja extensão é de
perto de 2 léguas.

Segujndo depois até a fronteira da provincia com a deS. Pedro, dahi
a mesma estrada se prolonga por esta até a cidade de Porto Alegre.

Importantíssimos melhoramentos se vão realisar nesta longa via de com-
municação, na parte comprehendida entre a dita cidade e a da Laguna
na provincia de Santa Catharina. Refiro-me, quanto a elles, ao que digo
neste mesmo artigo tratando da provincia de S. Pedro.

4' De S. Pedro ao Paraná passando por Lages.—Forão feitos differentes
trabalhos, nos quaes se despendeu a quantia de 3:9750420. -.

Forão melhoradas as estradas do Tubarão a Lages, do Imaruhy a Lages,
e a que corre ao sul do Araringuá.

Na do Alto Tijücas forão construídas 6 pontes, e 1 na freguezia do ;
Imaruhy.
*j __ \

A despeza em que importarão estas ultimas obras foi de 8:1610020.
O governo auxiliou as obras desta provincia com a somma de 5Í;000#,

sendo a de 21:0000 designadamente para os melhoramentos projectadosna referida estrada do Littoral.

w

*/ .W. ijr
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S. Pedro.fM^mm:n %?fn J!o^  _ .....,._..,,.,
Esta provincia commun^a.-se com a de Santa Catharina por uma es-

t^da* que partindo da capital da primeira, eindoaié as Torres, prosegue
%$>m%> aolongodja,,«ostaat<|a.eidade |aLagujia, na segunda, e dahi
em diante.
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Atravessando territórios em grande parte desertos na provincia de Santa

Calharina, nos quaes fallecem todos os recursos, é por esta razão pouco
freqüentada, e sua utilidade de pequena importância.

Seria porém de máxima vantagem para os interesses de ambas as pro-
vincias, se, oíTerecendo aos viandantes abrigo e segurança, pudesse ser
franca e commodamenle transitada desde a cidade de Porto Alegre até a
da Laguna, que, como se sabe, 4 um ponto importante do liltoral.

No intuito de realisar estas condições, o illustrado presidente da pro-
vincia de S. Pedro formou o projecto de estabelecer um systema de postos
em toda a extensão desta estrada, que é de mais de 60 léguas, destinados
a servirem de pouso e a prestarem todos os soccorros aos viandantes, depois
de ter mandado proceder por uma commissão de engenheiros a minuciosos
e indispensáveis exames e explorações, e entendendo-se com o da provincia
de Santa Catharina.

O resultado destes trabalhos foi satisfactorio, porque se reconheceu que
em toda aquella extensão a estrada é plana, e pequenas dificuldades
offerece, as quaes podem ser removidas facilmente.

iSegundo o dito projecto, devem ser estabelecidos em certas distancias
16 postos com todas as proporções necessárias para accommodarem con-
venienlemente pessoas, bagagens, etc, sendo 9 na provincia de S. Pedro,
e 7 na de Santa Catharina. '/"' m v -

As despezas que exigem a construcçao e arranjos dos edifícios para
este fim, bem como de barcas próprias para passagem dos rios, forão
orçadas em 92:1000000, e o custeio em 19:5160000 por anno; mas esta
ultima despeza poderá ser satisfeita pelo produeto de um módico imposto
que paguem os viandantes. ^

Alguns melhoramentos porém de que carece a estrada, na provincia de
Santa Catharina, exigiráõ mais alguma despeza que nao excederá de 30 a
40 contos de réis.

• . •-. . -.-.-, ..--••¦ - ...-¦¦ ¦..,.?*;,• »- ••¦¦r.r-, ; - .- *"*"riM- -. • "• fí

O governo, ligando a este melhoramento a importância que merece,
autorisou a sua realisaçao, pondo desde logo á disposição dos presidentes
das düás províncias a somma de 41:000^000, sendo 20:000^000 para a
parte pertencente á de S. Pedro, e 21:000#000 para a que se acha na de
Santa Catharina.

Designou também, para realisar-se no próximo exercicio, mais a somma
de*0:OOO0OOO para a primeira* è de 21:0000000 para a^gunda. r

M tivérSa èomeço e proseguem tom a&ttvidade à cònstrüeçSè de alguns
dcfe^õtiso^ e èffecttíou-se iicómtpm na ^rbfinèia
de S. Pedro, a qual deve servir também para invernada. M&m^t
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Para completar-se o systema de communicaçôes entre as duas provínciastorna-se indispensável fazer navegar um vapor de pequeno calado
entre a cidade da Laguna, ponto em que findará a linha terrestre, e a do
Desterro.

¦«• * :' .;/

Tem-se proseguido nos trabalhos da estrada do Mundo Novo, que se
acha quasi completamente concluída. Pelo cofre geral tem corrido as res-
pectivas despezas.,

Outras estradas hão sido melhoradas.
Estão em construcção, por conta do cofre geral, duas pontes e aterros

nos arroios denominados dos Ferreiros, e do Meio, coníluentes do rio
Gravatahy.

Além da quantia referida, destinou o governo para auxilio das obras
desta provincia no actual exercicio, a de 20:000^000.

¦:

I" *

Goyaz.

Tem proseguido os trabalhos da estrada denominada—do Norte—des-
tinada a unir á capital o município do Pilar e o sertão de Amaro Leite
atravessando terrenos férteis, e facilitando ao mesmo tempo a commu-
nicação com a provincia do Maranhão. Achão-se concluídas 11,281 braças
de extensão que importarão em 11:479 #800. .

Foi concluída a estrada para carros desde a capital até a ponte do
Urubu.

___Tem continuado os trabalhos relativos á abertura de outra estrada da
mesma capital á freguezia de Campinas na linha de S. Paulo.

Está acabada a estrada da capital a Jaraguá na linha de Minas Geraes.
Para conclusão das duas referidas estradas, que ainda se achão em

construcção, calcula-se ser necessária a quantia de 30:0470900.
Forão reparadas diversas pontes. *
As obras desta provincia forao auxiliadas com a somma de 8:000«.'..'.; . .', tf •

•k:
Correios. ¦,rv

:?{. fe i -I

Posto que haja notável exageração, senão grave injustiça, da partedaquelles que, suppondo ser praticavel simultaneamente e no mais curto
espaço a perfeição de todos os ramos do serviço publico, entendem queé quasi nenhum o progresso que tem tido ps nossos correios; sou entre-
tanto o primeiro a reconhecer que o seu estado não é ainda tão satisfactorio"
como devemos deseja^ tfe.fefeK r
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Não deve porém isto causar estranheza a quem tiver refiectido, por um
lado, nos obstáculos que ao seu maior desenvolvimento oppoem circums-
tancias que, como já em diversas occasiões lenho ponderado, só o tempo
e os melhoramentos geraes do paiz poderáõ ir gradualmente vencendo, e
por outra parte, nos pesados sacrifícios pecuniários, de que depende a
realisaçao das medidas mais imporlanles, possíveis naactualidade, com-
parando-os com os fracos meios que á sua disposição tem o governo
para tal objecto.

Os melhoramentos que nestas circumstancias ha sido possível levar a
efleilo, parece-me todavia que não tem sido esquecidos.

Tem elles em geral sido tendentes a estender e ramificar as linhas dos
correios, e a dar mais algum desenvolvimento, regularidade e ordem ao
serviço. •.. ,

Forão, durante o anno findo, estabelecidas as seguintes linhas:
Enlre S. Fidelis e o Vallão dos Veados, entre Santo Antônio de Padua

e Cantagallo, e entre Itabapoama e Bom Jesus, na provincia do Bio de
Janeiro; entre Campinas e Sorocaba, passando por Itii, na de S. Paulo;
entre Bagagem e Patrocínio, na de Minas Geraes, sendo restabelecida a
de Cabo Verde; e entre Brejo e Caxias, na do Maranhão.

Forão também creadas novas agencias, sendo 2 na provincia da Bahia,
5 na do Maranhão, 2 na do Piauhy, 6 na do Bio de Janeiro, 3 na de
Minas Geraes, e 1 na de S. Paulo.

Achareis annexos dous mappas. Um contém a designação de todas as
agencias estabelecidas em cada uma das províncias, e outro a das novas
linhas de correios creadas desde o anno de 1854.

Vê-se que o numero total das agencias é de 426, tendo sido estabele-
cidas, desde o principio do dito anno até hoje, 70.

0 grande numero das novas linhas creadas, e das que tem tido maior
desenvolvimento desde o mesmo anno, como mostra o respectivo mappa,
é uma prova de que o governo tem procurado satisfazer, quanto lhe ha
sido permittido, a esta necessidade da população.

As vantagens assim conseguidas são palpáveis.
As communicações que havia, por exemplo, entre a provincia do Piauhy

e a cidade de Caxias se fazião duas vezes por mez: hoje cruzâo-se ali no
mesmo tempo 4 correios.

Acha-se também elevado entre a capital da provincia de Minas Geraes
eá cidade de S. João d'El-Rei o numero de correios^ que era de 5 por
mez, a 15, gozando deste beneficio tanto os ditos pontos extremos como pá
itóérmediarios^v-:í.;;:;^::-;r- ftâlf^

Realisou-se um importante melhoramento no serviço dá cóMücção das
m
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malas entre as províncias do Rio de Janeiro e de Minas Geraes, celebra--
do-se com o cidadão Mariano Procopio Ferreira Lage um contracto no
qual obrigou-se a fazer transportar em 64 horas de Petropolis a S.
João d'El-Rei, e em 75 ao Ouro Preto, as malas da corte, sendo o
regresso em iguaes prazos, e devendo fazer-se 15 viagens redondas por
mez, sob pena de pagar fortes multas. Foi estipulado o preço de 36:0000
annualmente.

Ha o projeco de completar esta linha, estendendo-a até á Diamantina,
centro de todo o commercio do norte da provincia de Minas; e para reali-
sa-lo aguarda o governo somente o recebimento das informações que jáforão exigidas.

Deu-se mais regularidade ao serviço da conducção das malas entre as
cidades de Santos e de S. Paulo, e entre as capitães das províncias do
Maranhão e do Piauhy, tornando-se a communicação mais fácil e freqüente.

Apezar porém das vantagens resultantes do augmento das linhas de
correios, e das providencias parciaes tomadas a respeito da conducção das
malas, nunca será possivel conseguir-se perfeita regularidade em tal ser-
viço, emquanto se não levarem a effeito algumas medidas geraes que des-
truão as principaes causas que a isso se oppoem.

As longas distancias em que das administrações dos correios se achão
as agencias, são por certo uma destas causas, porque difficultão a inspecção
constante e activa que sobre ellas se deve exercer.

0 meio mais conveniente para chegar-se a este fim, parece-me que seria
o de approximar as agencias, estabelecendo pelo menos uma em cada mu-
nicipio, e sujeitando-as á inspecção immediata de autoridades superiores
creadas por districtos. Poder-se-hia adoptar para circumscripção de taes
districtos a mesma das comarcas, e serem investidos daquella autoridade
os chefes das agencias estabelecidas nos lugares que fossem designados,
dando-se-lhes vantagens correspondentes á posição que oecupassem em
relação aos outros agentes seus subordinados.

Outra causa é a falta de rendimentos certos para os agentes.
Segundo a organisação do correio, tem elles direito a uma porcentagem

sobre o rendimento das respectivas agencias. Sendo porém na maior partedellas quasi nenhum tal rendimento, cabem a estes empregos tão insig-
nificantes vantagens, que quasi se podem considerar na ordem dos gratuitos.

Dahi resulta, em primeiro lugar, a dificuldade com que de ordinário
se luta para encontrar-se pessoas em convenientes circumstancias quese prestem a servi-los, e quando seja ella superada, ninguém deixará de
reconhecer que não é possivel esperarnse que, em geral, os nomeados
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cumprão suas obrigações com zelo e interesse, pois que lhes é necessário
empregarem-se em outros misteres que lhes forneção meios de subsistência.

Accresce que nem sempre se pôde usar de rigor para com elles, porquesendo semelhantes empregos na maior parte dos casos verdadeiros ônus
sem vantagens correspondentes, com a maior facilidade os abandonão,
passando-se mezessem que seja possível achar-se quem os queira oecupar.

Em algumas províncias, e particularmente nas de Matto Grosso e de
Goyaz, as excessivas distancias por sertões completamente deshabilados
que separao as povoaçOes, difficultão por tal modo e por tão dilferentes
motivos as viagens dos estafetas, que se não pôde obriga-los á regulari-
dade em sua marcha. .

»

Assim, por exemplo, desde a villa da Constituição, na provincia de S.
Paulo, até a povoação de SanfAnna do Parnahiba, na margem do Paraná,
é mister atravessar mais de 100 léguas, e era toda esta extensão apenas
existe uma pequena povoção logo adiante daquella villa. De SanfAnna
ao Pequiry ha cerca de 80 léguas, e 70 do ultimo ponto á cidade de Cuiabá,
sendo todas estas vastas extensões completos desertos.

Facilmente se imagina quantos obstáculos terão de vencer em tao longos
trajectos os respectivos estafetas, sem encontrarem abrigo e soecorro em
parte alguma, e sendo até obrigados para se alimentarem a recorrer á
caça. E como se poderá razoavelmente obriga-los a fazerem taes viagens
em prazos restrictos, quando tantos e tão ponderosos motivos tem a allegar
para justificarem as faltas, sem haver meios, na generalidade dos casos,
para se verificar se são reaes? _

Parece que o meio mais próprio para se obviar a este grave incon-
veniente será o de estabelecerem-se pontos em distancias de 20 a 25
léguas, nos quaes os estafetas possão descansar, e receber os auxílios de
que necessitarem trocando ahi as mallas.

Existindo estes postos, e sendo assim reduzidas as viagens a espaços
mais curtos para cada um dos estafetas, não só cessará a maior parte
das privações que actualmente soífrem, como farão as mesmas viagens
em tempo proporcionalmente menos longo, e será então possível conhe-
cer-se da realidade dos motivos por elles allegados para justificação das
faltas que commetterem. imêi||i.;.£..,?¦•!-^

Qualquer dos expedientes lembrados porém, cumpre se reconheça, im-
portará um acerescimo considerável na despeza publica. ^i
jp E comquanto eu entenda que. a regularidade dos correios e a m aior
celeridade de sua marcha mereça e justifiquei

i se fizerem, porque, além de concorrerem para facilitar e desenvolver as
relações sociaes, attestão a civilisação do paiz, não se pôde deixar de

R. I. * 14
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convir que não cabe nas raias das attribuiçôes do governo decretar taes
medidas, «em prévia autorisaçao do poder legislaüvo, e sem quese voiem
os fundos para isso necessários.

0 serviço do correio urbano na corte tem tido algum desenvolvimento,
e é feito actualmente com mais regularidade. Ainda se acha porém com
proporções muito acanhadas para o ponto a que deve attingir.

Para facilitar este serviço foi dividida a cidade em oito districtos, que
são percorridos quatro vezes por dia por carteiros especiaes, entregando
carlas, e visitando e recolhendo de 32 caixas, que estão collocadas em
differentes pontos, as que se lanção nellas, para o seu destino.

O modo deste serviço está regularisado por instrucções que expedio o
director geral dos correios, s

No ultimo anno o movimento do correio urbano foi de 48,564 cartas,
numero muito superior ao que teve lugar no anno anterior.

i
¦¦ 

...'¦¦. 

¦ 
...

As exigências do serviço obrigarão o governo a mandar admittir dous
escripturarios addidos na administração do correio de S. Paulo, e outros
«__ afdous na de Minas Geraes. «

Com a admissão também de dez escripturarios addidos na administração
do correio da corte, medida tomada o anno passado, e da qual fiz menção
em meu ultimo relatório, foi possível fazer-se uma nova e mais profícua
divisão das turmas.

Anteriormente o serviço de tarde só podia ser feito pela quarta parte
dos empregados da Ia e da 2a turmas, alternando constantemente: hojeé
igual o numero dos empregados que trabalhão de manhãa e de tarde.

As disposições dos decretos n09 1682 e 1694 de 28 de Novembro e de
24 de Dezembro do anno passado, alterando em parte os regulamentos
annexos aos de n05 399, e 639, de 21 de Dezembro de 1844, e de 27 de
Setembro de 1849, bem como as outras medidas tomadas ao mesmo tempo,
e de que igualmente tratei no relatório anterior, tem produzido os re-
sultadosque se esperavão. \\

Reconhecendo a necessidade, cada dia mais urgente, de dar-se melhor
organisaçao á directoria geral dos correios, não só com o fim de dota-la
de meios de acção de que carece para o desempenho de suas funeções,
como para facilitar o seu expediente no tocante ás relações constantes
quç entretem com a secrptaria de estado dos negócios do império, trata
o governo de expedir instrucções, pondo a cargo da mesma directoria
todo o expediente qne concerne aos correios, e que é feito pela dita
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secretaria, devendo ella sollicitar para este fim directamente as ordens
do ministro.

E para que esta medida produza melhor o effeito que se tem em vista,
resolveu transferir a referida directoria para o edificio da secretaria, man-
dando fazer para este fim as obras necessárias, cuja pequena importância
será altamente compensada pelas vantagens que se devem colher.

A insufficiencia das casas em que se achão a administração do correio
da côrle e as das províncias, continua a ser um grande embaraço para
a regularidade do serviço e sua maior fiscalisaçao, e para se adoptarem
certos melhoramentos.

Já tenho por vezes notado este inconveniente, e declarado que tratava
de mudar a administração da corte para outra casa que offerecesse as
convenientes proporções. Nenhuma porém se tem encontrado que a estas
condições reuna a de sua posição central, o que é não menos indis-

pensavel.

: Ao intelligente e zeloso director geral se devem alguns trabalhos de
reconhecida vantagem.

Citarei os seguintes: ^h r w
1° A formação de um mappa das linhas de correios da provincia do Bio

*de Janeiro. . .
Projecta o mesmo director traçar a respeito de todas as províncias

mappas semelhantes a este e levantar um mappa geral dos correios do Im-

perio. Carece porém ainda de informações, que já forão exigidas dos pre-
sidentes das províncias. V •

2° A impressão de uma collecção de cerca de oito mil nomes das mais

uotaveis povoacões do Império, indicando as estações dos correios por
onde lhes é dirigida a correspondência. ..,.,, '* -

3o A organisação de um almanack contendo por ordem alphabetica

cerca de dez mil nomes de pessoas desta cidade com as suas moradas para
facilitar a entrega das cartas. -

Já expedi ordem para que este almanack seja revisto todos os annos,

afim de se fazerem nelle as alterações necessárias.
a R ,

O rendimento dos correios tem continuado a crescer.

No ultimo exercicio subio a 258:1910076, tendo sido orçado em réis

495.2840651. l S ;:; ,? - -.: v -,, . -v ; m

No anterior deu a somma de 236:192*971; No de 1854 a 1855 foi de

réis 236:1920971. Eno de!853 a 1854 deBs.218;599#604.
¦$j'a*1 t.-. jtfj
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Uma tabeliã que se acha junta mostra qual a renda arrecadada em
cada uma das differentes administrações.

A despeza montou a 297:712^514 rs., constando da respectiva tabeliã
a parte relativa a cada uma das mesmas administrações.

Comparadas a receita e a despeza, acha-se um dclicit de 39:521 #438
rs. Cumpre porém observar que, se entrasse em conta a conducção, que
é feita gratuitamente pelos correios, de toda a correspondência official,
desappareceria semelhante déficit.

O movimento geral das cartas e mais papeis expedidos por todas as
administrações, como consta especificadamente de um mappa annexo,
foi de réis 4:308#916. Sobre o que teve lugar durante o anno anterior
apresenta o excesso de 665,761 cartas e mais papeis.

Concluindo este artigo, eu faltaria a um dever de justiça se não cha-
masse vossa attenção para o estado em que se achão os empregados das.
repartições dos correios quanto aos seus vencimentos.

São estes realmente tão mesquinhos, que não só deixão de guardar
proporção com o pesado trabalho que prestão taes empregados, mas são
manifestamente insufficientes para as primeiras necessidades da vida.

São além disto inferiores aos que tem, em geral, os das outras reparti-
ções publicas. Entretanto o serviço do correio é um dos que exigem
mais trabalho e maior assiduidade.

Disto resulta o inconveniente que já acima notei. Mesmo nas capitães
de muitas províncias, é já mui grande a difficuldade em que se vê o governo
para encontrar pessoas habilitadas e nas condições de bem servirem, que
queirão aceitar mesmo o lugar de administrador. Actualmente se verifica
este facto na capital da provincia do Paraná, onde não tem sido possivel
preencher-se aquelle lugar que ha muito tempo se acha vago, apezar das
diligencias que se tem feito, por não se encontrar pessoa a quem con-
venha, tendo as necessárias qualidades.

No estado de carestiados gêneros alimentícios, e do alto preço das casas
em quasi todas as províncias, não se deve por certo esperar outra cousa at-
tendendo-se aos mesquinhos ordenados que vencem muitos dos mesmos
empregados. ,

No correio, como em todas as repartições, o pessoal é a primeira con-
dição da regularidade e do bom desempenho do respectivo serviço. E
por sem duvida não pôde ser elle bem escolhido quando os vencimentos
que se offerecem são tão tênues que nem chegão para a mantença da vida.
O empregado zeloso e intelligente que, por falta de meios, aceita um
emprego tãó mal remunerado, somente o oecupa èmqüanto não alcança
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outro qualquer meio de subsistência mais vantajoso, ou vê-se obrigado a
distrahir-se do cumprimento de suas obrigações, empregando-se em outros
misteres com prejuízo do serviço publico.

Com vencimentos taes quaes sao os dos empregados do nosso correio,
poucos melhoramentos se podem esperar neste ramo da publica adminis-
tração. - *

A continuação deste estado importa mesmo flagrante injustiça, que o
poder legislativo de certo se apressará a reparar, elevando a respectiva
tabeliã, ou autoiisando o governo para isto, dentro dos limites que em sua
sabedoria julgar convenientes. *

Paquetes a vapor.
•>•*¦¦ _& 

*
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Tendo sido approvado pelo poder legislativo no anno passado o con-
tracto que o governo celebrou com a companhia Brasileira de Paquetes a
Vapor, innovando o que existia, acha-se já em execução quanto á linha
do Sul.

Não tendo porém sido ainda possível pô-lo igualmente em pratica na
linha do Norte, o governo, attendendo aos motivos allegados pela mesma
companhia, prorogou por 8 mezes a duração do antigo contracto para
esta linha por decreto N. 1831 de 8 de Outubro ultimo.
........

A navegação entre o porto do Rio de Janeiro e a cidade da Victoria, a
cargo da companhia Mucury, tem continuado a ser feita nos termos e
segundo as condições do respectivo contracto.

Não tendo sido ainda votada no senado a resolução que passou na ca-
mara dos senhores deputados approvando, na parte relativa á subvenção,
o contracto celebrado em 14 de Maio de 1856 com José Rodrigues Fer-
reira para a navegação entre o porto do Rio de Janeiro e o de Santa
Catharina com escalas, e attendendo á representação que lhe dirigio o dito
emprezario, prorogou o governo por 8 mezes os prazos que forão estabele-
cidos nas condições Ia e 9a do referido contracto para encorporaçao de
uma companhia, e para ter principio a navegação segundo as condições
estipuladas.

Tem sido entretanto mantido regularmente o serviço feito nos termos
do contracto que por aquelle foi innovado.

&feip§j£
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Apezar do revés que no anno passado soffreu a companhia Pernambu-
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cana perdendo o seu primeiro vapor, nao desanimou, e mandou construir
outros dous em Inglaterra, dos quaes um já chegou, e o outro ó esperado
brevemente. Com elles será novamente começada a navegação que por
aquelle acontecimento nao pôde continuar.

% Síqm ¦ ifí 't

Attendendo p governo á representação que lhe foi feita por parte da
companhia Santa Cruz, prorogou até o fim do corrente anno, por decreto
de 30 de Abril ultimo, o prazo que lhe havia sido concedido para fazerem
os seus vapores uma só das duas viagens mensaes, a que é obrigada. Tem
havido regularidade no seu serviço.

Em virtude da autorisação concedida ao governo, forão alteradas, por
decreto N. 1928 de 25 do mez passado, algumas das condições annexasao
de N. 1038 de 30 de Agosto de 1852, e com as quaes foi contractada esta
navegação.

¦ '¦•..*¦ ¦&"¦*¦-. ''¦.'"¦. t| '!

Achão-se annexas ás novas condições.
!'' ¦*'%' f

Navegação interna.
> 
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. A companhia que tem a seuv cargo a navegação deste rio e de seus
affluentes continua a desempenhar com regularidade o serviço a que se
obrigou em conformidade do novo''contracto celebrado com o governo
imperial em 2 dè Outubro de 1854. f '

Todavia, no tocante a colonisaçaò, posto que se tenha esforçado por
preencher as condições impostas por âquellé contracto, tendo importado
desde a sua organisação 1,061 colonos e trabalhadores pòrtuguezes, seus
esforços não tem sido coroados do êxito qüe se esperava.

Tratou a companhia,de conformidade com o pensamento do governo,
de crear desde logo núcleos de colonisaçaò em differentes localidades, é de
preparar os elementos para realisar mais tarde a colonisaçaò em ponto:vFí'.7 j," ¦;, ...v .7.js,,a -77 f:',j « , 
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grande, applicando para esse fim p produeto das terras que lhe forao
concedidas.
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Obstáculos porém provenientes já da má índole dos colonos escolhidos
e dâ falta de recursos que a legislação ainda offerece para çoagi-lps
promptanierite jao eumprim já das enormesdes-
peps que |§p sfidp obrigada a fazer com o pessoal assalariado para
apromptar casas e os commodos necessários para receber os colonos ,
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desconcertarão por tal modo os cálculos da administração da companhia,

que ella vio-se forçada a recorrerão governo, expondo a impossibilidade
em que se achava de proseguir em sua empreza, a não lhe ser augmen-
tada consideravelmente a subvenção que lhe fora marcada.

O próprio presidente da companhia, com a franqueza e boa fé que o
caracterisão, expondo o estado da companhia, pedio ao governo a insti-
tuição de um exame severo em todos os seus livros e correspondência ?
afim de comprovar as suas allegações.

O governo imperial, ligando ao objecto a importância que merece,
mandou proceder a esse exame nos livros da companhia, incumbindo-o
ao honrado contador do thesouro nacional, Antônio José de Bem. Este
funccionario, depois de fazer todas as investigações que entendeu neces-
sarias, reconheceu que a companhia não podia marchar sem um grande
augmento da subvenção existente, e apresentou ao governo uma demons-
tração na qual procedeu com o maior discernimento e cautela.

Essa demonstração foi remettida á secção dos negócios do Império do
conselho d'estado para consultar sobre o requerimento da administração
da companhia.

A secção foi em sua maioria de parecer que se elevasse a subvenção

pedida; senSo pelo que toca á navegação propriamente dita, ao menos
na parte concernente á colonisaçao, a qual havia aggravado aposição
da companhia e absorvia grande parte de sua renda, collocando-a em
más circumstancias.

Reconhecendo o governo a verdade do allegado pela administração da
companhia, e não podendo fugir á evidencia resultante dos cálculos e
demonstração que lhe forão oflferecidos, trata de ver se pôde pelo credito
concedido para a colonisaçao innovaro contracto nessa parte, melho-
rando um pouco a posição da companhia até que a Assembléa Geral con-
ceda uma autorisação que o habilite a rever todo o contracto, e a conceder
uma subvenção que livre a empreza dos prejuízos certos com que ora
carrega, e que a vão collocahdo em posição muito critica.

Para que possais tomar sobre o objecto uma deliberação acertada
mandei reunir todos os esclarecimentos necessários para vos serem pre-
sentes com a demonstração a que me referi.

Elles vos convencerão da necessidade do augmento da subvenção, e
estou firmemente persuadido de que não recusareis a autorisação de que o

governo carece. '"'¦ ^ 
V'"I'Í^:

Nâoha quem hoje desconheça a imporUncia desta companhia:
São bem patentes os benefícios que tem provindo da navegação do Ama-

¦^Ê^0$0^^M^ éttes èimméráí ^sèm receio dé errar, à èlévaçáo,
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a contar-se do tempo em que foi encetada, da renda da provincia do* Pará a mais do duplo.
E daquellas emprezas que, uma vez começadas, creão tantos interesses
*" _t •

legítimos e por tal fôrma concorrem para o desenvolvimento do paiz, que
não é mais possível recuar-se da idéa e do pensamento que presidirão
á sua creação.

* Limito-me a estas considerações deixando de expor outras em apoio da
necessidade da autorisação pedida, porque ellas occorreráõ por certo á
vossa illuslração e patriotismo logo que examinardes os documentos que
serão remeltidos.

Rio Jequitinhonha. ,
", ¦ . -fe

¦#

Tem continuado os trabalhos relativos á navegação deste rio. '
Diversas pontes tem sido feitas sobre riachos e vallões, praticando-se

nestes ao mesmo tempo as excavações necessárias para os tornar mais
viáveis em algumas partes, e aterros e estivamenlos de atoleiros em outros
pontos: »

A estrada aberta pela margem direita do Jequitinhonha desde a po-
voação do Salto em Minas Geraes até Belmonte, cuja extensão é de cerca
de 38 léguas, tem sido não só conservada, mas aperfeiçoada.

O setviço de policia estabelecido no baixo Jequitinhonha para pro-
tecção da navegação se mantém com a possível regularidade.

Prosegue-se na desobstrucção e limpeza do canal Poassú, e está se tra-
tando da reparação do porto do Matto.

O commercio feito pelo Jequitinhonha tem augmentado notavelmente
depois que se tratou do melhoramento deste rio.

v A quantidade de sal transportado por elle, que anteriormente não ex-
cedia de 14 a 16 mil alqueires annualmente, tem successivamente crês-
cido, a ponto de ter sido no ultimo anno de 51,480.

Nota-se o mesmo desenvolvimento commercial, quanto a outros ge-
neros de consumo no norte da provincia de Minas Geraes.

Rio de S. Francisco. ? -
' *j •¦':"-;¦•'¦•,¦*• A >'.."'¦'' 'fe,.-''"-..''.'-. fe "' .-."¦¦. \' '-? '¦' fe ' '' ^-i' 
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v Tem continuado o engenheiro F. Halfeld nos trabalhos de que está
encarregado relativos á organisaçao das plantas deste rio em toda a ex-
tensão do seu curso desde a cachoeira do Pirapora até a sua barra no

1 Apezar porém de todo q esforço que tem empregado, ainda se não achão
inteiramente concluídas, porque, não se tendo limitado o ditp engenheiro

*
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a um estudo superficial do leito do rio, formou um vasto plano de tra-
balhos minuciosos e completos, á vista dos quaes se fossa ter uma idéa
perfeita da direcção do rio, profundidade do canal navegável, correnteza
das águas, configuração das margens, obstáculos que se oppoem á na-
vegação e meios de os remover, etc.

Espera entretanto apresenta-los completamente acabados até o fim do
corrente anno?

Ü

Rio Vaccaedhy (província de S. Pedro).
* <S

Tendo o presidente da provincia mandado proceder a um novo reco-
nhecimento deste rio, afim de habilitar-se para formar um plano mais
seguro e conveniente dos trabalhos, que devem ser executados para o
tornarem francamente navegável, e havendo sido esta commissão satis-
factoriamente desempenhada pelo official engenheiro a quem foi incum-
bida, e que o percorreu e examinou na extensão de 38 léguas até o ponto
de sua confluência com o Jacuhy, ordenou que, segundo instrucções
que formulou, se desse começo a esses trabalhos, os quaes se achão já
muito adiantados, de modo que no próximo verão deverá o rio offerecer
navegação franca desde Porto Alegre até a villa de S. Gabriel, podendo-a
dar, mesmo neste inverno, a embarcações pequenas.

Rio Pardo (provincia de S. Pedro).

Mandou o presidente da provincia proceder a trabalhos da limpeza e
desobstrucção neste rio até a confluência do —Pardinho—e deste ponto
até o Passo da colônia de Santa Cruz.

>' E obra de manifesto interesse para esta colônia, porque facilita o trans-
porte dos seus productos abrindo communicaçâo directa com o rio Jacuhy.

Foi dada por arrematação pela quantia de 10:400^000, e teve já prin-
cipio.

,. 

-•-.. -;' 
¦

Agricultura.

«

Com o auxilio que o governo se propoz a prestar aos nossos fazendeiros,
facilitando-lhes por meio da sociedade Central de Colonisação, e das que
se crearem nas províncias, a acquisição de colonos industriosos, é de
esperar que a nossa agricultura vá melhorando.

Comquanto alguns senhores de engenhos de assucar, e fazendeiros de
café tenhão já introduzido em seus estabelecimentos importantíssimas ma-
chinas dai mais modernas, as quaes vão apresentando excellentés resul-
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tâdds, esses exemplos entretanto nao tem sido por ora seguidos éfti larga
eSeála, já poíqué é muito difificil exlinguir em unS 0 espirito de fdtina, já
porque outros lutão para isso com diíliculdades que tòs não são desço»
nhecidas. ..*'.*
• Naò me demorarei reproduzindo e desenvolvendo as considerações quê
sòbrè este objecto tenho éxpeftdidd em outros relatórios.

Em matéria de tão vital interesse para o paiz, e que tem sido por certo
um dos objeetos da vossa mais seria e aturada meditação, fora ocioso dizer o

que deve estar presente ao vosso espirito.
0" governo tèm continuado a promover pelos meios a seu alcance, e

coadjuvado pela sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, a introducção
e uso de machinas e a cultura de plantas, que tem podido obter, de mani-
festa utilidade para a nossa producçao, de algumas das quaes tem mandado
vir sementes de paizes estrangeiros.

Pará a cultura do trigo especialmente tem-se distribuído grande quan-
tidade de sementes de diversas procedências, e espera-se o resultado doá
ensaios feitos nas províncias de S. Paulo e do Paraná, para em mais larga
eScála se tratar de novamente introduzir e haturalisar a cultura deste cereal

qfté tanto deve enriquecer, como outr'ora, a nossa producçao agrícola.
Apezar de todos os esforços empregados, diversos obstáculos e diffi-

culdades tem entorpecido e embaraçado o regular andamento da empreza

que tomou a si a companhia denominada—Pharol Agrícola—de esta-
bèléfcer títna fazenda normal ha proximidade desta corte, onde praticamente
s§ ffióstrem os melhores methodos de cultura, os instrumentos é utensílios
agrários mais aperfeiçoados que estão em uso n'outros paizes, e onde se

pÔsáâ melhorar a raça dós animaes de lavoura.

#¦¦
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Jardim Botânico da Lagoa de Rodrigo de Freitas.
-'.¦
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Tendo sido comprehendidas na deliberação tomada pelo governo/á qual
me refiro nó artigo —Obras publicas — , de mandar suspender as obras
menos urgentes que corrião pela respectiva inspecção gerafno municipio
da (iôrté, as que tinhão sido còíneçadas neste jardim, apèftãs ÍÓrãò âli feitas
algumas dè pequena importância durante o âimõ findo, fedüzindo-sé á
conclusão da arcaria que leva água para o estabelecimento, ao rebaixa-
mento do açude, reparos nos tanq^ assentamento dè
uma torneira para uso nâo só do mesmo estabelecimento, tomo também do

lÜnia 'dair 1tírass^qWmuito %6livMi S§l|§l á efleltò e a dã rêctíficaçtl
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do leito do rio Macaco, que atravessa os terrenos do Jardim, e a construcção
de um boeiro destinado a dirigir as águas deste rio para a lagoa vizinha,
afim de se evitarem os damnos que são causados freqüentemente pelas suas
enchentes. 3

** •*''"'"¦"''

De outras obras também necessárias tenho feito especial menção em
meus anteriores relatórios, aos quaes me reporto.

í Não tem sido possível realisar grandes melhoramentos materiaes neste
estabelecimento, já por ser mui limitada a somma que lhe é destinada, já
pelo pequeno numero de braços que se empregão em seus trabalhos.

Foi recebida do Jardim Botânico Kew (em Inglaterra) uma remessa de

plantas preciosas, de cuja cultura se tem tratado. " ¦ • .
A bombonassa (planta que fornece a palha para a fabricação dos chapéos

de Guayaquil) tem prosperado, achando-se muito desenvolvidas, em sua

maior parte, cerca de 600 mudas remettidas da provincia do Amazonas

por ordem deste ministério. De algumas dellas já se começa a extrahir

palha para aquelle fim.
Foi renovado o contracto feito com o mestre fabricante dos referidos

ehapéos, o qual continua a ensinar no estabelecimento alguns escravos de
menor idade. É notável o aproveitamento destes á vista dos trabalhos que
executão.

Sobre proposta do illustrado director do Jardim acabo de ordenar que
a referida fabrica seja franqueada a pessoas livres}íquequeirão dedicar-se á
nova industria. .

Esta deliberação pôde produzir bons resultados, e ser muito útil gene-
ralisando mais um ramo de industria sobre objecto de grande consumo.

Neste intuito officiei ao provedor da Santa Casa da Misericórdia lem-
brando-lhe a conveniência de serem aproveitados alguns menores dos
expostos daquelle pio estabelecimento, concorrendo a Santa Casa cornos
alimentos e vestuário durante o tempo da aprendizagem. 

^

E posto que já se possa contar no Jardim Botânico com a colheita de

palha fornecida pelas plantas ali cultivadas, a qual vai em augmento,
reiterei todavia as ordens expedidas ao presidente da provincia do Ama-
zonas para continuar a remettèr regularmente novas mudas, parte das

quaes farei distribuir pelas pessoas que as quizerem plantar, por ser este ©
meio mais prompto de generàlisar a sua cultura, que é facilima.

-'¦.

Jardim Botânico do Passeio publico.
U^Ui?

;Níida^erme.p|fereçe,a acrescentar ap gue íenho exposto por di%en^
occasiflfes sobre o estajp ^pjip^isfeptppp^"' ,'¦<'-..- ¦... <.-- 'fe - fe1 -: ¦ *¦ -.:•'¦ fe!'fe ¦, ¦ fe' ¦ -."¦y}--''•¦<¦ ' ^fefef'\;>'
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Nenhum melhoramento tem tido pela razão que é assaz conhecida — a
insulficiencia dos meios pecuniários que lhe são destinados. >

Nao me ha sido possivel por este motivo realisar o projecto, que tinha
concebido, de aformosear aquelle lugar, tornando-o, sem grandes despezas,
um ponto agradável de reunião e recreio para o publico, cousa de que
tanto carece esta cidade. , *

Lembro-vos a conveniência de autorisardes o governo para supprimir;
a administração do estabelecimento, dando-se destino aos seus actuaes
empregados, e tornando-o uma dependência immediata da inspecção geral
das obras publicas.

A economia que resultaria nas despezas que ora se fazem, e o auxilio de
uma dotação annual de 10 a 12 contos durante dous annos, permitlirião a
realisação de algumas obras mais necessárias, sendo as principaes a sub-,
stiluição do grande muro que cerca o jardim por grades de ferro, a
renovação das que já existem no interior, a construcção de alguns repuxos, ,
e um ajardinamenlo que seria conservado pelo trabalho de africanos livres
dirigidos por um feitor, que fosse ao mesmo tempo jardineiro, e por um
ajudante.

Industria.

¦é *'.

O estado das fabricas auxiliadas pelo governo, existentes na corte,^
continua a ser quasi o mesmo que tenho exposto em outras oceasiões.

A de galões, pertencente a Fructuoso Luiz da Motta, tem traba-
lhado, e promette desenvolvimento.

Nella seempregão algumas machinas movidas por força de homens.
A de papel do finado Zeferino Ferrez trabalha com machinas mo-

vidas por água.
Limita-se á fabricação de papel ordinário, produzindo 32 resmas por

dia.
..¦'¦.<¦ ti .''.,

A da viuva Gaillard fabrica papel semelhante, mas em maior
quantidade.

A de vidros de S. Roque tem ultimamente ido em decadência.
O estabelecimento de fundição e de construcção naval da Ponta

d'Arêa vai sempre em progresso. \, ,;.«.;,. • ,*#,.
A officina de machinistas continua a promptificar machinas de vapor

de differentes forças, tendo além disto feito uma locomotiva hydraulica, <
uma prensa hydraulica de grande força, engenhos, etc. : > % 
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s f

117

A fundição tem preparado differentes trabalhos e peças, algumas das

quaes são notáveis pelo seu extraordinário tamanho e perfeição de obra.

A ollicina de caldeireiros de ferro tem construído differentes caldeiras

de vapor, os pontões necessários para o cáes d'Alfândega, 2 vapores, etc.

No estaleiro forão construídas duas barcas a vapor, acha-se outra em

obra, e concertárão-se 30 barcas também de vapor e 5 embarcações de

vela.
No fim do anno passado tinha em effectivo serviço 667 operários, sendo

160 escravos, e 505 livres, dos quaes 207 nacionaes.

A fabrica de seda da imperial companhia Seropedica tende a prosperar,
segundo as informações recebidas.

Mandou-se contractar na Europa operários hábeis, que dar3o grande
impulso a esta importante industria. A seda tem-se por vezes reconhecido
ser da melhor qualidade.

O governo provincial do Bio de Janeiro concedeu ultimamente a esta
companhia uma subvenção annual de 30:0000000 por espaço de 4 annos,

para ser applicada exclusivamente á acquisição de terras, de operários
livres, e de machinas; bem como á formação de viveiros, e ao custeio do
estabelecimento.

A companhia obrigou-se a receber um certo numero de meninos pobres

para aprenderem o fabrico da seda, e a generalisar quanto fôr. possível
esta nascente industria, uma das que promettem mais esperançoso futuro.

Fui informado de que, á vista da excellente qualidade das amostras da
seda, que tem sido remettidas para a Europa, alguns capitalistas tem

procurado entender-se com pessoas residentes aqui acerca da conveniência
de se fundarem fazendas e estabelecimentos em que se trate de produzi-la
em larga escala.

* 
Segundo me consta, forão animadoras as respostas, e portanto é de

presumir que, em tempo mais breve do que se esperaria, a cultura da
amoreira e o fabrico da seda constituão uma nova e muito valiosa fonte de
renda.

Da provincia de S. Pedro também tem sido enviadas para a Europa
algumas amostras de seda já preparada, apresentando os exames feitos
sobre ellas satisfactorios resultados. ^

 
¦!: ,¦¦ * 

¦*'¦•"¦•* 
.-.,

O rebanho de carneiros merinós que se mandou vir da Allemanha para
a referida provincia de S. Pedro, no anno de 1854, afim de propagar-se
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ali esta raça, no intuito de introduzir a industria da ISa, tem crescido sendo
o-seu numero, no fim do anno passado, de 224.

Ultimamente tomou o actual presidente a deliberação de o distribuir
em lotes por fazendeiros acreditados e zelosos, com o fim não só de melhor
desenvolver á sua propagação, mas também de alliviar o cofre provincial,
pelo qual tem sido feitas todas as despezas.

¦

, <
*

Acaba de .organisar-se na provincia das Alagoas uma companhia com o
fim de estabelecer uma fabrica de fiar e tecer algodão, e uma fundição.
Acha-se já levantado o capital de 150:0000000.

Sendo a provincia de Goyaz abundante de minas de ferro, e havendo
a maior conveniência em ser elle ali fabricado, pois que é importado
por alto preço todo o que se consome, o presidente contractou com um
cidadão, mediante o empréstimo de 10:0000000, o estabelecimento de
uma fabrica nas immediações da capital.

"& I H¦..,#-. -?

Do respectivo mappa annexo a este relatório constão os privilégiosconcedidos sobre objectos relativos á industria.
;.. ,

Industria Nacional.Sociedade Auxiliadora da
'•__a«S!iPÍ

"w r. i ..%

Incessante em seus esforços para desenvolver a nossa agricultura e in-
dustria, tem esta Sociedade continuado a auxiliar o governo com as suas
luzes, estudando e esclarecendo, por intermédio de suas differentes com-
missões, todas as questões em que ha sido consultada sobre objectos con-
cernentes a taes matérias. *

Grandes serviços tem também prestado ao paiz por meio dos artigos e
noticias que publica regularmente o seu periódico, e pelas informações
que directamente ministra a muitos lavradores, tornando eonnecidos os
processos de cultura deque tem tirado vantagens outros paizes, e mostrando
d© «pie modo e com que meios *em chegado a© gráo de adiantameato sem
queseachão. _,

Merece especial menção, como trabalho de grande utilidade, o—Ensaio
sdbre^ melhoramento dasraçascaváHare8~,puMicaa0n0-anné passado
pelo seu secretario perpetuo honorário o Dr. Frederico Leopoldo CesatBurlamaque, e impresso por ordem e a espensas do governo.O melhoramento destas raças é uma necessidade urgente, e em um
paiz novo como o nosso, nâo%astando qwse#ulg^isem^s*ons^ecéÍtos
e regras pea-aue destruírem os haMtos ^a <^na, cumpre ^qiiew podeiep
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do Estado proporcionem meios para dar-se impulso á realisaçao de tal
melhoramento, mostrando-se por factos e exemplos a applicaçao de taes
preceito, e regras, e desperlando-sc assim o interesse individual.
> Acaba esta sociedade de reformar os seus estatutos definindo melhor

as attribuiçôes das suas differentes commissões e classificando e subdividindo
mais methodicamente os trabalhos em que tem de occupar-se.

O governo os approvou por decreto n. 1927 de 25 do mez findo.
Muito maiores serviços poderia ella prestar a bem do desenvolvimento

de nossas industrias e do progresso geral do paiz, e principalmente pro-movendo a instrucçao agrícola e industrial, se dispuzesse de mais recursos
pecuniários. A subvenção que recebe dos cofres públicos, limitada a 4
contos de réis annuaes, é um bem fraco auxilio para que possa desempenhar
sua missão como convém.

....

Entendo que farieis um beneficio importante ao paiz dotando-a com
mais largos meios, e aproveitando assim a dedicação com que ella se
applica a estudar e dar impulso aos melhoramentos que reclamao aquellas
importantes fontes de riqueza publica.

Mineração.
¦ 7*m-- 7.,'

• -

H

Em meu anterior relatório, tratando dos trabalhos de exploração exe-
outados nas minas de carvão fóssil ultimamente descobertas nas margens
do Arroio dos Ratos, na provincia de S. Pedro, expuz sobre a sua qualidade,superior ao das minas do Herval até então exploradas, o juizo das pessoascompetentes que o tinhão examinado, bem como o resultado dasexpe-
riencias que se fizerão, empregando-o em embarcações movidas por vapor.

t O que á este respeito disse tem sido confirmado por novos exames e
experiências. '¦ ., ^ - H , S. n êm r i;
? Não resta hoje duvida sobre a utilidade d'este carvão.

% Se *) que até agora tem sido descoberto não é o majs próprio para a na-
vegaçáo de barra fora por nao ser de primeira força, serve todavia com
grande vantagem para a navegação interna. ; $ |g
§ E com effeitó o que se consomme nos vapores de guerra que estão em
serviço da provincia, e também em alguns partiçulare%que se empregão
n'esta navegação, : í j mm^ á -BiSÁ^ mmí n% ^mu hm

Serve igualmentepara caldear e foiçar o ferro e para muitos outros
usos, o ainda nao se perderão as esperanças; de «queiacontintiaçao das
explorações traga em resultado o descobrimento de carvão de melhor
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Em vista d'isto mandou o governo continuar os trabalhos nas reíeridas
minas.

Desde Janeiro de 1855 em que tiverão principio até Novembro ultimo
a porção de carvão que se extrahiu foi de 614 toneladas.

Trata-se de abrir novos furos em outros logares nas proximidades no
intuito de encontrar-se outras veias ou bancos carboniferos mais impor-
tantes por sua qualidade e riqueza.
*** •... *i /"\ a //"**

Se assim acontecer, a situação das minas em distancia apenas de l 1/2
legoas do porto de embarque no Jacuhy, d'onde se viaja até Porto-Alegre
em vapores, gaslando-se somente 4 á 5 horas, assegura incalculáveis van-
tagens aquella provincia e á lodo o império.

O governo, além dos auxilios prestados em annos anteriores poz á dis-

posição do presidente da provincia, no corrente exercicio, a quantia de
20:000 #000 para ser applicada aos referidos trabalhos.

Tendo sido visitadas e examinadas por um mineiro que foi da provin-
cia de S. Pedro ás minas de carvão de pedra existentes nas margens do
rio Tubarão na provincia de Santa Catharina, informou ter encontrado no
lugar denominado Tiririca, e em outra paragem, 5 legoas adiante, cama-
das daquelle combustível, declamando que é de excellente qualidade, o

que foi confirmado, á vista de amostras, pelo director em chefe das minas
da provincia de S. Pedro.

As novas explorações e exames encaminharáõ o governo no emprego
dos meios a seu alcance afim de chegar ao resultado que se deseja, de se
descobrir afinal minas de carvão de superior qualidade.

Na provincia de S. Pedro, cerca de meia legoa do porto de embarque no^
Jacuhy, no lugar da freguezia de S. Jeronymo, encontrou o mineiro en-
carregado dos trabalhos das minas carboniferas do arroio dos Ratos,

pedra balearia hydraulica em bancos de espessuras variáveis, sendo um
de 19 palmos, e outro de 60, e em profundidades também variáveis de 23
a 40 palmos, o que verificou em differentes furos.

Posto que não se tenha ainda procedido a trabalhos regulares para se
reconhecer a sua abundância e extensão, todavia informando o mesmo è
engenheiro que em seus trabalhos tem sempre achado pedra calcaria de
differentes grossuras, e sendo de muito boa qualidade as amostras que se
tem extrahido pela sonda, deve-se crer que uma nova fonte de riqueza se
abre á provincia.

Assim só aguarda o governo as informações que exigi acerca deste objecto
para sobre ellas providenciar pela maneira que parecer mais conveniente.

Tendo sido sujeitos a exame no Museu Nacional alguns fragmentos de um
"•-/¦¦'..... 
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" _combustível mineral encontrados nas fraldas do morro do Francez na ilha

de Fernando de Noronha, foi classificado como anthracito.
Sendo esle mineral applicavel para differentes usos, e demais indicando

algumas vezes a sua existência a de depósitos de carvão de pedra, ogo-
verno recommendou ao presidente da provincia de Pernambuco a sua
exploração.

Limites.
¦ 
:$*f.'
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Em meus anteriores relatórios tive- a honra de communicar-vos que,apezar das disposições do decreto n. 297 de 19 dc Maio de 1843'
que fixou provisoriamente os limites da provincia do Bio de Janeiro
com a -úe Minas Geraes, havião-se suscitado duvidas e conflictos enlre
as autoridades do municipio de Campos, e dos que lhe são fronteiros
na provincia de Minas Geraes, em razão dc se nao acharem, quantoa esta parte, estabelecidos com a sufficiente clareza e precisão todos
os pontos por onde devem correr as linhas divisórias. Disse-vos, poressa oceasião, que o governo incumbira um engenheiro de proceder aos

f exames e mais trabalhos necessários afim de verificar e demarcar
aquellas divisas, regulando-se strictamentejjelas determinações docitado decreto.
_^ "**.Com effeito tiverao principio estes trabalhos, levantando o dito enge-

| 
nheiro a planta de uma secção comprehendida entre dous pontos, a cujorespeito maiores duvidas havião apparecido: forão porém interrompidos,
porque o mesmo engenheiro passou a oecupar-se com outra commissão'

Não só por esta razão, como porque a referida planta não esclarece
íSatisfacloriamenle o ponto principal das questões por aquelle lado, ereconhecendo o governo que a completa solução das difficuldades

depende de exames mais aceurados, acaba de ordenar aos presidentesd*ambas as províncias que de commum accordo encarreguem de novos
trabalhos sobre esta matéria dous engenheiros, dando-lhes as conve-
nientes instrucções para se dirigirem, marchando sempre de perfeitaintelligencia e combinação.

O governo aguarda o resultado destes novos trabalhos para tomar aresolução que lhe parecer mais acertada, a qual sujeitará á vossaillustrada consideração.
Tendo-se também suscitado duvidas e conflictos de jurisdicção entreas autoridades locaes por motivo das divisas que separão os municípios
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.*-*-

, r ' ' -

: *'¦'¦¦"¦¦

' 

¦ 
¦.

¦ í ¦
¦¦«

•¦'-. • 
'

.'¦' ¦_.. . -''.'.r"--''.-;-



¦ 4

'¦¦'¦wl?
y.iMK"-

122 »*

s

da Barra Mansa, e do Bananal nas províncias do Rio de Janeiro, e de
* pão Paulo, como já tive occasião de referir, acaba o governo de ordenar
semelhantemente aos presidentes destas províncias que facão proceder
ao reconhecimento dos pontos por onde devem correr laes divisas,

*""'¦¦¦

encarregando destes trabalhos a dous engenheiros, que serão por elles
nomeados de commum accordo, c dando-lhes as convenientes instrucções.

Á vista do resullado de seus trabalhos, que serão sujeitos ao vossq
conhecimento, poderá o governo tomar desde logo medidas que evitem
a reproducção daquelles conflictos, até que o poder legislativo fixe
definitivamente, como muilo convém, os limites das duas províncias,
tanto na parle de que tenho tratado, como em outras, a respeito das
quaes ha trabalhos pendentes na câmara,dos Srs. deputados.

Muitas duvidas tem havido lambem sobre a verdadeira linha de limiles
entre as províncias do Paraná e Santa Catharina, e urge que sejão re-
solvidas.

• ¦.':.'¦''¦¦

Pela câmara dos Srs. deputados foi votada o anno passado uma
resolução autorisando o governo para esle fim. Pende ainda, porém,
de ser approvada pelo senado.

Finalmente são duvidosas em alguns pontos as divisas da provincia
do Ceará com as do Piauhy e do Rio Grande do Norte, as de Sergipe
com as das Alagoas, as de S. Paulo com as de Minas, e ainda entre outras
províncias. 0 governo trata de obter informações a este respeito mais
positivas e mais claras. '• 
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No período que tem decorrido desde o encerramento da passadalegislatura, abrio o governo pelo ministério a meu cargo diversos créditos
supplementares á vista de necessidades urgentes e indeclináveis do serviço
publico.

;__ • fe fe'-, •: fe ' -fe '" ¦"- feífe felfe Y fft? fe'-fe * "¦¦- .'

Pertencem ao exercicio de 1855 a 1856 os que constão dos decretos nM
1832 e 1856 de 18 de Outubro e de 24 de Dezembro do anno findo;

O 1°, na importância de i:725#350 réis, foi destinado a satisfazer des-
pezas relativas á aula do commercio, provenientes:

Da gratificação de 1:200#000 rs., que vencia o seu director;
Da de 300^000 rs. concedida ao empregado que auxiliava os trabalhos

da respectiva secretaria;
Dá de 1800000 rs., também concedida ao porteiro; *Do exeesso de 450350 rs. na despeza relativa ao expediente da ditasecretaria. -^ :
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¦¦•, As tóferidas- gratificações forão apenas continuadas no dito exercício,

tendo sido nós anteriores pagais pela verba das eventuaci 
'"

0 2o credito, na importância de 2,529:0060682 rs., foi motivado péfisseguintes despezas; f ¦
De 2P,*88:009|564 rs., rcalisada por occasião da epidcihia dó cholèra '

,niorbus com a prestação de soccorros á população das dilTerenles pro]vincias que forao acommettidas, c com as providencias e medidas tomadas
pelo governo para combater a mesma epidemia;

De 141:6060865 rs., procedente do augmento de subvenção concedida
á companhia de navegação e commercio do Amazonas com a novaçãodó
seu contracto, a que precedeu autorisação do poder legislativo; da sub-venção dada á companhia de reboques a vapor na provincia de Sergipe
em virtude do respectivo contracto, já approvado pelo mesmo poder; e dacreação de novas agencias de correio em diflerenfes províncias, em queessa necessidade foi demonstrada; '
^ Dé 107:0430534 rs., proveniente do augmento do pessoal, e elevação
dos vencimentos dos lentes e empregados das faculdades de Direito e deMedicina, em virtude dos novos estatutos; , , m

De 39:0090303 rs., procedente do excesso de despeza com a impressão
das leis e de actos do ministério do império, e do augmento de vencimentos
concedido por lei aos correios da secretaria de estado •

De 30:1870049 rs., em conseqüência da creação de novas cadeiras de
instrucção primaria no municipio da corte, e elevação de vencimentos dos
professores, em virtude da reforma feita neste ramo do serviço publico»De 15:0410920 rs., em virtude do augmento de vencimentos dos con-
selheiros de estado, marcado por lei; *

De 4:182^480 rs., por causa do excesso de despezas que houve com osalimentos dos trabalhadores e escravos da nação empregados no Jardim
Botânico da Lagoa, em razão da alta geral dos gêneros de subsistência;

De 4:1400033 rs., de vencimentos abonados a 4 marmoristas empre-
gados em trabalhos na Academia das Bellas Artes: n 

• ! -'
De 385^934 rs., excesso que se verificou Kaver na verba—Obras

publicas do município da corte.— -^11*1* ^
Destas despezas, as que são relativas ao augmento de vencimentos dos

conselheiros de estado, ás subvenções das companhias de navegação doAmazonas e de reboque de Sergipe, ás faculdades de Direito e de Medicina,á instrucção primaria na corte, ao augmento dosvencimentos 4os correiosda secretaria do Império, sommando a quantia de >Rsi 294:6790368
posto que fossem autòrisadas por actos dó poder lègKjãtivo, não tinhâo
sido ainda contempladas na decretação dos,respectivos fundos.
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ÍVSo daixaifei de pbserv^r que, explui$los-$e a 4espeza feita pov motivo
da referida epidemia, a SQ(iima das outras cabcrií nas sobras do credito
sptyrç $$ dfispezas, se q governo, se achasse autorjsadq para appliea? a»
consignações de umas ás outras rubricas da lei do orçamento. Basta atten-
der-se a que, sendjO o excesso de R$. 341:597#H8, importarão em Rs.
67^:456^Q5Q as sobras $ que me refiro, ainda paga a despeza extraor-
dinaria dc Rs. 104;838S4i8., anlorisada pelo decreto n° 041 de 20 de
Janeiro de 1852, com a garantia do juro de 5 °/o aos capitães empregados
na construcção da estrada de ferro de D. Pedro II pela verba « Obras
Publicas Geraes. »

São relativos ao exercício de 1856 —1857 os créditos que cpnslãodos
decretos nos 1864 e 1868 dç 3 e,24 de Janeiro, 1886 de 14 de Fevereiro,
e 1917 de 4 de Abril.

O primeiro, na importância de 39:880^000 rs., foi destinado a preenchei
a insuficiência da somma votada para a impressão das leis e (jjpg dççrçtos
e mais actos do governo, e a satisfazer vencimentos concedidos a empre-
gados addidos á secretaria de estado, de accordo com a autorisação dada
ria resolução n° 781 de 10 de Setembro de 1854.

O segundo, de 60:000#000 rs., foi exigido pela necessidade de se satis-
fazer maiores despezas, occasionaxlas pela creaçjo. de colônias militares?
e desenvolvimento de algumas já creadas. - -^— ~|, 

| g
O terceiro de 130:000^000 rs., teve por fim oceorrer ás despezas pro-* venientes dos trabalhos que forão começados para a abertura do canal dor

mangue junto ao aterrado da Cidade Nova, dos quaes tratei no lugar
competente.

O quarto, de 15:458#191 rs., foi destinado Io ao pagamento dos verç-
cimentos do mestre de dansa de S. A. Imperial, e de Sua Augusta Içmãa, na
importância de 1:013 #888; 2o, asupprir o acerescimo de despezas que
Houve no Jardim Botânico da Lagoa, pela carestia de gêneros alimentícios*
e pela admissão de 16 colonos chins, com o vencimento de 320 rs. diários
além do sustento.

Mais minuciosamente encontrareis justificados os créditos de que vos
tenho dado conta nas tabellas demonstrativas, que acompanhão a proposta
do ministério da fazenda.

-* ¦ ¦ ¦ ¦;>$-<'¦-¦'¦ "m
**> ¦ ; t "<'Vm

§ Tenho cumprido, como me foi possível, o dever que a lei meimpSe
sentindo não o haver feito tão completamente quanto desejava. -

Bio de Janeiro, 3 de Maio de 4857. >¦• ¦
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Mappa da vaceinacaV» praticada no Império desde Julho de 1*55 a Junho de 1856.

PROVÍNCIAS.

Sexos.

.7*
Município Nmifci
gío de Janeiro....
Bahia.....
Pernambuco
Maranhão
Amazonas
Alagoas. ... i...,..
Mato Grosso... .*.'.Minas Geraes
Parahiba
Paraná........;;;?
S. Pedro do Sul...
San Ia Catharina...
Sao Paulo......

Total....

"3

Condições.

•*&«

i

1.362
7ÍÚ

1.300
305

Í.807
42

145
47
32

801
221

1.126
118
480

1

1.187
055

.118
têa
652

47
91

.....

910
206
944

72
484

OS

fiakl

1.38.
809

1.552
330
790

72
142
47
31

103
354

1.576
135
444

1

I
8.498 6.44Í

1.136
502
872
170

1.5G9
17
94

......

608
73

494
55

520

8.769 6.174

Resultado
da vaccinação.

<T5

es

e I
§

*

«o
O

«

Oi

O

_!

1.689
1.026
1.837

8;i7
1.798

50
185

í
1.612
299

1.656
146
396

........
318
341
69

• •••._..
38
45
47

<
l—«u
te•—<
>
O
cs}

o

HOH

• «••••
104
197
36

396

830
27

240
94

561
1
6

"35*

99
24

217
8

172

11.032 J.591 2.320

2.519
1.371
2.424

500
2.369

89
236
47
36

1.711
427

2.070
190
964

14.943

Secretaria d'Estado dos Negócios do Império 12 de Fevereiro de 1857.

Exfracçào dal I
vaccina. I

(Jváeu\xçocó. I
'_; I

I
55- I-T* I

v» _O '"* I
___* mm ¦

I I

Municípios o Frr-
gm-xias que a

vaccinaçao eoiii-
lireliciiclc.

Capital C 9 Mim.
Capital 0 20 Mim.
Capital somente.
Capital e 5 Mtin.
Capita! somente.
Capital c J Mun.

Capital somente.
Idem.
Idem.
Capital o 8 Mun.
Capital e 5 Mun.
Capital 8 Mun. e 5 Freg.

**•
*5Ê SS._J
65í 1.06J

I 552 1.051 I

N/In remeltérlo mappas as Pro-
vinciár do Cearái Pará, Sergi|>e,
Piaiihy, Kio Grande do Norte, Es-
pirito Santo e Cóyaz. A varrinarâo
do Amazonas hesó de Acosto a De-
/ombro de 1855: a de Minas licdo
l.° semestre de 1856, a do Paraná
do 2.° semestre de 1855.

Fausto Avgvfto d'A guiar.
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Ouadro estatístico do resultado dos trabalhos da Faculdade de Medicina da Corte no anno de 1850.

Movimento das Aulas

Matricularão-se
Forão ap-( Plenamente .,

provados l Simplesmente
Forão reprovados
Perderão o anno
Deixarão de fazer acto...
Não se habilitarão
Fallecèrão ... ,
Tirarão Carta
Doutorarão-se. ,

Curso Medico.

oa osc

CM

5
3
2

9
9

oc

CO

41
24
14

o
cs
c
<
o

50
32
16

oac
<
o
-O

33
22
il

oe
G

<3

«o

30
17
11

1
1

H
O

Curso Pliarma-
eculico.

os
S c

o
oi

168
107

54

1
3

27

1
1

oss

CO

O
P<.-5

Observações.

6
1
2
3

8
3
4

H
O
H

I

15
5
6
3

183
112

60
3
1
4

3
7

27

e _g~___ '¦'-- i-~£ 5 V-"! -55 3gSaaa-aBBEaSta5aaaaaaaa-! T i'* -BBW-*' * BSBSBBaB

Alem dos 27 alumnos que tomarão o gráo, doutorarão-se mais
10 que deixarão de faze-lo no anno de 1865. Forão considera-
dos habilitados para exercerem sua profissão no Império 3 Ale-
dicos estrangeiros, 1 Cirurgião, 1 Pharmaceutico c huma Par-
teira. Forão admittidos a exame, durante o anno lectivo, uo
Curso medico: no 2.° anno 1 que foi approvado plenamente;
do 3.° anno 12, dos quaes 3 forão approvados optime cum Iau-
de, 2 plenamente, 2 simplesmente, c ò reprovados; do 4.° anno
12, 2 approvados optime cum laude, 8 plenamente, e 2simples-
mente; do ò.° auno, 14, 1 approvado optime cum laude , 11
plenamente, e 2 simplesmente; do 6.° anno 7, 2 approvados
optime cum laude, 4 plenamente c 1 simplesmente No Curso
Pharmaceutico no 2.° anuo, 1 approvado plenamente, c uo á.°
anno 2 approvados simplesmente. _ __ ____

Naturalidade dos Estudantes.

Cursos.

Medico
Pharmaceutico

«C3
a-
CS

cS
f-a
ca

2 8
1

oo
-Gs

Ph

C/3cS
O
fcD
C3

4

-G

PQ

5

¦•vi.iíi

" «. »> 1 __ li
P! aC Ç3 ao

_S- 1_ _ *Â
Cu •—« « o
£j p_; __ C/_ Cf) »•=< *=« g*
~1 _05~ 

13 17 4 168
.... 10 1 1 is
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Mit&ptê aentonstrativo aa venwUaaa aa» mutrleuMá* tto« C«f 1*000 meMco e jphaãvnaceutica aa JFatcui-
aaae ae JtMetMicina an Carte t*o otttto Mectiva ae É8S7.

CURSO MEDICO.

Annos.

Alumnos matriculados

0%

8

m

8

3.<

8

4L.<

42

_£ oO. C.

50 33

Total.

149

CURSO PHARMACEUTICO

Anuo*.

JL< fc.< a.« Total.

C3

___o_

150

Secretaria distado dos Negócios do Império, em 15 de Abril de 1857.— Xfaüéíò Awaueta a'Aauiaã\
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Quadro estatístico do

- 

¦

'
. 

¦

*•

resultado dos trabalhos da Faculdade de Medicina da Bahia no anno de 1830.

Movimento das Aulas.

Curso Medico.

Matricularão-se
Forão ap- S Plenamente...

provados f Simplesmente.
\ Forão reprovados...

i^^Perdêrão o anno ...
Deixarão de fazer acto ...
Não se habilitarão......
Fallecêrao

UTirárão carta...........
Doutorarão-se ,

o
fi
fi
<

o
fi
fi
<

<M

O
fi
fi
<
o
CO

oc
fi

o

O
fi
fi
<
o
só

18
16

1
1

17
12
¦ 2

46
28
17

o
fis
<
o

Curso Pharma-
ceutico.

46 29 29
28
16

1

26
2

26

-**?
H
O
H

O
fi
fi
<

1
2

185
136

38
2
5
4

o
fic

OI

28

16
6
7
1
2

oc
fim

CO

12
6
6

¦<

H
O
H

30
12
14

1
2

O
Q .

P5

1
8

215
148
52

3
7
4

Observações.

í
8

28

No principio do anno Icctivo doutorarão-se nove alumnos que o deixa-
r3o de fazer no tempo competente em razSo de se acharem commissionados
pelo Governo. Pelo mesmo motivo forão examinados no decurso do anno,
46 estudantes; a saber: 1 do 1.° anno medico, 10 do2.«, 10 do 3.°, 8 do
4.°, 9 do 5.°, e 3 do6.°; e do curso pharmaceutico, 1 do 1.° anno, 3 do
2.o, e 1 do 3.° Verificarflo-se 3 Diplomas de Doutores em Medcciua confe-
ridos por Falculdades Estrangeiras. Houverão 2 exames de Pharmacia na
conformidade das Resoluções de 29 de Julho de 1835, e 4 de Julho de 1836.

Fizerfio exame pratico de Pharmacia e tirarão o titulo 9 alumnos.
Dos 58 doutorados constantes do mappa , ? pertencido ao anno findo.

j!
! \ fe '. . . 

"'fe '"¦/

[.' '!'"- fefe...- "fefe' fe'.'' 
'•":/¦¦'¦-¦¦-¦-' '

fe 

'.'fe •-.:"¦' . 

, fe

Naturalidade dos Estudantes.

Cursos.

medico

Pharmaeeulico

-es
fc-
eS

O
tes
~fi
fi
esfc-
es

M

4

*«s
fc-esa>
U

4

o¦o .

a*
4

es
XJ

es
t-
es

Ph

8

ii •
es o
C O

P*4

13

COes
O
fcc
e*3

o.
fc-

C#_-

es
-fi
es

PQ

125

23

o o"O fc-

.s"l
flC5 es

11

O—
a» (/> CD

es <Wfi 5. — —
TSÍ *__(*i*J

es
O

cJ> oo fc-
2*3

C_f *M

¦<

H
O
H

185

30

Secretaria d'Estado dos Negócios do Império em 15 de Abril de 1857, — Fausto Augusto d1 Aguiar.
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Mappa ttetnonstratêvo ao resuUttao aas matÈ*icutas dos Cursos metMico e pHai*maeeuiico ##« jFalcui-
aatle €le JfMeaicina tia Ciaaae an JBaMa no «vttfto Me divo ae MSS7.

..V
m

s\^%bp.-v~

CURSO MEDICO. CURSO PHARMACEUTICO. 4'¦"¦"'*f*™-*» pãwai

Annos. . Annos. §
I ~^ 1 " gj

4.° £.° 3.° 41.° 5.° B.° Total. 4.° £.° 3.° Total. §
r_

IAlumnos matriculados  14 18 11 43 42 \ 29 157 15 10 1 26 183

Secretaria d'Estado dos Negócios do Império, em 15 de Abril de 1857.— fausto Augusto a9Aguiar.
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Tabeliã aetnonstrativa aos exames preparatórios feitas na JFacutttaae ae JfMeaeetna tia Viaaae ,t»
ttttnia _»©_ v**e*e* ae JFevereiro e MTa9*ço ae ÊS&7.

I

Inscreverão-se.

Fizerão exame.

Deixarão de faze-lo

Forão approvados plenamente.

Forão approvados simplesmente

Forão reprovados.

i
74

54

20

21

12

21

I
82

68

14

28

29

11

i
68

48

20

9

19

20

ç*

.s
•5 sst
2 3

86

50

36

8

23

19

m

M

£
56

32

24

15

13

*

0

__ *

70

51

19

29

18

436

303

133

110

114

i

79

Qbóetvcicoeó.

O numero dos Estudantes inscriptos para
os exames dos preparatórios foi de 127, dos
quaes 5 não comparecerão aos exames que
tinhão requerido.

Secretaria d'Estado dos Negócios do Império, em 15 de Abril de 1857. —_F«w#to Awgiwêia a'Affisiar.
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Quadro estatístico do resultado dos trabalhos do anno !«%•*» Faculdade de Oi. eito
.r da Cidade de £>. Paulo no aimo de 1S50.

 n I, „¦¦. ¦ m mmmmmmmmmm i, j. i g.-t" 11'.^'-¦'*¦¦ *____________________________^^ 
"—**—» 

| : _iimi 
—

1trTi ,., —..^¦.:ii—---" ¦ga_i_g_g^Mg___________a____g_g__!__l C" ~~ 
i ¦ : ¦• •" '';Jif P' Ü

Annos. -"S.v:-;k 1
,_ • i j i i _ TfiHl Observações.
Movimento das Aulas. -— —^—— ^ Ioia,< I

|.° 2.° 3.6 4.° 5.° |
I

__ ..«•./» _s «_. _,.«_. «*«. ci o .nnA A í»cfiiílnnlí»e mie ikIi > 5

Matricularão-se
Forão appro- < Plenamente ..

vados .... ( Simplesmente
Reprovados
Deixarão de fazer acto
Perderão o anno
Tirarão Carta
Doutorarão-se

58
58

64
58

5

72
63

7
1
1

55
55

43
36

6

i

292 a
270 b

18
1
2
1

c
d
e
f

41 g
3 h

Em Março de 185G fizerão acto do 2.° anno 4 estudantes, que nao o

tinMo feito no tempo competente, dos quaes forao reprovados 3, sendo 1
natural do Rio de Janeiro, 1 de S. Paulo, e 1 de Minas Geraes, e appro-
vado simpliciter 1 de Minas Geraes.

Defenderão Theses para doutoramento 4 Bacharéis, sendo approvado pie-
namente 1 natural de S. Pedro do. Sul, c 2 simpliciter de S. Paulo, c 1 re-

provado do Rio de Janeiro.

-¦¦±,7

Naturalidade dos Estudantes.

a.,
b..
c.
d.,
e..
m
9»
h.

-es fl
ti . eScs .—
Pm Pm

,-eSu
CS
V

o
P*

o
CTl

eS
O

es ,fl
cs

PQ

... 1

... 1
...... ...... *

I":-i '.'.'.'.'/.'.'"C..'j,
• • • • •

1 I• *• y

2
2

3
2

....

2
2
1

16
15

1

a
es

a-d

O
P3

ses
Ph

-esc
es
>-es

P*

es

fl
eS
t/l

e/i

eS
í-

C/5
eS

Si
es
>->
O

oto<r>
O
t-O
o
s

o
i-

Ph
c/5

--

Itn
O
C
9

es

3
O
p.

98
93

4
• • • •

1
...«
17

86
78

7

1
10
2

3
3

1
1

• • • •

59
53

5' T
**5

4
4

% •

3
3

9
8

1
1

2
1

Total.

3
3

292
270

13
1
2
1

41
3

Secretaria d'Eslado dos Negócios do Império em IS de Abril de 1857. - Fau»<o Augusto d'Aguiar.
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Ouattro aerat a* re»utt»tto tto» eaoante» preparatório» feito» ..« faet.ltlaae «"*»?£* «*" «****• *•
»**'"" a ° s. Va,,,» mo» me*e» tte IV % vemoro tte 4856, Fevereiro e Março tte 13»9.

Inscreverão-se

Forão examinados

Forão approvados plenamente.

Forão approvados simplesmente

Forão reprovados.

Não forão examinados

-

...... . .t....... #••••••••••••••

80

43

13

6

s
m

**
*t

-

2

I
O

45

73

50

20

3

•¦i s _\
**\

55

24

26

5

87

34

47

6

77

51

25

1

Secretaria d'Estado dos Negócios do Império, em 15 de Abril de 1857.-Ftiu»to Augwto tt'Aguiar.
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63

29

26

8

5.2
•4

72

41

27

4

507

272

202

33
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Tabeliã tia» matricula» doê Estudantes da Facul-
dade de Direito da Cidade de S. JPauf©, no* cinco
annos que fortnua o curso, effeetuadas no mino
tectiro de 1S59.

I

Primeiro anno i-v .*.......

Segundo » 

Terceiro » 

Quarto » 

Quinto 
Total...

Secretaria d'Estado dos Negócios do Império, cm 15 de Abril de
1857.—Fausto A ugusto d9 A guiar*
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Oiiadro «statlsíico do resultado dos trabalhos da Faculdade dc Direito da Cidade do Recife
no anno lectivo de 1850.

_t

Í*i5Í_r.
4*RS*8£':-

*:;K

*

Movimeüto das Aulas.
i.°

Matricularão-se
Forão ap- j Plenamente

provados! Simplesmente.. ...
Reprovados 
Deixarão de fazer acto
Perderão o anno
Tirarão Carta
Doutorarão-se

66
63
2

2.°

Annos.

3.°

69
55
12

1

55
43

9

A."

70
65

5

s.°
56
55

nr

316 a
281 b
28 c

d

Observações.
*,* í.. -

t

tn
,**_

6
31

2

No numero dos que perderão o anno vai inclu.ido hum estudante

do 2.° anno que falleceo.

Dos dois que se doutorarão foi hum approvado plenamente, e o

outro por maioria de votos.

Naturalidade dos Estudantes.

a. .....

-eS- t-

o
ICS-sses
S—
eS

5

1

21

20

-eS
s-
eS

18

17

1

fl
eS

13

12

1

o-73

Oo

2

2

es
jQ
_3
es
í-
esP-

Oo

£
es
C
_
4*>

Ph

-Oes
O
bO
es

o.
_
o

es
-fl
os

23

22

112

104

8

5

1

4

8

8

74

62

11

e
eS

>-¦_

0***3
O

19'

17*
X»

c/1
O
eS
í-
euo
(A
es
fl

",-)*"¦
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Quaara gerai Uo resullaa» aos eacames preparatórios feitos ua f »*"'«;"*« ««"''«i'? "" '""""" "°
"™fef Xteeife 

nos mexes ae Novembro Ue lSãf», WevereWo e Março tle 18.»?.

Il «"
«.a

é S ®
• _a •? íí 2 Mff •

!S?Tl'M'S^*«_r,,Bka^**
fi I f r* .1 ia 3 £ s SI J & w B i- _H **__

_ _______________ _^_^____^____^_______-™-«  •«___--_¦«*¦¦¦¦"••¦_____—« .•"¦¦i»^ maÊamm_——¦*¦*

^mí-M^>^pB((p^M-*"**"^B^i^Mr*^M««^*M<«»*«**"l,-,—•"¦¦•* fci****íl-—1"l"l">*^^BB*1*^,*— •^w**» •¦¦"¦¦• "¦•¦"•¦¦"^¦••^•¦'•¦•¦••¦^"^•^^¦—"—"^^**—""^

I Inscreverão-se.' 
.. . 152 212 150 124 183 136 132 1.089

Forao examinados  lo" ~lm* LO

v _ , , . 97 145 101 72 112 85 66 678
Forão approvados plenamente

<*ft S5 37 28 53 36 55 280
Forão approvados simplesmente

19 32 12 24 18 15 11 131
Forao reprovados

Não forão examinados

'i "

Secretaria d'Estado dos Negócios do Império, em 15 de Abril de 1857.-Mausto Augusto «Aguiar.



Quadro estatístico dos trabalhos da Anta do Commercio no anno lectiro de 1S56.

I
MOVIMENTO DAS AULAS.

Matricularão-se
_; (Plenamente...

Approvados.. ^ simplesmente.
Reprovados
Perderão o anno

ANNOS.

1.° ».°

TOTAL.

12

7
3
2

9
4
4

OBSERVAÇÕES

21
4

11
3
3

Alem dos alumnos matriculados houve hum ouvinte que raras vezes assisüo
ás lições.

Mg io de
mWnnci»%Om

S. Mmat*lo. Mio €1. do
Sttl.

Mito G. do
norte.

M*n»'d. TOTAL.

l.o I S.o _.o S.o l.o S.o l.o S.o l.o «.o l.o fc.o

111 1 —
Secretaria d'Estado dos Negócios do Império em 15 de Abril de 1857— FauatoA»gn*tod'Ag»i-r.



Mâppa demonstrativo dos trabalhos do anno escolastico da Academia das Bellas Artes em I8SC.

MOVIÜENTO.

Matricularão-se. ..
Forão approvados com louvor
Forão approvados plenamente..
Forao approvados simplesmente

/Grande medalha de ouro.
Premiados. ? Pequena medalha de ouro

( Medalha de prata..
Obtiverão mensão honrosa;...1
Forão reprovados
Deixou de fazer exame
Perderão o anno

o
CO

co

oco
<2>

CO"O
co

12
2
1
4
1
1
3
4
2
I
2

fa)..
(b)...
fcjwm*
fe)mm
íH,-;:::::;:::

AILAS.

O

ca

CO

*>>
co

o*
CO
CO

CO*í-

O

CO
t3

co

co

6o
*w
6o
O

CO
<*ü

«o

co

CO j;.

*- ?

^5

2
1

eo

C51

O

co
co
Co

2
3

f I ¦** ^
<*> *S «5» .1 *4> SL-o ^ f S5-2 I -«-2 I

*>. CO ~i »,2 -i^o I «** »-»> **í* 5; I
5 eo **• «Z fi^^» I
6o 53 -. ,«" -. «» I

5§ 63 .g| §.§ 1

^ en * a?

...... 12 6 
 2 
! i 
 4 
 1 
 1 
 

 4 
 2 :::::.-rp"::::::::::::

<%óetvúicoeó,

20 00
2 (!))

(c)
(à)
(e)
f)

fe)
io (h)

íi)
I i.i)

ik)

4
i
l
7

O numero total dos alumnos matriculados foi 20. Dcües 1 - tio pri-
meiro anno, nas Aulas de Mathcmatiras applicadas, e Desenho geonic-tricô, e 8 no segundo anno, sendo \ na .Aula de Desenho figurado, i na
de Pintora histórica, 1 na de Gravura de medalhas, os quaes também
se matricularão na Aula de Anatomia: c 2 na de Architcrlura civil.

Dentre os 7 alumnos premiados com medalhas de prata, hum o foi
por quatro vezes, durante o anno, 2 por tres vezes, e 1 por duas: sendo
distribuídas 18 medalhas. Assim também 4 dos 10 alumuos queobtucrào
menção honrosa, a alcançarão por duas vezes.

0 alunuio que perdeo o anno, em pintura histórica, havia alcançado
menção honrosa no primeiro trimestre.

Além dos 20 alumnos, freqüentarão a Aula de Mathematicas appltca-
das, 2 ouvintes, 3 a de Desenho figurado, 2 a de Paysageiu, c 2 a de
Estatuaria. Todos com aproveitamento.

NATURALIDADE DOS ALUMNOS.

RIO DE JANEIRO.

15
1

1
3
7
2
1
2

PARAHYBA DO NORTE. RIO GRANDE DO NORTE.

1
1

ALAGOAS.

1
1

BAHIA.

1
1

1

1

PORTUGAL.

Secretaria de Estado dos Negócios do Império, em 15 de Abril de mi.—Fausto Augusto tVJguiar.
¦
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llappa dais obrais entradas» para a Biblioteca Publica durante o anno de 1856.

- - ¦- - ' "'jT ' -¦'  ¦¦ ¦ - - -¦ i ¦ ¦¦ i — " '""¦¦¦""

SCIENCIAS MORAES SCIENCIAS PHYSICAS RELLAS BELLAS I
E POLÍTICAS. E MATHEMATICAS. ARTES. UWIÜII«- LETRAS,

rJK- .'-'¦"'-¦' " - -V ¦¦-'¦¦

. .
« e• . * 2

to -^ ^ s »? Ss_t_

.1 2 i¦'¦¦¦¦¦! * I í s i * : ? 1 * 5

5" s 5 ts % < < S e e > ,• _• ?__ __ __ ^ * «^*___ Oí< ^ ^ ií í. fii 3 í M * í fii 5 5 « í' i "í í ü ¦

Deposito Legal  1 14 .... 13 '.... 24  1 7 2 27 1  3 11 1 18 153
._

I
Dádiva......  3 33 20 7  10 .... 15 ....' 2 6 .... 25 1 111 S .... 235

""¦ ' '* ' ' ¦ ¦' "¦¦"¦-' ¦¦ '—— '¦' ' '¦ —¦——¦ —ipb —-|— ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦'— ¦¦— i li-,,. ¦¦¦_ — — ,,,. 
" - _¦ . —i ¦ ¦ -i ¦ | —— - ¦ '- ' 

 j _____ „ ____-_-*--_-_, ___¦____-___» -—-_———-. | || —i-i .i •_»,_¦_-_-,_-» ~wmmm——mm ,||,.,| || | I, i.i i in I .li- --¦¦—

Compra.... fc  10 11 7 13 3 21 2 4  19 29 1 13 5 3 14 19 12 186

I 

Somma.... 14 58 27 33 I 3 21 2 4 10  58 ' 3 13 81 3 13 5 6 136 22 30 544
I II i •

Secretaria de Estado dos Negócios do Império cm 15 de Abril de 1857.— Fausto Augusto & A guiar.
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Happa das obras consultadas nesta Bibliolhcca durante o anno de ÍS5G

CO
<
O
CO
CO
W

W
A
O
(si
a
25

1.517

135

20

1.576

42

81

36

3.407

IDIOMAS.

Nacional.

Latim

Grego

Francez.

Inglez.

Hespanhol.

Italiano.

Somma.

o
?jow
35
H

108

22

108

238

SCIENCIAS MORAES
E POLÍTICAS.

.2"3
fi
*o
9_•
Cu
co'C
9

O
KS
est-«^ .
co*S"i

241

10G

361

36

31

67

es
o

O
PU

25

41

66

o.o
ca
jg
• «—t

.£3

150

34

352

16

I 552

SCIENCIAS PHYSICAS E
MATHEMATICAS.

Í 
Historia na-

tural.

«S
«-.eu
6C

eS
<_•

cu

61

10

4-90

tao

Oep
O

26

22

50

es
*3
es
O

es
oowmb_
"3
o

Matliè-
maticas.

cs
a

• mm*s
CM

30 151

50 10 35

10

566 108

S0 55 490

8

168

10 20

10

75 706

CA
es
b.
9
O.

ess
eu

J3_
es

co*sra
cs

• ——i

13,o.
es
<aes

196

418

614

46

BELLAS ARTES.

O

a
CAeu
Q
o
es
Im
9
«dâ

• mm

12

es_.
9«-»

7

184

242

45

10

70

1

47

55

oo"35
9

12

HISTORIA.

eu
60

O
co

164

16

28

cs
ao*C
cs

o
cn

257

18

265

18

44

509

138

cu
es—.
C_)
Oo

10

20

17

417
* * .

10

40

o.
cs_•
se
o

30

87

117

BELLAS LE-
TRÁS.

<a
cs
3
t_0a

(O
cs¦o

«A

148

CS
%m
9
o

es

O
tA

28

60

102

35

24

22

245

25

20

71

282

100

95

<
se
:$

«3
o>
S

901

82

17

419

37

696

14

203 ílOOü
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Tabeliã da acuda' arrecadada pelas Administrações do Correio do Ipipcrio «o exercicio de 4855-1886.
¦SEsasasases *a**_*a_ SiBSSuSàS 5B II I I I I lli M II I I I ' II I j ,i|

ADMINISTRAÇÕES.

Corte e Provincia.
Minas Geraes
S. Paulo...
S. Pedro
Santa Catharina...
Goyaz
Mato Grosso
Bahia....
Espirito Santo
Pernambuco
Ceará
Pará
Maranhão ,
Amazonas
Parahiba do Norte.
Sergipe
Alagoas.
Rio Grande do Norte.
Piauhy
Paraná.

Sellos
pS?Ctí>S V2Ü-

70.435$410
5.9848295

17.866g280
10.7988700
1.8968780

11.4868820
1.0288530
10.1638400
1.1398600

5.9908740
7528760
8608650
5578180

1.7308330

Scllos
azues ven-

didos.

20.6948160
5678600
7808880

1.353S790
798920

7558860

2.2348600

118440

68760
738600

Cartas
de porte.

32.0108404
1098986
5068667

1.7348733
1428730

5.818S900
228320

3.994S968
358310

1.4288760
388198
208910
38S942
418250

D -,  Í 9JM860 Í7889Ó' "" ""11^798 370^000" 
T." 11111IIII" II 

" "- 
24«00ÔlI IIIIII11III!

Paraaá  2.2518530  128S279 1698000 ;....j . 858870
I Somma.. 143.9158865 26.5768300 46.0848155 13.9228000 11.6798000 6.4818031 6908047

. _. . . _...

_____HHHH

Seguros.

6.4028000
1.2728000
1.2288000
1.2488000
1408000

9368000
13480(10
9598000
1888000

3538000
1148000
1138000
888000
1398000

im-_ t -1 ^^ , /• -7^™

Assigna-
turas.

9.2998600

8968000

1.1198000

3658000

3Iuitas. Extra-
ordinárias.

1.2768221
3.7898490

2228240

26S880
1.1418600

38600

A Renda da Administração do Rio Grande do Norte comprehcnde somente os primeiros seis mezes do exercicio.
Na renda de Mato Grosso não figurão as Agencias.
Directoria Geral do Correio 25 de Fevereiro de 1857.—-O Oflicial JTosé 'àVc^tulêang» Monteivo de flautou?!*.

83SS87

7480úd
1§560

103(9080

14S8480

163S570
180S0

1682X0
1581SO

Total
(2a lli *:<ín

arrecadada.

140.2GJ8682
11.723837!
20.íI0480íi7
15.2098283
2.2608790

2S38000
3108459

19.99G86C0
1.2118730

19.G128568
1.5118*190
8.059,S739
8.3048G7O

9178Í7S
9948560
7078«62

1.9998360
1S588S0

1.405854Ü
2.6S18679

Receita
orça d a neste

exercicio.

2ÜS.191807Ü

102.2338000
7.8018453
16.184S64S
12.0308018
1.507S0O0
2G48600
4318000

18.6S6SG33
8668400

14.9008000
1.5S08000
4.5638S4G
8.3128000

7358920
7758353

1.0238300
1.793f030
3558950

1.2.0$500

J95.2S48G51

¦*•*>¦: *~ri _»~r..j;.~.—t.t.'_:.z_. ixsnrrtxttmrfsvtS



Tabeliã da Despeza das Administrações do Correio do Império no exercicio de I8S5—18U6.
, -, ,•

ADMINISTRAÇÕES.

Directoria Geral
Corte e Provincia
Minas Geraes ...
São Paulo
Sao Pedro
Santa Catharina
Goyaz
Mato Grosso
Bahia
Espirito Santo
Pernambuco
Ceará
Pará
Maranhão
Amazonas
Parahiba
Sergipe
Alagoas
Rio Grande do Norte.
Piauhy
Paraná

Ordenados
e Gratifi-
cações.

Somma..

9.739S9G8
34.0918821
3.0928272
2.735§658
2.7998972
l.OOOflOOO

7498988
849#984

5.9228391
9838318

5.203-316
1.2798992
2.406S192
4.2238162
l.»97#185

^78494
8458834
9998384

Carteiros.

810#271
9878878

80.806#080

19.037^081
728000

3428*240
6478360
3288320

498280
808880

1.7278360
1258440

1.4648000

Custeio. Estafetas. Expediente c
utensílios.

4798990
7228080
1988600
3378920
*23"Í8*680

1538600

26.0078831

12.728S922
328800

4318660
1.0138196

1338690
48600

4918820
2.7118120

278620
2.5208550

218S100
1.3328724

1188030
148270
328600
188900
1808000

378900
1488680

22.1978182

17.9628278
56.5318261
20.5118251
13.9718178

6008000
2.5848440
2.9518380
7.5048060
3.0438840
3.2538540
2.4378720

728000
3.6108890

588240
1.5248760
1.2338480
1.8618000

2.7758000
3.7288040

116.2148358

Vencimentos
dos

Agentes.

3628060
9.0378125
6278520

1.211S935
1.0118969
2518240
1148560
5188560
9988*05
297S100
5958460
5048400
357S105
8508970
627§620
250S090
12483H)
4358150

752S750
2368190

19.7658009

ff-a-ffmF^-"!-^,-*-!

IO.147812i
4.4508$42
5.919 919
3.6S388I8

3018975
195,V0U0

2.0725320
1698360

2*98817*5
1.4158938

r. .73459.41
1168050
728450
2038801
3608000

555S394
9168543

31.6138580

Total
da despeza.

10
103
34
31
23

2
3
4

20
4

13
4
é

#<0
2
3
«»__
4
1
5
G

.1028028

.6048351

.8068095

.152.S093
I27SÍ93

.6155225

.697SS68

.902S624

.936$116

.6465678

.0368866

.7385387

.0638849

.2608073

.1115965

.2058314

.4268355

.0678*214

.1088474

.0848915

.0178331

297.7128514

Credito
niareado.

11.147S00O
94.7RiS0«'0
35.CO15000
27.529,SO00
19.9205000
S.7005COO
4.S315000
5.199S000

si.oa-u.soon
4.3345000

13.0405000
4.922SOOO
7.8365000

10.2635000
1.9615000
3.1478000
2.460S000
3.590S000
S.5025000
5.3995000
3.0005000

S85.S34800O

A Despeza de Goyaz comprehende somente a Administração, c o l.o trimestre das Agencias: a de Mato Grosso somente a Administração: na do Pará falta o 4.°
trimestre das Agencias: e a do Rio Grande do Norte somente os primeiros seis mezes do exercicio.

Directoria Geral do Correio 25 de Fevereiro de 1857.—O Oílicial jrosé Tcrtuiiano .ffontriro do ?_*>»»ti*>um.



Mappa demonstrativo das Linhas do Correio, com declaração dos annos de sua creaeao.

«

PROVÍNCIAS.

Annos em que forão creados.
mi

Corte.

Rio do Janeiro.

»!? 185C. 1887.

Entre a Corte, e Minas, clcvan-| Melhoramento do Correio ür-
do a 15 viagens mensaes. bano na Corte.

Bahia.

(Sergipe.

¦ 
,i .

Entre Rio Claro c Capivary.
» S.FranciscodcPaulaeCan-

tagallo.
» S. Sebastião do Alto eMa-

cahé.

Entre Caravellas e Porto Ale-
gre. •

Entre o Vallão dos Veados c S.
Fidelis.

» Santo Antônio de Padua e
S. Fidelis.

» S. Bom Jesus de Itaba-
poana.

» Bemposta e Petropolis.

Entre Rio Bonito e Capivary.

. » o Porto das Caixas eSam-
paio.

» Itaborahy cRio Bonito.

» Santa Theresa de Valença
e Villa do mesmo nome.

Pernambuco.

Maranhão.

Pará,

Amazonas*

Minas.

Entre Mués e Bella da Impe-
ratriz.

Entre a capital de Sergipe e
S. Christovão. .

Entre o Riachão e Carolina.

Entre as 19 Agencias creadas.

Entre o Maranhão e Caxias,
augmentando-se o nume-
ro de viagens.

» o Brejo e Caxias.
» Itapicurü e Vargem Gran-

de.

Entre diversos pontos, autori
sada pelo Presidente.

Entre S. Romãoe Formigas.
7 .''¦¦ •".' 77í í.í 

'•', '¦'¦"¦'

1 1, ¦__¦«-_--•__«--¦—-• I " ¦" ¦

fl *

%''* •',,:'%'' '¦'';'/.:'¦''"'"•

fl

Entre Jacuhy, Cabo Verde,
Caldas, Três Pontas, e
Passos.

Entre Gurupá e Macapá,

Entre aBagagem e Patrocínio.
» OuroPreto e Mariana, ele-

vando a 15 viag. mensaes.

Entre S. Paulo e Campinas,
elevando a 6 viagens men-
saes.

» Campinas, Sorocaba, eltú.

Entre Pitangui e Dores do
Indayá.

Secretaria de Estado dos Negócios do Império em 17 de Abril de 1857. — Wamto ãwffmto aigninv
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'lanpa deiiionslialiio das Agencias do Correio do Império, ra designarão daquellas que íorao freadas depois do anuo de \U inclusive.

EFOCHAS EM QUE
FORÃO CREADAS.

8J*""***»\

Anteriores
a 1854...

•'.>¦";-.

mm

Em 1854.

Em 1855.

Em 185G..

Em 1859.

