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umpiundo o preceito da lei venho hoje apresentar á vossa illustrada consi-
% deração o relatório dos negócios que correm pela repartição que me está
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Família Imperial.

S -^A preciosa saúde deSS. MM. II. ede SS. AA. conserva-se sem alteração,
jA: graças á Divina Providencia.

£ Cumpre-me prevenir-vos de que S. A. I. a Sereníssima Princezá a Sra.
D. Isabel deve completar no dia 29 de julho cio corrente anno a idade em que, na
forma do que dispõe o art. 106-da Constituição, tem.de prestar juimmeiito como herdeira
presumptiva da coroa.

Continua^ por motivos de saúde, a residir fora do lmperioy com licença de S. M;
o Imperador, a Sereníssima Princeza Imperial a Sra. D. Januaria.
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Viagem dc SS. MM. II.

*

Effectuou-se som o menor incidente, gozando SS. MM. II. de prospera saúde, a
viagem que, como vos foi annunciado na falia do encerramento dá ultima sessão
legislativa, resolvera S. M. o Imperador fazer a algumas províncias ao norte da do Rio
de Janeiro.

Testemunha ocular do sincero eenthusiastico acolhimento que receberão SS. MM. II.
na Bahia, Pernambuco, Parahyba, Alagoas, Sergipe, e Espirito-Sanlo, sinto vivo

prazer em communicar-vos que mais solemnes manifestações de amor e lealdade nâo

podião fazer-lhes os habitantes daquellas províncias.
Não só nas grandes, como mesmo nas pequenas povoações, cada qual á porfia

procurou dar inequivocas provas do intimo regozijo que sentia ao ver o Augusto
Chefe da Nação e sua virtuosa Consorte, e de quanto está arraigada no espirito do

povo a crença de que só á sombra da mónarcftia constitucional representativa pode
prosperar o Império, e cumprir o alto destino a que tem direito pelos seus immensos
e variados recursos.

Comprehendeis bem os resultados proveitosos, que se devem esperar do conheci-
mento que S.-M. o Imperador de mais perto adquirio nessa viagem das necessidades
e recursos das províncias visitadas, porque sabeis que o simples estudo dos homens
e das cousas no próprio lugar em que elles residem, e se passão os acontecimen-
-lli >j\ BOÍMJ - tf ¦:¦* r t p i 1
tos, é sempre uma lição mais profícua do que o exame mais aceurado dos lactos longe
dos pontos em que elles suecedem.
¦%iüOj UOB 06 "vu\>':

Paço imperial da cidade.
0!> -2^0bV}£tt} Anil .AííHj
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: =0 estado de pouca segurança em que se acha o paço imperial da cidade ins-

pira cuidados, e por isso chamo de novo a vossa attenção, como já fez o meu il-
lustrado antecessor no seu relatório, para-a necessidade indeclinável de tratar-se da
construcçao de um novo edificio, que seja digno do Império, e preencha os fins

¦¦•¦ fftf' „, tf, 
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ÁPodeis bem avaliaruessa necessidade, recordando-vos do que já em principio do
anuo npassado declarou & commissão de engenheiros incumbida por meu antecessor
de examinar tfo paço imperial, e de que, tendo continuado a actuar as mesmas causas

que;produzirão o seuestado ruinoso, deve elle açhar-se em peiores condições.
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Conselho de estado.

O conselho de eslado, regido ainda pela lei de sua creaçâo, c pelo regulamento
de o de fevereiro de 1842, i ..sente-se da sua organisação acanhada e está longe de
preslar todos os serviços que se devem esperar de uma tão util instituição.

Convencido desta verdade, por mais de uma vez vos tem indicado o governo a ne-
cessidade de modificações em sua organisação e funcções, de modo a tirar-se todo o
proveito que podem ministrar as luzes e experiência dos membros que o consti-
tuem, e por isso insisto neste ponto, chamando para elle a vossa attençao, como
para uma das medidas mais urgentemente reclamadas pelo serviço publico.

No nosso systema de governo não c possivel que os ministros, homens políticos
e administradores ao mesmo tempo, prestem aos negócios todo o cuidado preciso,
e tenhao as horas indispensáveis para estuda-los convenientemente, e resolver todas
as questões que se suscitão a cada momento, no meio da grande affluencia de
objectos que occüpãò a sua attençao.

E verdade que, apezar de sua defeituosa organisação, o conselho de estado tem
prestado sem contestação grandes serviços, sendo um valioso auxiliar do governo;
porém muito melhores poderá prestar, se se lhe derem os meios, e fôr constituído
sobre bases menos estreitas e acanhadas. mmmú^{ ¦%$> ;

A creaçâo de uma secretaria, por onde corrão os papeis submettidos ás di-
versas secções, é uma das medidas a que mais se deve attender na reforma quese fizer do conselho de estado. A experiência tem demonstrado os graves'íiiconve-
mentes que resultão de correr o processo dos papeis que são sujeitos ao seu conhe-
cimento por secretarias differentes. , f

Daqui resulta a falta de nexo e de coherencia que'se nota nas decisões do
conselho de estado, e a repetição destas em questões já resolvidas. Actualmente
não ha quem conserve a tradição das decisões e consultas; o que,não acontecerá
desde que houver uma secretaria, a qual, tendo conhecimento de todos òs-negocios
submettidos ao conselho de estado, informe o que já se tenha decidido,^ e exponha
as resoluções tomadas. ,.p w; ^.jj(j4;, mm MU.*^k .oI^hjtíWi

Vejo que, nas eircumstancias actuaes da fazenda publica, nem üm. augmentovde
despeza deve ser decretado sem muita meditação, e que por isso a-ereação ;de
uma secretaria do conselho de estado não pode ser feita sem pesarem4e|)rimeira^mente aquellas eircumstancias. Parece-me porém quei sey podem ehegarawessfe
resultado sem grande ônus dos cofres públicos, tomando-se ia deliberação denapíC.
veitar do pessoal das secretarias d'estado o que fôr preciso para coniipô-la.



"

s8

Outra modificação que julgo conveniente fazer na lei orgânica do conselho de
estado é a instituição de auditores ordinários e extraordinários, aos quaes seja en-
carregado o exame prévio dos papeis que lenhão de ser-lhe snbmcltidos, de modo

' 
que estes cheguem ás suas mãos depurados, e com todos os esclarecimentos que
habilitem os conselheiros de eslado a proferir com facilidade e presteza qualquer
decisão.
- Nadasse dos auditores ordinários, que percebem vencimentos, poderáõ ser apro-
veilados os consultores das secretarias de eslado, augmentando-se apenas os que forem
'essencialmente precisos para que os papeis nao lenhão um processo demorado, e
•não seja tardia a sua solução.

A creação dos auditores, além das vantagens que pôde trazer facilitando o tra-
balho e o exame das diveteas questões sobre que fôr chamado a consultar o conselho
de estado, tem a.grande conveniência de offerecer um viveiro, d'onde o governo
possa tirar indivíduos habilitados para os vários lugares da administração superior
pelo estudo das questões administrativas.

Além destas modificações, outra mais importante me parece conveniente fazer-se.
Não ha ahi quem desconheça a necessidade de cessar o arbitrio a que estão sujeitos

os cidadãos nas suas relações com a administração publica em matéria de contencioso
administrativo, e a anomalia, que se dá actualmente, de recorrer-se par^}^;poder

''

judiciário das decisões da administração, sujeitando-se assim as resoluções desta
ao julgamento de um poder diverso, cuja acção pôde ser também por seu turno
nullificada todas as vezes que a administração entender que nãoJhe eleve dar

».*Mv*l. zls.*r Kf $ij •..*.*.'

cumprimento. ^ ,. • * • M., , ,_.
Estabelecer o contencioso administrativo, defmindo-o e tirando à&>í estado de

embrião em que se acha, esparso pelas nossas leis e regulamentos.; sujeita-lo#i-eigps^
e fixar o modo de processar as questões que lhe pertencem, é )4^^i^^il^^W
cjuja solução não pode ser adiada por mais tempo. mmbu o Bobm of> Biiaiv

A creação de uma nova secção do conselho de estado, á qual sçjão ^biitettódas
todas as questões do contencioso, é uma medida de §ue poderão provip jrapfe
beneficies, -ri ''.,-ywi) ^yy-y.: . _. y.lyyyyj '::íy^'y'-4mmb

São estas as modificações mais salientes, que em minha ^^0^M^êii^^^^^^
lei do conselho de estado e seu regulamento, e sobre taes basfsterelde olfeeeer á
v§ssa consideração um projecto de lei, confiando que a sabeáòriado n§®é<wte$^
tivo nio fixará de dar a sinulhante objecto «na solução justa ^lÉ^ií^^il
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Assembléas legislativas provinciaes.

A falta de decisão acerca de muitos actos das assembléas legislativas provinciaes que
o governo tem sujeitado á consideração do poder legislativo, por julga-los exorbitantes
das attribuições das mesmas assembléas, tem dado lugar a que ellas continuem no
systema de legislar sobre objectos da exclusiva competência da assembléa geral.

Este systema não pode deixar de ser seguido de funestas conseqüências, princi-
palmente quando taes actos, versando sobre a creação de impostos, são capazes de
núllificar quaesquer medidas que o poder legislativo adopte na sua solicitude pelo
bem publico.

É assim que qualquer decisão do poder geral acerca da reducção dos impostos
de exportação pôde ser annullada completamente r se as assembléas provinciaes au-

gmentarem por sua parte os que se cobrarem pela sabida dos produetos das respe-
etivas provincias.

Por outro lado, o modo diíFerente por que varias assembléas entendem algumas
de suas attribuições. segundo o espirito mais ou menos centralisador que as domina,
traz graves resultados, que só desappareceráõ fixando-se o sentido genuíno de algumas
disposições do Acto addicional.

Sendo isto de vossa competência, o governo espera que tomareis acertadas me-
didas para definir claramente o alcance das attribuições das assembléas provinciaes,

Con/o que levo dito não tenho em vista escurecer os serviços prestados pelas
mesmas assembléas. Desejo unicamente que se declare por lei até onde se estende
o seu poder, de maneira que, deixando-se-lhes o caminho desembaraçado para
fazerem ás respectivas provincias todo o bem que seus recursos permittirem, não
lhes seja licito contrariar ou núllificar actos emanados dos supremos poderes do
Estado.

Comprehendo a dificuldade, se não impossibilidade, em que estais, de rever em
tão curto prazo, qual o de uma sessão, tantos actos, sujeitos á vossa decisão, nos

quaes as assembléas provinciaes têm exorbitado de suas attribuições.

Mas não deixareis também de reconhecer a possibilidade de se ir fazendo alguma
cousa em ordem a firmar essa competência em questões de maior ponderação,
e a grande inconveniência de ficarem perennemenite sem solução objectos de tanto
alcance: poi? iss,o espero que alguma providencia dareis nesta sessão.

I.
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Administração das provincias.

Uma das medidas que o paiz mais instantemente reclama é a de dar estabilidade
aos presidentes de província.

As administrações de curta duração não podem produzir grandes beneíicios,

porque falta-lhes o tempo preciso para o accurado estudo das necessidades publicas,
e para a confrontação destas entre si, afim de saberem quaes as mais momentosas,
e as que devem ser de prompto attendidas, á vista dos recursos disponíveis.

Quando o presidente melhor vai conhecendo a província, e aquilatando o mérito
relativo dos indivíduos, não é de certo conveniente a sua substituição, salvo se,
ao passe que adquire esse conhecimento, abraça interesses illegitimos e paixões
locaes. %

Para que a estabilidade que se deseja se torne uma realidade, cumpre tirar ao
cargo de. presidente o caracter de simples commissão transitória, e sem futuro;
cumpre dar o primeiro passo para a creação da carreira administrativa.

A certeza de que, ao deixarem a posição elevada que occupárão, os presidentes
continuarão a perceber vantagens, emquanto lhes não fôr confiado o desempenho de
outras commissões, contribuirá poderosamente para chamar ao exercicio de tão impor-
tantes funeções cidadãos experimentados no meneio dos negócios públicos, ouço-
nhecidos por seu saber, illustração, e patriotismo, diminuindo assim os embaraços

que o governo encontra no cumprimento da missão melindrosa de nomear aquelles
a quem tem de ser entregue a direcção dos negócios provinciaes.

A declaração expressa na lei, e dictada pelos preceitos de uma política escla-
recída, .de que para o referido cargo serão preferidos os que já o houverem exercido,
estimulando os presidentes a bem servirem para fortalecerem o seu direito a essa

preferencia, dará ao governo uma garantia da fiel execução de sua política , que é
condição de seu credito no paiz, e por conseguinte de sua força. ,>

Se essa política não fôr desmentida na pratica, inspirará confiança e excitará
adhesões, ganhando o governo, em bem da causa publica, importância e prestigio.

A divisão das provincias em classes, conforme o seu desenvolvimento, suapopula-

ção e riqueza, e a consagração do principio de que, para ser chamado á administração
das de categoria superior, cumpre ter servido por algum tempo com distineção nas
de primeira classe, trarão a conseqüência de serem entregues as principaes provin-
cias do Império, aquellas em que se agitão interesses de maior vulto, a cidadãos
conhecedores do nosso mecanismo administrativo, cujo modo de proceder esteja
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no domínio publico, e cuja administração possa de certo modo ser julgada de an-
temão. Assim os lugares de presidente das provincias mais importantes não serão
de aprendizagem ; e os desagradáveis effeitos, resultantes da suspensão do espirito
publico que hoje quasi sempre se observa ao começar de uma presidência, se entra-
queceráo mui Io.

Mas, se por uni lado convém tratar de crear um futuro aos cidadãos que tomão -
sobre si a penosa e árdua tarefa de presidir a uma provincia, por outro convém igual-
mente, e muito, não privar o governo da faculdade de ter como seus delegados pes-
soas que mereção sua inteira confiança.

O caracter político do cargo de presidente de provincia exige que o governo tenha
e exerça essa faculdade com a maior liberdade, porque sempre lhe cabe responsa-
bilidade pelas más conseqüências de uma escolha infeliz , ou pela conservação in-
conveniente de um funccionario de ordem tão elevada.

a

É portanto necessário que os princípios que lição estabelecidos quanto á divisão
das provincias em classes, e ao accessodos presidentes de umas para outras, segundo
o seu merecimento e serviços, não tenhão sempre uma execução rigorosa.

O governo deve ter margem para escolher presidentes, mesmo para as provincias
de maior categoria, entre os funccionarios de certa ordem que tenhão por si a pre-
sumpção de possuírem os requisitos indispensáveis para o satisfactorio desempenho
da missão qüe lhes fôr confiada, ainda quando estejão afastados dos lugares própria-
mente de administração.

Attendendo a tudo quanto fica ponderado, órganisei um projecto de lei, que será
sujeito ao vosso illustrado juizo, com o fim nao só de garantir um futuro aos presi-
dentes de provincia, e dar mais extensão a algumas de suas attribuições, como
de conciliar as providencias tomadas em seu beneficio com a faculdade ampla da

qual não póde ser inhibida a administração suprema do paiz na escolha de seus
delegados.

Nesse projecto de lei procurou-se também, dando melhores vantagens, e
lecendo garantias de estabilidade para os secretários de província, crear uma classe,
d'onde pudesse tirar o governo para os cargos de presidente indivíduos habilitados

pela pratica e estudo dos negócios administrativos.
Para auxiliar os presidentes no exercicio de suas variadas funeções, julga o go-

verno conveniente a ereação de conselhos de presidência, que deveráõ ser ouvidos
quando os mesmos presidentes tiverem de fazer uso de algumas das importantes attri-
buições que lhes confere o Acto addicional, e em todos os negócios de contencioso
administrativo; e poderáõ também ser consultados em outras questões de mera admi-
nistração sujeitas á resolução presidencial, todas as vezes que os presidentes entenderem
isto necessário.

•*¦

A;.;



*#

m

Com este auxiliar a administração das provincias deve offerecer melhores ga-
rantias, quer aos cidadãos nas suas relações «om a administração, quer ás pro-
vindas em geral em vista do exame e estudo mais accurado, a que ficão sujeitos

os seus interesses. _?<
Os conselhos de presidência offereceráõ ainda a vantagem, que me parece de

muito peso, de servirem de escola de habilitação para os elevados cargos do Estado.

Nelles poderáõ ser empregados os presidentes que deixarem os lugares, já conhece-

dores do nosso systema administrativo, e portanto em condições de prestar serviços

reaes no desempenho do seu cargo.
No intuito de attender a esta necessidade publica, contemplei no projecto de lei a

que me referi disposições relativas á creação dos conselhos de presidência.

Reforma eleitoral.

-kg»
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Aproximando-se a época em que tem de ser novamente executado o decreto
n. 842 de 19 de setembro de 1855 na parte relativa á eleição de deputados á
assembléa geral legislativa, julgo do meu dever expôr-vos os inconvenientes que
provêm da nossa actual legislação eleitoral. •

A preponderância por ella dada aos pequenos interesses iocaes; o caracter
de favor pessoal que imprimio á eleição dos deputados; o amorteeimentp das
convicções políticas, sem as quaes entretanto o espirito publico não se conserva
sempre vigilante, como convém, sobre a marcha e solução dos grandes negócios
do Estado; o incitamento queoíferece para se viciar o processo eleitoral e promover
eleições duplicadas,, obrigão o governo a solicitar toda a vossa attenção para a
necessidade de rever aquelle decreto.

O meu illustrado antecessor, convencido de quanto era urgente legislar sobre tal
assumpto, apresentou á consideração do poder legislativo um projecto contendo idéas

que o governo não pode em geral deixar de adoptar.
O alargamento dos actuaes distrietos eleitoraes pela reunião de dous ou três con-

tribuirá poderosamente para fazer desapparecer muitos dos inconvenientes do actual
regimen eleitoral. Difficultando a fraude pelo pouco proveito que delia se possa
colher, enfraquecerá o peso dos pequenos interesses Iocaes no resultado final da

eleição, e promoverá o reapparecimento entre os eleitores do laço politico que
dev<e assegurar o triumpho dos princípios professados pela maioria destes.