K. BE AGENCIAS
POR PROVÍNCIAS.

¦ PROVÍNCIAS.
RIO oi.iwriHO im-iuíio swiii

Aldea de S. Pedro.
Angra do* Uri».
Arroial.
Barra Mania.
Barra de S. João.
Cabo Frio.
l*.llllp..v
Cautagallo.
CapiTvy.
Carmo.
Conceição da Ribeira
Do rei.
Eitrella.
ipiahas.
Ilabapoana.
Itaborahy.
Ilnciiru^i.
Itaguahy.
Macahe.
Ma*-**.
Mamhucaba.
Maneoratiba.
Maricá.
Nicterohv.
Nova Frurargo.
Paquctá.
Porahiba do Sul.
Parahibuna.
Paraty.
Passa" Tres.
Paty do Alteres.
Pclropolis.
Pirahy.
Porto das Caiiai.
Porto novo do Cunha
Pouso Secco.
Resende.
Hio Bon. de Itaborahy,
Rio Bonito de Valença
Sacco de Mangaratiba
Sapucaia.
Saquarcma.
S. Antônio de Sá.
S. Anua da S. Trindade
Santa Cruz.
S. Isabel do Rio Preto
Santa Rita.
S. Gonçalo.
Si João da Barra.
S. João do Priuripe.
Sumidouro.
Valença.
Vassouras.
Aldéa da Pedra.
S. Fidelis.
Iguassú.
Araruama.
Apparccida.

MAMA.

Bcne\ente.
tlatra de S. Matliru
Guaraparim.
Il ¦¦»!•• ¦iiiuiiii.
I Ílll.31. v
Nota Almeida.
Santa Cru/.
S. Mallirut.
Serra.

.

Amparo.
S. Antônio de Capivary.

Iguaba grande.
Pampulha.
Quissaman.
Rio Claro.
S. Antônio de Padua
S. Maria Magdalcna.
S. Francisco de Paula.
S. Sebastião do Alto.
Vallao dos veados.

Mendes.
S. José da Caçaria.
Rio de Ostras.
S. Domingos.
S. B. J. de Itabapoana
Bemposta.

S. Thercsa de Valença.

96 9

¦neirB.

Ahhadia.
Belmonte*
> i. ho, ira,
' tn.no ii.i..
''..H.I*rll.lV

Cariithatiha.
1 • ii.» ile Sauf.Ynua
lnlunibupe.
lambi na.

M.M.IIlIl.-lV
Maragouipe.
Nararrlh.
Porto Seguro.
PuriliraçAo.
iüii de Coi-las.
Santo Amam.
Villa da Barra do Riu

Grande.
Valença.
Victoria.
Villa Nota da Rainha
Caetlté.
Camamú.
It.irra do Rio de Conta*.
Ilhéos.
Santa Isabel de Para-

giiasf-u.

i.amtKH,
< -ip'11.1
Divina l'..ii-.i.i
Kttauria.
Ilauaiaua.
Ilaliaiauiiilia.
I agatln.
I.-K.-hij. .irj«.
M.ir..iiu.
Porto il.i lolba
Prupri 1.
IWi<tarío du Catolé
Villa Novi

Al.AGOAH.

Magoa».
< .llll.lt.l lil!».
Porto Caho,
Porto ii.i. Pedrai.
Pilar.
IVnr.l.i.
S. Miguel.

Campo I.argo.
S. José de Porto Alegre.
St.3 Rita do Rio Preto.

S. Chrlstorflo. Cururipc.
Gamclla.

Alagoinhas.
Barccllos.

31 14

l>l ItWHIlt (II.

li...» Viita.
Ilonllo.
( .1MI.II1I.
Kiú.
Flore*.
tiiiranluiin.
(iojauiia.
Olinda.
Onricury.
Victoria.

lUIYIIVUV

\i.i.-.i» Nova.
nu,.. ii \i. .1.
ii.in no -o....
1 1I1.1..1I.I.
t in |.im.i Grande.
Catolé,
Iii.|.|..ii.I.ii. 1.1.
Ingá.
M.iin.iiicii ape.
Patos.
Piauró.
Pilar.
Pombal.
S. JplO.
Sollr-a.

RIO i.itwin:
nu mui 11:.

1

Aeary.
Augiroi.
Apudl.
,V»»u.
Campo Grande.
tlttaniaré,
(ioyaniuha.
Impera trtt.
Maráo.
M liurctlade.
Mouforo*
Porto Alegre.
I'ríuri|ie.
S. Uonçalo.
S. José.
s.iui 1 \1111.1 de M..t 1.1-
Touros.
Villa Flor.

CKAHi.

Araraly.
Baturilr.
I IIIOIll.'.

Cachoeira.
Crato.
Granja.
Ico.
I|)Ú.
I ura*.
M1-.01 Velha.
UiiiMf.iini.l.iin.
Sabodro.
Sobral.
S. João do Priuripe.
Vi no.
8. Ilemanlo.
Impci.ilru.

u\i 111.

Barrai.
('41111110 Maior.
Jalroi.
Jcromcnha.
Manso.
Oeirai.
Paranaguá.
Paraabiba.
Pirarnrura.
Príncipe Iiiiiuri.il.
S. Gonçalo.
Valença.

MAIIVMlAu. PAR.i.

Alcântara.
Brejo.
¦:.»r.ilina.

Corna ta.
Guimarães.
Cailai.
Icatú.
Pautou Bom.
Rosário.
Tury-Ai»ú.
Codo.
itapkurú-mirim.
Viana.

Bragança,
limei.
Camela •
O ura pé •
M.ii.ipi.
(Hiidoi.
Praiuha.
S.llll.ilcill.
Vigia.

A *l V/O WS.

Il 11. .11..».
Il.irl.i.
Ilella da lin|ieratriz.
Ksia.
M.HIl».
Senti

8 A ATA
CATIIAIIIVI.

lamina.
Porte I'..ii".
$40 I I.1IH !»«.••

Agua Preta.
Altinho.
Barreiros.
Bclla.
Bezerros.
Brejo da Madre de Deos.
Cabo.
Iguarassú.
I nga ze ira.
Ipojuca.
Mmociro.
Páo d'Alho.
Pesqueira.
Pimeuleiras.
Rio Formoso.
S. Lourcnço da Matta.
Serinhacm.
Una.
Nazarcth.

-**r

Cururupú.

1

S. Gonçalo da Batalha.
União.

Chapada.
Corda.
Riachão.
Vargem Grande.
S. Bento.

9 «a 15 18 ir 14 «o
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N.lu PAI 1.0. PARASA.

Araraipiara.
Arria».
Aliluia.
lUiunal.
iUrrrirui.
ll.»l.»l.o-».
li...» Viita.
Braajaaça.
Cajori,
Canatara.
(lainpitui.
Caanarf.
Carapuatatuba.
t a»a Branca.
r.i>*.ip.ixa.
('HlMlIuiçlO.
Cunha.
Cutia.
Kaiiita.
Fraura.Uwarallagxti.
Liiipc
UapeUtiiiiga.
Itú.
Jararrhy.
Jtuulialiy.
limeira.
I.o rena.
Mogy das Cruzes.
Mi>j*> -mirim.
Parahibuna
Pamahyba.
I '111 tl.-i ii 1.. 11 lia 111-11 ¦ a.
Pira p»ra
Porto Feliz.
Queluz.
Rio Claro.
Santos.
Sao José da Parnahiba
Sao Luiz.
Sao Roque.
Sao N-lia>tiJ(».
Silveiras.
Sorocaba.
Tatuhv.
Taubaté
l baluba.
Itaubaem.

Antonina,
t..i»U>i.
Guaratuba.
Morrrle».
Palmeira.
Prinri*M*.
p.ntla i.r¦•*««.
Parauaiiuà.

H. PKDHU.

Alegrrle.
Bafe.
( .iflo.rira.
CatMpara.
Cruz Alta.
Kurru/ilhada.
Jasuarao.
IV!.,!..».
Piratiuin.
Bio Pardo.
Bio Grande.
St. Antônio da Patrulha
Santa Maria.
Sao Rnrja.
sao Gabriel.
Taquary.
Triuniplio.
Uruguaiaua.
Sào Jo*»é do Norte.

YII.\A« CÍI.HAKS.

Vyumoca.
BariifiHly.
Ilarbarciia.
Bom Fim.
Caethé.
Caldas.
Campanha.
Conceição do Serro.
Carmo.
Cimcllo.
Diamantina.
Ucicmboque.
Formiga.
Grflo Magor.
Jacuhy.
Jaguaqr.
J amiaria.
Itabira.
Lavras.
Mar de lleipauha.
Mariana.
Minai Novai.
Montos-Claros de For

migas.
Olheira.
Paracatú.
Patrocínio.
Piranga.
Pilangui.
Piumhy.
Pomba*.
Pomo Alesre.
POtlM Alto.
(jueluz.
Rio Pardo.
Rio Preto.
Sabará.
S. João d'EI-Rci.
S. José.
S. Rom.10.
Santa Barbara.
Tamanduá.
Tres Pontas.
übá.
Uberaba.
Chapeo dTva.
Serro.
Juiz de Fora.
Ara ia.
Cabo Verde.

1.01.W..

\rraiai.
lUiiti-Fim.
üalaiao.
(*onreielo.
(.urumbá.
(*alvacante.
Flom.
Formoia.
Jaraguá.
Meia Ponte.
Nativ idade.
Palma.
Pilar.
Porto Imperial.
Santa Cruz.
S. José.
Santa Luzia.
Trahiras.

1IATO í.HOSSO.

Albuquerque.
Diamantino,
Mato Groito.
Miranda.
Poroné.
Santa Maria.
S. Annado Paruahiba.
Rio (írande.
Piquery.

*

i

Santa Branca. Campo Largo.
Guarapuava.
S. José dos Piuhaes.

Sao Leopoldo.

¦

> 

" 
- ' *"

Brotas.
Xi ri rica.

Bagagem.
Passos.
S. Jollo Bapt. de M. Nov

Boa Vista.

¦ ¦,

Botucatú. Villa Christina.
Mathias Barbosa.
Itajubá.

M

Dores do Indayá.
Filadclphia.
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Rclaçíio das Loterias que existem para extrair, das que tem sido concedidas.

¦".

I A

.¦.:.í

¦

l

Datas das concessões.

Decreto de 23 de Maio de 1821, o Por-
taria de 12 do dito de 18*26.

Idem de 29 de Outubro de 1835.

Idem de 25 do dito de 1839.

Idem de 17 de Novembro de 1841.

Estabelecimentos a qmc Ibrãi» concedidas.

Loterias cujo numero ntto tem limito.

Concedem 2 Loterias amaines, sem limite de tempo, para ser repartido o beneficio pela
Santa Casa da Misericórdia, Expostos, Recolhimento das Orphfis, Collegio de Pedro 2.°
o Seminário de S. José.

Idem 2 annuaes, para as obras da Casa de Corrocçüo: em quanto durar a mesma obra.

Extrahidas.

07

31

Idem i anmial, sem limite de tempo, para o Hospital da Santa Casa da Misericórdia desta Corte.

Idem de 14 de Setembro de 1850.

Idem de 27 de Novembro de 1841.
**-*-

Idem de 27 do dito dito.

Idem de 21 de Junho de 1843.

Idem de 30 de Setembro dito.

Idem de 10 de Jnlho de 1850.

Idem de 20 de Agosto de 1853.

Idem 4 annuaes, sem limito de tempo, ao Monte Pio Geral dos Servidores do Estado.

Idem 3 annuaes, sem limite de tempo, para o melhoramento do estado Sanitário.

São 12 Loterias annuaes sem limite de tempo.

Loterias que existem concedidas, cujo numero lie lixado no
Decreto tle sua concessão.

Concede 3 â Matriz da Ilha do Governador.

Idem 1G para o Conservatório de Musica desta Còrlc.

Idem 6 para despezas com os Missionários Capuchinhos.

18

01)

21

1

Idem 4 para a Fabrica de tecidos de Fructuoso Luiz da Moita.

Idem 20 para o Hospicio de Pedro 2.°

Idem aoThesouro Nacional as Loterias precisas para indemnisaçào da prestação de 3 contos
de réis mensaes por temeo de seis annos, que dá ao Empresário do Theatro de S. Pedro
de Alcântara (20 Loterias).

Idem de 24 de Maio de 1854.

Idem dito dito.

Idem dito dito.

Idem n,°875, de 10 de Setembro de 1856.

Idem 6 ix Irmandade do Santíssimo Sacramento da antiga Sé

Idem 2 á Matriz do Rio Novo da Provincia de Minas Geraes.

Idem 2 à Matriz de Santo Antônio da Parahibuna da dita Provincia.

Idem 30 para o patrimônio do Hospicio de Pedro 2.°

Idem dito dito.

Idem dito dito.

Idem ii.0 878 dito dito.

Idem n.° 881 de 24 do dito dito.

Idem 30 para a obra e patrimônio do Recolhimento de Santa Theresa.

Idem 100 para a construcção de hum Theatro Lyrico nesta Corte.

*%:

13

1

1

Idem 2 á Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguezia do Engenho Velho.

Idem 10 á Associação de S. Vicente de Paulo.

8

1

"HBSnTUi ZKSOS i'i

10

1

13

3

1

30

92

2

9
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Mappa dos privilégios concedidos no anno de 1856.
•_•**

Objecto da concessão. Data das concessões.

Fabrico de cartas de jogar por meio do processo
chromò-lithographico.

Decreto n.° 1.717 de 23 de Ja-
neiro.

Fabrico, importação e venda de machinas de desça-
roçar algodão.

m i. ii ¦ ¦¦ ¦•*-«

Extracção do gaz de .Iluminação por meio de hum
apparelho inventado nos Estados Unidos com os
melhoramentos feitos pelo concessionário.

Descaroçamento de café por meio dc huma machina
de invenção do concessionário.

Machinismo para transpor os declives com os combois
puxados a vapor nos caminhos de ferro.

Preparação da sola do Paiz, a fim de torna-la impe-
nêtràvel á água.

Dito n.° 1.784 de 14 de Julho.

Dito n.° 1.839 de 8 de Novembro

Diton.°l.840del2 de Novembro

Dito n.° 1.848 de 6 de Dezembro.

Concessionários.

Francisco de Paula Brito.

José da Maia.

Frederico Hamilton Southwort.

Roberto P. Walker.

Giuseppe Grani.

Tcrapo
da duração.

a annos.

12 auuos.

10 annos.

5 annos.

10 annos.

Dito n.° 1.854 de 24 dc Dezembro.I Pedro Sebirc. G annos.

Secretaria d'Estado do6 Negócios do Império cm 15 de Abril de 1857—JP«itf##© i--,'/#-*/« rlM»*««#«-*•%
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JHfappa dou canameuton c haptÍHHu>H que Wrcrôo lunar uo
MÊunictpio da Cói*te duintute o anuo de 1850.

Mf

FREGUEZIAS.

Capella Imperial
Santa Casada Mis.
Sacramento
Candelária
Sao José
SanfÀnna
Santa llita
Santo Antônio..
Gloria
Lagoa
Engenho Velho..
Jacarepaguá
Inhaúma
Irajá 
Campo Grande..
Santa Cruz
Guaratiba.......
Ilha do Govern..
Paquetá

Cama-
mento*.

Sommas..

1
18

105
27
78

137
117
47
55
19
07
28
14
12
23
2

21
11

782

«A
©

Baptlniuos.

livi\i:s.

Masc.

......

......

2

11
4

209
246
03

171
297
224
129
90
59

144
01
30
24

106
19
64
22
15

Fem.

22 2.633

254
252
58
249
285
200
J03
91
64
128
01
25
43
105
29
71
24
9

TOTAL.

4
523
498
121
420
682
430
232
181
123
272
122
55
67

211
48
135
46
24

ESCRAVOS.

Masc.

110
62
6t
84
150
79
63
52
112
67
24
33
74
44
33
11
4

2.057 4.090 1.066

Fem. TOTAL.

89
51
58
115
104
68
65
45
82
69
11
43
60
32
47
10
8

957

TOTAL.

199
113
122
199
254
147
128
97
194
136
35
76
134
76
80
21
12

2.023

CASA-
MENTOS.

1
18
105
27
78
137
117
49
55
19
87
28
14
1*
9_p

Bl
25
11
1

804

BAPTIS-
MOS.

4
523
097
234
542
781
684
379
309
220
466
258
90
143
345
124
215
67
36

6.113

¦ ¦ 
;¦
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Mappa demonstrativo do numero de cadáveres sepultados, desde o 1.° de Janeiro a 3_ de Dezembro de 1856,
desta Curte abaixo declarados.

nos Cemitérios

Janeiro

Fevereiro.

Março

Abril

Maio.

Junho.

Julho

Agosto.

Setembro.

Outubro

Novembro.

Cfmitfrios JJubltros Ü, 6. £t<mt\*co Xaxmv c i>c 3. 3oão i3ttptt$tit.

HP

fcJ-^fkflfiil

Dezembro

Sommas...

Masc.

16 í

162

179

155

163

157

105

123

115

127

122

137

1.709

Xiwneó.

Fem.

136

125

142

138

123

122

97

95

116

123

101

100

1.418

SOMMA.

300

287

321

293

286

279

202

218

231

250

223

237

3.127

ClCB.

õdciavoó.

Masc,

81

66

81

70

53

50

56

53

51

69

70

68

768

Fem.

48

65

70

SOMMA.

129

131

151

69

62

53

57

57

58

67

54

58

718

139

115

103

113

110

109

136

124

126

1.486

-•¦""¦'geiros.

_Ct

Masc.

117

129

142

134

128

101

95

76

70

91

97

123

1.303

IPtCÓ.

Fem.

33

40

44

29

34

29

21

18

23

39

19

30

359

SOMMA.

150

169

186

163

162

130

116

94

93

130

116

153

8detapoó.

Masc.

122

142

143

78

75

67

65

56

Fem.

43

40

36

20

24

16

27

20

70

55

56

77

1.662 1 1.006

11

17

20

21

SOMMA.

165

182

179

98

99

83

92

76

81

72

76

98

I 295 1.301

ignorada.

Masc.

28

23

27

13

13

9

15

18

182

Fem.

14

18

17

4

9

11

13

13

127

SOMMA.

42

41

44

13

20

15

21

18

19

22

28

26

309
l

Ctmitmos.

De S. Francisco de
Paula.

Masc.

8

12

10

10

10

8

99

Fem.

i 49

Secretaria cTEstado dos Negócios do Império em 15 de Abril de 1856. — Fausto Augusto d'Aguiar.

SOMMA.

11

14

15

14

14

11

10

13

14

12

11

148

Dos Inglezes.

Masc.

9

4

36

Fem.

1

4

1

1

1

16

SOMMA.

11

8

2

52

TOTAL. 1

802

829

899

731

704

628

556

532

547

624

579

654

8.085

:&

- ••'»•
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RELAÇÃO DOS ADDIDOS

Admittidos aos trabalhos da Secretaria de Estado dos Negócios do Império,
existentes nesta data, com declaração dos seus vencimentos.

NOMES.

Manoel de Almeida Vasconcellos . .
José Agostinho Moreira Guimarães .
Francisco Emydio Soares da Câmara
José Vicente Jorge. . . . 
Tobias Rabello Leite
Joaquim José Fulgencio Carlos de Castro. .
Balduino José Coelho
José Antônio da Silva Maia
João Midosi
Egidio Gonçalves dos Reis
José Maria Ramos de Almeida. .
Jorge Muniz da França Horta . .
José Feliciano França
Luiz José Martins Rocha . . . .

Somma.

«RATIFICAÇÕES.

ii iii _¦__¦—__

2:400$000
_:Ü00$000
2:400^)000
2:AOO$000
2;â00$000
2:_i00#>000
2:400$000
1:800^)000
1:200^)000

600&000
600&000
480$000

1:200*^)000
1:000^)000

23:680^000

Secretaria de Estado dos Negócios do Império, em 1 de Maio de 1857.

Fausto Augusto de Aguiar.
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DECRETO N.s 8*2—de 19 Setembro de 1855.

Altera u Lei de 19 de Agosto de 1846.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a Resolução seguinte
da Assembléa Geral Legislativa.

Art. l.° A Lei de 19 de Agosto de 1846 será observada com as seguin-
tes alterações:

§ 1.° os Membros das Juntas de Qualificação e os das Mesas das Assembléas
Parochiaes, que tem de ser tirados d'entre os Eleitores, e Supplentes conforme
a disposiçüo do Artigo 8.% e seguintes da dita Lei, serão eleitos dous pelos re-
feridos Eleitores, e na sua falta pelas pessoas designadas no Artigo 10.°, e dous
pelos Supplentes, e na sua falta pelas pessoas designadas no Artigo 12.°, poden-
do os votos recahir em quaesquer Cidadüos da Parochia que tenhão as qualida-
des para Eleitor.

§ 2.° A eleição dos Secretorios e Escrutadores dos Collegios eleitoraes con-
tinuará a ser feita por escrutínio secreto, votando porém cada Eleitor em dous
nomes somente. Serão Secretários os dous mais votados, e Escrutadores os dous
immediatos em votos.

§ 3.° As Províncias do Império serão divididas em tantos Districtos Eleito-
raes quantos forem os seus Deputados á Assembléa Geral.

§ 4.° A primeira divisão será feita pelo Governo, ouvidos os Presidentes
das Províncias, e só por Lei poderá ser alterada. Na divisão guardará o Go-
verno as seguintes bases:

l.a As Freguezias, de que se composer cada Districto Eleitoral, serão unidas
entre si sem interrupção.

2.° Os differentes Districtos Eleitoraes de cada Provincia serão designados
por números ordinaes, e iguaes, quanto for possível, em população de pessoas
livres.

§ 5.° 0 Governo designará para cabeça de cada Districto Eleitoral a Cidade
ou Villa mais central, onde se reunirão em hum só Collegio no dia marcado
para a eleição dos Deputados á Assembléa Geral, e no edifício, que o Governo
também designar, todos os Eleitores do Districto; e depois de observadas as
formalidades para a organisaçao do Collegio, e as mais de que trata o Capitulo
1.° do Titulo 3.° da Lei, procederão a eleição de hum Deputado, votando cada
Eleitor por cédula não assignada, e escripta em papel fornecido pela Mesa. Re-
colhidos os votos em escrutínio secreto, contados e apurados, ficará eleito De-

putado o Cidadão que obtiver maioria absoluta de votos.
§ 6.° Se ninguém obtiver maioria absoluta de votos, proceder-se-ha imme-

diatamente a segundo escrutinio, votando cada Eleitor unicamente em hum dos

quatro Cidadãos mais votados no primeiro escrutinio. Se ainda no segundo es-
crutinio ninguém obtiver maioria absoluta de votos, proceder-se-ha immediata-
mente a terceiro, votando cada Eleitor unicamente em hum dos dous Cidadãos
mais votados no segundo escrutinio, e ficará eleito Deputado o que obtiver
maioria absoluta de votos. No caso de empate decidirá a sorte, e aquelle con-
tra quem ella decidir será declarado Supplente.

§ 7.° Fora do caso da ultima parte do paragrapho antecedente, finda aelei-

ção de Deputado, proceder-se-ha á eleição de hum Supplente, observando-se a
respeito delia o mesmo que fica determinado para a eleição de Deputados.

§ 8.° Tanto para o Deputado, como para o Supplente, servirá de Diploma
huma copia authentica da Acta, dispensada a remessa da copia destinada a Ca-
mara da Capttal pela disposição do Artigo 79 da Lei.

<S 9.° O Governo, não obstante a regra estabelecida no paragrapho D.°, po-
dera subdividir em mais de hum Collegio os Districtos em que pela disseminação
da população for muito difficil a reunião de todos os Eleitores em hum so Lol-

legio, com tanto que nunca a distancia do lugar em que se reunir o Collegio seja

menor de trinta léguas de sua extremidade.
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_ ia. n„nnao o Districto tiver mnis de hum Collegio, reunidos os Eleitores

Jtm £&*$*% mmmm mg. _£_*; -g
malidades indicadas n«Í>»Who#V^
paragrapho, devendo porem a cédula de cadEleito cont «^ 

^() 
'Ueco.

Si '.£&* 8SS 2* a» 'mm. * NM Jjf*,•«-
q«f ri TI" S'79 da Lei, sendo'porem rcmettidn Câmara Mnn.c.pal da

?abeç do DistriSo a que era destinada á da Capital 
f^^^ dentro

«II.* A remessa das Actas nunca deixara de ser feia pelo.Correio dentro

do orazo e com todas as formalidades prescriptas no Art.go 9 da Lei, ainda

nianTpor duplicata hajão de chegar particularmente ao seu1 des Uno.
1 « l-J Trinta dias depois do marcado para a eleição .Lama™ Mumcipai da

(abeca do Districto, reunida com os Eleitores do respectivo <*"««£' <£**"°

coSados, fará côm elles a apuração, procedendo na forma dos Art.gos 85,

86 
0 Cidaadãoeque reunir maioria de votos será ^^mg^S^

te o seu immediato, ainda que só tenhão maior» relativa Os Diplomas serão

expedidos pela Câmara Municipal na fôrma do Artigo 88 da Lei.
« f V O Cidadão que for eleito Deputado por mais de hum Distr cte terá

op|o3do DUlS queV representa^ e será sutóü tuido pdojjjpec U-ojftg

plente, e na falta deste proceder-se-ha a nova eleiçío. A opção será leito dentro

de três dias depois da verificação dos poderes; e na falta delia a preferencia se

^ÍáS_^^l!8fií5 Sa,* aarao m»is dous D«p».a-

=*$ SJS5 %% ESSES da, mm Pr.M~ci.es «l£_g *
po?Districtos, guardando-se a respeito delia as mesmas W«g*™^™
a eleição dos Deputados, e alterando-se o seu numero da maneira declarada no

T«710 ASS°Iiéa Provincia! da Bahia rt 42 Men,br.s » W«*
a de Minas Geraes 40, a dous por Districto; a de Pernambuco 39 . .res po
Districto; a de S. Paulo 36, a quatro por Districto; a dot^^JScto«
tos quantos derem os seus Districtos a razão de Mjg o.D ut 

^
Districtos da Corte, e seu Municipio; a do Ceara 32, a quatr¦o Por »,st;ic5'
as de S. Pedro e Maranhão 30, a cinco por Districto; a do Para 30, a Au

porDitricto; as das Alagoas e Parahiba 30, a seis por Districto, a de Sergq*
24, a seis por Districto; a de Piauhy 24, a oito I^M^g^fe
Rio Grande do Norte, e Matto Grosso 22, a onze por Districto; as de Santa La-
tharina, Espirito Santo, Amazonas, e Paraná 20. rnwmn

6 17 • Nas Provincias que tiverem hum só Districto Eleitoral, o Governo
dividirá'pelos Collegios do mesmo Districto o numero dos Membros, de que se
composer a Assembléa Provincial, elegendo cada Collegio o numero somente dos

qU| 
tóTVDiítrictos ou subdivisões do Districto que derem até 4 Membros

á Assembléa Provincial darão dous Supplentes; os que derem cinco ate seis Mero-
bros, darão três Supplentes, os que derem sete ate oito, darão quatro sup-

plentes; e assim por diante.
« 19.° Fica revogado o Artigo 111 da Lei.
I 20.» Os Presidentes de Provincia, e seus Secretários, os Commandantes.

de Armas, e Generaes em Chefe, os Inspectores de Fazenda Geral e Provincial,
os Chefes de Policia, os Delegados e Subdelegados, os Juizes de Direito e Mu-
nicipaes, não poderão ser votados para Membros das Assembléas Provinciaes,
Deputados ou Senadores nos Collegios Eleitoraes dos Districtos em que exercerem
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autoridade ou jurisdicção. Os votos que recahirem em taes Empregados scrflo
reputados nullos.

Art. 2.° Ficflo revogados todas as disposições em conlrario.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario

distado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido c faça executar.
Palácio do Rio de Janeiro em dezenove de Setembro dc mil oitocentos e cin-
coenta e cinco, trigesimo quarto da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestalc o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

•Ç 'Sèl .rr- •

i

DECRETO N.° 1.812—de 23 de Agosto de 1856.

Contém Instrucções fará execução do Decreto n.° 842 de 19 de Setembro de 1855.

Usando di» attribuição que Me confere o Art. 102 § 12 da Constituição do
Império, e para execução do Decrelo n.° 842 de 19 dc Setembro do anno pro-
xitnò passado, Hei por bem Ordenar que se observem as Instrucções seguintes:.,

CAPITULO 1.. • ¦

Da formação das Juntas de qualificação e das Mesas das Assembléas parochiaes.

Art 1 ° Os Juizes de Paz mais votados dos districtos das Matrizes, de que
(ratão os Arts. 2." e 3.» da Lei N," 387 de 19 de Agosto de 1846, convocarão,

para a formação das Juntas de qualificação e das Mesas das Assembléas parochiaes,
segundo a maneira indicada nos Arts. 4.° e 5." da dita Lei, os Eleitores e bup-

plentes de parochia que houverem nomeado os Deputados, e cuja eleição ja es-

tiver reconhecida pelo poder competente.
Não serão convocados os Eleitores e Supplentes que se tiverem mudado

das respeclivas parochias. ;
Art 2 o Nas parochias que ainda nâo tiverem Eleitores, ou em que estes

se não acharem reconhecidos pelo poder competente, por haverem sido creadas

depois da ultima eleição, e bem assim naquella. que por haverem os antigos

Eleitores terminado as suas funcções, em razão de ter começado nova Legisla-

tura, estiverem sem novos Eleitores por motivo de não terem sido eleitos, ou

de não haver sido approvada a respectiva eleição pelo poder competen e, o -*re-

sidente da junta ou da Mesa parochial convocará, em lugar de Eleitores e de

Supplentes, os oito cidadãos que lhe ficarem immediatos em votos e residirem

na parochia, sendo os quatro primeiros para representarem a turma dos Elei-

tores, e os outros quatro dos Supplentes. v^ . .
Se não se acharem na lista dos votados para Juizes de Paz mais de quatro

além do Presidente, convidará este hum cidadão, que tenha as qualidades de

Eleitor, para representar a turma dos Supplentes. . _
irt. 3.» Ús novas parochias, emquanto se não tiver procedido a eleição

dos respectivos" Juizes de Paz, competirá a Presidência da Junta de qnaliflcaçao
ou da Mesa parochial ao mais votado do districto a que-pertencia o logar¦ m

que se achar a Matriz das mesmas parochias, e-no impedimento ou falta deste,

ao seu ¦ immediato em-Votos. ^*
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Art &' No dia oprazado, ás 9 horas da manha, reunidos os Eleitores c

Suonlentes,* o Presidente tomará assento no topo da Mesa, tendo á sua esquerda

Ser ao de Paz, c coltocando-se os Eleitores c Supplcntes cm torno da mes-

L Mesa Feita á leitura, na parte que respeitar ao acto, ordenada nos Arts.

8 We" 95 da Lei n.° 387 de" 19 de Agosto de 1846, c do presente capitulo

destas Instrucções, annunciorá o Presidente que se vai proceder a eleição dos

Membros da junta, ou da Mesa parochia! pela forma disposta no § 1. do Art.

1 ü do Decreto n ° 842 de 19 de Setemliro de 1855.
Art 5 • Immediatamentc o Presidente fará a chamada dos Eleitores como-

cados- e o Escrivão irá lançando em huma lista os nomes de todos os que nao

responderem. Cada hum dos presentes entregará pela ordem da chamada huma

cédula nao assignada contendo os nomes de dous cidadãos da paroch.a, que te-

nhao a qualidades de Eleitor, c serão recolhidas em huma uma a propor ao

óue se forem recebendo nao só estas cédulas como as que apresentarem os Lie.-

tores, que comparecerem antes de dar-se começo á apuração, comtanto que
seus nomes constem da referida lista.

Art 6 o Concluída o recebimento das cédulas, o Presidente contara, pu-
blicará 

'e 
fará escrever na Acta o numero deIJas, e immcdiatamcnte dará pnn-

So á sua leitura, tomando o Escrivão os nomes dos votados e o numero de

votos pela fôrma estabelecida no Art. 54 da Lei n.« 387 de 19 de Agosto de

1846 facilitando-se aos Eleitores ou Supplentes a inspecção ocular na leitura

das cédulas, ou na sua apuração, afim de que possa qualquer delles requerer

aue seja reparado algum engano. ;¦''¦__¦'-¦', i • 4-
Art 7 • Concluída a apuração, o Presidente declarara Membros da junta

ou Mesa parochial os dous cidadãos que obtiverem a pluralidade relativa de votos:

se mais de dous a tiverem por empate, em acto suecessivo, se decidira pela
sorte qual d'entre estes deva ser preferido.

Art 8 ° Se não comparecer nenhum Eleitor, o Presidente convidara o seu im-

mediato na ordem da votação para Juiz de Paz, e se este não comparecer até o

dia seguinte pelas 9 horas da manhã, será convidado o ímmediato, e assim

por diante. O cidadão que comparecer nomeará os dous Membros da junta ou

da Mesa parochial, cuja eleição pertencia aos Eleitores.
Art 9 ° Eleitos os dous primeiros Membros da junta ou da Mesa parocmai,

se procederá immediatamente á eleição dos outros dous pelos Supplentes, obser-

vando-se o que a tal respeito dispõem os Arls. 5.°, 6.° e 7.°
Art 10. Se não comparecer nenhum Supplente, convidara o Presidente o

5 - votado na eleição dos Juizes de Paz do districto, e se este não comparecer

até o dia seguinte pelas 9 horas da manhã, convidará o 6.°, e assim por diante.

0 cidadão que comparecer nomeará os dous Membros da junta ou da Mesa pa-
rochial, cuja eleição pertencia aos Supplentes.

Art. 11. Se o Presidente for Eleitor, votará na eleição dos Membros da

junta ou da Mesa parochial com os mais Eleitores, ou com os Supplentes, se

estiver incluido na lista destes. Não poderá porém ser eleito Membro da junta
ou da Mesa parochial, reputando-se nullos os votos que nelle recahirem.

Art, 12. As questões que se suscitarem acerca da elegibilidade de qualquer
cidadão para Membro da junta ou da Mesa parochial, serão decididas pela plu-
ralidade dos votos da turma que houver concorrido para a sua eleição.

A allegação poderá ser apresentada por qualquer cidadão comtanto que seja
feita por escripto e immediatamente que se publicar o resultado da eleição, e
só se permittirá que tomem parte na discussão aquelles que tiverem de decidir
da questão. .

Reconhecida a não elegibilidade do cidadão, se procedera logo1 a nova eleição.
Art. 13. As disposições anteriores relativas a eleição dos Membros da junta

ou da Mesa parochial, são applicaveis ás turmas que trata o Art. 2.°
Art. 14. Se não comparecer nenhum dos cidadãos que deverem representar

os Eleitores e Supplentes no caso do Art. 2.°, o Presidente convidará d'entre os



cidadãos q»c se seguirem aquelles em votos e que puderem W8"»^
dia seguinte pelas «horas da manha, os dous mais votados, dando .preltren-
cia no caso de igualdade de votação, aos que estiverem presentes, e se mais
de dous acharem nestas circumstancias, se decidirá pela sorte,«> «c o sue
Ssisvo. Sendo a falta de huma só turma conv.dara hum citoao ó men.

No caso de não haver, a ém dos oito cidadãos de que se trata, nennum
votado p a J iz Pa. ou e nenhum comparecer, o Presidente convidara dous

SI tènhao ás qualidades de Eleitor, ou hum só, se comparecer algum
dí,qUoleScidadüos 

assim convidados, quer na 1/ quer na *.¦ hyj»lh«e .elege-
rao os Membros da junta ou da Mesa parochial por parte das turmas que re

píntes oítis ííaadüosquf sendo convocai, deixarem de comparecer sem

motivo justificado hial manjará lavrar pe,0
sc„ &£ hlf S" ditóa. a, a*3S_J_^S3ÍVEtiras»».rSS£^ ^.-

substitua comtanto que tenha as l^^Jg de assignada a Acta, pro-

meira eleição. ímmpdiato em votos na eleição para

convocados 
'os 

districtos mais visinhos.

CAPITULO II.

' Da composição das Mesas dos Collegios Eleitoraes.

i +« * Art ftQ da Lei numero 387 de
Art. 18. Feitai. leito. 

^ 
t^^IMtrací6e., e. constituída

19 de Agosto de 1846, eáopffl*JP de dou§ secretários, e dous
«Mesa interina do mm^^^^mkmi epor cédulas nao assi-
Escrutadores, d'entre os Meitores por est Qg yotad

gnadas, votando cada^ZToSZ™*^* em votos No caso de
serão os Secretários, e fcscruta*oreh . g que deVáo ser preferidos,
empate, a sorte designara em actguejfmg^y d uatr0 n0mes, pro-

Art. 19. Se o resultado da votação aPieseni« tantos nomes quantos
ceder-se-ha a novo escrutmio, jf^^Zmlvos da Mesa do Collegio,

sr&T,r£s°pSSedSe m — m *-**
¦ ¦ . ' -''' ,' ¦ 'fefe. ¦' ' ¦¦'¦''. -'fe. '¦ . . 
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para Escrutadores, nimta quando nao tcnhao obtido maior numero de votos do

que «8 S(gcla7sm 
d0 0S8ento na Mesa os eleitos para Secretários e Escrata-

,inrp« «atará o Collesio á nomeação de Presidente, e aos mais actos de que
ir^1! 70 da lei n.° 387 de 19 de Agosto de 1840. Na Acta especial da

S Ilação do Coíegio se fará' menção dos nomes de todos os Eleitores que hou-
"eS 

obtido votos8para Secretários, e Escrutadores 
^^«^nimo. Esta Acta será assignada pelo Presidente interino do Collegio, e por iodos

ô Membros da Mesa, e mais Eleitores que se tiverem acliadopresente .

Art 21 Se durante os trabalhos tiver impedimento algum dos Membros

da Mesa, será substituído pela maneira seguinte: o Presidente pele•Secretario
que houver obtido maior numero de votos, c os outros Membros pelos imme-

diatos em votos ao ultimo Escrutador. Se nenhum houver na respectiva lista o

Presidente nomeará d'entre os Eleitores quem deva supprir a falta que se der.

CAPITULO 1U. -".

Da eleição de Deputados á Assembléa Geral, e Membros das Assembléas
Legislativas Provinciaes.

- Art. 22. Na eleição de Deputado á Assembléa Geral, e Membros das As-

sembíéas Legislativas Provinciaes se observarão em cada huma das Províncias do

Império as disposições dos Decretos concernentes a divisão dos respectivos dis-

trictos eleitoraes de conformidade com as regras prescriptas nos Capítulos 1. e

3 o do Titulo 3.» da Lei 387 de 19 de Agosto de 1846 na^ parte em que nao

forão alteradas pelo Decreto n.° 842 de 19 Setembro de 1855. .
Art 23. Na eleição da Assembléa Provincial continuara a ser remettida a

mesma Assembléa, por intermédio do seu Secretario a authentica que no Art.
79 da Lei n.° 387 de 19 de Agosto de 1846 se manda remetter ao Ministro
do Império. K

- CAPITULO IV.

Da eleição dos Senadores.

Art. 24. Para eleição de Senadores os Eleitores se reunirão nos CoHegios
eleitoraes creados em virtude do Decreto n.° 8/i2 de 19 de Setembro de 1855,
observando-se o que a este respeito dispõem os Capitulos 2.° e ò*° ào Titulo á.°
da Lei n." 387 de 19 de Agosto de 1846, e Decreto n.° 565 de 10 de Julho
de 1850 com as alterações seguintes: t

§ 1.* A eleição dos Secretários e Escrutadores do Collegio eleitoral se fará
pela fôrma disposta nos Artigos 18 e 19 das presentes Instrucções.

§ 2.° A lista que cada Eleitor tem de entregar, contendo os nomes das pes-
soas em quem votar para Senador, não será assignada.

§ 3.° Depois de lavrada e assignada a Acta da eleição, de conformidade com
o ArU78 da Lei n.° 387 de 49 de Agosto de 1846, será no mesmo acto trans-
cripta no livro das Notas do Tabellião do lugar, e assignada pela Mesa e Elei-
tores que o quizerem, sendo obrigado o dito Tabellião a dar logo translado a
quem o requerer. Desta Acta continuarão a ser extrahidas as três copias de que
trata o Art. 79 dá dita Lei, e a remessa dellas nunca deixará de sp feita pelo
Correio dentro do prazo e com todas as formalidades prescriptas no "referido Ar-
tigo, ainda quando por duplicata hajão de chegar particularmente ao seu destino

-!*S4;i-.J\;
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GAPITÜl$ V.

Disposições geraes.

Art. 25. As cédulas ou lista que contiverem os votos dos Eleitores para
Membros das Assembléas Provinciaes, Deputados ou Senadores, serio escriptas
em papel fornecido pelas Mesas dos Collegios eleitoraes. Esto papel será de igual
tamanbo, e da mesma còr e qualidade, e distribuído antes de proceder-se á cha-
mada de que trata o Art. 72 da Lei n.° 387 de 19 de Agosto de 1846.

Art. 26. As Actas dos Collegios eleitoraes nas eleições de Deputados e de
Membros das Assembléas Provinciaes, deverão ser assignadas na conformidade do
Art. 78 da Lei n.° 387 de 19 de Agosto de 1846, e transcriptas no Livro das
Notas do Tabellião do lugar na forma e nos casos do § 10 do Art. 1.° do De-
creto n.° 842 de 19 de Setembro de 1855.

Art. 27. Serão reputados nullos os votos que para Membros das Assembléas
Provinciaes, Deputados ou Senadores, recahirem nos Presidentes de Provincia,
e seus Secretários, Commandantes d'armas, e Generaes em Chefe, Inspectores
de Fazenda Geral e Provincial, Chefes, Delegados, e Subdelegados de Policia*
e Juizes de Direito, e Municipaes nos Collegios eleitoraes dos districtos em que
exercerem autoridade ou jurisdicção.

Dos votos que forem reputados nullos pelos Collegios eleitoraes se fará ex-
pressa menção na Acta da respecliva eleição.

Art. 28. Nas eleições dos Membros das Assembléas Provinciaes, Deputados
ou Senadores se observarão todas as disposições do Titulo 5.° da Lei numero 387
de 19 de Agosto de 1846, que lhe disserem respeito, e não se acharem revo-
gadas pelo Decreto n.° 842 de 19 de Setembro de 1855.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
d'Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar.
Palácio do Rio de Janeiro em vinte e três de Agosto de mil oitocentos cin-
coenta e seis, trigesimo quinto da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

«sgH>t*HlHII**»

Aviso Circular de 27 de Setembro de 1856.— Manda observar as seguintes Ins-
trucções prevenindo o abuso de serem lançadas nas urnas eleitoraes -

sedulas em numero superior ao dos votaMès;.

l.a Secção. Rio dè Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 27 de
Setembro de 1856.

Tendo chegado ao conhecimento do Goveruo Imperial o abuso de serem
lançadas nas urnas eleitoraes sedulas em numero superior ao dos votantes que
comparecerão; e sendo necessafio acauteíar a reproducção de semelhante fraude:
Ha o mesmo Governo por bem mandar observar as Instrucções annexas.

Para este fim deverá ¥. Ex. apenas receber as ditas Instrucções dar-lhes a
maior publicidade, e remettel-as para todas as parochias dessa Provincia, onde

possão ainda chegar a tempo de serem observadas na próxima eleição primaria.
O que se ha por muito recommendado a V. Ex.
Deos Guarde a t. Ex. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.—Sr. Presidente da

Provincia de.... *-
No mesmo sentido aos Juizes de Paz do Municipio da Corte. '

:'v
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lustritcçScs, o que se refere o Aviso «lesta «lata.

*
7«S^jí

i , < . n. vntnntes á proporção que forem chamados na conformidade

*. Ari! 48 daLeTi' 387 de^O7e Agosto de 1846, e que forem chegando

f m dtssembVparochial, irão introduzindo r.a urna as suas sedulas, as

sedulas^conte" ní^SerS huma simples abertura do tamanho sulTicente,

para que P^^ntígem^apuração serão feitas tirando-se da urna as sedulas

^Palácio 
do Rio de Janeiro em 27 de Setembro de 1856.-Luiz Pedreira do

Coutto Ferraz.
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DECRETO N.° 1.767— de 16 de Junho de 1856.
i

Divide a Provincia de Maio Grosso em Dislrictos eleitoraes, e designa os lu-
vares, e edifícios em qut se devem reunir o\ Eleitores de cada hum dos dis-
Irictos, em conformidade das disposições do Decreto n.° 842 de 19 de Selem-

ai bro de 1855.

' atendendo ás disposições do Decreto N> 842 de 19 de Setembro del8o5, e
Tendo ouvido o Presidente da Provincia de Mato f.rosso, Hei por bem Decretar:

Art. l.° A Provincia de Mato Grosso íica dividida cm dous distnctos eleitoraes

%™l?°0 nriSSro districto terá por cabeça a Cidade de Cuyabá, c comprehcn-
deíá as parochias do Senhor Bom Jesus de Cuyabá, de S Gonçalo de .PgjJ *• •
de Nossa Senhora do Livramento, de Santo Antônio do Rio abaixo, de Sant Anna
da Chapada. de Nossa Senhora das Brotas, c de Nossa Senhora da Guia, lor-
mando W tó Collegio, que se reunirá na sala das Sessões da Assembléa Provincial.""fí 

O cgundo districto terá por cabeça a villa de Poconé, c se comporá de

quatil collcgios que se reunirão: o 1.» na Matriz da parechia de 1No» fttarima
do Rosário de Pocon6; o 2.° na Matriz da paroclna da SS. Trindade da Udadedc
Mato Grosso; o 3.° na Matriz da parochia de Nossa Senhora da Conceição do D^a- ^
Sino; e o 4.° na Matriz da parochia de Nossa Senhora da Conceição de Albu- »

qUeroeí.° Collegio comprehenderá as parochias de Nossa Senhora do Rosário de Po-
roné, c de S. Luiz de Villa Maria. ,

Ò 2" Collegio será formado somente da parochia da Santíssima Trindade de
Mat00G3°°SSOCollegio 

comprehenderá as parochias de Nossa Senhora da Conceição do
•ninmintino o de Nossa Senhora do Bozario do Rio acima. mD'amot" 

Collegio constará das parochias de Nossa Senhora da Conceição de Albu-
oueraue Nossa Senhora do Carmo de Miranda, e SanfAnna do Paranahyba.

1 Art' 2 » A oicscnte divisão de districtos não pode ser alterada senão em vir-
tudede Léi girna fórma do § 4." do Art. 1.• do Decreto „.- 842 de 19 de Se-
tembIs 

Wm parochias que forem creadas pela Assembléa Provincial, pertencerão
aos districto que compreenderem as parochias de que forem desmembradas Os
vln es porém daqucllas que forem creadas em territórios desmembrados de paro-

e de hum Supplente, observadas as disposições dos §§ 5.°, 6. , 7. e8. do Art. i.

d° 
tf Ümdo*°districto proceder-se-ha á eleição também de hum Deputado geral

íi dP hum SuP^nte Tela fôrma indicada nos §§ 10, 11 e 12 do referido Art. 1.»
e de hum Mg £homev de proceder á eleição Provincial, o primeiro dis-

tantos quando falta^ se não completar, por não terem

mais votados em mmem.duplo dosq^ ftumigr elegei, epi^ 
dog Elej_ ,

ss r^^ —^SíiESSiSsa---. ** *•<-
^Tno 

ultimo escrutínio a que se houver de proceder, Mtar eleger somente
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hum do» Membros da Assembléa Provincial, e tiver lugar empate, se procederá
na fôrma do final do § 6.° do Ari. l.° do referido Decreto.

Art. 7.° Concluída a eleição dos Membros da Assembléa Provincial proceder-
se-ha pela mesma fôrma a de todos os Supilentes, ou a do que faltar, se se der
a hypothcsc do final do Artigo antecedente. *

Aos ditos Membros c Supplentes serão dados os respectivos diplomas na forma
do § 8.° do referido Art. 1."

Art. 8.° No segundo districto, quando se proceder á eleição Provincial os lilci-
(ores de cada hum dos quatro Collegio.? de que dlc se compõem, votarão em 1/
cidadãos sem designação de Membros da Assembléa ou de Supplentes, procedendo
em tudo o mais como se acha estabelecido nos citados §§ 10 c 11 do Art. i.° do
referido Decreto, c devendo a Câmara Municipal da cabeça do districto proceder
pela fôrma indicada no § 12, c declarar Membros da Assembléa Provincial pelo
segundo districto os onze mais votados, e supplentes os seis immediatos em votos,
expedindo-lhes diplomas, c procedendo cm caso de empate na fôrma dos Arls. 88
e 115 da Lei de 19 de Agosto de 1840.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Minislro e Secretario d'Estado
dos Negócios do Império, assim o tenha entendido c faça executar. Palácio do Rio
de Janeiro em dezeseis de Junho de mil oitocentos e cincoenta e seis, trigesimo
quinto da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

: fe

V DECRETO N ° 1.787-de 16 de Julho de 1856.

Divide a Provincia do Amazonas, formando hum só districto eleitoral, em Col-
legios, e designa os lugares e edifícios em que se devem reunir os Eleitores de
cada hum districto, de conformidade com as disposições do Decreto N.° 842
de 19 de Setembro de 1855.

Attendendo ás disposições do Decreto N.° 842 de 19 de Setembro de 1855, e
Tendo ouvido o Presidente da Provincia do Amazonas, Hei por bem Decretar:

Art. l.° À Provincia do Amazonas fôrma hum só districto eleitoral.
O districto eleitoral terá por cabeça a Cidade da Barra do Rio Negro, e se

comporá de quatro Collegios, que se reunirão: o 1.° na Matriz da dita Cidade, o
2.° na Matriz da Villa de Barcellos, o 3.° na Matriz da Villa de Maués, e o 4.° na
Matriz da Cidade de Teffé-

O 1.° Collegio comprehenderá as parochias da Cidade da Barra do Rio Negro,
de Tauapeçassu, Ayrão, Serpa, e Silves.

O 2.° Collegio será formado das parochias de Barcellos, Moreira, Carvoeiro,
Moura, Thòmar, Santa Isabel, Carmo, S. Gabriel, e Marabitanas.

O 3.° Collegio .comprehenderá as parochias de Maués. Villa Bella da Imperatriz,
Anderá, Canumá, e Borba.

O 4.° Collegio constará das parochias de Teffô, S. João do Principe, Nogueira,
Alvellos, Alvarães, Fonte Boa, Amaturá, S. Paulo de Olivença, e Tabatinga.

Art. 2.° Proceder-se-ha no districto á eleição de hum Deputado Geral e dehum Supplente, observando-se as disposições dos §§,10, 11 e 12 do Art. l.° docitado Decreto.
Art. 3.° Quando se houver de proceder a eleição dos Membros da AssembléaProvincial, os Eleitores do 1.° Collegio nomearão 8 Membros da Assembléa Provin-ciai e 4 Supplentes; os do 2.° nomearão 2 Membros e 2 Supplentes; os do 3.°no-mearão G Membros e 3 Supplentes; os do 4.° nomearão 4 Membros e 2 Supplentes-devendo cada hum dos Eleitores eleger primeiramente os Membro da Assembléa1
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Provincial, que locarem ao respectivo Collegio em escrutínio dc lista, c logo depois
o Supplente.

Os que obtiverem maioria absoluta dc votos no í.% escrutínio serão declarados
Membros da Assembléa Provincial.

Art. 4.° Se nenhum conseguir maioria absoluta de votos ou se nem todos a
obtiverem, formará a Mesa, d'entre os mais votados, huma lista quádrupla do nu-
mero dos Membros que faltar eleger, e proceder-se-ha immediatamentc a segundo
escrutínio, não podendo os Eleitores votar senão nos nomes comprehendidos na dita
lista, e cm tantos quantos faltarem.

Art. 5.° Se no 2.° escrutínio a eleição se não completar, por não terem todos
os que faltarem obtido maioria absoluta* dc votos, far-se-ha nova lista dos mais
votados em numero duplo dos que for mister eleger, c proceder-se-ha à terceiro
escrutínio, c aos mais que forem necessários, nos quaes os votos dos Eleitores não
poderão recahir, senão nos candidatos comprehendidos na lista dupla dos que fal-
tarem. '

Se no ultimo escrutínio, à que se houver de proceder, faltar eleger unicamente
hum dos Membros da Assembléa Provincial, e houver empate, proceder-se-ha na
fôrma do final do § 6.° cio Decreto n.° 842 já citado.

Art. 6.° Concluída a eleição dos Membros da Assembléa Provincial, proceder-
se-ha pela mesma forma á de todos os Supplentes que deverem dar os respectivos
Collegios, ou a do que faltar, se se der a hypothese do final do Artigo ante-
cedente.

Aos ditos Membros e Supplentes serão dados os respectivos Diplomas pelos Col-
legios, que os devem eleger na forma do § 8.° do Art. l.° do Decreto n,a 842 de
19 de Setembro de 1855.

Art. 7.° A presente divisão de districtos não pode ser alterada, senão em vir-
tude dc Lei Geral, na fôrma do § 4.° do Art. 1.° do supramencionado Decreto.

As novas parochias, que forem creadas pela Assembléa Provincial pertencerão
aos districtos que comprehenderem as parochias de que forem desmembradas. Os
votantes, porém, daquellas parochias, que forem creadas em territórios desmem-
brados de parochias pertencentes á mais dc hum districto, continuarão a votar e
a ser votados nas parochias á que ora pertencem, ale que por Lei Geral se de-
signe o districto, á que as novas parochias assim creadas devão pertencer.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro c Secretario d'Estado
dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio
de Janeiro em dezaseis de Julho de mil oitocentos cincoenta e seis, trigcsimo quinto
da Independência e do Império. |

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. •- *

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

*mm

DECRETO N.° t.789 — de 22 de Julho de 1856.

Divide a Província de Piauhy em districtos eleitoraes, e designa os lugares*

edifícios em que devem reunir-se os EJeitores de cada hum dos districtos, de

conformidade com as disposições do Decreto n.°842 de 19 de Setembro (M855.

Atendendo ás disposições do Decreto n.° 842 de 19 de Setembro de 1855, e
tJ7So Presidente" da Provincia de Piauhy; Hei por bem Decretar o seguinte:

Artl° A Provincia de Piauhy fica dividida em três districtos eleitoraes.
<s_ to n nrimeiro districto terá por cabeça a Cidade de Theresina, e se comporá

deSdous CoUegffrque se reunirão: o 1.» na Matriz da dita Cidade, e o _,<• na da

Cld*0 
1/^^ cSlTgjfcomprehenderá as Freguezias de Nossa Senhora do Amparo da '"" "'

.
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Cidade de Tl.ercsina, Nossa Senhora da ÍS^ft^^iSdtó
Campo Maior, o Nossa Senhora dos K^
Senhoía da Graça da Cidade da'^2»^a^H.fi^™d. Batalha. :
Nossa Senhora da Conceição ^s Catões (ieüroz.j,cn. uv comporá de

|_• O segundo districto terá por cabeça a C'd«J.d«,Jy •*.„?_ Villa
dous ColIegiosT que se reunirão; o 1.» na Matriz da dita Cidade, c o 2. na

d° 
^^"Lprehendm as Freguesias de Nossa Senhora 

floriam

Nossa Senhora do Desterro de Marvão Paranaguá, c se comporá

bl'° 
t 15 oarochias que forem creadas pela Assembléa Provincial pertencerão

áutrirto a aue as novas parochias assim creadas deverão pertencer. ,districto a que as novas pa mencionados proceder-sc-haa eleição

de hím DepuS Sal, e de hum Supplente pela fôrma designada nos §§ 10, 11

C 12Art 
P |áÍoIèSS^^eder á eleição Provincial, cada hum dos

ditos três districtos dará oito Membros da Assembléa Provincial, e quatro Supplentes
Jèvendo oorêm os Eleitores de cada hum dos Collegios votar e.n doze nomes, se

dSS^aT-fcmbros nem de Supplentes, e procedendo* em tudo o mais como
ca aoha disnosto nos <S<S 10 e 11 do referido Decreto. .

Art 5 "A Câmara Municipal da cabeça de cada hum destes Ires districtos

procelá^aySLdicâdá no § 12 do» 1.» ««Jg^SiSSÍ^S
Membros da Assembléa Provincial pelo districto respectivo os oito candidatomais
votados, e Supplentes os quatro immedia tos em votos, expedindo#f^*gRffl^
e procedendo, no caso de empate, na fôrma dos Arts. 88 e 115 da Lei de 19de
Ag0SLuifpSra 

doCoutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado
dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio
de Janeiro em vinte e dous de Julho de mil oitocentos cincoenta e seis, tngcsimo
quinto da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
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DECRETO N.0 1.790-do 22 de Julho de 1850.

Divide a Provincia do Grão Pará em districtos ekitoraes. e designa os lugares
e edifícios em que se devem reunir os Eleitores de cada hum dos districtos, de
conformidade com as disposições do Decreto N.° 842 de 19 de Setembro de 1855.

Attendendo ás disposições do Decreto N.° 842 de 19 de Setembro de 1855, e
Tendo ouvido o Presidente da Provincia do Grão Pará, Hei por bem Decretar:

Art. 1.' A Provincia do Grão Pará íica dividida cm tres districtos eleitoraes
do modo seguinte:

§ i.° O primeiro districto terá por cabeça a Cidade de Belôm, c se comporá de dous
Collegios, (pie se reunirão:-o í.° na Igreja da Sé, e o 2.° na Matriz da Villa de Bragança.

O 1.° Collegio comprehenderá as parocliias da Sé, SanfAnna da Campina,
SS. Trindade, Bemficá, Inhangapy, Barcarcna, Beja, Mojú, Acará, Bujarú, S. Do-
mingos da Boa Vista, Capim, Vigia, Collares, S. Caetano, Curuçá, Cintra, c Salinas.

O 2.° Collegio será formado das parochias de Bragança, Viseo, Ourem, Iriluia,
e S. Miguel da Cachoeira.

§ 2.° O segundo districto terá por cabeça a Cidade de Cametá, e se comporá de
tres Collegios que se reunirão:— o 1.° na Matriz da referida Cidade, o 2.° na Matriz
da Villa de Igarapé-mirim, e o 3.° na Matriz da Villa da Cachoeira.

O 1.° Collegio comprehenderá as parochias de Cametá, Santa Theresa de Curuça,
Nossa Senhora do Carmo do Tocatins, Nossa Senhora da Conceição de Mucajuba,
Baião, e Oeiras. #

O 2.* Collegio será formado das parochias de Igarapô-mirim, Abacte, e Cairary.
O 3.° Collegio constará das parochias da Cachoeira, Ponta de Pedras, Monsarás,

Monforte, Soure, Salvaterra, Chaves, c Muaná.
§ 3.° O terceiro districto terá por cabeça a Cidade de Santarém, e se comporá

de tres Collegios que se reunirão:— o 1.° na Matriz da dita Cidade, o 2.° na Matriz
da Villa de Gurupá, e o 3 ° na Matriz da Villa de Macapá. .

0 1.° Collegio comprehenderá as parochias da Cidade de Santarém, Mont alegre,
Prainha, Óbidos, Faro, Juritv, Alter do Chão, Alenquer, Franca, Boim, e Pinhel.

O 2 ° Collegio constará das parochias de Gurupá, Portei, Breves, "Yillarinho do
Monte, Almeirim, Esposendc, Arraiolos, Porto de Moz, Vciros, Pombal, eSousel.

O 3.° Collegio será formado das parochias de Macapá, c Masagão.
Art 2 ° A presente divisão de districtos não pode ser alterada senão em vir-

tude de Lei geral, na fôrma do § 4.° do Art. Í,° do Decreto n.° 842 de 19 de Se-
tembro de 1855. ,,, _ . . . , nn„„~„

As novas parochias, que forem creadas pela Assembléa Provincial, pertencerão
aos districtos que comprehendercm as parochias de que forem desmembradas. Os
votantes porém daquellas que forem creadas em territórios desmembrados de paro-
chias pertencentes a mais de hum districto, continuarão a votar e a ser votados
nas parochias a que ora pertencem, até que por Lei geral se designe o districto a
aue as novas parochias assim creadas deverão pertencer. _

Art 3 ° Todos os tres districtos acima mencionados procederão as eleições üe
Deputados 

"Geraes 
pela forma indicada nos §§ 10. Ü e # do Art 1'° do cltado

Decreto N.e 842 de 19 de Setembro de 1855.
\rt 4 o Cada hum dos referidos districtos terá 10 Membros da Assembléa 1 ro-

vincial/e 5 Supplentes; quando porem se tiver de proceder á eleição, os Eleitores
de cada hum dos Collegios de que elles se compõem, Aotarão em quinze cidadãos
sem designação de Membros da Assembléa ou de Supplentes procedendo cm tudo
o mais cSmo se acha estabelecido nos mencionados §§10 e 11 do Art. 1- «o 

£
ferido Decreto, o devendo a Câmara Municipal da cabeça de cada hum dos ditos
Sfctos proceder pela fôrma indicada no § 12, e declarar Membros da Assembléa
Prov Si 

PS respectivo districto os dez mais votados, e Supplentes os cinco im-
mStos em votos, expedindo-lhes diplomas, _ procedendo, em caso de empate,
na fôrma dos Arts. 88 c 115 da Lei de 19 de Agosto dei 1846. .,_

Lniz Pedreira do Coulto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro c Secietano d is-
tado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar, lalacio
do Rtode Janeiro em vinte ê dous de Julho de mil oitocentos cincoenta e seis,
trigesimo quinto da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
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DECRETO N.« l.W-de 26 de Julho de 1886.

Tcnd0 ouvido o 
gJgpíáSPSS divididl em dous districtos eleitoraes, do

4SSBbX& «Sft «SS 
F^i» ao à_to- ,.c C.»a,, «.

0 primeiro Collegio c"mPl^cndcltnaL,, ,io Mar do Ouro fino, S. José de
Senhora* do Rosário da ^^ A^^Z\^ Sm. ^ Espirito Santo de
Mossan
Torres
ASSIS Ü *".<»»"•">> i.w~

nhora da Penha de Jaragua. w-*»ri_*i_i'.i do Senhor do Bomfim, Nossanh°'o 
segundo Co»«^ Ponte Nossa

Senhora da Conceição de Utnpinas,rsossaseiu.oi Conceição da Villa
Senhora da Penha de Corumbá, Santa Lusm, Nossa st ^^ „ c^

S^ttSSB?ÍSS3BLS 
iW ,o Pou» M.o. . sa„.a K,ta

Deos do Catalão, e »^f^^^SÍSde Cavalcanti, e se comporá
e 2.° O segundo districto terá jor 

cabeça a q %m m

fS^^mS!S% $ffimê 4-°na da ViUa daBoa"
M primeiro Collegio comprehenderá as Fregg**» 

gg^jg^^

Maria de Taguatinga, e S. D°m,in&<£. vrpcmozias de Nossa Senhora do Pilar,

CÓncdção d, Crixás. e Santo Aatonto do A^o Leite da ^
O terceiro Collegio comprehende a as 

^««las^ae Couceiçao do

tf »S^^S§tó^^^^^ José do Duro, Nossa
Norte, S. João da WPS-^v^X^* das Mercês do Porto Imperial.
m^ã^imêMÊ^mÊkyim de Nossa Senhora da
Consolação da feoa-Vista do f o^*™-;feàírtfe n5o póde ser alterada senão em vir-

aos districtos eleitoraes que .apreenderem» paiochas ae qu m_
bradas. Os votantes porém daquelias que foi em ™f e^ 

al continuarã0 a
brados de parochias pertencentes a maisde > tarafeg||> 

y ^ Lei geral
se designe o 

||||^g .£, ff dPistrictos 
'acima mencionados proceder-se-ha

i eletío de hum Deputado Geral e de hum Supplente, pela forma designada nos
tâ wá 11 a 19 Hn Art 1 ° do referido Decreto. , ;§§ AÍt 1 "Guando se houver de proceder á eleição Provincial, cada hum dos
M^ÊÉtoPSeaM Se Membros da Assembléa Provincial e seis Supplentes
0sElei £ plrèm de cada hum dos respectivos Collegios votarão, em dezasete nome ,
?em deSação de Membros nem de Supplentes e se procedera em tudo o mais
como se acha disposto nos citados §§ 10 e 11 do referido Art. 1.°

•\
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\rt '. * Vs Câmaras Munieinaes das Cabeças dos sobreditos districtos proce-
4_' fôrma indicai 1tí%S do monckmào K^*^*g**
da Vsseinblóa Provincial por cada hum dos mesmos districto. o* onze nnuuw
l»*SR . S«M)loítcVos seis immcdiaçs c*£*t*LJ^do-1^«Jplojij,
e proced mio, nos casos de empate, na fôrma do Art. 88 o m ua lu ue iv uu
AK°Ui/dll'.'d.í!in. 

do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro cSecretario d'Es-
_1« do. N." eios do lmuerio, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio
llfltio de Janeiro cm Se Us de Julho de mil oitocentos e cincoenta c sc.s, tn*-

gesimo quinto da Independência e do Império.

Com a Rubrica dc Sua Magesladc o Imperador.

Luiz Pedreira do Couilo Ferraz,

DECRETO N.° 1.792 —dc 26 de Julho de 1856.

Divide a Provincia dc Pernambuco em districtos eleitoraes,,e 
f^^lislri-

gares e edifícios em que devem reumr-se os *^ *& &%$££.
cios, de conformidade com as disposições do Decreto n. 842 tf* 1» de Mtm

bro de 1855.

Attendendo ás disposições do Decreto n,842dj& 
|p|£

do modo seguinte: , «..w. i fidado do Recife, e comprehenderá
§ !, o pr|m|iro|^^g|Çig ^Kn^V^sé^andoas parochias, de S. Pedi o ,,on"?'ycsn"°M1,terÍ7 L referida parochia de Santo Antônio.

só Collegio, ^m^S^Êm^^'(&àím e comprehenderá_*K&rss «£*££? ssssíís ffasr.t
saís_i--ra_ar__*s.«s. «.o _ - _»..
que se reunirá na Sé da mesma ^ad«\ pá ffÀlh e comprehen-1 « 4.° O quarto districto teia por cabeça a Villa ao da

dei as par/chias do Divino^^g^^a^mm fó™and°

_\_iÊS«S^^^®_S8S^ffi
terro de Itambé, de S««$&Éflpl'reunirá na Matriz da mesma Cidade.
de Nazareth, formando hum o 

g!«P gg^ Limoeiro, e comprehenderá
U» O sexto districto terá por caneca * ui . 

desant'Anna do Bom-
Varochias de Nossa Senhora da Apn-rt*o ft^g^afe de Tracunhaem,as parochi

formando hum so WMm M ;or cabeça a Cidade da Victoria, e comprenen-
s 7.» O sétimo districto Jera Por |b|Ç|* 

h fla ConcCicao da
dera as parochias de Santo Ajtao-da V 

Jorm 
de 

j» ^^ do d
Villa da Escada, de Santo Ama cndo*^™> hh naMatriz dameSma Cidade.
Muribeca, formando hum só uuiegw, que
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S 8 ° O oitavo districto terá por cabeça a Villa do Cabo, c çomprfchenderá as
narocíiias de Santo Antônio da Villa do Cabo, de S. Miguel do Ipojtica, o de
Nossa Senhora da Conceição de Serinhaem, formando hum só Collegio, que se
reunirá na Matriz da mesma Villa. _¦__,'"*_,

<S 9 • O nono districto terá por caberá a Cidade do Uio Formoso, e compre-
henderá as parochias de Nossa Senhora da Conceição do Kio Formoso, de Nossa
Senhora da Purificação e de S. Gonçalo de Una, de S. Miguel da Villa de Bar-
reiros, e de S. José d'AíUia-Preta, formando hum só Collegio, que se reunira na
Matriz da mesma Cidade. ,

§ 10. O décimo districto lera por cabeça a \illa do Bonito, e comprehenderá
as parochias de Nossa Senhora da Conceição do Bonito, de Noss* Senhora do O'
do Altinho, de S. Josó do Sertão dos Bezerros, e de Nossa Senhora das Dores da
Villa de Caruaru, formando hum só Collegio, que se reunirá na Matriz da mes-

§ 11. O décimo primeiro districto terá por cabeça a villa de Garanhuns, e
lomprchcnderá as parochias de Santo Antônio da Villa de Garanhuns, de Jesus,
Maria José de Papa-caça, do Bom Jesus dos Aílhctos da Villa de &. Henio, de
Nossa Senhora da Conceição d'Aguas-Bellas, e S. Felix da Villa do Buiquc, for-
mando hum só Collegio, que se reunirá na Matriz da mesma Villa.

<K 12. O rler.imo seirundo districto terá por cabeça a Villa do Brejo, e se com-§ 12. O décimo segui
porá de dous Collegios, que se reunirão: o 1.° na Matriz da mesma Villa, eo
%° na da Villa de Flores. t

O primeiro Collegio comprehenderá as parochias de S. Jose da villa do Brejo
da Madre de Deos, e de Nossa Senhora das Montanhas de Cimbres; e o segundo
Collegio as do Nossa Senhora da Conceição de Pajeú de Flores, de S. José da
Villa de Ingazciras, de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa de baixo, e de Nossa
Senhora da Penha de Villa-Bella.

§ 13. O décimo terceiro districto terá por cabeça a Villa da Boa-visla, e se
comporá de três Collegios, que se reunirão: o 1.° na Matriz da mesma Villa; o
2.° na da Villa de Ouricury, e o 3.° na da Villa de Tacarütí.

O Drimeiro Collesio comprehenderá as parochias da Boa-Vista e Cabrobó; o

i/í-

segundo Collegio as de S. Sebastião de Ouricury, do Senhor Bom Jesus do Kxú,
e de Santo Antônio do Salgueiro, c o terceiro Collegio as de Nossa Senhora da
Saude da Villa de Tacaratú, c do Senhor Bom Jesus da Fazenda Grande.

Art. 2.° A presente divisão de districtos não pôde ser alterada senão cm vir-
tudo de Lei geral, na fôrma do § 4.° do Art. 1.° do Decreto n.° 842 de 19 de
Setembro de 1855.

As novas parochias, que forem creadas pela Assembléa Provincial, pertencerão
aos districtos que comprehenderem as parochias de que forem desmembradas. Os
votantes porém daquellas que forem creadas em territórios desmembrados de pa-
rochias pertencentes a mais de hum districto, continuarão a votar e a ser votados
nas parochias a que ora pertencem, até que por Lei geral so designe o districto
eleitoral a que as novas parochias, assim creadas, deverão pertencer.

Art. 3.° Em cada hum dos onze primeiros districtos acima mencionados pro-
ceder-se-ha á eleição de hum Deputado geral e de hum Supplente, observando-se
as disposições dos §§ 5.°, G.°, 7.° c 8.° do Art. l.° do citado Decreto.

No décimo segundo e no décimo terceiro districto se procederá também, em
cada hum, á eleição de hum Deputado geral e de hum Supplente, porem pela
fórmá indicada nos §§ 10, 11 e 12 do referido Art. l.°

Art, 4.° Quando se houver de proceder á eleição Provincial, cada hum dos
onze primeiros districtos nomeará tres Membros da Assembléa Provincial, c dous
Supplentes, elegendo primeiramente os tres Membros em escrutínio de lista, e
depois os dous Supplentes, Os que obtiverem maioria absoluta de votos no pri-
meiro escrutinio serão declarados Membros da Assembléa Provincial.

Art. 5.° Se nenhum conseguir maioria absoluta, ouse nem todos a obtiverem,
formará a mesa, d'entre os mais votados, huma lista quádrupla do numero de
Membros que faltar eleger, c proceder-se-há immediatamente a segundo escrutinio,
não podendo os Eleitores votar senão noj nomes eõmprehendidos na dita lista,
¦e em tantos quantos faltarem;

Art. 6.° Se no segundo escrutinio a eleição se não completar, por não terem
todos que faltarem obtido maioria absoluta de votos, far-se-ha nova lista dos mais
FOtados, eni numero duplo dos que for mister eleger, o proceder-se-ha a terceiro
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escrutínio, e ao mais que forem necessários, nos quaes os votos dos Eleitores
não poderão recahir seuôo nos candidatos coraprehendidos na lista dupla dos

que faltarem.
Se no ultimo escrutínio a que se houver de proceder, faltar eleger só-

mente hum dos Membros da Assembléa Provincial, e tiver lugar empate, se

procederá na forma do final do §6.° do Art. l.°do referido Decreto.
Art. 7.° Concluída a eleição dos Membros da Assembléa Provincial, pro-

ccdcr-sc-ha pela mesma forma á de todos os Supplentes, ou á do que faltar, se
se der a hypolhese do final do Artigo antecedente. Aos ditos Membros e Sup-

plentes serão dados os respectivos diplomas na fôrma do § 8.° do referido Ait Io.
Art. 8.° Nos districtos 12.° e 13.°, quando se proceder á eleição provin*

cjál os Eleitores de cada hum d'»s Collegios de que elles se compõe, votarão cm
cinco nomes, sem designação de Membros nem de Supplentes; e proceder-sc-ha
em tudo o mais como se acha estabelecido nos citados •§§ 10 e 11 do Art.
l.° do sobredito Decreto. ;

As Câmaras Municipaes das cabeças desses dous districtos procederão pela
fôrma indicada no § 12 do mesmo Artigo, e declararão Membros da Assembléa
Provincial pelos respectivos districtos os tres candidatos mais votados, e Supplen-
tes os dous immedialos em votos, expedindo-lhes diplomas, e procedendo, cm
caso de empate, na fôrma dos Artigos 88 e 115 da Lei de 19 de Agosto de

4 
Luiz Pedreira do Couto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario

d'Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar.
Palácio do Rio de Janeiro em vinte seis de Julho de mil oitocentos cincoenta
e seis, trigesimo quinto da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

^SiVJf^rrr—

DECRETO N.° 1.793—de 30 de Julho de 1856.

Divide a Provincia de S. Pedro em districtos e Collegios eleitoraes, e designa os

lugares e edifícios para a reunião dos Eleitores de cada hum.

Attendendo ás disposições do Decreto N ° 8421 de 19 de Setembro de 1855

e Tendo Ouvido o Presidente da Provincia de S. Pedro, Hei por bem Decretar.

Art. 1° A Provincia de S. Pedro fica dividida em seis districtos Eleito-

ra1 
íVmo°t-SSSo terá por cabeça a Cidade de Porto Alegre, e compre-

hPnJr'4 as narochias de Nossa Senhora Madre de Deos, de Nossa Senhora

lo RoLiOaTCa Senhora de Belém, de Nossa Senhora da Conceição, do

«o de Nossa Senhora dos Anjos da Aldèa de Sano Antomo da Patrulha

de Nossa Senhora da Conce ção do Arroyo da Serra, de S. \ rancisco de J-auia

de cima da Seira de S. Domingos das Torres, de Nossa Senhora da Oliveira

3a VaTcaria de Sant'Anna do Bto dos Sinos, de S. José do Hortenc.o de S

Llir^lw Senhora das Dores de Camacuam, e de S. Joao Baptista de

Si 
"?ndoehumasó 

Collegio, que se reunirá na Matriz da Cidade de

^fa^T. o districto terá por cabeça a Cidade do Rio Grande, ecomprehen-

dera as paródias de S. Pedro do Rio Grande, de Nossa Senhora da Conceição
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de Taim, de Nossa Senhora das Necessidades do Povo Novo, de S. Francisco de
Pauta de Pelotas, de Nossa Senhora da Conceição do Serro da Buena, de Nossa
Senhora da Conceição do Boqueirão, de S. José do Norte, de Nossa Senhora da

Cónceiçáb do Estreito, e de S. Luiz de Mostardas, formando hum so Q?llcgio;
mie se reunirá na Matriz da Cidade de S. Pedro do Rio Grande.

í 3» o 3,0 districto terá por cabeça a Villa de Piratinim, e comprehenderá ns

parochias de Nossa Senhora da Conceição de Piratinim, de Nossa Senhora da Con-
reiçao de Cangussu, de Nossa Senhora do Rosário ílo Serrilo de Cangu.su, de
S Sebastião de Bagé, do Espirito Santo do Jnguarão, de S. João Baptista do
iiorval, c de Nos.a Senhora da Graça do Arroyo Grande, formando hum só Col-
ledo, que se reunirá na Matriz da Villa de Piratinim.

§ 4.° O 4.° districto terá por cabeça a Villa de Caçapava, c comprehenderá
as parochias de Nossa Senhora da Assnmpçâo de Caçapava, de SanCAnna da Boa
Vista, de Santo Antônio de Lavras, de Nossa Senhora da Conceição de S. Sepé,
de Santa Barbara da Encruzilhada, de S. José do Patrocínio, de S. Gabriel, de
SanfAnna do Livramento, de S. João da Cachoeira, ede Santa Maria da Boca do
Monte, formando hum só Collegio, que se reunirá na Matriz da Villa de Caçapava.

§ 5.° O 5.° districto terá por cabeça a Villa de Alegrete, e se comporá dè
dous Collegios:

O primeiro Collegio comprehenderá as parochias de Nossa Senhora da Ap-
parecida de Alegrete, de SanCAnnado Uruguay, de S. Francisco, de S. Borja, e de
S. Patrício de Itaqui, e se reunirá na Matriz da Villa de Alegrete.

O segundo Collegio comprehenderá as parochias do Espirito Santo da Cruz
Alta, e de S. Marlinho, e se reunirá na Matriz do Espirito Santo da Cruz Alta.

§ 6.° O 6.° districto terá por cabeça a Cidade do Rio Pardo, e comprehcn-
dera as parochias de Nossa Senhora do Rosário do Rio Pardo, de Nossa Senhora
da Conceição da Apparecida do Passo Fundo, de S. José do Taquary, de Santo
Amaro, do Senhor Bom Jesus do Triumfo, e de S. Jeronimo, formando hum só
Collegio, que se reunirá na Matriz da Cidade do Rio Pardo.

Art. 2.° A presente divisão de districto não pode ser alterada senão em
virtude de Lei geral, na formado § 4.° do Art. l.° do Decreto n.° 842 de 19
de Setembro de 1855.

As novas parochias que forem creadas pela Assembléa Provincial períe.i-
cerão aos districlos que comprehenderem as parochias de que forem desmembra-
das. Os votantes porém daquellas que forem creadas em territórios desmembra-
dos de parochias pertencentes a mais de hum districto, continuarão a votar e a
ser votados nas parochias a que ora pertencem, até que por Lei geral se desi-
gne o districto, a que as novas parochias assim creadas deverão pertencer.

Art. 3.° Em cada hum dos districtos 1.°, 2.°, 3.°, 4.° e 6.° proceder-
se-ha á eleipão de hum Deputado geral e de hum Supplente, observadas as dis-
posições dos §§ 5.°, 6.\ 7.° c 8.° do Art. l.° do citado Decreto.

No 5.° districto proceder-se-ha á eleição de hum Deputado geral e de hum
Supplente pela forma indicada nos §§ 10, 11 e 12 do referido Art. l.°

Art. 4.° Quando se houver de proceder á eleição provincial, os districtos
1.°, 2.°, 3.°, 4.° c C.° nomearão cada hum cinco Membros da Assembléa Pro-
vincial e tres Supplentes, elegendo primeiramente os cinco Membros em escruti-
nio de lista e depois os tres Supplentes.

Os que obtiverem maioria absoluta de votos no primeiro escrutínio serão de-
clarados Membros da Assembléa Provincial.

Art. 5.° Se nenhum conseguir maioria absoluta, ou se nem todos a obtive-
rem, formará a mesa d'entre os mais votados huma lista quádrupla do numero de
Membros que faltar eleger, e proceder-se-ha immediatamente a segundo escru-
tinio,' não podendo os Eleitores votar senão nos nomes comprehendidos na dita
lista, e votando em tantos quantos faltarem.

Art. 6.° Se no segundo escrutínio a eleição se não completar, por não te-
rem todos os que faltarem obtido maioria absoluta de votos, far-se-ha nova listai
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dos mais votados em numero duplo dos que for'mister eleger, e procedcr-se-lia
a terceiro escrutinio, e mesmo a outros que sejüo necessários, nos quaes os
\otos dos Eleitores não poderão recahir ,enão nos candidatos eõmprehendidos na
lista dupla dos que faltarem.

Sc no ultimo escrutínio a que se houver de proceder faltar eleger somente
hum dos Membros da Assembléa Provincial, e tiver lugar empate, se procederá
na forma do Qual do % (j.ü do Art. 1.° do referido Decreto.

Art. 7.° Concliiida a eleição dos Membros da Assembléa Provincial, proce-tler-se-ha pela mesma fôrma á de todos os Supplentes, ou á do que faltar, se
se der a hypolhcse do final do Artigo antecedente.

Aos ditos Membros Supplente serão dados os respectivos diplomas na fôrma
do § 8.° do referido Art. l.°

Art 8.° No quinto districto, quando se proceder á eleição Provincial, os
Eleitores de cada hum dos quatro Collegios, de que elle se compõe, votarão cm
oito cidadãos sem designação de Membros da Assembléa ou de Supplentes, pro-cedendo em tudo o mais como se acha estabelecido nos §§ 10 e 11 do Art.
1/ do referido Decreto, e devendo a Câmara Municipal da cabeça do districto
proceder pela fôrma indicada no § 12, e declarar Membros da Assembléa Pro-
vincia] pelo quinto districto os cinco mais votados, e Supplentes os tres imme-
diatos em votos, expedindo os diplomas, c procedendo, cm caso de empate, na
fôrma dos Arts. 88 c 115 da Lei de 19 Agosto de 1846.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
iFEslado dos Negócios do império, assim o tenha entendido e faça executar. Pa-
lacio do Rio de Janeiro em trinta de Julho de mil oitocentos cincoenta eseis,
trigesimo quinto da Independência e do Império.

>
. w_ ¦

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

DECRETO1.794- de 30 de Julho de 1856.

Dkhle a Provincia do Espirito Santo em Collegios eleitoraes , e designa os lugares
e edifícios da reunicio dos Eleitores de cada Collegio.

Attendendo ás disposições do Decreto n.° 842 de 19 de Setembro de 1855,
e Tendo ouvido o Presidente da Provincia do Espirito Santo, Hei por bem Decretar:

Art. l.° A Provincia do Espirito Santo formará hum só districto eleitoral.
O districto eleitoral terá por cabeça a Cidade da Victoria, e se comporá de

quatro Collegios, que se reunirão: o l.a na Capella dos extinetos Jesuítas annexa
ao Palácio da Presidência na dita Cidade; o 2.° no Convento dos extinetos Jesuítas
da Villa de Nova Almeida; o 3.° na Matriz da Cidade de S. Matheus; e o 4.° no
Convento dos extinetos Jesuítas da villa de Benevente.

O 1.° Collegio comprehenderá as parochias da Cidade da Victoria, do Espirito
Santo, Vianna, Queimado, Carapina, e Cariacica;

O 2.° Collegio será formado das parochias da Serra, Nova Almeida, Santa
Cruz c Linhares;

O 3.° Collegio se comporá das parochias de S. Matheus, e Barra de S. Matheus;
O i.° Collegio comprehenderá as parochias de Benevente, Ilapemerim, e Gua-

rapary.
Art. 2.° Proceder-se-ha no districto á eleição de hum Deputado geral e
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de hum Supplcnle, observando-se as disposições dos §§ 10, 11 c 12 do Ari. 1.»
do citado Decreto. ia..

Art 3 ° Quando se houver de proceder á eleição dos Membros da Assem-
bléa Provincial, os Eleitores do 1." Collegio nomearão sele Membros da dita
Assembléa e qiialro Supplentes; os do 2.» seis Membros e tres Supplentes; os do

... _* - ' _. .*-« ti -I __ f_ ii á __,.__* M . ,.k. 1. »,k.> it ,1.^1,' ^.iMvtilnli ^

3 o quatro Membros e dous fcuppiemes; os uu >r ires» mcimuius-i uuu. ^.|ru-
tes • devendo cada hum dos ditos Eleitores eleger primeiramente o numero do
Membros da Assembléa Provincial que tocar ao respectivo Collegio cm escrutínio
de lista, e logo depois o dos Supplentes.

Os que obtiverem maioria absoluta de votos no primeiro escrutínio serão de-
clarados Membros da Assemlbéa Provincial.

Art. 4.° Se nenhum conseguir maioria absoluta de votos ou se nem todos
a obtiverem, formará a mesa dentre os mais votados huma lista quádrupla do
numero de Membros que faltar eleger, e proceder-se-ha immediatamenle a se-
gundo escrutínio, mio podendo os Eleitores votar senão nos nomes comprehcn-
didos na dita lista, e em tantos quantos faltarem.

Art. 5.° Se no segundo escrutínio a eleição se não completar, por mio
terem todos os que faltarem obtido maioria absoluta de votos, far-se-ha nova
lista dos mais votados em numero duplo dos que for mister eleger, e proceder-
se-ha a terceiro escrutínio e aos mais que forem necessários, nos quaes os
votos dos Eleitores mio poderão recahir senão nos candidatos comprehendidos na
lista dupla dos que faltarem.

Se no ultimo escrutínio, a que se houver de proceder, faltar eleger única-
mente hum dos Membros da Assembléa Provincial, e houver empate, proceder-
se-ha na forma do final do §G.° do Decreto n.° 842 ja citado.
*% Art. 6.° Concluída a eleição dos Membros da Assembléa Provincial, proce-
der-se-ha pela mesma forma á de todos os Supplentes que deverem dar os respe-
ctivos Collegios, ou á do que faltar, se se der a hypothese do final do Ar-
tico antecedente.

Aos ditos Membros e Supplentes serio dados os respectivos diplomas pelos
Collegios que os devem eleger, na forma do § 8.° do Art. l.° do Decreto n.°
842 de 19 de Setembro de 1855.

Art. 7.° A presente divisão de districtos não pôde ser alterada senão em
virtude de Lei geral, na fôrma do § 4.° do Art. l.° do supramencionado
Dpcrpto

As novas parochias, que forem creadas pela Assembléa Provincial, perten-
cerão aos districtos que comprehenderem as parochias de que forem desmembra-
das. Os votantes porém daquellas parochias que forem creadas em territórios
desmembrados de parochias, pertencentes a mais de hum districto, continuarão
a votar e a ser votados nas parochias a que ora pertencem, até que por Lei
geral se designe o districto a que as novas parochias, assim creadas, deverão
pertencer.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
d'Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar.
Palácio do Rio de Janeiro em trinta de Julho de mil oitocentos cincoenta e seis,
trigesimo quinto da Independência e do Império.

4$i
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador, ^

'¦'•..~ 
7--.,: -- ¦ 
'" ': 
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Luiz Pedreira do Coutto Ferraz

7"
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DECRETO H.« 1.795—de 30 de Julho de 1856. v
Divide a Provincia da Parahyba em districtos eleitoraes fi a designa os lugares

e edifícios, em que se devm^ reunir os Eleitores de cada hum dos districtos,
de conformidade com as disposições] do Deèreío n.° 842 de, 19 de Setembro
de 1855. . i-«*.

Attendendo ás disposições do Decreto n.° 8.Í2* de 19 de Setembro de 1855,e Tendo ouvido o Presidente da Provincia da Parahyba, Hei por bem Decretar:
Art. l.° A Provincia da Parahyba Gca dividida em cinco districtos eleito-

raes, do modo seguinte:
§ 1.° 0 primeiço districto terá por cabeça a\Çidadc da Parahyba, e com-

prehenderá as parochias da mesma Cidade, do Livramento, de Santa Rita,
de Alhandra, da Taquara, da Jacoca, de Mamangoajte, e da Bahia da Traição,
formando hum só Collegio, que se reunirá na Matriz da dita Cidade.

§ 2.° O segundo districto terá por cabeça a Villa do Pilar, e comprehen-
dcrá as Parochias do Pilar, de Taipú, do Ingá, e da Independência, forman-
do hum só Collegio, que se reunirá na Matriz da referida Villa.

§ 3.° O terceiro districto terá por cabeça a Cidade da Arôa, e comprehen-
dera as parochias da Arôa, da Lagoa-nova, de Bananeiras, de Araruna, e de
Cuieté, formando hum só Collegio, que fe reunirá na Matriz da dita Cidade.

§ 4.° O quarto districto terá por cabeça a Villa da Campina Grande, e com-
prehenderá as parochias da Campina, de São Jtóão, de Cabaceiras, e de Natuba,
formando hum só Collegio, que se reunirá na* Matriz da referida Villa.

§ 5.° O quinto districto terá por cabeça a \illa davPombal, e comprehenderá
as parochias de Pombal, de Patos, de Catolé, de Sousa, e do Piancó, formando
hum só Collegio, que se reunirá na Matriz da dita Villa. W

Art. 2.° A presente divisão de districtos não pode ser alterada senão em
virtude de Lei geral, na fôrma do § 4.° do Art. l.° do Decreto n.° 842 de 19
de Setembro de 1855.

As novas parochias, que forem creadas pela Assembléa Provincial, pertence-
rão aos districtos que comprehenderem as parochias de que forem desmembradas.

Os votantes porém daqueilas que forem creadas em territórios desmembrados
de parochias pertencentes a mais de hum districto, continuaraj) a votar e a
ser votados nas parochias a que ora pertencem, até que por Lei geral se desi-
gne o districto a que as novas parochias, assim creadas, deverão pertencer.

Art. 3.° Nos referidos districtos proceder-se-ha á eleição de hum Deputado
geral, e de hum Supplente, em cada hum, observadas as disposições dos §§
5.°, 6.°, 7.° e 8.° do Art. l.° do citado Decreto.

Art. 4.° Quando se houver de procederá eleição provincialf* cada hum dos
referidos districtos nomeará seis Membros da Assembléa Provincial, e tres Sup-
plentes, elegendo primeiramente os seis Membros em escrutínio de lista, e de-
pois os tres Supplentes.

Os que obtiverem maioria absoluta de Yotos no primeiro escrutínio serão
declarados Membros da Assembléa Provincial. -;?r |

Art. 5.° Se nenhum conseguir maioria absoluta, ou se nem todos a obti-
verem, formará a Mesa, dentre, os mais votados, huma lista quádrupla do
numero de Membros que faltar eleger, e proceder-se-ha immediatamente a se-
gundo escrutínio, não podendo os Eleitores votar senão nos nomes comprehent
didos na dita lista, e votando em tantos quantos faltarem.

Art. 6.° Se no segundo escrutínio a eleição se não completar por íião te-
rem todos os que faltarem obtido maioria absoluta de votos,: far-se-ha nova
lista dós mais votados em numero duplo dos que for mister elégár, e proce-
der-se-ha a terceiro escrutínio, e mesmo a outros que sejão necessários, nos
quaes ps YÒtos dos Eleitores não poderão recahir senão nos candidatos com-
prehendides lia lista dupla dos que faltarem. 'CiÜ^i ¦/»;-' '. '¦ ';.' . 
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Se no ultimo escrutinio, a que se houver de proceder, faltar eleger so-
mente hum dos Membros da Assembléa Provincial, e tiver lugar empate, se
procederá na fôrma do flnal do § 6.* do Art. 1 ' do referido Decreto.

Art 7.» Concluída a eleiçflo dos Membros da Assembléa Provincial, pro-
ceder-se-ha pela mesma fôrma á de todos os Supplentes, ou á do que foliar,
se se der a hypothesc do flnal do Artigo antecedente.

Aos ditos Membros e Supplentes serão dados os respectivos diplomas, ua
fôrma do § 8.» do referido Art. 1." 0 , .

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
d'Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar.
Palácio do Rio de Janeiro em trinta de Julho de mil oitocentos cincoenta e seis,
trigesimo quinto Independência^ do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
* . 
¦¦: * 

*

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
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DECRETO H.» 1.796-"do"!*.- de Agosto de 1856.*^*^ ^**^

Divide a Provincia das Alagoas em districtos eleitoraes, e designa os lugares
e edifícios em que devem reunir-se os Eleitores de cada hum dos districtos,
de conformidade com as disposições do Decreto n.« 842 de 19 de Setembro
de 1855. '.'fefe
fe^Jfe' ¦ . * *""*'• ' ¦-?¦¦• >7':,fe-':r' ¦.*¦ * -¦•¦¦¦¦

Attendendo ás disposições do Decreto n.° 8/i2 de 19 de Setembro de 1855, e
Tendo ouvido o Presidente da Provincia das Alagoas, Hei por bem Decretar.

Art. l.° A Provincia das Alagoas fica dividida em cinco districtos eleitoraes
do modo seguinte:

§ 1.° O primeiro districto terá por cabeça a Cidade de Maceyo, e com-
prehenderá as parochias de Pioca, Maceyó, Santa Luzia do Norte, e Alagoas,
formando hum só Collegio, que se reunirá na Matriz da dita Cidade.

§ 2.° O segundo districto terá por cabeça a Villa de Porto Calvo, e se com-
porá das parochias de Porto das Pedras, São Bento, Polrto Calvo, e Camaragibe,
formando hum só Collegio, que se reunirá na Matriz da mencionada Villa.

§ 3.° 0 terceiro districto terá por cabeça a Villa da Assembléa, e compre-
hendeçá as paroéhias de Atalaia, Assembléa, Pilar, e Imperatriz, formando hum
só Collegio, que se reunirá na Matriz da referida Villa.

§ 4.° O quarto districto terá por cabeça a Villa de São Miguel, e se com-
porá das parochias de Poxim, São Miguel, Anadia, e Palmeira, formando hum
só Collegio, que se reunirá na Matffo: da dita Villa.

§ 5.° O quinto districto terá por cabeça aigtode do Penedo, c se comporá
de dous Còllègios, que se reunirão: o 1.»na Matriz da mesma Cidade, e o 2°
na da Villa do Pão d'Assucar. f

0 Primeiro Collegio comprehenderá as parochias do Penedo, Collegio, e
Porto da Folha.

0 segundo Collegio constará das parochias do Pão d'Assucar, Mata Grande,
e SaritfAnna. :WW: -r'^'"¦'-'¦;\.;-

Art; 2.** A presente divisão de districtos não pôde ser alterada senão em
virtude de Mi geral, na fórmá do § 4.° do Artigo i.° do Decreto n.° 842 de
19 de Setembro de 1855,

: As novas parochias que forem créadas pela Assembléa Provincial, pertence-
rão aos districtos que comprehenderem as parochias de que forem desmembradas.;
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Os votantes porém daquellas que forem creadas em territórios desmembra»
dos de parochias pertencentes a mais de hum districto, continuarão a votar e
a ser votados nas parochias a que ora pertencem, até que por Lei geral se
designe o districto a que as novas parochias, assim creadas, deverão pertencer.

Art. 3.° Em cada hum dos districtos i.°, 2.°, 3.° e 4.° proceder-se-ha á
eleição de hum Deputado geral e de hum Supplente, observadas as disposições
dos §§ 5.°, 6.°, 7.° e 8.° do Art. l.° do citado Decreto.

No 5.° districto proceder-se-ha também é eleição de hum Deputado geral
e de hum Supplente, pela forma indicada nos §§ 10, 11 e 12 do referido
Artigo 1.°

Art. 4.° Quando se houver de proceder á eleição provincial, cada hum dos
districtos 1.°, 2.°, 3.° e 4.° nomeará seis Membros da Assembléa Provincial e
três Supplentes, elegendo primeiramente os seis Membros em escrutínio de lista
e depois os três Supplentes.

Os que obtiverem maioria absoluta de votos no primeiro escrutínio serüo de-
clarados Membros da Assembléa Provincial.

Art. 5.° Se nenhum conseguir maioria absoluta, ou se nem todos a obti-
verem p formará a Mesa, d'entre os mais votados, huma lista quádrupla do nume-
ro de Membros que faltar eleger, e preceder-se-ha immediatamente a segundo es-
crutinio, não podendo os Eleitores votar senão nos nomes comprehendidos na dita
lista, e votando em tantos quantos faltarem.

Art. 6.° Se no segundo escrutinio a eleição se não completar por não
terem todos os que faltarem obtido maioria absoluta de votos, far-se-ha nova
lista dos mais votados em numero duplo dos que for mister eleger, e proce-
der-se-ha a terceiro escrutinio, e mesmo a outros que sejão necessários, nos
quaes os votos dos Eleitores não poderão recahir senão nos candidatos compre-
hendidos na lista dupla dos que faltarem.

Se no ultimo escrutinio, a que se houver de proceder, faltar eleger so-
mente hum dos Membros da Assembléa Provincial, e tiver lugar empate, se pro-
cederá na fôrma do final do § 6.° do Artigo 1.° do referido Decreto.

Art. 7.° Concluída a eleição dos Membros da Assembléa Provincial proce-
der-se-ha pela mesma fôrma á de todos os Supplentes, ou a do que faltar, se
se der a hypothese do final do Artigo antecedente.
I Aos ditos Membros e Supplentes seráo dados os respectivos diplomas na fór-
ma do § 8.° do referido Artigo i.° .

Art. 8.° No quinto districto quando se proceder a eleição provincial, os
Eleitores de cada hum dos dous Collegios, de que elle se compõe, votarão em
nove cidadãos sem designação de Membros da Assembléa, ou de supplentes,
observando em tudo o mais o que se acha estabelecido nos citados §§10 e 11
do Artigo i.° do referido Decreto, e devendo a Câmara Municipal da cabeça do
districto proceder pela fôrma indicada no § 12, e declarar Membros da Assembléa
Provincial pelo 5.° districto os seis mais votados, e Supplentes os três immediatos
em votos, expedindo-lhes diplomas e procedendo, em caso de empate, na fór-
ma dos Artigos 88 e 115 da Lei de 19 ide Agosto de 1846.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Es-
tado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio
do Rio de Janeiro em o primeifo de Agosto de mil oitocentos cincoenta e seis,
trigesimo quinto da Independência e do Império. '-v\^v-

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
'. 

V>;:' ¦'¦•;'!,' "-'• ..¦,.•'• ¦ ¦. ". " ¦ ." *'-..'.' 
¦ < '¦-.' '. ¦ .-¦"¦¦ ¦•> '¦'¦¦'¦. ¦': ¦„ •> .,- 

", 
;.;¦:.,¦,;¦-¦; -..¦ .,.',' 

'-*';¦'¦ 
,..'..;¦'- -y''->f .^':-* ¦¦ ¦*¦'. ; . .¦..¦•¦¦; ¦ /',"7'.:í .•.:/';*¦.•¦.¦¦ ...*.¦*!¦ . - ,w ¦ ' . - : .:. >. \ ;¦ .- ."..¦> ;; ¦¦¦,;. ¦; '•'¦.:' ^"- ¦ ¦;..*: /¦¦ "„.. '~ -'. X:i ',-j. ,"• ' ¦* •* ..¦ "-:' .- "'¦* '•'•:«¦•? ¦»':"¦¦.;¦ ¦¦• í'. ¦ ¦ *. r* ¦' >''.>•¦'**" -í. t'>.:•¦:,.- --''Cç ; 

'¦ 
. ¦ ¦"¦'¦¦

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
•74 ;tf.- >¦-***'

-'%?.
,'-.', 

; 

¦•¦ 

:;

* '• : - P*A ¦' -; *{\ J**'1- .J"*

¦;:" ¦;•:-':-',Üí:' '**.;;:>¦
T- 

¦' 
¦'¦> 

'¦'¦¦

> -.-:



 21 —

DECRETO N.e 1.797—do 1.° de Agosto de 1856.

Divide a Provincia de Santa Catharina, formando hum só districto eleitoral,
em Collegios. e designa os lugares e edifícios, em que se devem reuntr os Zs/ei-
tores de cada hum d'e$tes, de conformidade com as disposições do Decreto n.°
812 de 19 de Setembro de 1855. '«¦•¦¦

-1 -

Attendendo ás disposições do Decreto n." 842 de 19 de Setembro de 1855,
e Tendo ouvido o Presidente da Provincia de Santa Catharina, Hei por bem
Decretar:

Art. l.f A Provincia de Santa Catharina formará hum só districto eleitoral.
0 districto eleitoral terá por cabeça a Cidade do Desterro, e se comporá

de tres Collegios que se reunirão: o 1.° no Paço d'Assembléa Provincial; o 2.°
no Paço da Gamara Municipal da Villa da Laguna; e o 3.° no Paço da Câmara
Municipal da Cidade de S. Francisco. i>

0 1.° Collegio comprehenderá as parochias de Nossa Senhora do Desterro,
Santíssima Trindade, Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, Nossa Senhora da
Lapa do Ribeirão, Nossa Senhora das Necessidades de Santo Antônio, S Fran-
cisco de Paula de Canavieira, S. João Baptista do Rio Vermelho, S. José, Santo
Amaro, S. Pedro d'Alcântara, Nossa Senhora do Rasario da Enseada de Brito,
S. Joaquim da Garopaba, S. Miguel, e S. João Baptista do Tijuco Grande.

O 2.° Collegio constará das parochios de Santo Antônio dos Anjos da La-
guna, Araranguá, S. João de Imaruhy, SanfAnna de Mirim, Nossa Sonhora
da Piedade do Tubarão, Nossa Senhora dos Prazeres de Lages, c S. João de
Campos Novos.

0 3.° Collegio comprehenderá as parochias de Nossa Senhora da Penha de Ita-
pocoroy, Nossa Senhora da Graça de S. Francisco, Sahy, Paraty, Bom Jesus dos
Aíílictos de Porto Bello, S. Sebastião da Foz de Tijucas, Santíssimo Sacramento
de Itajahy, e Cambriú.

Art. 2.° Proceder-se-ha no districto á eleição de hum Deputado geral, e
de hum Supplente, observando-se as disposições dos §§ 10. 11 e 12 do Art. l.°
do citado Decreto.

Art. 3.° Quando se houver de proceder á eleição dos Membros da Assem-
bléa Provincial, os Eleitores do 1.° Collegio nomearão nove Membros da Assem-
bléa Provincial, e cinco Supplentes; os do 2.° Collegio nomearão seis Membros
e tres Supplentes: e os do 3.° nomearão cinco Membros e tres Supplentes; de-
vendo cada hum dos Eleitores eleger primeiramente os Membros da Assembléa
Provincial, que tocarem ao respectivo Collegio em escrutinio de lista, e logo
depois os Supplentes.

Os que obtiverem maioria absoluta de votos no primeiro escrutinio, serão
declarados Membros da Assembléa Provincial.. •

Art. 4.° Se nenhum conseguir maioria absoluta de votos, ou se nem todos
a obtiverem, formará a mesa, d'entre os mais votados, huma lista quádrupla do
numero de Membros que faltar eleger* e proceder-se-hai immediatamente a se-
gundo escrutinio, não podendo os Eleitores votar senão nos nomes eõmprehendidos
na'dita lista, e em tantos quantos faltarem.

Art. 5.° Se no segundo escrutinio a eleição se não completar, por não
terem todos os que faltarem obtido maioria absoluta de votos, far-se-ha nova
lista dos mais votados em numero duplo dos que for mister eleger, e proce-
der-se-ha a terceiro escrutinio, e aos mais que forem necessários, nos quaes os
votos dos Eleitores não poderão recahir senão nos candidatos eõmprehendidos na
lista dupla dos que faltarem.

Se no ultimo escrutinio, a que se houver de proceder, faltar eleger única-
mante hum dos Membros da Assembléa Provincial, e houver empate, proceder-se-ha
na forma do final do § 6.° do Art. I.8 do citado Decreto n.° 842 de 19 de Setem-
br o de 1855.. ~
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*. Peícira do Coul,o ferra*, do Meu Conselho, Ministro e Secretariott Jatad? dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar Pa-lacio do Rio de Janeiro em o primeiro de Agosto de mil oilocentos e cincoenta eseis, tngesimo quinto da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
*

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

DECRETO N> 1.801-de 7 Agosto de 1856.

Divide a Provincia de Minas Geraes em districtos eleitoraes, e designa os íw-
gares e edifícios, em que devem reunir-se os Eleitores de cada hum dos distri-cios, em conformidade das disposições do Decreto n.° 842 de 19 de Setembrode 1855.

Attendendo ás disposições do Decreto n.° 842 de 19 de Setembro de 1855,
e ás informações do Presidente da Provincia de Minas Geraes, Hei por bem Decretar!

Art. l.° A Provincia de Minas Geraes fica dividida em vinte districtos elei-
tòraes do modo seguinte:

§ 1.° O primeiro districto tem por cabeça a Cidade do Ouro Preto, e com-
prehende as Freguezias de Ouro preto, Antônio Dias, S. Bartholomeu, Casa Bran-
cm, Cachoeira do Campo, Ouro Branco, Rio de Pedras, Catas Altas da Norwega,
Itabira do Campo, Itaverava, Congonhas do Campo, Queluz, Suassuhy, Brumádo
de Suassuhy, CapelJa Nova, Piedade dos Geraes, e Bomfim, formando hum Col-
Iegio que se reunirá na casa da Câmara Municipal da Capital.

§ 2.ü O segundo districto tem por cabeça a Cidade de Pitangui, e compre-
íiende as Freguezias de Pitangui, Patafufio, Bom Despacho, SanfAnna de S. João
acima, S. Gonsalo do Pará, Matheus Leme, Santa Quiteria, Dores do Indàiá,
Morada-nova, Taboleiro Grande de sete Lagoas, formando hum Collegio que se
reunirá na Matriz dn Cidade de Pitangui.

§ 3.° O terceiro districto tem por cabeça a Cidade de Sabará, e comprelien-
de as Freguezias de Sabará, Raposos, Congonhas de Sabará, Caeté, Lapa, Curral
(FEl-Rei, Capella Nova doBetim, Piedade da Paraopeba, Santa Luzia, Santíssimo
Sacramento da Barra de Jequitibá, Santo Antônio do. Rio acima, Lagoa Santa,
Contagem, Matosinhos, Roças-novas, S. João Baptista do Morro Grande e Trahi-
ras, formando hum Collegio que se reunirá na Matriz da Cidade de Sabará.
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K a • O quarto districto tem por cabeça a Cidade de Itabira,' c comprehende

ns Freguesias da Itabira, S. José da Lagoa, S. Gonçalo do Rio abaixo, S. Mi-

guel do Piracicaba, Santa Barbara, S. Domingos do Prata, Morro de Gaspar Soa-

fes, SanfAnna de Cocacs, Catas Altas de Mato-dentro, SanfAnna dos lerros

Antônio Dias abaixo, Taquarassii, SanfAnna de Allié, Joanezia c Cuiete, tor-

mando hum Collegio, quo se reunirá na Matriz da Cidade de Itabira.
«5» O quinto districto tem por cabeça a Cidade do Serro, c comprenenue

as Freguezias do Serro, Conceição, S. Miguel c Almas de Correntes, S. Sebastião

de Carentes, S. José de Jacury, Santo Antônio do Peçanha c U.o \ermelho,

formando, hum Collegio, que se reunirá na Matriz da Cidade do berro.
S 6 • O sexto districto tem por cabeça a Cidade Diamantina, c compreiienue

as Freguezias da Diamantina, Rio-manso, Gouvôa, S. Gonsalo do Rio treto,

;.urimatahy, Nossa Senhora da Penha, S. João Baptista de Minas Novas, e Urvcio,
formando hum Cellegio, que se reunirá na Matriz da Cidade Diamantina.

§ 7.° O sétimo districto tem por cabeça a Cidade de Minas Novas, dmüiuo

em dous Collegios a saber: c .
O primeiro Collegio, comprehendendo as Freguezias de Minas No\as,^ sama

Cruz da Chapada, Nossa Senhora da Piedade, Conceição da Agua-suja, 
"a. Do-

mingos, Santo Antônio do Calháu, Santo Antônio da Itinga e b. Sebastião uo

Salto-grande, reunir-se-ha na Matriz de Cidade de Minas Novas.
O segundo Collegio, comprehendendo as Freguezias do Rio Pardo e de banto

Antônio das Salinas, reunir-se-ha na Matriz da Vilta do Rio Pardo. (

§ 8.° O oitavo districto tem por cabeça a Villa de Montes Claros de *ormi-
cas, dividido em tres Collegios, a saber: "

O primeiro Collegio, comprehendendo as Freguezias de Montes Claros, tfom-

fim, Santíssimo Coração de Jesus, Contendas e Bom Successo da Barra do nio

das Velhas, reunir-se-ha na Matriz da Villa de Montes Claros.
O segundo Collegio, comprehendendo as Freguezias de Grão Mogol, Itacam-

bira e S. José de Gurutuba, reunir-se-ha na Matriz da Villa de Grão Mogol.
O terceiro Collegio, comprehendendo as Freguezias da Januaria, Momnhos da

Januaria, e S. Romão, reunir-se-ha na Matriz da Villa Januaria.
§ 9.° O nono districto tem por cabeça a Cidade de Paracatu, dividido em

dous Collegios, a saber: .
• O primeiro Collegio, conprchendendo as Freguezias de Paracatu, SantAnna

dos Alegres, e Morrinhos de Paracatu, reunir-se-ha na Matriz da Cidade de
Paracatu.

O segundo Collegio, comprehendendo as Freguezias do Patrocínio, santo
Antônio dos Patos, e Bagagem, reunir-se-ha na Matriz da Villa do Patrocínio.

§ 10. 0 décimo districto tem por cabeça a Cidade da Uberaba, e comprehen-
de as Freguezias da Uberaba, Nossa Senhora das Dores do Campo Formoso, Araxa,
SanfAnna da Barra do Rio das Velhas, Prata, S. Francisco das Chagas do Cam-

po Grande, Desemboque, S. Francisco das Chagas de Monte Alegre, e S. Fran-
cisco de Sales, formando hum Collegio, que se reunirá na Matriz da Cidade
da Uberaba.

§ 11. 0 décimo primeiro districto tem por cabeça a Villa de Caldas, e com-
prehende as Freguezias de Caldas, Campestre, Cabo Verde, S. Joaquim, S. Sebasr
tião da Ventania, Carmo do Rio Claro, Passos, Jacuhy, S. Sebastião do Paraiso,
e Dores do Atterrado, formando hum Collegio, que se reunirá na Matriz da
Villa de Caldas.

§ 12. 0 décimo segundo districto tem por cabeça a Cidade de Pouso-Alegre, e
comprehende as Freguezias de Pouso-Alegre, Santa Rita da Boa-Vista da Gapitu-
ba, SanfAnna de Sapucahy, Campo Místico, S. Caetano da Vargem-Grande, S.
José do Paraiso, Ouro Fino, Cambuhy, Jaguary, e S. José de Toledo, for-
mando hum Collegio que se reunirá na Matriz da Cidade de Pouso-Alegre.

§ 13. 0 décimo terceiro districto tem por cabeça a Cidade de Baependy,
e comprehende as Freguezias da Baependy, Pouso Alto, Ayuruoca, Alagoa, S.
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Vicente Fcrrcr, Conceição do Rio Verde, Capivary, Carmo, S. Thomé das Lettras,
Serranos, Christina, Conceição do Turvo, Livramento do Bom Jardim, S. Se-bastião da Capituba, Itajubá, c Soledade de Itajubá, formando hum Collccio,
que se reunirá na Matriz da Cidade de Baependy.

$ i*. v aecimo quarto uíscricto tem por cabeça a Cidade da Campanha, ecomprchcnde as Freguezias da Campanha, Espirito Santo da Mutuca, Águas Vir-
tuosas, Três Corações do Rio Verde, S. Gonsalo, Espirito Santo da Varginha,
Santa Catharina, Trcs Pontas, S. João Nenomuccno. Esnirito Santo dns f.nmioi-
ros, Douradinho, Lavras, Carmo da Escaramuça, Dores da Boa Esperança, cS.
José e Dores d'Alfenas, formando hum Collegio, que se reunirá na Matriz da
Cidade da Campanha.

§ 15. O décimo quinto districto tem por cabeça a Villa Nova da Formiga,
e comprehende as Freguezias da Formiga, Tamanduá, Campo Bello, Santo An-
tonio do Monte, Piunhy, Espirito Santo da Itapecerica, SanfAnna de Bambuhy,
Itatiaiossú, e Nossa Senhora da Luz do Atterrado, formando hum Collegio, quese reunirá na Matriz da Villa de Formiga.

• § 16. 0 décimo sexto districto tem por cabeça a Cidade de S. João d'El-Rei,
c comprehende as Freguezia de S. João d'El-Rei, S. José d'El-Rei, Santa Rita
do Rio-abaixo, S. Miguel do Cajurú, Lage, Conceição da Barra, S. Thiago, Nos-
sa Senhora de Nasareth, Carrancas, Bom Successo, Rio do Peixe, Passatempo,
S. Antônio do Amparo, Oliveira, e Bom Jesus dos Perdões, formando humCol-
legio, que se reunirá na Matriz da Cidade de S. João d'El-Rei.

§ 17. O décimo sétimo districto tem por cabeça a Cidade deBarbacena, ecom-
prehende as Freguezias de Barbacena, Prados, Lagoa Dourada, Santa Rita da Ibiti-
poea, Chapeo d'Uvas, Mercês da Pomba, Pomba, Conceição da Ibitipoca, Santo
Antônio do Parahybuna, Simão Pereira, Presidio do Rio Preto, e S. José do
Rio Preto, formando hum Collegio, que se reunirá na Matriz de Barbacena.

§ 18. O décimo oitavo districto tem por cabeça a Villa Leopoldina, e com-
prehende as Freguezias da Leopoldina, Meia Pataca, Madre de Deos do Angu, S.
José da Parahyba, Mar de Hespanha, Conceição do Rio Novo, S. Paulo de Mu-
riahé e Cura tos da Piedade, Boa-Vista, Rio Pardo, Santo Antônio do Aventu-
reiro e Espirito Santo, formando hum Collegio, que se reunirá na Matriz da
Villa Leopoldina.

§ 19. O décimo nono districto tem por cabeça a Villa de S. Januário do
Ubá, e comprehende as Freguezias dè S. Januário, S. João Baptista do Presidio,
Dores do Turvo, Santa Rita do Turvo, S. Sebastião dos Afllictos, Sant'Anna do
Sapé, Piranga, Espera, S. José do Chopotó, Gloria do Muriahe e Tombos do
Carangola, formando hum Collegio que se reunirá na Matriz da Villa do Ubá.

§ 20. O vigésimo districto tem por cabeça a Cidade de Mariana, e com-
prehende as Freguezias da Sé da mesma Cidade, S. Sebastião, Antônio Pereira,
Sumidouro, Camargos, S. Caetano, Cachoeira do Bruraado, Inficionado, Forquim,
Barra Longa, Barra do Bacalháo, Ponte Nova, Saúde, Paulo Moreira, Anta,
Abre-Campo, e Santa Cruz, formando hum Collegio, que se reunirá na Sé de
Mariana.

Art. 2.° A presente divisão de districtos não pôde ser alterada senão por
Lei geral na fôrma do § h.° do Decreto de 19 de Setembro de 1855.

As novas Freguezias que forem creadas pela Assembléa Provincial pertence-
rão aos districtos eleitoraes a que pertencerem as Freguezias de que forem des-
membradas. Os votantes porem daquellas que forem creadas em territórios des-
membrados de parochias pertencentes a mais de hum districto, continuarão a
votar e a ser votados nas parochias a que ora pertencem, até que por Lei gerai
se designe o districto a que as novas parochias, assim creadas, deverão per-
tencer.

Art. 3.° Em cada hum dos districtos, acima mencionados proceder-se-ha á
eleição de hum Deputado geral e de hum Supplente, observadas as disposições
dos § 5.% 6.°, 7.° e 8.° do Art. l.° do Decreto n.° 842 de 19 de Setembro de



1855; exccpto no 7.°, 8.° c 9.° districtos, onde essa eleição se fará na formados

§§ ÍO, 11 c 12 do referido Art. 1."
Art. 4.° Cada hum dos districtos acima referidos, excepto o 7.°, 8.° e 9.*

nomeará dous Membros da Assembléa Provincial, e dous Supplentes, elegendo
primeiramente os dous Membros em escrutinio de lista e depois os Supplentes.
Os que obtiverem maioria absoluta de votos no primeiro escrutinio serão decla-
rados Membros da Assembléa Provincial.

Art. 5.° Se ninguém obtiver maioria absoluta de votos, ou se nem todos
a obtiverem, formará a Mesa d'entrc os que tiverem obtido mais votos, huma
lista quádrupla do numero de Membros que faltar eleger, e proceder-se-ha
immediatamente a segundo escrutinio, no qual os Eleitores não poderão votar
senão nos nomes eõmprehendidos na dita lista, e em tantos quantos faltarem.

Art. 6.° Se no segundo escrutinio a eleição se não completar por não te-
rem todos os que faltarem obtido maioria absoluta de votos, far-se-ha nova lis-
ta dos mais votados em numero duplo dos que faltar eleger, e proceder-se-ha
a terceiro escrutinio e mesmo a outros que sejão necessários: nos quaes os vo-
tos dos Eleitores não poderão recahir senão nos cidadãos eõmprehendidos na lista
dupla dos que faltarem.

Se no ultimo escrutinio, a que se houver de proceder, faltar eleger sómen-
te hum dos Membros da Assembléa Provincial, e tiver lugar empate, se pro-
cederá na forma do final do § 6.° do Art. l.° do referido Decreto.

Art. 7.ü Concluída a eleição dos Membros da Assembléa Provincial, pro-
ceder-se-ha pela mesma forma á dos seus Supplentes ou á do que faltar, se se
der a hypothese do final' do Artigo antecedente. Aos Membros e Supplentes se-
rão dados os respectivos diplomas na fôrma do § 8.° do Art. l.° do Decreto já ei-
tado.

Art. 8.° Quando se proceder á eleição Provincial no 7.°, 8.° e 9.° distri-
ctos, os Eleitoraes década hum dos Collegios de que elles se compõem, vota-
rão em quatro nomes sem designação de Membros nem de Supplentes, e pro-
cederão em tudo o mais como se acha determinado nos §§10 e 11 do Arti.0
do referido Decreto; devendo a Câmara Municipal da cabeça de cada hum dos
ditos districtos proceder pela forma indicada no § 12, e declarar Membros da
Assembléa Provincial pelo respectivo districto os dous candidatos mais votados, e
Supplentes os dous immediatos em votos; expedindo-lhes diplomas e procedendo,
em caso de empate, na fôrma dos Artigos 88 e 115 da Lei de 19 de Agosto
de 1846.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
d'Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar.
Palácio do Rio de Janeiro em sete de Agosto de mil oitocentos cincoenta e seis,
trigesimo quinto da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
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DECRETO H.* 1.803-de 19 de Agosto de 1856.

Divide a Província do Maranhão em districtos eleitoraes, e desiqna os lugarese edifícios em que se devem reunir os Eleitores de cada hum dos districtos,de conformidade com as disposições do Decreto N.' 842 de 19 de Setembrode loOD.

Attendendo ás disposições do Decreto N»842 de 19 de Setembro de 1855,e Tendo ouvido o Presidente da Provincia do Maranhão, Hei por bem Decretar:
Art. l.° A Provincia do Maranhão fica dividida em seis districtos eleitoraesdo modo seguinte:

§ 1.° O primeiro districto terá por cabeça a Cidade de S Luiz do Maranhão
e comprehenderá as parochias de Nossa Senhora da Victoria, de Nossa Senhora
da Conceição, de S. Joaquim do Bacanga, de S. João Baptista de Vinhaes,
de Nossa Senhora da Luz da Villa do Paço, de S. José dos índios, deNossa Senhora da Conceição do Icatú, de S. José do Periá, de Nossa Senhora
do Rosário, de Nossa Senhora da Lapa e Pias do lugar de S. Miguel, for-
mando hum só Collegio que se reunirá no Paço da Câmara Municipal da
referida Cidade.

§ 2.° O segundo districto terá por cabeça a Cidade de Vianna, e se com-
porá das parochias de Nossa Senhora da Conceição de Vianna, de S. Bento dos
Perises, de S. Francisco Xavier de Monção, de S. Vicente Ferrer de Cajapió,
e de S Mathias de Alcântara, formando hum só Collegio, que se reunirá no
Paço da Câmara Municipal da dita Cidade.

§ 3.° O terceiro districto terá por cabeça a Villa de Guimarães, e será for-
mado das parochias de S. José de Guimarães, de S. João de Cururupú, de Santo
Antônio e Almas, de Santa Helena, de S. Francisco Xavier de Tury-assu, e
de S. João de Cortes, formando hum só Collegio, que se reunirá no Paço da
Câmara Municipal da dita Villa.

§í.° O quarto districto terá por cabeça a Villa de Itapicurú-mirim, e se
comporá de dous Collegios, que se reunirão: o 1.° no Paço da Câmara Mu-
nicipal da mesma Villa, e o 2.° no Paço da Câmara Municipal da Villa-Vi-
cosa da Tutoya.

Ot.° Collegio comprehenderá as Parochias de Nossa Senhora das Dores de
Itapicurú-mirim, de Santa Maria d\Anajatuba, de Nossa Senhora do Nazareth
do Mearim, de S. Sebastião da Vargem Grande, de Nossa Senhora das Dores
da Chapadinha, de S. Luiz Gonzaga do Alto-Mearim, e de Nossa Senhora da
Piedade do Coroatá.

O 2.° Collegio constará das parochias de S. Bernardo da Parnahyba, de
Nossa Senhora da Conceição da Tutoya, e de Nossa Senhora da Conceição
de Arayoses.

§ 5.° O quinto districto terá por cabeça a Cidade de Caxias, e comprehen-
dera as parochias de Nossa Senhora da Conceição, e S. José de Caxias, de S.
Benedicto, de Nossa Senhora de Nazareth da Tresidella, de Santa Rita doCodó,
de Nossa Senhora da Conceição do Brejo dos Anapurús, de SantfAnna do Buryti,
e de S. José dos Mattões, formando hum só Collegio, que se reunirá no Paço
da Câmara Municipal da mesma Cidade.

§ 6.° O sexto districto terá por Cabeça a Villa de Pastos Bons, e se com-
porá de tres Collegios, que se reunirão o 1.° no Paço da Câmara Municipal
da referida Villa; o 2.° na Matriz da Villa da Chapada, e o 3.° na Matriz da
Villa da Carolina.

0 1.° Collegio comprehenderá as parochias de S. Bento de Pastos Bons,
de S. Sebastião da Passagem Franca, e de S. Felix de Balças.

O 2.° Collegio será formado das parochias do Senhor do Bomfim da Cha-

pada, e de Santa Cruz da Barra da Corda.
O 3.° Collegio constará das parochias de S. Pedro d'Alcântara da Caro-

lina, e de Nossa Senhora de Nazareth do Riachão.
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Art. 2.° A presente divisão de districtos não pôde ser alterada senflo em
virtude de Lei geral, na fôrma do § 4.° do Art. l.° do Decreto N.ü 842 de 19
de Setembro 1855.

As novas parochias que forem creadas pela Assembléa Provincial pertencerão
aos districtos que comprehenderem as* parochias de que forem desmembradas.
Os votantes porém daquellas que forem creadas em territórios desmembrados
de parochias pertencentes a mais de hum districto, continuarão a votar c a
ser votados nas parochias á que ora pertencem, até que por Lei geral se designe
o districto á que as novas parochias assim creadas deverão pertencer.

Art. 3.° Nos districtos primeiro, segundo, terceiro c quinto proceder-
se-ha á eleição de hum Deputado Geral, e de hum Supplente, observando-se as
disposições dos §§ 5-.°, 6.°, 7.° e 8.° do Art. l.° do citado Decreto.

Nos districtos quarto e sexto, proceder-se.ha também á eleição de hum
Deputado Geral, e de hum Supplente, pela fôrma indicada nos §§ 10*°, 11.°
c 12.° do referido Art. l.°

Art. 4-° Quando se houver de proceder á eleição Provincial cada hum dos
districtos primeiro, segundo, terceiro c quinto nomeará cinco Membros da As-
sembléa Provincial o três Supplentes, elegendo primeiramente os cinco Membros
em escrutinio de lista, e depois os três Supplentes.

Os que obtiverem maioria absoluta de votos no primeiro escrutinio seráo
declarados Membros da Assembléa Provincial.

Art; 5.° Se nenhum conseguir maioria absoluta, ou se nem todos a obtiverem,
formará a Mesa, d'entre os mais votados, huma lista quádrupla do numero de

.Membros que faltar eleger, e proceder-se-ha immediatamente a segundo escru-
tinio, não podendo os Eleitores votar senão nos nomes comprehendidos na dita
lista, e votando em tantos quantos faltarem.

Art. 6.° Se no segundo escrutinio a eleição se não completar, por não
terem todos os que faltarem obtido maioria absoluta de votos, far-se-ha nova
lista dos mais votados em numero duplo dos que for mister eleger, e proceder-
se-ha; a terceiro escrutinio, e aos mais que forem necessários, nos quaes os
votos dos Eleitores não poderão recahir senão nos candidatos comprehendidos na
lista dupla dos que faltarem.

Se no ultimo escrutinio, a que se houver de proceder, faltar eleger so-
mente lium dos Membros da Assembléa Provincial, e tiver lugar empate, se
procederá na fôrma do final do § 6.° do Art. l.° do referido Decreto.

Art, 7.° Concluída a eleição dos Membros da Assembléa Provincial, pro-
ceder-se-ha pela mesma fôrma á de todos, os Supplentes, ou á do que faltar,
se se der a hypothese do final do Artigo antecedente.

'0 Aos ditos- Membros e Supplentes serão dados os respectivos Diplomas na
fôrma do § 8.° do referido Art. l.°

Art. 8.° Nos districtos quarto e sexto, quando se proceder á eleição Pro-
vincial, os Eleitores de cada hum dos Collegios de que elles se compõem, vo-
tarão em oito nomes sem designação de Membros da Assembléa ou de Sup-
plentes^ procedendo em tudo o mgds como se acha estabelecido nos citados
§§;10 e 11 do Art. l.° do referido Decreto, e devendo as Câmaras Munici-
pães das cabeças dos respectivos districtos proceder pela fôrma indicada no § 12,
e declarar Membros da Assembléa Provincial por cada hum dos mesmos districtos
os cinco mais votados, e Supplentes os três immediatos em votos, expediu-
do-lhes Diplomas, e procedendo, em caso de empate, na fôrma dos Arts. 88
e 115 da Lei de 19 de Agosto de 1846.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
d'Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Pa-
lacio do Rio de Janeiro em dezenove de Agosto de mil oitocentos cincoenta
e seis, trigesimo quinto da Independência e do Império.

Com a, Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
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DECRETO N.» 1,807-de 20 de Agosto de 1850.

Divide a Provincia do Ceará em districtos eleitoraes, e designa os lunares eedifícios em que se devem reunir os Eleitores de cada hum dos districtos deconformidade com as disposições do Decreto m° 842 de 19rde Setembro de 1855.

Attendendo ás disposições do Decreto N.° 842 de 19 de Setembro de 1855e Tendo ouvido o Presidente da Provincia do Ceará, Hbi por bem Decretar- 
'

Art. l.° A Provincia do Ceará fica dividida em oito districtos eleitoraes domodo seguinte:
§ 1.° O primeiro districto terá por cabeça a Cidade da Fortaleza, e com-

prehenderá as parochias da Fortaleza, de Maranguape, de Aquiraz, e do Cas-cavei, formando hum só Collegio que se reunirá na Matriz da mesma Cidade
§ 2.° O segundo districto terá por cabeça a Cidade do Sobral, e se com-

porá das parochias do Sobral, de Santa Quiteria, de SanfAnna, e do Acaraeú
formando hum só Collegio, que se reunirá na Matriz da dita Cidade. '

§ 3.° O terceiro districto terá por cabeça a Cidade da Granja, e constará
das parochias da Granja, de Villa Viçosa, c do Ipú, formando hum só Collegio,
que se reunirá na Matriz da mencionada Cidade.

§ h.° O quarto districto terá por cabeça a Villa de Baturité, e se comporá
de 2 Collcgios, que se reunirão: o 1.° na Matriz da referida Villa, e o 2.° na
da Villa da Imperatriz.

O 1.° Collegio¦ constará das parochias de Baturité, e Canindé.
O 2.° Collegio será formado das parochias da Imperatriz, e Santa Cruz.

§5.° O quinto districto terá por cabeça a Cidade de Aracaty, e se comporá
de dous Collegios, que se reunirão: d 1.° na Matriz da referida Cidade, e o 2-.°
na Matriz da Villa de Quexeramobiml

O 1.° Collegio constará das parochias do Aracaty, e de S. Bernardo;
O 2.° Collegio será formado das parochias de Quexeramobim, e do Riacho de

Sangue.
§: 6.° O sexto districto terá por cabeça a Villa de S. João do Príncipe,

e: oomprehenderá as parochias de S. João do Príncipe, de Arneiroz, de Maria
Pereira, do Saboeiro; e do Assaré, formando lium só Collegio, que se reunirá
na Matriz da dita Villa.

§;7;° O sétimo districto terá por cabeça a Cidade do Icó, e constará das
parochias do Icó,. Pereiro, Telha, e Lavras, formando hum só Collegio, que se
reunirá na Matriz da mesma Cidade.

§ 8.° O oitavo districto terá por cabeça a Cidade do Crato, e comprehenderá
as parochias do Crato, Missão Velha, Barbalha, Jardim, e Milagres, formando
hum só collegio, que se reunirá na Matriz da referida Cidade.

Art. 2.° A presente divisão de districtos não pôde ser alterada senão em
virtude de Lei geral, na forma do § 4.° do Art. l.° do Decreto n.° 8/i2 de 19
de Setembro de 1855.

As novas parochias, que forem creadas pela Assembléa Provincial, perten-
cerão aos districtos que comprehenderem as parochias de que forem desmem-
bradas.

Os votantes porém daquellas que forem creadas em territórios desmembrados
de parochias pertencentes a mais de hum districto, continuarão a votar e a ser
votados nas parochias a que ora pertencem, até que por Lei geral se designe o
districto a que as novas parochias assim creadas deverão pertencer.

Art. 3.° Nos districtos 1.°, 2.°, 3.°, 6.°, 7.° e 8.° proceder-se-ha á eleição
de hum Deputado geral e de hum Supplente, observadas as disposições dos §§ 5.°,
6.°, 7.° e 8.° do Art. l.° do citado Decreto.

No 4.° e no 5.° districtos proceder-se-ha á eleição de hum Deputado gerai
e de hum Supplente pela fôrma indicada nos §§ 10, lie 12 do referido Art. l.°

Art. 4.° Quando se houver de proceder á eleição provincial, cada hum dos
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Districtos 1 °, 2.°, 3.°, 6.°, 7.° e 8.° nomeará quatro Membros da Assembléa Pro-
vincial, e dous Supplentes, elegendo primeiramente os quatro Membros em escru-

Unio de lista, e depois os dous Supplentes.
Os que obtiverem maioria absoluta de votos no primeiro escrutínio serão

declarados Membros da Assembléa Provincial.
Art. 5.° Se nenhum conseguir maioria absoluta, ou se nem todos a obti-

verem, formará a Mesa, d'entrc os mais votados, huma lista quádrupla do nu-
mero de Membros que faltar eleger, e proceder-se-ha immediatamente a segundo
escrutínio, não podendo os Eleitores votar se não nos nomes comprchendidos
na dita lista, e votando em tantos quantos faltarem.

Art. 6.° Se no segundo escrutínio a eleição se não completar por não terem
todos os que faltarem obtido maioria absoluta de votos, far-se-ha nova lista dos
mais votados em numero duplo dos que for mister eleger, e proceder-se-ha a
terceiro escrutínio, e mesmo a outros que sejão necessários, nos quaes os votos
dos Eleitores não poderão recahir senão nos candidatos comprehendidos na lista
dupla dos que faltarem.

Se no ultimo escrutínio, a que se houver de proceder, faltar eleger so-
mente hum dos Membros da Assembléa Provincial, e tiver lugar empate, se

procederá na fôrma do final do § 6.° do Art. l.° do referido Decreto.
Art. 7.° Concluída a eleição dos Membros da Assembléa i- Provincial pro-

ceder-se-ha pela mesma fôrma a de todos os Supplentes, ou á do que faltar
se se der a hypothese do final do Artigo antecedente.

Aos ditos Membros e Supplentes serão dados os respectivos diplomas na
fôrma do § 8.° do referido Art. l.°

Art. 8.° No 4.° e 5.° districtos, quando se proceder á eleição Provincial,
os Eleitores de cada hum dos dous Collegios de que elle se compõem, votarão
em seis Cidadãos, sem designação de Membros da Assembléa ou de Supplentes;
procedendo em tudo o mais como se acha estabelecido nos citados §§ 10 e 11
do Art. l.° do referido Decreto, e devendo a Câmara Municipal da cabeça do
districto proceder pela fôrma indicada no § 12, e declarar Membros da Assem-
blèa Provincial pelo 4.° e 5.° districtos os quatro mais votados, e supplentes os
dous immediatos em votos, expedindo-lhes diplomas, e procedendo, em caso de
empate, na fôrma dos Artigos 88 e 115 da Lei de 19 de Agosto de 1846.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
d'Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar.
Palácio do Rio de Janeiro em vinte de Agosto de mil oitocentos cincoenta e seis,
trigesimo quinto da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
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DECERTO N.' 1.808-de 20 de Agosto de 1856.

Divide a Provincia do Hio Grande do Norte em districtos eleitoraes, e designa o$
lugares e edifícios em aue se devem reunir os Eleitores de cada hum dos dis-
(netos, de conformidade com as disposições do Decreto n.° 842 de 19 de Sctem-
bro de 1855.

Attendendo ás disposições do Decreto n.° 842 de 19 de Setembro de 1855,
c .Tendo ouvido o Presidente da Provincia do Rio Grande do Norte, Hei por bem
Decretar.

Art. l.° A Provincia do Rio Grande do Norte fica dividida em dous distri-
ctds eleitoraes, do modo seguinte:

§ 1.° 0 primeiro districto terá por cabeça a Cidade do Natal, e comprehen-
dera as parochias da mesma Cidade, de S. Gonçalo, de Extrcmoz, de S. José,
de Papary, de Aréz, de Villa Flor, de S. Bento, de Goianinha e de Touros, for-
mando hum só Collegio, que se reunirá na Matriz da Cidade do Natal.

§ 2.° 0 segundo districto terá por cabeça a Cidade do Assú, e se comporá
de dous Collegios, que se reunirão o 1.° na Matriz da mesma Cidade, e o 2.° na
Matriz da Cidade da Imperatriz.

0 1.° Collegio comprehenderá as parochias da Cidade do Assú, do Campo
Grande, de SanfAnna de Matos, de Angicos, de Macáo, de Mossoró, do Prin-
cipe, e do Acary.

O 2.° Collegio constará das parochias da Cidade da Imperatriz, do Patú, de
Porto Alegre, do Appody, e do Páo dos Ferros.

Art. 2.° A presente divisão de districtos não pôde ser alterada senão em
virtude de Lei geral, na fôrma do § 4.° do Art. l.° do Decreto n.° 842 de 19
de Setembro de 1855.

As novas parochias que forem creadas pela Assembléa Provincial pertencerão
aos districtos que comprehendercm as parochias de que forem desmembradas. Os
votantes porém daquellas que forem creadas em territórios desmembrados de pa-
rochias pertencentes a mais de hum districto, continuarão a votar e a ser vota-
dos nas parochias a que ora pertencem, até que por Lei geral se designe o dis-,
tricto a que as novas parochias, assim creadas, deverão pertencer.

Art. 3.° No primeiro districto proceder-se-ha á eleição de hum Deputado
geral c de hum Supplente, observadas as disposições dos §§ 5.°, 6.° e 7.° do
Art. l.° do citado Decreto. ,' , , ^ ,A

No secundo districto procede-se-ha também a eleição de hum Deputado ge-
ral e de hum Supplente, pela fôrma indicada nos §§ 10, 11 e 12 do referido
A ri Io' 

Art 4 ° Ouando se houver de proceder á eleição Provincial, o primeiro
districto nomeará onze Membros da Assembléa Provincial e seis Supplentes, ele-

gendo primeiramente os onze Membros em escrutinio de lista e depois os seis
bupp^cnts^ 

^ive_em ma]orííl absoluta de votos no primeiro escrutinio serão
declarados Membros da Assembléa Provincial. §§& Il

Art 5 o Se nenhum conseguir maioria absoluta, ou se nem todos a oDti-
verem formará a Mesa, d'entre os mais votados, huma lista quádrupla do nu-
mero de Membros que faltar eleger, e proceder-se-ha immediatamente a segun-
^escrutinio, nüo podendo os Eleitores votar senão nos nomes eõmprehendidos
na dita lista, c votando em tantos, quantos faltarem. m

Art 6° Se no segundo escrutinio a eleição se não completar por não te-
rem todos os qúe faltarem obtido maioria absoluta de votos, far-se-ha nova lista

do?mais vo adqos em numero duplo dos que for mister eleger, e proceder-se-ha
WM* escrutinio e aos mais qne forem necessários, nos quaes « Tjto «os

Eleitores não poderão recahir senão nos candidatos eõmprehendidos na lista dupla

dos que faltarem.

i
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Sc no ultimo escrutínio, a que se houver de proceder, faltar eleger somente
hum dos Membros da Assembléa Provincial, c tiver lugar empate, se procederá
na forma do final do § 6.° do Art. t.° do referido Decreto.

Art. 7.° Concluída a eleição dos Membros da Assembléa Provincial, pró-
ceder-se-ha pela mesma fôrma á de todos os Supplentes, ou á do que faltar,
se se der a hypothese do final do Artigo antecedente.

Aos ditos Membros e Supplentes serão dados os diplomas na forma do §
8.° do referido Art. l.°

• Art. 8.° No segundo districto, quando se proceder á eleição Provincial, os
Eleitores de cada hum dos dous Collegios de que elle se compõe, votarão em
dezesete cidadãos sem designação de Membros da Assembléa Provincial ou de
Supplentes, procedendo em tudo o mais como se acha estabelecido nos citados
§§ 10 e 11 do Art. l.° do referido Decreto, devendo a Câmara Municipal da
cabeça do districto proceder pela fôrma indicada no § 12, e declarar Membros
da Assembléa Provincial pelo segundo districto os onze mais votados, e Sup-
plentes os seis immediatos cm votos, etpedindo-lhes diplomas e procedendo, em
caso de empate, na fôrma dos Arts. 88 e 115 da Lei de 19 de Agosto de 1846.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
d'Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Pa-
lacio do Rio de Janeiro em vinte de Agosto de mil oitocentos cincoenta e seis,
trigesimo quinto da Independência do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

DECRETO N.° 1.811—de 23 de Agosto de 1856. ;

Divide a Provincia de Sergipe em districtos eleitoraes e designa os lugares e edi-
ficios em que se devem reunir os Eleitores de cada hum dos districtos. de
conformidade com as disposições do Decreto n.° 842 de 19 de Setembro de 1855.

Attendendo ás disposições do Decreto n.° 842 de 19 de Setembro de 1855,
e Tendo ouvido o Presidente da Provincia de Sergipe, Hei por bem Decretar:

Art. l.° A Provincia de Sergipe fica dividida em quatro districtos eleitoraes
do modo seguinte:

§ l.° O primeiro districto terá por cabeça a Cidade do Aracaju, e compre-
henderá as parochias:—do Aracaju, Laranjeiras, Maroim, Santo Amaro, Rosário,
Pé do Banco, Divina Pastora, e Capella, formando hum só Collegio, que se reu-
nirá no Paço da Câmara Municipal da referida Cidade.

§ 2.° O segundo districto terá por cabeça a Cidade da Estância, e se com-
porá das parochias:—da Estância, do Lagarto, de Santa Luzia, do Espirito Santo,
de Campos do Rio Real, de Itabaianinha e do Gerú, formando hum só Collegio,
que se reunirá na Matriz da dita Cidade.

§ 3.° O terceiro districto terá por cabeça a Villa de Itabaiana, e constará
das parochias:—de Itabaiana, de Itaporanga, deS. Christovão, de Simão Dias, e
do Campo do Brito, formando hum só Collegio, que se reunirá na Matriz da
referida Villa. ,

§ 4.° O quarto districto terá por cabeça a Villa de Própria e comprehenderá
as parochias—: de Própria, Porto da Folha, Villa Nova, e Pacatuba, formando
hum só Collegio, que se reunirá na Matriz da dita Villa.
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Art. 2.° A presente divisão de districtos não pôde ser alterada senão em
virtude de Lei geral, na fôrma do §4.° do Art. l.°do Decretou.0 842 de 19 de
Setembro de 1855.

As novas parochias que forem creadas pela Assembléa Provincial pertencerão
aos districtos, que comprehenderem as parochias de que forem desmembradas.

* Os votantes porém daquellas que forem creadas em territórios desmembrados de
parochias pertencentes a mais de hum districto, continuarão a votar e a ser
votados nas parochias a que ora pertencem, até que por Lei geral se designe
os districtos a que as novas parochias, assim creadas, deverão pertencer.

Art. 3.° Em cada hum dos referidos districtos proceder-se-ha a eleição^ de
hum Deputado geral e de hum Supplente, observadas as disposições dos §§ 5.°,
6.° e 7.° do Art. l.° do citado Decreto.

Art. 4.° Quando se houver de proceder á eleição Provincial cada hum dos
ditos districtos nomeará seis Membros da Assembléa Provincial c tres Supplentes,
elegendo primeiramente os seis Membros, em escrutínio de lista, e depois os tres
Supplentes. f

Os que obtiverem maioria absoluta de votos no primeiro escrutínio serão
declarados Membros da Assembléa Provincial.

Art. 5.° Se nenhum conseguir maioria absoluta, ou se nem todos a obti-
verem, formará a Mesa d'entre os mais votados huma lista quádrupla do nu-
mero de Membros que faltar eleger, e proceder-se-ha immediatamente a segundo
escrutínio, não podendo os Eleitores votar senão nos nomes comprehendidos na
dita lista, e votando em tantos quantos faltarem.

Art. 6.° Se no segundo escrutínio a eleição se não completar, por não te-
rem todos os que faltarem obtido maioria absoluta de votos, far-se-ha nova lista
dos mais votados em numero duplo dos que for mister eleger, e proceder-se-ha a
terceiro escrutínio, e aos mais que forem necessários, nos quaes os votos dos
Eleitores não poderão recahir senão nos candidatos comprehendidos na lista
dupla dos que faltarem.

Se no ultimo escrutínio a que se houver de proceder, faltar eleger so-

mente hum dos Membros da Assembléa Provincial, e tiver lugar empate, se

procederá na fôrma do final do § 6.» do Art. 1.» do referido Decreto.
Art 7 ° Concluída a eleição dos Membros da Assembléa Provincial, pro-

ceder-se-ha pela mesma fôrma á de todos os Supplentes, ou a do que faltar, se

se der a hvpothese do final do Artigo antecedente.
Aos ditos Membros e Supplentes serão dados os respectivos diplomas na

fôrma do § 8.° do referido Art. 1.° " "IS :. * * •„
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario

' 
d'Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar.

Palácio do Rio de Janeiro em vinte tres de Agosto de mil oitocentos cincoenta

e seis, trigesimo quinto da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

..'. -':'.x
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DECRETO N.° 1.814-de 27 do Agoslo de 1836.
«- mm

Divide a Provincia da Bahia em districtos eleitoraes, e designa os lugares e edi-

fidos em que devem reunir-se os. Eleitores de cada hum dos districtos, de conjor-

midade com as disposições do Decreto JV.* 842 de 19 de Setembro de 18o.*.

Attendendo ás disposições do Decreto K.1 842 de 19 de Setembro de 1855,

c Tendo ouvido o Presidente da Provincia da Bahia, Hei por bem Decretar:
Art. l.° A Provincia da Bahia fica dividida em quatorze districtos eleitoraes

do modo seguinte:

da 1

iiiuuu Buguiiii-*-. *. . _ ; i i „ r._.,;i._i
1 * O primeiro districto terá por cabeça a parochia dc h. Salvador na upiMi

,„. iVovincia, e comprehen.lcrá a mesma c as de Nossa Senhora da Conceição da

Praia, de S. Pedro, de Nossa Senhora da Victoria, de Nossa Senhora das Brotas,

dc SanfAnna dc Ilapoã, do Espirito Santo de Abranlcs, de S. Pedro do Assu da

Torre c de Nossa Senhora do Monte da Villa do Condo, formando hum so

Collegio, que se reunirá no Paço da Câmara Municipal da Cidade de S. Salvador.
S 2 ° O segundo districto terá por cabeça a parochia de Santo Antônio alem

do Carmo, na mesma Capital, c comprehenderá a mesma parochia, c as de Sant Anna

dc Cotcgipe, dc Nossa Senhora do O' deParipe, da Madre de Deos do Boqueirão,

de Nosso Senhor do Bomfim do Mato de S. João, e de S. Bento do Monte Gordo,
formando hum só Collegio, que se reunirá no Convento dos Carmelitas da Cidade

de S. Salvador. .
§ 3.° O terceiro districto terá por cabeça a Cidade da Cachoeira, e compre-

henderá as parochias de Nossa Senhora do Rosário da Cachoeira, da Conceição
Nova da Feira, de S. Pedro da Muritiba, da Cruz das Almas, de S. Thiago de Iguape,
de Santo Estevão de Jacuipe, de Nossa Senhora do Desterro do Outeiro Redondo,
de S. Bartholomcu de Maragogipe, de S. Felippe das Bocas, de Nossa Senhora
da Conceição da Tapera, e de Nossa Senhora de Nazareth da Pedra Branca, for-
mando hum só Collegio que se reunirá no Paço da Câmara da Cidade da Cachoeira.

§ 4.° O quarto districto terá por cabeça a Cidade de Santo Amaro, e com-

prehenderá as parochias de Nossa Senhora da Purificação e Santo Amaro, de S.
Pedro do Rio Fundo, de Nossa Senhora da Ajuda do Bomjardim, de S. Domingos
da Saubara, de S. Gonçalo da Villa de S. Francisco, de SanfAnna do Catii, de
Nossa Senhora do Monte, de S. Sebastião das Cabeceiras de Passe, e de Nossa
Senhora do Soccorro, formando hum só Collegio que se reunirá no Paço da
Câmara Municipal da Cidade de S. Amaro.

§ 5.° O quinto districto terá por cabeça a Cidade de Nazareth e comprehen-
dera as parochias de Santo Amaro do Catú, de Vera Cruz de Itaparica, do San-
tissimo Sacramento de Itaparica, e de Nossa Senhora da Ajuda de Jaguaripe, de S.
Gonçalo e Senhor do Bomfim da Estiva, de Nossa Senhora Madre de Deos de
Perajuhia, de Nossa Senhora de Nazareth, de SanfAnna d'Aldeia, de S. Miguel
da Lage, de Santo Antônio de Jesus, e do Bom Conselho da Amargosa, formando
hum só Collegio, que se reunirá no Paço da Câmara Municipal da Cidade de
Nazareth.

§ 6.° O sexto districto terá por cabeça a Cidade de Valenpa, e comprehenderá
as parochias do. Santíssimo Coração de Jesus de Valença de Nossa Senhora daConcei-
çâodoGueren, de Santo Antônio de Jequeriçá, de S. Vicente Ferrer, do Espirito Santo
da Velha Boipeba, de Nossa Senhora do Rosário do Cayrú, de Nosso Senhor do
Bomfim da Nova Boipeba, de Santo André de Santarém, de Nossa Senhora da
Assumpção de Camamú, de Nossa Senhora das Dores de Igrapiuma, de Nossa Senho-
ra das Candeias de Barcellos, de S. Sebastião de Marahú, e de S. Miguel da Barra
do Rio de Contas, formando hum só Collegio, que se reunirá no Paço da Câmara
Municipal da Cidade de Valença.
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§ 7.° O sétimo districto terá por cabeça a Villa de Porto Seguro, e se comporá
de quatro Collegios:

O primeiro Collegio comprehenderá as parochias de S. Jorge de Ilheos, c de
Nossa Senhora da Escada de Olivença, c se reunirá na Matriz da Villa de S. Jorge
i\.\ in.......de Ilheos.uu micus.

O segundo Collegio comprehenderá as parochias de Nossa Senhora dn Penha
de Porto Seguro, de S. João Baptista de Trancoso, do Espirito Santo de Villa Ver-
de, de Santa Cruz, de S. Boavcnlura do Poxim de Canavieiras, c de Nossa Se-
nhora do Carmo de Belmonte, e se reunirá na Malriz da Villa de Porto Seguro.

O terceiro Collegio comprehenderá as parochias de Santo Antônio de Caravellas,
de S. Bernardo de Alcobaça, de Nossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa, de
Nossa Senhora da Purificação do Prado, e de S. José de Porto Alegre, ese reunirá
na Matriz da Villa de Caravellas.

O quarto Collegio comprehenderá a parochia de Nossa Senhora da Vicloria
da Conquista, e se reunirá na Malriz da respectiva Villa.

§ 8.° O oitavo districto terá por cabeça a Villa da Feira de SanfAnna, e
comprehenderá as parochias de SanfAnna da Feira, de Nossa Senhora da Conceição
do Riachão de Jacuipe, de Nossa Senhora da Conceição do Coité, de Nossa Senhora
do Rosário do Orobó, de SanfAnna do Camisão, de Nossa Senhora das Dores de
Monf Alegre, de São Gonçolo dos Campos, de. Nossa Senhora do Resgate das
Umburanas, e de Nossa Senhora da Oliveira dos Campinhos, formando hum só
Collegio que se renirá no Paço da Câmara da Villa da Feira de SanfAnna.

§ 9.° O nono districto terá por cabeça a Villa da Purificação, e comprehen-
dera as parochias de Nossa Senhora da Purificação dos Campos de Irará, de S.
João de Ouriçangas, do Santíssimo Coração de Jesus do Pedrão, de SanfAnna
da Serrinha, do Coração de Maria, de Santo Antônio das Alagoinhas, de Nossa
Senhora dos Prazeres, do Espirito Santo de Inhambupe, c de Nossa Senhora da
Conceição do Aporá, formando hum só Collegio, que se reunirá na Matriz da Villa
da Purificação.

§ 10. O décimo districto terá por cabeça a Villa do Tucano, e se comporá
de três Collegios. . r

O primeiro Collegio comprehenderá as parochias de S. João iiaptista cie be-

remoabo, c do Bomconsclho, e se reunirá na Matriz da Villa de Geremoabo.
O secundo Collegio comprehenderá as parochias do Coração de Jesus de Mou-

te Santo, de SanfAnna do Tucano, de Santa Teresa do Pombal, de Nossa Se-

nhora do Amparo, de Nossa Senhora do Nazareth de Itapicuru, de Nossa Senhora

do Livramento do Barracão, c de Nossa Senhora da Conceição de Sousa, e se

reunirá na Matriz da Villa do Tucano. , ..,,.,
O terceiro Collegio se comporá da parochia de Nossa Senhora da Abbadia,

e se reunirá na Matriz da mesma Villa. .

§11. O undecimo districto terá por cabeça a Villa de Santa Isabel de Iara-

cuassú. ese comporá de três Collegios: ,
O primeiro Collegio comprehenderá as parochias de S. João Baptista do

Paraguassú, c de S. Sebastião doSincorá, e se reunira no Paço da Câmara Mu-

nicinal da Villa de Santa Isabel. ,
O segundo Collegio se comporá da parochia de Nossa Senhora da Graça de

MnráfóU o se reunirá na Matriz da mesma Villa. ¦•"•'
^^latfr comprehenderá^ as parochias de Nossa Se^ra do Livra

mento do Rio de Contas, do Senhor Bom Jesus do Rio 
Jg^tó||g

Senhora do Carmo do Morro do Fogo, e se reunira no Paço da Lamara Muni

Í1!? Tdutecimo^disSrterá por cabeça a Villa de Jacobina, e se com-

bina, de Nossa Senhora da Saúde, do Santíssimo Coração de Jesus do Riachão

e de Nossa Senhora da Gloria do Morro do Chapeo, e se reunira no Paço ua

Câmara Municipal da Villa de Jacobina.



— 38 —-

O segundo Collegio comprehenderá as parochias do Senhor do Bomfim da
illa Nova, de Santo Antônio da Freguezia Velha, e de Santo Antônio dos Quei-
índris. fi sg reunirá no Paço da Câmara Municipal da Villa Novo da Rainha.

V
mados, e se reunirá no

O terceiro Collegio comprehenderá as parochias de Nossa Senhora das Grotas
do Joazeiro, de S. José da Barra de Sento Sé, de Santo Antônio do Pambú,
e de Santo Antônio da Gloria, c se reunirá no Paço da Câmara Municipal da
Villa de Joazeiro.' 

§ 13. O décimo terceiro districto terá por cabeça a Villa Caiteté, e se com-
porá de tres Collegios:

O primeiro Collegio comprehenderá as parochias de Nossa Senhora Mãi
dos Homens do Monte Alto, de SanCAnna do Caiteté, de Nossa Senhora do Ro-
sario do Gentio, e de Santo Antônio da Barra, c se reunirá no Paço da Câmara
Municipal da Villa de Caiteté.

O segundo Collegio comprehenderá as parochias de S. José de Carinhanha,
e de Nossa Senhora da Gloria do Rio das Egoas, e se reunirá na Matriz da Villa
de Carinhanha.

O terceiro Collegio comprehenderá as parochias de Nossa Senhora da Con-
ceição de Macaúbas, de Nossa Senhora das Brotas, e de Santo Antônio de Uru-
bú, e se reunirá na Matriz da Villa de Macaúbas.

§ li. O décimo quarto districto terá por cabeça a Villa da Barra do Rio
Grande, e comprehenderá as parochias de S. Francisco das Chagas, do Senhor
do Bomfim do Chiquechique, de SanCAnna do Compo Largo, de SanCAnna do
Angical, de Santa Rita do Rio Preto, e de Santo Antônio do Pilão Arcado,
formando hum só Collegio, que se reunirá no Paço da Câmara Municipal da
Villa da Barra do Rio Grande.

Art. 2.° A presente divisão de districtos não pôde ser alterada senão em
virtude de Lei geral, na fôrma do § 4.° do Art. l.° do Decreto N.° 842 de 19
de Setembro de 1855.

As novas parochias que forem creadas pela Assembléa Provincial pertencerão
aos districtos que comprehenderem as parochias de que forem desmembradas.

Os votantes porém daquellas que forem creadas em territórios desmembra-
dos de parochias pertencentes a mais de hum districto, continuarão a votar e a
ser votados nas parochias a que ora pertencem, até que por Lei geral se desi-
gne o districto , a que as novas parochias, assim creadas, deverão pertencer.

Art. 3.° Em cada hum dos districtos 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 8.°, 9.° e 14.°
proceder-se-ha á eleição de hum Deputado e de hum Supplente, observadas as
disposições dos §§ 5.°, 6.°, 7.° e 8.° do Art. l.° do citado Decreto.

Em cada hum dos districtos 7.°, 10.°, 11.° 12.° e 13.° proceder-se-ha tam-
bem a eleição de hum Deputado geral e de hum Supplente pela fôrma indi-
cada nos §§ 10.°, 11.° e 12.° do referido Art. l.° v

Art. 4.° Quando se houver de proceder á eleição provincial cada hum
dos districtos 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 8.°, 9.° e 14.° nomeará tres Membros da
Assembléa Provincial e dous Supplentes, elegendo primeiramente os tres Membros
em escrutinio de lista e depois os dous Supplentes.

Os que obtiverem maioria absoluta de votos no primeiro escrutínio serão
declarados Membros da Assembléa ProvinciaL I ~

Art. 5.° Se nenhum conseguir maioria absoluta, ou se nem todos a obti-
verem, formará a Mesa, d'entre os mais votados, huma lista quádrupla do nume-
ro de Membros que faltar eleger, e proceder-se-ha immediatamente a segundo
escrutinio, não podendo os Eleitores votar senão nos nomes eõmprehendidos na
dita lista, e votando ém tantos quantos faltarem.

Art. 6.° Se no segundo escrutinio a eleição se não completar, por não
terem todos os que faltarem obtido maioria absoluta de votos, far-se-ha nova
lista dos mais votados em numero duplo dos que for mister eleger, e proceder-
se-ha a terceiro escrutinio, e mesmo a outros que sejão necessários, nos quaes
os votos dos Eleitores não poderão recahir senão nos candidatos eõmprehendidos
na lista dupla dos que faltarem.

•é;
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Se no ultimo escrutínio a que se houver de proceder faltar eleger somente
hum dos Membros da Assembléa Provincial, e tiver lugar empate, se procedbrá
na fôrma do final do § ü.° do Art. l.° do referido Decreto.

Art. 7.° Concluída a eleição dos Membros da Assembléa Provincial, proce-
der-se-ha pela mesma fôrma á de todos os Supplentes, ou a do que faltar, se
se der a hypothese do final do Artigo antecedente.

Aos ditos Membros e Supplentes serão dados os respectivos diplomas na
fôrma du §8.° do referido Ait. l.°

Art. 8.° Nos districtos 7.", 10.°, 11.°, 12.° e 13.°, quando se proceder á
eleição provincial, os Eleitores década hum dos Collegios, de que elles se com-
põe, votarão em cinco Cidadãos sem designação de Membros da Assembléa ou
de Supplentes; procedendo em tudo o mais como se acha estabelecido nos cita-
dos §§ 10 e 11 do Art. í.° do referido Decreto, e devendo as Câmaras Muni-
cidaes das cabeças dos districtos proceder pela fôrma indicada no § 12, e de-
elarar Membros da Assembléa Provincial pelo segundo districto os tres mais vota-
dos, e Supplentes os dous immcdiatos em votos, expedindo-lhes diplomas, e
procedendo, em caso de empate, na fôrma dos Artigos 88 e 115 da Lei de 19
de Agosto de 1846.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Es-
tado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido c faça executar. Palácio
ilo Rio de Janeiro em vinte sete de Agosto de mil oitocentos cineoenta e seis,
trigesimo quinto da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Fedreira do Coutto Ferraz.

m

DECRETO N.° 1.816 — de 6 de Setembro de 1856.

Divide a Provincia do Paraná, formando hum só districto eleitoral em Col-

lemos, e designa os lugares e edifícios, em que se devem reunidos Eleitores

de cada hum dos mesmos Collegios, de conformidade com as disposições do

Decreto n,° 842 de 19 de Setembro de 1855.

Attendendo ás disposições do Decreto n.« 842 de 19 de Setembro de 1855,

e Tendo ouvido o Presidente da Provincia do Paraná, Hei por bem Decretar:

Art Io A Provincia do Paraná formará hum so districto eleitoral.

O districto eleitoral terá por cabeça a Cidade de Coritiba, e se comporá

de tres Collegios que se reunirão: o 1.» na Matriz da mesma Cidade; o 2. na

Matriz da Cidade de Paranaguá; e o 3.° na Matriz da Villa de Castro. ^

O 1 • Collegio comprehenderá as parochias de Nossa Senhora da Luz de

Coritiba,'Nossa Senhora da Piedade, de Campo Largo São ifçMM"**
Santo Antônio da Lapa da Villa do Príncipe, São João da Columna do Rio Negro,

" l80S2Ú« 
Collegio constará das parochias de Nossa Senhora do Rosário de Pa-

rana»uá Sao Luiz da Villa de Guaratuba, Nossa Senhora do Pilar de Anton.na,

nS Senhora do Parto de Morretes, Porto de Cima, e GuaraqueçavaNossa henhora oo , 
as hias de Sant-Anna da Villa de Castro,

SanfAnna da Vila da Ponta Grossa, Nossa Senhora dos Remédios de Tibagy,

Not Senhl da Conceição da Palmeira, Capella das Palmas, Guarapuava,

Jaguariahiva, e^otoe»^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^J^ gml e de
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hum Supplente, observando-se as disposições dos §§ 10, 11 o 12 do Art.
1 .? do citado Decreto.

Art. 3.° Ouando se houver de proceder á eleição dos Membros da Assem-
bléa Provincial f os Eleitores do 1.° Collegio nomearão nove Membros da Assem-
bléa Provincial e cinco Supplentes; os do 2.° Collegio nomearão sete Membros
e quatro Supplentes; e os do 3.° Collegio nomearão quatro Membros e dous
Supplentes; devendo cada hum dos Eleitores eleger primeiramente os Membros
da Assembléa Provincial que tocarem ao respectivo Collegio em escrutínio de
lista, e logo depois os Supplentes.

Os que obtiverem maioria absoluta dc votos no primeiro escrutinio serão
declarados Membros da Assembléa Provincial.

Art. 4.° Se nenhum conseguir maioria absoluta de votos, ou se nem
todos a obtiverem, formará a Mesa, dentre os mais votados, huma lista

quádrupla do numero dos Membros, que faltar eleger, c procedeí-sc-ha imme-
diatamente a segundo escrutinio, não podendo os Eleitores votar senão nos
nomes comprehendidos na dita lista, e em tantos quantos faltarem.

Art. 5.° Se no segundo escrutinio a eleição se não completar, por não
terem todos os que faltarem obtido maioria absoluta de votos, far-se-ha nova
lista dos mais votados em numero duplo dos que for mister eleger, c proce-
der-se-ha a terceiro escrutinio e aos mais que forem necessários, nos quaes os
votos dos Eleitores não poderão recahir senão nos candidatos comprehendidos na
lista dupla dos que faltarem.

Se no ultimo escrutinio, a que se houver de proceder, faltar eleger uni-
camente hum dos Membros da Assembléa Provincial, e houver empate, proce-
der-se-ha na fôrma do final do § 6.° do Art. l.° do citado Decreto n.° 842 de
19 de Setembro de 1855.

Art. 6.° Concluída a eleição dos Membros da Assembléa Provincial, proce-
der-se-ha pela mesma fôrma á de todos os Supplentes, que deverem dar os res-
pectivos Collegios, ou á do que faltar, se se der a hypotliese do final do Ar-
tigo antecedente.

Aos ditos Membros e Supplentes serão dadoS os respectivos diplomas pelos
Collegios que os devem eleger, na fôrma do § 8.° do Art. l.° do referido
Decreto n.° 8/<2.

Art. 7.° A presente divisão de districtos não pódc ser alterada senão em
virtude de Lei geral, na fôrma do § 4.° do Art. l.° do sobredito Decreto n.° 842.

As novas parochias, que forem creadas pela Assembléa Provincial, perten-
cerão aos districtos que comprehenderem as parochias de que forem desmem-
bradas. Os votantes, porém, daquellas parochias que forem creadas em terri-
torios desmembrados de parochias pertencentes a mais de hum districto, con-
tinuarão a votar e a ser votados nas parochias a que ora pertencem, até que
por Lei geral se designe o districto, a que as novas parochias, assim creadas,
deverão pertencer.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
d'Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar.
Palácio do Rio de Janeiro em seis de Setembro de mil oitocentos cincoenta
e seis> trigesimo quinto da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

-:•"<¦¦

SÜ



DECRETO N.4 1.822-de 17 do Setembro de 1856.
Divide a Provincia de S. Paulo em districtos eleitoracs, e designa os lugares

e edifícios, em que se devem reunir os Eleitores de cada hum dos districtos,
de conformidade com as disposições do Decreto N.° 842 de 19 de Setembro de
1855.

Attendendo ás disposições do Decreto N.° 842 de 19 de Setembro de 1855,
e Tendo ouvido o Presidente da Provincia de S. Paulo, Hei por bem Decretar.

Art 1.° A Provincia de S. Paulo fica dividida em nove districtos eleitoraes
do modo seguinte:

§ l.ü O primero districto terá por cabeça a Cidade de S. Paulo, e compre-
lienderá as parochias —da Sé, de Santa Isabel, do Senhor Bom Jesus do Arujá,
de Santa Iphygenia, do Senhor Bom Jesus do Braz, da Expcctação de Nossa Se-
nhora do O', de SanfAnna da Parnahyba, de Nossa Senhora do Desterro do Ju-
query, de Nossa Senhora da Conceição de Guarulhos, da Penha de França, de
Santo Amaro, de Nossa Senhora dos Prazeres de Itaparica, de Nossa Senhora do
Monserrate da Cotia, de Nossa Senhora da Conceição de S. Bernardo, de Nossa
Senhora de Nazareth, de Santo Antônio da Cachoeira, de S. João Baptista de
Atibaia, de Nossa Senhora do Carmo do Campo Largo, de Nossa Senhora do
Desterro de Jundiahy, de Nossa Senhora de Belém, de Nossa Senhora da Concei-
ção de Bragança, e de Nossa Senhora da Ajuda de Itaquaquecetuba — formando
hum sô Collegio, que se reunirá no Paço da Câmara Municipal da referida Cidade.

§ 2.° O segundo districto terá por cabeça a Villa de Parahybuna, e compre-
henderá as parochias de Santo Antônio da Parahybuna, da Exaltação da Santa Cruz
da Cidade de Ubatuba, de Santo Antônio de Caraguatatuba, de Nossa Senhora da
Apparecida do Bairro alto, de Nossa Senhora da Conceição de Cunha, de S. Luiz,
de Santa Branca, do Patrocínio de S. José da Paraitinga, e de SanfAnna de Mogy
das Cruzes—formando hum sô Collegio que se reunirá na Matriz da referida Villa.

§ 3.° O terceiro districto terá por cabeça a Cidade de Taubaté e compre-
henderá as parochias—de S. Francisco das Chagas de Taubaté, de Santo Antônio
de Guaralinguetá, de S. Bento de Sapucahymirim, de Nossa Senhora do Bom
Soccorro de Pindamonhangaba, de Nossa Senhora da Ajuda de Caçapava, de S.
José de Parahyba, e de Nossa Senhora da Conceição de Jacarehy — formando hum
só Collegio, que se reunirá na Matriz da referida Cidade.

§ 4° O quarto districto terá por cabeça a Villa de Arèas, e comprehenderá
as parochias—de SanfAnna de Arêas, do Bom Jesus do Livramento do Bananal,
de S. José de Barreiros, de Nossa Senhora da Conceição de Silveiras, de S. João
Baptista de Queluz, de Nossa Senhora da Conceição doEmbaú, de S. Francisco
de Paula dos Pinheiros, e de Nossa Senhora da Piedade de Lorena — formando
hum sô Collegio que se reunirá na Matriz da referida Villa.

§ 5.° O quinto districto terá por cabeça a Cidade do Itú e comprehenderá as
parochias— de Nossa Senhora da Candelária do Itii, de Nossa Senhora das Dores
de Una, de S. Roque, de Nossa Senhora da Penha de Arassariguama, de Nossa
Senhora Mãi dos Homens de Porto Feliz, de Nossa Senhora da Piedade de Cabreúva,
de Nossa Senhora da Candelária de Indaiatiíba, de Nossa Senhora do Patrocínio
de Capivary de cima, da Santíssima Trindade de Pirapóra, de S. João de Capi-
vary de baixo, de Nossa Senhora da Piedade de Sorocaba, de Nossa Senhora da
Ponte de Sorocaba, e de Nossa Senhora das Dores de Campo largo—formando
hum só Collegio que se reunirá na Matriz da referida Cidade.

§ 6.° O sexto districto terá por cabeça a Cidade de Itapeteninga, e compre-
henderá as parochias—de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga, de Nossa
Senhora da Conceição de Tatuhy, de Nossa Senhora das Dores de Botucatú, de
Nossa Senhora das Dores de Sarapuhy, de S. João Baptista, de Itapeva da Faxina,
de Nossa Senhora da Conceição de Paranapanema, e de Santo Antônio de Apiahy —
formando hum só Collegio que se reunirá na Matriz da referida Cidade.
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§ 7.° O sétimo districto terá por cabeça a Cidade de Santos, c se comporá de
dous Collegios, que se reunirão: o 1." na Matriz da Cidade de Iguape, e o 2." na
da Cidade de Santos.

0 primeiro Collegio comprehenderá as parochias— de Nossa Seuhora das Neves
de Iguape, de SanfAnna de Iporanrça, de Nossa Senhora da Guia de Xiririca, de
Santo Antônio de Juquiá, e de S. João Baptista de Cananéa; eo segundo Collegio
constará das parochias de Nossa Senhora do Rosário da Cidade de Santos, da
Conceição de Itanhaem, de S. Vicente, de S. Sebastião, de S. Francisco, e de
Nossa Senhora da Ajuda c Bom Successo da Villa Bella da Princeza.

§ 8.° O oitavo districto terá por cabeça a Villa do Rio Claro, e comprehen-
dera as parochias:—de S. João do Rio Claro, de Santo Antônio da Constituição,
de Santa Barbara, de Nossa Senhora da Conceição de Campinas, de Nossa Se-
nhora do Soccorro, de Nossa Senhora do Belém do Descalvado, de Nossa Se-
nhora das Dores da Limeira, de Nossa Senhora da Conceição de Itaquery, de
Nossa Senhora das Dores das Brotas, do Bom Jesus de Pirassununga, de S.
Bento de Araraquára, e do Curato do Jaboticabal—formando hum só Collegio,
que se reunirá na Matriz da referida Villa.

§ 9.° O nono districto terá por cabeça a Cidade de Mogy-mirim, e se com-
porá de dous Collegios, que se reunirão, o 1.° na Matriz da Cidade de Mogy-
mirim, e o 2.° na da Cidade da Franca.

O primeiro Collegio comprehenderá as parochias —de S.José de Mogy-mi-
rim, de Nossa Senhora do Rosário da Serra Negra, de Nossa Senhora da Pe-
nha do Rio do Peixe, de Nossa Senhora do Amparo, de Nossa Senhora da Con-
ceição de Mogy-guassú, de S. João da Boa Vista, de Nossa Senhora das Dores
da Casa Branca, e de S. Sebastião da Boa Vista; o 2.° Collegio constará das
parochias de Nossa Senhora da Conceição da Franca, de Nossa Senhora do Car-
mo da Franca, de Nossa Senhora da Conceição de Cacombe, de S. Simão, de
S. Bento e Santa Cruz de Cayurú, do Bom Jesus da Canna Verde de Batataes, e
de Santa Rita do Paraiso.

Art. 2.° A presente divisão de districtos não pôde ser alterada senão em
virtude de Lei geral, na fôrma do § 4.° do Art. l.° do Decreto n.° 842 de 19
de Setembro de 1855.

As novas parochias, que forem creadas pela Assembléa Provincial, perten-
cerão aos districtos que comprehenderem as parochias de que forem desmem-
bradas. Os votantes porém daquellas que forem creadas em territórios desmem-
brados de parochias pertencentes á mais de hum districto, continuarão a votar
e a ser votados nas parochias a que ora pertencem, até que por Lei geral se
designe o districto eleitoral á que as novas parochias, assim creadas, deverão
pertencer.

Art. 3.° Em cada hum dos districtos 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° e 8.° pro-
ceder-se-ha á eleição de hum Deputado geral e de hum Supplente, observan-
do-se as disposições dos §§ 5.°, 6.°, 7.° e 8.° do Art. 1.° do citado Decreto.

No 7.° e 9.° districto se procederá também, em cada hum, a eleição de
hum Deputado geral e de hum Supplente, porém pela fôrma indicada nos §§ 10.°,
11.° e 12.° do referido Art. l.°

Art. 4.° Quando se houver de proceder a eleição Provincial cada hum dos
districtos 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° e 8.° nomeará quatro Membros da Assem-
bléa Provincial, e dous Supplentes, elegendo primeiramente quatro Membros em
escrutinio de lista, e depois os dous Supplentes.

Os que obtiverem maioria absoluta de votos no primeiro escrutinio serão de-
clarados Membros da Assembléa Provincial.

Art. 5.° Se nenhum conseguir maioria absoluta, ou se nem todos a obti-
verem, formará a Mesa, dentre os mais votados, huma lista quádrupla do nu-
mero de Membros que faltar eleger, e proceder-se-ha immediatamente a segun-
do escrutinio, não podendo os Eleitores votar senão nos nomes comprehendidos
na dita lista, e em tantos quantos faltarem.
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Art. 6.° Se no segundo escrutínio a eleição senão completar, por não te-
rem todos os que faltarem obtido maioria absoluta de votos, far-se-ha nova lis-
ta dos mais votados em numero duplo dos que for mister eleger, proceder-se-
ha a terceiro escrutinio, e aos mais que forem necessários, nos quaes os votos
dos Eleitores não poderão recahir senão nos candidatos comprehendidos na lista
dupla dos que faltarem.

Se no ultimo escrutinio, a que se houver dc proceder, faltar eleger sómen-
te hum dos Membros da Assembléa Provincial, c tiver lugar empate, se procederá
na fôrma do final do § 6.° do Art. l.° do referido Decreto.

Art. 7.° Concluída a eleição dos Membros da Assembléa Provincial, proce-
der-se-ha pela mesma fôrma á de todos os Supplentes, ou a do que faltar, se
se der a hypothese do final do Artigo antecedente. Aos ditos Membros e Sup-
plentes serão dados os respectivos diplomas na fôrma do § 8.° do referido Art 1.°

Art. 8.° Nos districtos 7.° e 9.°, quando se proceder á eleição Provincial,
os Eleitores de cada hum dos Collegios, de que elles se compõe, votarão em
seis nomes, sem designação de Membros nem de Supplentes; e proceder-se-ha
em tudo o mais como se acha estabelecido nos citados §§ 10.° e 11.° do Art.
l.° do sobredito Decreto.

As Câmaras Municipaes das cabeças desses dous districtos procederão pela
fôrma indicada no § 12 do mesmo Artigo, e declararão Membros da Assembléa
Provincial pelos respectivos districtos os quatro candidatos mais votados, e Sup-
plentes os dous immediatos em votos, expedindo-Ihes diplomas, e procedendo,
em caso de empate, na fôrma dos Artigos 88 e 115 da Lei de 19 de Agosto
de 1846.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario
d'Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Pa-
lacio do Rio de Janeiro em dezesete de Setembro de mil oitocentos cincoenta
e seis, trigesimo quinto da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

DECRETO N.° 1.828 — de 1.° de Outubro de 1856.

Divide a Provincia do Rio de Janeiro em districtos eleitoraes, e designa os lugares
e edifícios, em que se devem reunir os Eleitores de cada hum dos districtos de
conformidade com as disposições do Decreto 842 de 19 de Setembro de 1855.

Attendendo ás disposições do Decreto n.° 842 de 19 de Setembro de 1855,
e Tendo ouvido o Presidente da Provincia do Rio de Janeiro, Hei por bem De-
cretar: ...,., , •'•_.. _ . .

Art. l.° A Provincia do Rio de Janeiro fica dividida em doze districtos
eleitoraes do modo seguinte: .. .

§ 1 % 0 primeiro districto terá por cabeça a parochia do Santíssimo bacra-
mento na Cidade do Rio de Janeiro, e comprehenderá a mesma parochia e as
de Santo Antônio dos Pobres, de Santa Bita, de Nossa Senhora d'Ajuda da Ilha
do Governador, e do Senhor Bom Jesus do Monte da Ilha de Paqueta, formando
hum só collegio, que se reunirá no edificio da Escola Militar.

§ 2.° O segundo districto terá por cabeça a parochia de SantfAnna, na referida
Cidade do Rio de Janeiro, e comprehenderá a mesma parochia, e as deS. Fran-
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cisco Xavier do Engenho Velho, de S. Thiago de Inhaúma, do Nossa Senhora da
Apresentação de Irajá, de Nossa Senhora do Desterro do Campo Grande, de S.
Salvador do Mundo da Guaratiba, e do Curato de Santa Cruz, formando hum só
collegio, que se reunirá no Paço da Illustrissima Câmara Municipal.

§ 3.° O terceiro districto terá por cabeça a parochia de S. José na referida
Cidade do Rio de Janeiro, e comprehenderá a mesma parochia, e as de Nossa Se-
nhora da Candelária, de Nossa Senhora da Gloria, de S. João Baptista da Lagoa,
e de Nossa Senhora do Lorcto de Jacarepaguá, formando hum só collegio, que se
reunirá no edifício da Faculdade de Medicina.

§ 4.° O quarto districto terá por cabeça a Cidade de S. Salvador de Campos
dos Goylacazcs, e comprehenderá as parochias de S. Salvador de Campos, de
Nossa Senhora das Neves, de Nossa Senhora da Conceição de Macabú, de Nossa
Senhora da Conceição de Carapcbus, de Nossa Senhora do Desterro de Quissiman,
de Santa Rita da Lagoa de cima, de S. Gonçalo, de S. Sebastião, de Santo An-
tonio dos Guarulhos, de Santo Antônio doCarangola, de S. João da Barra, e
do Curato da Barra Secca, formando hum só collegio, que se reunirá no Paço da
Câmara Municipal da referida Cidade de Campos.

§ 5.° O quinto districto terá por cabeça a Villa de Cantagallo, e comprehen-
dera as parochias do Santíssimo Sacramento de Cantagallo, de Nossa Senhora do
Carmo, de S. Francisco de Paula, de Santa Maria Magdalena, de Santa Rita do
Rio Negro, de S. Sebastião, de S. João Baptista de Nova Friburgo, de Nossa
Senhora da Conceição de Paquequer, de S. Fidelis de Sigmaringa, de S. José
de Leonissa da Aldêa da Pedra, de Santo Antônio de Padua, e do Curato de S.
João Baptista do Vallão dos Veados, formando hum só collegio, que se reunirá
na Matriz da Villa de Cantagallo.

§ 6.° O sexto districto terápor cabeça a Cidade de Cabo Frio, e comprehenderá
as parochias de Nossa Senhora da Àssumpção de Cabo Frio, de Nossa Senhora de
Nazareth de Saquarema, de S. Sebastião de Araruama, de Nossa Senhora da Lapa
de Capivary, de Nossa Senhora do Amparo de Correntezas, de Nossa Senhora da
Conceição do Rio Bonito, do Curato de Nossa Senhora da Conceição da Boa Espe-
rança, de S. Pedro daAÍdôa, do Curato de S. Francisco de Paula, da Sacra Fa-
milia da Barra de S. João, e de S. João Baptista de Macahé, formando hum só
collegio, que se reunirá na Matriz da referida Cidade de Cabo Frio.

§ 7.° O sétimo districto terá por cabeça a Imperial Cidade de Nicterohy, e
comprehenderá as parochias de S. Sebastião de Nicterohy, de Nossa Senhora da
Várzea, de S. Lourenço, de S. Gonçalo, de Nossa Senhora da Conceição dos Cor-
deiros, de S. Sebastião de Itaipú, de Nossa Senhora do Amparo de Maricá, de
S. João Baptista de Itaborahy, e de Nossa Senhora do Desterro de Tamby, for-
mando hum só collegio, que se reunirá no Paço da Câmara Municipal da mesma
Imperial Cidade.

§ 8.° O oitavo districto terá por cabeça a Villa de Magé, e comprehenderá as
parochias de Nossa Senhora da Piedade de Magé, de S. Nicoláo de Suruhy, de
Nossa Senhora d' Ajuda de Guarapemerim, de Nossa Senhora d' Apparecida,' de
Santo Antônio de Paquequer, de Santo Antônio de Sá de Macacú, de S. José da
Boa Morte, da Santíssima Trindade, de Nossa Senhora da Piedade delnhomerim,
de Nossa Senhora do Pilar, de Nossa Senhora da Guia de Pacopahyba, e de s!
Pedro d'Alcântara de Petropolis, formando hum só collegio, que se reunira na
Matriz da referida Villa de Magé.

§ 9.° O nono districto terá por cabeça a Villa de Vassouras, e comprehenderá
as parochias de Nossa Senhora da Conceição de Vassouras, de Santa Cruz dos
Mendes, de S. Pedro e S. Paulo da Parahyba do Sul, de Santo Antônio da En-
cruzilhada, de SautfAnna de Cebolas, de S. José do Bio Preto, de Nossa Senhora
da Conceição da Bemposta, da Sacra Familia do Tinguá, de Nossa Senhora daConceição do Paty do Alferes, de Nossa Senhora da Gloria de Valença, de SantaTeresa, de Santo Antônio do Rio Bonito, de Nossa Senhora da Piedade dasIpyabas, e de Santa Isabel do Rio Preto, formando hum só collegio que se reu-nirá na Matriz da referida Villa de Vassouras.
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| 10.u Ü décimo districto terá por cabeça a Villa da Barra Mansa, e com*
prehenderá as parochias de S. Sebastião áí Barra Mansa, de S. José do Turvo t
de Nossa Senhora do Rosário dos Quatis, de S. Joaquim, do Espirito Santo,
de Nossa Senhora do Amparo, de SanfAnna de Pirahy, de S. João Baptista
do Arrozul, de Nossa Senhora das Dores, de Nossa Senhora da Conceição de
Resende, do Senhor Bom Jesus do Ribeirão de SonfAhna, de 8. José dè
Campo Bello, de S. Vicente Ferrcr, e do Curato d#Santo Antônio da Várzea
Grande, formando hum sô Collegio, qüe se reunirá na Matriz da referida
Villa da Barra Mansa.

§ 11.° O undecimo districto terá por cabeça a Villa de Iiaguahy, c com-
prehenderá as parochias de S. Francisco Xavier de Itaguahv, de Nossa Senhora
da Conceição do Bananal, de S. Pedro e S. Paulo do Ribeirão das Lagc$, de
S. João Marcos, de S. José da Caçaria, de Nossa Senhora da Conceição do
Passa-Trcs, de Nossa Senhora da Piedade de Iguassú, de SanfAnna das Pai-
meiras, de Nossa Senhora da Conceição de Marapicú, de Santo Antônio de Ja-
cotinga, c de S. João de Merity, formando hum só Collegio, que se reunirá
na Matriz da referida Villa de Itaguahy.

§ 12.° O duodecimo districto terá por cabeça a Cidade de Angra dos Reis,
e comprehenderá as parochias de Nossa Senhora dá Conceição de Angra dos
lieis, de SanfAnna da Ilha Grande de fora, de Nossa Senhora da Conceição

.da Ribeira,,de Nossa Senhora do Rosário de Matnbucaba, de Nossa Senhora
da Guia de Mangaratiba, de SanfAnna de Itacurussá, de Nossa Senhora dos
Remédios de Paraty • de Nossa Senhora da Conceição de Paratymirim, de Nossa
Senhora da Piedade do Rio Claro, e de Santo Antônio de Capivary, formando
hum só Collegio que se reunirá no Paço da Câmara Municipal da referida &*-
dade de Angra dos Reis.

Art 2 ° A presente divisão de districtos não pode set alterada senão em
virtude de Lei geral, na fôrma do § 4.° do Art. 1." do Decreto n.° 842 de
19 de Setembro de 1855. . .

As novas parochias que forem creadas pela Assetabléa Provincial pertencerão
aos districtos, que comprehenderem as parochias de que forem desmembradas.
Os volantes porém daquellas que forem cteadas em territórios desmembrados
de parochias pertencentes a mais de hum districto, continuarão a votar e a sei1
votados nas parochias a que ora pertencem, até que por Lei geral se designe
os districtos a que as novas parochias, assim creadas, deverão pertencera

Art. 3.° Em cada hum dos dose districtos da Província do Rio de Ja-
neiro proceder-se-ha a eleição de hum Deputado Geral, ef de hum.,glge-j_.
observadas as disposições dos §S V, 6.», 7-° e 8.° do Art. 1.» do citado De»
creto -

Art 4 o Na eleiçío'da Assembléa Provincial Mo tomarão parte os feitores per-
tencentes ao l.°,2.* e 3.° ^Í^^tíWP^^W^|||^|L

Art 5 " Cada hum dos districtos comprehendidos entre os àà *• e H-: des]e
Decreto 

' 
nomeará 5 Membros da Assembléa Provincial /;e 3 Supplentes,..etegendo

primeiramente os 5 Membros em escrutínio de lista, e 
^^JSS^Os qüe obtiverem maioria absoluta de votos no primeiro escrutínio serão

declarados Membros da Assempléa ProvinciaL 7 7 tt. . á^ . —.
Art 6° Se ninguém obtiver maioria absoluta oü se ^nem todos a onti

verem foímnrTa fêfô dentre os que tiverem obtido nunsvoto.,;M
„uSpln™mmero de Membros qüe faltar eleger, e procedef-se*a "™edjato-

7 23PP imundo escrutínio, no qual os Eleitores não poderão votar^senão

Art 7° Se no segundo escrutínio, a eleição se não completar, por nao

tere ÉtÉ os que faltam obtido maioria absoluta "^«
lista dos mais votados em numero duplo jfa^ftgte ^rins S
aêriélali terceiro escrutínio e mesmo fe'SS^J8fe!^^;--^^£^
quaes os votos dos Eleitores não pederão recahir senão nos candidatos com-

prehendidos na lista dupla dos que faltarema
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Art. 8.° Concluída n eleição dos Membros da Assembléa Provincial, pro-
ceder-se-ha qela mesma fórraa a dos Supplentes.

Aos ditos Membros e Supplentes serão dados os respectivos diplomas na
fôrma do § 8.° do Decreto n.° 8V2 de 19 de de Setembro de 1855.

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro c Secretario
d'Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar.
Palácio do Rio de Janeiro tm o primeiro de Outubro de mil oitocentos cincoenta
e seis, trigesimo quinto da Independência c do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Impcrardor.
»

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
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DECISÕES DO GOVERNO

m

SOBRE

DUVIDAS DE ELEIÇÕES.

185*.

Aviso de 18 Janeiro de 1854. - 1.° Ao juiz de paz de uni novo quatriennio
compete a convocação e presidência da junta de qualificação no Io anno do
mesmo quatriennio,° quando aquellas tem lugar depois da posse dos novos
juizes. —2.° Nenhum impedimento, embaraço ou suspeieãoha, para que na
junta de qualificação sirvâo ao mesmo tempo parentes em qualquer gráo. —
3.° Na hypothese clã Ia decisão devem na falta de eleitores servir os immediatos
ao juiz de paz do novo quatriennio.

Aviso de 18 de Janeiro de 1854. —Depois de dissolvido o collegio eleitoral
não pôde este mandar incluir na acta da eleição o nome de um indivíduo, que
obteve votos.
• Aviso de 26 de Janeiro de 1854. — 1." Da approvação em globo de uma
eleição de senador, na qual o senado somente attendeu ao resultado geral, e
não ás actas parciaes destacadamente, como se deprehende do parecer da res-
pecliva commissão, não se pôde inferir que fossem reconhecidos legítimos
os eleitores de uma parochia, cujos votos não influião naquelle resultado,
e na qual já a câmara dos deputados havia annullado eleições por não
se achar a dita parochia ainda reconhecida nem demarcada pelo poder

l civil. — 2.° Dos votantes illegalmente qualificados em uma parochia, em que
não pôde haver eleição por estar nas circumstancias referidas só poder votar na
antiga parochia, a 

'que 
pertencião, aquelles cidadãos que estivessem nesta

^qualificados.

Aviso de 4 de Fevereiro de 1854. - 0 cidadão condemnado por sentença
definitiva não pôde ser eleito juiz de paz, emquanto durarem os effeitos da

R. I. A
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sentença, segundo as disposições dos arts: 94 da Constituição, e 53 da lei

refiulamêntar das eleições, e dos §§ 5» o G* do aviso de 31 de Dezembro
de 1846. ¦ 

.<•• 
t

í f ;¦ t : •

Aviso de 4 do Fevereiro do 1854. -Merece a approvaçâo do governo a

suspensão dos trabalhos do uma junta de qualiíieaçãó resolvida pelo respectivo

presidente, por ter este de servir ao mesmo tempo na presidência da mesa pa-
rociiialdesuafreguezia.

Aviso dc 4 de Fevereiro de 1854. — Os eleitores annullados pela câmara

dos deputados, por excederem ao numero que devo dar ?|»nch^W?
podem considerar supplentes, porque a respeito delles a eleição vale tanto

tomo senão existisse; e portanto não devem ser convocados nesta qualidade
para a organisação cia junta de qualificação.

Aviso de 10 dc Fevereiro do 1854. - Depois dc dissolvido o collegio eleito-

ral, c de assignada a respectiva acta, não se pôde na mesma ocla incluir o nome

de um cidadão que obteve votos. Deve-se porém dar disso conhecimento a

quem compete resolver definitivamente sobre a validade da eleição.

Aviso de 17 de Fevereiro de 1854. - 1/ ffo pôde uma parocbia ter maior

numero de eleitores do que o mínimo das eleições de 1842 e> 1844, embora a

qualificação dos votantes dè para mais. - 2.» O presidente da mesa parochial
não pôde*ser contemplado como eleitor para compor as turmas, que tem de or-

ganisar a mesma mesa. *

A vi-o de 17 de Fevereiro de 1854. - As juntas de qualificação não podem
ser organisadas com eleitores que ainda não forão approvados pela câmara dos
deputados. , •¦•¦ '

Aviso de 20 de Fevereiro de 1854.— Oempregado, que ó chamado como
supplente de juiz de paz para a organisação da junta de qualificação, e para
funcções semelhantes, não está no caso daquelle que falta ao seu emprego pelo
exercicio do cargo de juiz de paz, cuja incompatibilidade se tem declarado, para
soffrer desconto em seus vencimentos. , 3

Aviso de 20 de Fevereiro de 1854. —O supplente de eleitor, cujo diploma
foiannullado pela câmara dos deputados, toma o lugar do mesmo eleitor, e
deve como tal entrar na turma respectiva para organisação da junta de quali-
ficacão.
aí «

1* Aviso de 22 de Fevereiro de 1854. — Recusando um supplente de mem-
bro da assembléa provincial tomar assento na assembléa, deve a câmara mu-
nicipal, independente de requisição da mesma assembléa, expedir diploma ao
supplente immediato, fazendo-lhe constar o motivo por que assim procede.