O augmento do numero de eleitores éáuma medida concomitante, que muito

concorrerá para tornar a eleição o reflexo das opiniões dominantes no paiz; pois
mais diffieil é empregar meios pouco regulares e fazer valer as relações particulares,

¦ 
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quando se trata de uni grande numero de indivíduos, do que quando esse numero
é mais limitado.

Por isso, e porque a população do paiz tem consideravelmente crescido, pare-
ce-me conveniente alterar a base que oflerece o art. 52 da lei de 19 de agosto
de 1846 para a fixação do numero dos eleitores de cada parochia.

Penso que será acertado fixai* a numero de eleitores das diversas freguezias na
razão de30 votantes para cada eleitor, loniando, para calcular o numero total com

que cada uma deve ficar, o minimo dos votantes que nella tiverem sido qualificados
nos annos de 1857, 1858 e 1859.

A extineção do lugar de supplente de deputado será também de grande conve-
niencia, para que seja principio invariável o da indivisibiiidade do direito de
representar o paiz.

A eleição em eollegios eleitoraes, como determina a lei de 19 de agosto de 1846,
é também providencia instantemente reclamada. As longas e penosas viagens,

que os eleitores são obrigados actualmente a fazer até á sede do districto eleitoral,
têm inconvenientes graves, já revelados pela experiência, e impõem sacrifícios que
não abona uma justificação plausível.

Insisto em que presteis toda a vossa attenção a estes pontos que o governo reputa
capitães e dignos de séria consideração ] afim de que desappareção os males que a
experiência demonstrou resultarem do systema eleitoral inaugurado pelo decreto
citado, posto que talvez se entenda inopportuna essa reforma na ultima sessão dalegis-
latura* Como porém o dever me compellia a não oceultar-vos o pensamento do

governo acerca de objecto de tal importância, já sujeito á vossa decisão pelo meu
illustrado antecessor, tranquillisa-me o haver cumprido esse dever.

V

Câmaras municipaes.
i*•¦-«..7,'' .-::'
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É uma necessidade, que o paiz sente, e de que se têm oecupado meus ante-
cessores em seus relatórios, o melhorar a instituição municipal, que não pode hoje

preencher satisfatoriamente a sua missão.
Baldas de recursos, confundido o que é deliberativo com o que é executivo,

pouco podem fazer as câmaras, a quem foi entretanto confiado o governo econômico
e municipal das cidades e villas.

Seria pois conveniente, respeitando as regras constitucionaes, adoptar medidas

que lhes augmentassem os meios de renda, e que, para tornar mais efficaz e imme-
diaAa a acção do governo e dos presidentes de provincia, existisse um funcionário
nomeado, pelo mesmo governo na corte, e pelos presidentes nas províncias, ao

qual fosse entregue a «xecação do que deliberassem as Municipalidades m «so

A ¦ . -. A -yJ '¦¦' '¦'.-:':. . •
>¦....¦¦."

:- ¦....-'';¦'¦:¦: 'y ¦'"¦¦¦¦¦ ¦¦¦.;,,'¦;.. ¦.•¦.y,.Y..-,yi-:y.;...¦•..¦.---?¦,.;.., -..,

V-A '¦¦':;"-' '.'•':"'.

A A¦'¦"•'''•¦*¦ '•¦-'••ry'-y.: ¦': -~-'. !*¦,'• » - \ •

.".-. -¦:' :¦:¦ ¦¦...'.'¦,¦',¦'¦¦.'¦ -'_'¦¦¦ ¦ ..-¦¦.-.:-¦ ¦"'¦--.¦¦.;. A A1-.: ¦ .:-¦.'-; . .-'¦.,. ... > ?. . .,¦:¦-..¦¦'.,-...¦ ..yyy.i, ¦ ,¦--¦¦ . - . y >-.-.¦'.;,,fe- ^yi.-.-. ¦., J

-y-.'y... '';".'-;';'; 'k''-'--'.'. 
\'\A AA 

' '".'-. 
¦''V -¦ *.'.¦'. 

-.-:', ¦,¦¦..-¦¦¦,¦¦..,¦ ;¦ - . ¦ . ¦¦¦-_- ¦ ¦ .'¦...¦¦ ...,"¦-,

YyY':\-.Y':-;A,:v'.'.:; ;.:sr» 
'-âSAiâ^i^^y-''' '- -y '¦>¦%-. ':yy.'.'" • ¦'¦;v.''; ¦..' '. ''.y '¦' •¦ A'.;. ' -yA ;^:y;?. Ay .-;'..;¦'; A', '¦-¦¦V-': -/ V. ,y. ,.:, -y' '.'.': ¦ _ y~ y::



*¦:.¦ *

de suas attribuições, dando-se-lhe os precisos meios para o prompto e exacto
desempenho de suas funeções. ,

Pelo que respeita ao augmento de suas rendas, se 6 possivel tomar uma medida
eflicaz em relação á corte, outro tanto nao acontece relativamente ás provincias,
pois que o Acto addicional confiou ás assembléas provinciaes a fixação das despezas
municipaes, e a decretação dos impostos para fazer-lhes face, com a única li mi-
tação de não prejudicarem as imposições geraes do Estado.

A obrigação de combinar as disposições constitucionaes com as medidas que
podem dar mais animação á instituição municipal difficulta qualquer trabalho que
se queira emprehender nesse sentido.

Entretanto urge que alguma cousa se faça, porque, taes como hoje existem, as
nossas municipalidades não podem ser culpadas por não realisarem o fim para que
forão creadas, e não convém que caia em completo descrédito uma instituição de

que tantos benefícios poderião provir.
Da sabedoria do poder legislativo se devem esperar acertadas medidas para obviar

a este mal tão geralmente reconhecido.
Por sua parte o governo coadjuvará os representantes da nação com tudo que

delle depender para o conseguimento desse fim.
* è Aproveito a oceasião para lembrar-vos a utilidade, de que já tratou um de meus

antecessores, de mudar-se o dia marcado no art. 92 da lei do Io de outubro de 1828

para as eleições dos juizes de paz e de vereadores.
:>-: É tão pequeno o intervallo que vai desse dia ao em que devem ser empossados

os novos eleitos, que o governo não tem tempo sufficiente para cumprir convenien-
temente o disposto no art. 118 da lei de 19 de agosto de 1846, resolvendo as duvi-
das a que dão lugar essas eleições feitas em todo o Império,.

Sendo indispensável obter informações que o habilitem para proferir uma decisão
fundada no perfeito conhecimento dos factos, acontece que muitas vezes sejão empos-
sados e exerção actos de autoridade funecionarios, cuja legitimidade é contestada,
sendo por fim despidos dessa autoridade por se reconhecer nulla a respectiva elei-
ção, e vindo a substitui-los os vereadores do quatriennio findo até que se proceda
a nova eleição em que sejão guardados os preceitos legaes.

Nem se diga que esse mal desappareçe pela faculdade concedida aos presidentes
de provincia de proferirem taes decisões provisoriamente, sempre que da demora
resulte não entrarem em exercicio no tempo próprio os novos eleitos, porque, como
bem se ponderou em um dos anteriores relatórios, podem não ser ellas approvadas
pelo governo.* Parece-me pois evidente a conveniência de ser mudado o dia em que se deve
proceder ás eleições de que me oecupo.

Conto que decretareis alguma medida que ponha cobro aos males que ficão apontados.
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, Secretaria de estado.

A nova organisação dada a esta secretaria de estado pelo decreto n. 2,368,
de 5 de março do anno passado, habilitou-a para bem desempenhar os variados e
importantes serviços que tem a seu cargo.

Delia tem resultado as vantagens — de serem todos os negócios accuradamente
estudados e preparados na secretaria antes de se apresentarem ao conhecimento
e decisão do ministro ; de íiscalisar-se mais minuciosamente a execução das ordens
dadas, e dos serviços que correm pelas diversas repartições annexas; de manler-se
maior regularidade nos trabalhos , e finalmente de expedirem-se os negócios com a
conveniente celeridade.

Talvez se possa melhorar em alguns pontos esta reforma; entendo porém ? á
vista dos bons resultados da experiência de mais de um anno, que ella merece a
vossa approvação, á qual está sujeita.

Entretanto, adoptando a opinião do meu illustre antecessor, expressada no relatório
que vos apresentou, entendo ser de urgente necessidade dividir-se em dous o mi-
nisterio dos negócios do Império. As razões que justiíicão esta medida se achão pie-
namente expostas no mesmo relatório.

Na ultima sessão a câmara dos Srs. deputados approvou um projecto, para este fim
formulado por aquelle digno ex-ministro. Julgo dever declarar-vos que também o
adopto.

Archivo publico.

Entendendo, como os meus illustres antecessores, que esta repartição não podia,
por defeitos de súa organisação, desempenhar plenamente os serviços para que foi
instituída, tratei de reforma-la aproveitando-me de um trabalho que para este fim
achei preparado.

Por decreto n. 2,541, de 3 de março (annexo A), levou-se a effeito esta reorganisa-

ção pelo modo que aogoverno pareceu mais conveniente.
Está sujeita á vossa approvação. «
O augmento de despeza que resulta da reforma é apenas de 2:820$000, proce-

dente da elevação dos vencimentos dos empregados.
Esses vencimentos, marcados na tabeliã junta ao decreto, são inferiores aos que

em outras repartições competem a empregados de iguaes categorias. A conside-
ração de se dever manter toda a economia possivel, justifica esta differença.

,i "'•¦- -'„¦ ->i-: '..Vi '..'¦* i":
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Saude publica.

município da corte.
*

A febre amarella poucas vezes se manifestara, ainda a bordo dos navios sur-

tos no porto, durante os últimos mezes do anno que lindou, tempo em que, nos

annos anteriores, já pelo contrario se notava o seu crescimento; começou porém a

recrudescer no mez de janeiro do corrente, sendo gradual de então em diante o

seu progresso. Segundo a marcha que tem costumado seguir, deve começar breve-

mente o seu período de declinação.

As pessoas que têm por profissão a vida marítima, e as recém-chegadas de paizes
de elevadas latitudes, têm continuado a ser, com preferencia, acommettidas por esta

moléstia.
O relatório do illustrado presidente da Junta Central de Hygiene Publica (annexo B)

trata das outras moléstias que grassarão, e que merecem especial menção pela sua

oravidade, ou pela fôrma epidêmica com que se apresentarão.

Hospital marítimo de Santa Isabel. ^
.. ¦„ ,. I

Forão tratados neste estabelecimento durante os doze mezes decorridos de janeiro
a dezembro de 1859, como consta do respectivo mappa junto:

De febre amarella, inclusive 25 que tinhão passado do anno anterior 1,439 doentes.

Failecêrão. ¦ • • • • • . • • • ;•, ' * '

Tiverãoalta ......••••• • ;- • • •

Ficarão em tratamento. . . . r • ¦• • • • • •¦ • •
1,185 :»

,-SS.^L

»

De outras moléstias, inclusive 83 que tinhão passado do anno anterior 674 »

Failecêrão . . . .. • ..-¦• • • '• • • \ " , * . .*.. \ ^

Tiverãoalta . . . . .. . • • • • •.- • •,./ • • • •
Ficarão em tratamento. , . . • • ,••.'..• • # • \ v \"

627
2 »

A mortalidade nos de febre amarella foi de 16,8 %, proporção inferior á do qua-
dro do anno de 1858, segundo o qual se elevara a t9%. €ontando-se porém os

últimos nove. mezes somente, desceu aquelle algarismo a 9 •[.. Nas outras enfermidades
foi de 6,7 •/,. ' **'- ^^^^^Wf^'; 

»»«»
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45.1 »
48 »
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Durante ò 1* trimestre do corrente anno forão tratados:

De febre amarella, incluídos 7 que passarão do anno findo . . 561 doentes;

Falleçèrão. .•
Tiverão alta • • • . ' ':'.'.

Ficarão em tratamento ... . . • • • • • • •_...; ;

De outras moléstias, incluídos 2 que passarão do anno anterior . ;

Falleceu  • \ 
Tiverão alta • •"""•' .'.•••; '.

Ficarão em tratamento. • ' ' *
f | f - . . ¦ ¦*

A mortalidade nos de febre amarella foi de pouco mais de 11 •/..

0 fone* habito qoe têm os capilães fie alguns navio» como i* «J» *~

vado em outras occastfes, de nào apresentarem os doentes adm *«*. re»-

lhidos ao hospital logo que os primeiros symptomas do mal se manifestao en

tenL7qTes.es se diipaváõ sem tratamento , ou com app.icações qua* sempre

8SS» augmenta o abismo da mortalidade neste MrtMW» .
em eeral tem-se |! tornado tão grave o estado desses doentes, pela longa duração

rÜ quando a eüe ch/gão, que muitas vezes são infrueuferos os meros

que se empregão. : .! ; .,
Aumenta a responsabilidade dos capitães, que assim sacníicao por incúria iivida

de ^homens.'» eircumstancia de lhes ofcecer e Mg»~_^
yy- : - ^^sjowitíntA i-í mantendo um vasto hospital, situado em uma das maisip mts^ss—- mssm is
cialiáéíité habilitados por sua longa experiência para o hatamento dajeb^ ama

retla, ja suando um vapor que diariamente com um ****$#$£
visita de todos os navios afim de receber e transportar os doentes para aquelle

'¦ ... ..... ¦ • . 
•¦ 

V: 
•;
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A despeza feita com todo o serviço do hospital e do vapor da visita sanitária,
A despeza teiia • 

pím trimestre do corrente, consta 4o mappa
dttfáttfé o ànno passado, eo pnmeno trimesue uu

jttftté-1 . 
EiS! rnm a do correspondente do anno passado,

Gòmpàrâda a despeza do dito trimestie com a uo tui v

ma m^ f diminuição de f^M |y|||| an„0 assado

S^I *££ «e -.Cer nao peslüencial, mas tamhem de med.das V ¦>i---.--. *¦-¦. :\ . ...¦¦ -¦¦¦ ¦¦ . •
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Falta ainda acabar-se a frente, e fazerem-se outras obras de menor custo, algumas
das quaes são urgentes. Limitei-me a autorisar a construcção destas, deixando para
mais tarde aquellas cujo orçamento excede as forças da respectiva verba.

Está em execução o novo regulamento dado ao hospital pelo decreto n. 2,416 de
30 de abril do anno passado. Comquanto melhorasse o serviço a diversos respei-
tos , a experiência tem mostrado que carece de algumas modificações que tratarei
de realisar.

' • ' -_r _.

Lazaretos.
» ' lí.iji

/?Tendo-se reconhecido que a localidade escolhida na ilha de Maricá para um esta-
belecimento desta natureza era inconveniente por differentes motivos ? e além disto
achando-se arruinada a casa que ali existe, tomou o governo a deliberação de man-
da-la alienar.

O da ilha do Caju na Jurujuba está também muito deteriorado.
... .: .7 A~.£m -.5'.¦¦¦' 7*. ,' £,/¦'!

Incumbi o presidente da Junta Central, e o provedor de saúde do porto, de
examinarem qual a localidade mais vantajosa para a fundação definitiva de um
lazareto que offereça todas as proporções e condições desejáveis. Aguardo o resultado
do seu trabalho. .

7 -.pj 'fSSfp.

'Í»W Jf "V' ? -*- —T.** *t \ i ta." '1* ti Í'"_ '¦ _,k 5 iv 7 U'_ í' •v..v>-*_!'7<".C I1 -' *.i- Medidas liygienicas.
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A necessidade que sente esta capital de medidas hygienicas que melhorem o seu
estado é por todos reconhecida. As difficuldades porém que acompanhão a sua
execução têrri obrigado o governo a espaçar umas. e a realisar outras incompleta-
mente. A píiricijpal dessas difficuldades é aexiguidade dos meios pecuniários de que
elle pode dispor, em relação ás respectivas despezas. U

0 presidente da Junta Central em seu relatório (annexo B) indica as medidas que
são mais instantemente reclamadas.*

Uma das,finais importantes e urgentes é certamente a conservação das florestas
que ainda existem nas montenhai^ d'onde manão as águas que abastecem a cidade-,
e a sua reproducção em todos os lugares das mesmas montanhas nos quaes forão
destruídas ejmi .deplorável imprevidencia , visto como, além de exereereni a mais
^^^^^íW^W^M^^^^fW^Ê^^ da atmosphera, conservão a quan-
tidadee qualidade dias águas. ; : ^7.

A diminuição destas tem. sido sensível; durante os mezes da ultima estação cal-
mosa-espasseá^ insufficientes para satisfazerem bem
as necessidades da população. É pois tempo de se tratar seriamente de prevenir a

7 ¦"
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calamidade que a este respeito ameaça a cidade, cujo rápido crescimento toma de dia
em dia mais largas proporções.

Daquelle serviço eslá incumbida a inspecção das obras publicas. Mal pôde porém
ser desempenhado, porque a esta repartição fallecem para isso os precisos meios.
Cumpre que seja systematicarnentí organisado, como a sua natureza exige, dando-se-
lhe todo o desenvolvimento, embora avultem as despezas. 0 governo oecupa-se com este
assumpto.

VI 
"* • * >;

O serviço da irrigação das ruas, também a cargo da mesma inspecção, é, como
aquelle, e ainda pela razão dada , incompleto e defeituosamente cumprido.