N. B. Esta decisão não tem hoje applicação depois da lei de 1855. . .

_" Aviso de 22 dé Fevereiro de 1854. - Houve o governo por provada a re-
sidencia de dous annos, necessária para a eleição de vereador, a urn cidadão

que mostrou ter sido, durante aquelle período, qualificado votante do muni-
cipio em que fora eleito; e ter sido excluído, já antes do mesmo período, da

qualificação de jurados do municipio, a que anteriormente pertencia. ;^
Aviso de 27 de Fevereiro de 1854. — 1.* Na falta de eleitores, ou por não

4er havido eleição, ou por ella ter sido annujlada, devem á junta de qualifica-

A:*."'
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ção e a mesa parochial ser organisadas com os immediatos do juiz de paz pre-sidente, não sendo competentes para isso os eleitores da aqterior legisla-
tura. 2.° Não estando concluída a qualificação de votantes ao tempo de uma
eleição, deve esla ser feita pela do anno anterior.

i TV

Aviso do 27 do Fevereiro de 1854. — Recebendo votos para eleitor um ei-
dadão que não está incluido na lista de qualificação, não deve a mesa parochial,
expedir diploma, mas somente referir na acta o numero de votos que elle tiver
obtido, para que o collegio eleitoral e a câmara respectiva decidão, como fôr
mais justo.

I f\

Aviso de 13 de Março de 1854.— As eleições de vereadores e juizes de paz,
cm que não ha irregularidades, não dependem de approvação previa do go-
verno provincial nem do geral, afim de que produzão todos os seus effeitos.

lã. ^

Aviso de 18 de Março de 1854.— l.° Na falta do comparecimento de elei-
tores deve o presidente da junta de qualificação chamar para os substituir os
seus immediatos em votos, embora não eslejão juramentados, por isso que esta
formalidade só é exigida para a presidência da junta. 2.° A aceitação do em-
prego de collector de rendas, conforme decidio o aviso n. 32 de 5 de Março de
1847, inhabilita para a presidência da junta de qualificação, pela incompatibili-
dade na accumulação dos dous empregos, conforme está declarado pelo go-
verno. 3.° Às juntas de qualificação podem dissolver-se antes de expirados os
20 dias do art. 20 da lei regulamentar das eleições, quando tenhão concluído
os seus trabalhos, visto que esse prazo é marcado unicamente como máxima
durante o qual podem funecionar as mesmas juntas.

Aviso de 21 de Março de 1854. — Ao senado se deveremeíter copia de todas
as actas relativas ao processo da eleição primaria e secundaria para senador, e
não somente a das actas da apuração nos collegios eleitoraes. s : *

Aviso de 21 de Março de 1854. — Não se podendo no dia marcado proceder
á eleição de eleitores de senador por não se ter conseguido organisar a mesa.
parochial, em que tal eleição se devia fazer, deve esta ter lugar em outro dia
novamente designado, servindo taes eleitores durante o quatriennio da lei.

: Aviso de 28 de Março de 1854. — O facto de ter-se reunido a junta de qua-
lificação em dia diverso daquelle que a lei marca, não é só por si bastante para
se julgar nulla a qualificação de votantes feita por uma tal junta, principal-
mente havendo motivos pelo menos plausíveis, para o dito facto, quaes os
de não ter comparecido no dia próprio o presidente da junto, e haver recu-
sado o seu immediato assumir a presidência da mesma junta, a qual aliás
reunio-se sob a presidência do juiz de paz rnais votado, logo que este sç
apresentou^.. :rrri ^üphòú^níoííi o ijv!aoo:>i)Bí-oj>.í!éxe| .üUtthmurn ú!ü ¦^rrrr'

Aviso de 30 de Março de 1854. -^-í^ OS eleitores e suppientes, que não
tiverem comparecido para â organisacão da junta de qualificação* não podem
na 2a reunião da junta excluir os seus immediatos que estiverem servindo na
suafelta. |,9; O supplente do juiz de paz, cedendo a presidência ao substi-
tuido, logo que este compareça, pó4e fazer parte da junta, como membro delia,
se estivar presepte^^uapmanisação,: e uma vez que. Jhe compita este lugarpreseptep &m$i &Fg!M
na fôrma da lei.

\, rMmA^: Í2fdcí 4;bi*il; ^€S;4 SMl hm Afidaiitri^^ tos mm, qm estabelecerão a
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incompatibilidade na accumulaeão dos cargos do vereador o do agente de

Jorreií não procedo nos casos, era quo os agentes de correio tonhao ajudantes-

que supprio as suas faltas, quando occupados no exercício daquelle emprego,

visto qtii a mesma doutrina lem por fundamento a impossibilidade descrera os

ditos cercos desempenhados oo mesmo tempo satisfatoriamente por um só

indivíduo, o que se não di naquella hypothese, e nâo tia repugnância das res-.

pectivos attribuiçôes por sua natureza c Gm. ,i

Aviso de 12 de* Abril de 1854.-0 prazo de dons annos de domicilio, exi-

gido no artigo 98 da lei regulamentar das eleições para se poder ser eleito ve-

reador, pódc ser continuo ou interrompido.
"Aviso 

de8 de Junho de 1854. —Sendo annulladas as eleições de vereado-

res e iuizes de paz feitas em parochias que constituâo a maioria dos votantes

do município, deve-se proceder á novas eleições em ^do o município con-

forme a decisão do aviso de 21 de Fevereiro de 485.1, que alterou o de 11 de

Janeiro de 1849, o qual só deve regular para as eleições anteriores á data do

mesmo aviso de 1853.

Aviso de 21 de Junho de 1854.-0 arbítrio de chamar o presidente da

assembléa parocbial pessoas estranhas á mesa para coadjuvarem os trabalhos

delia só deve ser exercido no caso extremo de não haver na mesa pessoas
habilitadas para as funeções de secretario, de sorte que se corra o risco de

não haver eleição, não sendo permittido fazer-se inteira applicaçâo as mesas

parochiaes da doutrina dos avisos e da lei regulamentar das eleições relativas

as juntas de qualificação, pois que para aquellas ha a disposição especial do art.

47 8 2 da dilalei. >r
ajj .;, * <¦ ", ¦ f J* • ¦'; Pitííl rlj •.

Aviso de 21 de Junho de 1854.-1.°E' irregular, e motivo de nullidade de

«ma eleição municipal, a convocação de maior numero de supplentes do que
de eleitores, por dar isso lugar a ser composta a mesa com membros incompe-

tentes 2 ° Da mesma sorte é motivo de nullidade a apuração de nove nomes

para vereadores em eleição de uma villa, cuja câmara se compõe de sete mera-

bros unicamente, cumpiindo que, sempre que se der a hypothese de baver nas

listas mais nomes do que o numero de vereadores de que se compõe a câmara,
somente se apure o numero legal, desprezando-se os últimos nomes que exce-
derem a elle.
¦'Aviso de 11 de Julho de 1854. - l.e Os eleitores, que faltarem no acto da

Grkanisacão da junta de qualificação, não podem reja^er os. seus lugare^

comparecendo na 2.» reunião da mesma junta - 2.° Os ditos eleitores, posto
que não tenhão servido na junta .pedem fazer parte da mesa parochial. <J. o

supplente de eleitor, condemnado por sentença, que tenha passado^em jul-^
gado, em crime de responsabilidade, não »póde fazer parte dajunta de quah-
ficacão. 4," Quando um supplente nãoqui?er chamar um cidadão para tormar

com elle a junta, segundo; o art. 9 da lei regulamentar das eleições, deve o pre-
sidente da junta usar do remédio do artigo 10da mesma lei .chamando o sen
immediato em votos. ¦ffíífipíítôP úb &ií&ii$t '.tte -w-fev Q-â
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Aviso de 13 de Julho de 1854v ^ Sando transferida para outra igreja a sede

de uma freguezia elevada â categoria d* villa, deve na antiga igreja iazer-se a
«gsp©|ÍKaíItí^
para a nova, e oparóchoMoimudarpamo;^* território*sua residência,como
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é essencial, para que se considero a nova igreja legitima parochia, segundos
regra do aviso de 6 de Março de 1848.

aj 3 f ,- - :> •»

Aviso do 14 do Julho de 185|. — 1.° compele ás câmaras mupicipáes a ex!-
tracção das copias das actas da eleição primaria, por isso que a ella sãò reco-
Ihidos os livros respectivos. — 2.* o empregado publico pronunciado não pôde
ser eleitor. Deve portanto o collegio eleitoral, considerando-o como illegal-
mente eleito, tomar em separado o seu volo, bem como o do que fór chamado
para o substituir.—3.° do mesmo modo se deve proceder a respeito do cidadão
não qualificado que for nomeado eleitor,*—4.° Compelindo ao collegio eleitoral
conhecer da idoneidade e legitimidade dos eleitores, não pôde o juiz de paz
na presidência provisória do mesmo collegio deixar de aceitar os cidadãos que
se apresentarem cora diplomas de eleitores para organisação do dito collegio.

Aviso de 23 de Outubro de 1854, — Não sendo approvada pela câmara dos
deputados a eleição de eleitores de uma parochia, (leve a respectiva junta de
qualificação ser organisada nos termos do art. 6 da lei regulamentar das elei-
çôes, visto que nem aquelles eleitores nem o da anterior legislatura são para
isso competentes.

.«/

n í «A ti
•>f J-'-f

< I Jb 1855
m

*¦ * r\

r.? k

:¦:

1 « l?l1

Aviso de 22 de Janeiro de 1855. — Sendo annulladas as eleições de verea-
dores e de juizes de paz de algumas parochias, constituindo estas a minoria do
municipio, devem apurar-se as da maioria que forão julgadas validas , sendo
vereadores os mais votados nellas , tendo-se por feila uma tal eleição, e man-
dando-se proceder nas ditas parochias somente á eleição de juizes de paz, con-
forme a regra estabelecida no aviso de 21 de Fevereiro de 1853.

Aviso de 29 de Janeiro de 1855. — 1.° Não compete aos presidentes de pro-
vincia tomar conhecimenlo das reclamações sobre a qualificação de votantes,
por isso que estão marcados na lei os recursos perraittidos em tal objecto. 2.*
Para os trabalhos da qualificação de votantes não ó admissível a assistência de
accessor ao presidente da junta dé qualificação no exercicio de suas funcções
eleitoraes.

Aviso de 29 de Janeiro de 1855.— E' approvada a decisão de um presidente
de provincia pára ser presidida uma assembléa parochial pelo 2.° juiz de paz,
que é agente do correio, vistas as razõesi ponderadas pelo mesmo presidente.

M&AjL

Aviso de 29 do Janeiro de 1855.— %$Não comparecendo o cidadão nomeado
para substituir a algum dos membros da junta de qualificação; deve o mesmo
ser multado, e chamado outro em seu lugar. 2.° Quando não se tiver feito
remessa á dita ju nta das listas de quar teirões, deve ser multado o juiz que es-
tiver em falta exigindo-sedelle as ditas listas, é chamaudose os inspeetüros-de
quarteirão para deirem as informares precisas ! siim. ^h^ia^k

Aviso de 30 de Janeiro de 1855. — Comquanto as câmaras municipaes
devão annualmente remétter aos presidentes das juntas de qualificação a té fim
de Novethbro as ímpias das actas da de juizes de paz,
bétní eome* a relação dw ète* to t?es de 184 %j com tu^o? m sua fei ti» m demora nm
deve obstar a que se faca? a convocação da mesi»agu«ta^íl; v?b| o |
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Aviso de 31 de Janeiro de 1855.-Náo comparecendo os membros do con-
selho municipal de recurso no dia aprazado para a sua reunião, deve-se trans-
ferir esta para outro dia, fazendo-se Substituir o vereador da câmara mais
votado, so deixar de comparecer, por um dos seus immedialos que mais Foximo
se achar, sendo o-raesmo primeiramente juramentado, se ainda o nao tiver
sido: deve porém o substituto ceder o lugar ao mais votado logo que este
comparoça. batida . tintíw ?:<> ' ty> %J> ' í '| e| vr' , 

; [
Aviso de 16 de Fevereiro de 1855.-1." As câmaras municipaes não podem,

a pretexto do irregularidades havidas nas eleições de vereadores e juizes de
paz deitar de apurar os votos dados nas mesmas eleições. 2.° Quando deixa-/
rem de o fazer devem ser multados o.s vereadores que para isso tiverem cone
corrido, e se ordenará ás mesmas câmaras que apurem lacs votos, c dem posse
aos novos eleitos, suspendondo-se e responsabilisando-se os vereadores que
não obedecerem, e convocando-se supplentes para substituírem aquelles, com
os quaes se formará nova câmara. E* irregular commetter-se tal altribuieao
á câmara de outro municipio. '

Aviso de 17 de Fevereiro de 1855. -Os eleitores de uma nova legislatura
não podem formar as juntas de qualificação do primeiro anno da mesma
Wislatura, visto que não estão ainda approvados pela câmara dos deputados,
mas sim devem para isso ser chamados os eleitores da anterior legislatura,

que são, os competentes. .- ; ';¦ 
y;' ;;; v

Aviso de 16 de Abril de 1855.-A mesa parochial compete decidir quaesquer
duvidas que oceorrão no recebimento e apuração das cédulas, declarando
nas actas tanto as referidas duvidas como as deliberações que tomar, e as
razões em que se fundar, para ser tudo apreciado pelo poder competente.

-Aviso de29deMaiodel855.-Aapprovação de uma eleição de eleitores
nelacamaraWislativarespectivaimportaa approvação das multas impostas pelas
mesas parochiaes, uma vez que nenhuma declaração se; faça em contrario.
Não fica porém vedado aos que se julgarem multados injustamente recorrer^
á mesma câmara, única competente para dar remédio legal em circumstan-

-. . '. , . ' . •,•¦;.'••', ] .' < ( I :'(*.' |f í,(i-f» •'.'• '. ¦ ' • .........
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Aviso de 6 de Junho de 1855.-Nao se reunindo o conselho municipal de
recurso em época legal, deve o mesmo ser convocado para outro dia, embora
não conste qué tenba ha vido recurso^ a]gi*mparar elle interposto-,; üègt

iín-M .t £>*.' J\>*S

«Avisode29déOotübródé 1855, ^-Moéapplieávél aoçonplho^niunicipat
de recurso a tabeliã dos feriados óoncedidos no foro: pára elles somente sao
feriados, além dos domingos e dias santos, ;os que, o forem |||J||
ticões admihistríitivas, segundo o decreto ,n.,5Ql de 1$de. Agosto de 1848.
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* Aviso de; ^6de dezembro de 18^5, ^1^0 foi acertada a deliberação da
présmencia' dePlauhy de Ad^
darespectiva assembléalegislativa,. por/não se ter feitp7 ainda, a d^lsaoJ1«e
districtos eleitoraes decretada^
viste'que f nâo podendo está lei1 jér.'execução senão„depois dapuplica^aft

deve-o ser de conformidade3 com % lei anterior de 19 de Agosto de 18A»* é

p-
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Aviso do 3 de Janeiro de 1856. — Emquanto não so expedirem os regn-
lamentos para execução da nova lei tle eleições de 19 de Setembro de 1855.
deve continuara fazer-se a qualificação dos votantes, segundo o systema da
lei de 19 de Agosto de 1846.o 7 

' 7 ! 7 "' ? f l

Aviso de 3 de Janeiro de 1856. — Io Emquanto se não puzer em execução,
com os regulamentos, de que depende a nova lei de eleições do 19 do Setem-
bro de 1855, não se dá a incompatibilidade decretada no art. Io § 20 da
mesma lei; 2o a incompatibilidade decretada pela mesma lei para os ins-
peclores de fazenda geral e provincial não pôde ampliar-se aos inspectores
de alfândega, ^
'Vá' * ,; I

Aviso de 5 de Janeiro de 1856.—Eniquanfo se não derem os regulamentos
para execução da nova lei de eleições de 19 de Setembro de 1855, devem
as qualificações ser feitas segundo os preceitos da lei de 19 de Agosto de 1846.

,t: •>'¦"-' >¦¦ . -. ¦ •

Aviso de 9 de Janeiro de 1856.—Sendo desmembrado de ura collegio elei-
toral parte do seu território que passou para outra provincia, e a sede do mesmo,
não ha necessidade da creação de um novo collegio para a fracção, que con-
tinua a pertencer á antiga provincia, mas basta que se designe outro ponto
para sede delle, sendo da competência unicamente do poder legislativo a
creação de novo collegio, caso se torne necessária esta providencia.

jr í »41

Aviso de 11 de Janeiro de 1856. — A disposição do art. 67 § Io do regula-
mento de 17 de Fevereiro de 1855, relativa aos professores públicos, não im-
pede que elles sirvão na qualidade de eleitores nas juntas de qualificação de
votantes.

|'*5 
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Aviso de 2.1 de Janeiro de 1856.—Emquanto se não publicarem os regu-
lamentos para execução da nova lei de eleições de 19 de Setembro de 1855,
devem as qualificações ser feitas segundo o systema da de 19 de Agosto de
1846.

Aviso de 21 de Janeiro de 1856.—Deve-se proceder a nova organisação
da junta de qualificação conforme os preceitos da lei de 19 de Agosto de
1846, onde ella se tiver organisado segundo o novo systema da lei de 19 de
Setembro de 1855, que não pôde ter execução, senão depois~de publicados os
regulamentos, de que a mesma execução depende. >

¦-¦;¦'*•¦ ' ," - 
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Aviso de 26 de Janeiro de 1856. - 1 ° Estando canonicamente provida de
parocho a nova parochia de Santo Antônio do municipio da corte, deve ò
primeiro acto eleitoral, que nella se celebrar, ser o da eleição de juizes de
paz, que servirão até a eleição geral á que se ha de proceder em 7 de Setembro
úo corrente anno; 2o deve a dita eleição ser presidida pelo juiz de paz mais
votado do districto da matriz da mesma parochia; 3o ao dito juiz se devem ré-
inéíter as qualificações feitas para à nova parochia ; 4° depois de feita aquella
eleição deve-se na nova parochia proceder á respectiva qualifibaeão de vótan-
tés, organisafido-se ã jurita nos termos do artigo 6o da lei de 19 de Agosto
de 1846. ¦¦'^'-,%A77- f7m: '¦
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Aviso do 31 de Janeiro do 1856.—1o Deve ser dissolvida a junta de qua-
lificação da parochia da Gloria do municipio da corte organisada, segundo
o novo systema da lei de 19 de Setembro de 1855, formando-se outra nos
termos da de 19 de Agosto de 1846, que deve continuar em vigor, emquanto
não se expedirem osregulamentos para execução daquella outra, fazendo-se aviso
disso aos membros da junta dissolvida; 2o deve-se em conseqüência consi-
derar nullos os trabalhos feitos pela referida junta, proçedendo-se á novos
trabalhos pela nova junta; 3o na convocação e reunião da nova junta devem ser
guardados os prazos estabelecidos pela citada lei de 19 de Agosto,

JY. B. Neste sentido se expedirão avisos em 1 de Fevereiro do mesmo
anno aos presidentes das juntas de qualificação de votantes das parochias
de Santa Auna, Sacramento e Ilha do Governador do municipio da corte, e
em 11 do mesmo mez circular aos presidentes das províncias.

Aviso de 11 de Fevereiro de 1856. —Fez bem o presidente da provincia do
Rio de Janeiro em mandar reformar as qualificações feitas neste anno por jun-
tas organisadas, segundo o systema da nova lei de 19 de Setembro de 1855»
visto que o deviâo ser nos termos da lei de 19 de Agosto de 4846.

Aviso de 13 de Fevereiro de 1856.— Um agente de correio pôde presidir aos
trabalhos da junta de qualificação, não obstante a incompatibilidade entre o
mesmo emprego e o de juiz de paz, quando se derem circumstancias, que im-

possibilitem de recorrer-se ao juiz competente. a

Aviso de 14 de Fevereiro de 1856. —Ao presidente de Minas approvando a
reforma, que elle ordenou, da qualificação de votantes em uma parochia, visto
ter a junta sido organisada, segundo o systema da lei de 19 de Setembro de
1855, quando o devia ser nos termos da de 19 de Agosto de 1846.

No mesmo sentido se expedio em 3 de Março outro aviso ao mesmo pre^
sidente acerca das qualificações de outras parochias.

Aviso de 11 de Março de 1856. — Foi regular fazer-se a qualificação devo-
tantesem uma parochia pelo systema da lei de 19 de Agosto de 1846, visto
que* a de 19 de Setembro de 1855 não pôde ser executada senão depois de
publicados os regulamentos, de que ella depende.

Aviso de li de Março de 1856. — As palavras — maiores de 21 annos-^e
art. 18 § 1o da lei ?de 19 de Agosto de 1846 comprehendem tanto os o"fficiaes
militares como os casados.

Aviso de 15 de Março de 1856. — A disposição do art. 10 da lei de 19 de
Agosto de 1846 nâo se refere somente aos quatro cidadãos mais votados para
juizes de paz, porém sim a toda alista, de sorte que, desde p segundo vo-
tado ate o ultimo da dita lista, podem ser chamados para organisar a juntada
qualificação, respeitando-se a ordem da votação. ¦£ j ^

Aviso de 15 de Março de 1856. — Os procuradores dos auditórios não são
propriamente officiaes° de justiça, e portanto não são applicaveis a elles as de-
cisões, quedeelarâo incompatível a accumulação do cargo de juiz de: paz copa
o emprego de official de justiça. . 

'

Aviso de 23 de Março de 1856. — Qualquer que seja o numero de votantes
qualificados em uma parochia, não pôde ella dar máiâ eleitores, do que owj*

*
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nimo dos annps de 1842 e 1844, não cabendo o augmento da 5a parte, quando
esse numero não exceder a 4 eleitores.

/Ví%""«* " i V • 1 "*i r\ r. * i-1 * •Aviso de 23 de Abril de 1856. -r Sendo annullada uma qualificação por de-
feito na organisaçao da respectiva junta, deve-se convocar outra, observando-se
o prazo fixado no art. 4o da lei de 19 de Agosto de 1846.

Aviso de 27 de Junho de 18.56. —Em vista do art. 16 da lei da reforma da
guarda nacional de 19 de Setembro de 1850 n. 602, não ha incompatibilidade
entre os empregos de juiz de paz e de official da dita guarda nacional, mas
unicamente na accumulaeão do exercicio de ambos os empregos, devendo
observar-se o que dispõe o citado artigo, quando o official houver de entrar no
exercicio do cargo de juiz de paz. Assim se procederá no tocante á aceumu-
lação de posto da guarda nacional e de qualquer emprego, que não se possa
exercer cumulativamente, em vista do que determina a 2a parte do referido
artigo.

Aviso de 9 de Agosto de 1856. — Em uma parochia novamente creada,"
uma vez que. esteja canonicamente provida, deve proceder-se ás eleições de

\i vereadores e juizes de paz, e de eleitores, cabendo a presidência dellas ao juiz
de paz mais votado em eleição geral para o "districto da antiga parochia, onde
está actualmente a matriz da nova parochia, e não ao da matriz da antiga, que
aliás tem de presidir ás eleiçõus, que nella se tem de fazer.

* Aviso de 9 de Agosto de 1856. — Emquanto não se faz pelo ordinário a
transferencia da sede de uma par ochia para a nova matriz, continuão os traba-
lhos eleitoraes a ser feitos na antiga matriz.

: Aviso de 16 de Agosto de 1856. —Aparochia, que tiver dado menor nu-
mero de eleitores, do que o minimo dos annos de 1842 e 1844, pode augmen-
tar esse numero até igualar o dito minimo, uma vez que haja para isso
sufficiente numero de votantes qualificados.

j
Aviso de 1 ° de Setembro de 1856. — As eleições de um anno devem ser fei-

tas pela qualificação, que se tiver terminado nesse anno.

. * Ayiso de 2 de Setembro de 1856. — O conselho municipal de recurso deve
reunir-se, não obstante constar, mesmo oficialmente, que nenhum recurso se
interpôz dos trabalhos das juntas de qualificação , fazendo-se na acta do
dito conselho a declaração ordenada no § 1o do aviso n. 65 de 6 de Abril de
1847, e observando-se o mais que se determina no mesmo aviso, e no outro
da mesma data n. 64.

Aviso de 2 de Setembro de 1856. — 1.° Pára a organisaçao das mesas paro-
chiaes deve ser convocado o numero de eleitores que deu a parochia, ainda que
excedente ao minimo dos annos de 1842 e 1844, umavezqueesseexcesso tenha
sido approvado pela câmara dos deputados. 2.° As parochias, em que tenha ha-
vido excesso no numero de eleitores relativamente ás eleições de 1842 e
1844, devem continuar a dar aquelle numero, embora excessivo, uma vez que
elle tenha sido approvado pela câmara respectiva. Este mesmo numero é o

que deve servir de base"; dada á ultima hypothese para a proporção que se tiver
de guardar na distribuição dos eleitores, que competem a cada fracção de uma
parochia subdividida.

R. I. K
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'Aviso 

de 5 de Setembro do 1856. - 1 .* Sendo votado para eleitor um indi-
¦viduo não qualificado, emquanto pendia de decisão da Relação do districto o
recurso por elle interposto da sua exclusão da listados qualificados, devem ser
considerados nullos os votos dados ao mesmo indivíduo, eporlanto nãodevia elle
ser convocado na qualidade de supplcnte de eleitor para a organisação da junta
de qualificação que posteriormente teve lugar, embora na oceasião da convo-
cação da mesma junta estivesse favoravelmente decidido o seu recurso, o qual
nenhum outro effeilo tinha, senão o de habilitar o recorrente para qualquer
outra eleição futura, e tanto maisacertada foi essa deliberação, quanto ó certo que
a exclusão do recorrente na eleição de que se trata foi approvada pelo collegio
eleitoral que então se reunio, e pela câmara dos deputados na verificação dos

poderes de seus membros em a sessão de 1853. 2.° Comquanto o referido in-
dividuo tenha feito illegalmcnte parte da mesma junta, comtudo, retirando-se
elle antes de começarem os trabalhos, são estes validos, visto que forão ceie-
brados por uma junta composta de membros legimos, em conseqüência da re-
tirada daquelle.

Aviso de 11 de Setembro de 1856. Verificando-se em uma eleição de
vereadores e juizes de paz excesso de listas na urna, deve proseguir-se nos
trabalhos eleitoraes, fazendo-se porém na acta menção circunstanciada desse
facto, e de outro qualquer que se dè com infracção da lei, afim de que o
governo resolva o que for mais justo, quando tiver de julgar a mesma
eleição. , .

Aviso de 11 de Setembro de 1856. Não podem deixar de ser contados os
votos, que receber para juiz de paz de um districto um cidadão qualificado
votante no mesmo destricto, embora haja fundamento, de que elle tinha sua
residência em outro na oceasião em que se fez a qualificação.

Aviso de 12 de Setembro de 1856. A mesa parochial de S. Antônio deve
tomar o protesto, que lhe foi apresentado contra illegalidades commettidaã
na eleição de vereadores e juizes de paz, não obstante estar terminada a acta
do recebimento das cédulas, inserindo-o em seguida e em additamento á
referida acta com todas as declarações necessárias para que o governo possa
conhecer do mesmo protesto.

Aviso de 13 de Setembro de 1856. São nullos, e devem ser reformados os
trabalhos feitos por um conselho de recurso, que foi presidido pelo 2o substituto
do juiz municipal na falta do proprietário, sem constar o impedimento do Io
substituto, nem a razão por que elle .não fora avisado para exercer a subs-
tiluição, eque posteriormente funecionou com dous membros somente, por
deixar de comparecer o dito 2.° substituto durante sete dias.

Aviso de 13 de Setembro de 1856. Segundo o art. 16 da lei da reforma da
guarda nacional n° 602 de 19 de Setembro de 1850, pelo qual foi revogado o
art. 11 da lei de 18 de Agosto de 1831 e decisões do governo que sobre elle
se fundavão, somente é prohibido ao empregado, que tem direito de requi-
sitar a força armada, aceumular o serviço da guarda nacional na qualidade de
official oude simples guarda, devendo deixar o mesmo serviço, quando exercer
algum emprego daquella natureza, . ; i jó^É &b bm&k s-m
'*¦• 

Aviso de 13 de Setembro de 1856. 1| Sendo i Qualificação e a eleiçãofíâ
parochias, é illegal que sejão qualificados i^võtó^



pretexto de maior proximidade desla, cidadãos moradores em outra; 2.° O
empregado publico condemnado por crime de responsabilidade na pena de
suspensão não está privado de votar e ser votado, segundo o art. 58 do código
criminal e 8 da constituição. É portanto illegal a sua exclusão da lista da quali-ficacão dos votantes.

* Aviso de 13 de Setembro de 1856. Não sendo baslante a providencia dos arts.
9 e 10 da lei de 19 de Agosto de 1846 para se conseguir a reunião da junta de
qualificação por não haver nenhum supplente de eleitor ou substituto do
juiz de paz, deve-se recorrer ao arbitrio autorisado pelo art. 29 da dita lei,
como em casos semelhantes se tem feito e o governo determina na 2.a parte
do art. 14 das instrucções expedidas em 23 de Agosto para execução da nova lei
de eleições de 19 de Setembro de 1855.

Aviso de 13 de Setembro de 1856. Não comparecendo o juiz de paz mais
votado do districto da matriz para presidir á eleição de vereadores e juizes de
paz, nem o 2.° volado que o deve substituir, e não estando juramentados os
dous immediatos em votos, deve a presidência da mesa parochial ser occupada
pelo primeiro juiz de paz do districto mais vizinho, e na sua falta pelos três
juizes que se lhe seguirem, guardada a ordem da votação.

Aviso de 23 de Setembro de 1856. Devendo regular pira o numero de
eleitores de uma parochia o rainimo que ella deu nas duas eleições de 1842 e
1844, e mais a 5.a parte, quando caiba este augmento, segundo o numero de
votantes qualificados, não se pôde reduzir o numero de eleitores da mesma
parochia sob pretexto de que houve exageração nas eleições dos referidos
annos, por isso que é essa base marcada na lei em toda e qualquer circums-
tancia. ilíJfln

f..v Aviso circular de 25 de Setembro de 1856. Continuão a votar e ser votados
nas parochias, de que forão desmembrados, os cidadãos, que passarão para
parochias, novamente areadas em territórios daquellas, uma vez que estas não
estejâo canonicamente providas, observando-se a seu respeito o final da 2a
parte do art. 2o dos decretos, que dividirão as províncias em districtos
eleitoraes. *

Do mesmo teor aos juizes de paz mais votados do municipio da corte eá
Illma câmara municipal.

Aviso de 27 de Setembro de 1856. Para evitar o abuso de se lançar nas urnas
eleitoraes maior numero de cédulas, do que o de votantes que comparecerem,
devem-se observar as seguintes instrucções: 1.a os votantes, á proporção
que fôrem chamados, e fôrem chegando, irão introduzindo na urna as suas
cédulas, as quaes deveráõ estar fechadas de todos os lados; 2.* se a cédula
não estiver nestes termos, será advertido o votante, para que a feche, e em-
quanto o não fizer não se chamará outro votante. 3.a A urna deve estar
fechada á chave durante o recebimento das cédulas, e conter na parte
superior uma simples abertura de tamanho sufficiente, para que passe uma só
cédula. 4.a A contagem e apuração das cédulas serão feitas de uma a uma,
abrindo-se estas somente na oceasião da apuração. 5.a Achando-se no acto dá
apuração debaixo do mesmo invólucro mais de uma cédula, serão inutilisadas
as,-que forem encontradas, fazendo-se na acta menção deste fectp, e de todas
às demais circumstancias que oceorrerem. 5 j

-'":-¦ ¦¦v1"^-* - -



qne se completãoos 30 dias marcados no nrt. ü8 da lei de I» de Agosto
1840, para a eleição de deputados á assembléa geral legislativa, devem

celebrar a sessão preparatória, o no dia 3

12

Aviso de 30 de Setembro de 1856. No dia 2 de Dezembro próximo futuro,
cm
de
reunir-se ôs collegios eleitoraes para ,*.-_•- , _ , -
seguinte deve proceder-se á eleição, depois de verificados os poderes dos elei-
tores, e de preenchidas as formalidades religiosas, quando possao ter lugar.

Aviso de 6 de Outubro de 1856. Explica a circular expedida no dia 30 do
mez anterior.

Aviso de 6 de Outubro de 1856. Ê approvada a deliberação da presidência
do Rio de Janeiro, mandando continuar os trabalhos eleitoraes em uma
parochia para a eleição de vereadores e juizes de paz, segundo o systema da lei
de 19 de Agosto de 1846, por não terem chegado a ella com a necessária
antecedência as ordens para observar-se a lei de 19 de Setembro de 1855,
ao mesmo tempo que em outra parochia do mesmo municipio se executou
esta lei; aguardando o governo occasião opportuna para julgar da validade
da mesma eleição.

Aviso de II de Outubro de 1856. Comquanto seja irregular e digno de cen-
sura lavrarem-se no livro da eleição primaria as actas da de vereadores e juizes
de paz, não écomtudo estefactomotivo para a nullidade desta eleição

*

Aviso de 15 de Outubro de 1856. Comquanto seja irregular a falta da
reunião do conselho municipal de recurso, comtudo não é ella motivo para
que a chamada dos votantes na eleição deixe de ser feita pela lista organisada
pela junta qualificadora, visto que, não tendo havido recurso das decisões
desta, considera-se concluída a qualificação conforme já tem sido decidido.

Aviso de 18 de Outubro de 1856. 1o A' vista do disposto no art. 50 da lei de
19 de Agosto de 1846, não compete ás mesas parochiaes rejeitar cédulas de
votantes sob qualquer pretexto, uma vez que elles se achem legalmente qua-
lificados. 2.° Encontrando-se no acto da apuração das cédulas alguma envolvida
em outra, contendo esta nomes altarados, ou riscados, e servindo de invo-
lucro, só esta deve ser inutilisada. 3.° Para a eleição de eleitores deve-se fazer
a convocação dos votantes, como se faz na de vereadores e juizes de paz.

Aviso de 18 de Outubro de 1856. As parochias creadas antes da execução
da lei de 19 de Setembro de 1855, e que não forão contempladas na divisão
dos districtos eleitoraes por não estarem ainda providas canonicamente,
quando o venhão a ser devem fazer parte dos districtos a que pertencião as
parochias de que forão desmembradas, se o forão de uma só; ou então devem os
respectivos votantes continuar a votar e a serem votados nas parochias a que
anteriormente pertencião, caso as ditas novas parochias sejão formadas de
territórios desmembrados de outras pertencentes a mais de um districto
eleitoral, conforme a disposição da 2.a parte do art. 2o dos decretos de divisão
de districtos eleitoraes.

Aviso de 18 de Outubro de 1856. Io No caso de empate na eleição dos
membros que devera compor a mesa parochial, deve decidir a sorte, como se
determina no art. 7o das instrucções de 23 de Agosto do corrente anno. 2o Os
juizes de paz mais votados dos districtos das matrizes são os competentes para
fazer a convocação e presidir ás juntas de qualificação de votantes, como manda
o art. 2o e 3o da lei de 19 de Agosto de 1846. 3o Os eleitores da actual
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legislatura, e não os que forem eleitos em Novembro próximo futuro, sào os
competentes para a organisaçao das ditas juntas.

Aviso de 19 de Outubro de 1856.—O Art. Io § 5o da lei de 19 de Setembro de
1855 não revogou a disposição do art. 125 da de 19 de Agosto de 1846, que
prohibe ao eleitor votar para deputado, senador ou membro de assembléa pro-
vincial em seus ascendentes, descendentes, irmãos, lios e primos-irmãos.

Aviso de 23 de Outubro de 1856. — As mesas das assembléas parochiaes não
podem rejeitar as cédulas dos individuos, que estiverem qualificados sob prè-
texto de ser illegal a sua qualificação; unicamente lhes compete verificar a
identidade dos votantes.

Aviso de 28 de Outubro de 1856. — Compondo-se as assembléas parochiaes
somente dos moradores das respectivas parochias e dos votantes nellas quali-
ficados, não se podem ingerir nos trabalhos eleitoraes de uma parochia, senão
os individuos que, além de moradores delia, estejão na mesma qualificados
votantes, devendo os presidentes das mesas proceder nos termos do § Io do
art. 47 da lei de 19 de Agosto de 1846 contra os que infringirem aquelle pre-
ceito e por qualquer modo perturbarem a eleição.

Aviso de 30 de Outubro de 1856. — 1.° As instrucções de 27 de Setembro
próximo passado não revogarão nem podião revogar nenhum dos artigos da
lei regulamentar de eleições. Continua portanto em vigor o art. 49 da
mesma lei, que manda contar e enumerar as cédulas depois da terceira
chamada dos votantes. 2.° O que é essencial é, que a cédula esteja fe-
chada de todos os lados com obrea, lacre, ou outra substancia que sirva para
esse fim, sendo indiíferente que o seja era papel separado, ou no do próprio
invólucro. 3.° Sendo a cédula escripta no papel do invólucro, e contendo
outras cédulas, devem todas ser inutilisadas. 4.° Deve ser apurada a cédula
não riscada ou emendada incluida doutra que tenha estes defeitos.

Aviso de 31 de Outubro de 1856. — 1.° Segundo as disposições da lei de
19 de Agosto de 1846, não é permittido chamar para a organisaçao das mesas
parochiaes supplentes de eleitores para servirem nas faltas de eleitores falleci-
dos, ausentes, ou mudados, nem também o é a substituição dos supplentes qus
faltarem pelas mesmas causas. 2o Na falta absoluta de uns e outros deve-se re-
correr á providencia do art. 6o da lei citada, repelida nas instrucções de 23 de
Agosto do corrente anno, sendo essa providencia applicavel a todos os casos em
que se der falta de eleitores e supplentes para a organisaçao, assim das mesas
parochiaes, como das juntas de qualificação. 3.° Somente se deve chamar
supplentes para supprir a falta de eleitores, quando se trata de eleição em col-
legio eleitoral, segundo o disposto no art. 65 da lei, o qual não pode ser appli-
cado áquellas outras faltas em face do quejádecidio o aviso n. 116 de 18 de
Setembro de 1848.

Aviso circular de 31 de Outubro de 1856. — Io As mesas parochiaes na pro-
xima eleição de eleitores devem começar os seus trabalhos na Ia dominga de
Novembro próximo futuro, abrindo-osás 9 horas da manhã, e encerrando-os
ás 6 da tarde, salvo se antes desta hora estiver esgotada a lista da chamada do
dia, ou terminada a apuração. 2.° Em caso algum se deixará de organisar a re-
lação dos votantes, que não comparecerem áprin*eira e segunda chamada, edé
fazer-se a terceira no dia immediato aquelle em que findara segunda, embora
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annunciada pelo presidente da mesa ao encerrar os trabalhos do dia, convindo

que essa hora seja a queiica designada acima. 3/ Contadas o emmassadas todas
as cédulas recebidas, se fará expressa menção das que forão recebidas, o que
deverá ter lugar na acta especial com todas as especificações exigidas no art. 19
da lei de 19 de Agosto de 1846, e referindo-se o numero de cédulas inutilisa-
das, com declaração se o forão em virtude do disposto no art. 50 da lei, ou no
5o das instrucções de 27 de Setembro deste anno. 4.° As mesas parochiaes
não podem recusar-se a receber, è a mandar transcrever nas actas os protestos
que forem apresentados pelos votantes com todas as circumslancias tendentes
a esclarecer a quem delles tiver de tomar conhecimento, fazendo-os acompa-
nhar das informações e documentos que forem necessários-

Aviso de 5 de Novembro de 1856. — Io As cédulas das eleições só devem
ser abertas no acto da apuração, e nessa oceasião é que devem ser inutilisadas
as que estiverem no caso disso, entendendo-se o § 3o da circular de 31 de Ou-
tubro ultimo pelos arts. 4o e 5o das instrucções de 27 de Setembro próximo
passado, e pelo § Io do aviso de 28 de Outubro citado. 2.° A acta, era que se
deve fazer menção das cédulas inutilisadas, é a especial da apuração de que
trata o art. 55 da lei de 19 de Agosto de 1846. <

Aviso de 17 de Novembro de 1856. — E' nulla a eleição de um indiyiduo
para o cargo de vereador, uma vez que ás demais condições de elegibilidade
não reuna a do domicilio por dous annos no municipio.

Aviso de 17 de Novembro de 1856. —Não pôde concorrer á organisação da
mesa eleitoral de uma parochia o eleitor da mesma, que tiver mudado sua re-
sidencia para outra. im^i^^M ^bt:RÍõ^b;;iobal f -

Aviso de 17 de Novembro de 1856. — Não pôde presidir á mesa parochiai
o juiz de paz mais votado que éao mesmo tempo substituto do juiz municipal e
de orphãos; mas, tendo-o feito, deve-se, na hypothese de que se trata, aguardar
a decisão do poder competente sobre a eleição por elle presidida.

Aviso de 24 de Novembro de 1856. — Sendo lançada abusivamente em uma
urna eleitoral grande porção de cédulas, e tendo sido estas confundidas comas
cédulas legaes já recebidas por maneira que não possão ser descriminadas, de-
cidio o governo que devem ser todas inutilisadas, e proceder-se a novo recebi-
mento, para o qual serão outra vez convocados os membros da mesa e os vo-
tantes.

Aviso de 24 de Novembro de 1856. — Tendo sido lançadas duas cédulas na
urna de uma eleição de eleitores por pessoas não qualificadas, e não sendo
possivel separa-las, resolveu o governo, que fossem, não obstante, apuradas com
as outras, coiii que se confundirão, fazendo-se porém na acta menção desse
facto, para que o collegio eleitoral e a câmara dos deputados tomem conheci-
mento delle.

~5P

Aviso de 28 de Novembro de 1856. — 1.° As mesas dos collegios eleitoraes
nos districtos, em que houver um só collegio, compete remetter os diplomas dos
deputados e supplentes. 2.°; A's câmaras municipaes das cabeças dos districtos
devem-se remetter copias authenticas das actas das eleições de deputados e
supplentes, quando os districtos eleitoraeis ti verem mais de ura collegio.
3.° A trànscripbãõ das actas ^as ditas eieiçpe/nas notas do tabellião só tem
liigá^ Sqüattcló õí áistrictò eleitoral tepfi inçiis d^ uai

,.-\.
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Aviso de 9 de Dezembro de 1856. — i.° As mesas parochiaes só devera re-

ceber cédulas de cidadãos mialificados, regulando-se pelos nomes, com queelles estiverem inscriptos na lista de qualificação, embora conste que por qual-
quer motivo estejão os seus nomes errados, pois que para estes casos a lei tem
estabelecido outros recursos que são os competentes. 2.° Devem ser recebi-
das pelas mesas parochiaes as cédulas dos cidadãos, que estiverem mudados-da
parochia, uma vez que ainda estejão nella qualificados.

Ayiso de 9 de Dezembro de 1856. — 1." Podem ser membros das juntas de
qualificação e das mesas parochioes quaesquer eleitores e supplentes que tive-
rem sido convocados para a sua orcanisação. 2.° Sendo algum supplente eleito
pela turma de eleitores para membros da junta ou mesa, não fica elle por isso
mhibido de concorrer na turma de supplentes, de que faz parte, para a elei-
ção dos outros dous membros, como se deduz claramente das disposições do
art. 11 das instrucções de 23 de Agosto ultimo.

Aviso de 13 de Dezembro de 1856.— 1.° Não estando ao tempo de uma
eleição concluída a qualificação do anno, em que tal eleição teve lugar, deve
servir para ella a qualificação do anno anterior. 2.° E' nulla a eleição feita
por uma mesa parochial organisada sob a presidência do juiz de paz do 4o anno,
tendo a mesa legalmente constituída suspendido os seus trabalhos, por ser aisso constrangida. 3.° E'nulla a eleição, em que o presidente da mesa paro-chiai recusou cédulas de cidadãos providos em gráo de recurso interposto paraa relação do districto, não obstante reclamação das mesmas para serem admit-
tidos a votar. 4.° E' nulla a eleição feita por uma mesa presidida por um juizde paz do quatriennio findo, depois de ter a mesma eleição sido adiada pelo
presidente le^al; bem como é também motivo de nullidade o ter a referida
eleição sido feita pela qualificação do anno anterior, quando o devia ter sido
pela do actual.

Aviso de 19 de Dezembro de 1856. — Sendo por uma mesa parochial des-
contados 60 votos a cada um dos cidadãos, que obtiverão maioria de votos parao cargo de eleitor, sob pretexto de que igual numero foi dado por pessoascoactas, dando esse facto lugar a que passassem para a classe de eleitores os ei-
dadãos que erão supplentes, declarou o governo que ao collegio eleitoral res-
pectivo não era permittido deixar de tomar os votos dos que se apresentassem
como eleitores, visto que só tem o arbítrio de manda-los receber em separado,
para que o poder competente resolva sobre a sua legalidade.
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Aviso de 19 de Dezembro de 1856. — Fazendo-se uma eleição de eleitores
clandestinamente em uma parochia, onde foi suspensa em conseqüência de
distúrbios que tiverão lugar, se os suppostos eleitores se apresentarem sós
para formar o respectivo collegio, não deve o juiz de paz tomar a presidênciade um semelhante collegio, nem também embaraçar cjue elle se forme. Se os
ditos eleitores comparecerei!) juntamente com os legítimos, por estar feita a
sua eleição, devem uns e outros ser admittidos a votar, tomando-se porém em
separado os votos dos eleitores illegitimos, lavrando-se disso um termo cir-
cumstanciadp que será inserido na acta, e não se permittindo que elles tenhão
qualquer outra ingerência nos trabalhos eleitoraes. 
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* Aviso èé 22 de Dezembro! dé 1856. — l.f X presidência da$ juntas de qüa-lificação iío 1:* «ntiò dè um qitmtnteiinio.jg^Ttiéiíõe'' acís J'üizçj^\\4^.i^^ inais votados
do quatriennio anterior, que são os quê fàzèm a convocação, como d<etermfna

.. *.

¦; r,

::¦*:.

*- ,, tgK - '«, .v.<'¦:¦':•'¦.;. '¦¦. rs":/r¦¦¦¦"¦' ¦'.•;£ :P';',M' ¦'; :£:•$?'. ^

rêM'.- :''.\ '.'¦¦¦/ 'Sr^':M^r^3r'^ 
r'r r:'-' :r;:r'''. 

';f.'";;
t ^ 

j '• ¦ • * 
..;-'.'¦,;..(

'%* -> ¦.-¦¦¦ -. . . , ¦ " *.*¦&£
'&tl^r0'r'*\'. ¦.:¦¦¦--¦¦¦¦¦-¦-:. 

^r —„ :..;.

-.' >:¦- r. ,'.'¦¦¦:¦¦¦.-'.! .-..' ¦..; '¦/„¦, ..¦:

¦'>4:"'vv'' ¦ -f'"!¦;.-'¦ '£.r':r'x ',.

5®• T;:-:>: •¦•;-•¦''¦'¦;-;;;::. '";".,'i ¦':¦'.''-'M-S;rr0i

i; -,'v . '¦'¦¦;-., » < x

'<¦'.'¦ '. ¦ ' '¦•.¦.¦¦'¦. ¦ ¦!• ,*''' ..¦'¦"'.:'•* 
i - . 

» , :¦ * - --

¦¦ v ¦'„ ";¦?¦¦¦: rrrstr^.



¦ ;*-!"_¦¦¦ V' ¦ ***:

-0

Io

o art. 110 da lei de 19 de Agosto de 1856, e na sua falta aos tfes juizes que
fôrem seus immediatos em votos, enão aos juizes eleitos para o novo quatrien-
nio. 2.0 Os eleitores que devem organisar as ditas juntas no 1o anno de uma
nova legislatura são os da ultima legislatura, cujos poderes expirão em Maio
daquelle anno, e não os que tiverem eleito os novos deputados, visto que
ainda não estão approvados, conforme dispõe o art. 2o do decreto de 23 de
Agosto deste anno.

Aviso de 22 de Dezembro de 1856. —1." As multas, de que tratão os
ns. 1 e 2 do § 1° do art. 126 da lei regulamentar de eleições devem ser cobra-
das em vista das actas, donde consta a sua imposição, a qual serve de sentença
sendo a sua cobrança promovida pela câmara municipal, a quo pertencerem as
mesmas multas. 2°.° Somente os membros das juntas de qualificação e das
mesas parochiaes podem intervir na imposição das multas de sua competência.
3.° O art. 4o do decreto de 23 de Agosto deste anno não revogou o art. 30 da
lei regulamentar das eleições, e portanto os escrivães dos subdelegados são
ainda obrigados a prestar 

"ás 
juntas de qualificação e mesas parochiaes os ser-

viços que ellas exigirem nos termos do mesmo art. 4o. Assim os ditos eséri*
vães como os mais empregados, de que traia o referido art. 30 devem ser re-
quisitados das respectivas autoridades superiores, salvo se o serviço não ad-
mittir demora, porque então podem ser chamados direclamente pelas juntas
de qualificação e mesas parochiaes.

Aviso de 26 de Dezembro de 1856. — E' nulla a eleição de vereadores e
juizes de paz em que se não tenhão feito as Ires chamadas determinadas pela
lei, e nos dias nella marcados, fazendo-se uma só com a designação de ter-
ceira, e nesse mesmo dia a apuração dos votos.

Aviso de 29 de Dezembro de 1856. — 1.° São motivos para a nullidade de
uma eleição de vereadores e juizes de paz o organisar-se a mesa parochial sem

proceder-se para isso á chamada dos eleitores e supplentes, que a devem formar
e sem fazer-se eleição dos membros, mas serem elles designados pelo presi-
dente; bem como ter-se começado a escrever a acta da eleição na assembléa
parochial, e concluir-se em casa de um dos membros da mesa. 2.° Também é
motivo para nullidade o ter sido arrombada a urna das cédulas, introduzindo-se
nella grande porção de cédulas. 3.° Em taes casos deve-se proceder a nova
eleição de juizes de paz. Quanto á de vereadores, se considerão perdi-
dos os votos dados em uma eleição assim nulla, apurando-se somente as eedu-
Ias dos votantes das outras parochias do municipio, se estas constituírem a
maioria do mesmo; se porém as cédulas da eleição annullada fôrem em maior
numero deve-se proceder a nova eleição para vereadores em todo o munici-
pio, como já tem sido decidido pelo governo em casos semelhantes.

Aviso de 30 de Dezembro de 1856. — E' motivo de nullidade de uma elei-
ção o ser ella presidida por um supplente não juramentado do juizde pazcompe-
tente, por se ter este retirado em conseqüência de actos tumultuarios que se
derão no começo dos trabalhos eleitoraes.

Aviso de 30 de Dezembro de 1856. — Perdendo-se oJivrp (ias actas da elei-
ção de vereadores e juizes de paz de uma parochia, e sendo insupprivel a falta
das mesmasactas, visto que dellas não se tira traslado, como na eleição de elei-
tores, deve-se julgar de nenhum effeito a mesma eleição, e proceder-se á nova
para ambos os cargos, se o numero de votantes da mesma parochia constituir
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a maioria dos do município, e no caso contrario, somente se fará a eleição para
juizes de paz em casos semelhantes.

Aviso de 31 de Dezembro de 1856. — 1.° Quando o escrivão do juizo de paz
fôr supplente de eleitor, deve fazer parte da respectiva turma na organisaçao
daiuntade qualificação e mesa parochial, e sendo designado para memoro
delia, deve ser substituido no seu officio, para os trabalhos eleitoraes somente,
pelo escrivão do subdelegado, ou, na falta deste, por uma pessoa nomeada e ju-
ramentada pelo presidente da junta ou mesa, conforme está determinado em
diversas decisões do governo. 2.° Na falta de eleitores para os trabalhos da
junta e mesa que hão de ter lugar dentro de uma legislatura, não podem ser
chamados eleitores e supplentes eleitos para uma nova legislatura que ainda
não começou, visto não estarem approvados, mas deve-se recorrer á providen-
cia do art.'6° da lei de 19 de Agosto de 4846, e 2" do decreto n. 1812 de 23 de
Agosto do corrente anno.
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1
IMPÉRIO.—Aviso de 27 de Junho de 1856. —Approw a decisão do Presi-

ciente da Província de S. Paulo, declarando não haver incompatibilidade naaccumulação do cargo de Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação dosvotanles c do posto de Official da Guarda Nacional, mas somente no seuexcrcicw simultâneo.

*» ,*\ Se5a°* Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em21 de Junho de 1850.
Illm. e Exm. Sr. —Em resposla ao Officio de V. Ex. n.° 80 de 14de Maio ultimo, com o qual submette á approvacão do Governo Impe-nal a decisão proferida por Y. Ex. em data de 13 do dito mez sobre aduvida que, em conseqüência de huma representação que se apresen-tou perante a Junta de Qualificação de votantes da Parochia de Itape-tininga, se suscitou acerca da legalidade dos trabalhos da mesma Jun-ta por ser ella presidida por hum Juiz de Paz, que accumulava o postode Major da Guarda Nacional; communico á V. Ex. que bem re-solvida foi a dita duvida, porquanto, em vista do que dispõe aLei, quedeo nova organisação á Guarda Nacional, n.° 602 de 19 de

Setembro de 1850 no Art. 16, e na qual V. Ex. se fundou, não
ha incompatibilidade em tal accumulação, mas somente no exercicio si-
multaneo dos referidos cargos, devendo observar-se o que dispõe o ei-
tado Artigo, que manda cessar o serviço do posto da Guarda Nacional,
que aliás, como V. Ex. affirma, não está ainda organisada na referi-
da Parochia, durante o exercicio do cargo de Juiz de Paz, e estender-se
o mesmo principio a quaesquer outros empregos ou profissões, cujo
exercicio se não possa, sem inconveniente, accumular ao serviço da
Guarda Nacional, visto que he applicavel á esses outros casos como
determina aia Parte do já citado Art. 16.

Deos Guarde a V. Ex. — Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. — Sr. Pre-
sidente da Provincia de S. Paulo.

Aviso de 16 de Agosto de 1856. —Declara o numero dos Eleitores, que deve
dar a Parochia do Senhor Bom Jesus do Monte da Ilha de Paqiielá.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império
em 16 de Agosto 1856.

Em solução ao Officio de Vm. de 4 do corrente mez, dirigido ao
Ministério da Justiça, e por este transmittido a Repartição a men cargo,
á qual pertence a decisão, declaro a Vm. que essa Parochia deve dar
3 Eleitores, visto ter augmentado o numero dos votantes, no caso de
nâo exceder este numero ao que a mesma Parochia deo naquella das
eleições de 1842 e 1844, em que menor numero foi eleito, conforme
determina a Ia parte do Art. 52 da Lei de 19 de Agosto de 1846,
citado por Vm., devendo no caso contrario diminuir o numero dos referidos
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eleitores tan(o quanto seja prccizo para ser .guardada aquella disposição,
conforme o Governo Imperial tem explicado em difTerentes Avisos.—O
que communico a Vm. para seu conhecimento e execução.

Deos Guarde a Vm. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz—Sr. Juiz
de Paz Presidente da Junta Revisora da Parochia de Paquetá.

Aviso de 2 de Setembro de 1856.—Approva a deliberação do Presidente da
Provmcia de Minas Geraes, mo so relativamente ao numero de Eleitores,
que deve dar cada Porochia, de conformidade com o Aviso n.° 159 de 18
de Junho de 1849, mas também determinando que devia concorrer para or-
ganisação ãas Mesas Parochiaes o numero dos Eleitores nomeados em 1852
e approvados pela Câmara dos Deputados.

. ». »

1/ Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império
em 2 de Setembro de 1856.

Illm. e Exm. Sr. — Levei á Presença de S. M. O Imperador o Ofllcio
de V. Ex. n.° 109 de 25 de Agosto ultimo, e de Ordem do Mesmo
Augusto Senhor communico á V. Ex. que merecerão Sua Imperial ap-
provação as ordens expedidas por V. Ex., não só marcando o numero
de Eleitores que deve dar cada Parochia dessa Provincia, de confor-
midade com a ultima parte do Aviso n.° 159 de 18 de Junho de 1849,
como também para que concorresse á organisação das Mesas Parochiaes o
numero de Eleitores nomeados no anno de 1852, embora seja exce-
dente em algumas Parochias ao que derão proporcionalmente ás Elei-
ções de 1842 á 1844, pela razão de ter esse facto sido sanecionado
pela Câmara dos Deputados que, tomando conhecimento das Eleições
de cada huma das Parochias, ao passo que eliminou em algumas o nu-
mero excedente ao daquellas duas eleições, deixou subsistir o aug-
mento em outras; e finalmente, ainda*de accordo com esta delibe-
ração, para que continuassem a eleger o mesmo numero de Eleitores
aquellas Parochias, em que houve excesso na eleição do citado anno
de 1852, servindo este numero, e não o que caberia em proporção ás
eleições de 1842 e 1844, de termo de proporção para o que devem
dar aquellas que tenhão soffrido desmembração em seu território.

Deos Guarde a V. Ex. — Luiz Pedreira do Coutto Ferraz—Sr.
Presidente da Provincia de Minas Geraes.
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Aviso de 2 de Setembro de ím.—Appma a deliberação do Juiz Mu-mcpal de Iguape de convocar, não obstante não ter sido interposto re-curso algum, o Conselho Municipal que deixou de reunir-se no devidoicmpo.

1." Scccão. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império2 de Setembro de 1856. ^ptno

Pelo § 3.» do Aviso n.° 64 de 6 de Abril 1847, e pelo 8 1 • deoutro da mesma data, n.» 65, declarou o Governo Imperial que, em execu-
TLt ?Ue&0e 

°,ArL 31da \í Reg«^mentar das ele?cõe t ?9 deAgosto de 1816, deve o Conselho Municipal de Kecursô reunir-se ecelebrar suas Sessões por espaço de 15 dias úteis, embora constemesmo oíhcialmente por participação da Junta de Qualificação quénenhum recurso foi interposto das decisões desta, fazendo-se* ná 5da ultima sessão a declaração ordenada no ultimo dos citados Avisosisendo conforme aquellas decisões a deliberação que Vm. tomou e dèque da conta em Officio do l.«de Agosto ultimo 
* 

de convocar o ConselhoMunicipalde Itecurso dessa cidade, que deixou de reunir-se no devidotempo, nao obstante verificar-se a hypolhese acima referida, communicoa vm. que este seu acto mereceo a approvacão do Governo Imperial
que espera se hajão observado as formalidades recommendadas nos so-breditos Avisos, e que ficão mencionadas.¦4 Deos Guarde a Vm.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. -Sr. JuizMunicipal da cidade de Iguape

¦ i i

Aviso de 5 de Setembro de 1856.—Approva a decisão do Presidente daProvíncia do Pará, declarando que não devia fazer parte da Junta de
Qualificação hum cidadão, eme, não tendo sido qualificado, obtiver a to-davia votos, para supplente de Eleitor, não obstante ter o dito cidadão in-terposto recurso para a Relação do Districto, que foi posteriormente provido.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Impérioem 5 de Setembro de 1856.

Illm. e Exm. Sr. —Foi presente á S. M. O Imperador o Officiode V. Ex. n.° 8 de 10 de Junho ultimo, dirigido ao Ministério da Jus-tiça, e por este remettido á Repartição a meu cargo por versar sobre
matéria da competência desta, com o qual V. Ex. submette á approvacão
do Governo Imperial as soluções que deo ás duvidas propostas pelo Presi-
dente da Junta de Qualificação de votantes da Parochia do Moj&, econs-
tantes dos seguintes quezitos:

1:° Se lendo sido votado na eleição primaria do anno 1852 hum ei-
dadão não qualificado, o qual obteve" sufficiente numero de votos para oc-
cupar hum dos primeiros lugares de supplentes de Eleitor, procederaregularmente o mesmo Presidente da Junta, negando-lhe o direito de fazer
parte da respectiva turma para a organisação da Junta de Qualificação,
reunida em Janeiro do corrente anno, sob fundamento de ter sido pro-
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V/ido o recurso que da sua não qualificação interpuzera para a Relação
do Districto, em virtude de cuja sentença fora incluido na lista supple-
raentar dos volantes;

2.° Se recorrendo o dito cidadão para a Junta de Qualificação do des-
pacho, que o excluirá de concorrer para a organisação da mesma Junta,
e sendo por esta resolvido que elle tivesse assento na qualidade de sup-
plente, como de facto teve, obtendo porôm dispensa de lunccionar, não
só por motivos de moléstia, como lambem por estar no exercido do
cargo de Subdelegado de Policia, deve-se, huma vez resolvido afíir-
inativamente oi.1 quezito, considerar nullos os trabalhos da referida
Junta, com quanto nelles nem huma parte tivesse tomado o dito
cidadão.

E o Mesmo Augusto Senhor, Inteirado do que fica exposto, e do
mais que pondera o Presidente da Junta, bem como das razões em que
V. Ex. basôa as suas decisões, Ha por bem Mandar declarar á V. Ex:

1.° Que, não estando ao tempo, em que teve lugar a eleição pri-
mariade 1852, decidido o recurso interposto para a Relação, e conside-
rando-se concluída a qualificação, não obstante a pendência delle, con-
forme se declara no Art. 11 das Instrucções annexas ao Aviso n.° 168
de 28 de Junho de 1849, por isso que semelhante recurso não tem effeito
suspensivo segundo dispõe o Art. 38 da Lei de 19 de Agosto de 1846,
não podia o dito cidadão receber votos para Eleitor, em vista do que
determina o Art. 53, combinado com o Art. 50 da mesma Lei, que
inhibe de ser votado quem não está incluido na qualificação, não sendo
admissível que o provimento posterior de hum recurso, tenha outro
effeito além do de habilitar o recorrente para qualquer nova eleição. Assim
bem decidio V. Ex. que o Presidente da Junta de Qualificação do Mojú
com justiça se recusara a contemplar o cidadão, de que se trata, no nu-
mero dos supplentes de eleitor, deixando por isso de o convocar para
a organisação da Junta formada em Janeiro deste anno, decisão
tanto mais- acertada, quanto a exclusão do mesmo cidadão, segundo
se informa, foi confirmada pelo collegio eleitoral reunido no citado anno
de 1852, e pela Câmara dos Deputados na verificação dos poderes de
seus membros em a Sessão legislativa de 1853.

2.° Que, posto fosse illegal a admissão do sobredito cidadão na Junta
de Qualificação em virtude do recurso para esta interposto, comtudo,
como elle não teve parte alguma nos trabalhos da mesma Junta, da
qual se retirara, logo que tomou assento, conforme se assevera, não
ha motivo, para que estes se annullem, visto que forão feitos desde o seu
começo por huma Junta composta regularmente, pela substituição do
membro illegitimo; sendo portanto também acertada a decisão que
V. Ex. deo neste sentido,

O que tudo communicó á V. Ex. para seu conhecimento, e em
resposta ao seu precitado Officio.

Deos Guarde a V. Ex.—Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Pre-
zidente da Provincia do Pará.



-5-
Aviso de 11 de Setembro de 1856.-Z)ec/ara que as Mesas das AssembléasParochiaes nao podem deaav de receber e apurar os votos dais amai 2cidadão cujo nome se achar contentado na respectiva lista de «ualficaLembora lhe conste que mudou da Parochia a sua residência.

li di&So dl°l8§rfa,,cir0* Minis,cri0 dos N**s "» ""P**-
i

r^r^ncnir,CnCCiÍme,lli d° 0ílid0 de \m' sem data' e q«e acabo de
h7aw'(fo Tandn SC,deVer, Se_ aP»ra.dos' nü0 obstante4a disposiçãodo Art. y«J da Lei Regulamentar das Eleições, os votos que forem dadosao cidadão Francisco Josó da Silva Itamalho, para Juiz de Paz do 1 •
Districto da Freguezia de SanfAnna, visto como consta que o dito ei-dadao reside, ha mais de anno, no 18.» quarteirão do 2." Districto damesma Freguezia, no emtanto que foi qualificado por via de reclamaçãono 10. quarteirão do 1." Districto, e ultimamente annunciou haver-semudado para o 9.° deste mesmo Districto; suppondo Vm. que he simu-lada a sua residência ahi, já por que não foi dada ao cidadão, de quese trata, a guia de mudança do quarteirão 18.°, como declara o respe-cftvo Inspector, já por que informa o do 9.° que neste eflectivamente ellenão reside.

E em resposta tenho de declarar á Vm. que, em vista das disposi-
ções da citada Lei, não podem deixar de ser recebidos e apurados osvotos que obtiver o referido cidadão para Juiz de Paz do 1.° Districtovisto estar nelle qualificado.Deos Guarde a Vm. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.—Sr. Juiz dePaz, Presidente da Mesa Parochial da Freguezia de SanfAnna.

Aviso de 11 de Setembro de 1856.— Declara que a Mesa da Assembléa
Parochial da Lagoa devia proseguir nos trabalhos de apuração, e nos mais
actos do processo eleitoral, não obstante suspeitar que na urna existia hum
numero de listas siiperior ao dos votantes, que comparecerão, competindo
ao Governo Imperial resolver posteriormente.

1.° Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em
11 de Setembro de 1856.

Em resposta ao Officio que Vm. me dirigio com a data de hontem,
communicando-me que a Mesa da Assembléa Parochial dessa Freguezia
resolvera suspender, até decisão do Governo Imperial, os seus trabalhos,
em conseqüência de haver fundamento para suppor-se a existência de hum
numero de listas superior ao dos votantes, que comparecerão na eleição
á que ahi se está procedendo para Vereadores e Juizes de Paz, tenho°de
declarar á Vm. para seu conhecimento, e para que o faça constar á re-
ferida Mesa, que deve continuar no exercicio de suas funeções, apurando
as listas recenidas, e proseguindo nos mais actos do processo eleitoral
até sua conclusão; cumprindo porém que minuciosamente faca lançar
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nas respectivas Actas não só essa circumstancia do excesso de listas rc-
cebidas, como a de ter a Mesa deixado de tomar nota dos Cidadãos
que nâo comparecerão para votar, e quaesquer outras que tenhão oc-
corrido, ou possão oceorrer, a fim de aue o Governo, tomando de tudo
conhecimento em tempo opporluno, resolva o que pareeer mais acertado
sobre este objecto

Deos Guarde a Vm.—Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Pcsi-
dente da Mesa Parochial da Freguezia da Lagoa.

Aviso de 13 de Setembro de 1856.—Approva a decisão do Presidente da Pro-
vinda do Maranhão, declarando não haver incompatibilidade na accumula-

ção do postos da Guarda Nacional com o cargo do Juiz de Paz.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em
13 de Setembro de 1856.

Illm. e Exm. Sr.—Mereceo a approvação do Governo Imperial a
decisão que V. Ex. deo sobre a duvida que lhe foi proposta acerca da
accumulação de postos da Guarda Nacional com o emprego de Juiz de
Paz, e de que dá conta em Officio n.° 145 de 16 de Agosto ultimo;
por quanto, segundo o Art. 16 da Lei n.° 602 de 19 de Setembro
de 1850, pelo qual forão revogados o Art. 11 da de 18 de Agosto de
1831, e decisões do Governo que nelle se fundavão, somente he prohi-
bido ao empregado, que tem direito de requisitar a força armada, ac-
cumular o serviço da Guarda Nacional na qualidade de Official ou de
simples guarda,° o qual deixará, quando exercer algum daquelles empre-
gos. Assim acertadamente decidio V. Ex. quando declarou que não tinhão
perdido o cargo de Juiz de Paz, e estavão como tal habilitados para
tomarem parte nos trabalhos eleitoraes, os cidadãos eleitos para aquelle
cargo, que accumulavão e tinhão exercido os postos de Commandante Su-
perior, e de Tenente da Guarda Nacional. O que communico a V. Ex.
para seu conhecimento, e em resposta ao seu citado Officio.

Deos Guarde a V. Ex.—Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. — Sr. Pre-
sidente da Provincia do Maranhão.

C ':7,::':-'
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As.so de U dc Setembro de 1856. -Declara que os cidadãos só podemso qualificados c admittidos a exercer os direitos eleitoraes nas Parochiasonde residem, e que a vista dos Artigos 8.» da Constituição, e 58 do CodiaoS:s^ ;fi:., "'*""<¦ •* -"*"•* * '*«« -*-¦ •
ia _|:S * tUr*"'Mi,,is,cri0 dos Nc"oci08 d0 **«¦»¦ -

i i.omi °.?_m. Sr--tommunico a V. Ex., cm resposta ao seu Officion. Uô de 16 de Agosto ultimo, que mereceu a approvaçâo do Governo Im-
penal a ordem que V. Ex. expedio, para que os votantes do 2.° Districtodo Município do Kiach&o sejão qualificados, e exerção o direito eleitoral naParochia de S. Felix a que pertencem, e nüo na de Nossa Senhora deNazareth onde tem íllegalmente sido qualificados e exercido aquelle di-reito, sob pretexto de lhes ficar esta mais próxima, visto que, comobem declarou V. Ex., aquella pratica he contraria a Lei Regulamentar
das Eleições de 19 de Agosto de 1846, que determina nos Artigos 1.°, 17
e 39 que a qualificação e votação sejão feitas por Parochias, e assim ó
tem mui expressamente declarado o mesmo Governo em differentes Avisos
expedidos para boa execução da dita Lei.

Outrosim foi approvada a decisão de V. Ex., que consta da copia
que acompanhou aquelle seu Officio, de ser illegal a deliberação quetomou a Junta de Qualificação da sobredita Parochia de Nossa Senhora
de Nazareth, de excluir da lista dos votantes hum cidadão suspenso porsentença do cargo de Subdelegado de Policia, por tempo de 3 annos,
pois que, segundo o Art. 58 do Código Criminal, citado por V. Ex., essa
pena priva o condemnado de oecupar os seus empregos, e o inhabilita
para ser empregado em outros, salvo sendo de eleição popular, e peloArt. 8 da Constituição do Império somente se suspendem os direitos po-liticos por incapacidade physica ou moral, e por sentença condemnatoria
a prisão, ou degredo.

Deos Guarde a V. Ex.—Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.—Sr. Pre-
sidente da Provincia do Maranhão.

:•,;. ft
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Aviso de 23 de Setembro de 1856.—Revoga a decisão do Presidente
da Provincia do Maranhão relativa ao numero de Eleitores que deve

dar a Parochia de S. Dento dos Perizes.

1/ Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em
23 de Setembro de 1856.

Illm. e Exm. Sr.— Tendo a Lei de 19 de Agosto do 1846 tomado
por base para o numero de Eleitores que devem dar as Parochias, em auanto
por Lei não for elle fixado, o n.° de 40 votantes para cada Eleitor,
nâo devendo poròm nenhuma Parochia eleger maior numero do aue o me-
nor dado nas duas Eleições de 1842 e 1844, como augmento da quinta
parte, quando isto lenha lugar, nenhuma outra regra se deve buscar
na execução do que determinão as Instrucções que baixarão com o Aviso
n • 154 de 18 de Junho de 1849.

Tendo pois a Parochia de S. Bento dos Perizes dado nas referidas
Eleições 20 Eleitores, e cabendo esse numero, o que he essencial no dos vo-
tantes qualificados este anno, que segundo V. Ex. informa he de 963,
deve a mesma Parochia dar, além desse numero, mais 4 pelo acres-
cimo da 5.a parte. Deve portanto V. Ex. revogando a sua deliberação, de
que dá conta em Officio n.° 148 de 25 de Agosto de 1856, marcar o
numero de 24 Eleitores para a sobredita Parochia, sem embargo de que hou-
vesse excesso na Eleição de 1844, por isso que a citada Lei atlendeo,
na base que estabeleceo e fica mencionada, essa e outra qualquer hy-
pothese.

O que communico a V Ex. para seu conhecimento e execução.
üeos Guarde a V. Ex.— Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. — Sr.

Presidente da Provincia do Maranhão.
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Circular de 30 de Setembro de 1856.— Aos Presidentes das Províncias
declarando o dia em que devem reunir-se os Colleaios Eleitoraes para a

Eleição de Deputados á Assembléa Geral Legislativa, e aquelle em
que deve ter lugar a mesma Eleição.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em
30 de Setembro de 1856.

Illm. e Exm. Sr.— O Governo Imperial de conformidade com a dou-
trina do § 1.° do Aviso.expedido por este Ministério em 21 de Julho de
1849, sob n.° 185, màtila declarar a V. Ex. que, completando-se no
dia 2 de Dezembro do corrente anno o prazo de 30 dias marcado no
Art 68 da Lei de 19 de Agosto de 1846 para a eleição dos Deputados
Geraes que têem de servir na Legislatura de 1857 a 1860, por isso que
o mesmo prazo começa a contar-se do dia 3 de Novembro próximo findo,
segundo o disposto no Art. 69 da dita Lei, devem naquelle dia, 2 de
Dezembro, reunir-se os Collegios Eleitoraes para celebrar a Sessão prepa-
ratoria de que tratão este ultimo Artigo e o 70 seguinte, e no immediato
dia 3 do referido mez de Dezembro, se deve proceder á sobredita Elei-
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ção depois de verificados os diplomas dos Eleitores nos termos do Art,
71, ede preenchidas as formalidades religiosas ordenadas no Art. 72, huma
vez que ellas possuo ter lugar na fôrma declarada nas Instrucções anne-
xas ao Aviso n.° 168 de 28 de Junho de 1849. O que communico a V. Ex.
para seu conhecimento e para que neste sentido expeça as Ordens ne-
eessarias ás Câmaras Municipaes, e aos Juizes de Paz que toem de pre-
sidir a reunião dos Eleitores nos respectivos districtos Eleitoraes.

Deos Guarde a V. Ex.— Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.—Sr. Pre-
sidente da Provincia de...

Do mesmo theor aos Juizes de Paz do Municipio da Corte.

í

i

Aviso de 15 de Outubro de 1856. —Declara ao Presidente da Provincia do
Ceará que a falta da reunião do Conselho de Recurso não he motivo para
que se não faça a chamada dos votantes pela lista organisada pela Junta de
Qualificação. visto que, delle não havendo recurso, considera-se a qualif-
cação como concluída.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Jíegocios dolmperíò em 15 de
Outubro de 1856. ~ -!~ •» #»

IlImVe Exm. Sr.—Em resposta ao Officio de V. Ex. n.° 82 de 27.Je Se-
tembro ultimo, tenho de declarar a V. Ex. que, com quanto fosse irregular á
falta da reunião do Conselho Municipal de Recurso para conhecer da qualificação
dos votantes feitJ- neste anno na Parochia do Aracaty, sendo por isso bem cabida
a multa que a Lei impõe aos Membros do mesmo Conselho, que deixarão de
comparecer para aquelle fim, com tudo não he essa falta motivo para que se
deixe de fazer a chamada dos votantes pela Lista organisada pela Junta de Qua-
lificação, visto que, segundo V. Ex. informa dos trabalhos delia, nenhum re-
curso se interpoz, caso este em que a qualificação se deve considerar como concluída,
conforme foi explicado pelo Governo Imperial no Art. It das Instrucções que
baixarão com o Aviso n.° 168 de 28 de Junho de 1849.

Deos Guarde a V. Ex.—Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Vice-Presi-
dente da Provincia do Ceará.

Aviso de 18 de Outubro de 1856.— Approva a decisão do Presidente da Pro-
vfacia de S. Pauto, sobre as duvidas do Juiz de Paz mais votado da Villa
de Cunha, relativamente á rejeição de cédulas de mtantes legalmente qualifi-
cados; á inutilisação de huma lista envolvida em outra que contenha nomes
alterados ou riscados; e á convocação'dos votantes para a eleição dos Eleitores.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 18 de
Outubro de 1856.

Mm. e Exm. Sr.—Foi presente a Sua Magestade o Imperador o seu Offi-
cio datado em 7 do corrente mez, sob n.° 144, acompanhado da copia do Offi-
cio pelo qual V. Ex., respondendo em data de 2 do mesmo mez ao Juiz de
Paz mais votado da Villa de Cunha, decidio as duvidas que por este lhe forao

propostas, declarando-lhe:

r
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l.p Que ii vista do disposto no Art. 50 da Lei Je 19 de Agosto de 1846,
nao compete és Mesas Parochiaes rejeitar cédulas de votantes, sob qualquer
pretexto, huma vez que estes se achem legalmente qualificados, sendo que a
mesma Lei incumbio a autoridades determinadas o conhecimento de todos as
questões que se suscitassem no tocante ás qualificações;

2.° Que no caso de se encontrar no acto da apuração alguma lista cnvol-
vida em outra, que contenha nomes alterados ou riscados, c lhe sirva de
capa, deve ser esta inutilisada, mas nenhuma disposição de Lei estatuo que só
por tal circumstancia também aquella o seja.

3.° Que nas Instrucções, que acompanharão o Aviso de 27 do mez findo,
se achão dadas as convenientes providencias, a fim de se prevenir o abuso de
se lançarem nas urnas maços de listas com o fim de pei turbar-se a eleição.

4.° Que para a eleição de Eleitores devem ser convocados os votantes como
se pratica nas de Vereadores c Juizes de Paz, visto como em ambas se dá
igualmente a razão de conveniência do comparecimento do maior numero pos-
sivel dos Cidadãos adi vos da Parochia. E o Mesmo Augusto Senhor Houve por
bem Mandar declarar a V. Ex. que todas as suas referidas decisões merecerão
a Imperial Approvação. O que communico a V. Ex. para seu conhecimento.

Deos Guarde a V. Ex. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.—Sr. Presidente
da Provincia de S. Paulo.

Aviso de 18 de Outubro de 1856.— Approva a decisão do Presidente da Pro-
vinda do Rio de Janeiro sobre as duvidas propostas pelo Juiz de Paz da
Parochia do Rio Claro, relativamente ao caso de empate na eleição dos Mem-
bros que devem compor a Mesa da Assembléa Parochia!, e ao Juiz de Paz
competente para a convocação da próxima futura Junta de Qualificação.

f
l.f Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império cm 18 de

Outubro de 1856. •

Illm. e Exm. Sr.—Tenho presente o OÍTicio de V. Ex., n.° 51 de 9 do
corrente mez, com o qual submette a approvação do Governo Imperial as de-
cisões de V. Ex., sobre as duvidas propostas pelo Juiz de Paz mais votado da
Parochia do Rio Claro, a saber:

l.a Se havendo empate na eleição dos Membros que devem compor a Mesa
da Assembléa Parochial, cabe ao Presidente delia o voto de qualidade para des-
empate, ou se se deve para isso recorrer a sorte.

2.a Se o dito Juiz de Paz deve deixar de fazer na 3.a dominga do mez de
Dezembro próximo futuro a convocação da Junta de Qualificação de votantes,
visto que ao tempo da reunião da mesma Junta tem expirado os poderes dos
actuaes Juizes de Paz, bem como dos Eleitores e Supplentes.

Em resposta Manda o mesmo Governo declarar a V. Ex. para seu conheci-
mento, que bem resolvidas forão as referidas duvidas com as decisões dadas por
V. Ex. nos termos seguintes:

l.a Que o caso de empate na eleição dos Membros da Mesa está previsto
no Art. 7.° das Instrucções annexas ao Decreto n.° 1.812 de 23 de Agosto do
corrente anno, que manda recorrer á sorte para se decidir qual dos empatados
deve ser preferido.

2.a Que ao Juiz de Paz mais votado do corrente quatriennio compete fazer
a convocação ordenada no Art. 4.° da Lei n.° 387 de 19 de Agosto de 1846,
conforme determina o memo Artigo com referencia aos 2.° e 3.°, e tem sido
declarado em diversos Avisos; e a elle compete a Presidência da Junta embora

:<
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ao tempo da sua reunião estcjão em exercicio os Juizes de Paz eleitos para o
futuro quatriennio, como he expresso .no Artigo 110 da citada Lei, sufficicn-
temente explicado pelos Avisos citados por V. Ex.

Também mereceo a approvação do Governo Imperial a declaração que V.
Ex. fez ao referido Juiz de Paz, de que os Eleitores, que devem ser convoca-
dos para a dita Junta e servir nella, süo os actuaes, e nüo os que forem elei-
tos em Novembro vindouro, visto como estes nüo podem estar ainda naquella
época approvados pela Câmara dos Deputados, c assim o tem decidido o Go-
verno por mais de huma vez por occasião das eleições anteriores.

Deos Guarde a V. Ex.—Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Presidente
da Provincia do Rio de Janeiro.

Aviso de 18 de Outubro de 1856. — Declara ao Presidente da Provincia de
Minas Geraes a que districto eleitoral devem pertencer duas Parochias creadas
antes do Decreto que dividio a mesma Provincia em districtos eleitoraes, e
providas canonicamente depois da expedição do mesmo Decreto.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 18 de
Outubro de 1856.

lllm. e Exm. Sr. — Accusando o recebimento do Ollirio de V. Ex., datado
em 8 do corrente mez, sob n.° 141, no qual participa que se achão já providas
as Parochias de Nossa Senhora do Porto, e de S.Francisco d'Aguapé, que não
forão designadas na divisão dos districtos eleitoraes dessa Provincia, constante do
Decreto n.° 1801 de 7 de Agosto ultimo: tenho de declarar-lhe que, sendo
applicavel ás referidas Parochias por igualdade de razão a disposição da 2.a parte
do Art. 2.° do dito Decreto, devem ellas fazer parle dos districtos eleitoraes a
que pertencem as Parochias de que forão desmembradas, caso estejão na pri-
meira hypothese alli íigurada, ou então applicar-se-lhes-ha a ultima parte da dita
disposição, huma vez que tenhão sido creadas em territórios desmembrados de
Parochias pertencentes a mais de hum districto, até que por Lei geral se de-
signe o districto a que ellas devem ser annexadas.

Deos Guarde a V. Ex. — Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.—Sr. Presidente
da Provincia de Minas Geraes.

Aviso de 19 de Outubro de 1856. — Approva a decisão do Presidente da Pro-
vincia de São Paulo, de que o Artigo 1.° § 5.° do Decreto n.° 842 de 19
de Setembro de 1855 não revoga o Artigo 125 da Lei Regidamentar das
Eleições.

1 a~l>ecção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 19 de
Outubro de 1856.

lllm. e Exm. Sr.—Accusando o recebimento do Officio de V. Ex. datado
em 12 do corrente, tenho de communicar-lhe que foi approvada a resposta
dada por V. Ex. a hum Eleitor da Parochia de Campinas, declarando-lhe que
a disposição do § 5.° do Artigo 1.° da Lei n.° 842 de 19 de Setembro do anno
findo não revogou a do Artigo 125 da de n.° 387 de 19 de Agosto de 1846.

Deos Guarde a V. Ex. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Presidente
da Província de Sâo Paulo.
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Aviso de 23 de Outubro de 185G. — Declara que as Mesas Parochiaes não po-
dem rejeitar cédulas de Cidadãos inseriplos nas listas de qualificação, embo-
ra entendão que os mesmos Cidadãos forão qualificados illegahnente.

l.a Secção. Rio dc Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 23 de

Outubro de 1856.

Respondendo ao Oílicio de Vm. datado cm 20 do corrente mez, no qual
consulta se as Mesas Parochiaes podem rejeitar cédulas de Cidadãos, cujos nomes
se achem nas listas de qualificação, mas que no entender das mesmas Mesas
tenhüo sido illegalmente qualificados: declaro a Vm. que a vista da Lei Regula-
mentar das Eleições de 19 de Agosto de 1846, não compete ás Mesas Parochiaes
semelhante direito, cumprindo-lhes somente virificar se os Cidadãos que compa-
recém a votar, são os próprios, cujos nomes estiverem inscriptos nas respecti-
vas listas de qualificação. ,

Deos Guarde a Vm. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Juiz de laz
mais votado da Parochia dc Campo Grande.

Aviso de 28 de Outubro de 1856. — Declara que, compondo-se as Assembléas
Parochiaes somente dos moradores das Parochias respectivas, qualificados vo-
tantes, nao podem protestar, reclamar ou por qualquer modo ingerir-se nos
twbalhos das mesmas Assembléas indivíduos, que não estiverem nestas c\r-
cumstancias.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 28 de
Outubro de de 1856.

Foi presente a Sua Magestade o Imperador o Officio de Vm. de 10 do cor-
rente mez, consultando se os Cidadãos não moradores em huma Parochia,
nem qualificados nella como votantes, podem ingerir-se nos trabalhos eleitoraes,
requerendo, discutindo, protestando, &c: o Mesmo Augusto Senhor Conforman-
do-se por Sua immediata Resolução de 25 do corrente com o parecer da Secção
dos Negócios do Império do Conselho distado, exarado em Consulta de 17 do
dito mez.—Ha por bem Mandar declarar-lhe que, compondo-se as Assembléas
Parochiaes somente dos moradores das Parochias respectivas e dos votantes qua-
lificados em cada huma dellas, não se podem apresentar protestando, reclaman-
do, ou por qualquer modo ingerindo-se nos trabalhos eleitoraes das mesmas
Assembléas os indivíduos que não estiverem nestas circumstoncias; isto he, que
alem de não serem moradores da Parochia não se acharem incluídos na lista da

qualificação, cumprindo aos Presidentes das Mesas Parochiaes proceder nos ter-
mos do § 1.° do Artigo 47 da citada Lei, contra os que infringirem aquelle

preceito, e por qualquer forma perturbarem a eleição. O que lhe communico

para seu conhecimento e execução.
Deos Guarde a Vm. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. — Sr, Juiz de Paz

mais votado da Parochia de Santa Rita.
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Aviso de 30 do Outubro de 1856. — Sohe duvidas oceonidas ao Juiz de Paz

mais votado da Parochia da Ilha Grande, »ta execução das Intrucções
de 27 de Setembro.

1.« Sccçflo. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império cm 30 de
Outubro de 1856.

Foi Presente ao Governo Imperial o Officio que Vm. me dirigio com data
de O do corrente, consultando sobre as seguintes duvidas, que lhe oceorrem na
execução das Instrucções de 27 de Setembro ultimo.

1 .a Sc á vista da disposição do Art. 4.° das ditas Instrucções deve-se consi-
derar desnecessária, e portanto revogada a disposição do Art. 49 da Lei Hegu-
lamentar das Eleições, que manda antes da apuração contar e emmassar as
cédulas dos votantes.

2.* Se o invólucro de qualquer cédula deve ser cm papel separado, ou se
esta pode ser escripta no próprio papel que servir de invólucro.

3.a Se sendo a cédula escripta no papel do invólucro este contiver outras
cédulas deve, em face do disposto no Art. 5.° das mesmas Instrucções, ser tam-
bem inutilisada aquella, ou somente as outras.

4.a Se a cédula escripta no papel do invólucro estiver riscada, e dentro delia
se encontrar outra cédula não riscada, deve ser inutilisada unicamente aquella,
ou igualmente esta.

Em resposta tenho de declarar a Vm. para sua intelligencia e execução.
Quanto ai.* duvida, que as citadas Instrucções não tendo revogado, nem

podendo revogar disposição alguma da Lei Regulamentar das Eleições, deve con-
tintiar a ser observado o disposto no Art. 49 da citada Lei, que teve somente
por fim o arranjo e coordenação das cédulas, sem prejuizo da providencia do Art.
4.° das Instrucções, tomada no intuito de facilitar a descriminação das que
devão ser inutilisadas, evitando a confusão na contagem e na apuração demais
de huma, o que não impede que ellas sejão emmassadas na oceasião da contagem,
c tiradas da urna nos respectivos maços, comtanto que só sejão abertas e apu-
radas de huma em huma.

Quanto a 2.a duvida, que he indiferente que qualquer cédula seja escripta
no próprio papel do invólucro, ou em papel separado, huma vez que em ambas as
hypotheses seja fechada por todos os lados com obreia, lacre, ou outra sub-
stancia que sirva para este fim.

Quanto a 3/ que subsiste nas hypotheses abi figuradas a providencia do
Art. 5.° das sobreditas Instrucções, e que portanto devem ser inutilisadas todas
as cédulas inclusive a do invólucro, por dar-se a respeito dellas a mesma razão
que aconselhou semelhante medida.

Quanto a 4.a finalmente, que deve ser apurada a cédula não riscada, nem
emendada incluída em outra riscada, ou emendada que lhe servir de invólucro;
por quanto esta de nada valendo em virtude da Lei, vem a ser em tal caso
huma só cédula, e não ha motivo para que esta seja despresada.

Deos Guarde a Vm.—Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.—Sr. Juiz de Paz mais
votado da Ilha Grande. Ülfó '
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Aviso de 31 de Outubro de 1856,- Declara que somente 
^jg^A

e fazer varie das turmas os eleitores e Supplentes existentes, nao tendo lugar
a substituição dos Eleitores e Supplentes mortos, mudados da Parochia, ou
impedidos.

1.» Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império cm 31 de
Outubro de 1856.

Em resposta oo Oflicio que Vm., cm d lia de bontem, dirigio-me pergun-
tando —se pela morte ou ausência de alguns Eleitores, os Supplentes maisvo-
tados devem oecupar na formação da Mesa 1'arocbial os lugares daquclles na

respectiva turma, e neste caso a quem compete oecupar os lugares dos ditos
Supplentes — , tenho de declarar-lhe que, segundo os Arts. 5.° c 8." da Lei
Regulamentar das Eleições, os quaes tralao da organisaçao das Juntos dcyuaii-
ficaçüo dos votantes, e cujas disposições süo em tildo extensivas a lorniaçao
das Mesas das Assembléas Parochiaes, cm virtude do que delcrmiuão os Arts. 41
e 43 da mesma Lei, nüo so chamüo Supplenlcs para substituir os Eleitores mu-
dados, mortos ou impedidos, e nem ha substituição dos Supplentes quo faltarem

por iguaes motivos, devendo unicamente ser convocados c fazer parte das tur-
mas aquelles Eleitores e Supplentes que existirem, c estiverem presentes cs des-
impedidos, embora o seu numero esteja muito limitado por quaesquer faltas

que se dôm, recorrendo-se, no caso de falta absoluta de todos elles ayrmiAea-
cia do Art. 0.° da Lei repelida nas Instrucções anncxas ao Decreto n.° 1.812 de
23 de Agosto ultimo, a qual he applicavel a todos os casos em que ha falia de
Eleitores e Supplentes para organisaçao das Juntas c Mesas, conforme esta de-
clarado em vários Avisos. Somente se convocão Supplentes para suppnr a falta
de Eleitores mortos, mudados ou ausentes quando se trata de votação cm Gol-
legio eleitora], segundo dispõe o Art. 65 da referida Lei, cuja doutrina nâo pode
ampliar-se ao caso em questão em vista do Aviso ri.° 116 de 18 de Setembro

Neste sentido forão expedidos, além deste Aviso, os de n.° 141 de 24 cie
Novembro de 1846, n.° 150 de 5 de Dezembro do mesmo anno §4.°, e n.°
84 de 27 de Abril de 1847 § 9.° O que lhe communico para sua inielligencia
e governo.

Deos Guarde a Vm.—Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. — Sr. Juiz de laz
Presidente da Mesa da Assembléa Parochial da Lagoa.

Aviso de 31 de Outubro de 1856. — Contém providencias sobre os trabalhos das
Mesas das Assembléas Parochiaes.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 31 de
Outubro de 1856.

O Governo Imperial Ha por bem mandar Declarar a Vm. para seu conheci-
mento e execução na parte que lhe toca; 1.°, que as Mesas das Assembléas pa-
rochiaes devem trabalhar em dias suecessivos a começar da l.a Dominga de No-
vembro próximo futuro, dando principio aos respectivos trabalhos ás 9horas da
manhã, e concluindo-os ás 6 horas e meia da tarde, salvo se antes dessa hora
estiver esgotada a lista da chamada do dia, ou terminada a apuração; 2.°, que
Vm. como Presidente da Mesa dessa Parochia deve fazer observar escrupulosa-
mente todas as disposições do Art. 48 da Lei Regulamentar das Eleições, não
consentindo que em caso algum se deixe de organisar a relação dos que não
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comparecerem ii 1.' c 2.ft chamadas, nem tle proceder-se á 3.a no dia imme-
tlialo ao era que lindar a 2.8 em hora que será annunciada porVm. ao encerrar
os trabalhos do dia, convindo que a hora por Vm. designada seja sempre a
mesma declarada nesta Circular para o começo dos trabalhos que he a marcada
no Art. 42 da citada Lei; 3.°, que concluído o processo da contagem, c em-
massadas as cédulas nao deixe de fazer expressa menção do numero das que forüo
recolhidas, o que deverá ter lugar em acto especial com todas as especificações
exigidas pelo Art. 49, c referindo-se o numero de cédulas inulilisadas com de-
claraçüo se o forüo em virtude da disposição do Art. 50 da Lei citada, ou dado
Art. 5.° das Instrucções de 27 de Setembro ultimo; 4.°, finalmente, que as Mesas
farochiaes nâo podem se recusar a receber e a mandar transcrever nos Actas
todos os protestos que forem apresentados pelos votantes das respectivas Taro-
chias, com as eircumslanrias que tcndüo a esclarecer a autoridade competente,
e fazendo acompanhar quaesquer informações, que as mesmas Mesas hajão de
dar sobre taes protestos, de todos os documentos que forem necessários para
perfeito conhecimento da verdade. O que tudo hei por muito rccommendado ao
seu zelo.

Deos Guarde a Vm.—Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.—Sr. Juiz de Paz
Presidente da Mesa Parochial de

Em 5 de Novembro de 1856. — Declara que no acto da apuração das
cédulas M que se deve verificar as que devem ser inutilisadas, e que a
Acla cm que disso se deve fazer menção he a ctpccial da apuração das
cédulas.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em
5 de Novembro de 1856.

a

Em resposta ao Officio que acabo de receber da Mesa Parochial da
Freguezia de Santo Antônio com a data de hoje, consultando pelos
motivos que expõe, se no acto de contar e emmassar as cédulas dos
votantes deve logo abril-as, e inutilisar as que o deverem ser na forma
da Lei e Instrucções do Governo, ou reservar a abertura e o exame
das mesmas cédulas para-o acto da apuração, e neste caso em qual das
\ctas deve fazer menção das inutilisadas, tenho de declarar a referida Mesa
Parochial, para sua intelligencia o execução, que cm face do disposto nos
Artigos L" e 5.° das Instrucções de 27 de Setembro ultimo, as cédulas
devem ser abertas huma por huma na oceasião da apuração, e que
só então podem ser inutilisadas as que estiverem nesse caso, enten-
dendo-se por estes Artigos e pelo § 1/ do Aviso de 28 de Outubro

proTmo findo, a disposto da segunda parle do § 3.» da Circular de 31

Üesse mez, cm que se funda a duvida proposta, e oirtrosim, que a

MÁ em que se deve fazer menção das cédulasr inutilisadas he a Açta

especial di apuração, de que trata o Artigo 5o da Lei Regulamentar
daS 

Deofcuarde a Vm.-Loiz Pedreira dp Coutto Ferraz.-.Sr.Juiz
de Paz Presidente da Mesa Parochial da Freguezia de Santo Antônio.

»
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Em 17 de Novembro de If&Q.—Appma a decisão do Presidente da Pro-
vincia de Minas Geraes, que declarou nulla a eleição de hum Cidadão pata
o cargo de Vereador, por mo ter os dous amos de domicilio no Munici-
pio, e mandou expedir diploma ao 1.° Supplente para completar o numero
de Vereadores.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império
em 17 de Novembro de 1856.