O serviço do asseio das ruas e praças tem sido feito com regularidade pela em-

presa que o tomou a si, segundo o contracto celebrado com o meu digno antecessor rio
anno passado.

j Pareceu conveniente alterar o systema de fiscalisação. Em vez dos agentes espe-
ciaes do governo , aos quaes fora incumbida, é actualmente exercida pela muniei-

palidade, e pelo chefe de policia e seus delegados. . 7

A limpeza das casas particulares continua a ser feita por modo muito inconve-
nienle, e a salubridade publica reclama promptasprovidencias. ;

A empresa de Russell e Vianna de Lima, a qual tem por fim este serviço, e o
do esgoto das águas pluviaes, realisando-o segundo o systema de canalisação estabe-
lecido no contracto que celebrarão com o governo em 25 de abril de 1857, ainda
não pôde levar-se a effeito por circumstancias que têm embaraçado a formação da com-

panhia que deve executar esse contracto. ?llíUt,JL ^rmíü^^i hb&í tóif
Attendendo a taes dificuldades, e á representação que lhe dirigirão os empresa-

rios, o governo resolveu, por decreto n. 2,495 de 30 de setembro do anno passado,
prorogar por um anno o prazo que fora estabelecido para começo das obras, e que.
findava em 25 de outubro. Ao mesmo tempo alterou algumas disposições do dito con-
tracto,eomo consta do decreto, ha:

No entretanto autorisou o governo, por decreto n. 2,494 de 30 de setembro dó

anno passado, a formação de outra companhia, com a denominação de—Promo-
tora do asseio publico— , destinada ao primeiro daqüellesfins, segundo os estatutos

¦ ¦ D A i^mmmíá^m^Uv rn«WJM> p>\-l.Bn- -4vvpphimm:mp, .-¦ v
que forao approvados.
üPropondo-se esta companhia a executar o serviço por meio de vehicülos, não pre-

iudicará por modo algum a que fòr orgahisàda por áquelles empresários Russell e
¦¦ .. i ¦'í 

J, 77..,**" í A; t AVvJ.;¦-,.í 
'í^I&áSíJ.'¦'¦ ¦¦ A V'•'¦•• A'.-.'i"'•

Vianna de Lima.
fi Também ainda se não organisouA • ! • • 

g^g? ;_' 
! 

; 
^

§ Nèst^ circumstancias o governo; cuida em promover W rèstlisação deste melhorar
mento pelos meios que lhe forem possiveii. ^ A -
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§0*11 PIIOVIUCIAS.í í

os#aô dpIferé^MaráàimoyGeiiüá,; Parahyba, Alagoas e Espirilo-Sanlo manifestarão-se
casos de febre amarclla.. -^
<ÍlfàltgtkÀ^ com intensidade, e causado
jÇ^í^í)^ipi)ntóili!almpnloraiãs;|)essbasiquc proíessâo a vida do mar.iiitoottlM fi

on AaíWioJft-ilbgftUouc ütevfflQ0âiiM& das provincias do Rio-Grandc do Nòríe\
Ceará,Parahyba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, cMinas-Geraes. .oioftílfo
b jjS|Jè^^ são endêmicas em cortai locatídadea,
tomando em algumas caracter grave. *lím$i

WOAOOO.S 9b feunitò o&itmdwa fi làlitfflÃ "-ojjtesiiq w>óil<tán *Wto3 fi
Inspecção dc saude dos portos.

O novo regulamento, dado a festas fe^èàiiçoes pelo decreto n. 2,409 de 27 de abril
do anno passado, tem estado em execução.
aa ^g$i^ ,de.-^as?í-#pp^ffi» f#nir^prat^ precisão desey mo-
4$$|j^ eofthecer as q^e mais
convenhão. filiam çpiljK. %o1m ^3.|?Boyç>q $P*n$¥

Este MQ4$$ èontimía a ser feito com muita irregulâMto
Conc^í^àP^afk iste diversas causas que, como,(J\fôs°feíí_sido exposto fepetidas

vezes, rM^ê plsível ao governo remover príraipt^^

0S8|0V8 v .  ......... BdYílinfi'1 .üb « «
B&2ISXS Estabelecimentos Ée caridade na Corte.

0ÔT1V08 . .SantaCasa da^lseri$#!a'« * ü
Áceretf%¥"feit^ deste estabelecimento, e dos que lhe estão ligados , &j®lato^Q-<J$' ' *-1 -BawJÉwiwi ¦B**áà-ti-É*--seu digno provedor (annexo C ) contém minuciosas informações.

Recolhimento de Santa Thereza.

O illiEx^ror presidente da mesa adMlfttótM çm^^pela-
torio (mmM^ ) nainistra; todos os esclarecimento!1^
seuestaéftg|è*0:3_ ' ' :.;.'•.•.„,.<¦¦»>!

ai-nro" nmw""»"'»5»}
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Hospital dos Lázaros.

a: Durante o anno findo forão tratados 108 morpheticos. Fallecêrão 21 ; tiverão
ftllE Lmk

: A receita do estabelecimento no mesmo período foi de 39:293^844, compxehen^
4ida a extraordinária de 7:200#000, procedente de um legado;, e a despeza subioa
43:604#303> incluindprse a quantia de ll:227#893, gasta em abras feitas no
edificio. 'r i;

Deduzidas de ambas as verbas as duas addições extraordinárias, a despeza excedeu a
receita em 280^566.

Os cofres públicos prestão ao hospital a subvenção aanual de 2:000$OOQ..
i

y. Soccorros pbKeos.
il i £ ¦ .*. », ...' *.. •' i.

¦•¦•". '

Dujrantjô o anuo,* decorrido até o fun de fevereiro ultimo realisárãa-se, seguudo as

p^tyjiçações recebidas, ás seguintes despezas procedeutes de soccorros.prestados * di-
yersaç, goyoaçêes pelos cofres públicos.

Por moléstias:

Na, Província da;Bçthia:...!Vr^ ^nnn-'-^^ íiíikfhí{'% BpiMfà? í8$#0®# i^p-;-

?Bb;!aq^ ol^or^íi oiu% ^erS^Peherói .n!!n-^+i}*-*'^yT'-;*^ *f • ^
^osiib^Botòfíí dft^ A lagoas :].rN. ,?wm lõwxrpítty pai^/o^ fríj tôw*wjr "
» de Pernambuco .  . 2:76#j|f78#

» da Párahyba  : #W20
- » * ,*>fi^fóo-Grande do Nbrte-^.lfíilH^Wl^ f:27*í228

» do Ceará  1&202P88 ^
» <»Parâ ............ . $:3W*$
» » deS:Bftp*^#.^í^.^.;^ W7W

*b oaolsJVi o , -Abod t>B)f!«3 adi 'h«í. ioj» o .rtiuMiinoMiU^ >s ^ 3?ffl4l^ ¦ '

Por carência de gêneros, almmticiosi

» da'Bahia. .... . . ..... . £4:197*200

.'. ..-!"!'.¦¦¦..' i. .
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8 éb s« O oi*titu»«*

Correios.
i •¦" 

.. *-'! t

O relatório apresentado pelo digno director geral dos correios (annexo I>) con-
tém Minuciosas informações acerca deste serviço.
"Prescindo de fazer a longa enumeração de todos os melhoramentos de que. elle
carece para alcançar o gráo dc desenvolvimento c regularidade a que tem chegado
nos paizes mais adiantados, já porque repeliria apenas o que tem sido por lantas
vezes dito, já por não ter esse trabalho utilidade immediala.

: E com effeito, por um lado diíliculdades, por ora insuperáveis, porque nascem
da falta de vias dé commmunicação, ou da imperfeição da maior parle das que existem,
e por outro a inconveniência, nas actuaes circumstancias, de augmenlar considera-
velmente as despezas publicas, torção a adiar a realisação de muitos desses melho-
ramentos. - ^>

$} porém incontestável que temos conseguido progressos, comquanto lentos e gra-
(íüãesy^s quaés constão das exposições que annualmente vos têm sido feitas!
-0'goyerno continuará a promovê-los quanto o permittirem os recursos postos á

sua disposição. Apenas vos lembrarei particularmente a necessidade de se augmén-
tarems os-fundos votados, afim de se dar começo á construcção de casas apropriadas

para as administrações, e mais desenvolvimento ao systema das linhas de correios,
mormente onde as relações commerciaes crescem rapidamente. i ;/

Desta necessidade têm também tratado os meus dignos antecessores, e, como elles,
*: fi

reconheço a sua urgência. rfí a
Forão creádas, durante o ultimo anno, 34 novas agencias de correios, sendo

£ na provincia do Rio de Janeiro, 3 jia da Bahia, 3 na do Maranhão, 1 na de
Pernambuco, 1 na de Santa Càthárina, 6 na de Minas, 9 nadas Alagoas, 2 na de S.
Pedro, ç 4 na de S.Paulo.

Supprimio-se 1 na ultima provincia por se ter tornado inútil.
Em todo o Império existem 503.
A respectiva tabeliã, junta ao relatório do director geral, contém todas as especifn

#Sk}|uitÍPO r^aí^iOjqi^üVqsibi apresentado, expôz o meu digno antecessor as
rpfi^pí^.iqgae&ijsijp¥a convenieMe àlterar-se a disposição do § 4o do art. 29
ã^^i^§M) à^%^M sotemèiioude 1857, relativamente aos limites que estabele-
ceu par# gerem fixados os vencimentos dos agentes das cidades e villas. xx: uwú
<^MM<J#^ éx-

ministro. ......... ,o/i*|íiS è&íáò mm sep m-xxnhx.x^Xxj-xxxxxxh oxixnxxxjmMq^

iCoini^^^ forão èreadás durante o anno findo 19 linhas' dé cor-

Si
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reios, sendo i na provincia do Rio de Janeiro, 4 na de S. Paulo, 6 na de S.
Pejlro, 1 na do Maranhão, 3 na de Minas, 3 na da Bahia, e 1 na da Parahyba» lf

Forão exlinctas 1 na provincia do Bio de Janeiro , e outra na de S. Pedro. |
- Pôde calcular-se em 9,171 léguas a superfície percorrida pelas linhas de correios já

creadas. i fM \m Ç\ •
*

; O rendimento do correio em todo o Império, no exercicio lindo,m6ubb; ft
317:526^004 ? e a despeza a 491:5790638, como consta especüicadamente/ijas
respectivas tabellas. Comparados com os do exercicio anterior, apresentão o seguinte?
augmento : — o Io dc 12:6860281, e a 1' de 53:808^805. Uíi rri a*ôkttM
^ Este aceresimo de despeza proveio:— Io, de se lerem elevado os salários a
diversos carteiros e estafetas, por ser impossível obter o seu serviço d'outro modo;
2o, do augmento de preço exigido por vários arrematantes do serviço da conducção
de malas, e que se nao podia recusar, já por estar em relação como augmenlaáos
respectivos gastos, já por n3o ter apparecido quem o fizesse com menor retfibuiçàaf
3o, da creaçSo das novas agencias e linhas; 4°, da elevação dos vencimentos

- dos agentes na forma do art. 25 da lei de 26 de setembro de 1857. hh cnèioq í
O numero das cartas e mais papeis que entrarão nas diversas administrações

durante o anno findo subio a 5,303,501, não se contando os que forão expedidos
pelas agencias. , .; 7 ;^'^!I^á^

No anno anterior o numero de taes cartas e papeis foi de 5i, 167,438*1 Continuai
pois o augmento progressivo no movimento do correio. ; -,í/í t^ .tç:ií);>^iJ^i|iííiifijB ^^syíBq

mui í ! ãf* wíihy)ítiwo% 'Yjàt)Bhv<i$ dbtiixMüdmmw*7 7;7í ?J> JU -*\1

\\ :y •'. H$l{^'Obras 
publicas..,j;:m^>6->(:i^ b^w^w^

H*'- * i i"' *
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1 SECÇÃO. *<

'Os defeitos de construcção das obras desta secção obrigarão áM&)^
portantes reparos e reconstracções na maior parte das pontes ebMr^} ^ôltí^olfe^a
liiiha, durante o anno passado, e especialmente no vp sMaestre.^-E^e^^l^b^^
melhorarão a estrada consideravelmente, eédé tòperá?<qh^
bom serviço sem interrupção. -^t-i i^h cn(> ^oiíiofftiáa^v so Mob^itt ittoisí çiBq'ü93

A renda avultada, que no mesmo^pQiíiodo e eomp^nhik percebeu^hltMlitou^a
paraoecorrer ás despezas extraordinárias que essas obras exigirão. ,mMmm

Convinclo, pelas razões expostas norelatorioáoiiíltó

-', V I ¦•¦¦¦': ..r.-í;'.V?''í'- J7'';
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eèntractados na Europa empregados práticos, que se incumbissem não só dos se*-»
viços da administração e conservação da linha, mas também dos que são relativos
á tracçãoj 0 governo, solicitado pela directoria da companhia, encarregou o cortsul

geral do Império na Bélgica de contractar um engenheiro para vir exercer ás fone-

ções de superintendente geral da linha, bem como os auxiliares que este julgasse
íieeessârios.

Fofrão effectivamente contatados taes empregados. Do modo porém por (jüé fo-
tio feitos os contractos têm surgido alguns pequenos embaraços que a directoria
trata de solver de accordo com o governo.

n Segundo os relatórios da directoria, a receita e despeza (
semestres foi a seguinte:

estrada noa três últimos

««•Semestre de 1858
1* » de 1859
*•¦ » de 1859

Rendimento bruto. Despeza.

223 «#740 116:760^675
¦ 264:065p62 241:187#419
• 456:835jSfl81 365:683#074

i ¦«i II M à í .ii 1..J.. I i i .w —-

l; >' VKm í

'... '¦ 
.'— ¦¦¦¦!

¦ ¦ .¦ . y

•'•V. .¦:'¦'.. ' ''

Hendimento liquido.

107:162j5f06l
22:8770943.
91:152#1Ò7.

944:8230283 723:631^168 é 221:192^115,
*

O grande augmento de despeza que se nota nos dous últimos semestres proveio dos
gastos extraordinários, computados nella, feitos com os importantes repartís e re-
èàfnèttticrçõeg de que necessitávão às obras recebidas.

Com a cessação completa destes gastos, o que brevemente Se realisará, nao sé
pôde deixar de esperar que, reduzindo-se a despeza da linha á que regularmente
exige a sua simples conservação corrente, o rendimento liquido, cuja progressão tem
sido constante, apresente um algâristf» assaz ti&mgeiro.

; Segundo os dados officiaes, o numero dos viajantes excede de 20,000 por mez,
e a massa dos productos tranap^i^
quasi 4 milhões de arrobas.

A directoria tem tomado medidas? tendentes a melhorar o systema de administra-
ção e de fiscalisação, bem como o serviço de transporte das cargas, e a diminuir
a despeza do pessoal empregado nas otets reduzindo o seu numero. #

A elevação progressiva do rendimento tem permittido algumas reducções, não só
m» pm& 4©á fretes de gêneros é objectos cuja baixa dé preço é de manifesta
ê€«wèttMcia< puMfca> quaes são os gêneros afimenticios e às machinàs destinada*
ihtfo^a, procurando-se, quanto e possível^
^^f^i^Ms # áleáírcede todtó as classes da sociedade. s

*\,:. *.- ¦ --, ,v y; ;,' £;. . -i- r. . "
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bra ultimo o serviço feito imporlou OT^áíZír^lMMN^:W áM-Wl»"__ I» •.; I
lllli i f I 1 / I illli, .........1.. .em que forao orçadas.. íà \>mmmim^. 3. ola^tfeiiikíili afe #€&*¥>

A abertura dos poços para a perfuração |lo.gwtnde tunnel, lem, si^Gonlrariailaà
por graves embaraços ç interrupções, motivados -por. aeeidenjeg (^S^^(^ÍSMi
vir em obras de semcíhanle natureza.; ,„ ^ sfe ^ ^^k.-^.ííoqo* d« mó-,

Apezar porém de laes contratempos, que a administração da companhia&>i>i«&S9ih*
no lèm tratado de remover pelos nieios possiveis,0nipM.WõmwmwmuiMo
receios sobre o futuro dessa obra iuiportanfissima,na qual, seçoi)eenl.rãQas_jlaiore6í
dífficuldades da empresa. , 

^...... êZm,, >,,.,,, ^-.02-jfcjtaí*
•0sv Ua,)a,hos a 'íuc mc rcíil"0 sc comprehendem nOipentractOwdo empreitada.,^0

qúaljá tendes conhecimento, celebrado pela companhia para aej-eçução de tofea**;
obras pertencentes á parte da secção que se estende de Belém até o ponto em quea serra será transposta pelo grande imnd.yZy^zt a 172 _„*U_^WAlem desta parte, cuja linha e de 17 1/2ín)4^vai.^|§SÍ%Mç% abrange ainda
a que medeia entre o ultimo ponto e o da confluência tios cjas.Phahv e Parahvba
com a extensão de 11 1/2 milhas.

A companhia já sujeitou á approvação do ^imò-<6s planos concernentes não
só a esta linha, mas também ao seu prolongamento na extensão de 17 l_í milhas
e.còiitinuão os estudos dahi em diánte.)i,oíí^ WW*? Wlf 

*feffl*V'

:-m eommissao especial, nomeada pela assembiéa dos accionistas no.i_iaci_iíà do
anno passado para examirfar o funfatòenlò lis queixas e .censuras Mti&ieerfiadaexecução'tl-o<-èbniractoéelfebracrò pára a constfucçao das ò_ras, apr<!5entQu-J)aít>^
ct*a_^«waoifÉR» que -naò'erao procedentes. Este parecer fof approvada-Dela mesnm.
a^e__iMé&*§oiq Hti0 ^mpií -oifi^aibím o ..stn^ixoD o0mm»tm ^vqm^^tss. $^r*

.mm§m0 ÍM* Ú<il«*'iByÍ£ f<tfl 9ln989iqJB ?í)JflBÍ8fl03 ofató

,m«w( ooo,os 9b ^mmm^Ssf^Bmm ° «* 8QÍ)iií) 80 ohm^
«I 'êmWmfíiofi í^i_fni.89 sb^^^^ -.obagafim s a

" """fll§§flbr9ts-"Da importância real do empréstimo de Londres, que e 'de 
ÍZ,Wfo

te^8dAver%mdffmsll9croffiÍÍfíl si> ü?[r<í,a ° 0Í"0Í> ífeí *? k
Com atas quaiKíâf %,pèrâ á' ^_tf-_%t^õ_lo_ÍP»__e do PmWa^fiiW

stíuiteiaao-pQiieás fáliiip Wstrfif "go de então enf diante ^&rmr.

ciAj*Stwa.,e W» da**WÍ>«»? >a^tüdf &S8? __sS_______S
thesouro, muito attenuã#S^s^ritómf W ÊltafrÉ^pof S razão^7sS
já realisados 20,466:666^666 de capital, estancada apenas em253:3330333para
o próximo anno de 1860 a 1861 a despéia^procedente da garantia de juros, quandoaliás deveria ejev^ cHin^ao^ ns^j^'-M ^íift *
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Do IleeilY*.

Hf&Mrfi • íütmtm ÍÍWTí {ê SECÇÃO.
âMlfilCiI v N d.* '*!* i v- * .'* ¦ kè-í ,

0 serviço do trafego lem continuado com regularidade; c felizmente se não tem

ainda deplorado acontecimento algum de caracter grave, v

Quanto ás obras desta secção, tem-se verificado que nem todas forão construídas
com a indispensável segurança.

Uma das mais importantes, oviaducto do Cabanga, foi por tal modo feita, que
se reconheceu a necessidade de ser sem demora substituída por um aterro em li-

nha curva. 0 governo conveio nesta substituição, declarando porém que não con-
correria com quantia alguma, visto que aquella obra fora sempre reprovada pelos
seus agentes •' í v

; Os trabalhos desse aterro forão logo começados, e têm sido executados satisfaçto-
riamente, achando-se já terminada em grande parle. ; vii v! uifi^

^s pontes que atravessâo os rios Capiberibe, Matto-Colombo, Jaboatão, e Pirapama,
ü^lo'que estejão construídas com solidez, apresentão defeitos que cumpre corrigir.

O governo empregará os meios a seu alcance para que sejâo remediados estes e
.outros defeitos que se notão nas obras. i
w^ m. >.;•« fljj ..¦¦¦¦: *, !. ... ui •

^pEsta^ çpnpl^idos ps edifícios das estadões da Boa-Viagem, e do Cabo. },m^..:.,
Não posso apresentar-vos os quadros da receita e despeza desta parte 4a estrada,

%em como â® movimento do seu trafego, por não me terem sido remettidas inÍQ3>

,,*_sí>^*.ít4ri ¦ -; 'fívuiíí.nrí» 
il -*oh.?.iH.--5,* •¦¦••!!•.:!? ví ...-¦ • ..* • -*<i-iirMJ ."-.¦-¦$ -,-{?'¦? •

% A, obra de maior, importância desta secção é o tunnel do Pavão.
Gomeçárão-se as excavações nos dous pontos norte e~ sul, e tem-se executa^^

«put^rtalho^^^^ii coRiprim^ntp! total deye ser de cerca de 480 j^ngíezes.
Ip | Osi éívfersos^ • trabalhas!. da .• linha, es$ç> em geral pouco, r adkntaçjç!^;| pçe^tfÍQ

em grande parte defeitos semelhante aos que ha nas oh^s da, T sççção,. u^v ^
híi 0sf|óveítóim -ülón (tescróda dè! pkvidenciar, não só para que sejão ^a_^§ni#nte-

;.v'if|(^^ estaçãetíã^EépadâPr r; ;r»w^ fcíte^w

ívf A vjsta. do, atraze rem que estão as obras desta ^seceao. e principalmente as uo
íuniíel, náo ^ possível prever ã época éiii que á liriíiá se abrira aó transito publico.
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3* E 4a SEGÇOES.

¦

Na 3* os trabalhos têm proseguido com regularidade : os que são relativos a ater-
ros e desaterros estão em parte acabados na extensão de cerca de 6 a 7 milhas
inglezas. Occupão-se diariamente nesta linha 500 operários. *«ír lfh ^nr-m O

Quanto á í', executão-se trabalhos preparatórios, afim de principiar-se brevemen-
te a construcção. ^ ult. ? QUtrMj

f.-;-i r.v/ii ivft]*ii)Tíi n mm

Da Bahia. Mil I
* i. < . .' yvVitníO *•';»

!,7*fí)Í IUW:A linha desta estrada está dividida em 6 secções.
As obras executadas na 1* apresenlão, em geral, as desejáveis condições de sohr

dez e perfeição. As irregularidades que se notão são facilmente remediaveis. i.mk
O pequeno tunnel ou subterrâneo de Periperi acha-se já perfurado de uma á

outra extremidade, tendo de comprimento 216 pés, e está concluído todo o seú
revestimento. Para a conclusão deste tunnel falta a construcção das fachadas. .

Está quasi concluída a obra do viaducto sobre a enseada, de Itapagipe; trabalha-
se actualmewte no assentamento dos trilhos. É a obra mais importante dé toda a

. i ' i i i £-'«.. I ¦¦ ....¦ •* i 1 .* i , -tf.
* ^ mestrada: o seu comprimento total e de cerca de 1,820 pes.

Os cáes, paredões, e canaes de esgoto, promettem longa duração. _ ^
Quasi todos os trabalhos de aterros e cortes estão completos. O mais1 importante

destes cortes é o da Olaria, cuja extensão é ^de perto'de 60,000 jardas-cúbicas-.
- Acha-se estabelecida a via permanente em uma extensão' 'de-13'kilometros. 0 J19

(proximamente 2 léguas 0.215), e está lançada a Ia camada de lastro sobre umapaarte
da estrada comprehendendo perto de 800 braças de comprimento.

Concluirão-se todas as muralhas de segurança que tinhão sido projectadas. Apenas
em alguns lugares devem ser feitos ainda trabalhos destinados a amparara estrada.

Todas as pontes, pontilhões, e esgotos estão lambeml acabados,! a eieejíçaír de

uma ponte que se acha em principio. u
Â casa para aestação da Jequitaia está em construcçãoi mcluio^Warmazém

com capacidade para accòmmodar 8 locomotivas^ lí-abalfe?e nos> edifícios que
devem servir para officinas, e deposito dé má(Éihasi;^'ii''!'!' »!'»'! ^m^tm^
««Sejcomo é de esperar,, proseguirem eteitraball*s.;cw ai, regularidade, ^Qadi-
recção que têm tido, e se os não embaraçarem^ eircumstanciasiextraofidinaTia^tp^die-
rá no fim do prazo fixado, (30 de junho do corrente anno), estar concluidaÁ^aha

-desta secção, a qual eomprehende 1 j/2 milhada qap^al,^5engenho Arat|.

?! Na.linha da Jf.. secção progride a excavação do tunnel de Mápelle^ qiie de|e ser

deeêrca^e^
-¦¦/"¦¦rv'''';'.1'^;^-

. ¦ sT"
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do tunnei até o 2o poço, do qual se prosegue na excavaçfio a encontrara galeria
que vem do 3.°

Esta secção ja oderece dillerenles lanços de estrada, posto que ainda grosseira-
mente feitos.

Todos estes trabalhos são executados por modo salisfaelorio, c em geral o ma-
terial empregado é melhor do que o das obras da primeira secção.

*' 

' 
' ' *

De lautos a Juiiflialiy.

Tendo-se diflicultado em Londres a organisaean da companhia que devia tomar
a si a construcção desta estrada, julgou o governo ser indispensável alterar algumas
das condições annexas ao decreto de 20 de abril de 1856, afim dc conseguir
com brevidade a realisação desla empresa, cujo embaraço principal, segundo
allegavão os concessionários, estava na circumslancia de liniitar-.se a 33 annos
o prazo da garantia de juros, quando ás outras de idêntica natureza, da Bahia e
Pernambuco, fora este favor concedido por espaço de.90.

Ao governo pareceu attendivel essa reclamação, visto que os capitães devião affluir
com preferencia para aquellas outras empresas assim mais favorecidas em ponto
tão importante; e pelos decretos de 2 de abril e 30 de outubro do anno passado
fez essa concessão á empresa.

Conjunetamente estabeleceu-se que o pagamento dos juros, durante a construcção
da estrada, deixará de ficar a cargo do governo, devendo a companhia, para cobrir
as despezas procedentes desse pagamento, levantar um capital que será addicionado
ao primitivo, e gozará, como este, da garantia de juros, depois de verificado o seu
total emprego.
^Pérmiftio também o governo que todas as acções pudessem ser emittidas na praça
de Londres.

'! 14'_ t H" Fiiiaímerité,r accresceiitárão-se algumas outras disposições que parecerão conve-f4nifehtès^ eMque se achão no citado decreto de 30 de outubro do anno passado, e no
de 7 de abril ultimo.

Mediante as referidas estipulações acha-se felizmente organisada a companhia.í? Todos%s decretos citados se achão annexos sob a letra E. . ^
7Vi'òw ?<M íMlMit^Hr^.hriJM*MU • , v '*'& '7'- fí>: '-dXnÍòj/if! 

7begundo as ultimas noticias, tratava-se da formação do contracto definitivo com
o contractador apresentado pelo agente dos concessionários, e esperava-se que em
breve seria concluidof e se começarião as obras da estrada.-7i7.277.tp

_* 1 MMiiWM^f^ ao *M WmnmB

Organisada a companhia, que tomou a si a construcção desta estrada; deu-se
QQm^Çp ap^tra^alhos^ps^uaesjêm progredido regularmente,.;! ,.

ri-fj 1 • .
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De Dlauá.

São satisfactorios o estado de conservação desla estrada e o do seu Irem rodante.
Houve alguma diminuição, durante o ultimo anno, no numero de passageiros,

o qual desceu a 48^69, lendo sido de 50,834 no de 1858.
O transporte de cargas apresenta, porem, o notável augmento de 615,000 arrobas,

differença entre o dumero de 1,502,000 c o dc 2,177,000 arrobas, transportadas
no anno de 1858 e no de 1859.

Acompanhando este movimento ascendente, a receila, que fora de 319:148$i 51 em
1858, subio a 393:735$559 em%1859.

Pelo contrario, houve decrescimento na despeza, que tendo chegado a 261:247$!58
no primeiro destes annos, reduzio-se a 244:347^854 no ultimo.

Á vista do que, e achando-se solvida a divida que pesava sobre a companhia,
póde-se considerar favorável o seu eslado.

De Kicfhei*oy a Campos.

O presidente da provincia do Rio de Janeiro tomou a deliberação de rescindir o
contracto que fora celebrado no 1° de dezembro de 1857 para a construcçao desta
estrada. Esta resolução foi levada a efíeito , precedendo accordo da maioria dos
empresários.

•¦ t ^ i

Do Porto tias Caixas a Caiitagallo.
A A ' A

Terminárão-se as obras desta estrada, a qual vai dp Porto das Caixas até á raiz da
serra de Friburgo , e foi aberta ao transito publico no dia 22 do mez passado
em presença de SS. MM. II. {

A provincia do Rio de Janeiro garante o juro de 7 °/0 ao capital nellas em-

pregado até a importância de dous mil contos de réis, além de ser accionista de
3,680 acções. A tão poderoso auxilio se deve em grande parte a construcçao desta
estrada.

À directoria da respectiva companhia trata de levar a estrada até o grande centro

produetor de Cantagallo, epara tal fim fazem-se os convenientes estudos na serra.
.1 í\ j A . ' * A i A j A U ¦¦

'»v.»-»u|i ')>¦ ufinq ¦ 
¦ ¦ •¦•¦ ' ,,,,! '-¦¦ ' '"l ' ¦ ":

OBRAS PUBLICAS HO MUNICÍPIO BA CORTE.
¦¦ •* A

Canal do mangue da Cidade Nova.

finutiitiíti^As obras têm progredido regularmente. ;í,:!t>in! lv

Achão-se concluídas 200 braças do canal além das* 30 que, antes do contracto
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celebrado corti o empresário, tinhão sido construídas como ensaio a expensas do
V- ¦ ¦•¦'' ; ¦ ;"'.¦¦'¦ .{¦,-¦• ¦¦- - ..»- '"¦¦ y.'~ii íV ' ¦- '" ' i k % t ' ' *¦ ¦ '¦'¦¦ ' "¦ ¦' * |* f*"^ *''? 1 * "y 
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'^ 

I' :*vE'*'' ?¦'¦'*¦ I I | 1 f -

governo.
Deve ter este canal 575 braças em sua extensão total: estão portanto os tra-

balhos quasi em metade. '' .
Deu-se principio á ponte do Aterrado, que tem de ser construida de pedra e ferro,

e áeÍ'âò-se quasi promplas urna das pontes pensis e uma das fixas.
"*m 

bacia tem continuado também os trabalhos, c estão adiantados.
Espera-se que todas as obras se acabem até o fim do anno de 1863, prazo esta-

fvf-uh Ibelecido; i * t *

in Cáes da Gloria.
i i I

As obras deste cáes achão-se muito adiantadas, e têm sido executadas com a regulari-
âáilè é perfeição desejáveis,

Por circumstancias attendiveis o governo prorogou por seis mezes o prazo estabele-
cido no contracto para a conclusão de lodosos trabalhos, e que devia findar em 23 de
dezembro do anno passados o oli oío-j^ i \h *kIíj - *Úy >Ííí?wío:.-íviH* If;

É de esperar que neste prazo as obras se coneluão. :
:; Tendo-me; repíesentadp o engenheiro encarregado de fiscalisar a execução desta
ôbra,C. Neate, que pelas observações que havia feito durante os trabalhos reçonhe-
cera queía.(aççã;o.,dp mar;.sobre o cáes nas oceasiões de grandes ressacas não poderia
deixar, desusar gran^e^ estragos no parapêito, sendo construído de pedra de alve-
uar^^
material fosse substituído na face exterior por cantaria grossa, foi neste sentido álte-
rado o conjtjraçto j2om:0 empresário., Tàmj>em foi modificado quanto ás .dimensões

_4p mesmo ..parapêitoj afim de( ,§^tar ,que em,taes oceasiões j| mai^ vencendo a sua

s altera, aíasuea íma^ft-rító augmento de despeza proveniente destas alterações é de
50:000#OOÓ. i í i VI 'SfZíS

Morro do Castello.
íM^-iFM iB-Í'ií8.1 * «fiOís
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Ügoterao tem tratado de habilitar-se para formar um juizo definitivo e seguro
acerca dos trabalhos que com preferencia dévão ser feitos poi* causa do éMdèahiea-

çadw Pgratiàe1 ^^'íiM iübíróV! já tão habitado, e em cujas fraldas estão ássen-
tadas ruas extensas, e das mais populosas da cidade.

Os desmoronamentos que as..copiosas^chuvas do anno passado oceasionárão, facto

que em tempos anteriores tinha já por vezes acontecido em iguaes circumstancias,
despertarão novamente a attenção do governo, que logo mandou proceder por com-
missões de preritos a sérios exames. fJJhlltlL f BilfMí 'YÜliííllJíOOlOjriOi

í '
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«Do resultado destes primeiros trabalhos deu-vos .eonjiecimentp o meu ilustrado
antecessor em seu relatório. Min.

,; Ficarão j&inplameute demonstradas a gravidade do perigo, e a. indeclinável A§<*es-
sidadede removê-lo por meio de obras, que por sua natureza exigirão, quaesquer que
ellas s(yão?avultadosdispcndios. t ? : !

Não foi porém, nem podia sê-Jo sem exames especiaes mais aceurados, resolvido
o problema—se convém, conservando-se o morro, proceder a grandes obras de se-

gurança, ou antes arrasa-lo.
A solução deste problema depende do estudo de questões complexas, o qual demanda

tempo.
Incumbi este importante trabalho a uma commissão composta dos hábeis en-

genheiros Lane, Neate, Ginty, e Law; e o governo aguarda o seu parecer, que sujeitará
á vossa consideração, logo que o receher. t is ; ;j i Mi«i jl

No entretanto executárão-se algumas obras provisórias destinadas a prevenir a im-
minencia do perigo.
*iri !Y.\; íti'i 'u\ 1 .<

• ¦ • . i }>j i\}\\ y, -, iJHJ<**l UU.Mlíl'1 : |

rJ|jJ*JÍ10!> i> í>J.íifl UJ*)í»llil03 Olf Cwí5

Melhoramento das vallas de esgoto do bairro doCatteté. ijjrn x !
í ¦ r i\ t; -'iH>f Y;7 *Hífí Ml-rf4'M]--fi•."" ; l r

7

Õ máo estado destas vallas é uma causa permanente de insalubridadè nesse tão
freqüentado e populoso bairro da cidade. *' }{JfnW^ J! hf ^ j 

*' 
fJ J '(

Sendo pois de manifesta e urgente necessidade remediar semelhante5 mal, man-
dou o'governo proceder pela inspecção;geral das obras publicas ad^fçaniènto das
despezas que exige não só o melhoramento das vallas existentes1;! sihãò tanihfetóaiber-
tura de alguns ramaes com direcção ao mar.

' "è Segundo este orçamento devem importar as déspezàâ'% 179:388100^" ' 7 §p

7 A elevação deste algarismo impedÍÓ-mé;;de-ordenar ^;realiiç|ò,ldhs'lèl)rá^ por
exceder as forças da respectiva verba, cuiÒauáméntònãó1 posso deixar depJ#-vo&para
estetim.

xL

' Hí-

;,^7Y>:777.:^

rs .