Illm. e Exm. Sr. — Foi approvada a decisão dada por V. Ex. á con-
sulta gue lhe fez a Câmara Municipal da Cidade de Baependy, deela-
rando-íhe achar-se nulla, á vista das disposições do Art. A.° da Lei do
1.° de Outubro de 1828, e do Art. 98 da de 19 de Agosto de 1840,
a eleição que para Vereador recahio em hum Cidadão que não reunia
ás outras condições de elegibilidade, a de ser domiciliado por espaço de
dous annos dentro do respectivo Termo, e ordenando-lhe em consequen-
cia que expedisse diploma ao immediato em votos, a fim de se completar
o numero dos Vereadores que devião compor a respectiva Câmara Mu-
nicipal. O que communico a V. Ex. para sua intelligencia e em resposta
ao seu Officio de 31 do mez passado.

Deos Guarde a V. Ex. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.—Sr. Pre-
sidente da Provincia de Minas Geraes.

Em 17 de Novembro de 1856. — Approva a decisão do Presidente da Pro-
vincia do Ceará, de que não pôde fazer parte da Mesa Parochial da

*. Granja hum Eleitor que se mudou para outra Parochia.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em
17 de Novembro de 1856.

Illm. e Exm. Sr.—Foi approvada a solução dada por V. Ex., e com-
municada ao Governo em seu Ofiicio de 25 de Outubro ultimo, sob n.°
89, relativamente á seguinte questão suscitada por occasião de proceder-se
á eleição de Vereadores e Juizes de Paz no dia 7 de Setembro ultimo na
Parochia da Granja—se o Eleitor a que se refere o mesmo Officio po-
dia fazer parte dos que devião concorrer para a composição da respe-
ctiva Mesa Parochial, visto como decidio V. Ex., de conformidade com
a disposição do Art. 5.° da Lei de 19 de Agosto de 1846, e de differentes
Avisos que a explicavão, que tinha o dito Eleitor perdido tal direito, em
razão de se ter provado que mudara para outra Parochia a sua residen-
cia. O que participo a V. Ex para seu conhecimento.

Deos Guarde a V. Ex.—Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.—Sr. Pre-
sidente da Provincia do Ceará.
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Em 17 de Novembro de 185G.—Declara que estando feita huma eleição
de Eleitores, só ao Poder competente pertence julgar da validade da
vmma, pelo facto de serem os trabalhos presididos por hum Juiz de Paz
que oecupara empregos incompatíveis de ser accummulados aquelle.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império cm
17 de Novembro de 185(5.

Respondendo ao Officio que Vm. me dirigio com data de G do cor-
rente, expondo os motivos em que se funda para julgar que a Presiden-
cia da Assembléa Parochial da Freguezia dessa Cidade, na eleição pri-
maria, a que ultimamente ali se procedera, não compelia ao primeiro
Juiz de Paz, por ser ao mesmo tempo Substituto do Juiz Municipal, ede
Orphãos, Subdelegado de Policia, e Presidente da Câmara Municipal, e sim
a Vm. como Juiz de Paz, immediato em votos; e pede que o Governo Im-
perial decida se foi legal aquella providencia, e no caso negativo haja de
dar as providencias necessárias para cortar qualquer conílicto de junsdie-
ção: tenho de declarar-lhe, para sua intelligencia, que, com quanto a
vista das decisões do Governo por Vm. citadas, e de outras que correm
impressas, seja incompatível a accummulação do cargo de Juiz Municipal
Substituto com o de Juiz de Paz, todavia no caso vertente nem huma
providencia cabe ao Governo tomar relativamente á dita eleição, cuja le-
galidade será julgada pelo Poder competente, ao qual serão presentes as
respectivas Actas com os protestos que por ventura tiverem sido feitos por
oceasião da mesma eleição.

Deos Guarde a Vm.—Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Can-
dido Ignacio Ferreira Lopes, Juiz de Paz do Districto da Cidade da Cam-

panha, em Minas Geraes.

Em 9 4 de Novembro de de 1856. — Approva a decisão doPresidente da
Provincia do Rio de Janeiro, declarando regular a deliberação da Mesa
Parochial de Santa Rita do Rio Negro, de mandar mutilisar as cedidas
recebidas para a eleição primaria, por se ter lançado na uma ülegalmente
hum masso de cédulas, e ordenado que se procedesse crminalmeMe contra
o autor daquelle abuso. ¦

1." Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império

em Ú de Novembro de 1856.

Illm. e Exm. Sr.-Accusando o recebimento do officio de V. Ex.

datado em 18 do corrente, tenho de communicar-lhe, para sua mtel-

lkencia mie o Governo Imperial ápprovou o seu procedimento, nao so

de EnFque foi regular a deliberação tomada pela Mesa Parochial
de San ta Rita do Rio Negro, de inutilisar todas as cédulas que tmhao

stdo recebidas S dricto de _ deste mez, por se ter confundido com

estas grande porção de outras, que lançou na urna huma pessoa do

povo e de convocar novamente a Assembléa Parochial para o dia 16,
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mas também ordenando V. Ex. que o Delegado de Policia do Termo pas-
sasse a fazer as diligencias necessárias a fim de ser descoberto e punido
o autor de semelhante attentado.

Deos Guarde a V. Ex.—Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Presi-
dente da Provincia do Rio de Janeiro.

Em 28 de Novembro de 1856. —1.° Pertence ás Mesas dos Collegios re-
metter os Diplomas dos Deputados e Supplentes.—2.° A's Câmaras Mu-
nicipaes das cabeças dos districtos se devem remetter copias authenticas das
Actas dos ditos Collegios, quando os districtos tem mais de hum Collegio.—
3.° He unicamente neste caso que tem lugar a transcripção da Acta dos
Collegios Eleitoraes nas notas do Tabellião do lugar.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império
em 28 de Novembro de 1856.

Illm. e Exm. Sr.—Foi approvada a solução dada por V. Ex ás
duvidas que lhe forão propostas por hum Eleitor da Parochia da Cidade
de Campinas, declarando-lhe V. Ex.:

1.° Que ás Mesas dos Collegios Eleitoraes compete transmittir aos
Deputados e Supplentes, no caso do § 8.° do Artigo 1.° daLein.°8A2
de 19 de Setembro de 1855, a copia authentica da Acta que lhes ser-
virá de diploma:

2.° Que ás Câmaras Municipaes das cabeças dos districtos devem ser
remettidas copias authenticas das ditas Actas° somente no caso de lerem
os mesmos districtos mais de hum Collegio, como se acha estabelecido no
§ 10 do Artigo 1.° da citada Lei:

3.° Que também á vista da disposição deste §, e do Artigo 26 do De-
creto n.° 1.812 de 23 de Agosto ultimo, he unicamente no caso referido
— de comprehender o districto mais de hum Collegio — que tem lugar
a prescripçâo de transcrever-se a Acta no livro das notas do Tabellião
do lugar.

Ü que communico a V. Ex. para sua intelligencia, e em resposta
ao seu Officio de 21 do corrente mez, sob n.° 177.

Deos Guarde a V. Ex. — Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Presi-
dente da Provincia de São Paulo.



—19 —;
Aviso de 9 de Dezembro de 1856. — Af prova as decisões do Presidente da Pro-vincia de Minas Geraes. relativas aos tndividuos que devem formar as Juntasde Qualificação e Mesas das Assembléas Parochiaes.

1 .a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 9 de

Illm. e Exm. Sr.- Accuso o recebimento do Ofllcio de V. Ex., datado em29 do mez findo, sob n.« 189, no qual participa que, respondendo as duvidas so-bre que o consultara, por intermédio da Gamara Municipal da Villa do Oliveirao Juiz de Paz mais votado da mesma Villa, declarou o seguinte-
i Vn ,Qa_ *da í^içto da parle final do Art 1-° § ,0 d0 Decreto n.» 842
i T&r7*f* dc 1855, combinadocom a excepção feita na ultima partedo Art. 11 das Instrucções que baixarão com o de n.« 1.812 de 23 de Asrostoultimo, se deduz que podem ser votados para Membros das Juntas de OuaHfica-

ção, e das Mesas das Assembléas Parochiaes, quaesquer dos Eleitores e Supplentes
que tiverem sido convocados para a formação das mesmas Juntas e Mesas Parochiaes2.° Que, quando os votos das turmas dos eleitores recahirem em quaesquerdos Supplentes, e forem estes os primeiros escolhidos, não ficão por tal factoinnibidos de concorrerem também para sua vez, conjunetamente com os demaisSupplentes, para a eleição dos outros dous Membros da Mesa de que trata o ArtJ.° das citadas Instrucções, como claramente se deduz da disposição do Art 11quando determina que o próprio Juiz de Paz Presidente sendo Eleitor ouSupplente, tome parte nessa eleição com a turma a que pertencer.E tendo estas decisões de V. Ex. merecido a approvação do Governo Im-
perial, assim o communico a V. Ex. para sua intelligencia.

Deos Guarde a V. Ex. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. — Sr. Presidenteda Provincia de Minas Geraes.

Ur »•4

Aviso de 9 de Dezembro de 1856 - Approva a decisão do Presidente da Pro-vincia de Sao Pedro sobre as duvidas suscitadas pelo Juiz de Paz da Parocha de Nossa Senhora das Dores de Camacuam, relativamente a incompetênciadas Mesas Parochiaes, para conliecerem de questões relativas a qualificação doscidadãos, e ao recebimento das cédulas dos que, estando devidamente aualiâ-cados, houverem mudado de Parochia. '

1.» Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 9de Dezembro de 1856. r

Illm. e Exm. Sr. — Accusando o recebimento do Officio de V Ex datadoem 8 de Outubro, sob n.° 40, tenho de communicar-lhe para sua intelligencia
que o Governo Imperial approvou, por se achar de conformidade com as dis'
posições que regulão o processo das eleições, a resposta dada por V Ex sobroas duvidas que lhe forão propostas pelo Juiz de Paz Presidente da Mesa' da Parochia de Nossa Senhora das Dores de Camacuam,— declarando ^1.° Que sendo as Mesas Parochiaes incompetentes para conhecerem de ouaes
quer questões relativas á qualificação de cidadãos, e cumprindo-lhes regularem"se strictamente pelas respectivas listas, como se acharem feitas, não devem ad"mittir a votar senão os cidadãos, cujos nomes estiverem exactamente inscriirtosnas mesmas listas, embora se allegue, e a ellas pareça que, por equivoco ou

m



por dolo, toniia havido omissão, ou troca de nomes, casos para o» quaes a Lei

facultou aos interessados os competentes recursos; . À. Á
2.° Oue devem ser acceitas as cédulas dos cidadãos quo houverem mudado de

Parochia, huma vez que se achem devidamente qualificados.
Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. -- Sr. Presidente

da Provincia de São redro.

•i1""-

Vm 13 de Dezembro de 1856.- Approva as decisões do Presidente da Província

daParahiba, sobre as duvidas suscitadas em differentes Parochias por oceasião

,L eleições de Vereadores e Juizes de Paz, a que se procedeo no dia 7 de

Teteinbro ultimo, e as providencias pelo mesmo Presidente tomadas a fim de

serem Zs eleições feitas com regularidade, annullando ao das Parochias de

Patos, Piancó e Natuba.

,, SeCçao.—Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 13 de

Dezembro de 1856.

Tllm e Exm Sr. —Foi presente ao Governo Imperial o OÍIicio de V. Ex.

datado de 27 de Setembro, sob n.° 81, no qual relata as oceurrencias que tive-

río lugar, e as duvidas que forão.,suscitadas em differentes Parochias, por oc-

casião de proceder-se as eleições para Vereadores e Juizes de Paz no dia 7 de

Setembro ultimo, e bem assim o modo como solveo taes duvidas, e providenciou,
a fim de serem as mesmas eleições feitas com regularidade, annullando algumas

que se achavão inquinadas de vicios essenciaes e manifestos. E em resposta

tenh°l ^oíríegí mente decidio V. Ex., que na Villa da Campina Grande se

devia fazer a chamada dos votantes pela lista de qualificsção do anno anterior,

visto como a do corrente se achava incompleta em razão de se nao ter reunido

o Conselho de recurso, dado o caso de terem havido reclamações desatendidas

pela 
pP^v*eJ^nfuandada foi a deliberação tomada por V. Ex. de declarar nulla

a eleição feita na Parochia de Patos, e mandar proceder a outra, a vista da ille-

saudade com que foi orga.iisada a respectiva Mesa pelo Juiz de Paz do 4.» anno,

depois de ter sido constrangida a que fora legitimamente formada a suspender

os trabalhos, abandonando o lugar da eleiçOo.
3» Que acertadamente resolveo V. Ex., declarando também nulla a eleição

• aue se procedeo na Parochia de Piancó, e mandando fazer outra, pois que
o attentado commettido pelo Juiz de Paz Presidente da Mesa Parochial recusando-

se a admittirá votação, apezar de reclamações dos interessados, differentes cida-

dãos cujos nomes a Relação do Districto tinha mandado, por via de recurso,

incluir na lista de qualificação, viciou substancialmente tal eleição.
4° Finalmente, que não podia V. Ex. deixar de ordenar, como ordenou,

aue se considerasse de nenhum effeito a eleição a que se procedeo na Parochia
de Natuba, não só pela illegalidade com que, depois de ter jsido adiada pelo
competente Presidente da Mesa, foi feita sob a presidência de hum Juiz de Paz

do quatriennio findo, arrogando-se funeções, que já lhe não pertenciao, como

também pela irregularidade igualmente commettida, de ter servido para a cha-
madaa qualificação do anno anterior, em vez da do anno corrente.

Deos Guarde a V. Ex.—Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.—Sr. Presidente
da Provincia da Parahiba.
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Aviso de 19 dé Uezcmbro de 1856. — Declara que nao podem os Collegios
eleitoraes, qualquer que seja a sua opinião acerca da legitimidade dos
Eleitores, recusar-se ao recebimento das cédulas por elles apresentadas,
podendo apenas, na duvida de tal legitimidade, tomar os votos em sepa-
rado, nos termos do Art. 71 da Lei Regulamentar das Eleições.

1/ Secção. Rio de* Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 19
de Dezembro de 1856.

Illm. e Exm. Sr. — Accuso o recebimento do Officio de V. Ex. datado em
18 do mez findo, sob n.° 36, pelo qual ficou o Governo Imperial inteirado
de ter corrido com regularidade c ordem cm todos os pontos da Provincia o
processo eleitoral começado no dia _ do dito mez, a excepção unicamente
da Parochia de Monsarás, onde foi interrompido o trabalho da respectiva
Mesa em razão de ser a Matriz invadida por hum grupo de pessoas que ame-
drontou os seus Membros, e da de Óbidos, na qual occorreo o facto de ter
a Mesa Parochial tomado a deliberação de descontar 60 votos a cada hum dos
cidadãos que havião obtido a maioria, dando por motivo que igual numero
de cédulas tinha sido entregue por pessoas coactas, do* que rezultou passarem
para os lugares de Eleitores os que erão Supplentes. Emquanto ao despacho
que V. Ex. communica ter proferido sobre huma representação que a respeito
desta oceurrencia lhe foi dirigida pelos que soífrêrão o referido desconto, de-
clarando que o respectivo^ColIegio Eleitoral devia ou não acceitar os votos dos
Cidadãos que por aquelle modo passarão de Supplentes para Eleitores, ou to-
mal-os em separado, tenho de observar a V. Ex. que em caso nenhum he per-
mittido aos Collegios eleitoraes, qualquer que seja a sua opinião acerca da
legitimidade dos Eleitores, recusar-se a receber seus votos, podendo apenas,
quando duvidem de tal legitimidade, tomar os votos em separado nos termos
do Art. 71 da Lei Regulamentar das Eleições, visto como a autoridade com-
petente para resolver definitivamente semelhantes questões he o Senado, a Ca-
mara dos Deputados, ou as Assembléas Provinciaes, segundo o fim da eleição,

O que lhe communico para sua intelligencia.
Deos Guarde a V. Ex.—Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. — Sr. Presidente

da Provincia do Pará.

Aviso de 19 de Dezembro de 1856. — Approva a decisão do Presidente da
Provincia do Ceará, sobre o comparecimento no Collegio eleitoral de Eleitores
nomeados clandestinamente para as Parochias do Sobral e de San?Ama.

Ia Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 19
de Dezembro de 1856. ^

Illm. e Exm. Sr. —Acuso o recebimento do Officio de V. Ex. datado em
22 do mez findo, sob n.° 106, sujeitando a approvaçâo do Governo Imperial os
seguintes esclarecimentos que deo ao Juiz de Paz da Parochia da Cidade do
Sobral sobre duvidas que lhe propoz:

Que, tendo sido adiados pelas competentes Mesas Parochiaes em conse-
quencia dos acontecimentos deploráveis que tiverao lugar no dia 3 do mez
findo nas Parochias do Sobral e de SanfAnná, os trabalhos eleitoraes que
tinhão tido começo; e constando que, não obstante este facto, forão organi-
sadas clandestinamente em ambas estas Parochias Actas, dando como con-
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cluidas aquellas eleições, devia o dito Juiz de Paz, no caso de comparecerem
para votar como Eleitores pessoas que se apresentassem cm tal qualidade
por virtude das referidas Aclas, proceder do seguinte modo:

Se nüo fosse possível formar-se o Collegio eleitoral no dia 2 de Dezembro
por se nao* acharem ainda concluídas as eleições das duas mencionadas Paro-
ehias, cujos Eleitores fórmfio a maioria do mesmo Collegio, e entretanto ap-
parecessem c sós se reunissem em Collegio eleitoral as ditas pessoas dizendo-se
Eleitores segundo as Actas clandestinas, não devia o Juiz de Paz da Parochia
presidir a semelhante reunião, nem também embaraçal-a:

No caso porém de ser possível a fornvação do Collegio eleitoral no dia 2
de Dezembro, se as pessoas de que se trata comparecessem a elle, cumpria
ao mesmo Juiz de Paz admitlil-as a darem seus votos, sendo estes tomados
em separado, c lavrando-se disto hum termo circunstanciado para ser inserido
na Acta, sem se lhes permitttr porém que tivessem outra alguma parte nos
trabalhos do Collegio.

E tendo esta decisão de V. Ex. merecido a approvação do Governo Im-
perial: assim lh'o communico para sua inielligencia.

Deos Guarde a V. Ex. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.—Sr. Presidente
üa Provincia do Ceará.

.-:>?¦

Aviso de 22 de Dezembro de 1856. —Declara nulla a eleição á que se procedeo
no dia 7 de Setembro idtimo para Vereadores e Juizes de Paz na Parochia de
NossafSenhora da Conceição da Villa de Macau, e manda proceder á nova eleição
de Juizes de Paz, e também de Vereadores no caso de constituírem os votos
da mesma Parochia a maioria do Município, á que pertence.

2.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 22 de
Dezembro de 1856.

lllm. e Exm. Sr, — Tendo sido presente a Sua Magestade o Imperador o
Officio que V. Ex. me dirigio com a data de 29 de Setembro ultimo, sob n.° 265,
acompanhado de copias das Actas relativas a eleição a que se procedeo no dia
7 do mesmo mez para Vereadores e Juizes de Paz na Parochia de Nossa Senhora
da Conceição da Villa de Macau, e bem assim do Officio, datado em 12 da
Câmara Municipal desta" Villa, em que representa sobre irregularidades commet-
tidas no correr da referida eleição, a fim de que o Governo Imperial conhecesse
e decidisse da sua validade: Houve por bem o Mesmo Augusto Senhor, Confor-
mando-se com o parecer da Secção dos Negócios do Império do Conselho d'Estado,
Resolver que seja declarada nulla tal eleição, visto como, combinado o facto
constante das ditas Actas, de terem faltado 697 cidadãos, votando somente 140,
isto he, a 6.a parte dos qualificados, com as declarações que se achão nas mesmas
Actas de terem oceorrido tumultos durante o processo eleitoral, e também com
a circumstancia de se haverem retirado, desde o principio, 3 Membros da Mesa,
sem constar qual o motivo que á isto os obrigou, confirma a informação da so-
bredita Câmara, affirmando que a grande maioria dos Cidadãos pacíficos foi afastada
da urna por turbulentos que conseguirão, empregando meios violentos, incutir-lhes
terror. Ao que aceresce notar se nas Actas houve omissão de declarações importan-
tes para se conhecer se foi cumprida a Lei, sendo huma dellas, sobre o modo como
se procedeo a substituição dos três Membros da Mesa que desde o principio dos
trabalhos os abandonarão.

Cumpre por tanto que V. Ex expessa as convenientes ordens para que na
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conformidade da Lei se proceda na Parochia de que se trata á nova eleic&o paraJuizes de Paz, e também para Vereadores no caso de constituírem os votos da
merfmn Parochia a maioria dos do Municipio a que pertence.

Tenho finalmente de recommendor a V. Ex. que, para se nao repetirem
semelhantes actos de coacção, tome as necessárias providencias a fim de ser
mantida a liberdade do voto, e a tranquillidade publica. O que communico a
Va Ex. para sua intelligencia e execução.

Deos Guarde a V. Ex.— Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.— Sr. Presidente da
Provincia do Rio Grande do Norte.

Aviso de 22 de Dezembro de 1856. — Approvaa Decisão do Presidente da Pro-
vinda de Santa Catharina, sobre as duvidas do Juiz de Paz da Parochia de
Mearim, relativamente ao Juiz de Paz que deve presidir ás próximas futuras
Juntas de Qualificação, e aos Eleitores que deverão compor as mesmas Juntas.

l.a Secção. Rio de Janeiro, Ministério dos Negócios do Império em 22 de
Dezembro de 1856.

illm. e Exm. Sr.—Foi approvada pelo Governo Imperial a solução dada por
V. Ex. ás duvidas que lhe forão propostas pelo Juiz de Paz da Parochia de Mearim,
declarando-lhe:

1.° Que a presidência das Juntas de Qualificação que tem de reunir-se na
l.a Dominga de Janeiro próximo futuro compete aos Juizes de Paz mais votados,
e em sua falta aos que os devem substituir do quatriennio que ha de findar em 7
do mesmo mez, e não aos que forão ultimamente eleitos, como se acha de-
terminado no Art. 110 da Lei Regulamentar das Eleições.

2.° Que os Eleitores e Supplentes que devem compor a mesma Junta são os
(|iie pertencem a Legislatura que se ha de findar em 3 de Maio próximo futuro,
e não os da ultima eleição ainda não approvada pelo Poder competente, como
he expresso no Art. 2.° do Decreto n.° 1.812 de 23 de Agosto do corrente anno.
O que communico a V. Ex. para sua intelligencia, e em resposta ao seu Officio
de h deste mez, sob n.° 62.

Deos Guarde a V. Ex. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. — Sr. Presidente da
Provincia de Santa Catharina.

-
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Em 22 do Dezembro de 1856. — Solw duvidas propostas pelo Juiz de Paz da
Parochia da Ilha do Governador sobre a imposição e cobrança das multas de
que trata o Art. 126 da Lei Regulamentar das Eleições; o serviço dos Escri-
vães dos Subdekgados nas Juntas de qualificação; e finalmente a requisição e
chamado direito deste e de outros funccionarios declarados no Art. 30 da
cilada Lei.

l.a Secção—Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império cm 22 de
Dezembro de 1856.

- 
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Em solução és duvidas propostas por Vm., em seu Oílicio de 18 do corrente
mez, tenho de declarar-lhe:

1.° Que o modo de fazer-se eíTectiva a multa de que trata o Art. 12b da
Lei Regulamentar das Eleições no § 5.° n.08 1 c 2, se acha determinado no
Art. 127 da mesma Lei, do qual se vò que ás Câmaras Municipaes, de cuja renda
taes multas fazem parte, compete promover a sua cobrança em virtude das
respectivas Actas das Juntas de Qualificação e Mesas Parochiaes, as quaes para
este effeito tem força de sentença.

2.° Que pertencendo a imposição das referidas multas ás Juntas de Quali-
ficação e Mesas Parochiaes, he claro que nenhuma outra pessoa, se não os
Membros que as compuserem pôde entemr em semelhante acto.

3.° Que a disposição do Art. 4.° do Decreto n.° 1.812 de 23 de Agosto
ultimo não alterou a do Art. 30 da Lei Regulamentar das Eleições, e portanto
os Escrivães dos Subdelegados não estão dispensados de servir nas Juntas de
Qualificação e Mesas Parochiaes.

4.° Que as mesmas Juntas e Mesas Parochiaes devem requisitar estes e os
mais funccionarios, de que trata o citado Art. 30, das autoridades a que são
subordinadas, podendo todavia chama-los directamente quando não for possivel
aquella requisição sem grave prejuízo dos trabalhos, mas devendo em todo o
caso communicar este acto ás referidas autoridades.

Deos Guarde a Vm.—Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.—Sr. Juiz de Paz
mais votado da Parochia da Ilha do Governador.

Aviso de 22 de Dezembro de í8o6. —Resolve sobre as eleições, á que se pro-
cedeo no dia 7 de Setembro ultimo, para Ver adores e Juizes de Paz nas

Parochias da Cidade do Aracaty, e das Villas de Baturité e Barbalha.

l.a Secção. —Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 22 de
Dezembro de 1856.

Illm. e Exm. Sr.—Forão presentes a Sua Magestade o Imperador os
Oííicios dessa Presidência datados em 27 de Setembro ultimo, sob n.os 81 e 83,
com os quaes remetteo copias das Actas das eleições a que se procedeo no dia
7 do referido mez, para Vereadores e Juizes de Paz nas Parochias da Cidade
do Aracaty, e das Villas de Baturité e da Barbalha, bem como differentes do-
cumentos, e huma representação assignada por alguns cidadãos, afim de resolver
o Governo Imperial sobre a validade das ditas eleições. E o mesmo Augusto
Senhor, conformando-se com o parecer da Secção dos Negócios do Império do
Conselho ^Estado, Ha por bem Mandar declarar: quanto á eleição feita na 1.*
das ditas Parochias, que contra a sua validade não prevalece nenhuma das irre-
gularidades que são indicadas, por quanto: a falta, que houve, da reunião do
Conselho Minicipal de recurso não he motivo suficiente para tornar de nenhum
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effeito a qualificação dos volantes da Parochia, pois que se n5o allega, que
delia se tivesse interposto recurso algum, ontes o contrario consta de huma
certidão que se juntou, caso cm que, como já se decidio por Aviso de 12 de
Janeiro de 1849, a qualificação subsiste com o mesmo vigor que teria se o
dito Conselho se houvesse reunido. A omissão, também arguida, da Missa do
Espirito Santo, não he de natureza tal que importe nullidade, o que se acha
declarado cm difierentes decisões do Governo, e especialmente no Aviso de 11
de Dezembro de 1848, e no Art. 15 das Instrucções de 28 de Junho de 1849.
Nao se prova que a chamada fosse feita, como se alíirma, por huma lista irre-
guiar dos cidadãos qualificados; deduz-se pelo contrario da própria representação,

segundo as disposições da Lei de 19 de Agosto de 1846, e nâo do Decreto n.°
8i2 de 19 de Setembro do anno passado, visto como, não sendo presumivel
que as Instrucções, expedidas para execução deste Decreto, tendo a data de 23
de Agosto ultimo, houvessem chegado ao conhecimento do Juiz de Paz, Presi-
dente da Mesa Parochial da referida Cidade do Aracaty, até o dia designado pa-
ra a eleição, não se pôde deixar de ter como regular o seu procedimento. Be
sem gravidade a falta indicada do termo de abertura e de encerramento em hum
dos livros da qualificação, o qual aliás se acha numerado e rubricado pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal, nüo sendo, como nüo he, tal defeito acompanha-
do de algum outro. Cumpre porém que seja preenchida esta formalidade exi-
gida pela Lei. Em ultimo lugar está provado nüo ser exacto que se deixasse de
fazer a convocação dos cidadãos votantes nos termos da ultima parte do Art. 94
da Lei Regulamentar das Eleições, pois que de huma certidão que se juntou
consta que forâo affixados editaes para este fim. Pelo que concerne ás eleições
a que se procedeo em duplicata na Parochia da Villa de Baturité, que deve
subsistir a que foi feita na Matriz presidida pelo Juiz de Paz do 3.° anno, sen-
do nulla a que teve lugar em huma casa particular, embora sob a presidência
do Juiz de Paz mais votado; não só porque nenhuma oceurrencia justifica o

procedimento deste Juiz de Paz e da Mesa que se havia formado de se retira-
rem da Matriz, onde tinha começado os trabalhos com regularidade para huma
casa particular, facto que deo lugar com razão a que fosse organisada na mesma
Matriz nova Mesa pelo Juiz de Paz do 3.* anno, que o povo convidara para
este fim por se achar enfermo o do 2.° anno, e por este modo proseguissem
áquelles'trabalhos, mas também por constar das respectivas Actas, que tendo

corrido franco e regular em todas as suas partes o processo eleitoral, que teve

lu»ar na Matriz, ao qual concorrerão mais de tres quartos dos cidadãos qua-
lifícados achando-se designados nominalmente os que faltarão, o mesmo se não

realisou a respeito da outra eleição feita na casa particular, sendo sobre tudo notável

aue em hum só dia se effectuasse todo o trabalho do recebimento e apuração
dV 8^0 listas como se declara. E finalmente quanto ás eleições, a que também

se procedeo em duplicata na Parochia da Villa da Barbalha, que deve prevalecer a

aue foi feita no Corpo da Igreja Matriz sob a presidência do Juiz de Paz mais votado,

não obstante ter tido lugar no dia 8 de Setembro, visto como esta provado que
rt á\tr> T.iiz de Paz foi obrigado pelas violências commetlidas no dia 7 a addia-la

para o seguinte, achando-se portanto nulla a que foi feita no Çonsistorio da mes-

ma Matriz iá por ter sido o resultado daquellas violências, ja pela incompeten-

da do Presidente da Assembléa Parochial, que era hum Supplente de Juiz de

Paz não iu amentado. E cumprindo que os autores dos actos de violência prati-
cadoí nestí eleição sejão punidos na fôrma da Lei, o Governo Imperial manda

recoLendarT V Ex.J que' para este fim empregue todos os meios a seu alcance.
a mi. pnminnniro a V Ex. para sua intelligencia e execução.

q^osSdTaV. Èx -Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.-Sr. Presidente da

Província do Ceará.



Aviso de 26 de Dezembro de 1856. — Declara nulla a eleição de Vereadores e
Juizes de Paz da Parochia das Brotas, da Provincia de São Paulo, por não
se terem feito as cluimadas dos votantes e a apuração dos votos nos termos no-
meados pela Lei de 19 de Agosto de 1846, e manda que se proceda somente á
nova eleição de Juizes de Paz% visto a dita Parochia não formar a maioria
do tMuniápio.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 26de
Dezembro de 1856.

lllm. e Exm. Sr. —Tendo sido presente a Sua Magestade o Imperador o
Officio de V. Ex., datado em 13 de Outubro, sob n.° 147, submettendo ao conheci-
mento do Governo Imperial huma representação que lhe dirigira a Câmara Municipal
da Villa de S. João do Rio Claro, expondo as irregularidades que forão comraettidas
na eleição a que se procedeo na Parochia de Brotas para Vereadores e Juizes de
Paz no dia 7 de Setembro ultimo: Ha por bem o Mesmo Augusto Senhor, Con-
formando-se com o parecer da Secção dos Negócios do Império do Conselho d'Es-
tado Mandar declarar:

Que sendo essencial a qualquer eleição primaria que sejão feitas três cha-
madas de votantes, distinetas e separadas, devendo sempre proceder-se á 3.a
em dia posterior ao da 2.a, e em hora annunciada pelo Presidente da Mesa Pa-
rochial, como he determinado no Artigo 48 da Lei de 19 de Agosto de 1846,
e achando-se provado pelo exame das Actas respectivas que na referida Parochia
não teve lugar a 1 .a e a 2.a chamada, e alem disto que em hum só dia tiverão
lugar a que he designada como 3.a, e o acto da apuração dos votos, o que não
podia effectuar-se regularmente pela manifesta insufficiencia de tempo, acha-se
semelhante eleição inquinada de vícios que a tornão nulla.

E outrosim, que visto como a dita Parochia eonstitue huma pequena parte
do Município a que pertence, cumpre que nella se proceda somente a nova elei-
ção para os respectivos Juizes de Paz, subsistindo a Eleição Municipal como se
acha feita pelas demais Parochias. O que communico a V. Ex. para sua intelli-
gencia e execução.

Deos Guarde a V. Ex. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.—Sr. Presidente da
Provincia de S. Paulo.

Aviso de 29 de Dezembro de 1856.—Manda proceder a novas eleições nas Pa-
rochias de Maceió e Ipióca, da Provincia das Alagoas, tão somente para Jui-
zes de Paz, e fazer nova apuração de Vereadores, caso o numero de votantes
nellas qualificados não exceda a metade de todo o Município; procedendo-se tam-
bem no caso contrario, á novas eleições em todo o Município para Vereadores.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 29 de
Dezembro de 1856.

:•" t,

lllm. e Exm. Sr.—Tendo sido presente a Sua Magestade o Imperador as duas
representações que essa Presidência transmittio ao Governo Imperial com o seu
Officio datado em 5 de Outubro ultimo, sob n.° 298, nas quaes se referem irregu-
laridades praticadas nas eleições a que se procedeo em 7 de Setembro para Ve-
readores e Juizes de Paz nas Parochias de Nossa Senhora dos Prazeres da Cidade
de Maceió *e de Ipióca: Houve por bem o Mesmo Augusto Senhor, Conformando-se
com o parecer da Secção dos Negócios do Império do Conselho d'Estado, exarado
em Consulta de 12 do corrente, Mandar declarar:
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i.' Que achando-se confirmadas, pelo depoimento do Escrivão do Juiz de Paz
e pelo attestado do Parocho; documentos que ocompanhão as ditas representações,
as seguintes arguições feitas contra a eleição a que se procedeo na l.fl das refe-
ridas Parochias: 1.° ter-se organisado a respectiva Mesa com preterição de for-
malidades essenciaes estabelecidas na Lei, pois que nem precedeo a chamada dos
Eleitores e Supplentes, nem houve eleição dos Membros que deviüo compor a
mesma Mesa, a qual se formou com quatro Eleitores designados pelo Juiz de
Paz, tendo-se todos estes apresentado para tal fim na Matriz antes da hora aprazada:
2.° ter sido a Acta apenas começada na Matriz, e acabada em casa de hum dos
Membros da Mesa, semelhante eleição se acha substancialmente viciada e deve
por tanto ser annullada.

2.° Que estando provado, á vista da denuncia dada pela própria Mesa, que a
urna que continha as cédulas recebidas na Parochia de Ipióca fora arrombada, e
que dentro delia se acharão 2.50-4 listas para Vereadores, em vez de 885 que ti-
nhflo sido recolhidas, devem ser também annullados os trabalhos eleitoraes quetiverão lugar na referida Parochia.

Cumpre pois que V. Ex. faça proceder em ambas as Parochias a novas elei-
ções somente para Juizes de Paz, no caso em que o numero de votantes nellas
qualificados não exceda a metade de todo o Municipio, ficando perdido quanto aos
Vereadores os votos que ora se annullão, e fazendo-se por isso nova apuração
com exclusão desses votos. Sc porém se der a hypothese contraria, isto he, de
formarem os votantes qualificados nas ditas Parochias a maioria, deverá V. Ex.
mandar proceder a novas eleições para Vereadores em todo elle, de conformidade
com a doutrina seguida pelo Governo, em casos semelhantes, e constante de di-
versos Avisos. O que communico a V. Ex. para sua intelligencia e execução.

Deos Guarde a V. Ex. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Presidente da
Provincia das Alagoas.

Aviso de 30 de Dezembro de 1856.— Declara nulla a eleição de Vereadores e
Juizes de Paz da Parochia de São Gonçalo, em conseqüência de actos tumul-
tuarios que tiverão lugar no começo dos trabalhos eleitoraes, e de ter a mes-
ma eleição sido presidida por pessoa incompetente.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 30 de
Dezembro de 1856.

Illm. e Exm. Sr.— Mereceo a approvacão do Governo Imperial, de confor-
midade com o parecer da Secção dos Negócios do Império do Conselho d'Esta-
do, exarado em Consulta de 20 do corrente, a deliberação tomada por V. Ex.
e que participou em Officio de 15 de Outubro, sob n.° 88, de declarar nulla a
eleição a que se procedera ultimamente para Vereadores e Juizes de Paz na
Parochia da Villa de S. Gonçalo, á vista dos motivos em queV. Ex. se fundou,
e que forão: 1.° os actos tumultuarios que logo no começo dos trabalhos tive-
rão lugar obrigando o Juiz de Paz mais votado que a elles presidia, e dous
Membros da Mesa a retirarem-se; 2.° a incompetência da pessoa que substituio
o dito Juiz de Paz, por ser hum Supplente não juramentado, so.b cuja presi-dencia continuou até findar-se o processo eleitoral.

O que communico a V. Ex. para sua intelligencia, e em resposta ao seu
citado OíBcio.

Deos Guarde a V. Ex. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Presidente
da Província de Piauhy.
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Aviso de 30 de Dezembro dc 1856.—- Declara nulla a eleição de Vereadores e
Juizes de Paz da Parochia da Ribeira, da Provincia do Rio de Janeiro, por
se ter perdido o livro das Actas da mesma eleição, e ordena que se proceda
á nova eleição somente para Juizes de Paz.

l.& Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império cm 30 dc
Dezembro de 1856.

Illm. e Exm. Sr. —Tendo sido presente a Sua Magestadc o Imperador o Oííício
de V. Ex. datado em 22 do mez findo, sob n.° 61, com o qual transmittio
ao Governo Imperial os que lhe forão dirigidos pelo Juiz de Paz mais votado
da Parochia de Nossa Senhora da Conceição da Ribeira, e pelo Presidente da
Câmara Municipal da Cidade de Angra dos Reis, expondo o facto que oceorreo
de perder-se o livro das Actas da eleição feita ultimamente na dita Parochia
para Vereadores e Juizes de Paz, e pedindo providencias a fim de que, sup-
prindo-se a sua falta, possa proceder-se á apuração dos votos, e aos actos sub-
sequentes de que trata o Art. 105 da Lei de 19 de Agosto de 1846: Houve
o Mesmo Augusto Senhor por bem, Conformando-se com o parecer da Secção
dos Negócios do Império do Conselho d'Estado, Mandar declarar que, segundo
a Lei, não se extrahindo, nas Eleições Municipaes, copias ou traslados das
respectivas Actas, como se pratica nas primarias, e sendo por tanto insuppri-
vel a perda do livro em que se achavão lançadas as da Parochia de que se
trata, não pode a sua falta deixar de importar a annullação da eleição a que
se procedera; e assim cumpre que seja feita nova eleição para Juizes de Paz,
visto os votos daquella Parochia não constituírem a maioria das do Municipio
segundo se acha determinado em differentes decisões do Governo Imperial. O
que commuuico a V. Ex. para sua intelligencia e execução.

Deos Guarde a V. Ex. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Presidente
da Provincia do Rio de Janeiro.

Aviso de 31 de Dezembro de 1856.—Âpprova as decisões do Presidente da Pro-
vincia de Santa Catharina relativas ao direito que tem o Escrivão do Juizo
de Paz de fazer parte da turma de Eleitores, na organisação das Juntas e Mesas
Parochiaes, ao chamamento de pessoa que o substitua nos trabalhos a seu cargo,
e á composição das mesmas Juntas e Mesas na falta de Eleitores e Supplentes.

*

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 31 de
Dezembro dè 1856.

Illm. e Exm. Sr. — Mereceo a approvaçâo do Governo Imperial a resposta
dada por V. Ex. ao Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação da Parochia
de Santo Amaro, declarando-lhe:

1.° Que na hypothese figurada de ser Supplente de Eleitor o Escrivão do
Juiz de Paz [deve 'não obstante esta circumstaneia votar naquella qualidade,
na eleição dos Membros da Junta de qualificação ou da Mesa Parochial nos ter-
mos do § 1.° do Art. l.° da Lei n.° 842 de 19 de Setembro de 1855, e tomar
assento na mesma Mesa se for eleito, cumprindo então ao Presidente desta re-
quisitar o Escrivão do Subdelègado, e na sua falta nomear e juraraentar pessoa
que em seu lugar sirva nos trabalhos eleitoraes somente, como se acha estabe-
lecido no Art. 30 da Lei Regulamentar das Eleições, e já foi decidido por Aviso
de 21 de Dezembro de 1846 no § 2.°

2.° Que porém não existindo na referida Parochm, que foi creada por Lei
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Provincial de 20 de Maio de 1854, Eleitores já reconhecidos pelo Poder com pe-
tente, devia convocar para a eleição dos Membros da Junta1, que se ha de reunir
em Janeiro, em lugar de Eleitores e Supplentes as pessoas designadas para este
caso nos Arts. 6.° da citada Lei Regulamentar, c 2.° do Decreto n.° 1.812 de
23 de Agosto do corrente anno, e não os Eleitores e Supplentes ultimamente
nomeados e que pertencem á Legislatura que deve começar em 3 de Maio futuro.
O que communico a V. Ex. para sua intelligencia, e cm resposta ao seu Officio
de 15 deste mez, sob n.° 66.

Deos Guarde a V. Ex. — Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. — Sr. Presidente da
Provincia de Santa Catharina.

Aviso de 2 de Janeiro de 1857.—Declara nullas as eleições de Vereadores e
Juizes de Paz, que ultimamente tiverão lugar nas Parochias de Santo An-
tonio,e de São João Baptista da Lagoa, do Municipio da Corte, e marca

o dia para se proceder nas referidas Parochias á novas eleições tão somente
para Juizes de Paz.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 2 de
Janeiro de 1857.

Tendo-se conformado Sua Magestade o Imperador por Sua immediata Reso-
lução de 27 do mez ultimo, com o parecer da Secção dos Negócios do Império
do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 19 do mesmo mez, sobre as irre-
gularidades de que forão arguidas algumas das eleições a que se procedeo nas
differentes Parochias do Municipio da Corte para Vereadores e Juizes de Paz no dia 7
de Setembro do anno findo: Ha por bem Mandar declarar nullas as que forão fei-
tas nas Parochias de Santo Antônio dos Pobres, c de São João Baptista da Lagoa
pelos seguintes motivos:

Quanto a l.a das referidas Parochias, constando das respectivas Actas, sem
explicação satisfactoria que na urna foi encontrado maior numero de cédulas
para Vereadores do que para Juiz de Paz, e que o numero das apuradas tanto
para huns como para outros não coincide com os das que se declara terem sido
recebidas e contadas, revela isto preterição de preceitos os mais importantes da
Lei no que concerne as chamadas dos votantes, e ao recebimento, contagem
e apuração das cédulas, acerescendo as aceusações feitas á respectiva Mesa já de
ter admittido a votar por mais de huma vez diversos Cidadãos, e de haver re-
cebido cédulas em nome de pessoas ausentes, e até de indivíduos fallecidos, já de
não ter feito a 2.u e 3.a chamadas pelo rol de que trata a Lei , aceusações que
não forão destruídas, oppondo-se-lhes apenas huma simples negativa, não ob-
stante acharem-se exaradas em hum dos protestos, no qual se encontrão as assi-
gnaturas de dous Membros da Mesa Parochial, e em huma representação firma-
da por muitos Cidadãos dos mais conhecidos da Parochia, e por tres Membros
da dita Mesa.

Pelo que respeita a Parochia de São João Baptista da Lagoa acha-se pro-
vado que forão introduzidas na urna cédulas em numero superior ao dos Cida-
dãos que votarão, alôm de que se não cumprio a disposição expressa da Lei
que determina que se tome nota dos que não comparecerem, ficando por isso
incerto o numero de cédulas que realmente forão recebidas.

Outrosim Manda o Mesmo Augusto Senhor declarar que não se achando
provados vicios substanciaes na eleição das outras Parochias que constituem a
grande maioria do Municipio, devem subsistir os votos dados por ellas para Verea-
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dores, de conformidade com a doutrina do Aviso de 21 de Fevereiro de 1853,
e de outros, cumprindo que naquellas duas Porochias se proceda tüo somente a
novas eleições para Juiz de Vm, para as quaes fica marendo o dia 15 de Fe-
vereiro próximo futuro. O que pela respectiva Secretaria distado se communica
a lllm. Câmara Municipal para seu conhecimento, e execução. —Luiz Pedreira
do Coutto Ferraz.

Aviso de 3 de Janeiro de 1857. — Declara que ao Poder Legislativo e não ao
Governo compete resolver se os Supplentes ou Substitutos dos empregados, de

que trata o Artigo l.°§ 20 do Decreto n.° 843 de 19\ de Setembro de 1855,
são comprehendidos na sua disposição, quer se achem, quer não, em exerci-
cio ao tempo da eleição.

l.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 3 de
Janeiro de 1857.

lllm. e Exm. Sr. — Accuso o recebimonto do Officio que V. Ex. me diri-
gio, datado em 6 de Novempro ultimo, sob n.° 163, consultando se os Sup-
plentes ou Substitutos dos empregados, de que faz menção o Artigo 1.° § 20 do
Decreto n.° 843 de 19 de Setembro de 1855, são comprehendidos na sua dispo-
sição, quer se achem, quer não, em exercicio ao tempo da eleição.

E em resposta tenho de commnniçar-lhe que Sua Magestade o Imperador,
Conformando-se por Sua immediata Resolução de 28 de Dezembro próximo findo
com o parecer da Secção dos Negócios do Império do Conselho d'Estado, exarado
em Consulta de 28 do mez antecedente, Houve por bem Mandar Declarar que
não cabendo a decisão desta questão na faculdade que ao Poder Executivo he
conferida pelo Artigo 102 § 12 da Constituição, pois que importa huma inter-
pretação authentica da Lei em matéria que entende com o exercicio de hum
direito político, ao Poder Legislativo, a quem será opportunamente submettida
a dita questão, compete resolver a semelhante respeito como entender mais
acertado.

Deos Guarde a V. Ex.—Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Presidente
da Provincia de Minas Geraes.
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Aviso de 3 de Fevereiro de 1857.— Declara que os Secretários das Câmaras Mu-
nicipaes ou, em sua falta, os Tabelliães, devem fazer a conferência. concerto
e transcripção das Actas dos Collegios Eleitoraes que se lhe apresentarem em
devida forma, embora em duplicata, bem como que são competentes para
esses trabalhos somente os Tabelliães dos lugares, onde os mesmos Collegios
se reunirem.

Circular. — 1 .• Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império
em 3 de Fevereiro de 1857.

Illm. e E\m. Sr.—Tendo chegado no conhecimento do Governo Imperial, que
pela circumstancia de se haverem constituído em alguns lugares dous Collegios
eleitoraes, já por que se separassem, formando duas turmas, os Eleitores que
em hum só se deviao reunir, já por ter havido duas eleições distinetas dê
eleitores, se negarão os Secretários das Câmaras Municipaes, e em sua falta os
Tabelliães desses lugares, a fazer a conferência e concerto, na forma do Artigo
79 da Lei de 19 de Agosto de 1846, de ambas as Actas que lhes forão para
este fim apresentadas, prestando-se a praticar tal acto somente quanto á que
lhes pareceo mais legal: Manda Sua Magestade o Imperador declarar que, não
sendo competentes os referidos funecionarios para conhecerem da legalidade dos
trabalhos dos Collegios eleitoraes, semelhante procedimento he irregular, cum-
prindo-lhes exercer o acto de que trata o citado Artigo 79 sempre que lhes fo-
rem apresentadas, para esta solemnidade, Actas cm devida fôrma qualquer que
seja o seu juizo a respeito daquelles trabalhos.

Outrosim, Manda o Mesmo Augusto Senhor declarar: 1.° que esta doutrina
he igualmente applicavel ao caso da transcripção das Actas de que trata o § 10
do Artigo 1.° do Decreto N.° 842 de 19 de Setembro de 1855: 2.° que em am-
bas as referidas hypotheses os Tabelliães competentes são somente os dos lugares,
onde os Collegios se houverem reunido e trabalhado. 0 que communico a V. Ex.
para sua intelligcncia e a fim de o fazer constar.

Deos Guarde a V. Ex. — Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Presidente da
Provincia de....

Aviso de 13 de Fevereiro de 1857. — Declara que as Câmaras Municipaes não
devem accumular a hum indivíduo os votos dados na eleição de Vereadores a
nomes diversos, por lhe parecer que pertencem ao mesmo indivíduo; e ordena
que se contem a José Lopes Pereira Bahia os votos dados a elle com altera-
ção no seu nome.

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do Império em 13 de
Fevereiro de 1857.

Sua Magestade o Imperador, Tendo ouvido o parecer da Secção dos Nego-
cios do Império do Conselho d'Estado, exarado em consulta de 30 de Dezembro
ultimo, sobre o objecto da representação que ao Governo Imperial dirigio o Dou-
tor Domingos de Azeredo Coutinho de Duque Estrada, queixando-se de ter &
lllm.a Câmara Municipal, no acto da apuração geral para Vereadores na eleição
de 7 de Setembro do anno findo, contado ao Commendador José Lopes Pereira Bahia
alguns votos em que havia alteração ou suppressão de hum de seus sobrenomes,
sendo porém exactos o nome e o appellido, procedimento áo qual, segundo ai-
lega o autor da dita representação, resultou-lhe prejuízo, por quanto a addição <-J""7..-,:,'7'\ ¦ -'.r^üf^yy. .;."• ,:vV:l_
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de taes votos collocando-o em posição inferior á daquelle Cidadão, o cxcluio da
lista dos Vereadores: Houve por bem Mandar declarar:

«i 1.° Que sendo principio assentado nos Avisos de 18 do Setembro e 6 de Ou-
tubro de 18/i7, e de 4 de Fevereiro do 1853, que não devem ser accumulados,
na apuração geral, ao indivíduo a quem se presuma pertencerem os votos em
que houver troca, augmento ou suppressão de nome, sobrenonome, ou appel-
lido, por não competir ás Câmaras Municipaes, mas sim ao Governo Imperial,
apreciar as circumstancias em que tenha de fazer-se excepção a este principio,
devia ter-se limitado a Illm\ Câmara Municipal, na questão que oceorreo, a som-
mar em separado os votos de que se trata, sujeitando a decisão do mesmo Go-
verno a solução daquella ou de qualquer outra duvida que se lhe offerecesse.

2.° Que quanto porém ao direito do dito Commendador, tendo-se em atten-
ção que no caso vertente apenas houve alteração ou suppressão de hum de seus
dous sobrenomes, achando-sc exactos o nome c o appcllido, e por outra parte
que não foi votado, nem consta que exista no Municipio outro Cidadão que seja
por elles conhecido, he de justiça que se contem os votos que por aquelle modo
lhe forão dados, e que sem duvida lhe pertencem, subsistindo por tanto a apu-
ração feita pela Illm.a Câmara. O que pela Secretaria d'Estado se communica a
mesma Hlm.a Câmara para sua intelligencia.—Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.

Aviso de 17 de Fevereiro de 1857. — Anniãla os trabalhos das Juntas de Qua-
lificaçüo da Provincia de Minas Geraes, formadas com os Eleitores e Sup-

plentes nomeados em Novembro de 1856, e ordena que se proceda de novo aos
mesmos trabalhos com os Eleitores e Supplentes da Legislatura, que ha de
terminar em 3 de Maio de 1857, servindo de Presidente os Juizes de Paz
do actual quadriennio.

Ia Secção. Rio de Janeiro. Ministério dos Negócios do império em 17 de
Fevereiro de 1857.

Illm. e Exm. Sr.—Foi presente a Sua Magestade o Imperador o Officio
queV. Ex. me dirigio com a data de 3 do corrente communicando, que apezar
da expressa disposição do Art. l.° do Decreto n.° 1.812 de 23 de Agosto ultimo,
forão convocados em diversas Parochias dessa Provincia para a formação das
Juntas de qualificação em Janeiro próximo findo os Eleitores e Supplentes no-
meados em Novembro antecedente, e presididas algumas dessas Juntas pelos
Juizes de Paz mais votados do actual quadriennio, quando deverião sel-o pelos

|f do anterior, segundo as disposições dos Arts. 2.°, 3.° e 110 da Lei de 19 de
Agosto de 1846, e consultando se deverá julgar nullos por qualquer destas duas
razões os trabalhos das mesmas Juntas, e determinar que se reunão outra vez
para começal-os de novo, sendo convocados pelos Juizes de Paz deste quadriennio
os Eleitores e Supplentes da Legislatura que ha de terminar em 3 de Maio próximo
futuro, e servindo de Presidentes esses mesmos Juizes de Paz, como determina
o; Aviso N.° 50 de 26 de Fevereiro de 1849.'- *Em 

resposta tenho de declarar a V. Ex. de Ordem do Governo Imperial,
que assim deverá quanto antes proceder, visto serem evidentemente nullas as
qualificações, a que V. Ex. se refere, não obstante o inconveniente por V. Ex.
ponderado no seu citado Officio de não poder o novo alistamento, que se houver
de fazer nas Parochias mais remotas em que por ventura se tenhão dado as
mesmas irregularidades, ser aproveitado para a nomeação dos Eleitores especiaes
que tem de proceder á de 2 de Senadores, já designada para o dia 17 de
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Maio próximo futuro, tornando-se por isso necessárioo addiamento de tal eleição;
por quanto em casos semelhantes tem sido pratica constante, c por vezes man-
dada observar em differentes Avisos do Governo Imperial, a de servir a quali-fieação do anuo anterior em todas as Parochias, cm que ao tempo de qualquereleição não se acha concluída a do respectivo anno.

Posto que fosse melhor que em todas as Parochias da Provincia a referida
eleição se fizesse pela qualificação do corrente anno, he todavia menor inconvc-
mente o que resulta da applicaçâo desta regra já seguida cm iguaes circum-
stancias, do que o de hum addiamento da eleição para época tão remota, queinhibiria os eleitos de ainda na Sessão deste anno poderem tomar assento no
Senado. Cumpre pois que neste sentido V. Ex. expeça as conveniente* ordens
para os diversos pontos da Provincia, tendo em altenção na execução desta me-
diila as disposições dos Avisos n.r> 2 de 5 de Janeiro de 1848, e n.° 32 de 7
de Fevereiro de 1849, § 3.°

*> Deos Guarde a V. Èx. —Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. —Sr. Presidente
da Provincia de Minas Geraes.

>¦"*' táAviso de 28 de Fevereiro de 1857. — Ordena que nos lugares da Provincia de Mi-
nas Geraes, em que no dia 5 de Maio próximo futuro, marcado para aelei-
ção de Eleitores que tem de proceder á eleição de hum Senador, não constar
oficialmente áapprovação dos novos Eleitores, que tem de concorrer para aor-

. ganisação das Mesas Parochiaes que tem de fazer á dita eleição, sejão as
mesmas Mesas organisadas com os Eleitores da actual Legislatura; e que se
encurte o prazo da convocação de taes Eleitores, visto não se poder guardar
o que fixa a LA, supprindo-se os editaes de convocação por O/ficios dos Pre-
sidentes das Mesas.

l.a Secção. Ministério dos Negócios do Império em 28 de Fevereiro de 1857.

lllm. e Exm. Sr. —Em resposta ao Officio n.° 46 que V. Ex. me dirigio
com a data de 16 do mez que hoje finda, em additamento a outro seu Officio
de.3 do mesmo mez, sob n.° 32, tenho de declarar-lhe, quanto á duvida pro-
posta por V. Ex., que foi ella resolvida por Aviso de 17 do corrente mez que
novamente lhe envio por copia, e quanto á segunda, que versa sobre o Offi-
cio da Câmara Municipal de S. João d'El-Rei acerca dos Eleitores e Supplentes
que devem ser convocados para a formação das Mesas Parochiaes no dia 17 de
Maio próximo futuro, designado por V. Èx. para a eleição de Eleitores especiaes,
que tem do proceder á de 2 Senadores por essa Provincia; tenho tip commu-
nicar a V. Ex., de ordem do Governo Imperial, que não convindo o adiamento 1
da referida eleição para época posterior á que foi marcada, cumpre que V. Ex. ™

faça constar em todas as Parochias da Provincia que naquelles lugares onde ainda
não tiver chegado até aquelle dia a noticia official da approvação dos Eleitores
ultimamente nomeados para a seguinte Legislatura, sirvão para a organisaçao das
respectivas Mesas Parochiaes os Eleitores da Legislatura actual. E como a no-

* ticia official acima referida não pódc chegar a tempo de serem os novos Elei-
tores convocadas por editaes com a antecedência de hum mez, cumpre qiiej. ._$-.
Ex. declare que\póde ser reduzido aquelle prazo, e supprido por Officio dos He-
sidentes das Mesas Parochiaes a cada hum dos mesmos Eleitores, avisando-os
para comparecer^ no dia 17 de Maio, e procederem á nomeação dos Membros *
das Mesas Parochiaes.

Deos Guarde a V. Ex.—Luiz Pedreira do Couto Ferraz, — Sr. Herculano Fer- —

reira Pena.
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INTELLIGENCIA DO ACTO ADDICIONAL

NA

?ARTB RELATM AS ASSEMBLÉAS POTCIAES.



O governo imperial ordenou-me que, revendo as decisões da secção do Conselho

de Estado, que consulta sobre os negócios do ministério do Império, compilasse aquel-

Ias que pudessem servir de auxilio aos estudos das Faculdades de Direito.
A secção mencionada tem-se occupado com vários e importantes assumptos: po-

rém a maioria de suas decisões refere-se a questões suscitadas pelas presidências
das provincias sobre intelligencia da lei eleitoral e do acto addicional na parte

que diz respeito ás assembléas provinciaes.
Ora, a jurisprudência do conselho de estado em matérias eleitoraes tem sido

vulgarisada pelos avisos do governo imperial, que annualmente são compilados e

submettidos ao corpo legislativo nos relatórios da repartição do Império.
Assim, entendi que devia dar preferencia ao outro objecto indicado, que, por

sua própria natureza, deve despertar grande interesse. Appliquei-me, pois, exelu-
sivamente a compendiar as decisões que fixavão a intelligencia do acto addicional

sobre eleição, competência, exercicio de funeções, e extensão dos direitos das as-
sembléas provinciaes. Sempre, porém, que me pareceu necessário, ampliei esse tra-
balho apontando as leis da assembléa geral e as doutrinas do conselho de estado
em pontos que tinhão correlação com aquel Ias decisões.

Segui o methodo alphabetico para facilidade de quem consultasse o meu traba-
lho. Não se me havia ordenado mais do 'que isso, e mesmo encontrei semelhante
methodo aconselhado por muitos dos compiladores da jurisprudência do conselho de
estado de França. Pertendia posteriormente dar uma edição do acto addicional, in-
tercalando como illustração do texto de cada um dos artigos as decisões compiladas

e também as das secções de fazenda e justiça que entendessem com a matéria: mas
não podendo dedicar-me exclusivamente a essa tarefa e desempenha-la com urgência,

solicitei do governo imperial a graça de exonerar-me delia.
Resta-me agradecer ao Sr. ministro do Império a honra que me liberalisou, e

pedir-lhe desculpa da insuficiência deste meu trabalho, que só apresento para dar

conta, como me cumpre, da commissão que exerci.

Rio, 1 de janeiro de 1857.

F. Octaviano de Almeida Rosa.

í >/'il"-'V'r;-';'.:¦'¦¦¦v"»,'.-i.,^«.:
,s-. .:¦¦ '!„¦



' ' 
r ¦ 

.'.

*

N. B. Os nomes próprios em grifo indicSo os conselheiroa que assignarSo a consulta e o ministro que a
resolveu Quanto as abreviações, C. quer dizer Consulta, e IU resolvida.

Adiamento. — Uma assembléa provincial que já houvesse funccionado e no
meio de seus trabalhos fosse adiada, não pôde, quando se reunir, trabalhar
por mais tempo do que aquelle que é necessário para completar os dous mezes de
sessão, excepto se fòr prorogada por acto da presidência da provincia. — Consulta,
17 de dezembro de 1841. — Olinda, Lopes Gama, Maia.—Sem resolução.

Alfândega», — Não podem as assembléas provinciaes alterar os regulamentos
das alfândegas, nem legislar impondo obrigações a seus inspectores. — C, 21
de agosto de 1843.—Olinda, Vasconcellos, José C^ri-?.—Resolvida, 30 de agosto.—J^te.

Aposentadoria de empregado».— Em nenhum dos artigos do acto addi-
cional foi conferido ás assembléas provinciaes o direito de aposentar os seus em-
pregados; e subsistindo em vigor a constituição que attribue ao poder executivo a
concessão de mercês pecuniárias com dependência da approvaçâo da assembléa
geral, quando não estão taxadas em lei, conseguir-se-ha assim conciliar os inte-
resses dos empregados provinciaes com a observância da lei. Se o governo impe-
rial o entender conveniente, em vista das razões que occorrerem, permittirá aos
presidentes aposentar certos e determinados empregados provinciaes. — C, 8 de
maio de ISid—Vasconcellos, José Cesario, Olinda.—Confirmada a doutrina pelo conse-
lho de estado pleno no Io de junho de ÍUZ. — R., Io de julho. — Maia.— Repetida a
doutrina nas seguites consultas, —de 16 de outubro, de 12 de setembro, de 6 de no-
vembro de 1843; de 21 de fevereiro, de 18 de março, de 1 e 28 de outubro de
1844; de 30 de outubro e 11 de novembro de 1845; do Io de junho de 1846 e
outras.—A mesma doutrina foi sustentada relativamente ás jubilaçoes pela con-
sulta de 18 de março de 1844, resolvida a 24 de julho pelo ministro Almeida Torres.
— O Sr. visconde de Olinda, em todas as consultas a que foi presente, salvou
sempre a sua opinião, exarada na de 12 de setembro de 1843, a saber: « Concordo
« com o parecer na parte em que declara não competir ás assembléas provinciaes
« o aposentar os empregados provinciaes ; mas não na em que sustenta que per-
« tence á assembléa geral legislativa o legislar sobre aposentadorias dos emprega-
« dos provinciaes e ao governo geral o aposentar esses mesmos empregados. O di-
« reito de crear empregos envolve essencialmente o de declarar todas as condições
« de exercicio desse3 empregos, entre os quaes estão sem duvida nenhuma as apo-
« sentadorias. A autoridade, pois, que fôr investida cie legislar sobre aquelles, acha-
« se por isso mesmo investida do de legislar sobre estas. E tendo estes dous direi-
« tos tão estreita e necessária relação entre si, não considero as concessões de apo-
« sentadorias entre as das mercês pecuniárias, que são privativas do governo geral.
« O que entendo que se deve fazer neste caso é solicitar da assembléa geral uma
«lei que declare que ás assembléas provinciaes só compete o legislar sobre as
« aposentadorias, mas que a concessão dellas pertence aos presidentes, com depen-
« dencia de approvaçâo das mesmas assembléas, quando uma lei não tenha ainda re-
« guiado o exercicio deste direito. »
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Cumpro observar; que a câmara dos senadores, em 18á6, rejeitou um projecto
de lei dn câmara dos deputados, em que se declarava que competia as assembléas

provinciaes legislar sobre os casos o a. fôrma por quo poderiüo os presidentes de

provincia aposentar os empregados provinciaes. É notável o modo por que se ex-

primiu depois a secção do Império, do conselho do estado, em uma consulta do Io de

fevereiro de 1SCT, assignada pelos Srs. Carneiro Leão, Olinda e Vasconcellos. « A
secção (disserão elles), sem adoptar o principio que pareceu seguir o senado na pre-
sente sessão, quando rejeitou o projecto do lei da câmara dos deputados, e euten-
dendo mesmo que a. attribuiçSo de legislar sobre aposentadorias dos empregados

provinciaes podo ser reconhecida ás assembléas respectivas, em vista do uma razoa-
vel intclligecia do art. 10 § 1 do acto addicional, - não pode comtudo deixar de
notar que a lei do Piauhy (sujeita d consulta) é inconstitucional, porque nao se
limita a legislar sobro os casos cm quo as jubilações podem ser concedidas aos

professores daquella provincia, mas nella a assembléa provincial decreta que a ella
mesma compita conceder essas jubilações, e conseguiutemente se arroga funeções exe-
cutivas e administrativas, o que contraria a constituição, o introduz a confusão dos

poderes, com grande damiio publico. »

A consulta de 22 de dezembro de 1852 (Man, Araujo Vianna. Olinda) adianta-se
mais: « Nunca o governo imperial (diz ella) declarou incompetentes as assembléas

provinciaes para legislarem sobre aposentadorias, emquanto cilas o teem feito e
fazem estabelecendo somente as regras geraes, segundo as quaes as aposentadorias
podem ser dadas aos empregados que se acharem nas circumstancias especificadas,
sem intervirem na concessão, pela designação das pessoas a quem se hajão de dar
em alguns casos especiaes. >

Os mesmos conselheiros já tinhão opinado no mesmo sentido na C. de 15 de
novembro desse anno, estabelecendo o seguinte principio: « O direito de jubilar e
aposentar é exclusivamente do executivo, isto é, dos presidentes nas provincias,
segundo as leis previamente, votadas.

Todavia, em uma C. mais moderna, de 3 de novembro de 1853, a secção, com-

posta então dos Sr. Araujo Vianna, Mont'Alegre e Abrantes, declarou o seguinte:
« A secção está ainda na opinião de que taes actos (as aposentadorias) estão fora
das falculdades das autoridades provinciaes, e repete a observação da necessidade de
uma declaração do poder competente. »

Areiaivo i»roYÍneftal. — Não podem as assembléas provinciaes ordenar que
nos archivos das provincias se guardem os originaes de qualquer documento do ser-
viço geral, como sejão actas da apuração de eleição de deputados e senadores, ai-
varas, cartas regias, decretos, cartas imperiaes de nomeação de presidentes, etc. —

C. l/de maio de 1843. — Olinda, José Cesario, Vasconcellos.—R. VI de maio. —

Haia.

Autorlsaçces st subaBteM.es. — Sobre a lei n. 166 de 1842, da provincia
de Santa Catharina, autorisando a mesa de uma irmandade a vender escravos inu-
teis, opinou a secção o seguinte : « Que não hesitava em aceusar de irregular e
até de inconstituicional esta disposição. Não é da competência das irmandades,
nem de outra autoridade ""que não seja delegado do Imperador, executar quaesquei
leis, dado que o contrario haja entendido o poder legislativo geral, pois não são
raros os seus actos cuja execução é commetfcida a empregados subalternos, como
algumas leis de dispensa nos regimentos das escolas de medicina e cursos jurídicos,
que principião: « O director de.... é autorisado.... » — C. de 3 de julho de 1843. —

Vasconcellos, Olinda, José Cesario.— R. 5 de julho. — Maia.
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Outra consulta, de 5 de março de 1844 (Vasconcellos, Mont Alegre, Josó Cesario)
exara o seguinte principio: « O presidento de provincia nao deve sanccionar lei que
commctta sua execução a outra autoridade que não seja a sua, pois as leis provin-
ciaes não podem revogar a constituição. »

Bacharel cm letroa. — As assembléas proviciaes não podem decretar este
gráo, porque contém um titulo que confere ao titulado certa consideração não com-
mum a todos os membros da sociedade, e as assembléas provinciaes não podem con-
ceder titulos, honras ou distincções sem infraeção do art. 102 § 11 da constituição.
— C, 15 de novembro de 1843. — José Cesario, Vasconcellos, Olinda.— Confirmada
pelo conselho de estado pleno a4 de janeiro 18M.—R. 26 de janeiro.— Mata.

UeuB de mão morta. — V. Corporações, etc.

Beii3 de orphuos. — São objecto da administração geral, e portanto as as-
sembléas provinciaes não teem que ver em seus regulamentos. — C. de 3 de julho
de 1845.—Confirmada pelo conselho de estado rj)leno a 20 de julho do mesmo anno.

Casas de girlgão. — As assembléas podem decreta-las; mas o plano da edi-
ficação deve ser sujeito pelos presidentes ao governo geral, — porque, além de ser
objecto geral e não provincial a segurança e salubridade das cadôas, não pôde o go-
verno imperial deixar de exercer uma suprema inspecção sobre a disciplina, com a
qual deve estar em harmonia a construcção de edifício. — C. de 16 de outubro
de 1843.— Olinda, Vasconcellos, José Cesario. — Ri 4 de novembro.— Maia.

Cateehese de índios. — Embora as assembléas provinciaes tenhão compe-
tencia para promover cumulativamente com a assembléa e governo geral a cate-
chese dos índios, não podem hoje legislar sobre o modo de se tornar effectiva por
meio de regulamentos esse serviço, visto como está essa competência preventa pelo
poder legislativo geral, que autorisou o governo a expedir o regulamento de 24
de julho de 1845. — C. 20 de março de 1818. — Maia, Olinda, Lo2)es Gama. — Não
foi resolvida.

Concessões. — V. Privilégios, Terras devolutas, Terrenos, etc.

Corporações de mão morta. — Só a assembléa geral pôde sobre ellas le-
gislar. — C. 30 de outubro de 1845.—José Cesario, Olinda, Vasconcellos.

A lei geral de 3 de abril de 1843 revogou uiaa do Rio Grande do Norte, que
concedera licença para alienação de bens de mão morta.
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Delicio» de natureza inunlelpnl. - A lei n. 60 do 4 de outubro de 1842,

da provincia do Rio Grande do Norte, feita sob proposta da câmara municipal de An-

gicos, e ttoprovada como postura municipal, impunha « a multa de 6# ou a prisão de

seis dias, ê o dobro em caso de reincidência, aos que matassem rez alheia sem consen-

lamento de seu dono, ficando livre a este haver seu valor na fôrma das leis, e não

tendo logar a pena senão em virtude de queixa da parte. » A C. de 21 de

agosto de 1843 (Olinda, José Cesario, Vasconcellos), confirmada pelo conselho de estado

pleno, em 31 de agosto, á excépçtio de Alves Branco, que assignou com referencia a
um voto particular sobre taes assumptos (que mo nos foi presente), estabeleceu a se-

guinte doutrina a este respeito:
« Ou se considere que esta pena deve ser impo-ta conjunetamente com a do código

penal, ou que o deve ser por si só, como se esta não existisse, em qualquer hypo-
these ella altera a legislação geral, e em matéria que não é da competência das
assembléas provinciaes. As leis feitas sobre propostas das câmaras não estão sujeitas
á saneção dos presidentes, mas cumpre observar que sua origem não lhes pôde dar
força quando peccão em sua matéria. A faculdade que o § 4o do art. 10 da lei de
12 de agosto de 1834 dá ás câmaras municipaes de fazer propostas sobre a poli-
cia e economia municipal, não se estende a objectos geraes e já acautelados pelas
leis da assembléa gerei. Se um crime, qualquer que seja sua natureza e gravi-
dade, apresenta uni caracter particular em algum municipio, ou pelas eircum-
stancias que o acompanhão, ou pela freqüência com que ó reproduzido, não dá isso
direito a que a câmara municipal proponha e a assembléa provincial approve uma
lei que vá pôr este acto debaixo de uma relação differente do que é considerado
em todo o Império. O que neste caso cumpre fazer - é levar uma representação á
assembléa geral, a quem só compete alterar a lei. E este é um dos pontos a que
os presidentes devem dar toda a attenção, por isso mesmo que taes leis se pu-
blicão sem saneção; é misto que elles empreguem toda a influencia legal que
podem exercer para que não se altere deste modo a legislação geral e a própria
constituição. — R. 4 de outubro de 1843. — Maia.

Desapropriação. — Os terrenos desapropriados para estradas e obras publicas
devem ser indemnisados, pela garantia do direito de propriedade consignada na
constituição.—Ci 15 de novembro de 1852. — Maia, Araújo Viana, Olinda.

Discussão dos projeetos não sanccioiindos. — Os projectos de lei que
os presidentes de provincia reenvião ás assembléas respectivas, por lhes negarem
saneção, devem ser de novo discutidos, segundo a regra commum, ou resolvidos
em um só debate? —O segundo expediente foi adoptado pela secção na C. de 6
de novembro de 1843. — José Cesario, Olinda.

O Sr. Vasconcellos sustentou o contrario, íirmando-se no modo por que se expri-
me o'art. 15 do acto addicional quando diz: « neste caso será o projecto sulmettido
a nova discussão, e se fôr adoptado.... » As palavras nova discussão põem fera de
duvida (disse o Sr. Tasconcellos) que haverá sobre o projecto tres discussões com o
intervallo entre uma e outra nunca menor de 24 horas, como prescreve o § Io
do art. 11 do mesmo acto addicional; aceresce que sempre que este trata da lei
depois de approvada, lhe dá e|ta denominação ou a de resolução; e quando a
quer designar depois de não sanecionada, a denomina projecto, como o manifestão
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cs art. 13 a 19 do mesmo acto addicional. Logo, a lei não sonccionada desce a ser
projecto, e sujeito portanto áa prescripções do § 1° do art. 11 O. O Sr. Vascou-
cellos concluiu porém que a pratica seguida geralmente era a opposta ao seu parecer.

Ouiulugos. — V. Guarda dos domingos.

Paus ter^oa. — Como se devem contar os dous terços dos membros da assem-
bléa, de que falia o art. 15 do acto addicional? São os dous terços da totalidade
de seus membros, ou os dous terços dos presentes?

« A secção persuade-se, e acha ter-se geralmente entendido, que a lei só conta os
votos dos membros presentes, porque os ausentes não deliberão. Todavia, a intelli-
gencia contraria parece ser autorisada pelo art. 15 do acto addicional, e innega-
velmente mais garantidora da consideração devida á primeira authoridade nas pro-
vincias, principalmente quando exercem funeções do poder moderador. » — C.
6 de novembro de 1843, sobre questão suscitada por um oficio do presidente do Mara-
nhâo, Figueira de Mello. —José Cesario, Olinda.

O Sr. Vasconcellos opinou deste modo: « O art. 15 do acto addicional declara
que se um projecto, a que o presidente tiver negado saneção, fòr adoptado tal qual^
ou modiíicado no sentido das razões que elle allegou, por dous terços dos votos dos
membros da assembléa, será reenviado, etc —As palavras dous terços dos votos dos
membros da assembléa comprehendem todos os membros de que ella se deve compor,
— o que mais se aclara, combinadas com as do art. 18 da constituição, que se ex-
prime assim: « Para haver sessão deverá achar-se reunido mais de metade do nu-
mero de seus membros»: ninguém descobrirá differença entre votos dos membros da
assembléa e votos ou numero dos seus membros] e no art. r<S da constituição são de-
signados os membros de que se deve compor a assembléa, que não são só os membros
presentes. Accresce que a constituição quando exige os votos dos membros presentes
o expressa, como no art. 25. « Os negócios se resolverão pela maioria absoluta de
votos dos membros presentes.» O — O principio lembrado pela maioria da secção
de que os ausentes da assembléa não formão casa nem deliberão, pela regra de
direito — Vota absentium accrescwit preesentibus, —procede quando não ha lei expressa,
como o citado art. 15, que expressamente manda contar os dous terços dos votos dos
membros da assembléa, não os limitando aos presentes.

« Nem parece que a constituição no referido art. 15 quiz circumscrever os dous
terços de votos aos dos membros presentes, porque a natureza da matéria exige a
maior madureza na deliberação. Não é em rigor uma regalia o direito de sanecio-
nar: é uma arma defensiva, uma tegide com que o poder executivo defende suas
prerogativas contra os excessos do legislativo; e a não ser ella efficaz, em breve se
confundirão ambos os poderes. Nenhuma efficacia terá o voto, que, além .de limitado,

pôde annullar-se por uma só câmara, e pelos dous terços de votos dos membros
presentes. E' de receiar que não recuem muitos dos que votarão, quando o projecto
foi pela primeira vez adoptado: não faltão homens que, por pertinácia ou por uma
mal entendida coherencia, votão da mesma maneira sobre o mesmo objecto, quaes-
quer que sejão as razões que se lhe opponhão; e pela pouca experiência que temos,

O Este argumento me parece insubsistente á vista do art. 19, que chama de
lei e não projecto a lei não sanecionada; e avista dos arte. 15 e 16, em que o acto
addicional usa indiscriminadamente das duas expressões para significar a mesma cousa.

¦'(**) Este argumento do Sr. Vasconcellos p:ova o contrario do que elle quer. —
Se a constituição marcou esta regra geral para a câmara e senado—quando temos
de interpretar o artigo duvidoso do acto addicional, devemos ir procurar o principio
geral da constituição. — Se a lei quizesse restringi»esse principio, é que o devia
fazer expressamente; e não o tendo feito, segue-se que o deixou subsistente.

B
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ó de esperar que na segunda votação sobre o projecto não sanccionado seja maior
o numero dos que o approvão. Como que ó natural irritarmo-nos contra os obstáculos,
e praticarmos o contrario do que temos feito ou faríamos quando se apresentão.

« A saneção pôde produzir o bem de forrar o paiz a leis pr.judiciaes. Verdade
é que tamb6m ella pôde priva-lo de boas leis; mas compensados 11113 com os outros
inconvenientes, cabe preferencia á lei actual que nos garante o conserva o presente
o o futuro, sobre a que pôde comprometo esses bens.

« Um dos maiores males dos governos representativos procede da instabilidade
das leis; e relevando quanto possa legitimamente evita-la, nenhum expediente se
apresenta*, mais regular e apropriado do que o de uma sancçuo vigorosa; e é de esperar
que esta o seja menos, quando para a sua annulação se exigem dous terços de
votos dos membros presentes, e não dos de toda a assembléa. »

Esta opinião do Sr. Vasconcellos prevaleceu, e foi adoptada no aviso de 28 de
março de 1844, expedido pelo Sr. Almeida Torres ao presidente do Maranhão. Mas
em 1848 foi semelhante aviso revogado, como consta da seguinte communicaçâo feita
pelo ministro Dias de Carvalho á câmara dos deputados:

« Entendendo o governo imperial que no caso de duvida sobre a intelligencia
de algum artigo da lei constitucional de 12 de agosto de 1834, só ao poder legisla-
tivo geral compete interpreta-lo, como é expresso no ait. 25 da mesma lei; e não
se julgando por isso authorisado a sustentar a doutrina do aviso expedido em 28
de março de 1844, ao presidente da provincia do Maranhão, na parte em que decide
que os dous terços de votos de que falia o art. 15 da referida lei se devem contar
com relação ao numero de membros presentes, recebi ordem de S. M. o Imperador
para considerar nesta parte revogada a decisão constante do mencionado aviso, e
levar ao conhecimento de V. Ex. a inclusa consulta da secção do conselho de estado
dos negócios do Império, em virtude da qual se proferira aquella decisão, ponde-
rando-lhe ao mesmo tempo a extrema necessidade de um acto legislativo que rc-
solva sobre este importante objecto, afim de que, sendo tudo presente á câmara
dos Srs. deputados, possa a assembléa geral lixar definitivamente a verdadeira in-
telligencia do citado artigo por uma interpretação authentica do acto addicional á
constituição do Império. Paço, em 28 de junho de 1848.— José Pedro Dias de Carvalho.
— Sr. Io secretario da câmara dos Srs. deputados. »

Eleições.—Podem as assembléas provinciaes legislar marcando a época de suas
eleições ou das câmaras municipaes, ou alterando o prazo em que devem servir os
vereadores ? — Não: porque offendem assim a constituição, legislando sobre matéria
geral e sobre execuções de leis garaes. — C. 21 de agosto de 1843. — Olinda, Vas-
conceitos, José Cesario. — U. 30 de agosto. — Maia. — O mesmo principio está exarado
na C. de Tf de dezembro de 1845, resolvida a 6 de maio de 1846 pelo Sr. Mar-
cellino de Brito.

— Não compete ás assembléas provinciaes conhecer das eleições municipaes e de
juizes de paz, ou annulla-las por irregularidades e vicios, porque isso só compete
ao poder executivo. — C. Tf de outubro de 1844. — José Cesario, Olinda, Vascon-
cellos.—R. 21 de dezembro. — Almeida Torres.

— Não competindo ás assembléas provinciaes, na verificação dos poderes de seus
membros, conhecer da validade das eleições primarias, deve-se adiar a sua reunião

.-.. m
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para quando a câmara dos deputados houver deliberado sobre aquellas eleições*?
Podem ser feitas as eleições das assembléas provinciaes antes de ser conhecido o
juizo da câmara dos deputados sobro a legitimidade dos eleitores?

Estas questões, suscitadas pela presidência do Rio do Janeiro, forão objecto de
uma consulta de 21 de fevereiro de 1848, assignada pelos Srs. Maia, Olinda, Lopes
Gama e Abrantes.

A secção, depois de estabelecer que as assembléas provinciaes não podem conhe-
cer da legulidade do seus eleitores, principio aceito por ellas, que respeitarão
sempre as decisões da câmara (I03 deputados annullaudo eleições de uma provincia
inteira ou de collegios párciaes, acerescenta: « Essa condição do sua existência
mio é um impedimento para quo ellas se nSd reunão antes da decisão da dita
camnra. Ellas teem estado no gozo deste direito; e com effeito algumas se teem
reunido antes daquella época, sem que se lhes tenha contestado a validade dos
actos por ellas praticados, entre oi.tras, as de S. Paulo e Minas, as quaes teem
regularmente suas sessões antes de maio  Qualquer que haja sido o fundamento
com que se tenhão julgado autorisada3 para assim obrar, o certo é que até aqui não
se tem posto em duvida a legalidade das reuniões das assembléas provinciaes antes
da decisão da câmara dos deputados sobre os eleitores. Nem o governo tem im-
pugnado esse direito com que ellas teem encetado os seus trabalhos, e nem ainda
nas câmaras legislativas se levantou uma só voz que o contrariasse. Accrescem as
seguintes razões.

a Os poderes das assembléas provinciaes expirão no fim do anno civil. A pri-
meira que foi eleita depois da lei eontitucional de 12 de agosto que as creou devia
acabar no fim do anno de 1831: isto é expresso. Do principio de 1838 é que a
immediata devia começar a contar o peiiodo de dous annos, acabando em dezembro
de 1839; e assim por diante. Mo posto, se passado aquelle prazo, que termina em
dezembro, não se pôde já reunir a que acaba, e se também não se pôde reunir a

que é novamente eleita até que a câmara dos deputados hi-ja deliberado acerca dos
eleitores, é forçoso que haja uma interrupção de autoridade legislativa provincial
entre o'tempo da que acaba, que é em dezembro, e o da que começa, que não
iode ser senão em rnab do anno seguinte, ou ainda muito depois, segundo a dis-
tancia em que estiver a provincia. Para que se não verifique esta interrupção,
fora necessário ou que a primeira assembléa provincial estendesse seus poderes
além do anno de 1831, ou que a que se lhe seguiu, que devia começar em j&neiro

-de 1838, e acabar em dezembro de 1S39, aos dous annos de sua duração ajuntasse
mais, do anno de 1840, os mezes que vão de janeiro a maio, que é quando se
reúne a câmara dos deputados, ou cs que vão do mesmo mez de janeiro ao da
abertura das assembléas provinciaes, querendo-se suppor ser este o começo do pe-
riodo dos dous annos; o que tudo é contrario ao já citado art. 4o. Seria pois uma
conseqüência desta doutrina que todos os quatro annos houvesse uma interrupção
constante do poder legislativo provincial; o que não parece ser da mente da lei,

que não se pôde suppor ter deixado uma interpolação certa e periódica na existen-
cia dos poderes politicos. Que isto se verifiques uma ou outra vez pela força das
circumstancias, e em casos extraordinários, entende-se muito bem: ahi temos o
caso da dissolução da câmara dos deputados, que então por algum tempo deixa
àe haver representação nacional. Mas isto é extraordinário, e filho da necessidade,
sem que possa servir de argumentação para a marcha regular dos negócios publi-
cos. A cessação de autoridade legislativa nesses casos é uma conseqüência de um
direito que se não pôde contestar, mas que também não se exerce senão em hypo-
theses muito especiaes. A interpolação porém-da que se trata seria scientemente

-calculada, e disposta em épocas ceitas, e determinadas; e isto sem necessidade que
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a aconselhasse, antes com algum perigo por falta de providencias quo poderá exe-
gir o bem da provincia; o que nüo se pôde suppor da sabedoria do legislador.

« So as assembléas provinciaes estão sujeitas a esta condição para o exercício
de suas funeções, segue-se que cilas nüo oxercem, na realidade, os seus poderes
por espaço de dous annos. Começando o periodo de sua duração em janeiro, e
não podendo ellas reunir-se senão cm maio, e na maior parto das provincias
muito depois, deve deduzir-sc daquelle tempo todo o que decorre do mez de janeiro
ató o em que ellas tenhão conhecimento da deliberação da câmara dos deputados,
devendo ficar impedidas entretanto de exercer seus poderes. E assim seria necessa-
rio suppor-so q absurdo de que a lei quo lbcs outorgou dous annos de exis-
tencia seja a mesma que lhes impõe uma condição que os restringe.

« Ainda quando se queira adoptar a idéa de que o bicnnio coincide com a abertura
da assembléa-geral, de modo que a uma legislatura geral correspondão exactamente
duas provinciaes, nem por isso deixão de ter logar os inconvenientes apontados em
conseqüência da distancia das provincias. E se vigorasse o principio de que aquelle
periodo começa no dia em que ellas abrem suas primeiras sessões, além dos inconve-
nientes apontados, se veria mais o seguinte: como ellas teem o direito de marcar a época
de suas reuniões,poderia acontecer que, ou houvesse duas sessões ordinárias em um
anno, ou que não houvesse nenhuma por todo esse tempo. Se, por exemplo, traba-
lhando ellas em março, forem transferidas suas sessões para setembro, ha de aconte-
C3r que em um anno dado ou ha de haver duas sessões, ambas ordinárias, naquel-
les dous mezes, ou que de março de um anno não ha de haver sessão ordinária senão
em setembro do anno seguinte ; isto é, por mais de um anno deixará de haver ses-
são ordinária; o que tudo se oppõe ao art. 4.° Qualquer pois que seja a hypothese
que se figure, subsistem todas as difficuldades apontadas: o que faz ver a necessidade
de que aquella época seja certa e constante, e não esteja dependente ou cio arbítrio
que teem as assembléas provinciaes de marcar o tempo de suas sessões, ou de cir-
cumstancias fortuitas, quaes as do tempo que levão as noticias a chegar ás provincias.

« Se á reunião das assembléas provinciaes deve preceder á approvação dos eleito-
res pela câmara dos deputados, ha de acontecer muitas vezes que as provincias hão
de ficar privadas de representação provincial por espaço de um anno, e talvez mais,
sem que possão trabalhar suas assembléas. Tendo de proceder-se a novas eleições
por terem sido annullados os eleitores, é necessário, para que ellas possão traba-
lhar aquelle anuo, que essa3 novas eleições cheguem á câmara dos deputados em
tempo que esteja reunida. Isto porém é o que não ha de acontecer na maior
parte daà provincias. Tirando o Rio de Janeiro, Espirito-Santo, Santa Catharina, e
talvez S. Paulo, em todas as outras não ha de haver tempo de se concluir a apu-
ração de modo que as eleições sejão remettidas á câmara naquella mesma sessão. O
resultado será que não ha de trabalhar a assembléa provincial no anno em que isto
acontecer, e talvez por muito mais tempo.

« Se porém por um lado se apresentão estas dificuldades, também não deixão de
ser graves e de grande momento os inconvenientes que apresenta a questão conside-
rada por outro lado ; e não são destituídas de fundamento as razões que se offere-
cem em contrario. Se os eleitores não forem approvados, será nullo tudo quanto
houverem praticado essas assembléas ? E se acaso não se puder desfazer o que ellas
houverem decretado ? Não serão implicados graves interesses, e talvez com damno
irreparável ? Não poderá acontecer (que emfim é mister prever todas as hypothe-
ses) que uma assembléa eleita deste modo se aproveite da oceasião para subverter
a ordem publica?

«A' vista de todas estas ponderações, parece de necessidade que o corpo legisla-
tivo dê uma providencia, que, removendo todos os inconvenientes, estabeleça uma
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ordem do cousas que se concilie com a constituição, com os princípios de uma socie-
dado bem organisada, o com as circumstancias particulares do Império. E entretanto

que se não toma essa medida, não parece prudente que o governo aventure um arbítrio,

que pôde trazer sérios embaraços, estabelecendo uma doutrina que vá contrariar a

pratica recebida; convindo por isso deixar as assembléas provinciaes no livro excr-
cicio de seus direitos, de que é de esperar saibão fazer um uso arrazoado.

« As novas assembléas provinciaes forão eleitas pelos novos eleitores. Além de ter

sido essa a pratica nas outras legislaturas, isto se verificou na quo ainda vigora, e
tem de acabar em 3 de maio do anno corrente, não havendo outras cm conseqüência
das duas dissoluções da câmara dos deputados. Occorreu mais a publicação da nova

lei, segundo a qual devião ser feitas todas as eleições dahi por diante. E de certo
não serião as novas assembléas eleitas na conformidade dessa lei, se o fossem

pelos eleitores da actual legislatura, os quaes havião sido eleitos por outra systema.
Não se pôde dizer que ainda vigore a resolução de 9 de agosto de 1821 e de 12 do

mesmo mez do 1S31; porque além de serem restrictas suas disposições, ellas achão-

se «vogadas pela mesma lei com todas as outras disposições relativas ás eleições; e

em virtude dessa revogação geral os eleitores actuaes não podem intervir nas novas

eleições senão nos casos em que a mesma lei expressamente os chama. ; Também

não podia ter applicaçao aos actuaes eleitores a disposição do art. 121 da lei que ha-

bilita os de uma legislatura para as eleições das assembléas provinciaes durante a

mesma legislatura; porque os que ella assim authorisa são os que são eleitos na for-

ma que ella mesma prescreve, e por isso não podião ser os actuaes, que o forão por
um processo differente. Accresce ainda outra razão, e é que estes eleitores jâ havião

eleito duas assembléas provinciaes, que são as de 44 e 45 e de 46 e 41; e podo entrar

em duvida se elles podem eleger tres, como aconteceria se elegessem as novas as-
cembléas provinciaes. Isto posto, se se entende que as assembléas provinciaes conti-

uuem a ser eleitas pelos eleitores novos, como então a boa ordem publica exige

que essas eleições não se facão senão depois de os eleitores serem approvados pela
câmara dos deputados, é necessário que para ellas se marque uma época em que

possa chegar a todas as provincias o conhecimento da deliberação da câmara dos de-

putados, subordinando-se a essa época o começo do biennio de sua duração.

« Parece porém mais simples, e deste modo se removem todos os inconvenientes,

e sem necessidade de uma interpretação do acto addicional, que sejão ellas sem-

pre eleitas pelos eleitores já approvados; que é o que já determina o art. 121 da

lei novíssima. Mas no momento actual, e para que aquelle artigo possa ter uma

éxecueâò regular, faz-se mister, e parece que com esta só providencia ficão conci-

fiadas tidas as dificuldades, que os eleitores da legislatuia que começa em maio

deste anno sejão authorisados a eleger tres assembléas provinciaes; e assim ficará

uma re«-ra certa e constante para o futuro, elegendo os eleitores duas assembléas

provinciaes, e sendo estas eleitas pelos que já houverem sido approvados. E ver-

dade que deste modo vem os eleitores de uma legislatura a eleger uma assembléa

que tem de funecionar em outra legislatura. Mas não se apresenta uma razão para

que haja essa perfeita coincidência de tempo entre as assembléas provinciaes e a

geral: actualmente não existe, e o que mais é, nem é possivel que assim aconteça,

segundo as observações que se íizerão quanto á época do começo do biennio.

« Quanto ao 2o ponto, que versa sobre serem feitas' as eleições das assembléas

provinciaes antes de serem approvados os eleitores pela câmara dos deputados, pa-
rece á secção que são applicaveis a este caso as observações que acaba de fazer quan-
io ao Io; limitando-se por isso a acerescentar que ainda no caso de se julgar que as

assembléas provinciaes não podem reunir-se antes de ser conhecida a decisão da ca-
mara dos deputados, não se seguem' graves inconvenientes de se anteciparem as



eleições, posto que, como a secção já observou, mais regular será quo, nesse caso,
ellas se façüio depois. »

Estas questões forão depois submettidas ao Conselho de Estado pleno.•

Os Srs. viscondes de Olinda, de Abrantes, e MonfAlegro, Lopes Gama, Cor-
deiro, Lima e Silva, e Maia votarão pelas conclusões do parecer, concordes em re-
conhecer a necessidade de submetter a matéria ao polcr legislativo para dar as
providencias, estabelecer o modo pratico de executar a lei, removidos os inconve-
nientes.

O Sr. Paula e Souza, que não concordou com algumas das razões expendidas
no parecer, e duvidou da exactidão de alguns dos factos lembrados pela secção, jul-
gou que somente é preciso uma authentica interpretação do art. 4o do acto addi-
cional.

O Sr. Carneiro Leão, que também não se conformou no todo com o expendido
pela secção, declarou que julgava necessária a interpretação, não do sobredito
art. 4o do acto addicional, mas do disposto no art. 121 da lei das eleições; pois
que foi das disposições desta lei, e não da do acto addicional, que nascerão as
duvidas e difiiculdades a remover; e propunha por isso que esta interpretação se
exigisse.

O Sr. Vasconcellos conveio com a conclusão do parecer da secção de recorrer á
assembléa geral legislativa, sendo assim concebida:

« Que o corpo legislativo dê uma providencia, que, removendo todos os inconve-
nientes, estabeleça uma ordem de cousas que se concilie com a constituição, com
os principios de uma sociedade bem organisada, com as circumstancias partícula-
res do Império. E entretanto, que se não toma. essa medida, não parece prudente
que o governo aventure um arbítrio, que pode trazer sérios embaraços, estabele-
cendo uma doutrina que vá contrariar a pratica recebida; convindo por isso deixar
as assembléas provinciaes no livre exercicio do direito, que até ao presente tem exercido.»

Resultou portanto ser o parecer do Conselho de Estado que fosse a matéria pre-
sente ao corpo legislativo para providenciar a respeito.

Esii|)r-«gos e emi__*ôga_o„ g-__'OTS--eiae3. —§ I. —Um empregado demitti-
do pela presidência pode ser reintegrado por uma lei?—Não.— Eqüivalendo a reinte-
gração á nomeação de um empregado, a lei provincial que o prescreve está em op-
posição com a constituição, que confere ao poder executivo o direito destas nomea-
ções. — C. 8 de maio de 1843. — Vasconcellos-, José Cesario, Olinda. — Confirmada a
doutrina pelo Conselho de Estado pleno no í° de junho de 18Í3.—R. Io de julho.—Maia.