7Y í:i;|;

**Í1 dt ¦ êi I J;4Í 'I («i v _r-iEstrada da Boa-Vista a Jbrayea.
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i<xM governo íobrigou-se a epncprrçr papa ejlas çpfi} jet^uari^ia.€^»j^rt^^®^^^a>
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Forão construidas novas pontes sobre os rios Guandj^.eíltá.,ri,.,, ^í^ ,7 ^.üalà
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Calçamento do Aterrado.

Concluio-se esta obra que o governo, pelas razoes expostas no ultimo relatório, deli-
berou mandar fazer por conta dos cofres públicos.

Obras a cargo da inspecção gerai das obras publicas.
-

Durante o ultimo anno Ibrao continuados Iodos os trabalhos começados para o
abastecimento d'agua nesta cidade; e a outros se deu principio.

Na linha do novo encanamento do Maracanã, o qual segue das caixas do meio
da serra da Tijuca para as origens do rio , Ibrao assentados 888 tubos, além dos
que se collocárao para substituir os arruinados, e construirão-se muralhas e outras
obras para sua segurança, e para melhoramento da estrada por onde passão. Este enca-
namento ja' chegou ao alto da Boa-Visla.

Continuarão os trabalhos de conservação no antigo encanamento do mesmo
nome. '"^^h^-^^-í íWÍoIb -rj*íujlíup--.?-¦»*,» - * yy. *iI*|<~j .•.-•-¦• . ., \ ¦_. \

Para terminação das obras relativas as caixas da serra cia Tijuca faltão apenas algumas
pequenas muralhas, e um açude de cantaria.

i 
'' '" ': ffi *•- . i , d i "i i '¦ :' 'tCf

Nas caixas de purificação e distribuição do Barro-Vermelho proseguirão as obras se-
gundo o respectivo plano. ,

Deu-se principio á substituição do encanamento arruinado de Andarahy-Grande
por outro de tubos de ferro de maior diâmetro, e esta a concluir-se a nova
CdlXd.

Trabalha-sè no prolongamento deste encanamento desde o Engenho-Novo ao Pedre-
gulho, e dèfíèmíicaaPraia-Pequena. íMV«Mll>in*-t.,^!

Junto ao àqüeducto geral da Carioca forao feitas algumas' muralhas parasua.se-
gurança, e continuarão as obras de construcção da respectiva caixa.

Executárao-sé trabalhos de conservação nos encanamentos das Larangeiras, e do
no Cabeça.

_,~-y 0iHMi0Ot.#: ... . , ..«ííinr>'n>|/ ob , «;, .rorao assentados novos encanamentos, e concluídos os que tinhão sido ia prm-
opiados, — nas ruas de S. Francisco Xavier, Engenho-Novo, Bèmfica, Campo-Alegre,
Santo Amaro ^Guanabara, Ypiránga, Santa Thereza;,1 Sorocaba, Santa Christina,
Paraíso, Pinheiro, e no morro de Santa Thereza.

Em differentfespontas da cidade collocárão-se'BÍòrheírás publicas. O numero
destas, na cidade e subúrbios, eleva-se a 420 , nâo se contando as dos chafarizes.

'IM Mi }& \ H M í 
~\ f ¦¦ t ¦> i "¦•*¦' -

Forão coróediclas a particulares 225 pennas d'agua. Sobe a Í,9Ô0 o seu numero total.
Tem-se continuado a fazer plantações de arvores nas' proximidades das nascentes e

dos encana«fèi!tog jqiiiêísão por estas abastecidos, tratando-se ao mesmo tempo da con-
servação das mattas coutadas.

„¦;¦.;,' ..,;^$0-'i



33

Concluio-se ii abertura da rua que, partindo de Malacavaltos, se estende até o

alto do morro de SantaThereza, e está franqueada ao transito publico, faltando apenas

algumas obras para sua segurança.
Continuão o.s trabalhos para abertura da estrada de rodagem destinada a ligar o alto

da Boa-Vista na Tijuea com ò Jardim Botânico da Lagoa. Devem concluir-se até o fim

do corrente anno. * .
Forão conservadas. e cm algumas parles reparadas as estradas de Santa Cruz-, èida

Pavuna.
Deixo de fazer menção especial de outros trabalhos executados pela inspecção geral

das obras publicas, por serem de menor importância.

OBRAS PUBLICAS MAS PROVÍNCIAS.

O governo autorisou a applicaçao das seguintes quantias á obras publicas provinciaes
no exercício corrente l

... , '<'•¦* -i :fií-Z>i % - í
i * • " 

| ¦ í \ ¦ \ *' *

Provincia de Santa Catharina . .'¦¦",, 25:O00#0OO ;
deS. Pedro. . . . • 

' 
,. 30:000^000 , ,{ ;í

do Espirito-Santo. . . . ...: H:6420500 '.,
da Bahia. . . .. • 30:0000000 ^%
de Sergipe .... 14:0000000 ' v
dasAlagòas . \-imm , „• • 15:0000000 . r
de Pernambuco . 7 . ... ........ ... ,...".._%í3.1:0H^S0O,

»

))
¦

»
.'1 '

))

))
: . ! - •

))
ií ''¦

»

da Parahyba. . ... . . ,. . . . ,7... 15:OOO0OOO;í
do Rio-Grande do Norte. ....' ,." ..., .; 4:500^00

liiíi

do Ceará. .. • • ¦• • • >v tei hüM 0000000

Zí*í v. fi

- -Zíui-

-.-. ¦ l, •> i', .. ,• ¦.¦.•'* ,*'

))

111
Ji } { í i , j : I i '.-.!

{ X X' •: í."1 \'\ | ¦ I' ;, ? J'

li

V*l iUlU** }

l do Piauhy . '7 77. .'. 12:000^000 (íiii!,,
do Maranhão. . • • • • • 20:000^000 ;

Z doPará . . • . .; . .:.; 15:000/^000 
'• '

§1 do Amazonas, -a .. . . / 7. 77 10:0ÒO|000
>> de Goyaz: . 

':' 
• • :Zxi. C^m^i

I de Matto-Grosso . 
'./f • 

/.... t x £ J0;00l!{» tó..
f^^deMinas-Geraes. ^y^^^MWlT 

' '^

Ui

: M-àX'k>iÍÍ-íii.'*fii ¦¦»'•'¦¦ r'i IIS •' ,:

» do Paraná uuuguüO
iiií'i:-i':l XXX.

%yZ\mi t_Ti-tí-w!

» de S. Paulo . . 7. ,. • ,-, . . xsv: 00(M000
rí-.fi ifií l- Xfi-,X :.sH-:-Vrf ¦¦¦ '. "• In.

¦ \HV? 5.|íuu!n:1 iííi ;:'- ; ;- .oí
íiit ^ífiÍHllíl íÍPI ^m7.-.í:.371:154|00O''-w
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i^m óbras^a que lem sido upplicadas estas quantias sao as que passo, a referir:
. " 

¦¦<*...¦*->

Santa Catharmá.— Melhoramento de estradas, e especialmente da que commu-
An»1 a província com os districtos da Vaccaria c Lagoa-Vermelha na de §.
Pedro.

S^PecMV^-—Melhoramento de estradas, e particularmente construccão da que é
destinada a communicar esta provincia com as do Paraná e Malto-Grosso.

E^rito-Santo.fT-r Continuação das obras do canal de ltaiinas. f
Bahia.—Melhoramento da estrada entre Valença e Victoria, e obras de segurança

da montanha da capital.
Pérkiambueõ.— Reparos da ponte do Recife, e construccão do cáes junto ao palácio

do governo.
Rio-Grande do Norte. — Reparos do aterro do Rio Salgado.
Ceará.—Melhoramento de estradas.
Maranhão. — Reparos e melhoramentos na estrada do Caminho-Grande, que com-

. .munica a capital com diversos pontos do interior, e na que vai da villa da Corda
t á da Chapada; e abertura da estrada entre Caxias e Barra da Corda.
Pará. ^Trabalhos preparatórios para abertura da estrada destinada a communicar a
^çípifalçom Bragança. té®»:*.
Goyaz.-4-Reparos de estradas e pontes.
Matto-Grosso.—Melhoramento de estradas.
Minas-Geraes. — Melhoramento^ ^^{14, e encanamento d'agua potável para a

cidade de Barbacena.
Paraná. — Continuação da estrada da Graciosa.
^Pa^^IeuhWááiéMtí dè estradas, e ^peciàtólehte^cohtiriUadãoIas obras da

de Avanhandava áôítâpílr^y dèsòbsíáiicção do rio ÍKibeira. ém""*
Rfe(de Janeitó.^OagGverno auxiliou a* obrado encanamento de agüa potável paraa capital da provincia,, fornecendo uma porção de tubos. \í)Oía Aa ma

y
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- outras províncias ainda nao recebi informações5. A
A -' a' .,::•;,.-.'¦> , 

' ';... '....'.

Estrada de rodagem da companhia união e Industria. ri
Segundo as informações prestadas pelo presidente da companhia, têm progredido

çoin^ctkidad^i^s! trabalhos dehconstruccão1 da parte da! estrada comprehendida eiitre

^ÉÍjké se esl&Wpa^ doW^fWá1»^ dõ W ae li Wân^g;;: /
Na parte restante da linha vão muito adiantados os trabalhos d'arte, e estão quasia terminar os de movimento de terra.

¦
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A construcção das grandes pontes sobre os rios Parahyba, Parahybunae Piabanha»
(leve concluir-se com brevidade, tendo-se jáf vencido as principaes difficuldades.

%era o mesmo presidente que até o fim do corrente anno estará terminada «
aberta ao transito publico toda esta linha.

O serviço de transportes na secção de Pctropolis a Pedro do Rio tem continuado ã fa-
zer-se com regularidade.

A receita e despeza no periodo do Io de abril de 1858 a 31 de dezembro 3é ISÍíf
forão: !

! » f 11

/J !-..*'. f

Rendimento bruto do transporte de mercadorias
»

Receita eventual
das diligencias .

i . íi t _._ *tç,í'"' 
i -i.*1 >7." ¦ rf« 

'-.>.. : •' - . .]...._$_.

.!)».%!..,, . 685:785^800
.*, . . . . 69:065$000
.... . .. v / 6:079#116

760:929^916
Despeza. . . . . . . . . . . . . \ . . . 469:878^169

V ••vi '"'¦ri ' ,:t '^^^ '"'• ¦ ': ''"
„. 

". 
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;.v -m ¦ i\) tíbr^MM $h: friuirnia ;.. *_&3*91:051$747
Deduzindo-se as despezas procedentes da estação, escriptorio, etc. fio 189:640^973

M V* ' . ¦* ,-i '¦'¦ '. V

Liquido. 
". 

. ..;¦':-. ... . . . . . . 
'y 

. . 201:4Í0JÍ{774

v,;hkí M«.<*qi tt«. r. y^?vv;ponte noTa!'dò;Re_ifòtl,'',í,,íyfulii',lí: "'"' -fiM^MÈ

.j^nj-uiii* >jb (.bMJ^j Hbv?i.í>EHttf1nóD-^tBnM#í
a^Tendp si(lo nomeada uma conimissap de, engenheirq^ p^afe^^flaBt^^ifça-í
mento desta ponte, forão-me presentes u|tin^

À ponte deye sei\iCoiistriiida de ferro sobre.mesteiosáo. mesmo metal^rai orçada
em 215:000$. ; - w>.wi¦•¦... oi; ¦>¦¦'•] «_m «»bi. ..*.*.rcoT , íir)fiiví>*«j „b Ígíí^b-> « /

Peço-vos autorisacão especial para levar a effeito esta obra de Jnçftpte^ÇÍk ^
cessidade.

Estraâiacterodagem cfeS. João d'El-Rei á capital dc Goyaz.
yr_vv.vvf Í..Í. .«iriiiwimVvi »h '.in .l.i_'V.q oi.q .«Üwánii 8_õàBíiínoldi à^òtegâí

|^§_te^tó^fâ%^'^» |>^^id* !©»;> IHTI939'^dè Mi%i^tem_èôí>W3f^
mandou#fííái. disposição do presidente daHp_>i_v__iei_iíde«v|M__M€íèràe_ ni^i&tílPd.

so_nraa(|e30:000|#^^
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i4,,Situaçâo da nossa agricultura reclama séria atlcnção dos poderes do lislado.

^resentementejá ella não offercce lisongcira perspectiva, e é de rcceiarque, em um
faturo não muito remolo, sua condição venha a ser muito mais penosa, continuando
U actuar as mesmas causas a que é devido o declínio que vai soflrcndo.

A falia de braços que scnle, desde que estancou-se a fonte onde ia supprír-se
annualmente, e a repugnância que tem ao engajamento do trabalho livre, dimi-
nuem-lhe diariamente o numero de trabalhadores, ou a obriga, para conservar os
estabelecimentos existentes, se não acontrahir dividas imprevidentemente, tornando-se
victima da usura, pelo menos a empregar a mor parte de suas economias na compra
(Iq^ feraços escravos que sedeslocão de um para outro ponto, sem que seaugmente
com esta operação a somma geral dos trabalhadores do paiz, nem ao lavrador fique
liquido na mesma proporção o frueto do seu trabalho, á vista do preço elevado
que lhe.,<qustao hoje esses braços, e da necessidade do emprego de maior capital
Vm$m -aquisição,,, u,s,í; , , :

{, O que resulta desse estado penoso de nossa lavoura já se vai observando infeliz-
mente;^p,paiz,,,£0^ ;l;, ..„,', Vj.

.^l^grande lavoura, ^p»!^ 'nstmCt° de
conservacão„.comecou]a:absorver á pequena cultura, tirando-lhe os braços de que
h" oclVld. J,, . ,..h , ç j .. .j( i | , !:.j (.:,,!-.!( ., íVííííí 14 í*í*f_l 1

vH.Esta.absorpeão tem produzido já, além de outros effeitos, sensível elevação no
, preço dosugemei-Qs, de .primeira necessidade, trazendo ás classes menos favorecidas
lllli^^ (X)MJderay(3Í^ ju§ podem originar lamentáveis desastres;

e o mal .se, .estenderá„ se os lavradores não se forem convencendo de quanto é urgente
ipjn, ^bsjijtuipdo, po^tefis osj fracos.kescravos,, j$i~\( que,,restanqu^e por,seu
turno essa fonte onde actualntepte.^jabasteeeni, não yejão arruinar-se, os seus

>i^stap^ec|i3Li^||io^.,, í7tímí?h?11 '¦*!.) ^j>bi^niiru*í<) oi hírv*» mí.) ^^HV)Í0.)-it^.iíi ..ii õSíhwt*) /
|| ,&e ^*oãi^_C9^Jpj_V^«tí^M»^^^S^>^|Í^_^Í0ÍP^-ã^ d^ i ferW* í.M)áS^^MwMÍf!' Ppr "ão
apresentar a colonisação, ,çonio, at^gor^pãp^rn apresentado, me^s.<Jejsupprir a
falta de Culti^ uni esforço para a

!¦'¦ 1. "" f y 7' " K

^^í^udoippoiisí quanto)) tender a afasto;^ n^s tão7 conírjsfadoira > sj.tuação,; dese.^er
x?aceeitoicoín afàln. Aiíyvvyuv) lijíp ^h Hni|i^jiitflíí.t\ij)ii iii '-tó-h-hj imo ^nnj.Hn.^j i#^ii?,
Mí,fípSUêriíe^fô ^star^^yni' Uíí^pak ohde as terras incultós: abundãot) ondeqa Ero-
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vidoncia com profusa mão semeou riquezas, c ainda muito se pôde fazer para
arredar os tristes resultados da decadência da lavoura.

Só facilitando a acquisição de braços íi laVÔÜtàfoíferecendo transporte mais barato

a seus produetos, animando a inlroducção de maçhinas e dos processos aperfei-

coados, fornecendo-llie meios de obter, a melhor mercado e sob a garantia
de sua propriedade, capitães que se destinem ao desenvolvimento da cultura e

do preparo dos produetos, se poderá obviar á decadência cm que a lavoura vai

caminhando. Em regra os nossos agricultores não tem os instrumentos empregados

cm paizes mais adiantados parasupprir a falta de braços, já no amanho das terras,

já na colheita e preparo dos produetos.
Por outro lado também grande parte delles ignora os meios de reslituir ás terras, que

abandonão por cansadas, os agentes ferlilisadores de que as exhaurirão colheitas

suecessivas, tornando-as aptas para produzirem tanto, se não mais do que quando

pela primeira vez forão lançadas as sementes nu solo virgem.
Á necessidade pois dè organisar o ensino agricola entre nós salta a todas as

"Tensino 
agricola. tanto theorico coh^rático; èta''estabelecimentos modelos,

habilitará os nossos agricultores para 
!se instruiréni nos meios eficazes de me-

lhorara lavoura, já pelo emprego de maçhinas apropriadas aos seus differentes

trabalhos, já pelo conhecimento dos méfhoáòs W restituíráòSterrenos a força pro-
duetiva que lhes falta, e átó*P»KÍÉ^'° tí'ie&Hvó&eh!tyrP'Hdo w^^Wmm^Mf^m"m^ tem

ifiirufí! JÜlemâilha. na l^uçá, #lpr^
portar para o nosso paiz aquillo que lhe for applicavel.

Procedendo como em relação a Allcmanha m a Bélgica', <
BIVfí'j

qúé,;sóí daquelle paiz
ímM\W^W^ bem^abtttóV^^tíi-étn&^-mtWfafr éstüniítódòv,--a nossa
Èmaf escolak agrícolas qhé »^m^$$- Más^sitaptertandação

te tal esWsera W'pW^W! sé m&^m^^m^
^n&ás qWíÉidão á ^fornecer láW»s Mdorét frlf #pPP fundos

À creacão de instituições de credito orgauisadas de maneira quépóssão adiantar

àc
aía

/ÍOJ'1

°lanitaes t§'a^ricÜltorfe1 p&yfSjp* é,í;cb'lii';1óngásiáirrióWiSáçõésrié outra

' «ícMlflirH^ iió^r^tíM^ésWotem-éinbruló";; -' 
gg;'fiOsbmcórduèipossuiniB^rexclüsÍváménle

e conseguintemente ádstrictos a operaç6#ue<*ur(rp^;naü <pM prestar rc-
<'«# á< 'hídüstria ^ibôlá'*• e a»ífsura' a|trOféftândo-se!das! dificuldadessque encon-

trão os lavradores em obter os adiantamentos de que carecem, .alta .de alargarem
ostíastaántaçõesíersihipliíicarenrftrpiíocessüíílo pl«T|tift# QplheJ,ta<»0S-,v^ffi'..Çij9PP,?mev

¦¦* -;,i,Y-;YYY?-.

' :-.C;'¦•¦¦'::.' -yy^yynyC

: '
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visto que chama a si as sobras que, se possuíssemos as instituições a que me refiro^

poderião servir para a amortisação dos empréstimos por elles eonlrahidos.

Da solicitude do poder legislativo pelos \itaes interesses do paiz se deve esperar

que sejão attendidas tão urgentes necessidades, habilitando o governo para despender,
as quantias que exige a fundação de escolas agrícolas, e votando medidas protec-
toras das instituições de credito que se possão fundar para fazer adiantamentos aos
lavradores, mediante cautelas, que entretanto nao tornem sua sorte dependente da
boa ou ma' vontade dos que dirigem essas instituições.

O governo creou ultimamente institutos de agricultura nas províncias da Bahia,
Pernambuco, e Sergipe; e trata de fundar na Corte outro de idêntica natureza.
De muito proveito para a nossa lavoura podem ser semelhantes estabelecimentos,'
se, como ó de esperai1, o zelo e o patriotismo de seus membros secundarem as vistas
com que forão instituídos.

Tem continuado o governo a mandar vir de paizes estrangeiros, para distribuir
pelas províncias, sementes e plantas, principalmente cie café e canna, de qualidades
superiores ás das espécies que entre nós existem, e também de trigo, cuja cultura
promette prosperar em algumas partes do Império. ! !,

Carestia de gêneros alimentícios.
M.ÍHMÜJ I

'100 iU .?7jí/ÍU^

•¦o

:"vy a. •p.piu «iíjíjí-jq/.í! *fii(ji ¦Ji-yrMnq '»b riiiW^iiii.íí.í» rí&filM$m\ * W?'mm
Continuãorse ainda a sentir os tristes eíteitos da earestia dos 'gêneros àliííieiiticios;

e se bem que em geral não tenhamos lutado com os horrores da fome, não é menos
verdade que o alto preço dos objectos mais necessários á vida torna cada dia mais penosa
a subsistência, sobretudo das classes menos abastadas, as quaes constituem 1-iiiaiòria
da população.

Em algumas-províncias; é etohr bèj)eeialidáde nos sertões da 'Bahia, ékté íiial teve
grande intensidade. Por súa parte o gòveríío fez o seu dever, rerrietíenídb géne^òs dé
primeira necessidade pára sétem distribuídos pela população; Erá esse o remédio
que podia çm tal eonjunctoa >&|$fô^
occorrer provisoriamente ao malMnó present^/^énão á dè1 íêítiòVê-ló3iíò tttür8r'Hi "-1

A carestiáde génèrós f eiii dè cbritiriMr^pidrque dependo de causas, uma^ tràílsi-
. yl y ¦; Xt - ;y <¦ íX fí 111 ':•''

tonas, outras permanentes, cujos eííeitos só com a acção longa do tempo pódejii ser
attenuadoS- n !lí -n--'^ ofci jmÍírkvh^h^hjj. 'Mil.Úv :y ^bi.,ü&^

A.-y 
ÍÍ1CÍÍÍ:ÍW .•y;''r..,í:;')Aít :*% ^ (íi4tn\ ?;C\ 's> 

frhíi *¦. Óí^iTlBM Í:-^'11'íÍxM'>H*tíÍ'CÍ;-i 'M\ffi%ÊlÚlffl&$f&
exemplo de meus antecessores, corre-me o dever de chamar para este facto espe-

^ialmentè vossa áfteiiçâb que dos 
'.poderes 

do Estado dependa a
compíleta extincção démáHáò gfavé^ iiiás porque vossa ilíüstraçáo seriamente empre-
gada, como há (lecontinuar a'sér, eiíi assumptò de tamanha im deparar



com alguns meios, além dos jáadoptados, para ao menos attenuar a força do mesmo

mal, eir-scindirectamcnle preparando por este lado um futuro menos assustador.
1 Não cansarei vossa paciência, fazendo a enumeração das causas, a (pie se^ deve

allribuiresleeslado. Derivão-seellasdeumeonjunetodecircumstancias,parle dasquaes
se liga e entrelaça por maneira lal, quediflicil, se não impossível, fora o discrimina-las,

destacando umas das outras, para avaliar-se qual, poractuarcom mais forca, deva ser
s :¦ '

principalmente combatida. > na» ji.r i j-*
èêmelhanles causas tèm sido assaz expostas em differentes documentos, que vos hãç- .

sido presentes j tem por vezes feito objecto dc inleressantcs discussões em ambas as

câmaras, e já forão consideradas pela commissão especial nomeada pela câmara dos

Srs. deputados para oecupar-se com esla matéria. Dados estatísticos colhidos em varias

provincias, memórias e trabalhos importantes tem sido depois disto enviados á mesma

câmara, e é de esperar que a referida commissão, examinando-os com o seu reconhe-

cidozelo, continue a applicar sua desvelada attencão aeste assumpto. r
Promovendo o andamento das importantes vias de communicação que se aehão em

construcçao, e que, diminuindo os preços e dificuldades dos transportes, devem appro-

ximar das cidades e villas do litoral os nossoè centros produetores; continuando a cm-

pregar todos os esforços no intuito de attrahir braços úteis e industriosos especialmente

para os differentes misteres da lavoura; procurando animar e desenvolver nossa agrr

cultura, já por meio de associações agrícolas como as ultimamente creadas, e de m*

centivos á introducção de machinas e de processos mais expeditos, já por meio de

auxílios outorgados á pequena lavoura para que esta, particularmente a qué se destina

a cultura dos gêneros de subsistência, se estenda e generalise, já com facilidades pres-
tadas á importação dos mesmos gêneros por uma tarifa mais liberal; finalmente pondo
em pratica outros meios, tèm o governo e a assembléa geral significado aimportanei^

que hgao a este objecto. ¦;.;¦ * ,
Não basta porém o que se tem feito ; é mister ainda que por medidasadequadas se ex-

tremem òs verdadeiros limites da liberdade do commercio, de modo que* ;Sob ® pretexto

lesta, não se mantenhão e desenvolvão especulações que,.produzindo OOTonopohe-

zombem impunemente do soffrimento publico, e torcem infruptiferas; as qirovidencias
do poder legislativo tendentes a diminuir ou até a supprimir m impostos ,nqs gêneros
de primeira necessidade. É mister lamtem.^

v. f. ". 7,>YU(||'5' ¦ ' '" '':» " Y'-.:.. ' . ['•-? "''"i "v . .,

cultura de taes gêneros. , iMt^Z tftM\\à 
'^ÊM^0ê'^^^M¥f^H -mhw ~fív:'

! 
Todas estas medidas reunidas, e outras quevosoecorrão, não serão entretanto,, iorça

é confessa-lo,.suficientes, para em todas as quadras e ocçasjões, #fl^,pompleta-
mente o mal, como ó não tèm sido desde a mais rçjnp:ta an tigui4ade ifgÉWf |g PalZ(3S
ainda os maisopulentos e civilisados; mas s^viráõ paraattenu§r a su^nt^idade^ du-

ração| e serão um testemunho bem patente dp zelo que anjma ||||||§||^ 
da nação

em asisumpto que tão de perto interessa a felicidade publica.
o A.

>;._.:...
.._.,,. ,...,r,.r::,.:.n,?..w.:  ..;.¦¦¦ 

¦ 
" * ' ' _
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Industria e mineração.
*¦ i itf, ' « 1 ¦- tf ' *

i «H

tu •
A fabrica de galões, eauotilhos é outros arlefactos de ouro, prata e seda, esta-

belecida nesta cidade, e que foi auxiliada com o empréstimo do producto liquido
de quatro loterias, continua á sustentar-se, mas .sem notável incremento.

É a única que restadas fabricas que forão auxiliadas pelo governo. fí 
*;

Acerca de estabclecirnentQs induslriaes nas provincias nada tenho que accrescentar
ao referido em anteriores relatórios.

Chegarão á provincia do Ceará os quatorze dromedários que o governo mandod
comprar. ¦ <¦• •

Forão confiados, com as convenientes cautelas, a dous fazendeiros da mesma
provincia, que se obrigarão a alimenta-los c trata-los sem o menor dispendio dos
cofres públicos, tendo a vantagem de adquirir para si a terça parte de sua producçâo.

Parece que é o melhor meio de se conseguir com vantagem a propagação desta
raça.

* i f *

Ainda se não formou a companhia que obteve privilegio para lavrar a mina de
carvão de pedra do Arrovo dos Ratos, na provincia de S. Pedro.

Não convindo que este estado .se prolongueindefinidamente, trato de entender-me
com os respectivos empresários, afim de fixar um prazo, dentro Ho'qual sé realise
a organisação dessa companhia.', \\íu\-q.'\' iw??Â'ti{íkv o twê.'ISo entretanto o governo suspendeu a despeza que se coritinüava a fàzèr com a
exploração da mina, por .se ter esgotado o crédito de 8:000$000 concedido para
esteserviço. • ¦ r/Tí--.?: m iüid>...<»tp.!mr>-> üm (üm m^illn-:; [mim ftwí^^iftt"

Forão concedidos privilégios a diversos empresários pára a exploração Hyiminás
de carvão de pedra e de outros nri

'""tf ¦: it&i r.ií.»_:i&M .aijLh ií . ¦Ui-M'fitf\VtfH\"títf tf'> tftftfú itf VÁ' ;"j_ 1\)Kí^lllífeíi'e outros mineraes nos sertões limitropnes da mesma província e da Parahyba.
:l'.<tf*. .\

íifyhmè. àoim0ímiüt fett ^Fri7Hií/dv{tó'Bteípif?"f|p
UJ tf tftf:.

Sociedade Auxiliadora da industria Nacional.' '• - ¦-^.-*"sí *»t* ci|>rib^H'ai» *ôsi-f *^ o4i]BüMt>•A'tei%^t¦', :

Os constantes esforços feito? por esta. psdriptiça gtssoeiação noiníuitonde^omòv^r
o desenvolvimento da nossa;agriculturaeindustria,|e aos quaes sé de^emèmgràiidfe
parte alguns melhoramentos já i^tWíiuziíiaSj aitemente^ a: recomméndaotaosfiódèí^S
do Estado. "! *uoí os^ '^ tv/ *ioíxrieii¦¦ e.ofe$SiÜHyíif'oStfo^^B-?, w-iéui¦
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Nem a deficiência de meios que lhe retarda e encurta os passos, nem a resis-
tencia de inércia que lhe oppõe a máxima parte dos nossos lavradores pelo seu aferro
a velhos hábitos, nem finalmente o trabalho e sucriíiciofe que sobre ella pesão, tèrn
sido ainda capazes dé a desanimar, ou de esfriar o zelÒ o solicitude com que desde os
primeiros dias de sua existência marcha perseverante para a realisação de seus

.grandes fins. .; ;i ; ,. h »,,< , mMmm r^tèg $b mnukl h
Estudar as necessidades mais urgentes da lavoura, se dos outros ramos da indüs4

tria do paiz; vulgarisar os conhecimentos de mais ulil applicação. habilitando prin-
cipalmcnlc os nossos agricultores para iniciarem os melhoramentos sanecionados
pela experiência; introduzir c distribuir por todas as provincias sementes e mudas
de plantas novas, ou das que, já cultivadas, têm degenerado; auxiliar o governo
com suas luzes em tudo o que é concernente a estas matérias: eis a missão impor-
tantissima que a si impòz a Sociedade Auxiliadora, e que lem desempenhado-por*
modo que a torna digna dos maiores elogios. . .. • . b^in» ^?nQ,rl

A revista mensal que ella sustenta, contendo artigos, noticias e memórias sobre!
taes assumplos, acompanhados de extraclos ;de ipublicaçaes . estrangeiras^ que maSâ1
nos podem interessar, é o principal meio jpelo qual $ Sociedade: tem tratado coím
proveito de illustrar o paiz nestes ramos, ede imprimir-lhe o impulso de que tanto i
carece, encaminhando-o nas.vias do progresso.iíMmúm e àbbtitâ omi «j. tànU.

Além desta revista tem ella dado á luztipte.es£#^ relativos
a objectos 4e agricultura, e industria,; e jPV^ar^^

Infelizmente, por falta de recursos,, nçi^^
tomar as proporções e desenvolvimento desejáveis, ue#íní#m^ ^
escala a impressão de tralM^ o/

Esta Sociedade pois, que pode ser considerada. a& (.uàliiieate como ?d> éâ0WM
.'f&f! 9ml. _? lííOO 'A'M/y.'. l ' ''"? ' '"' '* }" ' T ' 1 ~-,

movimento industrial do paiz pela sua correspondência activa com grande parte doiH
mais importantes lavradores,5 e que pojr.seus estudos ííspefliaé^ e jfeofc suas»relações
com diversas sc-çiecíades jeuropéas de idenfica!.nal)af?ez%<$$$ ailpar d<Éppgfressb&que^
no mundo, se realisão constantemente nos d|É#i^^^ seí^ttór
utilidade publica protegida e auxiliada com uma subvenção mais elevada, para que
possa prestar amplamente os importantes serviços a que se tem dedicado.

O seu interessante relatório (annexo F) dispensa-me de outras opnsiderações
¦ Mmà•)#:J-tí-l8B_IlI Bft JSl.00IH__JíÍÍ«MíliW *.* ,

Jardim botânico da lagoa de Rodrigo de Freitas.
..'.¦ ¦..'-.'.¦ *. . X - ... ¦¦ ."'-ÍX.-' ...¦¦'

* ''YY .'¦ '.:.¦— .¦¦¦¦• ¦•'

¦'".¦?' ¦ * ¦• ¦'¦¦¦•" '"¦>_ é"\

lecimeRfo,. foi .levado a 404 dwante' oM_IÜftiò 
'1^^^^^^^^^B$Â

trabihodoresj^íAfricanósMv^es) ?Sã!.;po¥Étf»ápá.I t_MálÉ_]í.e%^%0%
os outros se achão inutilisados por motivo de moléstia, ou de idade.

•<v

:." ''''--.V^^X;

¦: 

.
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Estes braços são applicados aos trabalhos «le plantação, limpeza, e conservação do

jardim. Tem-se tratado ao mesmo tempo de preparar dillerentes porções de terreno

com o fim de lentar-sc a cultura de plantas alimentícias e íle ferragem, para uso

dos trabalhadores e dos animàes do serviço.

Plantárão-se algumas novas sementes de arvores de construcção e de ornato, exo-

ticas e indígenas, e tem-se continuado a distribuir por lavradorcssemente.se mudas

das plantas que p jardim possue.
• 

Quer como passeio publico, quer como estabelecimento de acelimação de plantas,

carece de muitos melhoramentos, para os quaes é insurticiente a somma destinada
"ãs suas despezas. #,
*" fSendo entretanto urgentes a construcção de um portão para a frente do jardim,

e a de um pontilhão, bem como diversos concertos na casa em que se accommodao os
-trabalhadores, foi autorisada para eslas obras a despeza de 0:000#000.

_._ <¦.••._••

,M Jardim do Passeio Publico.

Não se tendo podido levar a effeito, por falta de meios pecuniários, nenhum dos

melhoramentos de que carece' este estabelecimento j não houve alteração no seu

estado.
-V-Bos^relatórios apresentados pelos meus illustrados antecessores, e ainda no do

anno passado, se achão expostas as suas principaes necessidades. A essas exposições

I»e^refiÍ5Q.rT''rii^''.;ri';'it'?'io'i "_n w(i wv>yÁm<-?u :-- y>y'< ifiúiiytèf*-)
^Apenas se tem tratado do que é relativo á conservação e.l|n|pez$H.> y->i< •., ,..,

Com o fim de diminuir a despeza de 4:9280000, em que importava aüluminação
do jardim> tendo o governo entrado em novos ajustes com a companhia da illumi-

liaçao _. gaz, estabeleceu-se o systema de queimar por contador, alterando-se o
"contracto celebrado em 29 de novembro de 1854, pelo qual era obrigado a pagar
iriteeraimente, sem excepeão de noite alguma, a illuminação do numero fixado de
lami>eoes. v ~;.h 

f
Àctualmente, diminuido esse numero, que se reconheceu ser excessivo, e sup-

primida a illuminação nas noites em que se torna inútil, a despeza do gaz effectivamente
consumido fica áquem de um terço da somma a que montava.

Todos os gastos reclamados para estabelecimento do novo systema de illuminação
ficarão a cargo da companhia. O material existente foi-lhe comprado pelo governo
pelayqüantia de 12:000#000.-! rfí||}Jy.íí0r,
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Navegação por vapor costeira c fluvial

%.»*

Companhia Brasileira de Paquetes por vapor.

Depois de ter-se o governo habilitado por todos os meios a seu alcance para ava-
liar o estado desta companhia, cos termos em qne devia nsar da autorisação do art.
2.* do decreto n. 1,041 de -14 de setembro do anno passado, innovou o respectivo
contracto, segundo as condições que acompanhão odecrefo n. 2,513 dc 17 de dezenr
bro ultimo, ouvida a secção dos negócios do império do conselho de estado.