À mesma doutrina foi defendida em outra espécie pela mesma consulta. Tra-
tava-se da lei n. 21 de S. Paulo, de 1842, que mandava continuar em vigor os con-
tratos feitos com estrangeiros para o ensino publico, até que uma medida legisla-
tiva outra cousa determinasse. O Conselho de Estado opinou que «esta lei feria as
attribuições do poder executivo, emquanto este, nomeando interinamente estrangeiros
para o ensino publico, prescrevia ella que esses estrangeiros nomeados continuassem
ainda além dos prazos, e sem embargo das condições estabelecidas nos contratos feitos
com o governo; o que importava uma nomeação de empregados públicos que pela cons-
tituição não compete á assembléa provincial. »

— O professor demittido não póle ser reintegrado- por acto da assembléa, mas
pôde dar queixa contra o acto da presidência ao poder competente, ou interpor
recurso para o Conselho de Estado. — C. 15 de julho de 1850,— Maia, Paula Soma,
Olinda. — R. 3 de agosto.— Monf Alegre.

§ II. — As demissões ciadas pelos presidentes não dependem de approvaçâo das
assembléas. Assim o declarou a C. de 24 de março de 1844, ^ssignada pelos* Srs*.
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J-psé Cesario, Olinda e Vasconcellos, o resolvida a 24 de julho pelo Sr. Almeida Tor-
res, taxando de inconstitucional uma lei de Sergipe quo approvára demissões dadas
pelo presidente da provincia.

§111.— Uma lei do Sergipe mandou que os professores de latiuidade, cujas ca-
deiras ficavüo supprimidas, fossem impossados pelo governo provincial no exercido
das que estivessem vagas, independente de novo exame. A C. de 23 de outu-
bro de 1843 (Olinda, Jo3é Cesario, Vasconcellos), confirmada pela de 18 de janeiro
de 1844 do Conselho de Estado pleno, e resolvida a 14 de fevereiro pelo Sr. Almeida
Torres, declarou que o podia fazer, e estabeleceu o seguinte principio: « As assem-
bléas provinciaes, quando supprimem empregos, podem ordenar que os empregados
quo os servião vão oecupar outros da mesma natureza que se acharem vagos, por-
que nisto não fazem uma verdadeira nomeação, mas prescrevem simplesmente regras
para as nomeações, que é o para que estão authorisadas pelo § 11 do art. 10 do acto
addicional. »

§IV. —Um professor, cuja cadeira foi supprimida injustamente pela assembléa
provincial, tem recurso para o governo contra a execução dessa lei?— Não. — C. 12
de junho de ISii. — Mon£ Alegre, José Cesario, Vasconcellos. — R. 13 de julho.— AU
meida Torres.

§ V.—E' de direito publico brasileiro que não podem servir officios públicos os
menores de 25 annos. —C. de 1G dôíaarçQdelS^
— R. a Yl. — Marcellino [de] Brito.

§ VI. — Uma lei do Ceará determinou que os empregados provinciaes, á excepção
dos empregados do corpo policial e da secretaria da presidência, só pudessem ser de-
mittidos nos casos do art. 166 do código criminal ou por sentença. — Era inconsti-
tucional ? — Não. As assembléas não podem legislar contra as determinações das
leis geraes.. Porém são inteiramente livres, guardadas sempre as restricções da
constituição e da sua reforma, nas matérias peculiares de sua competência; e nestas
podem até instituir regras diversas das que são mandadas observar nas leis geraes.
C. de 31 de outubro de 1845. — Olinda, José Cesario, Vasconcellos. — Aviso de
24 de novembro de 1845 ao presidente do Ceará.

§ VIL—Sobre Empregados das secretarias, JuUlações, Aposentadorias, etc., veja-se
nos logares competentes.

Estradas. — Sobre uma lei da Bahia que estabelecia a obrigação que teem os
sesmeiros de dar passagem pelas suas terras e de conservar transitaveis todos os
caminhos que por ellas passarem, opinou a secção: « Não ha duvida que, segundo
a letra e espirito das leis imperiaes, o domínio das terras no Império só podia fun-
dar-se em concessões de sesmarias; mas tem prevalecido a jurisprudência de que
posses são também títulos legítimos de adquirir; e estas se não teem entendido su-
jeitas ao ônus das estradas. O facto é que sendo muito pesado o serviço das estradas,
cahiu em desuso ha tanto tempo, que revivê-lo hoje é acto tão odioso que compro-
mette o bom conceito de que goza qualquer authoridade, sem nenhum interesse
publico. Accresce que propriedades ha por onde podem passar tantas estradas que
as depreciem, e que talvez não produzirão quanto se tem de despender para as con-
servar. Finalmente, o imposto que exige, —não dinheiro,—mas serviços pessoaes,—
a nâo ser o da milieia, é tão desigual que rara vez pode ser justificado. » — C.
13 de novembro de 1815. — Vasconcellos, José Cesario, Olinda. R. 10 de dezembro.
— Alves Branco.

Exer cicio da medicina e da pitar macia, — O acto addicional em nenhum
de seus artigos authorisou as assembléas provinciaes a conceder a alguém, por suas
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leis, a faculdade do curar ou do exercer a pharmacia; ao contrario ahi está .o
art. 10 do mesmo acto addicional provando esta asserção, quando no § 2o lhes
prohibe legislar sobre as faculdades de medicina; o a lei de 3 de outubro de 1832,
que creou estas faculdades no Império, expressamente dispõe no art. 13 que, sem
titulo conferido ou approvado pelas ditas faculdades, ninguém poderá curar, ter
botica, etc, emquanto disposições particulares quo rrguiem o exercício da medicina
não providenciarem a este respeito. - C. 15 de junho do 1843.—José Cesario, Olinda.
Vasconcellos. -R. em 5 de julho. -Maia.

Festa provincial. — AC. de 12 do novembro de 1343, tendo presente
uma lei provincial de S. Paulo que declarava dia de festa provincial o da chegada
do Imperador aquella provincia, não fez observação alguma sobre ella. — Entretanto
a C. do 1 de novembro de 1845 declara que o acto addicional não conferiu ás
assembléas provinciaes authoridade para decretarem dias de gala provincial.

Funecionario gmliHco deputado província*. —« Não ha lei que obrigue
a um funecionario a ir exercer funeções legislativas, sob pena de que o não fazendo
nenhum ouíro emprego poderá servir emquanto a assembléa provincial estiver reu-
nida. Assim um juiz de direito pôde deixar de comparecer na assembléa provincial
e continuar no exercicio de suas funeções. »—C. 1G de março de 1847. — Vascon-
céllos, Olinda, Monf Alegre.—U. 11 de março. — Marcéllino de Brito.

— « Pelo art. 23 do acto addicional não é vedado ao membro da assembléa pro-
Wncial, que não comparece, exercer qualquer emprego publico que tenha durante
as sessões da mesma; porém sim não accumular o exercicio das funeções de le-
gislador provincial com outro emprego. » — C. 27 de março de 1847. — Os mes-
mos. — Aviso de 16 de abril de 1847 ao presidente de Minas approvando esta
doutrina.

Como a esta questão se prende outra, que suscitou grande discussão no paiz,
vamos historia-la no ponto de vista do Conselho de Estado. Embora não entenda
com as assembléas provinciaes, é todavia de summa importância.

A circular de 9 de abril de 1844, do ministro do império Almeida Torres, declarou
que durante os trabalhos do senado e câmara dos deputados não podião continuar
no exercicio de seus empregos aquelles de seus membros que não viessem tomar
assento. A controvérsia a que deu logar semelhante declaração fez com que em
1846 fosse ella sujeita ao Conselho de Estado pleno.

A sessão teve logar a 6 de agosto. A maioria, composta dos Srs. Olinda,
Mont'Alegre, Cordeiro Torres, Lima e Silva, José Cesario e Vasconcellos, sustentou
e lavrou o seguinte parecer:

« No caso de um membro do corpo legislativo, que fôr ao mesmo tempo empre-
gado publico, não tomar assento na sua câmara, só deve cessar o exercicio de seu.
emprego quando, tendo elle apresentado suas escusas á câmara de que é membro,
esta as não admitte.

« Se porém a câmara ou lhe dá expressamente licença seja para não entrar em
exercicio, seja para a deixar quando já tenha tomado assento; ou ainda se ella
guarda- silencio sobre a ausência, tenha <m não dado parte o membro ausente do
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motivos que para isso tinha, então podem entrar no exercicio de seus empregos, ou
continuar no em quo já se achão, apezar de estarem abertas as câmaras, e em• efíectivo trabalho.

« O art. 32 da constituição ó o. que regula a matéria. O que elle determina é
quo o senador ou deputado, quando estiver no exercicio de suas funeções legislativas,
não exerça emprego nenhum: mas isso não implica que, uma vez que não entre
no exercicio dessas funcçõos, não possa continuar no do emprego que tem. A cons-
tituição torna incompativel o exercicio de qualquer emprego publico com o das
funeções legislativas, mas não prohibe aquelle no caso de se não verificar este.
Ella não veda ao senador ou deputado o exercicio de seu emprego durante um
tempo determiuado; o que prohibe somente é que se exerção ao mesmo tempo, é
que se accumulem as funeções de senador ou deputado com as de empregado publico.

« As próprias palavras d > artigo abonão esta intelligencia — Emquanto d\ir
rarem as funeções de senador ou deputado. — Desta expressão se serve a constituição
quando se refere ao exercicio em si mesmo, e não ao tempo que deve durar esse
exercicio: tal é o caso dos arts. 29 e 30. Quando porém quer tratar do tempo
emprega-os termrs—sessão ou depiUação-,— como se pôde verificar pela sua leitura.
Se a constituição quizesse prohibir o exercicio do emprego durante os trabalhos le-
gislativos, não se serviria de uma expressão que em outros logares é tomada em
outra accepção.

« Um senador ou deputado pôde ter muitos motivos, e bem justificados, para não
vir á corte, sem que por isso se possa dizer que está impossibilitado de exercer nm
emprego na provincia era que se acha. Sua saúde pôde muito soffrer com o clima
do Rio de Janeiro, e até nem lhe permittir que se exponha aos incommodos de uma
viagem, ou por mar ou por terra. Nesse caso fora uma crueldade declara-lo sus-
penso do exercicio do seu emprego, e priva-lo assim do recurso único que talvez
tenha para sua mamtença. Se a constituição o prescrevesse, força era obedecer-lhe;
mas nem isso se acha expresso, e nem razão plausivel se apresenta que induza a
entendê-lo assim. A pratica observada até aqui é méis um argumento em con-
íirmação desta doutrina. Os senadores ou deputados que são empregados públicos
continuão no exercicio de seus empregas até o momento em que vem tomar assento
nas suas respectivas câmaras, ainda que estas já estejão em effectivo trabalho; e
os que se retirão entrão logo no exercicio dos que teem, ainda antes do encerra-
mento das mesmas. E não se pense que este ultimo caso é authorisado pelo direito
que a constituição outorga ás câmaras de dar licença aos seus membros para ir
exercer empregos, quando o peça a segurança publica ou o bem do estado, porque
este caso é especial, e não é este o fundamento das licenças ordinárias, de que se
trata.

« Não se entenda porém que fica inteiramente ao arbitrio do senador ou depu-
tado vir tomar assento na sua respectiva câmara e continuar livremente no exer-
cicio do seu emprego. As câmaras teem o direito incontestável de examinar os
motivos da ausência de seus membros e de conceder-lhes ou negar-lhes licença.
Se ellas a concedem expressamente, não ha razão para sua suspensão: se guardão
silencio sobre sua ausência, consentem no facto; e a nenhuma authoridade compete
examinar o motivo por que assim obrão; e como só ellas são as competentes para
julgar do caso, também só ellas podem declarar as conseqüências que possão
ter logar.

« Quanto aos emrregos de mera commissão, tem o governo a faculdade ampla
de declarar aos que os oecupão que cesse seu exercicio durante as sessões das
câmara?2, ainda no caso de não virem tomar assento. Amoviveis, como são, estão
sujeitos estes empregados ás regras que bem aprouver ao governo prescrever-lhes
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quanto ao tempo de seu exercicio. Podendo demitti-los Hvromente, pôde igualmente
suspender-lhes o exercicio em uma hypothese dada que venha a veriflcar-se.

« Quauto ao exercicio dos empregos ecclesiasticos (questão movida pelo arce-
bispo da Bahia) a regra geral os comprehende, ainda que sejão de jurisdicçfto e
funeções espirituaes. Não ó pois a natureza particular do officio o que legitima a
continuação do exercicio destes empregos no tempo dos trabalhos legislativos, mas
sim o não haver lei quo o defenda. »

O Sr. Paula e Souza concordou, mas com as seguintes explicações: « Que a
circular do governo devia ser cumprida, não só a respeito do3 empregados amovi-
veis, mas de todos pag03 pelo estado; e que só devião ficar fora das disposições
da circular quando dispensados ou excusos pela sua respectiva câmara.»

O Sr. Maia concordou com as idéas acima expendidas; entendendo porém que
ao governo não cabe decretar penas para um caso que não está marcado no código
criminal, qual seja a da suspensão do emprego quando o deputado ou senador não
vem ás câmaras: mas tão somente ordenar que o senador ou deputado faça pre-
sentes á sua respectiva câmara as razões de sua impossibilidade de comparecimento,
dentro de determinado prazo, e que concorra immediatamente quando taes razões
não forem attendidas, sob pena de desobediência, prevista geralmente pelo art. 128
do código criminal.

O Sr. Almeida Torres rejeitou todas as idéas acima expostas, adherindo sim-
plesmente á doutrina da circular que expedira.

O Sr. Carneiro Leão divergiu da maioria em um sentido, entendendo que a
disposição da constituição, emquanto prohibe a accumulação de outros empregos que
não sejão os de ministro ou conselheiro de estado com as funeções de senador ou
deputado, não comprehendia os empregos ecclesiasticos de arcebispo e bispo. Esses
empregos podem ser exercidos accumuladamente, e de facto o tinhão sido quer pelo
fallecido bispo do Rio, quer pelo actual, e mesmo pelo arcebispo da Bahia, que todas
as vezes que fora deputado tinha conservado o governo de sua diocese, dirigindo-a
pelos seus delegados, a quem transmittia da corte as suas ordens. Quanto aos em-
pregados civis, julgou insustentável a circular de 1844, entendendo que somente ás
respectivas câmaras pertencia dar as providencias necessárias para o comparecimento
dos seus membros, os quaes podião ficar nas provincias enviando-lhes as suas
escusas.

A resolução desta consulta, tomada em 19 de setembro de 1846 (Marcellino de
Brito) aprovou-a « pelo que diz respeito ao exercicio dos empregos públicos em
geral, cumprindo porém que o empregado publico, membro do corpo legislativo,
impedido de comparecer á sessão, o participe á respectiva câmara, solicitando delia
a competente escusa. » Pelo que respeita aos bispos e arcebispos, a resolução mandou
sujeita-la ao conhecimento e decisão da assembléa geral legislativa.

Expediu-se circular ás presidências a 22 de setembro sobre a primeira parte.

i:í/>._;|;

Já que tocámos neste assumpto completaremos a matéria citando outra con-
sulta a respeito dos deputados geraes empregados públicos.

A 28 de novembro de 1843 foi submettida á secção do Império, composta dos Srs.Vasconcellos, José Cesario e Olinda, a seguinte questão:
« Pôde o professor de uma faculdade, que é ao mesmo tempo deputado geral,reger a sua cadeira, ainda que gratuitamente, durante o tempo das sessões da câmara?»
A secção respondeu negativamente. Eis-aqui a sua resposta:« Não, — á vista

do art. 32 da constituição, cujo intuito foi obrigar o representante da nação aoecupar
todos os seus momentos no desempenho das altas funeções deste. cargo. A excepção
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feita em favor doa ministros e conselheiros de estado não contraria o intento do
legislador constituinte; pelo contrario, sendo um dos principaes deveres dos ministros
a proposição o discussão de leis, e cumprindo ao Conselho de Estado auxilia-los em
tão importante tarefa, fora contradictoria a lei so os não exceptuasse du disposição
geral, attentas as de ordinário idênticas occupações do ministério e do corpo legislativo.

a Sem duvida que é livre a qualquer ensinar medicina no Império, como o
declara a lei de 3 de outubro de 1832 no art. 33; e por conseguinte não pôde
ser vedado ao Dr. Paula Cândido, ainda quando offectivamento occupado nos tra-
balhos legislativos: mas ó igualmente certo que o governo o não pôde reconhecer
duronte esta occupação como professor da escola. Portanto, assim como não seria
permittido a qualquer particular ir ensinar physica na escola de medicina, tal fa-
culdade não pôde competir aquelle doutor duranto o seu impedimento legal. Além
de que, necessariamente' se havia de adoptar um destes expedientes, — ou conside-
ra-lo como um particular lendo physica, e então cumpria dar-lhe um substituto e
tornar-se assim desnecessário, o seu magistério; ou considera-lo professor contra a
letra da constituição. E prevalecerá necessariamente uma destas considerações, por-
que o professor não se limita a ler; tem demais obrigação de apontar as faltas
dos discípulos, notar seu aproveitamento, e informar ao director e á congregação a
este respeito, authoridade que não cabe ao professor particular, como devia ser con-
siderado o Dr. Paula Cândido.

« Assim não pôde elle continuar a exercer, durante a sessão legislativa, o
sobredito. magistério, embora espontaneamente e sem perceber vencimento algum. »

Gala provincial* — V. Festa provincial.
Guarda nacional.—Não podem as assembléas provinciaes legislar sobre ella,

nem marcar meio soldo aos officiaes que se reformão. — C. 30 de outubro de 1845.
— José Cesario, Olinda, Vasconcellos. — R. 6 de maio de ISiQ.— Mar cellino de Brito.

Por esta occasião enunciarão os Srs. José Cesario e Vasconcellos que os officiaes
da guarda nacional erão temporários pela natureza mesma desta instituição. O Sr*
visconde de Olinda contrariou este principio.

Guarda dos domingos. — Podem as assembléas provinciaes legislar para que
se fechem as casas commerciaes aos domingos e dias de guarda? —Não; este ob-
jecto é privativo do poder ecclesiastico e do governo geral quando admitte no Im-
perio os decretos da igreja. — C. 22 de setembro de 1846. — Monf Alegre, José
Cesario, Olinda.—M. 26 de setembro. — Marcellino de Brito.—C. Io de fevereiro de
ISfá.—Sapucahy, Olinda, MontAlegre.— & n de fevereiro. — Pedreira.

Gráo de nacliarel. — V. Bacharel em letras.
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impostos de importação. — Todos os pareceres da secção. do Conselho de
Estado são unanimes em taxar de inconstitucionaes e revogaveis pela assembléa
geral as leis provinciaes creando impostos de importação, debaixo de qualquer for-
ma que lhes dêem.

'.^..V" -;%V' '.w- »'.¦•: - '..'¦¦¦ ¦. .».Í>.',----:V''".-

^f.^;-:::^'^'':r'''^;V?l^:'.âÍ^Í^
¦ 

• ¦ 
¦¦¦ 

'

¦¦. ¦ ¦' 
.

-



,„ mm., i_ili-riM!ril|iJlMã|lll*^'l»1«Í*'ri"'1 r.r-.—.r[- — ... ,.., ,

— to —

Ha, porém, uma espécie, que deu logar a duvidas no animo da secção. « Sendo
esses impostos (diz a secção) decretados como municipaes, que podem sem oífensa

da constituição recahir era objectos que entrem cm um município exportados de
outros da mesma província, e nio sendo claro que aquella disposição se refira a

estes ou aos exportados também de outras províncias , antes comprehende a todos
era sua generalidade, torna-so indispensável uma declaração legislativa que firme o

direito sobre a matéria. » -C. 9 de novembro de im.-Araújo Vianna, Monte-

Alegre, Abrantes. — U. 9 de novembro. —Pedreira.

industria.-Não sendo attribuição das assembléas provinciaes providenciar
sobre a industria, é evidente que as inspecções do assucar e de algodão por ellas

estabelecidas não teem apoio na lei fundamental do estado. — C. 3 de julho do

1843, confirmada pela do Conselho de Estado pleno de 20 de julho.-R. 9 de ngosto-Maia-
Não podem as assembléas provinciaes legislar sobre industria. - C. 31 de julho

de 1843 sobre a lei %. 187 de 1812 da Bahia, que concedera um privilegio para
a construcção de machinas pa^a a moagem de cannas, e sobre a lei n. 190 da
mesma provincia, nuthorisando a despeza com mestres de fabricar assucar e fazer
fornalhas, etc. - Vasconcellos, José Cesario. - O Sr. visconde de Olinda opinou que
o principio de que as assembléas provinciaes não podem legislar sobre a industria
não devia ser tomado em sentido tão lato que se julguem, por esta só razão, m-
competentes para muitos objectos comprehendidos debaixo daquella expressão gene-
rica que sejao de interesse meramente provincial. Não se pôde suppor que as assem-

bléas provinciaes são menos authorisadas em relação ás províncias do que o são em

relação aos municípios sobre propostas das respectivas câmaras municipaes. - Esta
consulta foi submettida á decisão do poder legislativo.

O mesmo principio da maioria da secção se encontra na C. de 13 de no-

vembro de 1845 sobre uma lei da Bahia, que providenciava para o melhoramento da
cultura do tabaco e aperfeiçoamento do fabrico dos charutos; na C. de 30 de

outubro de 1845, sobre uma lei do Espirito-Santo, que promettia um prêmio ao
iutroductor de machinas para melhorar o fabrico do assucar; na C. de 18 de

novembro de 1846 sobre uma lei de Sergipe que concedera um conto de réis para
a plantação da baunilha; e em outras. — V. Privilégios.

inspecção das fabricas de algodão, etc— V. Industria.

Juramento e posse dos presidentes de província. — Quando está
reunida a assembléa provincial, e procura por frivolos pretextos impedir a posse
dos presidentes ou vice-presidentes da provincia adiando o juramento que devem <

prestar perante ella nessa hypothese, como o ordena o art. 10 da lei de 3 de
outubro de 1834, —o que se deve fazer?—Não cabe nas attribuiçôes do governo re-
solver esta questão, porquanto a dita lei ordena que tal juramento seja prestado pe-
rante a assembléa provincial, e o presidente não pôde entrar em exercicio sem

prestar juramento. Só o corpo legislativo é que tem a faculdade de revogar o pre-
ceito da lei e de substitui-lo por outro, como por exemplo, que tal juramento seja

prestado nas mãos do Imperador ou em qualquer das câmaras municipaes da respec-
tiva provincia que o Imperador designar. —C. 17 de março 1849. —Maia, Galvãof
Vasconcellos. - Foi remettida á câmara dos deputados em maio de 1849.



*ft

— Sendo os presidentes de nomeação imperial e os primeiros delegados do poder
nas províncias, não cabe nas faculdades das assembléas provinciaes prescrever-lhes
a fôrma do juramento que devem prestar. Ainda que por lei nSo está determinada
essa formula, como convém que esteja, não ó isto uma razfo para quo as assem-
bléas exerção direitos que lhes não competem. — C. 10 de julho 1850. — Olinda, Maia,
Paula e Souza. — R. 20 de julho. — Mont Alegre.

Leia nao sujeitas u saneção. — Podem ser suspensas as leis provinciaes da
natureza daquellas que não são sujeitas á saneção, quando offendem a constituição, ¦

aos impostos geraes, aos tratados, ou aos direitos das outras proviucias? —Sim,

porque as mesmas razões que concorrem para ser suspensas as dependentes de
saneção, nos casos acima indicados, militão para a suspensão das leis independentes
de saneção. — C. de 8 de novembro de 1845.— Vasconcellos, José Cesario, Olinda. — R.
10 de dezembro de 1845. — Alves Branco.

E quando offendem os interesses da provincia, na opinião do presidente ? —
Não; porque então nem podem ser suspensas as que são sujeitas á saneção, uma
•vez que a assembléa as confirme por dous terços. — Idem.

E no caso em que a receita provincial seja empregada em despeza municipal,
— fica a lei sujeita á saneção?—Se a receita é provincial e não municipal, é
evidente que não pôde ser considerada como municipal senão no emprego, e não na
sua natureza e condições de existência. — Idem.

O que se deve fazer no caso em que o presidente submetta uma lei á as-
sembléa geral e ao governo, nos casos acima indicados, e a assembléa provincial
en'retanto a mande publicar por ter sido votada pelos dous terços?—Incumbe ao
presidente da provincia fazer publico e notório aos habitantes delia o oceorrido, e
declarar que nem as authoridades nem os particulares as devem cumprir e observar9
sob pena de serem considerados executores de ordens illegaes.— Idem.

O presidente da provincia não pôde negar saneção ás leis do orçamento
municipal, ainda que nellas venhão enxertadas disposições que por sua natureza
dependerião de saneção presidencial. — C. 15 de setembro de 1848. — Limpo de
Abreu, Olinda, Galvão.

Sobre uma lei da provincia de Sergipe, de 1848, que transferiu o logar de uma
feira sem precedência de proposta da câmara municipal, a C. de 10 de novembro
daquelle anno (Galvão, Vascancellos, Limpo de Abreu) expoz que não era caso de
recusa de saneção, visto que a resolução da assembléa não era do numero daquellas

que necessitão de saneção, nem pelo art. 20 do acto addicional cabia á assembléa

geral prover de remédio, ainda que o acto da assembléa provincial fosse evidente-
mente illegal. — R. 18 de novembro de 1848. — MontAlegn.

_Lel não sanccloiiada. — Como se publica? —A lei a que o presidente da
provincia não denegou saneção nos dez dias, ou que foi adoptada pelos dous terços
dos votos, e o presidente da provincia recusou sanecionar, — deve ser publicada em
nome da assembléa e assignada pelo presidente delia, como seu legitimo órgão, na
fôrma do art. 19 do acto addicional. — C. citada no artigo Dous Terços. — V.
Saneção, Dous Terços, Discussão, etc.



."!.'¦¦ ¦. 
"'

___BMÉ*M****1**—*—^M~ "" *"r**?,~s'^ friwawii^flps^
.»>ial(-u»..»u:«i

...:¦¦

- tf —

Uma lei nfio «anccionado, modificada pela assembléa provincial, embora não o
seja no ponto essencial, pôde passar por uma votação ordinária se foi apresentada
como projecto novo, e também pôde ser não sanecionada pela presidência do mesmo
modo. — C. 21 de dezembro de 1854.—Olinda, MoníAlegre, Sapucahy.

Libertos e pardos livres. — São inconstitucionaes quaesquer disposições
que facão distineções odiosas relativamente aos cidadãos brasileiros pardos ou libertos»
como seja exclui-los de pertencer a uma irmandade, etc. — C. 18 de setembro de
1849. — Maia, Galvão, Vasconcellos. —R. 2±àQQ\it\ibvo.—Mont'Alegre.—C. 8 de outu-
bro de 1850. — Maia, Olinda, Araújo Vianna.-R. 11 de outubro.— Moní Alegre.

Licenças. — Sua concessão aos empregados não compete ao3 corpos legisla-
tivos. A estes só compete a concessão do3 vencimentos. — C. 31 de dezembro de
1855 — Monf Alegre, Olinda, Sapxmhy.

No mesmo caso das aposentadorias devem ser consideradas as licenças a
empregad03 publico3 sem tempo determinado ou por longo espaço de annos.—
C. Io de agosto de 1851. — Maia, Araújo Vianna, Olinda. — R. 24 de setembro.—
Monf* Alegre. — C. 15 de novembro de 1852.

Loterias.— Leis sobre loterias teem sido iniciadas no senado, prova incontes-
tavel de que estas não podem ser classificadas entre os impostos. Sendo pois o

produeto das loterias uma renda geral que não foi concedida ás assembléas provin-
ciaes, é evidente que lhes fallece authoridade para as concederem. — C. 18 de
novembro de 1846. — Vasconcellos, Olinda, Moní Alegre.—mo foi resolvida.

Entretanto, tendo a consulta de 11 de janeiro de 1844 apresentado um projecto,
que depois foi convertido no decreto de Ti de abril desse anno, regulando a extracção
das loterias, na consulta de 11 de novembro de 1845 sustentou-se a doutrina de que
esse decreto obrigava em todo o Império, mesmo para as lotenas provinciaes. E aC.
de 8 de março de 1855 (Olinda, Sapucahy, Monf Alegre) estabelece que o regula-
mento geral deve preferir aos provinciaes, porque havendo impostos geraes a cobrar-
se de todas as loterias e interesses de ordem e moralidade publica a zelar-se na
sua extracção, é do direito e obrigação da administração geral o regular a matéria.

— Não é fora de propósito consignar aqui o seguinte principio adoptado para uma
hypothese de loterias concedidas pelo corpo legislativo geral, o qual pôde ter ap-

plicação em hypothese idêntica de loterias provinciaes:
«Quando o corpo legislativo vota loterias para melhoramentos de uma fabrica

ou manufactura, só pode o governo realizar aquella graça depois que o concessio-
nario mostre que de facto tem a fabrica, e que está em effectivo serviço, e que
demonstre, perante quem o governo designar, os melhoramentos que pretende fazer
e as vantagens que delles espera. Este exame deve preceder á concessão e ex-
tracção da loteria. » — Voto em separado do Sr. Vasconcellos a 20 de novembro
de 1843, approvado a 43 de dezembro pelo ministro Maia. — Forão vencidos os Srs.
Olinda e José Cesario, que estabelecião o seguinte: « Todas as vezes que forem
concedidas loterias para estabelecimento de fabricas ou para seu melhoramento, os
concessionários serão obrigados a mostrar perante a pessoa que para isso fôr no-
meada que foi o seu produeto ejfectivamente empregado segundo os fins da concessão,
wiarcando-se para isso um prazo não menor de um anno: no caso contrario, per-
derão o direito ás que faltarem, e reporão o produeto liquido da de que não tiverem
dado conta. ;i

Por esta oceasião creou-se o logar de inspector das fabricas protegidas no mu-
nicipio da corte, pelo decreto de 3 de janeiro de 1844. ,
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magistrado*. — V. Processo de responsabilidade.

mão mor Ia* — V. Colorações e Bens.

matricula de barcog. — Não podem as assembléas provinciaes legislar a
semelhante respeito, que ó da competência dos regulamentos geraes. — C. 21 de
agosto de 1843. — Olinda, Vasconcellos , Josè Cesario. — R. 30 de agosto. — Maia.

mineração. — É matéria de administração geral.—C. 15 de novembro de 1852.—
— O carvão de pedra deve ser considerado na classe daquelles mineraes cuja

propriedade se entende reservada ao Estado nas concessões das sesmarias? ou deve
pertencer ao proprietário do solo onde fôr encontrado? —Está comprehendido na dis-
posição geral da lei que reserva ao Estado a propriedade do3 mineraes; mas não se
pôde negar ao proprietário do solo todo e qualquer direito aos benefícios que pos-
são resultar dessa riqueza escondida nas entranhas da terra. Nas legislações moder-
nes concedem-se-lhes certas vantagens, as quaes é justo que igualmente se outor-
guem entre nós. Mas para isso é necessária uma lei especial que assim o disponha,
e que determine o modo e as concessões das condições. — C. 31 de julho de 1854. —
Olinda, Mont'Alegre, Araujo Vianna.

Navegação costeira e de rio«# —A navegação costeira não pôde jamais
ser considerada objecto provincial, ainda mesmo que ella se dirija de um porto para
outro da mesma provincia. A navegação no interior da provincia, de que falia
o § 8o do art. 10 do acto addicional, sobre a qual podem legislar as assembléas
provinciaes,— com excepção, que sempre se deve entender daquella que não per-
tença á administração geral do estado,— não comprehende a que se faz do porto
de um rio ao de outro, uma vez que tenha de correr a costa, a menos que não se
queira inverter o sentido obvio das palavras. Esta doutrina, clara em si, já está
reconhecida pela lei n. 51 da assembléa geral de 9 de outubro de 1835, que revogou
a provincial do Rio de Janeiro de 14 de abril desse mesmo anno, a qual concedia
a uma companhia formada por J. H. Freese navegação exclusiva por vapor dos
rios Parahyba e Macahé para o porto da capital. — C. de 21 de agosto de 1843. —
Olinda, Vasconcellos, Josè Cesario. — R. 30 de agosto. — Maia.

— A navegação de um rio que atravessa mais de uma provincia não pôde ser
objecto de privilegio para ser dado pelas leis de uma dellas. — C. de 3 de dezembro
de 1841 — Olinda, Lopes Gama, Maia. — R. 24 de janeiro de 1849. —Monf Alegre. —1
V. Matricula de larcos.

Orçamentos. — A C. de 3 de julho de 1843, roborada pelo Conselho de Es-
tado pleno a 20 de julho, estranhou que na lei do orçamento provincial de Per-
nambuco se accumulassem disposições heterogêneas que devião ser objecto de actos
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legislativos diversos, taes como a authorisaçSo ao presidente para arrendar casas para
lyceus e collegios, a annexação de freguezias a municípios, uma disposiçfío
sobre amanuenses da contadoria provincial, a isenção de multas a arrematantes de
obras publicas, a authorisaçSo para regular a administração dos bens de orphãos, etc.

— Quando, apezar de prorogações, a assembléa provincial não haja votado a lei
do orçamento, que alvitre deve seguir o presidente dá província ? — Deve mandar
arrecadar a renda no próximo futuro anno financeiro pela ultima lei provincial que
estiver em vigor, e fazer dentro do3 limites nella estabelecidos todas as despezas
que forem indispensáveis. — C. 4 de novembro de 1852. — Maia, Araújo Viana.

Esta doutrina já tinha sido emittida pelo aviso de 15 de novembro de 1836, e
aceita pelo aviso de 20 de outubro de 1851.

OrpiifioH — V. Bens de orphãos.

Pensões. — A inconstitucional idade das pensões decretadas pelas leis provinciaes
tornou-se uma doutrina incontroversa depois da lei geral de 22 de março de 1843.—
C. 27 de fevereiro de 1844. — Vasconcellos , MonfAlegre,, José Cesario. — R. 18 de
março. — Almeida Torres.

A lei citada revogou uma de Sergipe que concedia pensão..

Postura municipal. — Não pôde ser revogada pela assembléa provincial, sem
que preceda proposta da respectiva câmara. — C. 31 de julho de 1843. — Vasconcel-
los, Olinda, José Cesario. — R. 11 de novembro. — Mata.

Competência dos presidentes de provincia. — « 1.° — Às posturas das câmaras munici-
pães, segundo a lei do Io de outubro de 1828, erão executadas logo depois de fei-
tas; porque es.a lei no art. 12 lhes- dava vigor, ainda que só por um anno, em-
quanto _ão fossem confirmadas.

« 2.° — A' assembléa geral legislativa na provincia do Rio- e aos con-selhos geraes
nas outras províncias competia, por virtude da sobredita lei no artigo citado, não só-
mente o direito de as confirmar, como tan>b<-im o de as alterar ou revogar.

« 3.° — Este direito continuou até hoje em seu intebo vigor, porquanto o decreto de
25 de outubro de 1831, alterando aquella lei primitiva, apenas dispoz que as postu-
ras municipaes não possão ser executadas sem approvaçâo, e authorisou também aos
presidentes para exercê-lo, se ao tempo em que forem feitas não- se acharem reuni-
das a assembléa geral legislativa e as provinciaes, pelas quaes forão substituídos
òs conselhos geraes.

« Assim pois, um presidente dè provincia obra com authoridade legal modificando
algumas posturas municipaes que lhe são submettidas. Não pôde proceder a intel-
ligencia contraria. Para isto fora mister que o decreto de 25 de outubro de 1831
negasse aos presidentes, ou por qualquer modo lhes restringisse expressamente, o di-
reito que por virtude do mesmo decreto a câmara municipal reconhece na assembléa
provincial.

« A utilidade que da observância das posturas pôde resultar ao bem peculiar de
eada um dos municípios em que forem formadas é o motivo que, conforme o sobredito
decreto, deve mover os presidentes a manda-las executar promptamente: e eis mais
um argumento para prpvar-se que seria incoherencia na lei dar aos presidentes só-
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mento a faculdade de approvar ou rejeitar simplesmente posturas municipaes, que
ou nâo seriâo rejeitadas, ou serião approvados com maior utilidade publica, se lhes
competisse, como compete, o direito de os aperfeiçoar, modificando-as com quasquer
alterações. — C. de 12 de setembro de 1843 sobro questão movida entre a câmara mu-
nicipal da capital do Ceará e o presidente daquella provincia, Silva Bittancourt.—
José Cesario, Vasconcellos, Olinda. — R. 4 de outubro. — Maia. Expediu-se a 9 de
novembro uma portaria neste sentido á câmara municipal-

Entretanto na C. de 14 de julho de 1856 , a respeito dos actos legislativos da
provincia do Rio de Janeiro, observou o Sr. Olinda o seguinte: « Aos actos legislati-
« vos estão annexos alguns, com o titulo de Deliberações, do presidente e do vice-
« presidente, approvando provisoriamente posturas das câmaras. Este direito, que ti-
a nhão os presidentes antes do acto addicional, cessou com aquelle acto, o qual passou

« essa approvação para as assembléas legislativas provinciaes. Se algum acto desta
« natureza tem passado sem observação, é necessário reconhecer que houve excesso. »

Privilégios - § I. - A assembléa provincial da Bahia concedeu um privilegio
a quem estabelecesse machinas próprias para transportes de cousas e pessoas da ei-
dade alta da Bahia para a baixa, e vice-versa—A C. de 27 de setembro de 1844 (Vas-
concellos, Josó Cesario, Olinda), reconhecendo a necessidade desse machinismo, e que
taes machinismos se não podião estabelecer sem construcção de obras publicas, de-
clarou que não se podia taxar de inconstitucional a medida, apezar de não ser ex-
presso entre as attribuiçôes da assembléa provincial conceder privilégios em taes
casos, e ter havido a irregularidade de resolver-se ella sem proposta da câmara
municipal.

§ IL—Uma lei da Bahia concedeu privilegio para o estabelecimento de uma linha
de omnibus entre certos pontos da cidade. Devia esse privilegio ser deeretado sobre

proposta da câmara municipal; a assembléa legislou, pois, sem authoridade. — C. de
13 de novembro de 1845—Vasconcellos, José Cesario, Olinda.--R. 1° de dezembro —

Alves Branco, f :

§111.—Uma lei do Rio Grande do Norte concedeu privilegio por 10 annos para fa-
brico de louça vidrada e objectos argilosos. «Este acto foi inconstitucional por to-
lher a ampla liberdade concedida no art. 179 § 24 de exercerem todos qualquer
gênero de trabalho, de cultura, industria ou commercio; e ás assembléas provin-
ciaes nem mesmo cabe conceder privilegio aos inventores.»— C. do Io de junho de
1805.-José Cesario, Monf Alegre, Olinda.— R. 26 de setembro. — Marcellino de Brito*

— O mesmo foi decidido pela C. de 15 de novembro de 1852 (Maia, Olinda, Araújo
Vianna) sobre um privilegio concedido pela assembléa de Minas para fabrico de louça

-fina.

§ iv.~Uma lei das Alagoas concedeu privilegio exclusivo por 30 a 50 annos a
uma companhia que effectuasse o encanamento de um riacho para abastecer de água

potável a cidade de Maceió e outra povoação, marcando o máximo do preço da agüa

que a companhia vendesse. %
«Tomando a concessão do privilegio (impropriamente assim dito) como condirão

do contrato, porque uma companhia se obrigue a levar a effeito uma empreza útil,
não parec3 que seja inconstitucional este acto, antes está dentro das attribuiçôes das
assembléas provinciaes.» — C. da mesma data.— R. da mesma data.

§ V. —Privilegio para" talhos de carne verde.—A. C. de 30 de outubro de 1845,
(José Cesario, Vasconcellos), considerou um privilegio deste gênero dado pela
assembléa provincial do Rio Grande do Norte em désharmonia com o art. 179

§§16 e 24 da constituição, tem -como com o art. 10, §4° da lei de 12 de agosto
de 1834, por não ter precedido proposta da câmara municipal. _

%
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0 Sr visconde de Olinda opinou assim: « Comquanto entendesse que o reso-

luçao da 
"assembléa 

provincial era oppressora, todavia nao descobria razão para ser

declarada inconstitucional, visto que inconstitucional se não considera a cobra ça

de impostos ou qualquer ramo de serviço publico que se faça por arrematado.

O privilegio é da natureza da arrematação, mas nem por isso a torna inconstitu-

cional. .
. Quanto ao segundo ponto, observa o mesmo Sr. visconde que não ha lei

que marque distinctamente quaes são os objectos da exclusiva competência das

Lmbléas em relação ás municipalidades, de modo que, dada uma matéria mal-

quer, se possa afirmar que pertence ás assembléas provinciaes por si só ou que estão

dependendo de proposta das câmaras. Objectos ha sobre que as câmaras mumc.paes

podem propor, mas sobre que também as assembléas provinciaes podem legislar,

independente dessa proposta. » - A. C. foi remettida ao corpo legislativo para

dar solução. |;
6 VI - Como se deve entender o decreto geral de 8 de outubro de 1833 ? -

Os dez amos ahi marcados são o espaço de tempo, além do qual não pôde esten-

der-se o contrato; - mas relativamente ao governo, está, emquanto outra disposi-

Cão não houver, authorisado por tempo indefinido para contratar o exclusivo da nave-

gação por barcos de vapor nos rtos' e babias do Império com quaesquer companhias

nacionaes ou estrangeiras , não podendo para o contrato exceder o dito prazo. -

C 20 de maio de 1844. - Josè Cesario, MonUlegre, Vasconcellos; contra o voto

dó procurador da coroa, o Sr. Maia, o qual entendia que o governo, tendo fe.to

uso daquella authorisação, não o podia fazer novamente sem nova e expressa au-

thorisação.

Processo de -esjions-MUdade dos magistrados. - No caso em que as

assembléas provinciaes funccionão como tribunaes de justiça, deve a forma do pro-
cesso ser a estabelecida nos tribunaes pelo governo geral, ou cabe ás assembléas pro-
vinciaes prescrevê-la ? Por lei, ou no seu regimento interno ? - « Se a intenção do le-

gislador fosse inbibir as assembléas provinciaes de legislar sobre a fôrma do pro-
cesso para o caso mencionado, contentar-se-hia sem duvida com a primeira parte do

art 5o da lei de 1840. - « Na decretação de suspensão ou demissão dos magistra-

dos procedem as assembléas provinciaes como tribunal de justiça. »-Escusado era

também marcar no art. 6» da citada lei o que devia conter o decreto de suspen-

são ou demissão. O intuito do legislador foi, pois, descendo a estas especificações, dei-
xar ás assembléas provinciaes o direito de marcarem o que a lei geral não tivesse
feito.

« Se porém deve ser objecto de lei, ou basta ser incluida no regimento interno
das assembléas provinciaes, a fôrma de processo para este julgamento, não se pode
inferir da letra da lei mencionada. Sem duvida que a maneira pela qual a assem-

bléa ha de tomar em consideração a denuncia, ouvir as partes, interrogar os réos,
inquirir testemunhas, e outros actos semelhantes . são mui próprios de seu regi-
mento interno , que marca a maneira pela qual uma assembléa deve marchar no

desempenho de suas attribuições. Mas reílectindo-se em que as assembléas facilmente

alterão seus regimentos, e que de ordinário delles diverge muito a pratica; e pon-
derando-se na transcendência de um processo crime; - os bons principios de direito
exigem uma lei, e mui meditada pelo corpo legislativo e competantemente sanccio-
nada, pela qual seja firmada a ordem do processo.

«  A lei de 1840 não sujeitou as assembléas provinciaes á observância das leis

que regulão o processo perante os tribunaes. Seu principal objecto foi declarar que
este julgamento não era politico, e que as assembléas provinciaes, exercendo-o, erão

$&

\



- tf-

tribuuaes de justiça, e que so deviao regular pela fôrma do processo estabelecida
antes de praticados os factos de que tinhfio de conhecer. Entretanto a ordem do pro-
cesso deve ser fixada em lei, quo para ser fixa deve ser decretada pelo corpo le-

gislativo, declarando-se a de 4 de maio de 1840, a vista da qual e do art. 12 do
acto addicional, é duvidoso so á assembléa geral ou provincial compete dispor a
este respeito em lei provincial ou no regimento interno.» — Voto em Conselho de j?*-
tado, a 18 de junho de i8í6. —Paula Souza, Monf Alegre, Almeida Torres, Cordeiro,
Vasconcellos, José Cesario, Carneiro leão, Alves Branco.

O Sr. Maia opinou que o regimento para o processo devia ser dado pela as-
serabléa geral legislativa, no que não achava duvida.

O Sr. visconde de Olinda opinou deste modo: « Não tendo concordado com o pa-
recer da secção na parte em que trata da autboridade a quem compete regular a
fôrma do processo nos casos em que as assembléas provinciaes procedem como tri-
bunae3 de justiça, julgo dever expor as razões de mii.ha opinião. A lei de 12 de
maio de 1840, interpretando a de 12 de agosto de 1834, declara no art. 5o que na
decretação de suspensão ou demissão dos magistrados procedem as assembléas pro-
vinciaes como tribunal de justiça. No exercício portanto da authoridade, aue lhes
dá o § 1° do art. 11 da lei de 1834, que é o que trata da matéria, tem ellas seus
poderes limitados; exercendo as funeções de tribunal de justiça, estão ellas obri-

gada3 a conformar-se com as leis geraes do Império, não só quanto á qualificação
do crime e imposição da pena , como também quanto ao modo por que hão de

proceder, isto é, quanto ao processo. As assembléas provinciaes, nestes casos, tornão-se
verdadeiros tribunaes de justiça, e como taes devem observar as leis geraes 'a que
tedos elles estão sujeitos. Que ellas são verdadeiros tribunaes de justiça, bem se

collige do mesmo art. 5.° Se este artigo se dirigisse uuicamente a determinar a ma-
neira por que devem ellas proceder no exercicio da faculdade que lhes dá o § Io do

art. li0, isto é, a indicar que ellas devem obrar á semelhança dos tribunaes de jus-
tiça, observando as formulas a que estes estão sujeitos, sem perderem por isso o ca-

racter de poder político, diria - procedem como os tribunaes de justiça, - e não sim-

pies mente - como tribunaes de justiça-; expressão esta que denuncia verdadeira

autboridade judiciaria. Quando esta razão não bastasse, outra se apresenta no mesmo

art 5o que confirma aquella asserção. Na segunda parte deste artigo se diz que
as assembléas provinciaes impõem penas; que são as de que falia o § T do art.

11 da citada lei de 1834. A imposição de pena suppõe autboridade judiciaria. Se a

isto se acerescentar a applicação das leis criminaes e a observância da fôrma do

processo o que tudo indica exercicio de poder judiciário , parece dever-se concluir

que as assembléas provinciaes, segundo a declaração do art. 5» da lei de 1840, sao

verdadeiros tribunaes' de justiça quando exercem as faculdades- que lhes outorga

o§Tf do art. 11 da lei de 18&4.
« Nos casos pois de suspensão e demissão dos magistrados contra quem haja

qu*ixa por crime de responsabilidade, conferiu a lei ás assembléas provinciaes a

authoridade judiciaria. Mas ellas não a podem exercer senão do modo e nos ter-

mos em que estão autborisadas. Para que, pois, se possa sustentar que com esta

authoridade tem ellas também a de regular a forma do processo para taes crimes,

fora mister que lhes fosse dado este poder expressamente, visto que são poderes
differentes, e que se não deduzem um do outro: isto, porém não se acha nem na

lei de 1834, e nem na de 1840.
« A segunda parte do art. 5» nao tem por fim declarar quaes as penas que

podem ser impostas pelas assembléas provinciaes; isto, o mesmo artigo nas

palavras - impor taes pmt - já o suppõe declarado. Ella serve somente de
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marcar os limites da jurisdicção deste tribunal em conformidade do citado § -?? do
art. 11; explicando os casos em que ella so pôde exercer, que são os de responsa,
bilidade sujeitos áquellas penas, assim como também o modo por que se ha de exer-
cer, que é pela observância das leis criminaes e das do processo, anteriormente
estabelecidas. A primeira parte do artigo não era bastante para se conseguir o fim
da lei, que é interpretar a de 1834. Uma vez declarado que as assembléas provin-
ciaes procedem como tribunaes do justiça, con vinha, para toda clareza, deterrai-
nar bem o exercicio desta authoridade, para sensivelmente a distinguir do poder
politico, que ellas exercem em todas as outras matérias; isto é o que se faz ua 2a
parte do artigo.

« As palavras — observando a fôrma do processo para taes casos anteriormente es-
tabelecida — devem ser entendidas no mesmo sentido das outras — a que ellas (penas)
estejão impostas por leis criminaes anteriores. — Se essas leis não são da competen-
cia das assembléas provinciaes, também não se pôde dizer que o sejão as que re-
guião a forma do processo. Portanto, a expressão — anteriormente estabelecida, —
fallando-se da fôrma do processo , não pôde ter pensamento differente do que ex-
primem estas — Zw criminaes anteriores. — E como estas ultimas palavras não signiíi-
cão que as assembléas provinciaes possão por sua authoridade estabelecer essas* leis,mas sim que devem observar as que já existem , o mesmo devemos dizer que ex-
primem as primeiras, quando tratSo da fôrma do processo.

« O art. 6o da mesma lei de 1840, que declara os termos em que deve ser conce-bida a sentença (que outra cousa não é o decreto de que aqui se trata), não tem
por fim senão applicar a este julgamento quanto é possível, a fôrma do processo
por jurados, mandando guardar a bem entendida differença de questão de facto
e questão de direito. Como neste processo achão-se reunidas nas mesmas pessoasás funções de juiz e de jurados, exige o artigo nos tres quesitos: Io, quesesepa-rem as questões, as quaes, sem aquella circumstancia, serião decididas por juizesdifferentes; 2\ que além disso se fundamente a decisão, o que parece ser exigido
pela natureza desta fôrma de julgar. Esta sabia disposição fazia-se necessária paradar mais segurança ao réo, pois que os juizes poderião julgar-se dispensados de
guardar áquellas formulas, que tão protectoras são da innocencia. E consideradaesta disposição em si mesma, nenhuma relação tem com a authoridade, a quemcompete estabelecer as leis do processo; que são cousas bem differentes.

«O direito que teem as assembléas provinciaes de regular em seus regimentosinternos a maneira por que se hão de haver no desempenho de suas funções não
pôde favorecer a opinião contraria. A authoridade de taes assembléas deve serexercida segundo as leis que a concedem.

« Não é pois pela faculdade geral que" ellas teem de fazer seus regimentos
que se deve decidir a questão, mas sim pela extensão do poder que lhes é outor-gado Se ellas não são senão executoras das leis, como no caso presente, em quesão declaradas tribunaes de justiça; e se estas leis regulão não só o direito deobrar, mas também o modo pratico por que hão de exercer esse direito que é oque pôde ser objecto de regimento, claro fica que lhes fallece authoridade paraprescrever o modo de proceder.

« Parece-me vigorar minha opinião ainda no caso de se sustentar que as assem-bleas provinciaes não são tribunaes de justiça propriamente fallando posto quetenhão de obrar como taes. Se ellas conservão seu caracter de poder politico aindajulgando, e somente são consideradas tribunaes de justiça para se regularem porelles -no procedimento que devem ter; ainda nessa hypothese não lhes compete afaculdade de ordenar o processo. As assembléas provinciaes não teem senão aquel-Ias faculdades que lhes são dadas pela lei de 1834 com as explicações da de 1840
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:Se cilas, nestes julgamentos, devem proceder como tribunaes de justiça, e não de
outro modo, limitada está sua authoridade. E como esses tribunaes estão obrigados
a observar as leis quo marcão a fôrma do processo, é evidente que também ellas
estão igualmente circumscriptas á observância dessas leis. Se el'as podem regular a
fôrma do processo, apezar de não poderem obrar senão como tribunaes de justiça,
a quem failcce semelhante authoridade, não sei com se lhes pôde negar o poder
de estabelecer as leis criminaes relativas aos casos de que se trata: no art. 5o não
vejo nada que authoriso essa differença.

« Concluo, pois, que nos casos do que se trata, limitadas as assembléas provin-
ciaes somente a julgar, ou obrem como poder politico ou como poder judiciário,
não lhes compete marcar a fôrma do processo por que se hão de reger, do mesmo
modo que lhes não compete estabelecer as leis criminaes relativas a esses mesmos
casos. »

O Sr. Lopes Gama opinou assim:
« A constituição, no art. 179 § 11, diz:
« Ninguém será sentenciado senão por authoridade competente, e em virtude de

lei anterior, e na fôrma por ella prescripta.
« O § 7o do art. 11 da lei das reformas constitucionaes fez das assembléas legis-

lativas provinciaes authoridades competentes para o julgamento dos magistrados,
podendo-lhes applicar a pena de suspensão ou demissão por crimes de responsa-
bilidade.

« A lei que interpretou algumas dessas reformas declara no art. 5o que na
decretação da suspensão ou demissão dos magistrados as assembléas não são mai3
do que tribunaes de jusüça, e por isso devem impor somente as penas que esti-
verem estabelecidas por leis anteriores, observando a fôrma do processo para taes
casos, também anteriormente estabelecida.

« A fôrma do processo, porém, só por lei pôde ser estabelecida; porque assim
expressamente o determina o art. 179 § 11 da constituição: portanto, não é para
mim uma questão se a fôrma do processo de que se trata é objecto de lei, ou
do regimento de cada uma daquellas assembléas.

« A questão que resta a examinar é:—a quem compete fazer essa lei de processo?
<( No meu entender pertence á assembléa geral legislativa; Io, porque na enu-

meração dos objectos sobre os quaes podem as assembléas provinciaes legislar não
vem comprehendida a fôrma do processo dos magistrados sujeitos ao seu julga-
mento; 2o, porque a lei das reformas, no art. 10 § 11, só permitte ás assembléas
provinciaes legislarem sobre a fôrma da suspensão ou demissão administrativamente
dada aos empregados provinciaes, o que basta para convencer-me de que ellas
não teem essa attribuição legislativa quando se trata da suspensão ou demissão de
empregados geraes, como são os magistrados, que teem de ser julgados pelas mes-
mas assembléas como tribunaes de justiça; 3o, finalmente, porque, quando alguma
obscuridade houvesse neste ponto de direito constitucional, elle deveria ser enten-
dido no sentido que eu sustento, por ser mais conforme com as nossas instituições
sociaes, segundo as quaes o mais inferior dos empregados geraes tem por garantia
em todo o império uma fôrma de proeesso decretada por lei geral; não sendo
possível dar-se razão alguma de direito publico para uma excepção contra os ma-
gistrados, tanto mais odiosa, quanto pôde dar logar aos abusos de que já temos
exemplo em Matto-Grosso. »

A consulta foi remettida á assembléa geral.

Proposta dag câmaras municipaes* — V. Privilégios, Posturas, etc.

Publicação de leis não saneeloaadas— V. Leis, etc.
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Reduc^õe* e qultaçõe* de divida». — Ou participão da natureza de
mercês pecuniárias, ou são objecto da competência do poder administrativo ou ju-
diciario. Em ambo3 os caso3 não estão na competência das assembléas provinciaes*— C. 12 de fevereiro de 1853. — Maia, Araújo Vianna.

Recrutamento. — E' illegal o recrutamento votado por leis provinciaes para
preenchimento dos corpos de policia. A decretação desse meio compete privativamente
á assembléa geral legislativa. — C. de 29 de junho 1848. — Olinda, Galvão, Maia.

— As assembléas provinciaes não o podem decretar em caso algum. — C. 4 de
dezembro de 1851. — C. do Io de agosto die 1851.

Cumpre aqui mencionar que uma lei provincial dá Parabyba do Norte de 19 de
maio de 1835 sobre recrutamento para o exercito e armada foi revogada pela lei
geral de 10 de outubro de 1836.

Os avisos de 21 e 31 de maio de 1842 já tinhão estabelecido que as assembléas
provinciaes não podem authorisar os presidentes para fazerem recrutamento.

Saneção doa presidenta* — Dado o: caso do art. 15 do acto addicional,
isto é, se um presidente negar saneção a umalei e a fizer voltar á assembléa pro-
vincial, — adoptada ella por dous terços dos votos da assembléa, e reenviada ao presi-
dente, — deve este necessariamente sancciona-la? A segunda sancç.ão ó obrigatória,
quer na hypothese de ser o projecto de lei adoptado tal qual pela assembléa, quer
na de ser modificado, no sentido das razões do presidente,, quando essa modificação
nao é considerável e importante?.—O art. 19 da lei de 12 de agosto de 1834 figura
o caso de recusar o presidente sanecionar a lei reenviada pela assembléa,,na forma
do art. 15:. mas não o authorisa a negar-lhe a saneção expressamente; isto é—pelo
art. 19 pôde o presidente deixar de expressar-se na lei enviada « Sancciono e publi-
que-se como lei;. » mas nao.pôde dizer « Volte d assembléa provincial» como quando
julga que deve negar a saneção, por entender que a lei ou resolução não convém
aos interesses da provincia. Assim, pois,, deve-se resolver & qjiestão declarando-se que
as leis provinciaes reenviadas ao presidente, na fôrma do art. IS^sô km de ser
expressa ou tacitamente sanccionaãas, sendo indüTerente para este resultado que tenhão
sido adbptadas taes e quaes, ou modificadas no sentido das razões do presidente. —.
O presidente não está autorisado para negar expressamente sua saneção segunda vez
ás mesmas leis,, na hypothese figurada; mas não sendo também obrigado a sane-
ciona-las expressamente, se deixar de o fazer dentro dos dez dias que para esse fim
lhe estão marcados, teremos a saneção tácita, conforme o disposto no art. 19.— ;
C. de 6 de novembro de 1843 sobre- questão motivada por um officio do presidente
do Maranhão, o Sr. Figueira de Mello. —José Cesario.

O Sr. visconde de Olinda opinou assim: «Podendo o presidente recusar a sane-
ção, ainda no caso de lhe ser o projecto reenviado depois de ter sido approvado por
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dous terços dos votos, como é expresso na lei de 12 de agosto, o que mostra não
ser ella obrigatória, entendo que o pôde fazer ou tácita ou expressamente, e neste
segundo caso, ou communicando á assembléa provincial a determinação em que está
sem lhe reenviar o projecto <u reenviando-lhe; não podendo porém quando prefiraeste ultimo arbitrio usar da formula «Volte, etc.,» a qual é só marcada para a pri-meira denegaçâto de sancçSo.»

O Sr. Vasconcellos opinou deste modo: « A maioria da secção julga que o pre-sidente não pôde legalmente negar segunda vez saneção a um projecto de lei, tal-
vez porque o art. 15 do acto addicional diz que, reenviado tal projecto ao presi-dente da provincia, este o sanecionará. Parece-me que esta intelligencia não é sus-
tentada, nem pela letra do acto addicional, nem pela theoria: pois nem uma nem
outra reconhece saneção obrigatória de um projecto, quando o poder competente
julga que a não deve dar. Se o art. 15 suppõe que o presidente da provincia deve
sanecionar, o art. 19 considera o caso em que o presidente recusa sanecionar; e
como cumpre entender qualquer escripto ou lei de maneira que suas disposições
se conciliem e não se contradigão, tenho por infallivel que no art. 15 é o presidenteconsiderado como sanecionando a lei pela reputar justa e conveniente, e que no
art. 19 outra é a supposição: figura-se ahi a bypothese do presidente entender quedeve recusar a saneção. Prefiro esta intelligencia como mais consentanea com as re-
gras da hermenêutica jurídica, pois salva o absurdo a que a contraria induz. —
Nem concebo como se possao harmonisar os dous termos saneção obrigatória. No
meu conceito a saneção .que o poder competente confere a uma lei attesta que elle
a considerou como constitucional, isto é, dentro das raias do poder legislativo, e
como conveniente e apropriada para satisfazer ás necessidades do paiz: tal sentido
não terá por certo a saneção que não fôr dada com a mais plena liberdade. Uma
saneção forçada nada mais seria que uma ficção injustificável e não uma realidade,
como importa que o seja. Deve pois sempre ser livre a saneção, ou o projecto seja
approvado tal qual pela assembléa, ou modificado no sentido das razões do presi-
dente, i '""' Jr- 
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«Não admitto hypothese em que haja legal, tácita denegação de saneção; por-

que entendo que o presidente de uma provincia deve sempre expressar as razões
que o resolverão a denegar saneção a um projecto de lei, nem o contrario procedi-
mento é compativel com a solicitude que Sua Magestade Imperial emprega em pro-mover o bem-estar de seus subditos. Quando o art. 19 do acto addicional declara que « o
presidente dará ou negará a saneção no prazo de 10 dias, e não o fazendo ficará en-
tendido que a deu, » suppõe um facto, e não confere um direito. Presidente poderáhaver que, eivado do espirito de facção ou arrastado por paixões violentas, ou poroutros motivos, deixe de negar expressamente saneção -a uma lei e de expender as
razões que abonem o seu procedimento: não será a primeira vez que, inspirados portaes motivos, alguns homens, ainda de boas intenções, commettão actos iguaes; mas
seu procedimento será sempre injustificável, salvo no caso de inexorável necessidade
para que não se fazem leis. Fundadas razões deve ter o presidente para denegar
saneção a um projecto de lei; cumpre que as communique á assembléa provincial,
sendo a presumpção de que, pesado o projecto á vista dellas, a resolução seja con-
sentanea com a justiça e bem publico; ao menos assim o espera a lei fundamental
Se pois o presidente da provincia pelo seu silencio é causa de que passem como'
lei disposições prejudiciaes ao bem provincial, ou se não emprega todos os meios ao
seu alcance; para que não se verifique esse mal, não está em seu direito, deixa de
eumprir um dever, e pelo menos éréo de inaptidão notória, e como tal forçoso ó
processado.... Demais, importa que â^opinião publica se não desvaire por falta de
esclarecimentos, e importa que a responsabilidade de uma lei nociva pese sobre quema fez, ou não empregou quanto podia para atalhar o seu progresso, e assim se faça
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justiça a quem a mereça. Finalmente, não sendo os presidentes irresponsáveis quan-
do sanccionão ou deixão de sanccionar contra o seu dever, inadmissível é a dou-
trina da saneção tácita ou obrigatória. »

§ H. — Podem 03 presidentes sanccionar parto do uma lei, e não sanccionar outra
parte ou alguns de seus artigos?—Não: na maioria dos casos exerecrião elles a
authoridade legislativa provincial. Todavia, os abusos gravíssimos dos enxertos e de
inconstitucionalidades em leis necessárias e importantes, como as dos orçamentos
provinciaes, pedem um correctivo que a assembléa geral deve marcar em lei. — C.
de 11 de fevereiro de 184C. — Vasconcellos, José Cesario, Olinda. — Foi submettida ao
conhecimento da assembléa geral. — C de 22 de dezembro de 1845. — Os mesmos*
— R. 6 de maio do 1840— Marcelliuo de Brito.

§ III. — Saneção de orçamento municipal. — O presidente a não tem que dar,
porque aquella lei está excluída de sua saneção. —C. 30 de outubro de 1845.—A respeito
do orçamento municipal de Pernambuco sanecionado pelo presidente Thomaz Xavier.

§ iy, ___. Jntelligencia do art. 15. — A' primeira vista parece que por este ar-
tigo só são exceptuadas de saneção as leis municipaes na parte que respeita á ve-
rificação de sua receita e despeza, e não á creação de novos impostos, tanto porque
as palavras receita e despeza em outros artigos constitucionaes, como os arts. 170 e
172, só comprehendem o que eííectivamento se recebeu e despendeu, como porque
nenhuma razão se apresenta em apoio de diversa interpretação. Com effeito, que ra-
zão haveria para dispensar de saneção os actos que creão impostos municipaes, e
sujeitar a ella os que estabelecem os provinciaes? O imposto municipal pôde preju-
dicar gravemente a industria; pôde comprometter os interesses das outras provin-
cias; pôde offender os tratados; — e os presidentes das províncias não podem ao me-
nos ponderar estes gravíssimos inconvenientes I O § 5o porém do art. 10 da lei de
1834 comprehende impostos municipaes; e como não seja geralmente admittida a
intelligencia, ¦ que á secção parece acertada, das palavras receita e despeza munici-
pai, importa pedir ao poder legislativo interpretação deste paragrapho do artigo ei-
tado, limitando-se sua disposição aos actos que só tiverem por objecto a verificação
e fiscalisação da receita e despeza municipal, e não cousas diversas, como creação ou
modificação de impostos, etc— C. de 26de janeiro de 1844. — Vasconcellos, Mente-
Alegre, José Cesario. — R. 2 de março.— Almeida Torres. — Solicitou-se em 1844

providencia á. câmara dos deputados.

Secretario de província.— E' emprego geral, e como tal de!nomeação do
Governo Imperial.

Para definir a natureza de um emprego e determinar a extensão das faculdades
que acerca delle competem ás assembléas provinciaes, cumpre examinar se é creado>
por lei geral e versa sobre objecto da competência da assembléa geral.

O emprego de secretario acha-se na lei de 12 de agosto, .art. 18, com a deno-
minação de secretario de provincia:. e quanto â natureza de suas funeções, observa-se
que são relativas ao exercicio dos poderes do presidente na expedição de suas or-

' 
dens, e por isso não podem deixar de ter a mesma natureza que a destes altos
funecionarios:: e como o presidente é um empregado geral, qualidade esta que não
perde ainda mesmo quando obra como executor de leis provinciaes (que nesse
mesmo caso sempre assiste ao governo imperial a suprema inspecção em seus actos,
ainda que cireumscriptos a interesses meramente provinciaes), força é dizer que
o emprego de secretario é um emprego geral. — C. de 23 de outubro de 1843, so-
bre o caso do Dr. José de Barros Pimentel, que, a seu pedido, fora demittido pelo
presidente de Sergipe, VQr^.—Vasconcettoé,-Olinda, José Cesario. — Confirm. pelo
Conselho de Estado pleno a 26 de outubro, —R. 11 de novembro. —Maia. — Cir--
eular aos presidentes a 5 de dezembro..



*M£___âK_ ,,0«0fr»°--NiI0.Podom as assembléa provinciaes dar-lhesJcg- lamento. Os presidentes devem su eitar ao governo geral os projectos para a or-gan-saçoo dellas. -OJ do outubro de 1844. -José Cesario, Olilda fZoZZZ». 11 de janeiro do mr>.-Almeida Torres.

RnoTBCní í? ,"S sc'cretarí,ls llas P-ovincins fossem consideradas provinciaes pelo
LLi°, ,°.aCt° 

addiciona1' 8So todavia es^ repartições do numero das es-tabelccidas por leis geraes relativas a objectos sobre os quaes não podem legislaras assembléas provinc.aes, o sobro cujos empregados só lhes compete a faculdade dofixar o numero sem alterar a natureza e attribuições dos empregos. - C 15 do iunho de 1846. - Vasconcellos, José Cesario, Olinda. ¦
- Porém regular a percepção de emolumentos c porcentagens não é alterar anatureza do emprego, nem lhe tocar nas attribuições. Portanto, as assembléas pro-vmciaes o podem fazer relativamente aos empregados da secretaria - C 27 de iulho de 1855. -Mmii Alegre, Olinda, Sapucahj.-R. 31 dc outubro. -Pedreira
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'"i V.

Terras devolutas. - Pertencem â nação, e sobre ellas não podem legislar asassembléas provinciaes. - C. 30 de outubro de IMS.-Josè Cesario, Olinda, Vaseon-
Tl0S;~ f* 

12 defl°vembro de 1846. -Nem as podem conceder, ainda que para obrade utilidade reconhecida. - C. *I de novembro de 1845. - Os mesmos.
-Tomada de contas das rendas publicas. -« As assembléas provin-ciaos não compete tomar contas, mas sim legislar sobre a fiscalisacão de emprego .das rendas publicas, provinciaes e municipaes, e das contas de sua receita e despeza. »- C 29 de outubro de 1845. - Vasconcellos, Olinda, José Cesario. - R. 24 de janeirode 1846. — Alves Branco. -*¦ '*'

JSsta consulta teve por objecto uma lei de Sergipe mandando que o juizo dosleitos, processasse um vice-presidente por ter despendido uma quantia sem autorisa-
ção. t- A secção do Conselho de Estado entendeu que a lei da assembléa provincialera uma espécie de sentença de tribunal de contas incompetente, e que além disso oflendia a jurisdicção do supremo tribunal, a quem compete o processo e julgamentodos presidentes.
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REPARTIÇÃO GERAL DAS TERRAS PUBLICAS
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Hlmo eExmo Sr.— A Repartição Geral das Terras Publicas durante o anno
de 1856 marchou regularmente, procurando dar andamento aos diversos ser-
viços, que o regulamento de 30 de Janeiro de 1854, que a creou, e diversas
ordens do governo imperial lhe tem incumbido. c *
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Secretaria da Repartição Geral das Terras Publicas.
. p.;

Depois do ultimo relatório a Secretaria em seu pessoal apenas soffreu a
alteração proveniente do despacho de um dos seus amanuenses para a alfan-
dega da corte, e a nomeação de outro para substituir o primeiro.
* O expediente cresce diariamente com o desenvolvimento das medições das
terras publicas, colonisaçaò, creação de novas colônias militares, explorações
de terrenos nas vizinhanças das nossas fronteiras, augmento de aldêas de
indios; e terá de ser consideravelmente augmentado logo que a descriminação
das terras publicas das particulares tiver mais rápido andamento. A primeira
secção da secretaria não se poderá então occupar em outro algum serviço, que
não seja o relativo á medição e demarcação das terras devolutas, eaos pro-
cessos sobre legitimação, e revalidação das posses, e sesmarias sujeitas a estas
formalidades, processos que, como V. Ex. sabe, terão em grande parte de
subir ao governo imperial, que (Jelles toma conhecimento em ultimo recurso.

Realisou-se no ultimo anno o que eu presentira anteriormente; a primeira
secção da secretaria já não pôde satisfazer todas as funeções que lhe incumbira
o regulamento de %& de Abril de 1854. A escripturação da receita e despeza dos
diversos serviços sujeitos á Repartição Geral das Terras Publicas não pôde ser
ali feita, e V. Ex., reconhecendo que nenhuma fjisealisaçãq épossivel sem a
necessária escripturação, sob proposta minha encarregou ao porteiro de a fazer,
cpnceclendo-lhe por este excesso de trabalho, que elle vai bem desempenhando,
urna gratificação. Quando tratar das colônias militares, catéchese e civüisa-
ção dos i^digenas, aldeamentos e de outros objeetos, se tornará evidente a
ne^es^ havia de se ter em dia a eçcripturação, eo quantp a
e$ono#na, e a moralidade terá de ganhar com o peqyeno arçgmento de despeza
proveniejnte da gratificação concedida.
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À:segunda secção da secretaria nem uma alteração sofíreu; novos esforços da
parte dos empregados, e mais habilitações adquiridas pela pratica tem sido até
agora sufficientef para vencer o trabalho, que por ella tem corrido.

Os meus padecimentos obrigarão-me em Maio do anno findo a impetrar do
governo imperial, e do senado licença pata na Europa tratar da minha saúde,
e durante os cinco mezes em que estive ausente, fui substituído pelo official
maior da secretario o Dr. Bernardo Augusto Nascentes de Azambuja.

*¦

Archivo.
?!
? i

Os papeis do anno corrente conservão-se na secretaria, logo porém que no
fim delle se extrahem as necessárias notas para o relatório, são remettidos para
o archivo, ali guardados, e regularmente escripturados.

Este serviço a cargo do porteiro, sob a direeção do official maior da secretaria,
vai regularmente; o arranjo dos documentos, oflícios, plantas, etc, e sua escrip-
turação é systemalica, e simples; resultando dahi facilidade em se encontrar
com presteza o papel de que se carecer, e de se não poder extraviar algum sem
que seja conhecida a sua falta.

Delegacias. *•

Estão em exercicio as repartições especiaes das terras publicas nas províncias
do Amazonas, Pará, Maranhão, Alagoas, Bahia, S. Paulo, Paraná, Santa Ca-
tharina, e creçida a da provincia do Espirito Santo.

A creação destas repartições, em todas as provincias, é uma necessidade para
a legitimação , e revalidação das terras possuidas por particulares, verificação e
fiscalisação da medição dos terrenos devolutos, e dos serviços a cargo das colo-
nias militares, e aldeamentos de indios, prevenindo-se assim sérios abusos
semelhantes aos que se tem dado, e que tarde chegão hoje ao conhecimento do
governo.

0 quadro do numero e vencimento dos empregados de que no meu enten-
der se terá de compor as delegacias que faltão, subio já ao conhecimento de
V. Ex. para tomá-lo na consideração que merecer.

4ÍJ.

Inspectorias geraes.
Vagarosamente tem marchado o serviço da divisão e demarcação das terras

publicas, devido isto a causas naturaes, aos embaraços que por toda a parte
se levantão contra a medição, e talvez a menos zelo de alguns dos inspectores, e
de outras autoridades. As chuvas em certas estações embargão completamente

-todo e qualquer trabalho dentro das mattas, e forçoso é suspender o serviço
durante Ires, quatro, e mais mezes em cada um anno: as asperezas de alguns
terrenos, e a natureza da vegetação demorão o processo dos trabalhos.

; Os interesses illicitos, a desconfiança de que a medição das terras publicas
venha -prejudicar'o domínio particular, reúne em um feixe quasi toda a
população, auxiliada, não poucas vezes, pelo deleixo, e talvez acção das
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autoridades locaes. Dahi resulla, pelo menos, falia absoluta de trabalhadores-
para abrir picadas, preparar os marcos, e outros misteres necessários, e
conseqüente morosidade do serviço.

Os inspectores trabalhando em pontos muito distantes das capitães das
provincias, não podendo por isso ser convenientemente fisralisados, deixão
de empregar todo o zelo e actividade para vencer os obstáculos naturaes, ou
creados por aquelles interesses e preconceitos.

Dous da provincia do Paraná por tal motivo forão deraittidos, e ultimamente
o foi também o do Maranhão, determinando V. líx. que este entrasse em pro-cesso. Todos elles porém tinhão a seu favor, quando forão nomeados, favoráveis
precedentes, e davão esperanças de desempenhar bem os deveres de queiSo ser encarregados.

A inspectoria do Pará, tendo sofTrido falta de operários, e suspensão dos
trabalhos pelas copiosas chuvas, não tinha concluído até 9 de Janeiro de 1857,
data da ultima communicação, a subdivisão do primeiro território, mas espe-
rava consegui-la em curto prazo, logo que a estação chuvosa permittisse
recomeçar as operações. Novas e terminantes ordens se expedirão á presidência
daquella provincia para que empregasse os meios ao seu alcance afim de
que nao faltassem operários á inspectoria, e meios para pagar-lhes os sala-
rios;e pela Repartição Geral das Terras Publicas forão mandados mais dous
agrirnensores.

0 que se fez na inspectoria do Maranhão é de nenhuma importância. Para
traçar, medir, e demarcar 1,664 braças de meridiana, consumio o inspector
geral de medições, cinco mezes, não podendo sequer apresentar, como
pretexto, a falta de trabalhadores, de dinheiros para as despezas, ou a esca-
brosidade dos terrenos. No processo que contra elle se mandou intentar,
terá de dar as razões de procedimento tão inqualificável.

O Io tenente Pitanga, removido da inspectoria geral de medições do
Maranhão para a das Alagoas, explorou os terrenos da Zona das Maltas, entre
esta ultima provincia e a de Pernambuco, e procedeu ás observações precisas
para determinar a verdadeira meridiana. Tendo pedido demissão do lugar,
e sendo substituído pelo capitão João da Gama Lobo Bentes, entrou este
em exercicio a 11 de Janeiro do anno corrente, e em 21 do mesmo mez
communicou ao presidente haver já medido, e demarcado 1,350 braças sobre
a dita meridiana. Segundo declara o mesmo presidente, muito se tem a
esperar do zelo, actividade, e intelligencia do capitão Bentes, principal-
mente tendo elle os auxílios que lhe pôde prestar a florescente colônia
militar Leopoldina, de que é o director.

O capitão Rufino Enéas Gustavo Galvão, que,, segundo o meu ultimo relatório,
ficava a partir para S. Paulo, afim de dar principio á medição, e demarcação
das terras publicas naquella provincia, seguio com effeito, e depois de
minuciosos exames sobre a localidade mais conveniente, começou os trabalhos
da inspectoria entre os municípios de Iguape e Cananéa, e em terrenos que,
conforme as informações, são férteis, com abundância de boas acuas, e não
longe de povoado, e de porto de embarque.

A determinação da meridiana principal foi feita em Outubro do anno findo^
e então começou-se a medição, demarcação e divisão do primeiro território,
e em fins de Dezembro ultimo, não sendo possivel, em conseqüência do
máo tempo, proseguir naquellas operações, retirou-se a inspectoria, deixando
fechada a metade de um território.

Segundo o mappa que veio reraeltido á Repartição Geral das Terras Publicas,
#:
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O engenheiro civil Pedro Toulois, na qualidade de inspector gorai das
medições da provincia do Paraná, médio e demarcou 75 secções, ou mais
de meio território. Tendo porém sido demitlidó, e substituído pelo Io tenente
de engenheiros Sebastião tio Souza e Mello, seguio esto para continuar nos
trabalhos, e depois das primeiras investigações, communieou ao presidente
da provincia que o terreno diíficilmente se prestava á medição, por ser muito
accidentado; e que a medição, e demarcação feita pelo seu antecessor não
se achava segundo as prescripçòes do regulamento de 30 de Janeiro de 185_,
e de 8 de Março do mesmo anno; e concluo propondo a rectiücação de tudo
quanto se achava medido 6 demarcado.

Consultando o presidente da provincia a V. Ex. sobre este objecto, sob in-
formação da Directoria Geral das Terras Publicas, docidio V. Ex. que no Assou-
gui, lugar onde se demarca o primeiro território, havendo pequena quantidade
de terras devolutas, e sendo o preço das terras determinado pelas braças qua-
dradas, que se vendem e não pela unidade — secção — não era conveniente
recomeçar os trabalhos, ecom esta operação despender-se avultada somma; e
que portanto o novo inspector proseguisse na medição e demarcação das sec-
ções que faltassem para completar o primeiro território, observando todas as
regras dos citados regulamentos ; e no mappa e memorial, que tem o dever de
enviar, tornasse bem claros os limites, extensão e descripção de cada uma das
secções para que na venda dellas, nem o thesouro, nem os particulares fossem
íèsados.

A localidade do Assougui parece-me uma das mais próprias para se formar na
provincia do Paraná uma colônia agrícola.

O presidente de Santa Catharina escolheu para o principio dos trabalhos da
inspectoria geral de medições, creada em 9 de Janeiro do anno findo, os terrenos
devolutos vizinhos ao rio Itajahy, uns dos mais férteis daquella provincia, e
que muito próprios são para estabelecimento de colonos estrangeiros, por se
acharem vizinhos a uma colônia allemãa, de que é emprezario o Dr. Blu-
menau.

A direcção da meridiana, e base principaes do primeiro território forão de-
terminadas, e nessas duas linhas medidas e demarcadas 6213,3 braças, e le-
vantou-se a planta de uma parte considerável do rio Itajahy n'uma extensão de
4.3_0 braças.

, O respectivo inspector explica a morosidade dos serviços pela falta immensa,
que tem tido de tarbalhadores, tendo ficado muitas vezes reduzido a dous.
Recommendações tem V. Ex. dirigido ao presidente da provincia para que

, empregue todos os meios ao sen alcance afim de ministrar os meios precisos
ao progresso da medição, e demarcação das terras devolutas; e a S. Ex. o Sr. mi-
nistro da justiça requisitou os Africanos livres que houvesse disponíveis. A
Repartição Geral das Terras Publicas por diversas vezes tem activado os inspec-
tores, e para exercer sobre élles a possível fiscalisacão lhes tem determinado
que no principio de cada mez dem conta eireumstanciada dos serviços que no
antecedente houverem feito, bem como das sommas com elles despendidas;
e cumprindo seu dever, levará ao conhecimento de V. Ex. estes documentos, e
proporá a destituição, e mesmo o processo daquelles funecionarios que menos
bem se conduzirem.
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Terras devolutas. i | I
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Poucas forão as informações recebidas depois da apresentação do relatório
do anno passado acerca dos terrenos devolutos, pelo que somente tenho a
accrescentar o que consta das seguintes provincias:

; *

t*

Pari e Amazonas.

| Uma e outra provincia contém immensas terras devolutas de excellente qua-lidade, e bem situadas, sobre rios navegáveis, e algumas próximas ás povoações.
O inspector geral das medições das terras publicas informa que a salubridade
do municipio de Bragança nada deixa a desejar: apezar dos máos hábitoshy-
gienicos da população, a mortalidade regula annualmente por 1 °/0, e diz que
tem razão para acreditar que nos municipios vizinhos o mesmo acontece.

Maranhão e Alagoas. *•

As informações ministradas pelo juiz municipal da Chapada ao presidente
da provincia do Maranhão nada adiantão ao que já expuz anteriormente, e da
provincia das Alagoas apenas se conhece positivamente que existe uma zona
de terras devolutas nas mattas da colônia Leopoldina.

S. Panlo. m
i

Freguezia deS. -Bernardo. —Existem terras devolutas nas proximidades da
serra ao sul dos moradores desta freguezia.

Cidade de Mogi-Mirim — Segundo informa o juiz municipal do termo,
considerão-se unicamente devolutas as denominadas campestres na circumvi-
zinhança da cidade, as quaes servem de logradouro.

Villa de S. Vicente.—Existem ahi somente tres, ou quatro ilhas, em proximi-
dade do litoral, tidas por devolutas. ;

Cidade de Santos, de Iguape, villa da Conceição de Itanhaem , de Cananea,
e freguezia de Pirapova.—Nestes municipios existe grande porção de terras
devolutas.

De outras partes não tem chegado informações positivas, que alterem o que
consta dos relatórios anteriores.

5*
0

Santa Catharina.

Consta do relatório de 1855 que fora da capital, e de suas vizinhanças, m:

povoados, e colônias, quasi todas as terras são devolutas; o que se acha ainda
confirmado ultimamente pelo delegado na repartição especial das terras, *

qual declara que não obstante a falta de informações das autoridades a tal
respeito póde-se considerar como devolutas, e completamente livres de

qualquer occupação, mais de dous terços da provincia, sendo geralmente
uberrimos os terrenos que se prolongão pelas margens dos rios.
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Concessões de terras.
# * 

¦

i. í

Nenhumas se fizerão ás provincias, câmaras municipaes, ou a particulares. *
Em satisfação ao aviso circular de 12 de Janeiro de 1856, poucos e incom-

Blélos 
forão os esclarecimentos prestados pelos presidontes do Maranhão,

falto Grosso e Paraná a respeito das terras que constituem patrimônio de
cada uma das câmaras.

Das outras provincias nenhuma informação houve. Quanto a pretenções
particulares tem apparecido algumas a terras nas immediações de Albuquerque
desde que se abrio a navegação para Mallo Grosso. Não pudérão porém ser
attendidas por serem feitas pela maior parte para fins commerciaes; comtudo,
para que não fiquem ainda por muito tempo inúteis os terrenos immediatos
aquella povoação, cuja importância não pôde deixar de crescer rapidamente,
vão dar-se oo presidente as instrucções convenientes para procedera respeito
dellas conforme aos artigos 77 e 78 do regulamento de 30 de Janeiro de 1854,
e ao mesmo presidente se autorisou para conceder dentro da zona das
dez legoas contíguas á fronteira doParaguay, e á Bolivia tres lotes de terra,
para criação de gado, e cultura, com a condição de serem aproveitadas, medi-
das, e demarcadas em determinado, e curto prazo.

m>

Pretenções á compra de terras.

Vários indivíduos tem requerido a compra de terras, já para estabele-
cimentes industriaes, já para alargarem suas fazendas, ou para pastagens de
gado. Não se achando porém ainda medidas taes terras, nem sendo possivelmanda-las medir isoladamente, tem esses pedidos ficado esperados para quandoas mesmas terras se acharem medidas, demarcadas, e expostas á venda.

No emtanto, e como excepção, tem-se vendido terras pelo preço minimo da
lei a alguns emprezarios, que se obrigão a importar e estabelecer colonos em
grande escala , correndo a medição do perímetro dellas por conta do governo ,e a das linhas internas por conta dos compradores.

*

Terras contractadas.
'm

#

'7

Solvidas as futeis duvidas suscitadas pelo interesse particular, e intrigas
locaes encobertas com a capa de divergência de opiniões políticas, duvidasse
que dei parte no meu ultimo relatório, e tendo chegado o major Lassance ao
Rio Novo em Março do anno findo para dar começo á medição e demarcação
dos cinco territórios, cuja venda contractou o governo com o major Caetano
Dias da Silva, sob a obrigação de nelles estabelecer, como proprietários in-
dependentes, ou foreiros, pelo menos 720 famílias, ou 3,600 indivíduos,
empregou aquelle official as diligencias ao seu alcance para obter trabalha-
dores ; mas os manejos dos adversários da empreza colonial forão taes que portres mezes não foi possivel contractar um operário sequer. Chegado porém
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emprezario, que na corte era relido por grave moléstia, e fornecendo elletrabalhadores tirados da colônia, começarão as operações em 9 de Junho, e
forão suspensas em Setembro, em conseqüência do máo tempo, e moléstia
do engenheiro. Em pouco mais de dous mezes demarcou este official um ter-
ritorio, tendo medido todo o seu perimetro que contém 37,497 braças.

0 major Lassance, conhecido no seu corpo pelo zelo e perícia com que tem
desempenhado diflerenlescommissões importantes, e arriscadas, na delimitação
das terras do Rio Novo, conduzio-se ainda com a mesma actividade e zelo de
que anteriormente já tinha dado provas. De todos os engenheiros encarregados
da medição de terras publicas, é aquelle que melhor se tem conduzido.

^ Antes de começar os trabalhos, o major Lassance, cumprindo as dispo-
siçóes do art. 17 do regulamento de 30 de Janeiro de 1854, fezaffixar editaes
convidando os que se julgassem com direito ás terras , que in medir, a apre-
sentar os títulos: então, acompanhado de pessoas das mais miseráveis da loca-
lidade, se apresentou o vice-cônsul portuguez Manoel José de Araújo Machado,
que, em seu nome, e dos que elle capitaneava, protestou contra a demarcação
a que se ia proceder; e antes e depois disto por discursos e insinuações esfor-
çava-se por tornar odiosa a descriminação das terras publicas das particulares,figurando a medida, que o governo tomava, como expoliação dos pobres, a quemáquellas terras devião pertencer.

Quando o mesmo engenheiro tratava de correr a ultima linha das que fechão
o primeiro território, novos editaes affixou chamando os interessados, e ainda
appareceu o vice-cônsul portuguez, e apresentou títulos evidentemente falsos
de compra de posses; de igual natureza erão os que fez apresentar o ex-sub-
delegado do» ltapemirim , Dr. Rufino Rodrigues Lapa.

O chefe de policia, mandado pelo presidente da provincia para conhecer
destes factos, pronunciou os dous, e prendeu o vice-cônsul, tendo-se ausentado
o ex-subdelegado.

Permitta V. Ex. que nesta occasião chame a attenção de V. Ex. sobre os
abusos, que no termo da villa de ltapemirim se temcommettido, e que natural-
mente continuarão a ser praticados, com o reprovado fim de*usurpar terras
publicas. O ex-administrador da mesa das rendas daquella villa, achando-se
alcançado para com a fazenda publica , occultou-se , levando comsigo os
cadernos de escripturação, e depois deste acto reprovado, consta que passabilhetes antidatados de sisa de suppostas compras de posses, illudindo assim
a disposição do artigo 20 do regulamento de 30 de Janeiro de 1854, e pre-miando os autores de actos, que o mesmo regulamento no artigo 88 manda
punir.

A escripturação das mesas das rendas e collectorias nos dous termos, em quese acháo sitas as terras eontraetadas com o major Caetano Dias da Silva, é feita
em cadernos de papel sem a menor das formalidades exigidas pelos regulamen-
tos fiscaes, resultando dahi a facilidade de se lhe substituírem folhas, e dar-se
como feita antes de 1854 a compra de posses que ainda não existiao, e sobre
que verdadeiras, ou suppostas transacções tiverão lugar muito depois da data
do regulamento para execução da lei das terras.

Se a franca e clara reluctancia que em ltapemirim tem sido observada na
parte relativa á execução da lei das terras; se a miserável chicana de que ali
se tem lançado mão, protegida por uma ou outra pessoa influente da locali-
dade, não fôr comprimida, o exemplo será contagioso,n c

Nada ali se pôde ou deve esperar das autoridades locaes, e leigas, e no meu
entender o chefe de policia da provincia deverá continuar a tomar conhe-
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cimento dos delidos que se praticão em Itapemirim e Benevente para embar-
gar a execução de uma lei, que grande influencia tem no futuro do nosso paiz.

Brevemente voltará para proseguir em sua commissão o major Ernesto An-
tonio Lassance, afim de medir e demarcar os quatro territórios que ainda fal-
tão, e proceder a legitimação e revalidação das posses ou concessões aue se
acharem encravadas nos terrenos medidos, e estiverem sujeitas áquellas forma-
lidades.

A descriminação das terras devolutas das dos particulares, pelo sua natureza e
pela lei de 6 de Setembro de 1856, é da competência do contencioso administra-
tivo, e só tem de ser tratada pelo foro ordinário, quando se dá a hypothese de
questões entre a fazenda nacional, e posseiros, ou concessionários legitimos, e
confinantes com terras devolutas. Se o engenheiro, no progresso das medições,
tendo feito os necessários exames reconhecer evidentemente, como aconteceu
no Rio Novo, que as posses encontradas são de época próxima, e muito posterior
ádata do regulamento de 30 de Janeiro de 1854, é fora de duvida, que não
pôde reputar os seus possuidores como legitimos, e portanto cumpre-lhe re-
metter os esclarecimentos indicados pelo artigo 19 do citado regulamento ao
juiz commissario, e não ao juiz municipal.

Se o que deixo dito não fôr observado, inútil será o trabalho, e despezas
consumidas com a descriminação das terras publicas, e sua subdivisão; e em
pura perda serão os sacrifícios, que o governo faz para determinar a emigração
espontânea para o Império. Não sendo possível medir terras publicas na actuali-
dade aproveitáveis, sem embaraço de posses e concessões verdadeiras ou
suppostas, toleradas pela lei, ou por esta prohibidas e punidas, se todas e quaes-
quer posses, e concessões tem de ser levadas ao foro commum, intermináveis e
innumeraveis demandas se suscitarão, e por longos annos ficará duvidoso o direito
da fazenda publica, e dos particulares, e todas as terras devolutas aproveitáveis,
estando litigiosas, não poderáõ prestar-se ao estabelecimento dos colonos.

A fôrma do processo administrativo estabelecido no capitulo 3o do regu-
lamento de 30 de Janeiro de 1854, offerece tantas garantias aos particulares,
e ao mesmo tefiapo é tão rápido e pouco dispendioso, que não vejo razão alguma
para ser preterido, e para causar o menor receio aos interessados. Só a má fé,
e o espirito de chicana, no meu entender, poderá sustentar opinião contraria.

A medição e demarcação dos terrenos contractados com o conde deMontravel
para o estabelecimento de uma colônia nas vizinhanças do rio Gahy não teve
andamento desde a data do meu ultimo relatório. As questões suscitadas entre
os concessionários, e o engenheiro encarregado daquellas operações não tem
permittido demarcar-se o segundo território.

A secção do conselho de estado que consulta sobre os negócios do ministério
do Império forão remettidas as duvidas apresentadas, e de sua solução depende
não só o progresso das medições no Caby, mas em quasi todas as localidades,
em que houverem concessionários ou posseiros vizinhos a terrenos perten-
centes ao patrimônio publico.r Depois do ultimo relatório, um só contracto, para vendas de terras, fez o
governo e com o Allemão Jacob Rheingantz.

Era 30 de Dezembro do anno próximo passado estipulou a Repartição Geral
das Terras Publicas com o procurador de Rheingantz, garantir-lhe o governo na
província de S. Pedro a venda de oito léguas quadradas de terras, unidas ou
separadas, na Serra dos Tapes, e Taquara, se naquelias localidades as houvesse
devolutas.

i
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O emprozorio indicará o terreno que desejar, e o governo ordenará sua
demarcação e pagará as despezas dos limites: caso porém se verifiquem ser par-
ticulares as terras indicadas e medidas, o emprezario indemnisará as despezas
que se tiverem feito.

O preço da braça quadrada foi fixado em 1/2 real, e por cada secção de
250,000 será importada direclamente da Europa, e estabelecida dentro de
cinco annos como proprietária independente, ou foreira, pelo menos, uma
familia de cinco indivíduos.

O emprezario tem direito á subvenção de 15,000 por colono maior de 10
annos, e menor de -45 annos, e de 10,000 por aquelle cuja idade fôr de 5 a 10
annos : as questões que se suscitarem entre o emprezario, e colonos serão deci-
didas por árbitros com recurso final para o governo, ou para a autoridade, que
por elle fòr previamente determinada.

Multas emiim forão estipuladas pela infracção das condições, que, em geral,
são as mesmas do contracto Montravei, de que dei noticia no meu relatório
de 1855.

Legitimação de posses e revalidação de sesmarias, e de
outras concessões do governo geral ou provincial.

Mais algumas informações acerca deste assumpto tem vindo das províncias
além das constantes do ultimo relatório, porém ainda incompletas, e são
as seguintes:

Provincia do Pará.

A presidência remetteu as informações, que lhe forão dadas pelas autoridades
locaes, acerca das terras sujeitas á legitimação e revalidação, nos municipios
da Capital, Iguapemirim, Vigia, Curuçá, Cintra, Marajoz, Monsaraz, Muanã,
Chaves, Bragança, Ourem, Cametá, Baião, Breves, Macapá, Marsagão, Porto
de Móz, Gurupá°, Santarém, Villa Franca, Monte Alegre, Alemquer e Óbidos.

Em todos estes municipios ha posses a legitimar, ou sesmarias a revalidar,
ou uma e outra cousa.

Província do Maranhão.

As informações ministradas pelo presidente forão as que fornecerão^ as
autoridades locaes dos municipios de S. Luiz, Villa do Paço, Guimarães,
Cururupu, Santa Helena, Alcântara, S. Bento, Vianna, Vargem Grande, Icatú,
Itapicurumirim, Anajatuba, Rosário, Codo, Altomearim, Caxias, S.José, Brejo,
Tutoya, P-astos Bons, Passagem Franca, Chapada, Monção ; e em todos se diz
haver mais ou menos posses e sesmarias nas circumstancias indicadas.

Participou o mesmo presidente haver nomeado juiz commissario o então
inspector geral das medições João Joaquim da Silva Guimarães, nos munici-
pios da Barra do Corda, e Chapada, na mesma provincia, designando-lhe a

quantia de 60 réis por braça linear ou corrente.

Provincia das Alagoas.

Apenas ha noticias de algumas terras, das de que se trata, nos municipios
de Porto Calvo, Passo e Imperatriz, para o primeiro dos quaes foi nomeado

juiz commissario o inspector das medições.
T. P. 2
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Provincia do Espirito Santo.

Algumas duvidas forão propostas ao presidente pelo chefe de policia da
mesma provincia, a respeito do que representou o subdejegado de Linhares,
consultando: i°, se os subdelegados erão os competentes para exigirem a apre-
tentação dos títulos de compras de terras aos indivíduos, que se dizem
senhores delles, e as desfrutâo. 2o, se as sesmarias sem cultura, medidas
ou não, devem ser consideradas mattas publicas.

Por aviso de 29 de Setembro do anno passado declarou V. Ex., quanto á
primeira duvida, que as autoridades, ás quaes, em virtude do art. 87 do
regulamento de 30 de Janeiro de 1854, incumbe a conservação das terras
devolutas, devem proceder ex-oflicio contra os invasores das mesmas, mas
que não podem exigir destes directamente a exhibição dos seus títulos de
posse, que constituem a defesa, a que os indiciados não deixarão de recorrer
quando a tiverem; e quanto á segunda duvida, que as sesmarias e outras
concessões do governo geral ou provincial estando ainda em poder dos pri-mitivos sesmeiros ou concessionários sem principio de cultura, e morada
habitual, quer tenhão sido medidas e demarcadas, quer não, devem conside-
rar-se devolutas á vista do artigo 27 do citado regulamento; não assim, porém,se antes da publicação deste tiverem por titulo legitimo passado a poder de
terceiro conforme o artigo 22 do mesmo regulamento.

Em officio de 10 de Junho de 1856 consultou o mesmo presidente sobre
os vencimentos, que devião perceber o juiz commissario, seu escrivão e
agrimensor, bem como participou ler marcado a quantia de 60 réis porbraça linear ou corrente para delia, deduzidas as despezas, ser dividido o
restante com igualdade pelos Juiz commissario, escrivão e agrimensor.

Por aviso de 5 de Agosto sob n° 21 se lhe respondeu, que devia regular-se
quanto aos vencimentos daquelles empregados pela circular de & de Março
de 1854, podendo alterar a disposição feita, se o julgasse conveniente dentro
do limite do referido aviso, não só quanto á somma marcada, mas ainda
quanto á divisão delia entre aquelles mesmos empregados.

Provincia de Minas.
¦ ¦ 
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Em oíficio de 26 de Maio de 1856 participou o presidente que, attendendo
ás razões allegadas j elo director da companhia do Mucury, prorogára por um
anno o prazo de seis mezes, que havia marcado para a medição das terras, quea dita companhia possue em Minas Novas sujeitas á legitimação.

Provincia de S. Pedro.

O presidente da provincia mandou que o juiz commissario informasse acerca
do que requererá o tenente-coronel José dos Santos Viegas, pedindo-se-lhemandasse medir uma data de terras, que possue no rio Cahy desde 1820.
O juiz commissario informou que havião as ditas terras cahido em commisso;
e sujeita a pretençâo do supplicante á decisão do governo imperial, foi inde-
ferida por aviso de 30 de Outubro do anno passado.

Provincia do Paraná.

Ò presidente desta provincia communicou haver nomeado juizes commis-
sarios os juizes munici pães dentro de seus respectivos termos, e fixado prazos
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de 6 a 10 annos para proceder-se â medição das posses sujeitas â legitimação.
Sendo estes prazos muito dilatados, ordenou V. Ex. em aviso de 27 de Dezem-
bro ultimo, que se marcassem outros mais curtos, que nunca deveráõ exceder a
um anno, embora se proroguera depois, como faculta o artigo 33 do regula-
mento de 30 de Janeiro de 1854.

Das informações ministradas pelo mesmo presidente collige-se o seguinte.
Existem no municipio de Castro 383 posses sujeitas á legitimação e mais dez

sesmorias pertencentes a diversos.
Municipio de Guarapuava. 235 posses e sesmarias.
Municipio de Antonina. 107 posses sujeitas á legitimação. Não consta haver

sesmarias.
Municipio de Paranaguá. Só existem duas posses de datas muito remotas.
Município de Morretes. Dizoparocho que consta existirem posses, porém

que não é possível precisar o seu numero por falta de esclarecimentos: quantoa sesmarias, declara que nada mais pôde dizer senão que das existentes ne-
nhuma está sujeita a revalidação por não se achar já em poder do primeiro con-
cessionário.

Municipio de Coritiba. Informa o vigário que ha grande numero de posses/
que carecem de legitimação: bem como de sesmarias a revalidar.

Municipio de Ponta Grossa. Existem muitas posses e 3 sesmarias.
Municipio do Príncipe. Tem 0 a 8 sesmarias e posses na extensão de mais

de 22 1/2 legoas. * ' '

Municipio do Rio Negro. Contém muitas posses, e sesmarias nas circuras-
tancias, de que se trata.

Provincia de S. Paulo.

Segundo as informações colhidas, consta que nas villas de S. Sebastião e
Villa Bella da Princeza existem varias posses sujeitas á legitimação, sendo co-
nhecidos e designados os respectivos posseiros.Também existem algumas posses e sesmarias sujeitas a legitimação e reva-
lidação nas cidades Mogy das Cruzes e Iguape; villas de Santo Antônio da Para-
hybuna, de Itapeva, da Conceição de Itanhaem, e Cananéa; freguezias da
Piedade, de Pirapora, deS. João Baptista ; e nos lugares denominados Bertioga,
S. Pedro, Praia do Góes e Arcos do Cubatão pertencentes ao termo da cidade de
Santos.

Quanto aos outros lugares da provincia, supposto se informe que não exis-
tem terrenos sujeitos a revalidação, e todavia de crer que em alguns pon-tos assim não seja, o que melhor se verificará quando se obtiverem dados
mais positivos.

Emfim , conforme declara o delegado do director geral nesta provincia , nâo
se pôde depositar toda a fé nas informações acima prestadas por diversas au-
toridades, que, na falta de conhecimento mais exacto acerca deste objecto de
serviço publico, derào taes informações sem duvida incompletas, e somente em
satisfação ao preceito do regulamento de 30 de Janeiro de 1854.

Provincia de Santa Catharina.
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E' assaz elevado o numero dos posseiros, sesmeiros e concessionários, cujas
propriedades estão sujeitas á legitimação e revalidação, com exeepção do dis-
trietoda capital da provincia, que, na opinião do delegado do director geral, está
no caso de gozar dos favores dos artigos 22 e 23 do iá citado regulamento de
30 de Janeiro de 1854.

.-.-
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Assim, pelo que consta oflkialraente, o numero das posses, sesmarias e outras
concessões nos circumstancias indicadas nos artigos 24 e 27 do dito regulamento
sobe a 206 repartidas pelos seis municipios da provincia * sem contar o da
capital: não obstante porém, entende o referido delegado, que seguramente ura
terço dos terrenos oecupados por particulares eslão sujeitosás formalidadesdo lei.

tüt

Registro das terras possuídas.

O registro das terras possuidas se faz com extrema morosidade na maioria
das províncias do Império; mas não tem excitado clamor ou opposição da parte
dos possuidores, e apenas uma ou outra reluetancia, como ponderei no relatório
passado. ,á

Em geral este serviço vai-se fazendo regularmente, e é de esperar que se
termine em época não mui remota, e depois que se fôrem desvanecendo
alguns preconceitos e receios infundados acerca do fim, que tem em vista a
disposição legislativa a tal respeito, que nada contém de vexatório ou de
attentatorio aos direitos adquiridos.

Também se caminhará mais acceleradamente para seu resultado, á medida
que as explicações e decisões dadas ás duvidas propostas e resolvidas, sobre a
intelligencia doregulamento para a execução das disposições respectivas, forem
sendo bem comprehendidas pelos vigários e pelos possuidores, e quando uns
e outros se compenetrarem bem da importância de ura tal dever e da simpli-
cidade, que ha no seu cumprimento.

Além das informações contidas no meu ultimo relatório acerca deste ramo
de serviço, tenho hoje a acerescentar o seguinte:

Municipio da corte.—No Campo Grande tem sido registradas 79 declarações:
em Jacarepaguá ainda se não acha concluído o registro, nem foi ainda multado
indivíduo algum, não obstante ter-se findado o primeiro prazo; devido isto a
duvidas, que oceorrêrão: na Lagoa declara o vigário, que á excepção do Vis-
conde de Gequitinhonha, ninguém mais tem apresentado declarações para o
registro, e que não remette a relação dos multados por não ter conhecimento
das terras sujeitas a essa formalidade, nem dos seus possuidores. Observou-
se-lhe o que lhe cumpre fazer a esse respeito.

Rio de Janeiro. —Os vigários das freguezias.de Nossa Senhora da Piedade
da villa do Rio Claro, e da freguezia de Sacra Familia do Rio de S. João,
remettèrão por intermédio da presidência seus livros de registro, por se
acharem completos.

Santa Catharina.—No primeiro prazo marcado pelo presidente, apresen-
tárão-se ao registro em toda a provincia 15,815 declarações de terras possuidas,
tendo sido muito limitado o numero dos que deixarão de satisfazer ad preceito
da lei, e esses mesmos por circumstancias, que parecem ao delegado do
director geral no caso de merecerem attencão para a escusa dos respectivos
possuidores.* Nas freguezias de Itajahy e Itapacoroy, em que por falta de vigários não
houve registro de terras, é de esperar que em breve se conclua este serviço,
visto que se achão hoje competentemente providas.

Maranhão.—Além das 700 declarações",pouco mais ou menos, de que
dei conta no ultimo relatório, consta terem sido registradas mais 404 etn
diversas freguezias, e 272 na de Nossa Senhora da Conceição de Vianna dentro

-"(*..
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do primeiro prazo, tendo sido multados 10 possuidores de terras que fizerão
registrar as suas posses já no segundo prazo.

Piauby. — Segundo as informações rernettidas, forão registradas 1,933
declarações.

Alagoas. — Tendo sido demorada a fixação do primeiro prazo nesta provincia,
começou o mesmo a contar-se do i° de Abril do anno próximo passado. 0
delegado interino, para evitar maiores delongas, formulou instrucções para
servirem de esclarecimentos aos vigários e possuidores de terras, dando assim
uma demonstração de seu zelo.

De algumas presidências tem sido rernettidas relações de pessoas multadas
por falta de registro.

Sendo mui difíicil ou quasi impossível tomar-se conhecimento nesta corte
das multas impostas nas provincias a possuidores, que poderão ter boas razões
de escusa, determinou-se por circular de 4 de Dezembro findo que os
presidentes, tomando conhecimento de taes multas, resolvessem segundo as
regras de justiça e equidade; porém sempre obrigando os reclamantes ao
registro.

Em resposta a varias consultas relativas ao registro das terras possuidas
derão-se as seguintes explicações.

Para eximirem-se da obrigação de apresentarem uma relação dos que dei-
xárão de registrar as suas posses, não vale aos vigários allegarem que não
tem conhecimento dos terrenos da sua freguezia.

Os prazos marcados para o registro seguem-se sem interrupção uns aos
outros, de modo que findo o primeiro, começa logo a correr o segundo, e findo
este o terceiro.

As chácaras situadas fora da demarcação da décima urbana são sujeitas a
registro, qualquer que seja a sua extensão. ' \

Na multa por falta de registro dentro do primeiro prazo, não incorre aquelle
que só comprou o terreno depois de findo esse prazo.

O substituto do vigário, na obrigação do registro, é o respectivo subdelegado,
quando o^pasto espiritual da freguezia não está confiado a outro parocho.

O registro feito em freguezia estranha não exime da multa.
Nas relações dos multados por falta de registro, podem os vigários fazer

as observações que julgarem a propósito, quanto á culpabilidade da omissão,
mas só ao governo imperial da corte, e nas provincias aos presidentes, cabe,
e por motivos justos, relevar da multa.

3; As terras de igreja, embora usurpadas por particulares, devem ser dadas ao
registro pelo fabriqueiro. *

As posses que forem evidentemente situadas em freguezia estranha, não
as devem registrar os vigários, embora os interessados insistão; no caso dé
duvida porém, convém registra-las.

A multa por falta de registro de posses distinctas é só uma, e não tantas
quantas forem as posses. >#

A cobrança das multas não compete aos vigários, mas a ella se procede como
«renda do Estado.

Os prazos marcados para o registro são improrogaveis.
Os foreiros de Petropolis estão obrigados ão registro como outros quaesquer.

7 As relações dos multados devem ser remettidas^directamente para as \hé-
sourarias da fazenda pelos presidentes das provincias, \,

As declarações para o registro não se podem fazer por outro sem procuração.

'
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O registro geral das terras possuídas n'umo provincia, organisa-se por copia
litteral dos registros feitos nas differentes freguezias.

..V »

Emigração.

Os preconceitos, que na Europa existião contra o Império, se nâo estão
completamente desvanecidos, tem tido considerável decrescimento.* Excepto a Gazeta da Colônia, que uma ou outra vez publica artigos contrários
á emigração para o Brasil, toda a imprensa allemão ou se nos mostra favorável,
ou indifferente. Nenhum dos governos da Confederação Germânica, pre-sentemente, oppõe embaraços sérios á vinda de seus subditos para o nosso
paiz.

A Sociedade Central de Colonisação, estabelecida em Berlim, que tão in-
justamente nos aggredio, representando-nos com as mais desagradáveis cores,
parece que deixou de existir de facto. Na Suíssa, segundo nos informa o nosso
cônsul, demonstra-se a tendência de emigração para nós. Um lavrador com
fortuna considerável seguio para aqui; e'diariamente se apresentâo ao
mesmo cônsul, outros pedindo informações sobre os meios, que encontraráõ
para entre nós estabelecerem emprezas agrícolas.

0 nosso cônsul em Gênova affirma que da Leguria, Piemonte, Parma,
Modena, Toscana, o Lombardia poderemos, pagando parle da passagem ou toda,
obter larga corrente de colonos notáveis pela sua moralidade, amor ao
trabalho, espécie particular de agricultura a que se dão, semelhança de lin-
guagem, e conformidade de religião.

Na Bélgica, pelo que ouvi ao nosso cônsul, e algumas pessoas notáveis
desse Estado, sem grande difficuldade, e pequeno sacrifício relativo, se poderáobter annualmente ate 20,000 emigrantes. Em França, segundo me com-
munica em carta de 30 de Dezembro do anno próximo passado Mr. Dutot,
agente autorisado e caucionado de emigração, 4,642 individuos lhe tinhão
manifestado, por escripto e de viva voz, desejos de partir para ó^Imperio,
com animo de se darem aqui á cultura da terra, ou se empregarem comocarpinteiros, pedreiros e serralheiros etc. :

Além destes, um certo numero de pessoas pertencentes ás profissõeshberaés, como professores, médicos, engenheiros, esta vão resolvidos ase
transportarem para o Brasil. Sobre o numero total dos que tinhão declarado
suas intenções de emigrarem para nós, 3,614 poderião apenas realisar a somma
precisa para se transportarem até o Havre, ou outro porto de embarque, 887
possuem além daquella quantia 100 a 200 francos; einfim 141 dispunhâo
de 200 a 600 francos por cabeça.

Destes últimos 52 já tinhão vindo, e outros serião transportados em navios
da companhia colonisadora em Hamburgo para a Colônia de D. Fraucisca na
provincia de Santa Catharina.

Accrescenta o mesmo Mr. Dutot que no anno findo 8,200 Francezes par-tirão cora destino para o Kio da Prata e Valparaiso, tendo 1,200 pago suas
passagens, e as dos restantes os diversos governos, companhias, ou com-
patriotas anteriormente estabelecidos nos respectivos Estados, e sobre este
phenomeno chama a nossa attenção, para que com tempo nos aproveitemosda tendência, que na população franpeza se vai desenvolvendo.

À emigração portugueza, apesar dos esforços do governo e da imprensa de
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Portugal, ganha forças diariamente, excitada pela grande quantidade de
nacionaes aqui estabelecidos, os quaes em geral prosperão, e aceumulâo
capitães: sobretudo creio que este ougmento de emigração é devido ao regresso
para os diversas partes do reino de indivíduos que dellas sahindo sem fortuna
alguma, voltão alguns com avultados capitoes, e todos em gerol com meios
para passarem com a renda do que no Império adquirirão.

A emigração geral da Europa, que tinha em 1854 elevado-se a 600,000
almas talvez, decresceu consideravelmente em 1855, lendo soffrido a da Alie-
manha a reducção de 50 °/. em relação á que tivera lugar no antecedente anno;
em 1856 pouco augmento teve, e este phenomeno é explicado: Io pela neces-
sidade que de braços tem ultimoraente havido na Allemanha para oceorrer ao
desenvolvimento de uma multidão de emprezas; 2o pelas medidas tomadas pelo
governo dos Estados-Unidos para dificultar a emigração; pelo procedimento do
partido vulgarmente conhecido pela denominação de — Knownothings—e peloregresso de alguns milhares de emigrantes que, não podendo achar emprego
nos Estados-Unidos, voltarão em miseráveis circumstancias. A tendência porém
para a emigração, como no meu ultimo relatório notei, é desenvolvida portantas causas permanentes que, com igual ou maior força, continuarão aactuar,
que não posso explicar o decrescimento do numero de pessoas que se expa-
trião por falta de disposição e reacção sobre o animo das populações Allemãas eSuissas.

A febre das emprezas tem na Allemanha, e em grande parte da Europa, pro-duzido já suas naturaes, e necessárias conseqüências, a remissão será inevi-
tavel: o excesso pois da procura de braços, e o augmento dos salários tem de
cessar, e se o dique levantado nos Estados Unidos tem diminuído a massa da
corrente de emigração, esta se elevará e sobrepujará os obstáculos, e se diri-
gira para outros paizes, que prepararem o leito, por onde ella tem de ser de-
rivada.

A emigração para o Brasil, ao menos a allemãa, durante o anno próximo pas-sado, foi, segundo communica o nosso cônsul em Hamburgo, de 1,420 indivi-
duos, cabendo-nos assim uma tênue quota dos 60,531 emigrantes que sahirão
pelos portos de Hamburgo e Bremen á procura em paizes estrangeiros de me-
lhorar de condição.

Cumpre comtudo notar que a estatistica publicada nos jornaes allemães a
respeito da emigração de 1856, differe alguma cousa destes dados. Assim, se-
gundo a Gazeta de Hamburgo de 10 de Janeiro deste anno, emigrarão dos por-tos de Hamburgo e Bremen, directa e indirectamente para portos transatlânticos
61,431, cabendo 1,579 ao Brasil.

Em 1855 a emigração allemãa^para o Brasil foi de 1,873 almas.
A diminuição que se nota em o anno passado com relação ao de 1855 é ex-

plicada, por alguns, pelas causas geraes que tem feito decrescer a emigração em
geral, e pela concurreneia que nftsiaz a Inglaterra, dando passagem gratuita a
quem se dispõe a estabelecer-se na*Australia, e os Estados do Rio da Prata, paraondeafflue um numero considerável de emigrantes da raça latina; entendo
porém que taes circumstancias, posto que diflicültassem um* pouco a vinda dos
colonos para o Brasil, não seriâo, çuíficientes para determinar o phenomeno
que observamos, se os nossos fazendeiros e empresários de grandes obras pu-blicas quizessem effieazmente ter braços livres, e não se limitassem ao inerte¦desjejQ* • - ; fefjí <•*' mm ^^-M^^^p^l^'t9f^^ ^ 
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-Entre o pequeno inüméro de colonQ^ eft trádòs dtirante o aimò findo, a quotados que pagarão as passagens, e importarão alguns capitaíés é sup»erior ao dos
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annos anteriores, e avulla também o numero dos emigrantes que procurâo
nossas praias sem estarem ligados a contracto algum nreyio.

„ emicraçâo espontânea para determinado paiz e obra Icnla do empo, e

devida ás relações que se estabelecem entre os emigrados, e a antiga patna; eaos
interesses que a própria emigração crea e desenvolve progressivamente. A larga

somma de emigrantes que com admiração notamos afflüira paraosEstados-Unidos
principalmente no triennio de 1852 a 1854 foi quasi imperceptível ate 182U e
só quando grande numero de lrlandezes, Allemães, Suissos, etc, ali so estabe-
lecêrão, e accumulárão capitães, é que engrossou progressivamente o numero
dos emigrantes.

A attraccão exercida pelos que se achavão estabelecidos, posto que actuasse
com muita'força, não determinaria talvez a quarta parte da emigração verificada

para aquelles Estados. .
Os interesses dos armadores dos navios, e de outros mdustriosos, contri-

buem em máxima parte para determinar a expatriação do maior numero dos

que se dirigem para a America do Norte. ,
Os navios americanos, transportando para a Europa gêneros de pequeno valor

em relação ao volume, como algodão, tabaco e trigo, não tendo carga suffi-
ciente para no regresso encher sua grande capacidade, procuravao os arma-
dores no transporte dos colonos o frete, que não podião obter pêlo das mer-
cadorias. .,

Creárão para isto, em differentes Estados e portos mais consideráveis como
Havre, Anvers, Bremen, Hamburgo, Liverpool, e Londres, agentes pnncipaes
de emigração. Estes estabelecem subagentes, que, nomeando outros, estendem

por toda a Allemanha e Suissa uma rede de alliciadores que, com descripçoes,
mais ou menos pomposas, das vantagens que em os Estados-Unidos colhem os
emigrantes, determinão os pequenos proprietários a vender suas propriedades,
e com o producto dellas passarem-se para ali.

Com o importe dessa venda, é pago o frete ao armador, e as gratificações a
todos os indivíduos que tiverão parte na sabida do colono. Os que á chegada
os tem de receber e transportar para o interior do paiz recebem ainda parte
daquelle importe.

Entre nós começou ha pouco tempo a tomar vigor um núcleo de colonisa-

ção; e os outros estão ainda na infância ; fraca portanto deve ser a acçao que
elles exercem na Europa para attrahir habitantes para o Império.
' A navegação nacional para a Europa, desgraçadamente, é quasi nulla, e ate
agora os estrangeiros não tem tentado a especulação de introduzir colonos;
nenhuns interesses particulares existem pois para alliciar emigrantes^deixando
assim dè haver as duas das principaes, e mais activas causas, que levão para os
Estados-Unidos aquelles, que alguns meios pecuniários tem para pagarem sua

passagem, restando em geral os que nenhuns, ou pequenissimos recursos

possuem, e que para effectuarem o transporte carecem de que se lhes pague,
x)u adiante, parte ou todo do seu importe, os gastos indispensáveis nos portos;
e alguma quantia para o primeiro estabelecimento.

Emquanto aquellas causas se não críão, e tomão forças, o que só lentamente
séoperará, se |>or meios enérgicos não actívarmòs o seu desenvolvimento, largos
annos se passaráõ antes que a emigração espontânea dê os braços que tão iíe-
cessáriõs nos sao para desenvolver a nossa riqueza, e embaraçar mesmo qué a
existente (iimíiíua. Para ájpproximar pois a epoesi; em que á emigração se ;tome
ávuítaíia?^e pagu| a^i suas despezas^ tfw o gòveríio auxiliado, ppj^^emlupr

1 cüinp^btíe fóvo ditot emprezas que formem grahdéè huclêos tiolòníaes em loca-
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dades onde se possuo estender com liberdade, e facilidade, e concedeo favo-*
res consideráveis á Associação Central do Colonisação, que se encarrega do
transporte e recepção de colonos, e de os collocar ao alcance dos nossos fazen-
deiros e eraprezarios de estabelecimentos agricolas.

Pelos contractos celebrados se acha estipulada , sob multas um pouco
pesadas, a introducção de 96,650 colonos em diversos prazos que não exce-
dem a 10 annos. e logo que estejão as emprezas um pouco adiantadas, e em
via de prosperidade os núcleos por ellas formados, teremos de presenciar os
benéficos efleitos que exerceráõ sobre novos emigrantes. O transporte destes
creará os interesses dos armadores, que terão, para não lhes faltar frete, de
recorrer aos mesmos meios que hoje empregão os armadores americanos, e
então, como acima disse, a emigração se alimentará por si mesma, e se tornará
espontânea, importando capitães, em vez de nos produzir despezas.

Apezar de se haver por varias vezes lembrado ás presidências das provin-
cias, e ao chefe de policia da corte, a estatística dos emigrantes entrados, e de
se lhe haver enviado o modelo dos respectivos mappas, só se pudérão obter
os dados constantes do mappa n. 1. Ignora pois a Repartição Geral das Terras
Publicas, quantos estrangeiros vierão augmentar a massa da nossa população;
mas creio, que, sem medo de errar, posso afiirmar, que durante o anno de
1856 não tivemos menor numero de entradas do que as verificadas em 1855,
as quaes provavelmente, como disse no meu ultimo relatório, se elevarão de
22 a 23,000.

Antes de fechar o artigo sobre emigração, permitia V. Ex. que lembre a neces-
sidade urgente, já indicada nos meus anteriores relatórios, de medidas que
regulem os casamentos dos religionarios, e dêm garantias aos filhos destes para
entrarem na successão dos bens de seus pais. As outras providencias também
lembradas anteriormente tem igualmente de concorrer para tornar mais facii
a vinda de colonos morigerados, e laboriosos.

Trabalhadores Chins.

No relatório do anno próximo passado dei parte a V. Ex. de que os 366 Chins
importados na galera Sarah, os primeiros dos 2,000 contractados em Londres
com a casa commercial de Sampson e Tappan, de Boston, tinhão sido distribui-
dos, cabendo alguns ao Arsenal de Marinha e os outros a lavradores e empreza-
rios de colônias.

O digno inspector daquella repartição me tem, por varias vezes, dito que se
acha satisfeito com o trabalho chim, e que, comquanto seja esta gente pouco
activa, comtudo as despezas, que com elles se fazem sendo moderadas, vem o
serviço útil delles a custar muito menos do que o feito por qualquer outro ope-
rario* Ahi se tem os Chins conduzido regularmente e se mostrão satisfeitos,
tendo o mesmo inspector intenção de propor aS. Ex. o Sr. ministro, renovação
do contracto, quando, ultimando elles o seu tempo, queirão continuar.

A maior parte porém dos nossos lavradores e mais emprezarios que tomarão
os Chins, ou por falta de methodo, ou por qualquer outro motivo, nenhuma
utilidade colherão, e alguns daquelles os tem completamente abandonado.

Se os trabalhadores asiáticos tem dado tão vantajosos resultados nas colônias
inglezas, francezas e em Cuba, como se colhe de documentos fidedignos, pa-
rece%rovavél que se entre nós o mesmo se não dá, é isto devido á nossa inex-

¦i'i2i '*¦ '¦'•:¦ •;;-., -TI; fe ¦•¦'••; •> \r y v- -yyyy.--.} fe fefefefe -;fe .,-•¦<' '¦¦'. •• . *¦¦'' ;; *- ¦¦¦[ 
t »:• -yy' •¦«'!" fe? feife .'.fe; \.íi '¦. '¦

T. P. 3
"Cl



— 18 —
. '7 0

*

periencia de trainr com homens do hábitos tio diferentes dos nossos, e cuja

linuua nos é inteiramente desconhecida, e delia poucos interpretes se podem

A casa commercial de Sampson e Tappan em 17 de Abril de 18.% comnm-

nicou ao governo que jurava ter-se dado o caso doarl. 10 do contracto. o de

embaraço* proveniente de força maior, para sat.sfazcrás condições a que so

linha lidado, visto como o ministro americano em 10 de Jane.ro deH Mb

prohibira, sob penas muito severas aos nnvios da sua nação transportar Lhms,

cujo commercio, segundo a respectiva proclamação, era mais inbumano e hor-

rivel que o trafico de escravos africanos. ,
O governo imperial entendeu, porem, qne alguma cousa mais era preciso

para que pudessem considerar-se reaes e existentes aS hypotheses do citado
artigo, e que por isso nâo poderia ler como roto o contracto, e isenta a dita
casa"commercial das multas, em que incorrer pelo não cumprimento das obn-

gações contraliidas.

Colônias.

á
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Amazonas.

Nenhuma informação tenho da colônia Miuá, estabelecida pela companhia
de Navegação e Commercio do Amazonas. Particularmente consta-me que nao

prospera, 
*e 

tem sofirido graves transtornos.
A companhia pedio ao governo novos anxilios para poder satisfazer as con-

dicões do contracto celebrado em % de Outubro de 1854.

Pará.
/-

0 cidadão José doO' de Almeida, havendo recebido dos cofres provinciaes
por empréstimo a quantia de 8:000$000, attrahio para a Ilha das Onças algumas
famílias da provincia do Ceará, e alguns colonos portuguezes, formando,uma

pequena colônia com 188 pessoas, das quaes tem fallecido Ia, ausentado-se
67 e nascido 1, achando-se em üns do anno ultimo o pessoal reduzido a 11b
indivíduos dos dous sexos, e naturalidades. , :

A assembléa legislativa provincial, com o fim de promover e iacilitar a intro-
duccâo de colonos, promulgou a lei n.2°26 de 15de Dezembro de 1853, creando
uma caixa no thesouro provincial, e destinando para fundos da mesma
20:000*000 réis annuaes, e as quantias provenientes das entradas que fizerem
as companhias ou particulares para embolso ou amortização das sommas que
fôreni emprestadas para aquelle fim, ficando o presidente da província auto-
risado a empregar os fundos da caixa na execução do, systema, que julgar
mais apropriado para a inlroducçâo de colonos, quando nâo se apresentem
companhias ou particulares, que tomem a si essa empreza. Já montão a
29:500*000 rèis, as quantias adiantadas até hoje pela caixa da colonisaçaò.
Os empréstimos tem sido feitos a differentes pretendentes, que se obriga-
téo por contractos com o governo da província a introduzir, e empregar
nos seus estabelecimentos ruraes on fabris 450 colonos. ,-âAe agora apenas os
cidadãos Silva e Picanço %em etimprido o contracto, mandando vir de Portugal
100 colonos, que «ti^árân em 1855. Consta-me qne present-emente nenhum
sé èoi&erva m e^tê^émmo dos í$fé^
o$#nlractos de h^açãõ-dfe serviços, que eom os #ésrrios fizer&o, e proTOi^do

$
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outro destino. Ainda como meio de promover a introducção de braços de

uo tanto carece esta provincia, promulgou a mesma assembléa aloin. ZWde \ô

de Outubro de 1854, autorisanilo a presidência a despender annualmente pelo
thesouro provincial a quantia do 48.000»000 réis com a era.gn.cao de pes-
soas livres de qualquer parte da Europa, e com especialidade de Portugal o da

Galiza contractamlo a vinda das mesmas cora passagem, comedonas e hospe-

dagem'por tempo de oito dias depois de sua chegada a este porto sem retn-

buicão alguma. ... . £í'l
Em virtude desta lei, contractou o governo da província com o negociante

dessa praça João Pinto de Araújo a vinda de 800 emigrados portuguezes e

galegos: já vierão por conta 281, importando a despeza '«ta-Ho t^ro 
Ja

província com as passagens e hospedagem nessa cidade em 16:3703»898 reis,

íóra 4:809»000 réis que para arranjos de viagem lhes forao adiantados em

Portugal para serem depois indemnisados.

Maranhão.
•i-

Nenhum estabelecimento colonial se formou no decurso do anno findo, e os

seis, que então existiao, longe de prosperar, defmhão. TVtanaeit
Tendo entrado para as colônias Arapapehy, Santa Isabel, Santa Theresa

Perucana, e Petropolis 911 Portuguezes, seachavão reduzidos a J59. havendo

morrido 70, e os outros, abandonando as emprezas a que se haviao ligado, pro-
curarão outros empregos. . ' ^

A despeza feita pelos particulares, e governo provincial para a importação

dos colonos, e seu estabelecimento montava a 58:785^000. ^
A secca extraordinária dos primeiros dous annos contados da fundação de

algumas colônias, as epidemias que era outras tem havido, #talvez a ma di-

reccão de algumas, e em geral a espécie de colonos mais inclinados ao

pequeno conmercio, e a oílicios mechanicos, do que á lavoura, sao as princi-
pães causas, que tem produzido a prodigiosa deserção de quasi 47 /,.

O que deixo relatado seria extremamente desaniraador para o systema de

parceria com emigrantes Portuguezes se não tivéssemos outras emprezas seme-

lhantes, que muito prosperão e das quaes tanto os emprezanos como os colo-

nos tirão vantagens.S urao vamaueiid. . . ^i
A colônia de Santa Theresa, que como se disse no relatório do anno passado,

promettia um bellofuturo, ameaçadecahr, por se achar seu emprezario ausente

e recolhido á cadèa da capital, da qual talvez tenha de ser deportado para tora

do Império.
Espirito Santo.

•''" ¦ ¦ - •••'."' '•' ¦ -i ¦ i: '

Da colônia Santa Isabel não tenho recebido noticias circumstanciadas, mas

pelo que me inforinouTpadre protestante Dr. E. Schmidt, que ali foi exercer

íunccòes espirituaes, e por um agradecimento escripto a V. bx. pelos colonos

não s*e pôde deixar de julgar que estes se considerão felizes. ¦.
Todos tem construído jcomraodas casas de residência, conservando porem as

que do governo receberão; e vivem em abastança. v, ,£v *r
Estacada familia em circumstanciàs de receber, e dar trabalho a uma outra,

que para a colônia quizer ir, e pedem que para alise enviem novos emigrantes,

assegurando que com o seu estabelecimento nenhuma despeza terá de pesar
sobre os cofres pjiblicos. uff mv^íéj :.Ü&í\í ò:^*6 piB -nm. ^¦rn:':'ví'^¦ O padre Schmidt se acha àntorisado para apresentar á; Repartição Uejçat das

tferrB, Públicas quaesquer^
f," ¦" v"-*.'."1 ¦¦•¦¦¦-y.:'.':^ ¦¦;:¦¦-;. 
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dispostas a seguir para a colônia Santa Isabel. Partirão já 24 indiyidaos, e,
como tem elle também autorisação de contratar na Allernanlía ate oü iamilias,,

que não tenlião recursos suíficientes para o primeiro estabelecimento, o um
numero illimitado dos que os tiverem, ás quaes todos o governo garante pas-
sacem gratuita, desta corte para a provincia do Espirito Santo, e um pasto*
morigerado, em breve terá a colônia Santa Isabel considerável augmento.

As terras, posto que férteis, e não muito distantes da cidade da Victoria,
comtudo pela escabrosidade de suas montanhas tomão mui diflicil a construo-
cão de caminhos próprios para o transporte dos produetos.' 

O governo tem procurado remover tanto quanto é possível estes obstáculos,
ordenando o melhoramento das estradas; apezar disto porém, embaraços sérios
continuarão a existir, que difficultão um pouco o desenvolvimento da co-

Esta consideração fez com que V. Ex. em 15 de Dezembro de 1855 orde-
nasse ao presidente da provincia do Espirito Santo que sobre as margens do
Rio Santa Maria escolhesse terreno mais próprio para fundação de uma grande
colônia, e habilitou aquella autoridade com os meios precisos para medir e de-
marcar o perímetro de um território, fazer as primeiras derrubadas, construir
casas provisórias para o recebimento dos colonos, e fazer proceder á divisão
de lotes de terras em que se tem de estabelecer.

O presidente da provincia ultimamente communicou que estavão promptos
os necessários commodos para receber os primeiros emigrantes, e tendo sido
o governo obrigado a remover das fazendas do major Francisco José de Castro,
e do tenente coronel Luiz Antônio Pereira, como em outro lugar digo, os
Suissos que ali se achavão, os enviou para o valle do Santa Maria. .

Cada uma familia, segundo suas forças, terá ali um lote de terras de 200
braças de frente, tendo o fundo de 200 a 600, e durante os primeiros seis
mezes receberá para alimentos cada adulto 320 rs., os de 5 a 10 annos 200 rs.,
e os menores desta idade e maiores de 18 mezes 160 rs. por dia.

Os colonos são obrigados em 8 annos a indemnisar o governo dos avanços
feitos para alimentação e seu transporte. A descripção que o presidente faz da
fertilidade das terras, da facilidade de communicação com a capital da pro-
vincia, abundância de terrenos devolutos, induz a julgar que a localidade
escolhida para o estabelecimento coionialtyroraette um futuro lisongeiro.

Colônia do Rio Novo.— Esta colônia, de cuja origem e systema fiz menção no
relatório do anno passado, conta, alem de 85 escravos e 40 Chins, 228 radi-
viduos, sendo Portuguezes (66), Francezes (20), Allemães (22), Suissos (90) e
Brasileiros (30). Nos prazos geraes achão-se estabelecidas 50 pessoas, formando
14 economias distinetas, das quaes 5 Portuguezas, 2 Brasileiras, 5 Francezas

mr

fi 2 Al lemas
Durante o anno de 1856 abandonarão a colônia 20 indivíduos Madeirenses,r

o que o emprezario attribue a seducções de inimigos da empreza. A oolonia
divide-se em districtos coloniaes, cada um dos quaes deve ter uma fazenda
central destinada a auxiliar os, colonos, que em torno delia sejigruparem;
1» fornecendo-íhes mantimentos emquanto delles carecerem; 2° proporçioT
nando-lhes trabalho toda a vez que o pedirem,; 3° dando parceria em cafezáes,
e em assucar e aguardente aquelles que á quizerem,,H Por Órátóhà-sfápeâas povoado o disfcrictó colonial Páo d'Alho em torno da
fazenda do mesmo nome, á margem esquerda do Rio Novo. Conta 30 prazos em
am^sisinafgefti^*^dôâ quáos 19 Mão^^ abandonados,
e 7 se estão preparando, pois a empreza oâ ératréga ábs%oloáo&uepois de dwm

¦»
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Lado o matto, o prompta a terra para se cultivar, serviços estes a que ex*
clusivamente são destinados os escravos e os Chins.

' Os Suissos supra-mencionados apenas chegarão á colônia em finsdeDezem-
bro ultimo, e formão 10 famílias. O director diz que lhe parecem boa gente.
A maioria delles, a exemplo de duas famílias allemãas já estabelecidas, qm-
zcrão que se lhes distribuíssem em matto virgem os seus prazos ruraes. ü em-

prezario annuio; mas para anima-los tenciona coadjuva-los na derrubada, e

ceder-lhes, além disto, terras já preparadas onde possao fazer as suas planta-
ções, emquanto não apromptâo as suas próprias.

Por oceasião da chegada desta gente, algum vexame causou a exigência do

subdelegado para que se lhe apresentassem todos pessoalmente. Trata-se de

providenciar a este respeito.
O presidente da associação contractou em Carlsruhe a emigração de algumas

famílias para a colônia do*Rio Novo, vindo ellas acompanhadas do barão Luiz
SchellinK, irmão do proprietário do terreno, onde ellas formavao uma espécie
de colônia, que tendo prosperado ao principio cahíra depois na miséria, em
conseqüência do prodigioso augmento da população, para a qual já nao podiao
bastar as terras.

Recommendou-se ao presidente do Espirito Santo toda a protecção a favor
destas famílias, acerca das quaes dá o nosso respectivo cônsul as melhores m-
formações. Até agora não consta que tenhão chegado. E a primeira emigração
que nós vem do Grão Ducado de Baden, e as autoridades do paiz nao só nao

puzerão estorvos á sahida desta gente, mas até significarão a sua satisfação

por verem removidos os embaraços, com que lutava o proprietário das terras
em que vivião essas familias. **

Por decreto n° 302 de 2_ de Julho de 1856 a presidência da provincia
isentou por cinco annos os productos da coloniados direitos de exportação.
A empreza colonial do Rio Novo adopta ao mesmo tempo, e segundo as
circumstancias e desejos dos emigrantes, o systema de venda de terras á vista
ou a prazos, e o de aforamento, arrendamento e salários. Estes methodos
convenientemente combinados devem auxiliar poderosamente o desenvolvi-
mento da colônia, e torna-la em pouco tempo muito importante.

Nas margens do Rio Doce principiou o Dr. Nicoláo Rodrigues dos Santos
Franca Leite a colonisar as extensas terras que ali possue. Entendendo o

governo imperial que ao paiz resultavão vantagens do estabelecimento de um
ttucleo colonial naquellas paragens, onde o solo é fertilissimo, e vendo que ao
proprietário falta vão forcas para dar á colonisação lodo o desenvolvimento de
que ella é susceptível á vista da vastidão e recursos do terreno, celebrou com
o dito proprietário, em 31 de Dezembro do anno passado, um contracto, pelo
qual lhe concedeu um empréstimo de cento e sessenta contos de rei£ por seis
annos, sem juro, e d auxilio de quatro contos de réis para a edificação de
uma casa de oração, destinada aos colonos não catholicos, reservando-se o
mesmo governo o direito de mandar inspecionar a colônia, todas as vezes que

ti mlcar conveniente. 7"
O emprezario pela sua pártè se obrigou: «

d* £- A estabelecer 2,000 colonos comp proprietários íaaèpendéntqs, ou
cpmoç^fc^eirqs.^;,,;,,^ .méf.^iAh émmtm tík$$p&m è 9omúa &mémn ob $bmu\
J^^Xyçndw no 1% J*>e 3' aflito &Muima^-aça fP«<ka# 4e5teips spor

&¦¦¦>:: ' 
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3»__A adiantar-lhes no primeiro anno o que precisarem de vi veros e
instrumentos.

4* !2 A dar-lhes ura prazo não menor de quatro annos para pagarem as
suas dividas, percebendo juros só depois do mesmo, fi nunca excedentes a

,5* A estipular o juizo arbitrai nomeando elle ura arbitro, o colono outro,
é servindo o juiz de paz de terceiro, com recurso para o governo e conselho
d'estado. .

Pela infracção de qualquer condição sujeitou-se o emprezano a uma multa
até quatro contos de réis.

Os colonos devem ser introduzidos dentro de cinco annos.
»'»

>. * Rio de Janeiro.
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Pelo systema de parceria se tinhão estabelecido quatro colônias, de que
forão emprezarios, o Marquez de Valençn, Visconde deBaependy, o Gentilhomem
Nicoláo Antônio Nogueira Valle dá Gama, e o Veador Braz Carneiro Bellens.

Nenhuma informação me foi possível obter, quanto ao estado em que se
acha a primeira: da°terceira consta-me que prospera, que os colonos se dão
ao trabalho, se repulão felizes, e que o emprezario tenta importar novos
trabalhadores livres.

O Visconde de Baependy teve a bondade de responder á circular, em

que lhe pedia houvesse de dar-me esclarecimentos sobre a sua empreza
colonial, e da carta que me dirigio, vè-se que tendo em Março de 1852
introduzido e estabelecido em sua fazenda de Santa Rosa 22 famílias allemãas,
com 150 individuos, e tendo havido 31 nascimentos, conta hoje 130 colonos

por haverem fallecido 30, e deixado o estabelecimento 23.
Destes, uma familia composta de 7 individuos foi despedida em conse-

qucncia de máo comportamento, ficando a dever ao emprezario a quantia de
730$l34 réis, proveniente de adiantamentos que havia recebido, e os outros
relirárão-se espontaneamente, tendo satisfeito todas as condições estipuladas
nos respectivos contractos.

Um destes últimos regressou para a colônia Santa Justa, pertencente ao
Veador Braz Carneiro Bellens, onde se casou; os outros se forão estabelecer na
villa do Mar d*Hespanha, provincia de Minas Geraes, attrahidos por maiores
vantagens, que dali lhes otferecêrão. ........ ;

Os colonos existentes, diz o visconde, procedem regularmente, e se ainda
se não empregão na lavoura coma diligencia, que se devia esperar de quem
trabalha por sua conta, todavia já fazem mais do que a principio, e colhem os

gêneros necessários para sua alimentação. *.
Alguns tem pago suas^di vidas com o produeto do café das colheitas anteriores

já liquidadas. ,m/>in™*
Em 31 de Maio de 1853 a divida total dos colonos montava a 19:64d$707, e

em 31 de Maio de 1856 se achava reduzida a 10;80W064 réis, havendo ainda
para sua amortisacão parte da meiação da colheita do café da ultima safra,
cuja totalidade se elevava a 13,176 alqueires ou 5,270 arrobas, pouco mais, ou
menos. /'»• -v^'àvl ¦•¦¦¦ ¦¦ ---¦• aWksISytó'^

O illustrado emprezario indica a necessidade de dar jpastõ espiritual aos
colonos, e instrucção primaria aos meninos^ cujo numero éavültado.""V J^;.^

Segundo o mappa, que p Veador Braz Cai^eiipBellens se
existem na suajiazendà de Santa* Justa 1^ indíviàups formando 35 familias*
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À divida dos colonos em 31 de Janeiro do corrente anno ge achava reduzida a
10:22í$026 réis, tendo sido amortizada desde Maio de 1852 até aquella data
a somma de 13:269»73i réis.

3_
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Retirárão-se espontaneamente tendo pago suas dividas 5 indivíduos for-
mando duas famílias. Comnuanto nada diga o digno emprezario sobre o
comportamento de seus colonos, comtudo consla-me que se conduzem
regularmente e se achão satisfeitos.

S. Paulo. 4

A colônia Ibicaba, pertencente ao senador / Nicoláo Pereira de Campos
Vergueiro, a primeira estabelecida no Império pelo systema de parceria, e
cornpondo-se actualmente de-812 almas, não marcha bem.

Tendo até os fins de 1#55 apresentado o melhor aspecto, e promettendo
grandes interesses ao emprezario, e aos colonos; daquella época em diante
começarão estes a apresentar signaes de desgosto, já em correspondências
para a Europa, como notei em meu ultimo relatório, já rompendo em excessos,
como praticarão era 24 de Dezembro do anno próximo passado,

Era 8 de Abril de 1856, querendo o Governo ter exacto conhecimento das
caudas do descontentamento dos colonos de Ibicaba, ordenou ao Presidente
da Provincia de S. Paulo que, pelo delegado da Repartição Geral das Terras
Publicas, mandasse proceder ás necessárias averiguações, e interrogando os
colonos, acolhendo todos os possiveis esclarecimentos, e provas, desse de
ludo conta.

Infelizmente porém, e por causas que ignoro, só em fins de Janeiro do
corrente anno, época em que havia já tido lugar o distúrbio do dia 24 de
Dezembro, passou o delegado a cumprir aquella ordem do Governo. *

O emprezario, em officio de 21 de Dezembro de 1836, dirigido ao Presidente
da Provincia de S. Paulo, explica os desagradáveis sucoessos occorridos em seu
estabelecimento colonial de Ibicaba pelas suggestões de um Oswald, dominado
por idéias eommunistas, e desorganisadoras, tendo por seu instrumento o
colono suissp Thomaz Dasvatz, que na colônia exercia o emprego de mestre
d'escola. Este, reunido a oito colonos era 24 de Dezembro ultimo, dirigio-seao
emprezario. pedio-lhe licença para enviar ás autoridades superiores uma
representação assignada pelos colonos suissos. Nio querendo porém declarar
quaes os motivos que para isto tinha, respondeu-lhe o emprezario que não
podia autorisar tal procedimento, e intimou a Dasvatz que em 30 dias se
ausentasse da colônia, e o suspendeu immediatainente do exercicio em quese achava. ^' v"::>v;"';

Retirando-se os nove colonos se eneorporárão a outros, que a distancia os
espera vão, e todos prorompèrào em algazarras, e dispararão tiros ao ar; ma
nâo praticarão .outros excessos.

ás autríridades circomvisinhas, logo que tiverío noticia daquelles desagui-
sados, acodirao com as providencias ao seu alcance; nenhum erapivgti pomiüdé forca se fez mister, pois que, segundo b emprezario, de quem resumo o qi*etl$\m dito, os ânimos se ítiraugiaitualmentee serenando, tenfjjo afeitns colonos
mostrado arrependimento e pedido perdão, havendo iudu volibdo ao estada
normal.

O *lei»»gadt>t emcumprimento das ordensque pelo presideate da proaiiicialhe fora*> lian&miitidits, segiáo em Jatóro de 1857 paraifaicato; e deputa «fó
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ter feito annunciar aos colonos a commissão que tinha de executar, começou^
no dia 29 uma inquirição.

Ficando fora da sala e da casa grande numero de colonos, entrarão dezeseis a
Tinte tendo á sua frente Thomaz Darvatz, por quem principiouo interrogatório,
que foi interrompido pelos apartes, e voserias dos circumstàntes; sendo por
isso o delegado obrigado a suspender os trabalhos, e os adiou para o seguinte
dia. Então, logo que se abrio a audiência uma turma capitaneada por Darvatz
invadio a sala, e este leu um protesto pelo qual se desconhecia a autoridade
do delegado, e se manifestava a firme intenção de não satisfazer ás perguntas
que fossem feitas. #

Servia debase ao protesto :—1° o annuncio do próprio delegado onde dizen-
do-se commissionado pelo governo em 8 de Abril de 1854 para investigar sobre
as queixas dos colonos, as quaes somente tinhão tido lugar depois de Dezem-
bro, manifestamente se conhecia a falsidade da autorisação Imperial;—2o a falta
de documento que comprovasse a nomeação do delegado para proceder aos
exames sobre a colônia;—3o servir de interprete um homem que era sus-

peito, por amigo, e sócio do emprezario, e talvez não juramentado;—í° estar
sentado á mesa escrevendo e fazendo parte da commissão do inquérito
um agente do emprezario; —5o a falta de liberdade para exporem os colonos
suas queixas. Lido e entregue o protesto, retirárão-se os colonos, e o delegado,
acreditando que não podia progredir no serviço que lhe fora incumbido,

passou-se para a colônia do Morro Azul, pertencente ao proprietário Silverio
Rodrigues Jordão. Desta ultima colônia, pouco distante da de Ibicaba, mandou
o tenente commandante do destacamento de Limeira entender-se amigável-
mente com os colonos dissidentes, e convencê-los da irregularidade de seu

procedimento, e das vantagens que colherião do inquérito a que se procedia.
O tenente conseguio fazer comprehender aos colonos seus verdadeiros

interesses, e em 31 de Janeiro officiárão ao delegado declarando que estavão
promptos a dar todas as informações, e esclarecimentos que lhes houvessem de
exigir. Aquelle empregado porém entendeu não convir voltar á colônia, e por
escripto enviou aos colonos as perguntas, que julgou dever fazer, as quaes
promptamente forão respondidas também por escripto.

As queixas dos colonos constantes dessas respostas, são de muito grande
alcance; sobre ellas espera-se que o emprezario dê informações e esclareci-
mentos'para se poder fazer um juizo seguro, e tomarem-se as providencias
convenientes. Entretanto, segundo o delegado da Repartição Geral das Terras
Publicas, o espirito vertiginoso continuava a manifestar-se; e os colonos em
sociedades communistas e secretas parecião tramar planos desagradáveis.

Bem sensível me é não ter dado algum para ajuizar da situação do impor-
tante estabelecimento colonial de Ibicaba: nada consta sobre o valor dos

gêneros produzidos pelos colonos, o numero destes classificados por Nações,
qual o importe de suas dividas, e quanto dellas tem sido pago. Igualmente
se ignora quantos colonos tem já satisfeito todos os adiantamentos, que lhes
hàvião sido feitos, e se continuão a permanecer na colônia, ou se forão esta-
belecer em outro lugar, e estou em duvida se a exaltação em que se achao os
Suissos se propagou aos colonos de outras nações.

Acartedo senador Nicoláo Pereira de Campos Vergueiro transcripta no relatório
de 22 de Jaiieirodo corrente anno, com que o presidente da provincia passou
a administração ao vice-presidente, nada contém de particular á colônia.

Na visita que o mesmo delegado fez ás colônias vizinhas á de Ibicaba procurou
informar-se dos respectivos emprezarios, administradores e diversas outras
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pessoas sobre o estado dos animes dos colonos, e felizmente nada encontrou
quo pudesse fazer nascer o menor receio de que a vertigem, de que forao
atacados os Suissos do senador Vergueiro, contaminasse os estabelecimentos
circumvizinhos.

Nos colônias Angélica do mesmo senador, Boa-Vista de Benedicto Antônio
de Camargo, S. Lourenço do commendador Luiz Antônio de Souza Barros,
Bens, do Dr. José Elias Pacheco Jordão, S. Jeronymo e Santa Barbara do
senador Francisco Antônio de Souza Queiroz, e uma do alferes Franco, per-
corridas pelo delegado, e todos sobre o systema de parceria, os colonos quando
não viváo satisfeitos, ao menos nâo manifestão visivel descontentomento.

A colônia de S. Jeronymo attrahio particularmente a attenção daquelle em-

Sregado 
pela ordem, trabalho, e asseio que ali se mantém, e que dá direito a

enominar este estabelecimento colônia modelo da provincia. Este juizo com-
firma a boa opinião que na Europa merece a empreza do senador Souza Queiroz,
e a disposição que os emigrantes manifestão para a procurarem.

No termo da villa de Ubatuba existe uma colônia que merece attenção não
tanto pelo numero dos seus habitantes, como pelo methodo e inlelligencia
com que foi creada, e pelas modiQcações que seu illustrado emprezario
tem successivamente feito. Partindo do principio dc que a moralidade dos
colonos, e o amor ao trabalho é das primeiras condições do bom resul-
tado das colônias de parceria, empregou meios para obter, com a maior eco-
noraia possível, gente moralisada, e afeita aos trabalhos do campo; e conseguio
importar, e estabelecer na sua fazenda 11 familias com 69 pessoas.

Destas se retirarão oito depois de terem pago todas as dividas que contrahirão
com o emprezario, e se achão arranjadas na villa de Ubatuba; sete vierão para
a corte, e morrerão quatro, sendo duas crianças affectadas de escorbuto, desen-
volvido durante a viagem de mar, um rapaz de dezesete annos de febre ty-
phoide, e outro de tétano. „

O pessoal eleva-se hoje a 53 indivíduos, inclusive um francez que serve de
mestre de escola, e director da colônia.

Sendo a cultura por parceria uma sociedade, em que o emprezario entra
com a máxima parte do capital representado em terras, casas, dinheiro, e
os colonos com algum capital e serviços, forçoso é que todos os sócios tirem
interesse; e se os colonos não podem alcançar proveito tal que corresponda
ao juro do seu pequeno fundo, aos salários que poderião obter trabalhando
por conta de outros, ea um beneficio posto que pequeno, empregarão todos
os meios ao seu alcance para abandonar a colônia, e procurarão emprego mais
lucrativo ao seu trabalho.

Q desgosto se apossará dos emigrantes que irritão-se contra o emprezario
e uma luta surda ao principio, mas clara e ameaçadora depois, appareceem
pouco tempo.

A Mr. Robillard não escapou esta consideração, e na divisão dos productos
colhidos pelos colonos distribuía a estes parte tal que compensasse suas fa-
digas, e fosse sufficiente para se alimentarem, e irem pagando por quotas
partes as dividas que havião contrahido. Depois transformou o systema par-
ciarip em o de arrendamento que é mais simples, excita mais actividade do
colono, pois que só elle perceberá o resultado de seu serviço^ eevita as mui-
tipUçadas questões que continuamente pôde suscitar aquelle systema.

Assim arrendou areada faim^ çafe de que |u|essem<-ra^arr e á terra necessária para a cultura dos ggperos alirberitiçioà. f
animar ps eolpnps $ conservar^
T.P. V
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gou Mr. Robiüard a pagar 100 réis por cada um çé de café plantado pelos
colonos, logo que as arvores tenhão chegado ao terceiro anno.

O emprezario tem procedido com prudência, começou o seu estabelecimento
por um modesto ensaio, e tenciona i-lo desenvolvendo de modo que os seus
hospedes não encontrem á chegada motivos que os desanimem e desgostem.

As informações particulares, quo tenho desta colônia são lisongeiras, e
fazem delia muito esperar. ^

O presidente da provincia em seu relatório acima citado dá muito ligeiras
informações das colônias, Gctuha, Florença, Sete quedas, Independência,
Corumbaty, Morro Azul, Tapera, Santa Barbara, S. Jeronymo, Tatu, Boa-Vista,
S. Lourenço, Pouso Alegre, Morro Grande, Cresciumal e Dores, nada dizendo
sobre as restantes que se elevão a 16 ou mais, visto como em o anno findo
existião na provincia de S. Paulo 33 colônias com 3.517 indivíduos. Naquellas
de que trata a primeira autoridade existião 2,615 almas, e em toda a provincia
orçãva-se a população estrangeira em 89,853 habitantes.

Alguns dos emprezarios dás colônias acima indicados mostrão-se satisfeitos
com o systema de parceria por elles adoptado; outros julgão necessárias
medidas legislativas que obriguem os colonos a cumprir as condições dos
contractos a que se ligarão, e que se commetta o julgamento das questões entre
os emprezarios, e os colonos a autoridades mais intelligentes e zelosas do que
os juizes de paz; poucos porém suppoem que o systema de arrendamento, ou
de salários seja mais proveitoso.

Entendo que o systema de parceria é o mais proveitoso para o emprezario
e colonos quando da parte daquelle ha espirito de ordem, muita honestidade,
bastante intelligencia, conhecimento dos seus verdadeiros interesses perse-
verança, bondade e força de caracter; e da parte dos colonos amor ao trabalho,
e moralidade.

Se as qualidades indicadas faltarem estando os fazendeiros e emigrantes em
relações tão freqüentes, os desgostos, e resentimentos devem nascer, e as co-
lònias por parceria correra grande risco.

E sendo este o systema, talvez único, que possa manter as nossas grandes
propriedades, torna-se necessário que os nossos lavradores se compenetrem
bem do que lhes cumpre fazer para manterem seus estabelecimentos e dar-lhes
maior desenvolvimento; parecendo-me tão bem urgente que se estabeleção
regras geraes para os contractos de parceria, e meios de julgar com rapidez
e justiça suas infracções.

Terminarei o que lenho a dizer sobre as colônias da provincia de S. Paulo
com o que occorreu na de Nova Olinda pertencente ao major Francisco José
de Castro, e na fazenda do tenente coronel Luiz Antônio Pereira, do municipio
deUbatuba.

Quaesquer que fossem as causas, o maior desgosto se desenvolveu entre os
colonos destas duas emprezas. Queixas amargas, e algumas plenamente justifi-eadas, subirão ao conhecimento do governo, que, convencido de que sem gravesinconvenientes não poderiâo aquelles estrangeiros ali permanecer, recebeu-os
eos enviou para a provincia do Espirito Santo, onde se vão estabelecer em
terras antecedentemente mandadas preparar sobre o rio Santa Maria paraassento de um núcleo colonial, sob a invocação de Santa Leopoldina.

Paraná. vM&Mk : I
¦i '.• X

A colônia de Superaguhy, que, segundo as informações anteriores, ia defi-
nhando, e nada prpjnelti& tem cobrado forças, e dá esperanças de se tQrjpr
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um importante centro colonial. Quando organisei o relatório do anno proiimo
passado constava a população deste estabelecimento de 10 famílias com 64|indi-
viduos. O capital empregado pelo emprezario já montava a oü:UUU»ÜUlJ; a

despeza annual do custeio a 8:000a»000 e a renda era incerta. Pelo ultimo re-
latorio, porém, quo me enviou o emprezario Carlos Perret Gentil, elevou-se a

população a 403 almas, sendo 55 estrangeiras, e 348 brasileiras, compondo 88
famílias. , , . «. / a' j A-*

As terras da colônia estendem-se desde a barra do Paranaguá ate a de Ara-
rapira, contém 16 léguas quadradas pouco mais ou menos, e forão antigamente
possuídas pelos jesuítas. O terreno é variado e produz bem o café, canna, arroz,
mandioca/legumes, eé próprio também para o fumo, amoreiras e diversas
plantas oleoginosas. , *

0 svstema adoptado nesta colônia é o da venda e aforamento de prazos de
10 000 a 15,000 braças quadradas. Se o colono não tem o dinheiro preciso
para effectuar a compra, recebe o lote aforo, e em qualquer tempo o pôde
remir por uma somma vinte vezes maior do que a pensão annual.

Nenhuma obrigação contrahem os colonos de trabalhar a salário, nem o em-

prezario lhes é obrigado a dar trabalho: adianta-lhes porém, segundo as cir-
cumstancias, algumas pequenas quantias para obterem mantiraentos, tazenda,
ferramentas, etc. .

Em igualdade de circunstancias tera o emprezario a preferencia ao preparo& j..^a~„ An ^Ur*.;* a s>nitiiM íWpnvnlvp.-se. e os colonos se

o e completamente livres, e em gerai se acnao cuineme*.
Dos estrangeiros tem partido convites para a Europa e Estados-Unidos a pa-

tricios e parentes para virem estabelecer-se na calonia Superaguhy com o oüe-
recimento de trabalho em commum, e divisão delle, pelo tempo preciso para

* adquirirem meios, com que possão depois se estabelecer sobre si.
Existe na colônia um bom engenho de assucar e aguardente, e machinas

para preparar o café e fumo, fazer a farinha de mandioca e reduzir o milho a

pó; tudo movido por água; uma padaria, armazém de mantimentos, tezendas
e ferragens, e uma botica. ,11 4? u« a*

Em 1853 havia uma oleria, mas foi posteriormente abandonada por talta ae

braços, que se dão a emprego mais lucrativo.
O emprezario nutre as mais lisongeiras esperanças e acredita segura a prós-

peridade futura da colônia, fundada somente com os seus recursos, esem au-

xilio algum de dinheiros públicos.
* 

A colônia Theresa sobre o rio Ivahy marcha lentamente apezar da fertilidade

do terreno, em que se acha situada, e das excellentes qualidades do empreza-
rio. Os pequenos meios de que este dispõe não tem permittido obter o

numero de braços suficientes para concluir caminhos de rodagem que com-

muniquem a colônia com as pequenas povoaçòes de Guarapuava e Ponta Grossa,

construccões de pontes, alguns engenhos e outros melhoramentos indispen-
saveis á prosperidade de uma empreza agrícola. ntamfL.

Ó caminho para Guarapuava estaria muito mais adiantado senão fora o terror

pânico incutido pelo encontro dê 7 índios botocudos. Os trabalhadores^reti-
rárão-se, e força foi distrabir alguns colonos para descobrir o alojamento dos

selvagens, e travar com elles relações. ^iL^k

A pequena expedição exploradora sorprendeu o toldo^ onde se acnavao
8 índios, dos quaes 4 fugirão; ÂoCrestantés, inclusive d Cacique, procurarão
Izer cúi#áiendér as iüfetíções pàciüéás e bénetolas; que o emprezario tinha.

</'-'_vV;f-?;:,T''
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a respeito delles; mas inútil foi, porquanto o interprete apenas fallava a lingua
dos Índios de Guarapuava, desconhecida aos botocudos.

Pouco apreço parecerão os selvagens dar aos presentes que lhes forão feitos;
coihtudo ficarão persuadidos de que nenhum mal deviao temer da parte da co-
lonia. Tentava o emprezario mandar nova expedição cora o mesmo um pacifico,
e esperava torna-los, pelo menos completamente inoílensivos, e não mantinha
receio algum, principalmente porque a horda ó pouco numerosa, e os indivi-
duos que a compõem são fracos e pusilânimes.

Não acreditava que houvesse vantagem em dar pressa aoaldèamenlo deste
ou de outro qualquer grupo selvagem; e pensava que a observação do nosso modo
de vida, e a comparação com o miserável, que elles tem, os trará definitivamente
a abandonar seus hábitos errantes, a fixar-se no solo e a cultivar a terra. A co-
lonia contava em 10 de Novembro do anno findo 176 habitantes, quevivião
na abundância e cultivavão, além dos gêneros alimentícios, outros industriaes,
como o assucar, a aguardente e o fumo. Orça-se em 6,000 a 7,000 canadas
de aguardente, e em igual numero de molhos de rapaduras, o que se terá de
exportar destes artigos no corrente anno; producçâo mais forte que a do anno
findo, e que mais lucrativa deverá ser, porque os preços se tem augmentado
del5a20°/o. '

A moralidade da colônia continuava a manter-se, apezar da falta de um
sacerdote; a aula de primeiras letras tem hábil professor e trinta discípulos
dos quaes alguns mostrão muita aptidão.

.: Para que o progresso colonial seja mais sensível julga o emprezario ne-
cessario mandar contractar na Europa 50 indivíduos, inclusive 12 traba-
lhadores a salário, e orça em 13:000^000 a quantia precisa para o transporte
desde as localidades donde tiverem de sahir até a colônia, para pagamento de
salários, e compra de utensílios. Não podendo a empreza dispor daquella
somma recorre ao governo.

A colônia Theresa é mais que um centro de attracção para a emigração. A
sua posição sobre o Ivahy, e não muito distante dos campos de Guarapava, e
do vastíssimo terreno que se estende até a nossa fronteira de Pipiri Guassu,
e Santo Antônio deve merecer especial attenção do governo, tanto no que diz
respeito ás nossas relações externas como á administração interna.

O transito pelo Tibagy e Paranapanema para o Baixo Paraguay, provincia
de Matto-Grosso, se faz com grandes difficuldades, e se as investigações a que
V. Ex. mandou proceder por aviso de 24 de Dezembro ultimo* demons-
trarem que o Ivahy se presta com mais vantagem á navegação que o
Tibagy, a colônia Theresa prestará grandes auxílios aos viajantes, e ao trans-
porte de tropas, artigos bellicos, etc. que só com extrema morosidade, e graves
prejuízos chegão agora ao Cuiabá, e a outros pontos da provincia.

. - ...... & .¦"¦.. s -
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Santa Catharina.'%-

Ainda em Dezembro de 1855 era critico o estado em que se achava a colônia
D. Francisca. Dos 1,760 colonos importados da Europa, e dos 42 nascidos,
apenas restão 901. A máxima parte dos 868 que falta vão, desanimada se havia
retirado para outros lugares, em procura demais proveitoso modo de vida.
Naquella época a producçâo da colônia era fraquissima; os agricultores bra-
sileiros estabelecidos no municipio de S, Francisco forneciáo quasi todos os
gêneros alimentício? de primeira necessidade.

Os capitães importados pelos colonos se hião exaurindo, e a empreza que
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tanto alcance ha de ter na determinação do emigração espontoneo ameaçava
mina. Nestos circumstancias tomou o governo as providencias de que trotei
no meu ultimo relatório, e tão acertadas forão, <jue apezar de se não ter podido
em máxima parte pò-los em pratico, só o principio de execução, e a força moral

que produzirão, mudarão completamente o aspecto da colônia, e nenhum
receio incute cllo hoje quanto oo seu futuro.

A população se tinho elevodo em Dezembro ultimo o 1,428 habitantes, sendo
1„ catholicos, c 1,-80 protestantes, dos quaes 793 homens e 635 mulheres.

O augmento da população foi devido á chegada de 556 emigrantes, e á54
nascimentos. Havendo, como disse, 901 habitantes em fins de 1855, tendo
emigrado e nascido 660, e morrido 41, ha apenas o déficit de 42 individuos,

que se retirarão da colônia.
Esta pequena deserção, comparada com a que se observava nos annos

anteriores, mostra evidentemente que as circumstancias tei^xmuito melhorado;
e que os colonos tem fé no futuro, e estão satisfeitos; o que aliás é confirmado
na correspondência do director, e relatório do Delegado da Repartição Geral das
Terras Publicas, que ha pouco tempo visitou a colônia.

Em fim do anno próximo passado colheu a colônia tudos os gêneros, que
erão necessários para a sua subsistência, com excepção do gado, e sal; e exportou
o que lhe sobrara para S. Francisco, e mesmo para o estrangeiro.

Applicão-se os colonos, e com ardor, á cultura da mandioca, canna, milho,
café, diversos legumes e plantas tuberosas, á preparação dos pastos, e criação
de gado. Um ou outro se vai dando á colheita, e preparo do matte.

Estavão aproveitadas 852,500 braças quadradas de terreno, e largas derru-
badas se fazião para augmentar as plantações e pastos.

As terras próximas á povoação de Joinville sendo de muito inferior qua-
lidade, os colonos chegados em 1856 se tem em geral estabelecido nas visi-
nhançasdo Pirahy; alguns dos antigos, tendo vendido aos recém-chegados, e
com proveito, seos pequenos sítios, longe de desertarem como acontecia ante-
riormente, se tem também estabelecido em terrenos novos, e de grande ferti-
lidade.

O director corrigindo os erros das passadas administrações coloniaes, tendo
escolhido no valle de Pirahy localidade conveniente, mandou ahi edificar uma
vasta casa onde os emigrantes se pudessem abrigar emquanto não construião
suas moradas, e estabeleceu um armazém donde podessem obter os gêneros
necessários á vida. Estas providencias determinarão a creaçao de novo núcleo
que promette tornar-se prospero em pouco tempo, visto como tem de empregar
seu trabalho em terras fertilissimas, e ligadas á povoação de Joinville por uma
boa estrada de 2 a 3 léguas de extensão quando muito. - "

Nota-se com prazer que, entre os emigrantes vindos em 1856, uma boa
parte pagou suas passagens, ou quotas partes dellas; e que entre elles
alguns trouxerão capitães na importância de 31:000$000 réis.

O estado florescente da colônia se conhece ainda por outros symptomas.
Quando em Abril de 1855 visitei a empreza colonial da sociedade de Ham-
burgo, apenas haveria meia dúzia de carros, que se empregavão quasi exclu-
sivamente no transporte de gêneros importados: hoje mais de 30 se oecupão
diariamente no movimento dos productos da colônia e dos que são por elles
escaimbados. Em fim do anno ultimo se contava na colônia, além das casas de
negocio bem sortidas, das hospedarias, e casas de jogos licitos, 30 engenhos de
mandioca, 4 de arroz, 9 de assucar, e aguardente, _ òlerias,3 monjolos, 4

¦ ¦ ¦:
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serrarias, sendo uma movida a vapor, 3açougues, 3 padarias, c fabricas de
licores, cerveja, vinagre, charutos, etc. t

A immi<*ração vai tornar-se para ali mais regular. Em conseqüência do con-
tracto entre a companhia de Hamburgo, e armadores deve mensalmente par-
tir daquelle cidade um navio de colonos ; assim se não accumulará grande
numero de recém-chegados, e será menos diíTicil acharem emprego logo

que toquem a colônia; circumstancia esta muito importante para favorecera
immigração.

0 "overno imperial tem creado ali trabalho em obras de absoluta necessi-
dade para o progresso da colonisação, e uma outra em pouco tempo vai ser
começada para utilidade da colonía, e immensas vantagens da provincia do
Paraná. *.*..... * «• i i •

Assim, por diversos avisos, se poz á disposição do director da colônia
4:00Ò#0Ó0 para reparos de pontes, construcçao e melhoramento de vias de
communicação; 2:000$000 para a canalisação do rio Cachoeira, afim de pôr
a povoação de Joinville a coberto das inundações do mesmo rio; 25:OOÜ3?O0O

para .construcçao de uma casa de oração protestante, e de uma igreja catholica,
3:0009000 para casas do pastor e do padre catholico, l:800$000 para a da escola,
e espera-se que se ultimem as investigações que se fazem no picada aberta pelo
engenheiro civil Mr Hygreville para resolver-se sobre a localidade, por onde deve
atravessar a estrada, que tem de ligar a capital da provincia do Paraná com a
colônia D. Francisca. Os exames feitos no anno próximo passado pelo major do
corpo de engenheiros João de Souza Mello e Alvim mostrão que, seguindo-se
o valle do Rio da Prata, confluente do Cubatão, se pôde transpor a Serra do Mar
com facilidade e pequena despeza; cumpre agora verificar se, pelo traço aberto
pelo engenheiro civil de que ha pouco fallei, maiores facilidades e economia
se tem de esperar.

A companhia de Hamburgo tendo satisfeito a condição 17a do contracto de
13 de Junho de 1855, pela qual tem de receber a subvenção de 30$000 pela
importação de cada um colono maior de 10 annos, e menor de -45, e a de
20$000 pelos que tiverem menos de 10 e mais de 5 annos; e havendo recebido
em 2 de Julho de 1855 adiantada a quota correspondente ao numero médio
que tem de importar em cada um dos 3 annos do dito contracto, se ordenou por
aviso de 16 de Fevereiro de 1857 que o segundo adiantamento fosse feito, e no
fim se liquidará a conta da importação para o pagamento do que ainda se dever, ou
para restituição das sommas avançadas, e multas, se a companhia não tiver
cumprido a obrigação que contrahio. O contracto de 10 de Março de 1856, e
a condição 14a do de 3 do mez de Junho do anno de 1855 só poderáõ ter começo
de execução depois da abertura da estrada para a provincia do Paraná, e é esta
uma razão de mais para com a maior brevidade possivel cuidar-se nos trabalhos
desta interessante via de communicação. *

Entre as medidas que nos meus antecedentes relatórios tenho lembrado para
desenvolvimento deste já considerável núcleo de população, e que diversas, e
especiaes causas contribuem poderosamente para fazer crescer rapidamente, e
§e tornar poderoso centro de attracção de emigrantes para as províncias de Santa
(Catharina, e Paraná, permitta V. Êx. que note a do estabelecimento na villa de
S. Francisco âe uma repartição fiscal semelhante á creada lia cidade de An-
tonina.

O mate e aguardente, produetos dos mais importantes da colônia, tem prin-
cipal consumo no estrangeiro, e sendo tão dispendiosa a nossa navegação de
cabotagem, se não fôr levada a effeito a creacção da dita repartição fiscal, pouco

9J
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ou nenhum proveito tiraráõ os colonos da sua producçâo e tende a dos outros
artigos menos lucrativa, o consideravelmente retardada será a marcha da prós-
peridade colonial.

A população da colônia Blumenau, que era 1855 era de 280 individuos,
elevava-se, segundo o delegado da provincia, em principio do corrente anno, a
683, que se entregavão quasi exclusivamente á lavoura.

y Existem nesta colônia uma aula publica de primeiras letras, reçida por um
colono naturalisado, pago pelos cofres provinciaes, medico, botica, algumas
casas de negocio, cinco engenhos de canna, cinco de mandioca, ura de milho,
e dous de serrar madeira, oleria, padaria, hospedaria, e fabricas de vinagre,
cerveja, e charutos.

A tenacidade do emprezario, sua aptidão, e dedicação á colônia tem superado
immensas dificuldades* com que esta tem lutado, a época da provança porém
parece terminada, e é de esperar que, tendo chegado a collocar-se no estado
em que se acha, marche mais desembaraçadamente, e se torne urna das
localidades mais appetecidas dos emigrantes, e para onde com melhor vontade
terão de ir. /

A facilidade de communicações pelo Itajay, a amenidade do clima, e a
fertilidade das terras convidará certamente a im migração.,

Nada tenho a oecrescentar sobre a colônia D. AíTonso; seus habitantes vivem
hoje como os mais cidadãos brasileiros, sujeitos simplesmente ás leis, e
autoridades ordinárias do paiz.
. A colônia Leopoldina, que havia começado com um muito tênue numero de
habitantes, se acha abandonada, tendo seus moradores ido estabelecer-se
em outros lugares. r

No Rio de S. Francisco se acha em começo uma colônia, formada quasi
exclusivamente de Pòrtuguèzes, que se dão mais á industria do que á lavoura.

O fabrico do mate, o corte de madeiras, e a construcção naval os occupão quasi
exclusivamente. >•>

Consta-me porém que o emprezario, homem activo e abastado, tencuma dar
maior desenvolvimento a este nascente estabelecimento, e ajuntar-lhe colonos
agrícolas para o que tem abundância de boas terras.° 

A localidade é excellente, e os produetos da colônia terão fácil sahida.

S. Pedro do Rio Grande do Sul.
No decurso do anno ultimo 410 emigrantes procurarão espontaneamente

esta provincia, com o fim de se estabelecerem nas suas diversas colônias, indo
a maior parte delles para a de S. Leopoldo, que pela considerava massa de
seus habitantes, e abastança em que vivem, exerce maior altracção sobre a
immigração. Esta ultima colônia, começada pelo governo em 1824, e auxiliada

por muitos annos com dinheiros públicos, apresenta hoje um florescente grupo
de 10,000 almas, que se dão á lavoura, e a diversas industrias.

Os colonos se dividem em 4,000 catholicos, e 6,00<|) protestantes, e possuem
21 igrejas e capellas, sendo 9 do primeiro, e 12 do segundo culto. Na colônia
cultivão-se todos os vegetaes que o elima, e solo da provincia permittera, e
fabrica-se vinho, cerveja, aguardentes, couros envernizados, lombilbos,
&c, &c. O importe de arreios fabricados orça-se em 8Í):ÜÜ0#900, e o dos'
produetos da lavoura em 400:000«»000.

A totalidade da despeza feita pelos cofres públicos, desde o principio dô
estabelecimento, eleva-se a 500:000*000, o que dá teimo médio 50*000 por

^fef.Y . -.. .... ,' . 
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Ora cada um pagando de imposto .WOOO annuaes, pouco mais ou menos,

o capUa^stoZV colônia produz annualmenle 10 por 
•/., a muito mais

Tdthot pofs pendido pelo .^^«^àâhí^
auando somente se queira attender ao lado linance.ro. Resultados semelhantes

fde espelTr de outras colônias auxiliadas pelo governo, tanto nesta como em

"SrtÊSd. 
as questões sobre limites de terras entre, o.^ colonos e

mesmo entre estes e alguns antigos concessionários e foreiros; eprm.ndo cilas

em granSeparte da irregularidade com que forão medidos os; lotes distri-

buidos aos emigrantes, determinou o governo que o major Vicente Antôniode

Oliveira passasse a medir de novo os terrenos doados; mas demorando- e um

pouco a chegada deste official, e sendo urgente pôr termo nos da.nnosos pleitos
Sue entre si proraovião os habitantes de S. Leopoldo nomeou o Presidente
da provincia um ogrimensor para a nova delimitação dos prazos, e deu-lhe as

necessárias instrucções. Nada consta porém do resultado desta commissão.

Em 1850 se fundou no municipio do Rio Pardo, e por conta da prov.ncia,
a colônia Santa Cruz sob o mesmo systema de S. Leopoldo, com a diüerença,

porém de que as terras são vendidas, e não gratuitamente dadas aos colonos.

O estabelecimento principiou com 20 famílias contendo 62 indivíduos, e

se achava, em fins de Dezembro do anno findo, elevada a 1,450 almas.
Os cofres geral e provincial havião despendido com este importantíssimo

serviço a quantia de 92:000^000, ou 63»400 termo médio por indivíduo.
As° terras devolutas nas visinhanças da colônia, nao podendo conter mais

de 192 lotes, que acommodaráõ pouco mais ou menos 9o0 indivíduos, lembra
o Presidente da Provincia a conveniência de comprar aos proprietários con-
finantes os terrenos necessários para dar desenvolvimento a este centro
colonial, onde existião, na data do relatório do mesmo Presidente á assembléa

provincial, tres escolas de instrucçao primaria com noventa meninos de
ambos os sexos.amnos os sexos. __ _, .n t *

As colônias de S. Domingos, das Torres, e das Tres Forquilhas, contarão
em 28 de Abril do anno próximo passado 591 individuos, que se dao principal-
mente á cultura da canna e mandioca, ao fabrico de aguardente, e farinha ,
artigos que são comprados e transportados para cima da serra por pequenos
negociantes. —

A falta de communicacão com Porto Alegre e Laguna, e os péssimos ca mi-
nhos para serra acima tem retido o desenvolvimento destes dous núcleos de

população estrangeira. ¦¦ "m.. ' ,
Xs colônias particulares de D. Pedro II, e do Monte Bonito, ambas no muni-

cipio de Pelotas, deixarão de existir: a primeira pela esterilidade do terreno, a
segunda porque seus habitantes, mais artistas do que lavradores, abandonarão
suas pequenas situações, e procurarão emprego mais conforme aos seus antigos

A colônia do Mundo Novo porém, de que é emprezario o cidadão Tristão José
Monteiro, continua a prosperar, e contava em 1854 cem famílias, contendo
570 individuos que naturalmente se terão elevado a muito maior numero.

Produz esta colônia artigos semelhantes aos de S. Leopoldo, e tem alem
disto machinas de serrar madeiras, moer cereaes.ede fazer azeite. Os lotes
de 150,000 braças quadradas em que os colonos se estabelecerão, lorao ven-
didos a aOOUOOO, isto é, na razão de 2 réis por cada uma braça quadrada,
e consta-me que tem triplicado de valot. r.T'^ IfS^
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No meu ultimo relatório dei conta de se ter medido, demarcado, e vendido
o primeiro dos quatros territórios que o governo, por conctrato de 6 de Feve-
reiro de 1855, se obrigou a vender ao conde de Montravel sob a condição de
em certos e determinados prazos importar directamente do estrangeiro, e esta-
belecer como proprietários livres do qualquer ônus, ou como foreiros, tantas
familias de cinco indivíduos quantos fossem os lotes de 250,000 braças qua-
dradas que aquelles territórios contivessem.

Nas terras vendidas deu a empreza principio á colonisaçao, mas tendo
apparccido, como dou parte no lugar competente, duvidas entre o engenheiro
encarregado da medição desses territórios, e o proprietário confinante, e
ficando por isso a mesma empreza sem ter communicação fácil com a capital da
provincia, e porto de embarque, sobre o rio Cahy, força foi innovar o primeiro
contracto acima citado pelo de 23 de Fevereiro de 1857, era que se concedeu
á dita empreza a escolha dos territórios restantes era qualquer parte da
provincia, onde houver terras devolutas, e equiparou-se a subvenção por cada
um colono introduzido e estabelecido á que se concedeu á companhia Coloni-
sadora de Hamburgo.

Minas Geraes.

Colônia de Mucury.—A companhia de navegação e commercio do Mucury,
ao passo que abria por meio de uma estrada de rodagem e navegação fluvial
e marítima uma mais econômica e rápida comraunicaçâo entre o norte da pro-
vincia de Minas Geraes e a capital do Império, tratava de formar um forte
centro colonial nas terras, que possue nas visinhanças de Philadelphia, e nas

que, pelo contracto celebrado com o governo em 2 de Dezembro de 1855, lhe
é permittido comprar.

No decurso do anno findo, recebeu 34 colonos suissos escolhidos pelo nosso
cônsul, os quaes tem dado provas de moralidade e amor ao trabalho.

Começarão com ardor a cultivar os terrenos, que lhes forão distribuidos, e

julgava ô director da companhia que uma boa parte dos emigrantes terião
colhido em Fevereiro do corrente anno os produetos necessários para sua
alimentação, e nenhuns auxílios terião necessidade de exigir da companhia
dessa época em diante.

Seguirão-se aos Suissos 130 colonos allemães contractados pelos agentes
em Leipsic, os quaes naturalmente devem ser também moralisados e labo-
riosos, visto como, pelo judicioso contracto entre os mesmos agentes e a so-
ciedade, todo o interesse tem aquelles em mandar somente indivíduos, que
tenhão estas qualidades, e sejão habituados á vida do campo.

Além dos 164 emigrantes recebidos da Suissa e da Allemanha tem sido
introduzidas na colônia Mucury algumas familias estrangeiras abonadas por
boas recommendações. Os colonos mostrão-se contentes, e tem escripto para
seus paizes, dando* as melhores informações do bom acolhimento que tiverão,
e das esperanças, que nutrem. ,r

O cônsul suisso residente na corte, que em Maio do anno findo visitou a
colônia, trouxe delia agradáveis impressões, e as tem manifestado.

Avalia o emprezario em 20:000*000 pouco mais ou menos os capitães
trazidos por uma meia dúzia de familias importadas; a maioria porém tem
carecido dos soecorros da associação.

O auxilio por esta prestado para o transporte eleva-se acima de 8:000$000, o
que dá termo médio um pouco menos de 49s>000 por pessoa.

i. p.
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Oroão-se em -0:000*000 os avanços, que seria preciso fazer para fornecer

aos colonos ferramentas, viveres, etc. no primeiro anno de seu estabelecimento;
findo este tempo, se aeharáõ elles em estado de dispensar os favores pecunia-
rios e comecaráõ a habilitar-se para o pagamento das dividas contrahidas.

As despezas avultadas, que exige o desenvolvimento da colonisação não

podendo ser suppridas pelos fundos da companhia, recorreu esta ao governo e

em 31 de Dezembro do anno passado se firmou o contracto pelo qual se

obricou a associação: •
1° A estabelecer como proprietários ou foreiros no valle do Mucury e seus

aflluentes três mil colonos dentro de três annos. _ .
2° A vender-lhes terras por preço não maior de _ reaes no 1* anno, nao maior

de 3 no segundo, e em tempo nenhum maior de 4 reaes par braça quadrada.
3" A antecipar-lhes no 1* anno o que precisarem de viveres e instrumentos.
4o A dar-lhes um prazo não menor de 4 annos para pagarem as suas dividas,

percebendo juro só depois deste tempo, mas nunca excedente a 6 */..

5o A estipular nos contractos, que fizer com os colonos, o juízo arbitrai para
as contendas, que se suscitarem entre elles e a própria companhia.

O governo de sua parte obrigou-se para com a companhia a emprestar-ine

por 6 annos até 300:00(W)00 réis sem juros á medida jtigete ??££
Lindo os colonos, e a contribuir com a quantia de 4-.000W00 réis para

edificação de uma casa de ovacãosem fôrma exterior de templo, em Philadelpma,

para os colonos protestantes, reservando-se o mesmo governo o direito de ms-

peccionar a colônia como entender. . _..,;-„;__«
Penso que um grande futuro está reservado a esta colônia, e que as províncias

de Minas Geraes, Rio de Janeiro, Espirito Santo e Bahia muito tem a esperar

dos esforços, que a companhia do Mucury emprega na abertura de vias de conjr

municacãÔ e povoação de excellentes terrenos ate ha pouco completamente
bandionadjos.

Associação Central de Colonisação. m Em 26 do corrente mez assignou-se o

contracto celebrado entre o governo e a associação central de colonisação para
a inlroduccão, recebimento e distribuição de ao menos 10,000 famílias ou

50 000 colonos européos. A associação compromette-se a estabelecer agencias

na'Europa para attrabir emigrantes, contractar navios para o seu transporte
até os portos brasileiros, a que se destinarem, e ahi recebe-los, tratados e

nrocurar-lbes emprego. . _, .
Em compensação destes ônus concedeu o governo ã Associação o empréstimo

gratuito de _ ,0Ò0*.000-#000 entregues por quotas partes, segundo as^neces.

sídades das transaecões, cujos pagamentos se farão semestralmente por
décimas partes das quantias emprestadas depois de completos cinco annos do

seu recebimento. A importância total deste favor não pôde ter outra appbcaçao,
aue não seia avanços aos nossos fazendeiros para pagamento das pas-
saaens dos trabalhadores livres, que contractar, e mais despezas, que por
ventura se tenhãode fazer para os importar. Além doemprestimo de que acima
fellei e da subvenção d© trinta mil réis por cada um colono maior de dez

annos e menor de quarenta e cinco annos, e a de vinte mil reis pelo que tiver

menosde dez annos, e mais de cinco,annos, subvenções que.podem ser elevadas
ã5O#Ò0O e 30#00ô, concedeu ogoverno diversos e importantes fevoresdosqu*es
alguns ficão dependentes da approvaçâo do poder legislativo, a eu*© conhecimento
tem de ser levados: Em erninimo, numero dos efttonps, que a sociedade e
Obrigada a importar hão serão eonteaíplados aquelles, que tiverem de se>>

_
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distribuídos a quaesquer emprezas pecunioriamente auxiliadas pelo governo,
nem por taes individuos tem a associação direito és subvenções de trinta e de
vinte mil réis. Estas cláusulas forçaráõ a nova empreza a attender com prefe-
rencia ao menos na distribuição dos 50,000 colonos do contracto, ás encora-
mendas, que lho forem feitas- pelos fazendeiros, visto como o empréstimo de
1,000:000#000 só pôde ser applicado ao fornecimento de braços ás nossas
fazendas, e a subvenção só é concedida por colono destinado a emprezas não
subvencionadas; e destas, a não ser as de parceria, muito poucas ou nenhumas
existem, e creio que difficilmente se formaráõ.

0 maior embaraço, que encontravão os nossos lavradores para se proverem
de braços livres, 

"se 
acha removido pela celebração do contracto, de que

acima fallei. Ainda ha pouco o fazendeiro do interior do Império podia ter os
melhores desejos de dar desenvolvimento ao seu estabelecimento, estaria muito
disposto a fazer os sacrifícios necessários para obter braços livres; mas fal-
tava-lhes o intermediário indispensável para na Europa contractar e transportar
homens moralisados, laboriosos e validos, e no Brasil recebê-los á chegada,
abriga-los e sustenta-los por preço razoável até que seguissem seu destino.

A Associação CentraldeColonisação, ligada pelas obrigações, a que se sujeitou,
se encarregará desde já das encommendas de trabalhadores, que os nossos
fazendeiros estiverem dispostos a empregar; e não só satisfará com lealdade a
commissão, de que for incumbida, mas ainda se acha habilitada, e tem o dever
de auxiliar esses emprezarios agrícolas, adiantando-lhes com juro módico as
9ommas, que precisas forem para a importação daquelles braços, e fazendo
este serviço por muito menos do que qualquer commissario particular o po-
deria executar. ' 4 h

Colônias e presidios militares.

Das informações recebidas nesta Repartição acerca das colônias e presidios
militares existentes nas provincias do Império consta o seguinte:

- r^nottí r»i - ^ Pará. r am ¦ ih ? -:

Óbidos. —No relatório remettido pelo director em data de 25 de Dezembro
de 1855 se disse que o numero dos habitantes desta colônia era então de 368
individuos , numero que mencionei no relatório do anno passado. Consta
porém de um mappa demonstrativo do pessoal da colônia remettido pelo
mô$mo director ao Presidente da Provincia em 12 de Outubro passado, que a
população da colônia era nessa época de 299 pessoas, havendo portanto uma
differença, que não se explica, de 69 individuos para menos.

O ultimo relatório sobre a colônia de Óbidos é de 25 de Dezembro do anno
passado: eo mappa, que o acompanhou é tão mal organisado, que por elle não
se pôde fazer idéa do numero de individuos, que habitão a colônia, constando
entretanto que alguns colonos engajados se tem ausentado e outros desèn-
gajado. •>;;.,.• túu~i:&h&^n^$*%i&ii íi * -'.„

O numero de nascidos na colônia é de 20 individuos, dos quaes existem 17,
tendo fallecido 3. ^ ¦#& fí jíto-^^

Informa o director que os trabalhos de edificação estão rednzâdos, porfeflta
dt> ope^c^iosr ao meUborpaeiitQ das aceommodações; dos.em^egados e | çons*
trucçãp de uma pequena capélla paria celebriaçãQ d<>s actps religiosos. , . tW^^ , colheu, o qw se attflbüe 4
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incapacidade dos colonos, que nada entendem dos trabalhos de lavoura, além
de serem geralmente indolentes. ' , . , ' .. á.. , ' 

n lAlr
Da oleria se lem tirado alguni resultado, fornecendo ella já o tijolo, e a telha

necessária para o forte de Óbidos. .
Também a fazenda de criação de gado apresento um aspecto animador.
Depois da retirada do alguns colonos turbulentos a colônia goza de socego, e

ha nella subordinação tanto quanto se deve desejar. _,n_i,;_
O director lembra a conveniência de estabelecer-se uma fabrica de extratnr

óleos attenta a grande abundância e variedade de sementes silvestres, que
o contém; bem como outra, que facilite a amassadura do barro para a telha,
e o liiolo, sendo este trabalho feito actualmente a muito custo por animaes.

Também aponta como vantajoso um estabelecimento naval para o iabrico
de vasos de guerra de pequeno porte, e a creação de uma companhia de
artifices menores. A colônia ainda não tem o seu regulamento especial. As
praças de pret reclamão saber se estão simplesmente destacadas ou se enga-
fadas na fôrma do art. 15 do Regulamento de 22 de Dezembro de 1849.

Os colonos de 3a classe também requerem os títulos das terras, que lhes
tem sido concedidas.

Maranhão.
...,..

S. Pedro d'Alcântara de Gurupy.—No meu ultimo relatório, dando conte do
estado deste colônia militar, accrescentei que informações extra officiaes
punhão em duvida o que pelo director era commumcado, e que nao tendo
elle satisfeito as exigências, feitas pelo Presidente da Província, foi demittido
e se determinou que o mesmo Presidente nomeasse interinamente quem
o substituísse. ,.

O acerto destas medidas se mostrou pelo que observou o novo director:
em geral, são inexactas as informações do antigo, que unido ao vice-director
praticara abusos indignos de um official do exercito.

Resolveu V. Ex. que estes dous empregados fossem processados, e pende
da decisão do governo a declaração do foro, em que tem de responder, se no
civil ou militar.

Pernambuco.

As dissensões entre o director e vice-direetor da colônia militar de Pimen-
teiras moverão o presidente da provincia a mandar inspeceionar este estabe-
lecimento. 0 cidadão encarregado desta commissão, depois de proceder a
minucioso exame, apresentou o respectivo relatório dos seus trabalhos. Por
elle se reconhece que ambos havião procedido irregular e criminosamente,
tendo de ser demittidos e entrar em processo logo que se determine o foro,
em que tem de ser julgados. fe * i^

-. • •j , riínr-u fe- :.> Paraná. :¦¦>•¦ \ int -'>r"^-' ;> 'J -'

Nossa Senhora da Conceição do Jatahj. —A população desta colônia era no
mez de Maio passado de 108 pessoas de ambos os sexos, maiores e menores,
entrando neste numero 30 colonos engajados, que se empregão na plan-
tacão de gêneros alimentícios.*Com 

as gratificações dos empregados da colônia, que por ora são o director,
e o capellâo, e dos* colonos engajados se despende a quantia de 722$000 réis
mensalmente. í/r J#J

Informa o director que as plantações feitas no anno passado forão perdidas
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não só por causa da grande secca, que houve, como porque os índios furtarão
o pouco fructo que produzirão. ....

O mesmo director pensa ciuc com os colonos actuaes o estabelecimento nao
pode prosperar, porque, alem de indolentes, não entendem dos trabalhos de
agricultura; e propòz a ida de allemães, ou de quaesquer outros colonos
industriosos e trabalhadores, como meio indispensável para a prosperidade
da colônia.

Falta á colônia um facultativo, que se torna muito necessário.
Também ha necessidade urgente de montar-se uma ferraria, onde possao

ser reparados os instrumentos empregados na agricultura.
O director pretende emprehender a plantação do café, e para isto pede a

remessa de alguma semente. J
Santa Catharina.

* ¦} »

Santa Thcresa.— Durante o anno próximo passado os colonos augmentárão
as derrubadas e as plantações, informando o director que a colheita devia
chegar ao duplo da do anno precedente; mas que não se pôde esperar que
assim aconteça em attenção á grande secca que tem havido.

Construirão-se mais éíneo casas, sendo uma destinada ao estabelecimento
de uma atafona: desta sorte monta a 46 o numero total dos edifícios.

Tendo sido retiradas algumas praças, a população da colônia era no fim
do anno próximo passado de 106 almas, havendo uma difTerença de onze para
menos: durante o mesmo anno fallecèrão quatro pessoas e nascerão sete.

A escola era freqüentada por cinco alumnos.
A salubridade do clima tem-se conservado inalterável, não se tendo dado

na colônia um só caso das epidemias, que tem ultimamente grassado em
diversos lugares.