. A subvenção, que por viagens redondas era de 27:000^000 na linha do norte, e
de 8:000fl000 na do sul, foi elevada a 32:000|000 na l.\ e estabelecida quanto
á 2." pelo modo seguinte: 8:000#000 ao porto doRio-tirande com escala pelo de Santa
Catharina, inclusive o serviço de conducção" de malas e passageiros alé o de Porto-
Alegre, e 12:000#000, extendendo-se até Monlevidéo.

Companhia Espirito-Santo.
H ..i1

l I IJ íj

-•- ' i li-v*

ÚiÍÍ'SÍiÍk:í€ ¦. . .:.

¦''¦'¦''.¦-

O serviço da navegação a cargo desta companhia, entre os portos do Rio de Janeiro
e S. Matheus, tem continuado com regularidade. ; q ^ mim ím 1^^1:4 mm$

Attendendo porém o governo á representação que lh§ foi dirigida expondo as
difficuldades com que lutava a companhia, fez-lhe as seguintes concessões por de-

creio 11. 2,063 de 6 de julho do anno findo:}hyu^;)u ,; Jujiioí^ ^é.^L.;o,^i^r
Prorogou por 12 mezes o prazo, findo em 23 de junho ste 1859, dentro db;

qual devia apresentar os vapores com as condições estipuladas no respectivo contracto,;

Alterou a tabeliã das passagens e fretes;

E ao mesmo tempo acerescentou a obrigação de tocarem os vapores, 'étiíj

as viagens, no porto de Piúma, logo que a desobs trücção do Rio-Novo perniittir
o transporte de produetos em pequenas embarcações.

.'.,. ¦ ...... ...... X::4:i(jxuiír.x. \ ;/r> x x(MíÜ(B ftb 0â*f9} d^í ^íí-.fAOl^pii- ^ÍÍJobfíííütí^.

Empresa de navegação entre os portos do Hio de Janeiro eCaravellas,

.Kf

<V.~(Tfí-Í07Oíí Chi í.S ¦,í.íi'í 0.1>S1íI'M^.v í,».í ..? ? J .****¦

í-ix'1

'•'¦íAV; ítlwHííf ¦o*:
; i ™-'í i í'|.» í

¦*VJ í-w.-.."K'..

, Esta empresa tem satisfeito aos encargos que tomou, não obstante haver soffndõ a

perda do vapor que fazia o serviço da linha.

¦

,..

:XX:Xir.':'XX-:}'XXy

: y&.
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Empresa de navegação entro os portos do Uio de Janeiro è Santa Catliarina.
j i í í.»! ; j.- n n .,!. ¦ i

f ,; i ¦*! . ' j . « í •; : £ | <: 1 h i 111' 1311 -1 f» i * < * g » 1

Por decreto n. 2,4.0 de 18 de agosto do anno passado forão approvados os
estatutos pelos quaes devera reger-se a eoinpanhia que o empresário se obrigou a
organisar.

Tem havido queixas e reclamações con Ira o serviço feito pelos vapores desta linha.
•*0 -'governo tem tomado medida* a tal respeiIo*. . h v

í IoíMèlSa Companhia Bahiana.
000W0O.S (>b oúirJp o oh • rp -• • • ¦'"'

Não consta que tenha havido irregularidades no serviço.

Companhia Pernambucana.

Em virtude da autorisação conferida ao governo pelo decreto n. 1,044 de 20 de
sétèmbrbTdô'anno passado paira conceder a esta companhia um empréstimo de
300:000^000, foi celebrado o contracl.o approvado pelo decreto n. 2;!)Í-FW44!
de dezembro. Hegulando-se o modo deiealisar este empréstimo; alterárão-se ad mesitio
tempo algumas das condições do decreto nf 1,113 de 31 de janeiro de 1853.

?0§H$Í®ê Bíeq arii^íèMaa^lBBfiòíi OTtófílaífíoo o fho^^dfaíijjsixis iíOTlnb òntsVo^ 0
9'_&ti3^'$b os^L^h efe fc ¦¦'tn ofóna^ rt-ft !_/• ; v aii^ãfo íÔcíbí 'j&i ifôBJtèvân á résNavegação costeira entre os portos de Betem e da 1 ortaleza.

as**xfaf--í__í*é8B à| ^r". ofwn-irt^-H /íidlol ab i)t*ío.S • íK|.bt! '>n ^fJíf/ ^bisíj frfe.89 mA~

^B?3#feS ffÔ1 9íji_ n'i»oj ofVuwfYiqije .,^0/ k obillf-.indi.fr. hv^.Bfjft o : OÍOBltíí0t>Jo& tó#J#tDeu-se começo a esta navegação, nos termos em que foi contractada pelo governo
com a companhia fluvial do Maranhão ; a qual tem actualmente em serviço nos rios
Itapicurú, _V_éarÍift^

¦ ¦ 

*'0h$bii> bb siiã& jú}X%hdo íifas 6íríxíbíícjto_> r-»Í?l_ífT-èi'i:p,:;fí ,'OiMifô-Mfí s oosfíioo 3^oT
Companhia de Commercio e Navegação,do 

'4«^^9i^?bjv9taoi/i 
sf>

" . . . r' ¦

A qot^oij ob üBoswiqqB f> ^bill^ífidífí- o/nu) ^}l:?ií *» rfuu;y6&8#q yh _élíod<sí ?_&
Tem sido cumpridas as condições estipuladas rios contractos entre o governo¦\e esta companhia.
Com ella celebrou o governo -dd«Fckl ¦* ^.41»âf»de;|âlho do anno passado um con-

tracto, pelo qual se obrigou a auxilia-la com a quantia de 10,000 jpesos mensaes
para* <^m$m® na^egagpo-de^dcK íllaíbatiega/>hponto» «rtden ítermina^a^atèíebio^ do
Hu#|Iaga^de^^^ metafcdi: Gomeçouio^ervifddesta norfinba em

.janeiro do corrente anno. uh:\^m\ oíutr ob *mdr.iohv. M> Of $h _4íM f vh 4m

\ 
i 

*¦ ¦.

L'>' ¦
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A companhia propòz ao governo elevar a 12 o numero das viagens na linha de
Manáos aTabatinga mediante umasubvenção addicional de 9:000#000 mensalmente.
Esta proposta foi ultimamente acceita pelagoverno,

¦. «

.

Rio Parnahyba.

A companhia que se formou para estabelecer neste rio a navegação por vapor

desde a sua foz até á capital da provincia do Piauhy, na distancia de cerca de 90

léguas, tem-na mantido regularmente com um vapor que faz 2 viagens por mez.

O governo, em virtude da disposição do art. 3.° da lei de 5 de setembro
de 1857, resolveu continuar a prestar-lhe por emquanto o auxilio de 2:0001000
mensalmente.

*" ¦ 

* 
. 

~

É também subvencionada pelos cofres provinciaes.

Rio de S. Francisco.

,n *\h Í40 1 ri f*.!oTX-»"i) oím oty\%* - !i>- ftfrrèsfaíoo
Grande parte das plantas deste rio, levantadas pelo engenheiro F. Halfeld, está

j£ JiMog%ljad^
•*" "' -.. í" '.'-.' 

'£:

Brevemente se achará concluído este trabalhou òfio-m o

,Cc8l.i.í>f):"iníon8i'yb jLÊoKXll.j »n oh'mh ohymihim:ynl y.
O governo entrou em ajustes com o conselheiro Gonsalves Martins para estabele-

cer a navegação por vapor desde a cidade do Penedo até.ávilla do Pão de Assucar,

com escala pelas villas de Traipú e Porto de Folha, achando-se ja assentadas as

bases do contracto; o qual será snbmettido ávossa approyacão, logo que fôr celebrado.
ifl'1 I Sitia *tJ-;j1.í. -J"> &.*-©•» fXs ¦*.¦¦¦' ¦*• 1* ¦ '¦ ¦ ¦ ¦•'•J }-.  "• U

tài êoa oolrm im -unoralijutois inoJ Mp " : oMowl'" of. ísí^íj ¦;-- &fe¦-¦ _
* 

ifi)í„!Compa»Wa de navegaçãod^Alito Paraguay. ^

Teve começo a navegação, a que esta companhia está obrigada, entre as cidades
. Iftff-^rffhfv nfi n?_?__B_ftíLYrr./ '* iilfrfd0íl0Ocl fMÍ l^i» ' • <-M:

de Montevidêo e CüVaba com escalas.

;

As tabellas de passagens e fretes forão submettidas ,á approvação do governo.
yymyv. O hííiíi yym\nm'yü «>bsiní|.Ufttí ->>.",!!).!<!:, -ü woUtHi!,

, 
' A •' ! ''' i ri a £»VírO. ' 

'•

y;y ffíü nb^RK on»R ob (Hiiliiõ.Jcqnitinhonha.Mrf^ng o -"*">•«- ¦'

¦ríe?.u9Dí rio^Kj! 000,0i <*h ««Suenp <fi nio'J Bl-fiHi/rtfi 6 m>$ntio v '- ¦

tJtòÉ«consta^a»gowrnoqueiíenháaiwdacomeçado a>havègaçãO deste rio, contractada
sob as condições annexas ao decretou. 2,24Mad .^ desetembro de 1858, e ápprovadas'

pelo de n. 1,044 de 20 de setembro do anno passado, ! ' :'

¦''. yy 
'¦"'.;;'";'; ': .:[':''¦ -':-'-'y . ' '.'-'. '-','*-:'¦>*--C^!

¦
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Kio liete.
' " . .. tf; ¦ 

:

I 
'"¦ 

,. tf. - i '* 
*

Formou-se na capital da provincia dc S. Paulo uma sociedade com a denominação
de—Dous de Dezembro — , destinada a estabelecer a navegação por vapor nos rios
Tietê e Pinheiros entre a mesma capital e certos pontos, podendo eslendè-la a outros
pontos desses rios c seus aftluentes. Propõe-se também a promover o commercio e
colonisacão.

Seus estatutos pendem de approvação do governo."s* 
tf.* *.: •

¦ , tf -

Bahia do Rio cie Janeiro.
¦ ¦ 
«í.' . -'»: -

*

Organisou-se a nova companhia que se propõe a estabelecer uma linha de vapores
para transporte de passageiros e de cargas, entre esta cidade e a de Nictherov.

•j
í J. * t • •- ¦ i *

• • ¦ *

:.•;..:-.>ül}>.íK>3 A «-A-A'/ :-" ¦•, - tf: 1

Instrucção publica.
'"flftflf filV « iíA)'} i )"\ /* i ' . tf " i *"'

§ 1* — Instrucção superior.

Asquatro faculdades forão freqüentadas no anno findo por 1,148 alumnos,itèr- '
tencenuo;;)j], tuol ^^s^i^ in f ^riir^in r"i! tf- '>*!??!;;'w$ m*

¦..'" i. •'¦'¦- tf ^

A!Faculdade de, Medicina do Rio de Janeiro . . . . . .130' ... l'ítftf- .*; >Aii]\\lU'íAA>< ?\)\\ 'J>.?.p| _ .-' tf -¦ '.^'tftf', •«;•¦: i 'íi : •'••; ÍJJiVjjÇ)} da Bahia . . . . . . ./'";¦ 159-/» de Direito de S. Paulo . . . . ... 428 ''»£ tfúísK} 'ú^mií nv) ííiMmgtfilí. ^ |fj Rec^ rl'?':'Axi 
':'>íi'1 'MjÁ31 ' '''í'u'; l ' "

^btf-^l-teíq . ííií.Ü» ""Tf Kimlflb"* O.í!,^ - • 'JU .rrUMilí. í>j-i - ^;<tf tf;íi'Vtf''"tfi . ,AAr -tftftf'. :'•/•:,/:.-.-/ •

Concluirão; os, estudos .-20j5i sendo. .•;. ia %(. m , ríW^ r
•tftf ^FácuMade dé! Medicina do Rio deJaneiro v í . tf. . tftf 39 ;
m^:Ã.^:-lf^Mf ^^hnh^^t ([£[ Báhk tyi . ;- 

-; ¦ -^ . f" - ',,! . ai!., ^ 
;; -tf-tf;

-™gf$p>]^^ s; 
Paulo':.;¦';SVríS^í.1' i ^fJ?&^«O^í -», i)(,»Ít^f) !!<$» Reòife (i '- tf; tftf .-.i-;j ¦'_'-'; ":,v -48tf:-;i;:':;^f';:;

Os mappas e. as minorias histoçicas (annexo G) contém informações e noticias
minuciosas "acerca"Ws ml^ancÉ.TOÍslfocrarréncias. tf r — •* «

Nenhuma alteração houve no que respeita ao systema do ensino, eem todo o
èrviço se manteve ordem; ei regularidade; • - tf , tf tf > tf

; Contra,,-|ifj|s<íipíí^a dpljiíiq^Q^xim alumno da Faculdade da Bahia, e foi punido"-'aresjíecti^poijgre^ação;, 
,,, ^...s .-Pf ...; .,....' , „,, . ...^m,r,. ..,r

O ensino pí-atiç^-na^facilidades de, Medicina .continua a soffrer por^ta .4 la-- .
¦ '¦''."¦'

\ tftftf 
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boratorios c gabinetes bem organisados, e de outros estabelecimentos nccessorios,
tomo hortos botânicos, enfermarias de maternidade, etc.

A somma* de O.OOOjjfOOO. destinada para tal fim pela Lei vigente do orçamen-
*tor não era suíficienle para satisfazer a esla necessidade. Entretanto o governo a ap-

plicou pelo modo mais conveniente, á compra dos instrumentos e'objectos4Í de
que mais se precisava. f

A quantia de 2:000#D0ü, lambem applicada pela,mesma leiáacquisição de livros
para a bibliotheca de cada Faculdade, deve ser conservada nos orçamentos seguin-
tes, afim de que se possão ir enriquecendo gradualmente. Conviria além disto que

»ge destinasse outra quantia para assignaturas de jornaes e„ revistas scientificas, e
.^publicações de natureza semelhante.

Com o exercicio do 1858—59 caducarão os créditos de 50:000^000 e de 60:000#000
concedidos pelo § 7o do art. 16 da lei 11. 939 de 26 de setembro de 1857 para a
construcção de edifícios próprios para as Faculdades do Recife e do Rio de Janeiro.
Convém que estes créditos sejão restabelecidos afim de levar-se a effeito a construcção
desses edifícios, cujas plantas já se achão levantadas.

« .. . - *

Estão providos todos os lugares de lentes, e os de substitutos, á excepção de um,
na?faculdade de S. Paulo, o qual já está em concurso, e outro na do Recife.

.Quanto á classe dos oppositores nas Faculdades de Medicina, difficil tem sido a
.sua organisação, por serem pouco desejados estes lugares. Por vezes tem acontecido'
íserem postos a concurso, e nem um pretendente se apresentar.. Parecejque duas
causas contribuem para este resultado: a existência da classe dos substitutos easpe-

<quenas vantagens que são ligadas á posição. ;<| x
Tendo a experiência mostrado a conveniência de se alterarem em grande parte ãs

disposições das instrucções de 12 de maio de 1856 relativas á aula pratica de
pharmacia, o governo as substituto pelas de 4 de janeiro ultimo ^anttJB.-í-O ^Ct)^1-rf -f «^>^.^^

Por decreto n. 2,579 de 21 de abril deste anno foi apprpyado o modetopqraí as ves-
timentas que o director, lentes e mais empregados das Faculdades de Medicina devem
usar nos actos solemnes, na forma dos arls. 339 e 344 do regulamento' complementar
dos estatutos, approvado pelo decreto n. 1,764 de 14 demaio.de 1856,

Xf

:' /7;''7^7ÍÍ;

í % 
'¦

§
•* i.í-:

•n-Js*

Iiij_ (ruccao primaria e secundaria do municipio da Corte.
s»í * i i.y i ti r

¦trwiP * \ 7'JV í ? h Yf.V.VuP» ii

k%' 7 v';7

W -'

^fSfesté ramo da instrucção publica não tem havido alteraçad notaveilif
O governo não tem podido levar a eí^

melhoramento, porque a execução dellas exige despezas para quê áe:Mó acha auto-
risádo, As mais urgentes têm sido indicadas nos reiáttíMos dósannos passados.
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Derão-se entretanto algumas providencias tendentes a regularisar melhor o serviço,
o continuará o governo a empregai* nesse intuito todos os meios de que puder
dispor.

O relatório do digno inspector geral (annexo H) contém minuciosas informaçõe*
sobre esle assumpto. „ ,., . . !if ,,;*

Academia Imperial de Medicina.

Tem continuado esta academia a celehrar regularmente suas sessões, nas quaes
se apresentarão trabalhos importantes, è se ouvirão discussões luminosas sobre as-

X

sumptos scientificos. ,
A publicação do seu periódico intitulado Annaes Brasilienses de Medicina tem-se

feito também com regularidade.

Instituto Histórico e Geograpkico Brasileiro.
ri * « *-, * 1

â •.
• it .H!

Proseguindo este instituto em sua importante empresa, sempre com o mesmo
zelo e dedicação, dos quaes dão testemunho os seus luminosos trabalhos e os meios
empregados para adquiri^ historia pátria, faz-se cada
vez mais digno da protecção dos poderes do Estado.

Suas sessões forão celebradas com a maior regularidade durante o anno passado,
tendo continuado a ser honradas com a augusta presença deS. M. o Imperador.

Por decreto de 2 de março do corrente anno foi approvado o figurino que deve
servir de modelo para o uniforme de seus membros effectivos.