Goyaz.

O governo, tendo em vista abrir a navegação da extensa e importante linha
fluvial do Tocantins e Araguaya, e attrahir para as provincias de Goyaz e Matto
Grosso, por esse poderoso canal, o commercio e a civilisação, resolveu fundar
diversos presídios militares nas margens desses dous rios, dando sobre este
objecto o regulamento que baixou com o decreto n. 750 de 2 de Janeiro
de 1851, expedido em virtude da autorisação concedida pelo § 5 do art. 11
da lei de 15 de Junho de 1850.

Já se achão fundados na provincia de Goyaz tres destes presídios na margem
esquerda do rio Tocantins, e um na direita do Araguaya; e segundo infor-
mações do respectivo inspector, communicadas ao Presidente da Provincia
em datas de 26 de Dezembro de 1855 e 7 de Janeiro passado, caminhão em
via de prosperidade, tendo já prestado importantes serviços ao commercio,
que se encaminha ao Porto Imperial em procura de sal e dos gêneros do Pará.

Santa Barbara. — 0 primeiro destes presídios, denominado Santa Barbara,
foi fundado em 7 de Novembro de 1854, quatro léguas abaixo da con-
fluencia dos rios das Almas, e Maranhão na entrada do sertão.

Possueestepresidioquat.ro casas cobertas de telha, que são a do comman-
dante, da officina do ferreiro, o paiol e da oleria, e a do quartel, além de vinte
outras cobertas de palha, um curral de 20 braças em quadro, um rego
de água, um monjolo, e uma canoa para passagem dorioPassâ-Tres. T

Tem-se aberto uma légua de estrada ao sul e quatro ao norte com direcção
ao arraial de Amaro «Leite; construindo-se pontes em todos os córregos e
ribeirões.
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Possue também o presidio um carro com quatro juntas de bois, e 150 ca-,
becas de gado vaccum, algum cavallar, e criações miúdas. As roças tem pro-v
duzido 300 alqueires de milho, 100 de feijão, e 130 de arroz, tendo-se já
plantado um cafezal, que promette muito em attenção á fertilidade do solo. >

A guarniçâo deste presidio com as respectivas famílias fôrma uma população
de 56 pessoas.

Santo Antônio. — O segundo presidio, a que se deu o nome de Santo An to-
nio, foi fundado a 25 de Novembro do mesmo anno de 1854, e acha-se situado
cinco léguas ao Norte do arraial de Amaro Leite.

Existem nelle 18 casas cobertas de palha; e trabalha-se na abertura de:
ura rego para levar as águas do rio das Arêas ao local destinado para a po-
voacão.

Segundo informa o director geral, tem-se feito 27 léguas e meia de estrada
com pontes sobre todos os córregos.

Os habitantes, praças e paisanos possuem em commum quatro juntas de
bois, e 102 cabeças de gado vaccum, e algum cavallar. As roças produzirão 160
alqueires de milho, algum feijão e pouco arroz por terem sido devastadas as
plantações pelas águas. Residem neste ponto 59 pessoas, incluídas as famílias
das praças.

Santa Cruz. — O terceiro presidio, finalmente, foi fundado com a denorai-
nação de Santa Cruz, a 17 de Fevereiro de 1855 entre as antigas povoações
do 

"Descoberto 
e do Espirito Santo do Peixe, na margem direita do rio Ca-

nabraba.
Este presidio, fundado no meio da estação chuvosa, e confiado além disto, a

principio, a um commandante, que não correspondeu ás vistas do governo,
ficou duas vezes em atraso; mas hoje acha-se em melhores condições, tendo-se
em 6 mezes, com o soccorro de uma guarniçâo supplementar, construído 15
habitações cobertas de palha, uma casa para oíficina de ferreiro, e um curral
para o gado de criação, que estava contractado.

As roças, por terem sido feitas em lugares alagadiços, e por não ter havido
regularidade no trabalho pelas razões acima expostas, pouco ou nada tem pro-
duzido. ;

Este estabelecimento, situado nas cabeceiras do rio Canabraba, que é nave-
gavel até a sua foz no Maranhão, está em excellente posição para auxiliar
o commercio: a sua população é de 52 pessoas, inclusive as famílias das
praças. r 

: p
O director geral destes presídios informa que convém crear-se mais dous,

devendo ser um collocado perto da foz do rio Canabraba, e outro na barreira
de S. José, a meia légua da foz do rio Santa Theresa no Tocantins.

Santa Leopoldina. — A 22 de Julho de 1855, foi provisoriamente escolhido
o Lago dos Tigres para assento do primeiro presidio do Araguaya; mas pare-
cendo ao director geral pelos exames a que por ordem do Presidente da Pro-
vincia procedeu, imprópria essa localidade, foi este estabelecimento mudado e
definitivamente fundado em Setembro passado no lugar, em que outr'ora exis-
tio o presidio Santa Leopoldina, na margem direita do Araguaya, abaixo da
confluência do rio Vermelho, n'uma colina de 55 palmos de altura, tendo
dé< extensão légua e meia sobre mais de tnéia légua. v j r

Existem neste presidio tres casas cobertas de telha, uma oleria, uma oflicina
de ferreiro, é qtíirtró èatéás coberta de paíltiáv W; &&&1 v; a í n i i

-A casa da adíninfetração com 12 braèas défreiííe* 10 de fundo e25 dè ál-
tara, está em estado de ser coberta, para o que já existe a telha necessária uò

*
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Lago dos Tigres, donde pôde sor transportada para o ponto de Santa Leopoldina
pelo rio Vermelho.

As roças do anno passado produzirão 160 alqueires de milho, 28 de arroz e
pouco feijão.

Existem neste presidio 45 cabeças de gado vaccum para criação, algum ca-
vallar, e duas juntas de bois para o serviço.

A população compõe-se de 48 pessoas, incluindo as familias das praças.
Está se abrindo uma estrada com direcção á cidade de Goyaz.

Durante o anno próximo passado fallecèrão 8 pessoas em todos estes presi-
dios, e nascerão outras oito.

Minas Geraes»

Urucú.— Tendo a experiência mostrado que os colonos não podião manter-se
com o fornecimento de uma etape por familia, como fora ordenado por aviso de
%i de Novembro de 1855, mandou V. Ex. que se fornecesse uma a cada colono
adulto, e meia a cada mulher e filhos menores, o que foi communicado ao
director em aviso de 6 de Maio passado.

Tendo o director desta colônia obtido demissão, foi substituido pelo capitão
do corpo de estado maior de 2a classe Manoel Joaquim de Barros.

Segundo informações do ex-diréctor, os colonos tratão de se arranjar, pen-
sando elle que de Março em diante não necessitarião mais do soccorro da fa-
zenda publica.

A este respeito, diz o actual director, que alguns colonos nada tem para
colher, porque estiverão doentes na occasião da derrubada e plantação, havendo
também outros que pouco ou nada tem feito por serem indolentes, convindo por
conseqüência que aquelles se continue a abonar a etape por mais algum tempo-

Ainda se não realisou a mudança da povoação para melhor localidade, se-
gundo se determinou por aviso de 31 de Dezembro de 1855, porém é provável
que ella se verifique brevemente, porque acabão de chegar as informações, que
a este respeito se pedirão. . .. ,

No dia 1° de Janeiro passado o destacamento se compunha de 29 pessoas, in-
clusive o director e vice-directorr além de mais 13 pertencentes ás familias das
praças de pret; e o numero de colonos portuguezes era de 132 de ambos os
sexos e differentes idades.

Por aviso de 7 de Fevereiro passado mandou V. Ex. crear uma escola de
primeiras letras nesta colônia.
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Ao que disse no meu relatório do anno findo tenho» a accrescentar as infor-
mações que depois recebi das seguintes provincias. .' -

A \ Pará.

Sobre o rio? Gurupy, e não distainte; da colônia, militar S. Pedro de Alcântara,
peiitencenjte;á provincia do* Maranhão, e do sitio em que a, companhia—Cândido
Mendje$ de Almeida e Gonstantiao conde de Zabelio—• tem feito explorações de
teurenost auiiifetfQs, epsl® unota aldáa d$ Índios Tirnbés, que se acb%em estado
prospero.'^ ;¦:¦:': ,;;.,: r, , -. * . .,Sí:vv t*VÍ.' V '*. ¦ -\, ,X****Í*: ¦")'"'*&'ii
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Conta essa aldêa mais de mil índios, que se entregão á cultura da mandioca,
e milho, á extracção do óleo de copahiba, etc. e perrautão estes produetos por
fazendas, ferramentas, pólvora, etc. artigos offerecidos por pequenos nego-
ciantes estabelecidos entre os mesmos indígenas, que são de boa índole, tra-
balhadores, e muito desejão a presença de um sacerdote para o qual preparavão
uma decente habitação.

Calcula-se em doze dias a viagem do estabelecimento indígena á barra do
Gurupy, e o inspector geral de medições da provincia do Pará entende ser de
grande vantagem o restabelecimento da antiga estrada aberta pelos jesuítas, a
qual, partindo da capital da provincia e atravessando a villa de Ourem, se dirige
á aldêa, donde com facilidade poderá continuar até a colônia militar, pondo
assim em communicação as duas províncias do Pará e Maranhão, e facilitando
o transito de gados de uma para outra.

O director geral dos indios do Pará, no relatório de 15 de Janeiro do corrente
anno, enviado á directoria geral das terras publicas, orça a população indigena
das aldêas Gurupy, Santa Theresa, Santa Cruz, Cuary, Üxituba, Moloca, Trona-
betas e Juruty em 3479 individuos, e nada pôde dizer sobre a população das
aldêas Capim', Araça Bayão, Oeiras, Xingu, Jary.

A boa vontade do director geral de cumprir as obrigações, que lhe impõe o
respectivo regulamento, é entorpecida pelos obstáculos, que lhe oppoem os
directores párciaes.

Nenhum resultado tiverão as repetidas exigências, que a estes forão dirigidas
sobre o estado dos aldeiamentos existentes e das tribus, que vão mostrando
desejos de abandonar a vida errante. Tão grave falta é explicada pela qualidade
das pessoas, que se encarregão das directorias especiaes.Este emprego, exigindo
muita actividade e zelo pelo serviço publico e dispendio de dinheiros, e não lhe
correspondendo vencimento algum, os homens honestos não o aceitão, e
aquelles que o sollicitão tem geralmente em mira vantagens illicitas, que
provém do abuso do emprego de seus tutelados: dahi a decadência da maior
parte das aldêas, e o estado estacionario de outras.

O regulamento de 24 de Julho do anno de 1845 já V. Ex. reconheceu que
não podia continuar, e á secção do Conselho d'Estado que consulta sobre nego-
cios da Repartição do Império, enviou V. Ex. numerosos documentos sobre
catechese e civilisação dos indígenas, e determinou que òrganisasse um novo
regulamento.

A tribu errante denominada Pocaiapé, do termo de Souzel, composta de \ 00
individuos pouco mais ou menos, está disposta a ir habitar as margensdo Xingu,
onde se achão aldeiados outros indios; seus desejos porém encontra vão a
resistência de hordas, que lhe embargavão o transito. A dita tribu exigio
alimentos nos primeiros tempos, e emquanto não podião obter por seu tra-
balho meios de subsistência. Ao Presidente da Provincia do Pará expedio V. Ex.
ordens para coadjuvar a passagem dos Pocaiapés até ás margens do Xingu, e
fornecer-lhes nos primeiros seis mezes o preciso alimento.
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Maranhão.

Tendo os selvagens da tribu Jaguaré assaltado os índios Timbirás aldeiados
na comarca de Vianna, o director destes se vio obrigado a armar uma bandeira
composta de 16 paisanos, e quatro praças de linha e entregando-lhe alguns
brindes, incumbio-a de tentar por meios brandos fazer ausentar aquelles, e
movê-los a não renovar as depredações; e mortes, factos que acabavão dé com-
metter.

*9 ¦¦' . ;



Os selvagens porém, tendo-se emboscado e disparado de sorpresa uma
nuvem de flechas sobre o bandeira, recorreu esta ás armas; e com. os primeiros
tiros fugirão os oggressores abandonando três crianças. Por intermédio destos
tentava o director chamar á paz os selvagens, e modificar seus furores contra
a tribu aldeioda.

Na comarca da Chapado os índios selvagens se achão divididos em dous
campos inimigos, que se hostilisão horrivelmente, envolvendo algumas vezes
nas suas songuinolentos lutas os monsos e trobolhadores Guoiojarás, que,
se o sorte dos armas lhos ó odversa, perdem o frueto de seus trabalhos agrícolas
inutilisados pelo vencedor. .

Dos falsos prolectores os Guajajáras solfrem também. Abusondo da simplici-
dade dessa boa gente, alguns moradores visinhos não só os empregão era
seus serviços sem a conveniente remuneração, mas ainda arrebatão-lhes os
filhos. O que acabo de expor sobre os índios Guajajáras acontece com os
Canellas e Matteiras da mesma comarca da Chapada. Estes porém são menos
trabalhadores e mais dados ao furto do que á agricultura, ou outra qualquer
industria.

Emquanto se não puzer á frente de cada aldèa um sacerdote morigerado e
virtuoso a sorte dos índios não pôde deixar de serlastimosa.

Os directores geraes dos índios, quando honestos, conlentão-se em geral
com as honras e tratamento inherente ao lugar, e se menos escrupulosos, vão
adiante, e tirão vantagens illicitas, fazendo transaecões com as terras doadas ás
aldeias, apropriando-se da melhor parte dellas, e aproveitando-se despotica-
mente dos serviços dos indígenas. .

Os directores*parciaes não se conduzem melhor, e estando em geral as
aldeias distantes da capital, e não poucas vezes em lugares pouco povoados, os
actos criminosos das autoridades estabelecidas pelo regulamento citado de 24
de Julho de 1845 continuão impunemente por annos, e os aldeiamentos, longe
de prosperarem, definhão, e desapparecem; e as terras, que lhes havião sido
doadas, são usurpadas. h

Espirito Santo.
¦'..¦¦ '¦ >-¦
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A aldea denominada Imperial Affonsino, que no meu relatório passado disse
constar de setenta e quatro índios estabelecidos em excellente localidade, e
sob a direcção de Fr. Bento de Gênova, se acha deserta, tendo os indígenas,
attrahidos naturalmente por manejos do ex-director da aldêa, desertado para
a provincia de Minas.

Providencias se tinhão tomado para fazê-los voltar. r
Os selvagens das visinhanças do Rio Doce mostrão. tendências para deixar

a vida errante, e se não fora a falta absoluta de missionários, estarião já
reunidos em uma aldêa nas visinhanças da colônia do Dr. França Leite.
Entretanto não se tem deixado de empregar meios de manter aquella gente
nas disposições, em que se achão, e relações se tem estabelecido entre elles, e
a nascente colônia.

Paraná,

As aldeas estabelecidas sobre o Tibagy, e seus aífíuentes tem merecido espe-
ciai attenção do governo. Q director do aldeamento de S. Pedro de Alcântara,
e da catechese, o missionário capu^inho Fr. Timothéo
aiikiliadó com ^os meios necessários pára daí de^èüv^iirtíe^ _ldêa,
e se providenciou dé toòdo que ò mestótõ di_éotdr se acha habilitada fntâ

T. P. ^
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receber, soccorrer c chamar á civilisaçao os Caioás, antigamente calechisados
pelos Jesuítas.

Áquelles selvagens habitão os terrenos baixos do Paraná, e acossados por
outras tribus, mais numerosas, ou guerreiras se apresentão nas aldéas em
fortes grupos, e depois excitão os outros a abandonar seus antigos pântanos,
e a^e fixarem nos estabelecimentos de que acima fallei.

Talvez que a falia de alimentos experimentada era todas as partes do mundo,
de annos para cá, tenha poderosamente influído na tendência que manifestão,
e em provincias muito distantes entre si, os selvagens para se aldearem.

•

Santa Catharina.
a

Não existe nesta provincia aldeamento algum de índios além do de Palmas,
que, em conseqüência de contestação de limites, está hoje debaixo da admi-
nistração do Paraná.

Continuâo os ferozes Bugres a infestar os lugares visinhos das maltas, onde
habitão, roubando, eassassinando, sem pouparem mulheres nem crianças, e
continua o Presidente da Provincia a manifestar a convicção em que está de
que é impossivel catechisar estes selvagens por meios brandos.

Segundo elle, forçoso será apoderar-se violentamente daquelles bárbaros,
transporta-los para sitio donde não possão fugir para as maltas, como a Ilha do
Arvoredo, que por este meio se poderia colonisar, fazendo-se assim ao menos
dos filhos bons cidadãos, e livrando em todo o caso os nossos lavradores de
tão perigosos visinhos.

Empregar unicamente a brandura, conclue a mesma autoridade, ó augmen-
tar a barbaria, e extinguir a civilisaçao.

Os índios Coroados de melhor índole do que áquelles bárbaros acima decla-
rados, abandonarão a provincia, e dividirão-se pelas do Paraná, e Rio Grande
do Sul, onde existem, em conseqüência de seus costumes modificados, em
relações de commercio com a sociedade civilisada.

S. Pedro. %?

7 ... : 
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Segundo as resumidas informações, enviadas pelo director geral dos índios
desta provincia, parece que nella apenas existem hoje as aldéas de Nonahay, e
S .Nicoláo, aquella com 334 pessoas, sendo 283 do sexo masculino, 251 do fe-
mino, e esta com 256, sendo 120 homens, e 136 mulheres. A aldêa deNonohay
tem sido thealro de distúrbios entre as hordas de diversos caciques alire-
sidentes, que importarão para o aldeamento seus antigos ódios. Ainda ha poucotempo um destes chefes emigrou com 40 indígenas, e apresentou-se em Gua-
rápuava, onde foi recebido, e estabeleceu domicilio^ n i ; *

O presidente da província reconhece como primeira necessidade para a ei-
vilisação dos índios de Nonohay a presença de um missionário, e para tira-los
da ociosidade, que os corrompe, tencionava organisar uma companhia com os
mais aptos para o trabalho, e emprega-la na: abertura de estradas, picadas, e
outras obras semelhantes, proporcionando assim a essa gente trabalho lucrativo, ^
a que se entregariáo logo, que tivessem terminado suas pequenas plantações.

¦f,'iM'f i llífií IÇIO E$ - )0',i Minas Geraes.
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o governo imperial expedio ao director da colônia militar as ordens que julgou
convenientes para favorecer áquellas tendências, e ser levado a effeito o
aldeamento.

. i

í#:
Matto Grosso.

^ Tendo sido assaltadas pelos selvagens as estradas que de Goyaz e S. Paulo se
dirigem a Cuvabá, o Presidente da Provincia foi obrigado a empregar força paradesaloja-los dos matlas visinhas.

^ Nada consta do resultado da expedição, que em Agosto do anno findo se orga-
nisou para dar segurança aos negociantes e mais indivíduos que viajão entre a
corte, e a capital da provincia de Motto-Grosso,

Igualmente nenhuma informação tenho a accrcscentar sobre as outras nu-
merosas tribus, quehabitào aquella porçãodo Império, pois que nesta parte, bem
como em muitas outras, nenhuns esclarecimentos enviarão as províncias.
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O credito concedido á Repartição Geral das Terras Publicas para o corrente
anno financeiro monta a 564:000^000 distribuídos da maneira seguinte:

...-:¦

í ¦"-¦*•'" ' !

Para o pessoal e material da Repartição Geral das Terras Publicas. 22:800$000
Para as repartições especiaes das províncias  $6:200#000
Para medição e demarcação das Terras Publicas. . . . . . 485:000*000

Nenhum algarismo foi fixado para as despezas de introducção, e estabeleci-
mento de colonos, e apezar disto não tendo soffrido por falta de credito os
tres serviços dotados, se ha distribuído e dispendido effectivamente com a colo-
nisação propriamente dita a avultada somma de 277:5573^000, isto é, quasi
metade da somma total acima dita.

Tendo-se distribuído e dispendido com as repartições geral e especiaes de
Terras Publicas inspectorias de medições 181:146^668, as sobras havidas nas
mesmas repartições especiaes, por se não haverem creado em muitas províncias,
e nas inspectorias geraes de medições por não terem tido a acttvídade, que
devião, e isto pelas causas, que em lugar competeftfr deixei enumeradas,
fornecerão os fundos precisos para dar immediato impulso á colonisação sem
que fosse mister recorrer ao credito de 6,000:000#000 votados pela lei de 15
de Setembro de 1855, dos quaes apenas estão por ora destinadas as quantias,
que forem sendo necessárias para satisfazer ás condições onerosas* a que o
governo se sujeitou pelo contracto celebrado cora a associação central decolo-
nisacão estabelecida nesta corte.

A somma de 40:000^000 concedida pela lei de 15 de Setembro de 1855
para catechese e civilisaçãodos indígenas tem tido applicaçãb devida, e tem-se
distribuído e effectivamente pago até esta data a quantia de 34:403^650,
havendo portanto o saldo de 5:596$350 que tem de occorrer ás despezas que
se offerecerem ate o fim do anno financeiro.

Insufficiente foi a quantia de 60:000$000 votada para as colônias militares.
Os preparativos para o estabelecimento da colônia militar dos Dourados na
província de Matto-Grossò, é o maior dispendio principalmente com as defl
Óbidos, Gurupy, è Urucü, determinarão a cmcãíÒ dé uiii credito dê oiítroé
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60:000*000. Até hoje se tem distribuído e gasto effectivamente com as colônias
militares 102:504*580, fitando o restante para o que ainda puder ser preciso
ao andamento dos serviços dos estabelecimentos desta espécie.

No orçamento para o anno financeiro de 1858 a 1850 forão contempladas as
sòmmas, que julguei iudispensaveis para os diversos serviços a cargo da Repar-
tição Geral das Terras Publicas, montando em 1,200:900*000; e como as
tabelJas annexas explicão sufficientemente a applicaçâo da quantia pedida,
nao devo fatigar a attenção de V. Ex. com maior desenvolvimento.

Tendo exposto quanto ha occorrido na Repartição Geral das Terras Publicas,
e nas que se achão a ella subordinadas, resta-me pedira V. Ex. desculpa pelas
faltas, que nesta longa exposição tiver commettido.

-* Deos guarde a V. Ex.
£È*r: W % I j

•

¦ 

'.'¦ :•

f í ¦¦ •

•

.>*¦¦•

Illmo e Exm0 Sr. Conselheiro Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, Ministro e Secre-
tario de Estado dos Negócios do Império.

Repartição Geral das Terras Publicas, em 30 de Março de 1857.
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Despeza provável que se fará no inno financeiro de
1858—1859 pela Repartição Geral das Terras
Publicas.

TABELLA N° 1.

...

Com o pessoal e material da Repartição Geral . . , •
¦¦¦.¦-

DITA N<» _.

*¦» *: •?

. < . *

Com a$ Repartições Especiaes já creadas em nove Províncias, e
com as que se vão crear nas outras conforme se acha projectado.

2A:900$00*
íh

80:660$00O

*i* • t DITA N° 3. .-,
Com a medição e demarcação effectiva em um anno em nove

Províncias. . . • • • . • • . . • • • • "• • • • • • • •

fc * < <
:¦: .;W-: 'O -:..:}' ¦%:•:

DITA N° 4.

Com os Juizes Commissarios nas Províncias do Amazonas e Matto-
Grosso • . . • . • • • • •'¦ • • • • . • • ¦ • • • •'» •

¦

5a5:000$00O

' 
, •

6:000$000

¦"..'¦

DITA N° 5.

Com a introducção e estabelecimento de colonos. . . • • • • 364:340$000

--yr^^^»^^\ 1,020:900$000
120:000$000

60:000$O0O
Com as colônias militares • . > .
©om a catechese e civilisação dos índios . . . • • • • • • •

Réis. V V. .... 1,200:900$000
%-

Repartição Geral das Terras Publicas, em 30 de Março de 1857.

No impedimento do official-maior,

Dr. Luiz Joaquim de Oliveira e Castro.
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Despeza

TABELLA IV I?
.-. . ¦ ....¦'

com a Repartição Geral das Terras Publicas.
¦ 

.

Director Geral. ..... % Ordenado
r iscai. . . . «%.,•», «
OfBcial-Maior ... . % . .

2 Offieiaes. ........
4 Amanuenses . . . ....
Porteiro archivista . . . • .
Continuo ,

'. r..
• • . . • .

• •••., í .

• 9

dito
dito
dito a 2:/i0üg
dito a 1:200$
dito
dito

. •

... . . . .

. ..... .

4:()0OJOOO
2:á00g000
3:200g000
4:800j$000
4:800$000 »
1:000$000

GOOjjOOO 20:800^000

Com o expediente da secretaria, impressões e objectos
para desenho ...... v . v.> % ,.y % *• . . . 3:7008000

Com despezas miúdas incluindo um servente. . . . . AOOflOOO A:100gOOO
m *

CM'¦ 

...

Réis  2Zi:900$000
» 4 y ¦> ..

;•

Repartição Geral das Terras Publicas, em 30 de Março de 1857,.

& ¥ No impedimento do official-niaior,

Dr. Luiz Joaquim de Oliveira e Castro.
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TABELLA N° 2.

m

¦¦*.

Despeza com as Repartições espeeiaes creadas
nas províncias. . .

• •

• • •

• • •

1 Delegado . . • .
1 Fiscal
1 Official.
1 Amanuense .
1 Porteiro Archivista. . . .

• . • . • t .

• •••••

Amazonas.

Ordenado. . . . . . *.
Gratificação. • . . . •
Ordenado. . . . ; # •* 

dito
dito

• •••••

•> »

l:600g000
300(5000

l:200g000*
600$000
800$000"

$'; -•

* »

Aluguel de casa . , . . . . . , } . . • ff • . ,#.
Expediente ........... 

". 
...... . . r . . ,

Despezas miúdas. . ... . V. . • . 
... w Vj , ". 

. Pará. .'. . . , . ,

1 Delegado .... ..... V /Ordenado I:600gb00
1 Fiscal ..-*»¦*i! Gratificação. . . . . í 300JJOOO
1 Official  . ..Ordenado 1:200$000
1 Amanuense . . ..... dito * OOOgOOO
1 Porteiro Archivista. ... dito 800g000

i:500#000
íoogooo
300g000
120$000 5:320$000

'•* '¦ * '** ** **"*'* 
r- 4„t *»_•___._»..___ ___'___<¦_.4:500j}000

Aluguel de casa  . . .;" / . . .*.' . . . 600$Ü00
Expediente  ^ . . . ; . . . /..'. 300#000
Despezas miúdas   120$000

*

5:520$00d
. 

¦ 

'¦¦¦¦¦¦• 

.;

w ... fe -

Maranhão.

1 Delegado . . Ordenado. . . . . . .
1 Fiscal . . , .... . Gratificação.
1 Official. . i , . . .. # Ordenado. .
1 Amanuense ....... dito
1 Porteiro Archivista. . . . dito

? -*..-:"• !¦¦.

4 • y . ¦ .fe. ... '•/.;>.•

^fe¦'¦ '¦ - y- 
''¦¦¦•'."*'--'¦ y- r',ryy-.yy"y .'•¦.'.'..'.'¦¦•'.¦ yyy

¦ - y ¦ ¦ "' '.¦'.¦¦¦

^¦*;'\:*y,-.'.. 
¦ *[..';pi%; \ - .'¦"' t\,, ,¦ y 

'-.) 
\„ v >;.'!'>'*' m 

' 
!;*V,tôí/':'^ 'Vr; '''^

1\4;'*,";.'-ví:-'/''á v*'' . ':;" :". ..;'."'.;¦*-;''fe .¦.?/¦'.!¦'
• 

¦' 

fe- 

¦'..'.¦'¦.'

Aluguel de casa , , . .
Expediente . . , . . ... . ;.
Despezas miúdas ....

¦.*

* u %. •" • . • . • . . .

* fe* . s

,1:600$000
j 300$000
i:200$000
600g000

- 8008000

4:500g000
; 600^000' 
300$000
120g000 5:52O$OO0

'¦"' 

¦''¦fefe'fefe:
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Por transporte. * • • • • • 16:3608000

Pernambuco.
«

.#_

• # • • • • •1 Delegado .
1 Fiscal ....••••
1 Official ...... • • •
1 Amanuense
1 Porteiro Archivista . . • . •

2:000J*000
300g000

Í:200g000
....... 600J000

dito ........ ; 800$000

Ordenado.
• Gratificação.

Ordenado. .
dito

• • # • ? •

. • • • •

• • • • •

• • • •

»

«F », •

«

Mobília por uma vez • • . • • • • • • •
« * . ¦, • ...

Aluguei de casa.

Expediente . .
Despezas miúdas.

• • • • •

. • • • • ...*•••• •

' * A:900$000
600$OfOO
4008000
300g000
I20g000

. .

*.,**. »«4 *

* * e » • * > » *

lí tB . Alagoas. ,

t * » *

»

6:3208000

• •

.

1 Delegado . . . ... . . Ordenado. . . . # . ... 1:6008000
1 Fiscal . . ...... i Gratificação. ..... 3008000
1 Official. . V Ordenado. . . . . .V 1:Ó0Ó$Ò0Ò
1 Amanuense V diV '. . . . . . .'" 60Ô$Ò0Ò
1 Porteiro Archivista . . .'.' * dito' '.' éOÓflÓOÔ

> i • *

*«»<»» â:lOO$OÜO

Aluguel de casa ............. .'.<¦ ... 4008000
Expediente . .... . . ..*•#• '•( • 3008000
Despezas miúdas. • . . . .* . . .'-f • • • • • • 1208000

>

"> ? . •

Bahia.

¦í*

4:920g000
•fe-

.'¦<¦' .

W 
':>¦¦

^^-X'"^M. ' '' ¦ ¦':¦

¦ 
[':<>}•'¦.:„¦¦' .-.

¦ ••; 
>% '¦ 

.

„ 
* **'. : ¦¦ ¦ ¦'¦''¦ ¦ ¦'¦ ¦ ' -, :

, 
,- 

¦¦ 
... ¦ ¦.¦;¦

1 Delegado . . v . . . . . Ordenado. . ..... 2:0008000
1 Fiscal . ;.;.... i Gratificação. . . * . / ---.-S06$600
1 Official . » . . . * . . .

1 Amanuense ... . . v .
1 Porteiro archivista . . . •

Ordenado,
dito
dito

• • .

..'.'•: • é .

• . • . . . .

1:2008000
6000000

• 800^000

Aluguel de eaâa .
Expediente ...
D_spezas miúdas

. . • ••• ... a

1 - '

4:900jJ000
. . . . . * 6008000
. . . . . ¦ 8OO8O0O

1208060,;¦ .- * ' •» « ' .'..¦' »¦ ¦• *

"¦ "''..' '¦ *c,: ',"'' "¦ ' : '" ¦ **i ¦•¦¦¦>.' --.. ..

.!.¦' ".  ,-¦'¦ ¦¦.'.:'•¦.¦ '?'¦'-."-.:*..."' '-..¦

5:9208000

$3:5208000

'.'¦¦:•;'."',''". 
.'' ¦'."¦' 

;:"'.' í1'- -.. " 
.-.".•'-.''"V" ¦"'' :}v':- " -í V-*" 
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Por transporte 33:520g000

1 Delegado
1 Fiscal .
1 Oflicial.
1 Amanuense .
i Porteiro Archivista.

• • , • • •

..••*.

. . # •

Sanla Catharina.
¦*.

• Ordenado. .
é «Gratificação.
. Ordenado. .

dito
dito

• •

• .

. • •

. . .

• •

. . . • . .

. . ... . *

1:600$000
3000000

l:000g000
eoogooo
800g000

/Í:300g000
Aluguel de casa. ..;......* I iOOgOOO
Expediente  300$000
Despezas miúdas  . . ; ....... 120g000 5:120$000

è

Paraná.

0*£

-a í*

Delegado . . . . *
Fiscal . . .,. ,. .
Official. .'.,.'..*:, .
Amanuense ....
Porteiro Archivista.

. . i.

...

...

Ordenado. . ..... 1:6008000
Gratificação. ...; 300JJ000
Ordenado. .... . 1:200$000

dito . .>. . . 600$000
.* dito . . . . . / 800g000

•

Aluguel de casa. ,
Expediente . . .

is miúdas. .
í! **

i:500j}000
400g000
300g000
120$000

w. São Paulo.

1 Delegado .n ^ . .
1 Fiscal . . . í . t.
1 Official. .vi..
1 Continuo. . . . .

. . .

. *

• 9 ' *

¦f.%\ > *

Ordepado. . > . > > .
. Gratificação..

Ordepado. %
dito . .

.f^'?ísVf;í.

ig?<l?;;í;

Aluguel de casa^ cf£ .
Expediente . . Í ^ .
•Despezas uiiüdas; -. . • '.,-.. .'"''V'•¦... • «* '..• rt "¦.« j • ,t# 

",»'¦¦.• ¦¦%*'

l.:600$0OO
300g000

1;000$QOO
300$000

3;200$000
AOOgOOO

. 300$000
120$0Q0

• * . ... '•'. .*.;.

.^. ,.;.'.i.v-^-ri:'•;..;:.:.-'. , \ ^' \> ..,'•'.¦•.¦;.• 
'-.'•. ¦ 
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Por transporte. . * / . * « « *

Espirito-Santo.

Ordeuado. .
, Gratificação. .

Ordenado. .

1 Delegado
1 Fiscal
1 Official. .... ... . .
1 Amanucnse  dito
1 Porteiro archivista .... dito

• ? •. •

• % •

Aluguel de casa. . . . 
Mobília por uma vez . 
Expediente . ., . t ...............
Despezas miúdas. . .

I;600g000
240$000
900g000
600$000
800JJOOO

4:i40$000
400$000
âOOgOOO
lOOgOOO
1208000

¦*

47:9808000

5:1608000

¦ 0}

Para as Repartições especiaes a crear-se nas províncias de
Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba, Sergipe,
Goyaz e Matto-Grosso:

7 Delegados. .............. a 400$
7 Fiscaes.;. . . .... .... .... a 200$
7 Amanuenses servindo de porteiros ..... a 360$

«

Aluguel de casas 400$
Mobílias por uma vez. ........... 400$
Expediente ..... ........... 100$
Despezas miúdas. . . .rs . • •< ...... 120$

2:800$000
1:^008000
2:520$000 r

6:720$000
2:800$000
2:800g000

700g000
8408000 13:8608000

•-

¦\

-

de Minas-Geraes.

1 Delegado . . . . . . . . Ordenado.
1 Fiscal . . . . ..... Gratificação.

••4

1 Official .  Ordenado. . . . .
1 Continuo servindo de porteiro archivista. . . .

1:200$000
300$000
800$000
500$000

Aluguel de casa Y% *
Mobilia por uma vez.
Expediente . ... .

2:800$000
400g000
400$000
100$000

Despezas miúdas , . . . . ... . . ... 120$00O 3:820$000

^* 5:700$000 70:820$000
s- '¦'-''' -.'-.'-¦'¦', 'fr.[ '.;¦';-'.¦:;"-^';.;
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Por transporte. ... . . 6:700J}000 70:820g000

de São Pedro.
i »

i Delegado ..... ... Ordenado . .
1 Fiscal . . .... . . Gratificação
1 Ofllcial Ordenado.
1 Amanuense ....... dito

¦¦¦¦¦• 

'¦" 

¦•*¦*

1 Porteiro archivisla .... dito

.....

. . . . .

......

Aluguel de casa %
Mobília por uma vez
Expediente
Despezas miúdas

jj *¦¦

lii*i *'

2:0008000 '"' >® '
âoo$ooo ^ «

1:4003000 
"

GOOgOOO
I 800$000

5:i00g000
OOOgOOO V
AOOgOOO -
íoogooo f
120g000 6:320g000
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do Rio de Janeiro.
77 ' ' % : : 

"**

Delegado . . . ..... Ordenado. . . . . * i:200g000 - \-
Fiscal . . 

":.;.. 
.í. Gratificação. . . ... 300g000

Amanuense . . .. * . . Ordenado. . ... . 400g000
Porteiro archivista . . . . dito AOOSOOO

ÍWí 2:300$000 W ^¥

Aluguel de casa  ; . . . . . ... . . GOOgOOO
Mobília por uma vez. ..;{.......... AOOgOOO
Expediente  lOOgOOO
Despezas miúdas.  . .... . . 120g000 3:520$00O

¦"-".' '" 
Réis  80:660#000
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Repartição Geral das Terras Publicas, çm J0 de Março áiilM%illllc
fi ¦' -!V'.-..»*r. ^^-- .-^:.i_isi-Tr:v.^;" ^O.'^' '•

'^f J

No impedimento do Offidal-maior, ^b lyyr:yyy *-

Dr. Z-M.z Joaquim de Oliveira^ e^Cas^^d^^-'
' ''*'ã\i 
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Despeza provável com a eflectiva medição e demarcação,
em um anno feita em noveígm Províncias

Uma turma de agrimensores medindo (termo médio) 500 braças
correntes por dia, e trabalhando 25 dias em cada mez, regulando
a preço de 100 réis por braça corrente, entrando neste calculo
toda a despeza a fazer-se com o Inspector Geral, seus ajudantes,
agrimensores, escreventes e medidores, &c, 15:0008000 réis, sendo
quatro turmas-—60:0008000 réis.

**Vf

Executando-se a medição em nove Províncias ** 540:0008000

Concerto de instrumentos, compra d'alguns que ainda se carecem,
e despezas em inspeccionar algumas colônias  5:0008000
*

Réis. . . . . . 545:0008000

Repartição Geral das Terras Publicas, em 30 de Março de 1857.

9-'

«_

No impedimento do Official-maior,

Dr. Luiz Joaquim de Oliveira e Castro.
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Despezas com os Juizes Commissarios e seus agrimen*
sores nas províncias do Amazonas e Malto-Grosso.

Amazonas.

Ao engenheiro nomeado Juiz Commissario, quando não
empregado effectivamente nas operações de legitimação
e revalidação, a gratificação mensal de 150$ .... 1:800$000

A um agrimensor, quando não empregado effectivamente
nas operações, a gratificação mensal de 100$ .... I:200g000 3:000$000

í

Matto-Grosso.

Ao engenheiro nomeado Juiz Commissario, a gratificação
mensal de 150$ . . . . . . .... . . • • • .

Ao agrimensor, a gratificação mensal de 100$ . ...

1:800$000
1:200$000 3:000$000

Réis.  . 6:000g000

í•$'

'¦

Repartição Geral das Terras Publicas, em 30 de Março de 1857.
¦ . . y -

¦ 

'"

...

No impedimento do Official-maior,

Dr. Luiz Joaquim de Oliveira e Castro.
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TABELLA fr S. .

Despeza para a introducçâo e estabelecimento
de colonos.

Caetano Dias da Silva. •¦¦.*¦-
. -x. , ¦ .-...'?•¦ r.,w' ¦'

*,' 
j

Subvenção para estabelecimento de 920 colonos . . 11:500^000
Medição . . . ..... * .. ., . ... .... • • • 4:800g000 16:3008000

<»-"~»*-. ¦¦¦¦¦ M**M*******w'***********m

¦-'«ti

Címflfe rf. Mon travei.

Subvenção para estabelecimento de 576 colonos . , 7:200$000
Medição . . ... . f A . . . . ,.; . .:.;. }\,, 2:400$000 9:600$000

Z)r. //. Blumenau.
x t . ;x .<! .. x x /

Subvenção para estabelecimento de 400 colonos . 10:000$000
Pastor protestante . . / . ... .""'. . . . .'; 800$000
Abertura da estrada . . .... . . ... . . . 8:000g000 18:800$000

. . ... ,

Leonce Aubé.

Abertura de uma estrada á provincia do Paraná . 30:000$000
Subvenção para estabelecimento de 800 colonos . 20:000$000
Para a capella catholica. 10:000$000
Dito casa duração protestante 10:000$000
Parodio catholico 1:000$000
Pastor protestante  ... 1:000&000
Casa para escola. ..... . ..... . . . 1:600$000 73:600$000

J. G. Nagel.

Subvenção para estabelecimento de 1,500 colonos . 40:0Q0j}000
Aberturas ^'estradas . . . ......... t 20:000$000
Para a capella catholica. ...... ...... 10:000$000
Dito casa d'oraçâo protestante. . ... . é . . . . 10:000$000
Parocho catholico ... . . ......... 1:000$000
Pastor protestante . . . . . . . . . . . . . . 1:000$000
Casa para escola. . . . l:600j}000 83:600$000

Companhia do Mucury.

Medição . . ? . ; . . ,t.¦ ¦'. ....... : 1:9208000
mm*! i4>'U*mtutè âávtm& ' / ' 203:820$ÓÕÕ

. . / 
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Por transporte. .,,. . • . . .

Jacob Rkeingantz.

Subvenção para estabelecimento de 288 colonos.
Medição • • .*. • .. . • • . • • •>

. .

. . . . .

3:600g000
.1:9208000

203:820g000

5:5208000

Transporte de colonos para a colônia Santa Leopoldina junta ao rio
de Santa Maria, e para a de Santa Isabel, ambas estabelecidas
na provincia do Espirito-Santo  40:0008000

Aberturas de estradas e preparos de terras destinadas a colônias. 115:0008000
(*' i Réis. . .... . . 36â:340g000

¦ * J.

Repartição Geral das Terras Publicas, em 30 de Março de 1857.

*¦*

No impedimento do Official-maior,
*

Dr. Luiz Joaquim de Oliveira e Castro.
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Mappa dos estrangeiros entrados em 1856 com animo de residirem no Império
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OBSERVAÇÕES.

As provincias que levão
o signal — 0 — declararão
que não tinhão recebido
estrangeiro algum, e as que
forão omittidas no mappa
nenhuma declaração fine-
rão. O numero dos estran-
geiros entrados na corte
também não foi possivel
averiguar-se senão por da-
dos extra-officiaes.

No impedimento do Officiai-maior—Dr. Luw Joaquim de Ouveirv e Castro.
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ANNEXO
IF
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*

Termo de contracto que íu% Governo Impe-
rial por intermédio da Repartição Geral
das Terras Publicas com a Associação
Central de Colonisação para importação
e recepção de cincoenta mil colonos.
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Termo de contrario que faz o Governo Imperial por mter-
médio da Itepartieilo («cral dam Terras Publica», com a A*-
nocíucAo Central dè Colonização, para importação e rece-
perto de eincoenta mil colono».

Aos 26 de Março de 1857, nesta Repartição Geral das Terras Puhlicas, achan-
do-se presentes o Director Geral delia o Conselheiro Manoel Felizardo de bousa c
Mello, o o Fiscal interino Sebastião Machado Nunes, comparecerão o Exm. Marque/
de Mont'Alegro Presidente da Associação Central de Colonisaçao, c os Membros da
Directoria da mesma, abaixo assignados e declararão que em nome da referida As-
sociaçSo se obrigão a cumprir o Contracto constante das condições seguintes, (rae
acabão de fazer com o Governo Imperial para importação c recepção de oü.uuo
colonos no Império.

CAPITULO I.

Governo assegura á Associação Central de Colonisaçao estabelecida nesta Corte
c Cidade do Rio de Janeiro os favores seguintes, em compensação dos ônus a que
ella se obriga, c que constão do Cap. II. t A <rtr™._ _i»Vnii.

Art. fe* A venda de territórios, ou de suas quotas partes, de terras devo! u-
tas, á razão de meio real a braça quadrada» em^ualqueic.»*>*g»
quando por iniciativa do Governo, ou a pedido da Associação, for julgada necessária
para centros coloniaes, ou depósitos de colonos. roCnnrtivi

A localidade dos territórios e de suas fracçoes, a ^tensão da área respectiva,
bem como o reconhecimento da necessidade e conveniência do Estabelecimento,
dependem da deliberação do Governo. , A.-AíiQ „- miPk 1.° Das terras que forem vendidas para centros coloniaes, deduzidas as que
forem precisas para os edifícios de uso commum, como ^ejas. 

Escolas,*£.;
4c., è para o uso particular da Associação, scra o restante dividido pelos co
lono a titulo de venda ou aforamento perpetuo; ficando ****££.. *XÊkJ
dentro de dois annos, depois de realisada a compra das ditas terras,J^lem
nellas como proprietários independentes de qualquer ônus ou«moto WJWJJg
petuos, pelo menos, tantas familias compostas, termo médio do c^»ndroduos'
mnntas sercôes do 950 000 braças quadradas contiverem as ditas terras.

estabelecer até 6 familias, com tanto que a cada .^7» nao toque menor área 
jo

que a de 31.250 braças quadradas, equivalente a do rectangulo de lio braças ae
base e 250 de altura. nnpi , rtl1. f f pçtp Artiíro eS 3.» Antes de seguirem os colonos para as terras, de que ti ata este WMj
seus%, a Associação providenciará de modo que encontrem logo a «"« dhegada
Sas, oi alojamentos provisórios e abrigados, onde sejaorecebidos e 

gg®gW
munidas de tudo que for necessário para que sejão tratados os 

^W»
mantendo à sua custa a mesma Associação os Médicos e .enfermeiro que forem

precisos. Dará além disto previamente todas as providencias para que os colonos

não solííão privações em seu primeiro estabelecimento.
4-Nas divisões dos territórios e secções serão observadas (tanto quanto roí

polivel) as regras prescriptas nos Regulamentos de 30 de Mjg « 8 de

Maio do mesmo anno, para a medição c d^^«^^í^lSf?^uto^
Ari 9o a concessão gratuita dos terrenos de marinhas que liouvei aevoiuio*

em «íeítelas íocXdet L& que a Associação 
f^lS^S *

mazens, trapiches, embarques e desembarque , |f^lSSfa extensão
edificações necessárias para a reahsaçao de seu fim, sendo a respectiva
regulada pelo Governo. ml£..cmlpr h«ns a» raiz comprados

IHHJEru s(?ífásr« ;.k
quantia correspondente á sisa, que deixou de reoMBCi. §0 forem

necessários ao serviço do Estado, para neue* mimai -.



(2)

nos, ou quaesquer Estabelecimentos que forem precisos para a cxecuçfio deste

Art. 5 • O direito, prendido de deliberação c accordo do Governo, i de des-
apropriar 03 tórrbno3 publicou ou pariicuiáifls por onde haja necessidade de esta-
belccer communicaçõcs c servidões dos centros coloniaes.

Art 6.° O auxilio pecuniário, que ao Governo parecer razoável, para as es-
tradas e vias de communicação, que a Associação tiver de abrir ou melhorar entro
os centros c depósitos coloniaes, ou com direcção ao litoral, a nos navegáveis e es-
tradas geraes, e a Cidades c Villas importantes mais próximas.

Art 7 ° O empréstimo de mil contos de réis sem juros por espaço «o cinco
annos, lindos os quaes será restituido por prestações iguaes e semestraes de 10 por
cento

\ sua restituição começará a eíTectuar-sc do dia cm que se completarem os
cinco annos do recebimento de cada huma das respectivas sommas, e sempre por
prestações semestraes de 10 por cento da quantia adiantada.

A somma, de que trata este Artigo, não poderá ter outro destino que nao
seja o adiantamento, com as convenientes cautelas, a fazendeiros c a lavradores
de conceito, para as despezas de parte ou de todo o transporte de colonos euro-
peos e avanços a estes para sahirem do seu antigo domicilio; não podendo a As-
sociação perceber por taes adiantamentos mais do que o juro de G por cento ao
anno, ou o corrente na praça do llio de Janeiro, se for menor dos ditos 6 por
cento. . AÍX ,

\rt. 8.° A subvenção de 30$ por cada colono maior de 10 annos e menor de
/#5, e a de 20» por colono menor de 10 annos e maior de 5, com tanto que faça
parte das famílias introduzidas por conta da Associação. Tres quintos desta sub-
venção reverterão em favor dos colonos, como auxilio para os gastos de transporte

navio ímporiaaoi, o paru taii? um uu^iu a puin-uiiju^uvr u^*. uumv»v.vUww r~-v *»o^"%*-'

consular ou Commissario que for designado, ou approvado pelo Governo. Os tres
quintos pertencentes aos colonos serão pagos no mesmo Thesouro, oito dias depois
da communicação do desembarque delles no porto brasileiro, eni que a Associação
tiver depósitos, ou para onde houver de dirigir os colonos, já cm virtude dos ajustes
leitos com os particulares, já com o fim de fundar centros coloniaes que tenhao
sido autorisados pelo Governo. Na falta da participação de que trata este Artigo,
as referidas subvenções de 30$ e 20» serão pagas integralmente no oitavo dia de-
pois da communicação do desembarque, e de se haver provado que os colonos vie-
rão por conta da Associação.

As participações do desembarque serão authcnticadas pela Autoridade que o Go-
verno designar.

§ 1.° As ditas subvenções de 303» c 20» serão mantidas durante o prazo de
mítico annos, contados da approvacão do presente Contracto, com a condição porem
de introduzir a Associação o numero de famílias ou de individuos que lhe forem
encommendados, com tanto que no primeiro anno o seu numero não seja menor de
800 famílias ou k.000 individuos; no segundo anno 1.200 famílias, ou 6.000 indi-
viduos; em cada hum do terceiro e quarto annos 2.000 famílias ou 10.000 indivi-
duos; e no quinto e ultimo anno as famílias que faltarem para completar o numero
de 10.000, ou 50.000 individuos.

Fica todavia permittida a importação de maior numero de famílias e de indi-
viduos do que os acima apontados, huma vez que a Associação se sujeite a obri-
gação imposta na parte 2.a do Art. 27 deste Contracto.

Nas famílias e individuos, cujo mínimo he fixado neste Artigo, não se incluirão os
que a Associação mandar vir por conta de empresas subvencionadas pelo Governo,
ou favorecidas de qualquer outro modo com auxílios pecuniários. Por estes indi-
viduos não recebera a mesma Associação as subvenções de que trata este Artigo.

§ 2.° A totalidade das subvenções em cada hum dos primeiros quatro annos não
poderá exceder a 270.000», qualquer que seja o numero de famílias introduzidas,
e o Governo não subvencionará no fim de cinco annos por mais de 10.000 fami-
lias ou 50.000 individuos.

§ 3.° Os colonos de que trata este Artigo serão em geral lavradores, permit-
tindo-se á Associação introduzir somente até 20 por cento de officiaes mecânicos,
como machinistas, pedreiros, carpinteiros, ferreiros, oleiros, &ç.

<
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§ 4.° So por motivos justificados perante o Governo, c por elle attendidos, a
Associação nao puder em hum ou outro anno importar o numero dc colonos indi-
oados no § t.° desta Artigo, será obrigada no anno immediato ao em que se der a
falta, além da quantidade que corresponder a esse anno, a transportar a que no
antecedente do menos houver introduzido, sob pena dc 10» de multa por cada colo-
no, quo faltar para completar o numero exigido.

$ 5.° As subvenções de 30» c 20», estabelecidas por este Artigo, serão elevadas
ale 50» c 30», se o dividendo annual de Associarão nâo corresponder a 7 porcento do fundo realisado.

iNestc caso, o excesso sobre as quantias dc .10» c 20» será dividido também na
razão dc 3 para _ entre os colonos c a Associação;

Art. 9.° A preferencia á Associação, em igualdade de circumstancias, para o
contracto de colonos por conta do Governo, seu transporte, alojamento, sustento
o fornecimento dc tudo o que for necessário c puder ser prestado pela mesma Asso-
rincão.

As subvenções, commissões e mais vantagens c obrigações concernentes a esses
contractos e ás outras operações, de que for incumbida pelo (ioverno, farão objecto
de ajustes especiaes; ficando a Associação obrigada a satisfazer com preferencia quaes-
quer incumbências que receber do Governo.

§ 1.° Nenhum colono invalido, ou incapaz do serviço a que se destinar, poderá ser
contractado pela Associação por sua própria conta, pela do Governo c pela dc pai-
ticulares ou Companhias.

Se porem os colonos se destinarem a formar ou augmentar empresas agrícolas,
será tolerada a vinda de hum ou outro indivíduo que esteja naquellas circums-
tancias, se fizer parte das famílias contractadas, válidas c aptas para o trabalho,
c se as mesmas famílias garantirem sua manutenção. Com tudo por taes indivíduos
nenhuma subvenção receberá a Associação, nem elles entrarão no numero dos que
trata o Art. 8.° § i.° A robustez c a aptidão para o trabalho serão attestados pelos
Cônsules Brasileiros, ou por quem for determinado pelo Governo.

§ 2.° Nos contractos, que se houver de fazer com os colonos contractados pelo Go-
verno, haverá declaração expressa de cumprirem fielmente as obrigações a que se su-
jeitarem, e de empregarem-se com zelo e actividade em qualquer trabalho de sua
profissão, que pelo mesmo Governo for marcado.

Art. 10. Todos os favores relativos á isenção de direitos e impostos, que pelo
Decreto n.° 537 de 15 de Maio dc 1850 forão concedidos á Sociedade Colonisadora,
de 1849, em Hamburgo, para fundação da Colônia D. Francisca, na Provincia de
Santa Catharina, inclusive o lastro de carvão de pedra, sai o ferro nos navios,
(pie transportarem colonos para os centros coloniaes e depósitos de que trata o
Art. l.° deste Contracto, e em geral todos os favores e isenções, que por quaesquer
disposições Legislativas ou Administrativas tem sido ou forem outorgadas á mesma
Sociedade Colonisadora de Hamburgo, e a quaesquer outras Companhias ou em-
presas de colonisação, huma vez que não contrariem as circumstancias especiaes
das localidades e as conveniências administrativas.

Art. 11. Toda a proiecção, auxilio e apoio moral de que a Associação carecer,
e que dependerem do Governo, comprehendendo-se nestes favores instrucções.e re-
commondações expressas ás Legações e Consulados Brasileiros; o pagamento de Mes-
(res dc primeiras letras ede Sacerdotes da religião dos colonos, logo que se achem
reunidos em certo numero de famílias, que será marcado pelo Governo; as facilidades
possíveis e tendentes a remover quaesquer embaraços, que se opponhão á marcha
regular das legitimas operações da Associação; e finalmente a coadjuvação das Au-
toridades do paiz e auxílios*dc destacamentos militares, precedendo reclamações dos
Agentes da Associação, ficando porém a necessidade ou conveniência * desla ultima
medida dependente da verificação, que houver de fazer o Governo, ou as Autoridades
qüé forem por este designadas.

Art, 12. Se a duração da Associação for prorogada por mais 10 annos na fór-
ma do Artigo 10 dos respectivos Estatutos, fica-lhe desde já assegurada a approya-
ção do Governo, huma vez que se não verifiquem as hypotheses de dissolução pres-
criptas no Art. 17 dos mesmos Estatutos.
¦*'¦*'¦•'-.*¦ ¦- ¦ ¦-¦-...¦ -_-*„ ¦-¦"'*¦ .¦.'.-,¦¦¦¦

¦•.¦/.;-¦;'"¦ *** .**¦. '1

CAPÍTULO II.
-'*¦- '-' '¦'¦'¦¦¦.-*•¦'-.'." .'¦'*"¦:;"". Ü'-''' *¦'¦'-. "¦'•¦¦'*.

A Associação central dc colonisação se obriga:
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Art i<t A tor dentro de seis mezes, contados da approvação deste Contracto,
ÍLlf'J^^oZrL nos lugares, que forem approvados petoGojjng,

. . _..* m..^£^*a n.iAf í1a« «nonos nue mnortar, quer dos que cs-hnsnedarías cacposiios nruvisunua nu. •ubu.w, M«w -w.r-. -¦*-- #rtlflí -jA6 rtllA ^^

...o i»cio(; tonhno meios para pagar as despezas que tiverem de lazer.
1 « T' No 1 UricnS depois deste Contracto deverá a Associação ter prompta, pe o

mlnos híma gr3cLidaria definitiva, sendo a planta do edifício, suas; condi-
•fios hí_ iènicas regulai, entos internos dependentes da approvação do Governo,

çoes h5og«cmcas c regum ^ r°roeátIye|g tá (, seis em se.s mezes
iwW nnla Associação e approvado pelo Governo. Huma rclaç5o de todos os pre-
£K__& em DSg_ez?Kc4a, allemão, hespanhol c italiano, será alfixada em

iê^^^ffíSWép^ das hospeílarias o depósitos, para conhece
mento dos colonos^ submettendo-a á approvação do
Goveí. o a quanüa iof ?ue tiver de íazer o desembarque dos colonos e de suas
bagag ns do^ nàv^impVladores para as hospedadas e depósitos c 

Jjjjg**"nuaesmier empresários de colonisaçaò para que o transporte, desde os ditos, depo-
Ss cq hosped^rias a?l o lugar do destino dos colonos, se faça pelo preço ma.s fa-
vnnvel c seião razoáveis as condições dos contractos respectivos.

\rt 15 A cícar dentro de dous annos, nas Provincias cm que houver de-
imnda de colonos livres, ou Estabelecimentos que exijão importação de colonos en.
SSotJSlpó^ e hospedarias semelhantes ás do Art 13 deste Contra-

tn- sendo as plantas das hospedarias permanentes ou definitivas, c os preços dos
eo°mesüvt e^de Smentó^^k^^S £SXZTprecedendo audiência do Delegado da Repartição Geral das lerras Pub 'c»s-
P As Provincias, a que se refere este Artigo, podem ser designadas pelo Governo,
conforme a necessidade que houver de colonos, c de encaminhar-se para alli a enu-

^Art 16 A regular por maneira conveniente a distribuição e engajamentos dos
colonos,* que se destinarem ao serviço doméstico c a outros misteres na Corte

Art 17 A reservar huma parte das terras compradas em virtude do Art 1.
deste Contracto, c com as cláusulas nelle declaradas, para ahi estabelecer as fami-
Saídoscolonos, gente do campo, e trabalhadores, que o Governo enviar para os centros
coloniaes, mediante razoável retribuição pelos trabalhos e despezas que tiver de fazer

para este im. 
^ ^ ^ accordo com o Governo, além das hospedarias e depo-

sitos de"que tratão os Arts. 13 el5, Sociedades filiacs, ou agencias de colonisaçaò
nas Provincias, e a abrir correspondência com outras Companhias e Sociedades
que com a approvação do Governo forem fundadas em algumas Províncias, a fim de
auxilia-las no que depender delia. - : .

Art 19 A organisar, tendo em attenção as disposições Legislativas e regu-
lameutares concernentes á emigração dos paizes a que os colonos pertencerem,
as dos portos de embarque, e as do Império, instrucções convenientes para os
engajamentos, embarques c viagens, submeltendo-as antes de publicadas ou expedi-
das á approvação do Governo. . _

Art 20. A estabelecer quanto antes na Europa agentes de colonisaçaò, e a
impor sempre nos contractos, que fizer com os armadores de navios importadores
de colonos, á obrigação de ficarem os mesmos navios e seus commandantes sujeitos aos
Regulamentos, que regerem os transportes de emigrantes. _

| 1 ° Aos agentes e armadores fará a Associação conhecer as determinações re-
culamentares concernentes á conducção dos colonos; estabelecendo, alem das que
forem pelo Governo impostas em Regulamentos geraes, multas pela mfracçao destas
condições, e de outras que houver de formular para que se observem os contra-
ctos e se faça por maneira conveniente o transporte de colonos.

<S 2 o Os agentes de colonisaçaò se esforçarão por enviar gente moralisada, va-
lida e laboriosa, e lhes he absolutamente Vedado illudir os colonos, fazendo-lhes
ter idéias falsas do Império e nutrir esperanças de vantagens exageradas.

O agente da Associação que infringir este preceito será pela Associação, e cm
sua falta pelo Commissario do Governo, multado em somma nunca menor de 20»
por colono, edemittido, dcclarandó-se e fazendo-se constar dentro e fora do lm-
perio o motivo da demissão.

Art.. 21. A fazer contractar, sempre que for determinado pelo Governo ,

k ¦
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Sacerdotes catholicos e Pastores protestantes, para prestarem auxílios espirituaes
aos colonos, logo que nas respectivas localidades chegarem elles ao numero que for
determinado pelo Governo. «

Art 22. A ter r.as hospedadas e depósitos interpretes allcmãcs, francezes e
de outras nações, que possão ser contractudos pelos quo receberem colonos, ou
seja para fundação de ceniros coloniaes, que tenhão por base a propriedade, ou para
servirem de trabalhadores, k À

Art 23. A importar os colonos que lhe forem enconunendados por emprezas
particulares, ainda quando haja completado a introducçüo do numero a que he
obrigada pelo Art. 8.° § 1.° deste Contracto.

no ge todavia as despezas dos ajustes, transporte, alojamento c sustento dos
coionos assim importados, desfalcarem o capital da Associação, e mesmo reduzirem
o seu dividendo a menos de 7°/., poderá a Associação deixar de incumbir-se das
encommendas particulares, se por cilas tiver de introduzir maior numero de co-
lonos do que o determinado pelo citado Art. %.' % 1." deste Contracto.

\s circumstancias excepcionaes deste § serão verificadas pelo lommissano.
$ 2 ° Se os colonos encommendados excederem aos números lixados no Art. 8.°

<K Io deste Contracto, c se os meios da Associação não forem suílicientes para satis-
fazer os pedidos, se dará preferencia, salva a disposição do Art, 7.°

1 ° A's empresas colonisadoras por grandes núcleos.
±° A-s que em menor escala formarem colônias pelo systema de pequenas pro-

priedades livres, ou com o ônus de foro.
3 ° Vs que formarem colônias por meio de arrendamento.
4*° Aos fazendeiros que pretenderem colonos pelo systema de parceria ou salário.
5 o \os emprezarios de quaesquer obras publicas ou particulares.
-Ari. 24. A garantir os empréstimos e avanços que o Governo lhe fizer, com

fiança idônea ou hvpotheca dos inunoveis da Associação. .'Art. 
25. A pagar as multas em que incorrer pela nao execução dos contractos

com o Governo. ._,-.» ? > •
Art ^G \ promover desde logo a composição de Memórias, que fará impri-

mir e publicar,' acerca da colonisação, para servirem de guia pratica aos colonos
sobre seus deveres e direitos, e sobre a cultura dos gêneros pnncipaes de producçao

a° *Fstas 
Memórias escriptas em francez, allemão, inglez e em outras línguas,

conforme a nacionalidade dos colonos, cuja importação se promover, devem ser
distribuídas pelos colonos contractados. O Governo poderá auxiliar a impressão, de-

pois de mandar examinar as ditas Memórias, e de reconhecer que estão no caso de
serein 

^ímpiess^.^ prohibido á Associaçâ0 mandar vir colonos alem das exigências
da cultura,' ou de qualquer outra industria. ,

Aos ciúe mandar contractar além de taes necessidades, será obrigada a sus-
tentar á sua custa, e dar trabalho a que estejão habituados, ate que tenhao o con-

m\ '\enien e es mo^ 
^^ contracta(}OS devem vir munidos de attestados ou passapor-

tes dos Cônsules, ou agentes do Governo, ou de pessoas por este designadas sobre
sua responsabilidade, dos quaes conste sua moralidade, e que são acostumados aos
trabalhos agrícolas, ou aosTorneios industriaes para que forem ajustados guardada

. nroDoicão do Art. 8.° « 2." deste Contracto, e que perante os ditos Cônsules, agen-
tes, ou delegados destes, declararão sujeitar-se ás condições dos respectivos ajustes,

que previamente deverão conhecer.

CAPITULO III.

Disposições geraes.

Art 29 A Associação submetterá com antecedência á approvacão do Governo
as condições' geraes dos contractos que houver de fazer com os colonos que mandar
contractar, fizer transportar, e receber nas suas hospedarias e depósitos.

«"•Entre as condições geraes de taes contractos, haverá sempre a de serem
todas 

'as 
questões que se suscitarem entre a Associação e os colonos e entre estes

»?pc soas que depois os contractarem, ou por cuja conta vierem, decididas por
ub tios havendo recurso da decisão destes, na Corte para a Repartição Geral das
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Terras Publicas, c nas Províncias para os respectivos Presidentes, ouvido o Delegado
do Director Geral. j , , _

Das decisões da Repartição Geral c dos Presidentes noderá ainda haver recurso
para o Governo na Còrtc, mas sem effeito suspensivo. O recurso neste caso deve
ser interposto dentro de 10 dias, contados do em que for intimada a decisão.

Ç 2.° Da mesma maneira serão decididas as questões entre os colonos o os agen-
tes da Associação, armadores, capitães de navios c quaesquer outros individuos que
intervierem na execução dos contractos dos colonos.

§ 3.° As condições geraes dos contractos, depois de approvadas pelo Governo,
serão publicadas nos Jornaes mais lidos da Europa c do Brasil.

§ 4.° Os colonos contractados por intermédio da Associação durante o tempo
cm que se acharem, quer sob a protecção delia, quer sob a das pessoas que depois
os receberem, terão hum pequeno caderno, em que se lançarão todas as quantias
recebidas da Associação, ou das pessoas que os contractarem, c bem assim as que
forem entregues pelos colonos, de modo que estes tenhüo sempre diante dos olhos a
conta corrente do seu activo e passivo, e saibfio as circunstancias em que se achão.

§ 5.° O caderno de que trata o § antecedente, cujo modelo geral e uniforme
deve ser apresentado pela Associação, e approvado pelo Governo, e cujas primei-
ras folhas conterão o respectivo contracto, que deverá ser escripto sem raspadura,
entrelinhas e emendas; c as diversas verbas de debito e credito serão claras, lan-
çadas por extenso, e asssignadas pelas partes interessadas.

Os possuidores de taes cadernos serão obrigados a apresenta-los a Autoridade
que o Governo designar para fiscalisar a maneira por que os contractos são cum-
pridos.

Art. 30. Os agentes que a Associação pelo Art. 20 deste Contracto se compro-
mette a ter desde já na Europa são de sua livre escolha e demissão; mas o Go-
verno poderá sempre que julgar conveniente, determinar que sejão demittidos.

Art. 31. O Governo nomeará hum Commissario , que terá o direito de assistir
ás reuniões ordinárias e extraordinárias da Assembléa geral dos Accionistas e ás
Sessões do Conselho administrativo e da Directoria, bem como o de examinar toda
a correspondência e a escripturaçao, os depósitos e hospedarias, a fim de adquirir
por este meio, e pelos esclarecimentos, que poderá exigir, perfeito e exacto conheci-
mento da marcha dos negócios da Associação.

O Commissario deverá indicar ao Presidente da Associação as medidas, que jul-
gnr mais convenientes, para prevenir ou destruir abusos, e facilitar a marcha do
serviço ; e representará ao Governo quando entenda que o andamento da Associação
não he conforme ao presente contracto, ou que tem vicios taes, que embaração a
corrente da emigração, ou que as deliberações tomadas pela Assembléa geral,
Conselho administractivo, ou Directoria, tem tal alcance que provavelmente im-
portarão a ruina da Associação, ou o descrédito da colonisação. Poderá nestes
dous únicos casos suspender as deliberações daquelles corpos, levando porem tudo
sem perda de tempo ao conhecimento do Governo, para determinar se deve sub-
sistir a deliberação, suspensa provisoriamente, ou ser annullada.

Art. 32. O Commissario do Governo, sempre que assistir á Assembléa geral,
e ás Sessões do Conselho administrativo e da Directoria, terá assento igual ao Pre-
sidente e á direita deste.

Art. 33. Se a Associação praticar actos, que contribuão para o descrédito da
emigração, e se reincidir por muitas vezes em faltas de obrigações a que pelos
Estatutos e presente Contracto se acha ligada, fica livre ao mesmo Governo, ouvido
o Conselho d'Estado, impor a pena de caducidade do dito Contracto, e retirar
todos os favores que houver concedido, podendo transferi-los livremente a outra
Companhia, que se forme para auxiliar a colonisação.

Art. 34. Em quanto a Associação for devedora á Fazenda Nacional ou receber
subvenções para o contracto, transporte e tratamento de colonos, não poderá fazer
as operações de que trata o Art. 4.° §§ 6.° e 10 de seus Estatutos, sem prévio con-
sentimento do Governo, declarado por Decreto sobre Consulta da Secção dos Ne-
gocios do Império do Conselho de Estado.

Art. 35. Logo porém que o Governo julgue que as circumstancias permittem
á Associação estender o circulo de suas operações, usando das faculdades conce-
didas pelo Art. 4.° §§ 6.° e 10 já citados, será licito á mesma Associação po-las
em pratica, e nesta occasião terá o Governo o direito de conceder os favofes,
ou fazer as restricções que julgar acertadas.
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Art. 36. O presente Contracto, com todos as obrigações que delle dimanSo,
tanto para o Governo, como para a Associação central, durará por 5 annos. Po-
dera porem ser prorogado por outro tanto tempo, com modificações ou sem ellas,
segundo for accordado hum anno antes de findar o primeiro prazo.

Art. 37. No fim do prazo marcado para duração da Associação, ou em qual-
quer tempo, em que tiver lugar a sua dissolução, poderá o Governo nomear hum
ou mais Commissarios para assistirem á competente liquidação, o pugnarem pelo
embolso de quaesquer quantias, que a mesma Associação estiver devendo á Fa-
zenda Nacional, cm virtude deste e dc outros Contractos celebrados entre ella e
o Governo.

Art. 38. Alem da multa estabelecida no Art. 8.° % í.° fica a Associação su-
jeita ás em (pie incorrer pela infracção das diversas obrigações contrahidas por
este Contracto, com tanto que o importe de cada huma das multas não exceda a
3.000»000.

Art. 39. As questões, que se suscitarem entre o Governo c a Associação sobre
a execução deste Contracto, serão decididas pela Repartição Geral das Terras Publi-
cas, com recurso para o Governo e Conselho d'Estado,

Os recursos serão interpostos dentro de 15 dias contados da intimação.
Art. 40, O presente Contracto será submettido á approvaçâo do Poder Legisla-

tivo na parte que for dependente delle, a qual só então poderá ser posta em exe-
cução.

E para firmeza do presente Contracto mandou o Director Geral acima mencio-
nado lavrar este termo, que assigna com o Fiscal interino, o Presidente da As-
sociaçao e Membros da Directoria.

Repartição Geral das Terras Publicas aos 26 de Março de 1857. — Manoel
Felizardo de Sousa e Mello. — Sebastião Machado Nunes.—Marques deMonfAle-
gre. — Bernardo Augusto Nascentes d1Azambuja. — Francisco José Fialho. — Fran-
cisco José de Mello Sousa.— II. Liebich.
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Sua Magestado o Imperador Ha por bem Approvar e Mandar que nas Colo-
nus Indígenas creadas nas Províncias do Paraná c Mato Grosso se executem as Ins-
trucçõos, que adiante seguem por mim assignadas.

CAPITULO I.

Das Colônias, sua duração e empregados.

Art. t.° As Colônias Indígenas fundadas, ou que se houver de fundar nos ser-
toes entre as Províncias do Paraná e Mato Grosso, com o fim de desenvolvera cate*
chese promovida pelo Barão de Antonina nos ditos sertões, e facilitar a navegação
fluvial entre as mesmas Províncias, serão organisadas de conformidade com as pre*
sentes Instrucções.

Art. 2.° As que ja estão eíTectivãmente creadas, e as que de novo se cstabelc-
cerem, formarão oito Colônias, sendo quatro na Provincia do Paraná, e as outras
quatro na de Mato Grosso, nas localidades, e sob as invocações e nomes seguintes:

§ 1.° A i.í sob a invocação e com o nome de São Pedro de Alcântara, defronte
da Colônia Militar do Jatahy, á margem do Rio Tibagy.

§ 2.° A 2.a sob a invocação e denominação de Santa Isabel, dez léguas abaixo da
primeira, na confluência dos Rios Tibagy c Paranapanema.

§ 3.° A 3.a sob a invocação e nome de Nossa Senhora do Lorêto, doze léguas
abaixo da segunda, á margem esquerda do Rio Paranapanema e direita do Rio
Pirapó, no lugar da antiga Missão Jesuitica daquella invocação, eque foi abandona-
da em 1031.

§ 4.° A 4.a sob a invocação e com a denominação de Santa Theresa, doze léguas
abaixo da terceira, á margem esquerda dos Rios Paraná e Paranapanema, onde con-
fluem; ou em outro ponto da dita margem, se aquelle lugar não oííerecer sulli-
ciente quantidade de terreno enchuto.

§ o.° A 5.a sob a invocação e nome de Santa Leopoldina, á margem direita do
Rio Samambaia, na sua confluência com o Paraná.

Esta Colônia será de preferencia fundada com índios Coroados, que consta va-
garem nas proximidades daquelle ponto.

<$ 6.° A 6.a sob a invocação do Menino Deos, e com a denominação de Ypiranga,
na mesma linha do Paraná, á margem direita do Rio Ivinheima, na sua confluência
com o Curupanã.

^7.° A 7.a sob a invocação de Nossa Senhora dos Prazeres e com o nome de
Paraná, á margem direita do Rio Ivinheima, na sua confluência com o dos Dou-
i"ídos

Se esta margem não oflerecer as convenientes proporções, será a dita Colônia
fundada á direita do Rio dos Dourados; mas de modo que a povoação seja assentada
sobre o barranco do mesmo Rio, a fim de constituir hum ponto certo para o com-
mercio e navegação entre as Províncias do Paraná e Mato Grosso.

§ 8.° A 8.a sob a invocação de Santa Maria, e com a denominação de Antonma,
á margem direita dos Rios Ivinheima, e Santa Maria na confluência destes, de sorte

que possa offerecer hum ponto de contacto com a Colônia Militar de Sao José de Monte
Alegre, no Rio Brilhante.

Art. 3.° Para assento de cada Colônia demarcar-se-ha huma légua de terras em

quadro para a residência e plantações dos Índios que a povoarem, reservando-se no
centro para logradouro publico o espaço de hum quarto de légua, também em qua-
dro, que será grammado.

Art. 4.° Em cada Colônia, que se fundar, serão desde logo demarcadas e ali-
nhadas as ruas e praças que forem necessárias, guardando-se a disposição do Artigo iü,
in fine, do Decreto n.° 1.318 de 30 de Janeiro de 1854, e se construirão os edifícios
seguintes:

Huma pequena Capella para o Culto Divino.
Huma casa para residência do Missionário Director.
Outra para o Administrador, e as que forem precisas para morada dos empre-

gados, trabalhadores, e africanos; para officinas de carpinteiro, pedreiro, e oleiro;
deposito de objeetos destinados aos índios, e de outros pertencentes á Colônia; celei-
ros para aguarda de mantimentos; aquartellamento; e prisão; bem como as casas que
forem necessárias para moradia dos índios.

:¦;•/'.' 
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Sm» VUproporçao que se forem concluindo as edificações e os trabalhos

Art R. K Msa do residência do Missionário Director da primeira Colônia deverá

ter âtLJ^^SlVZa EL/jé* üos Missionários das outras Colo-

de DÍÍctor, hum Administrador dos serviços, hum Almoxanfe, hum Fe.loi, o dez
,rabtf°7rrrprimS Colônia terá, além destes Sj^.feSSf
africanos nclla existentes, hum capataz de campo oito P^f-^JV todas as
os quaes, bem como aquelles africanos, serão empregados nos mítico, de todas»

^^"^^MS^T^Ê^ da primeira Colônia cos

Almoxariifs s^KK^dSrno. Os demais 
^Jj«*

servi™ SS^v^|m fel8*?'0 
Pma JU"

mediato tSnhaTáS?S5 * «**» cm cslado dc podcr preStar',hC °S 
5™^

ros auxílios de que carecer.
Art. 10. A' proporção

íissfonS J^Sní^^ « *$
empregados e teJWWjgJ. 

Directores ter5o os vcncimentos, que competirem
aos íapelíães do Exercito na patente do Alferes, e além disso F«taag-
fixação, que lhes for arbitrada pelo Governo para g»»»m«?*»' epc'" 

^anto nisso
da instrucção, que provisoriamente deverão prestar aos Indígenas, cem quanto nisso
se oecuparém, na forma do Art. 22 deste ^gulomçnto.

Art 12. Os Administradores terão a gratificação mensal.de 10OJ000, c c
disso terá o da primeira Colônia direito ao prêmio Je 

MOiWOO 
JJHjJjggg;

que der prompta de todas as casas, accommodações e trabalhos imacs neccssanos

ParaQuandaofestef serviços sejão devidos a outro Administrador, ou a qualquer
indivíduo delles incumbido em sua falta, ou por que tenha mais zelo c actividade,
a este caberá o dito prêmio. «. ™l«e_i rin ^nsOftO t>

Art. 13. O Almoxarife da 1.» Colônia terá a gratificação mensal de 50*000, e
os das outras a de 40&000. /a*aaa. ^ f«;.wnc rinrinindo

Art. 14. O capataz terá a gratificação mensal de 408000; os feitores (ii tluido
o dos africanos) a de 32&000; o arreador a de 25&000; e os peões e os tiabalha-
d°reOs 

SnlSs marcados neste Artigo só 
'íS^^^^S^&íW

Governo sobre representação motivada do Missionário Director da primeira Colônia,
e precedendo informação do Presidente da Província. ™n„.fiiMA

Art. 15. A cada hum destes empregados e trabalhadores podem ser concedida
nos terrenos intermédios das Colônias, em que servirem, huma datai d tonas,
que não exceda de500 braças em quadro, com a cláusula de nao poderem vende**,
ou de qualquer outro modo alienal-a, sem que a quinta parte ao menos tenha sido
cultivada por espaço de tres annos, findos os quaes se tornara sua propnedade-

Art. 16. Os empregados das Colônias terão em cada semana dous dias livres
do serviço commum para cultivarem suas terras. Cessara este favor desde que o
Missionário Director reconhecer que não os aproveitão exclusivamente naquelle
SemÍrt. 

17. Os mesmos empregados serão sustentados pelo celeiro «ta Colônia,
em quanto não obtiverem a dala de que trata o Artigo 15, e durante o pnmew»
anuo, depois da concessão desta. Passado esle prazo, alimentar-se-hao a sua custa
embora não cultivem a sua data. A roupa será em todo o caso a expensas dtllts.
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CAPITULO II.

Dos Missionários Directores.

Art. 18. O Missionário Director da primeira Colônia designará dentre os que
lhe forem enviados pelo Governo os Directores das outras Colônias, que delle re-
ceberão suas instrucções no tocante ao desempenho das respectivas fancções.

Art. 19. He o primeiro c mais importante dever de todos cllcs esforçarem-se
por altrahir ás Colônias sob sua direcção os Indígenas, quo vagarem pelas mattas
visinhas, empregando para esse ílm sempre meios brandos e suasorios, fazendo-
lhes apreciar as vantagens da vida social, oííerecendo- lhes brindes, que requisi-
tarfio do Governo Imperial, para mais facilmente chamal-os, tratando-os com a maior
indulgência e caridade, inslruindo-os com paciência nos princípios religiosos, fazendo
desenvolver entre elles o amor do trabalho, instruindo-os nas primeiras letras, o
appiicando-os gradualmente a trabalhos manuacs e á cultura, sem repentinamenu»
forçarem seus hábitos em qualquer sentido, e procurando principalmente tirar
o maior partido de seus esforços em bcneíicio dos meninos e adultos que estiverem
cm idade de mais facilmente adquirirem novos costumes.

Art. 20. Empregarão os ditos Missionários com muita especialidade o maior
zelo e deligencia no ensino da doutrina christa, das orações e preces da Religião
Catholica, e de mais facii comprehensào.

Nos sabbados ao toque da Avemaria rcunil-os-hão para assistirem ou resarem
o terço ou ladainha de Nossa Senhora.

Nos domingos dirão missa em presença de todos elles, finda a qual lhes rarao
huma prática suecinta, e acommodada á sua intelligencia, fallando-lhes no próprio
idioma para se fazerem melhor comprchender, para o que se instruirão, com o
soecorro do diecionario e grammatica da lingua geral dos índios do Brasil, que
lhes serão fornecidos. . ,

\os actos religiosos acima indicados assistirão sempre que for possível, mas
em grupo á parte, os empregados das Colônias, os quaes, bem como os Indi-
trenas. se conservarão com a maior reverencia. m

Art 21 Lo»o aue os Indígenas tiverem a sufíiciente instrucçao religiosa, lhes

administrarão o Santo Sacramento do Baptismo, sem com tudo os constrangerem a

sTpoTquMqucr meio violento: também lhes administrarão os ãemm Sacramentos
com a mesma reserva nas epochas competentes, e quando os índios estiverem

Par^«"dCaraoePcomdoS maior afinco de promover os casamentos entre os que se acha-

rem em idade de os contral.irem, e que estiverem habilitados para comprehenderem

os «g^hrM 
qn^toCSt:sd0àolonias nao forem providas de mestres de primeiras

lotrasterao* os Missionários Directores a seu cargo o ensino dellas aos Indígenas, e

SfrihorL empregados das Colônias, remettendo no fim de cada anno ao Presi-

d^nt^da Provincirhum relatório do estado do ensino, com hum mappa do numero

dos ludigenás1" outrodos mais individuos que freqüentarem a escola, com as obser-

VaÇ° 
NiqmeS!na occSoTnviarão ao Presidente hum relatório da instrucçao religiosa

OT"SdS.c pTr.í.""P'*-»«'' mm, -
instrumentos de cordae sopro, P™ÈSCf?SSa Colônia, com

respectivodeposto e^iSidas pefos Indígenas, as fazendas, roupa, ferramentas,e

^^^•trJSdStaT boUcàn,dque lhes será fornecida pelo Presidente da

Provincia.

\

¦ 7 ,- ¦¦¦..- ¦ i ii i _-.-¦¦¦ ¦¦¦ im-iiii
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cmprfgadõ^ertícclidos en, deposito! e celeirc*. 
^?M^ff WnSS,. resnonsab lidadc dos Almoxarifes, e na sua lalta da dos Missionários Vmmh

ou deP JSsoa do sua conliança, preferindo para isso, sempre que for poss.vel, os
Administradores ^ ^ dcsse ^ jà j ha
remfumados aos trabalhos ruraes, mandarão fazer Q^MWM ^'' 

5

por gente assalariada, empregando nesses serviços pessoas;c fo a da Colona,
seniDrc que for necessário, mas com prévia automação do P.esidcntc da liovinud.
fe St 30 Entre os gêneros de cultura mandarão de prelerencia plantar «nan-

dioca c out as raizes alimentares, fruc.as e legumes, bem Oomo^M^tp;
café e algodão, fazendo com que os indios aprendâo a liar.e a tecer o ultimo pio-
dueto nara roupa de uso, c mesmo para exportar.

As sobras da aguardente, assucar, café e algodão, que produzir a Colônia, serão
exportadas para serem vendidas, e o seu produeto empregado na compra de outros
ffftneros aue forem precisos no estabelecimento.8 

Art. W Ao Missionário Director da 1." Colônia incumbe, além das obrigações
declaradas nos Artigos antecedentes: rAirtnío. ac nHifinn*

1° Fazer construir nas localidades destinadas para outras Colônias os edifícios
de que trata o Art. k, e mandar apromptar as roças, plantações e pastos, que
devem servir para os primeiros tempos do estabelecimento. .

%" Designar os respectivos Missionários Directores, que alias nao poderá demittir
sem prévia approvação do Presidente da Provincia. _

3.» Dar-lhes instrucções por que se devão reger dentro das determinações deste
RT 

Susjendel-os, e mandal-os recolher á 1.' Colônia até decisão do Presidente
da Provincia, quando entender que esta medida he indispensável ao bem da to-
° 

5*' Fiscalisar o estado de todas as Colônias, velando em seu progresso e desen-
volvimento, e dando parte ao Governo, por intermédio do Presidente da Província,
de tudo quanto nellas oceorrer de mais importante. vi

6.° Remetter ao Presidente da Provincia, de 6 em 6 mezes, hum relatório sobre
o estado de cada Colônia, c suas principaes necessidades.

-#

CAPITULO III.

Dos Administradores.

Art. 32. Cada Administrador será imediatamente sujeito ao respectivo Mis-
sionario Director, e cumprirá com exactidão suas ordens. Terá a seu cargo executar
e fazer executar pelos seus subordinados todos os trabalhos, que se houverem de
fazer na Colônia, tanto de construcções como de lavouras; salvo porém a exeepção
da 2.a parte do Art. 12.

Art. 33. Para aquelle fim servir-se-ha dos empregados e africanos postos a sua
disposição, que todos lhe serão subordinados, bem como de assalariados de fora da
Colônia, que, em caso de insufBciencia daquelles, requisitará do Missionário Dire-
ctor; e poderá também empregar em taes serviços os Indígenas, com autorisaçãô
do mesmo Missionário.

Art. 34. Requisitará do Missionário Director as ferramentas de que necessitar
para os diversos trabalhos a seu cargo; bem como todos os objectos necessários para
as viagens que eipprehcnder em serviço da Colônia.

Art. 35. Nas viagens em serviço da Colônia irá sempre que for possivel com
hum interprete Indigena, e levará comsigo os objectos que lhe der o Missionário
para brindes aos índios selvagens, a fim de attrahi-los mais facilmente aos aldeamentos.



O mesmo praticará quando for enviado ás matas pelo Missionário, a fim de se
entender com os índios, e convida-los para so aldearem. Ser-lhe-ha porém absoluta-
mente vedado sahir em procura de Índios errantes sem ordem ou consentimento ex-
presso do Missionário. . \rt ^_

Art 36. Accompanhará ou fará accompanhar o Missionário Director pelos cm-
pregados por este designados, nas viagens que o mesmo Missionário fizer a bem da
Catechesc

Art 37. Ao Administrador da l.ã Colônia incumbe, além disto, a execução
dos trabalhos que forem precisos para a fundação das outras Colônias, na forma
do Art 12, segundo as ordens que receber do Missionário Director. Para este fim
se transportará ás localidades destinadas para assento das ditas Colônias, com os em-
pregados, trabalhadores africanos, Indígenas, c assalariados de fora, que forem ne-
cessarios. „ , . . _. ^_ _. _ m.

Art 38. Qualquer administrador, sempre que tiver de viajar nos rios li-
bacy c Paranapancma, no tempo da maior sècca, fará remover, ou quebrar com
o auxilio dc alavancas, marrões, ou outros instrumentos dcque se deverá munir,
as pedras quo embaração a livre navegação dos mesmos rios; c quando encontrar
obstáculos taes, que n8o possa vencer por aquelles meios, tomara nota dei es, babsando
os que puder, c dando disso parte ao Missionário Director, que representara ao Presi-
dente da Provincia, pedindo providencias para a sua remoção.

Art 3» Fará abrir desde a foz do rio Jatahy até o Paraná, pela margem esquerda
dos riosTibagy e Paranapancma huma picada de sufficiente capacidade para dar livre
transito entre as diversas Colônias nas cheias destes últimos rios.

Art 4™> Fará construir o numero sufficiente dc canoas para a navegação desde o
local da primeira Colônia atè o da ultima, a fim dc accclerar as viagens, que se houver
de fazer para a fundação das novas Colônias.

Além destas canoas serão construídas as que forem precisas para o serviço das
diversas Colônias, depois de fundadas, ficando este serviço a se**^ cargo.

Art 41 O Administrador da 1." Colônia terá sob sua guarda e inspecção os
aíricárròs existentes na dita Colônia, aos quaes deverá tratei* cor,.toda 

J^uodjk,instruindo-os na doutrina christá, e nos trabalhos a que ^^Bl^^So sustento, medicamentos, e roupa precisa, que ^^SSiArt 42 O mesmo Administrador prestara ao Commandante da l-oioma mima.
de Jatahy o trabEdores, e africanos que elle requisitar paraJ?^™m os tra-
balho. de limpeza e desobstrucçao da estrada, que ^mJ^^^MM
fundos do Campo da Fortaleza, bem como da abertura íe^WfW^f
na mesma estrada, tanto para encurta-la, como para torna-la apropriada ao transito
dC 

taependentemente dessa requisição deverá o dito!^^M^j_
referido Commandante, mandar fazer pelos seus subordinados os repai os urgentes oe que
Tarecer a misma estrada, deixando este serviço logo que para desempenha-lo se apre-

sentarcm,pessoas mandadas pelo mesmo Commandante.

CAPITULO IV.

'^Dos Almoxarifes.

Art S Os Almoxarifes, serão encarregados da arrecadação e guarda de todos

1 farto com cíeza ^especuva esápturaçao em livros para isto destinados
A?t T A despeza será escripturada por maneira semelhante e se lançará

am it huma dêfSSi verbas o destino dos objectos sabidos, e por ordem de quem.

*_£ 
^pr«.rbí J-» ^^ríSÍ---.; e as a.

A^Ál^Í^ZT^So KtíeSnará a escrituração; e
No fim de,ca.a*/;~pirtiva declaração: no caso contrario, segundo a gravi-

Sla^ Almoxarife,, 
dará

logo parte ao Presidente da Província.

;-;...;'-.; v:'; ¦:¦ '
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Colo-
e

neste casolforásua"s'vcMs"õ Administrador da Colônia, ou quem for determinado

pelo Missionário, com approvacão do Presidente da Província.

CAPITULO V.

Art. 48. O Governo poderá deixar do nomear Almoxarife para áquellas Col
nias. aue^elo seu pequeno pessoal e importância não exigirem tal Empregado;

* l A / \. ' ~ ~ kAm*inioi*«f\<™ ,\n rrtinnin nu niiom for determina

jDos demais empregados.

Art. 49. O capataz, o arreador, os peões c o feitor dos africanos servirão
debaixo das ordens do Administrador da 1.* Colônia. Os demais feitores o trabalha-
dores estarão sujeitos aos Administradores das Colônias a quo pertencerem.

Art. 50. Ao capataz compete dirigir os trabalhadores e africanos de que trata
o Art 42 c, durante os serviços que se fizerem na estrada a que so refere o mesmo
Artigo, ficarão tanto elle como os seus subordinados debaixo das ordens do Comman-
dante da Colônia militar de Jatahy.

Art. 51. O capataz, arreador ê peões são obrigados a fazer todo o transporte de
gêneros e artigos pertencentes ás Colônias Indígenas, que se houver de eflectuar
em cargueiros; quer a conducção tenha lugar entre as mesmas Colônias Indígenas,
quer entre estas e a Colônia Militar do Jatahy, a Villa de Castro, ou outro qualquer
ponto. j

O Governo fornecerá os animaes e arreios necessários para este serviço.

CAPITULO VI.

Disposições diversas.

Art. 52. Os Indígenas serão aldeados na Colônia que escolherem, para o que
serão consultados, convindo que, antes de seguirem para o ponto, em que tem de
residir, visitem a primeira Colônia, ou a que estiver mais florescente.

Art. 53. He expressamente prohibido o emprego de força, violência ou astucia
contra os Indígenas. Os que o contrario praticarem serão enviados ao Presidente
da Provincia com uma parte circunstanciada do caso, a fim de serem punidos como
merecerem, e além disto immediatamentc demittidos. A força e a violência será
justificável unicamente nos casos extremos de justa defesa contra ataque não provo-
cado, e quando absolutamente não houver outro meio de o evitar.

Quando aconteça algum caso destes, o Missionário Director da Colônia respectiva
dará do que oceorrer parte circunstanciada ao Presidente da Provincia com a maior
brevidade possível. ... _

Art. 54. O Presidente da Provincia dará todas as providencias ao seu alcance,
a fim de que nos primeiros tres annos depois da fundação de cada Colônia sejão os
Indígenas fornecidos de todos os objeetos de que necessitarem, salvo a limitação do
Artigo 29.

Art. 55. Os Administradores das Colônias em todas as viagens, que fizerem por
água, levarão em sua companhia os Indígenas, que os Missionários designarem, a
fim de excrcital-os como remadores, pilotos, e proeiros de canoas.

Art. 56. Os mesmos Administradores velarão em que nos ajustes que os passa-
geiros de qualquer espécie fizerem com os Indígenas não sejão estes lesados, nem
maltratados, providenciando sobre isso como for possível, e recorrendo ao Comman-
dante da Colônia militar de Jatahy, sempre que se torne necessária a presença de
alguma força para obstar a semelhantes actos.

Art. 57. A Colônia Militar de Jatahy, e as Colônias Indígenas devem mutua-
mente prestar-se os auxílios que forem necessários.

A l.a Colônia Indígena fornecerá aos peões e trabalhadores da Colônia militar
os mantimentos, que o respectivo Commandante requisitar, durante o serviço de
que trata o Artigo 42.

Art. 58. O Presidente da Provincia poderá encarregar dos trabalhos, que se hao
de fazer para fundação das diversas Colônias, o Missionário Director, e Administrador
de outra Colônia já fundada, quando não convenha empregar nelles os da i.%
observando-se a respeito daquelles o que fica disposto para estes nessa commissão
especial; bem como poderá ordenar que os empregados especiaes da dita Colônia,

:m-
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capataz, arreador, peões, e feitor de africanos sejSo transferidos provisoriamente
para qualquer das outras Colônias. A transferencia definitiva e a demissão dopen-
dera de autorisação do Governo Imperial.

Art. 59. Os Missionários Directores, e os Administradores substituir-sc-hão
reciproca mento nos impedimentos que tiverem, excepto naquclles misteres, em que
por sua natureza não possa isso ter lugar. Nestes serão substituídos pelo Missionário
Director c Administrador da Colônia mais próxima, ató que o Presidente da Pro-
vincia, a quem so dará parto do impedimento, designe o substituto, se o impedi-
mento for prolongado, ou no caso de faltar algum daquelles empregados, e emquanto
não se nomear outro cm seu lugar.

Art. 60. Os Missionários Directores são obrigados á dar ao Director Geral das
Terras Publicas e ao Delegado deste na Provincia todos os esclarecimentos e informações
que lhes forem exigidas sobre o serviço das Colônias; e no principio de cada trimestre
remetterão á Directoria Geral das Terras Publicas, por intermédio do mesmo Dele-
gado, o balanço, relativo ao trimestre findo, da receita e despeza dos gêneros c ar-
tigos pertencentes ás Colônias, e guardados nos armazéns, bem como o do dinheiro em
caixa. - . ¦;. .

Art. 61. O encarregado da divisão c demarcação das Colônias vencera a grati-
ficação, que for marcada pelo Governo pela medição c demarcação do cada Co-
lonia, correndo por sua conta as despezas das picadas, que tiver de abrir para
execução daquelles trabalhos. Os Administradores das Colônias conservarão sem-
pre limpas as picadas que servirem de divisa das mesmas Colônias, de sorte que
jamais se confundão os respectivos limites.

Art. 62. Alôm das 8 Colônias designadas no Artigo 2.° das presentes Instruc-
ções, poderá o Governo Imperial crear outras, desde que for demonstrada a sua
necessidade, e houver índios em numero sufficiente para formarem huma nova povoa-
ção, e a estas novas Colônias serão em tudo applicaveis as disposições deste Re-
gulamento, salvo as alterações que forem indispensáveis por sua posição e circum-
stancias especiaes.

Palácio do Rio de Janeiro, em 25 de Abril de 1857.

Lui% Pedreira do Coutto Ferraz.
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Relatório sobre a saúde publica da capital
do Império.
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