:IK S»»í h' $'*.t ?i'ãXH'í- **: ' H *" fá/'Rk\\) f
Instituto commercial.

s ..' .< 
¦ 

.> j

¦

A experiência temrrnoétrado que este estabelecimento não pode preencher o seu
fim sem: qüetàe fa!çao áígümaé alterações no decreto n. 1,763 de 14 maio de 1856,
que o reformou.- ^fíéíftíí ^imtíikê^m' (-é H^Uémm^út mn^w^mís^ •;*;.-¦¦;

Esta necessidade, yiípostá ribs rélatoriófe do commissario do governo desde o que
foi apresentado em 1857, e se acha annexo ao do ministério do Império de 1858,
tem sido re^

O resultado «dois dxátneé feitos rio fim do anno passado, e o facto de se terem
matriculado no corrente só 4 alumnos, dos quaes 3 são repetentes, vierao ainda
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mais provar que é urgente providenciar afim de que nao continue semelhante es-
tado de cousas.

Trato de tomar medidas neste intuito, modificando em alguns pontos o citado
decreto. ... *t.,

* U í ... - •'

# >* V i . .

i
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Imperial Instituto dos Meninos cegos.

Conta este estabelecimento 24 alumnos, sendo 16 do sexo masculino, e,8 do
feminino.

Sao naturaes: 13 do municipio da Corte, e da provincia do Rio de Janeiro, 4 da
Bahia, 3 de Santa Cathariria. I de S. Paulo, 1 de Minas, 1 do Espirito-Santo, e
1 da Prússia.

Continua a ser sàtisfactoriq o seu aproveitamento nas diversas matérias do ensino.
Àugmcntou-se a bibliotheca com 22 volumes impressos em pontos e em caracteres

ordinários, além de outros que forão impressos na lypographia do instituto, e 23
peças de musica.

O edifício carece de reparos, sendo urgentes os que se referem â sua segurança
e ao melhoramento de suas condições hygienicas. Não tem sido possivel porém
attender a esta necessidade, por falta de fundos destinados para tal fim. .

•'. r>~'\ **.»"' ¦<'•'¦ t< ......"- -' |(| fífi'1 :'..-- ' '. '{ÍI . ' 
j i } í . t i í '-''*i ,•¦< ¦' T

, %&&# :>aA gódted-álf ^oíülIíW:! •¦•¦ *(> DjiiiiJiXiSlÃSÍ Cíilb òèftMT) boB sõBsBoibsí) > olxi

- - "^X. ¦ »«^ «^ instituto dos Surdos-MudoTpí fíu- f?ffl;•;. ' ,:! OD HW>bóq ííOD ÜBí)5SÍ0rí,q fiboffglb giÇfíí S;|

&I*èi&6.(| tófíi! 0 Slfi-BIfil) sÍj.jí-ivmí: \; :": MÍ&Hi a íííOQ' è&fóld^fetó dMol fc.98éè9í2 ^irò

Existem actualmente neste instituto 17alumnos.' Étn-geraié sátisíáctorio o seu
aproveitamento1 nos estudos a que se applieão:' »*> ornai sís !í 9 b oJ«%<> íoI

Comquanto diminuísse a renda eventual do estabelecimento 100 ^etewso do anno

passado, pôde manter-se todavia o equilíbrio entre a receita e a despeza, mediante
a mais rigorosa economia, t^^&mmm iiti^iivid. ÍÍM r*ll1llI«*.J UJ..ilJ.ll'CtllI í • j ^ £AA<tfAAA

A sua divida, cuja amortisação se continuou a lazer, achava-se reduzida a t>UU#UUO

no fim do mesmo anno.
JS,: Mas os ffracos recursos de que dispõe, e que. apenasirçqmpftrt^o)asjdc^fz^ actuaes,
nãQ permitem que o, insti tuto ganhe maior j despnwlánien^Q. ,u MP; i-flÜ p ^ mSn9s
sejão satisfeitas algumas necessidades de reconhecida urgência, .yomiüh. o a-m
..^A.xe.fjeite procedente da subvenção e pendes do, gpver^^perjaj^dura^fe aquelle
.anno^lpi de.^:.333^272va,,:71.^1 -ui> oü oxèiuu> ^íb*> lh ** ,Tg8í üj4j o{>fíiaywuB -a-
'A 

O fundador e director ^§§^tólÉl^Í%íÍW9jd^^ Él^tpfif^ffft
se tem dedicado, constantemente ap .desemD^nHq.d^.spí- dj§cilf encw^riígpresenta
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SO
a necessidade sér elévádá a 11 :00tyn00 a subvenção ahnüai lixa d, 5:000^00s
que é prestada pelos cofres públicos.

A applicaçãò da somma que pede seria a seguinte:
As verbas—Alimento, vestiaria, e mobília 2:000#00ü
Ao pagamento de um professor, e de unia professora com habilitações

especiaes . .. 
 

. .7 . . . . . .. 2:400p)0
A um capellâo, professor de religião .  800#000
A um inspector de alumnos ... . . : ... . . . 400#000
A um medico. . . .  ...,- 400#000'' 

. >im 6:000#000

Parece-me attendivel esta solicitação. Se não nos é ainda possível elevar este esta-
belecimento ao ponto a que têm chegado em outros paizes instituições da mesma
natureza, cumpre ao menos melhorar o seu estado dando-lhe o que é indispensável.

-fi .... ..

Academia das Bellas-Artes.
. \y\l fí*.IJj* ¦_ .- ' ¦- *'i *-'IfX «t.í:vÍ4
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O relatório do seu illustrado director (annexo I) menciona os factos mais impor-
tantes, suecedidos no decurso do ultimo anno, os quaes demonstrão o melhoramento
que vai tendo este estabelecimento.

Pelo decreto n. 2,424 de 25 de iiiaio do.atino passado realisárão-se as idéas, que vos
forão apresentadas pelo meu antecessor, de dividir em dous cursos o ensino da academia,
e de tornar livre a matricula de diversas aulas, sendo gratuita a freqüência de todas.

f Era este o meio de fazer profícuo o ensino industrial creado pêlos estatutos: ea
afluência das pessoas que têm concorrido ao curso nocturno prova as vantagens
que já se tem colhido desta .reforma.

; Çontinuâoa ser habilmente restaurados os preciosos quadros que formão a antiga
collecção da academia. li

: Do mappa que acompanha aquelle relatório consta o numero e aproveitamento dos
alumnos que freqüentarão as aulas.

¦ «• * 
.

orio de musica.
• '.*.* f í- í i-'i àt ií -., i. :: '¦ à .»¦--*.¦« x , .
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Nas ^fentes aulas deste estabelecimento estão matriculados 131 alumnos, sendo
48 do sexo7feminM.1 ¦V. ¦•-iV<í' .tyj >'.'/,?..*.-.si

. -tj., ,,'";,.:','iff

;X:"'

iíMíK1!^. ÍCJl$&9.^ luitos dos alumnos tem sido
premiados.
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O nensionista que se acha em pariz tem dado provas de grande aprpyeita-
mento.

Duçante o anno lindo foi o patrimônio do conservatório ausmentado com a quantia
de -11:1 OOlíOOO, produeto de uma loteria. K a nona das dezeseis que lhe forao
s», * >.j íí^Dííp 

*'" «f. x . m . 1 .. (, >*'$¦; ofnO*ÍU ¦*•* 8'J< ¦ • W*1 1

¦

concedidas.

Esse patrimônio compõe-se de
54 apólices da divida publicado valor de 1:000#000. . .
Dinheiro depositado no Banco Hypothecario. . mmmk ;n ; .
Dito » no cofre do conservatório. . . . . . . . •

Somma.*

. . 54:0000000
32:800^482

t705£50
lTÍ5Ò6fl_3-

A receita do conservatório, procedente de juros destas apólices e dinheiro depo-
si tado no banco, é actualmente de 5:336,8033. A sua despeza está orçada em
5:000#000.

Por proposta da directoria ordenou ultimamente o governo a compra de mais
dous prédios sitos na rua da Lampadosa, contíguos ao que já fora adquirido para

çQjp§trucção do edificio próprio para as aulas do conservatório.! 
Estes prédios estão ajustados, ura pela quantia de -10:000^000, e o outro pela de

6:000á000, que serão pagos pelo patrimônio do estabelecimento.
m\U ahironi ' W\ '•'¦'¦¦ $"¦'#] íxí^í'" "'¦:¦ ;• ¦ ny ún --> y-Vi&i : U rt*

Conservatório dramático.
' > *v "í . * '*'..,*, 
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MtíãQjtem sido possível a esta associação, por insufficiencia de recursos, dar a

seus trabalhos o desenvolvimento que conviria para corresponder cabalmente ao fim
«ii". —¦

_ «¦

a que se propòz. yié -'••-¦'^Efle se tem limitado á critica e emenda de peças submettidasá sua censura por

lex|50 que lhe forão apresentadas durante o anno .todo, obtiverão approva-

ção 235. .. ¦..*."..;---<...-<..•

.J y.M Xrt
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Ò seu estado é o mesmo que tem sido descripto nos anteriores relatórios.
Por um lado a exiguidade da somma votada para as despezas deste estabeleci

mento, e por outro a acanhada capacidade do edificio ohstão ao seu desenvolvi
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mento, e até ao conveniente arranjo e exposição de grande parte dos objectos que
possue. .

O meu illustre antecessor ponderou a necessidade de se destinarem fundos sufli-
cientes para se promoverem os mais urgentes melhoramentos, sem os quaes o nosso
museo nunca poderá progredir. ,i

Peço também a vossa attenção para este assumpto.
Os trabalhos concernentes á conservação e á classificação unicamente forão os

que se executarão no decurso do anno que findou. ^
¦*, ¦.-..¦

Differentes pessoas offerecêrão alguns objectos ao estabelecimento, e a esles se
limitarão as suas novas acquisiçõeg.

4 I *

I t | I $ 'íí i I I l* T*.? - i*'4 ' i ,»' ¦>¦ í li

Bibliotheca publica.

O serviço deste estabelecimento tem sido feito com regularidade.
No decurso do anno que findou foi freqüentado por 2,920 leitores, os quaes con-

sultárão 5.103 obras.
Por doações feitas por parte de alguns governos estrangeiros; pela Sociedade dos

Antiquarips do Norte, e por diversos particulares, adquirio no mesmo período 145
volumes, entre os quaes se contão obras de notável merecimento.

Muito convém preencher-se a falta que ha nesta bibliotheca de obras antigas
relativas á historia do Brasil e da America, e ás línguas indigenas; bem como de
cópias dos manuscriptos concernentes aos mesmos assumptos, que se achão em
bibliothecas éltóng^^^ ^M^^mm Mím^mr^n

Com o dispendio de 3;000p00 annualmente se conseguiria formar em algum
tempo eollecções de taes obrasse-trabalhos, fazendo-se simultaneamente acquisição
de livros e documentos que se tem publicado sobre a historia e ethnographia, e
completandò-se %s côllécçõés de memórias acadêmicas, revistas e jornaes scientificos
cujas series estão interrompidas, ou muito atrasadas

A necessidade de se organisar um catalogo completo e systematico das obras
existentes tíà bíibliothéçáí%:iíe maúfiífesta Urgência; mas o governo não pode tratar
il^Ç^Pg^WilflfSS Imm ás despezas que exigeum trabalho tão límgtf e||n|» qual, como já foi observado, deve ser encarregado
a pessoas competentes, convem^nimeiite retribuídas.
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Commissao seientifica.
ií.i I jf111 • y.- \ '

1%' yyyy^á {í? IY\ y.í.

Em meiados do anno passado tiverão principio com regularidade os trabalhos de
exploração na província dò Ceará. -

As secções de que se compõe a commissao tomarão direcções diversas, segundo •
o exigia o fim especial a que cada uma dellas se destina. .%./, ,, . .

Grande parte da provincia tem sido já visitada e explorada, e, apezar das diffi-
culdadefc com que lutão as secções, provenientes da deficiência de recursos no inte-
rior do paiz para o fácil desempenho de sua empresa, têm obtido resultados que
se podem considerar satisfactorios attendendo-se ao curto espaço decorrido até á
data das ultimas informações. .

Pela secção de botânica forão colhidas e convenientemente acondicionadas mais
de 4,000 amostras de plantas, entre as quaes ha para cima de 300 espécies; e se
prepararão 150 debuxos, acompanhados de descripções, e de grande numero de notas
acerca das propriedades medicinaes daquellas plantas, e de suas applicações á industria.

A secção de geologia e mineralogia tem encontrado jazidas de differentes mine-
raes, algumas das quaes lhe parecem ser de grande riqueza. Entre essas menciona
as de ferro como sendo da melhor qualidade conhecida. Tem observado muitos
indícios de minas de carvão de pedra. A escassez porém do tempo lhe não permittio
procedera experiências. ymij- m {rüm

A de zoologia tem classificado muitas espécies; e espera poder apresentar uma
collecção completa da parte ornithologica da provincia, para a qual já possue mais
de 500 exemplares. uíyyjm <im-&jh %npouw Y^qryy^-,:. v h mh -vk.-¦

Quanto á de astronomia e geographia, convencendo-se o seu chefe, á vista de
embaraços em que se achou, de que era impraticável a execução simultânea de
todos os trabalhos encarregados a esta secção,;julgou acertado começar pelos que
pertencem á sciencia pratica, como de mais immediata utilidade. , i> S >y
¦i :., [X jj i.rf,;, yjy.y.y}y: 7;'- •

A organisação de uma carta descriptiva e itinerária da provincia tem sido o objecto
dos seus primeiros trabalhos. Grande parte dos^elementos e dados necessários se
acha já colligida.. Mm -g 

,mm^ ,l? y y,yy£yy. ... .
A de ethnographia tem-se occupado com exames e estudos estati^ticpS;, e com a

collecção de documentos históricos. Pelo que respeitaaos^ indígenas, neflhi^m tra-
balho tem podido fazer, porque os primitivos habitante^ jia{ prpvinci^ ^sappare-
cêrão, ou confundirão-se na massa gerai da popidaçao. nr -

Tendo os trabalhos de proseguir no corrente anno, logo que a estação própria
o permittir, é de esperar que os seus resultados correspondão ás vistas com que
foi creada esta commissao.

t 'V- v ¦ '¦ ":- '¦¦¦-... .¦¦•¦, -.y ??
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Thealro lyrieo Fluminense.

No dia 4 de fevereiro de 1861 terminará o prazo do contracto celebrado com a
empresa que se encarregou de sustentar uma companhia de canto neste theatro.
,v Durante o anno findo forão cumpridas regularmente as obrigações estipuladas.

.....

Extrahirão-se as 36 loterias concedidas á empresa.

Imperial Academia de Musica, e Opera Lvrica Nacional.
«

¦ ^"** 
¦ ¦ ¦

Já o meu illustre antecessor, como declarou no seu relatório do anno passado,
tinha reconhecido ser inútil a sustentação desta academia, 'visto 

que existia outro
estabelecimento de idêntica natureza—o conservatório de musica—.ao qual conviria
antes dar mais desenvolvimento.

Pensando do mesmo modo, e tendo findado os contractos feitos com os professores
émais artistas que compunhão a academia, o governo resolveu extingui-la, o que se
realisou ultimamente.

¦ 
i '.• i

Repartição geral das terras publicas.

Tem continuado esta repartição a prestar valiosos serviços nó desempenho não só
das funeções que a lei de sua creação e o respectivo regulamento lhe designarão, como
dos encargos que por conveniência do serviço lhe forão posteriormente addicionados.

Deixou ultimamente o lugar de director geral, por ser nomeado para outro impor-
tante cargo, o conselheiro Manoel Felizardo de Souza e Mello, tendo sempre prestado
ao governo a mais efficaz e desvelada coadjuvação. Passou a substitui-lo interinamente,
na forma do regulamento, o official-maior bacharel Bernardo Augusto Nascentes dè
Azambuja, que tanto nesta qualidade, como quando por diversas vezes ha sido pha-
mado á mesma substituição, tem dado provas de sua habilitação e zelo.

tt
• . f*p^p^,£968 espécies,

rim todas.,as8 provincias tinha o^^
porém, mostrarão que^uinas pã%pestavão ^seíyiçQs que ^pip§nsassem(1asMfle.*-
pezas que com ellas se fazião.

¦

¦
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Por esta razão forão extinetas, por decreto de 14 do mez findo, as que existião

tfas províncias do Amazonas, Piauhy, Ceará, Parahyba, Rio-Grande do Norte, Ser-
gipe, Maranhão, Rio de Janeiro, Minas-Geraese Goyaz.

Aos presidentes destas incumbe actualmente exercer as attribuições que erão
éòftferidas aos delegados do director geral. b & -v ! í r t

flití íí ?"Í*ÍMedições c veadas de terras publicas $ legitimações, revalidações, e registro
das possuídas.

Aos oito territórios medidos, demarcados e descriptos até á data do ultimo rela-
torio , aecrescêrão dous, sendo urn no município de Cananéa, em S. Paulo, e
outro no Paraná, contíguo aos dous já medidos no Assunguy.

Pelos motivos expostos no relatório do director da repartição geral das terras
publicas (annexo J), ordenou o governo a extineção das inspectorias geraes de
medição de terras nas provincias de Santa Catharina, S. Paulo, Paraná, e Alagoas.

Convindo entretanto zelar as terras devolutas que por sua posição e qualidade são
de mais fácil venda, e melhor se prestão á colonisaeão, determinou que nellas se
procedesse á medição de perimetros de territórios, ou de porções de terrenos pu-

l blicos contíguos aos particulares, legitimando-se ou revalidando-se ao mesmo tempo
as terras possuídas, que estiverem no caso de ser submettidas a taes formalidades. .

Para «este fim, e também para a medição, e demarcação de prazos, ou lotes de
terras, destinados á venda nos núcleos iá formados, é ciii outros que se vão crear,

c* % '
existem em differentes provincias commissões especiaes.

Têm proseguido os trabalhos preparatórios de derrubadas, arranchamentos, e
outros, dos quaes fez menção o meu illustre antecessor, para a formação de peque-
nos núcleos coloniaes nos territórios do ítajahy, Iguape, e Assunguy. Espero que
para estes núcleos possão ser enviados os primeiros colonos que chegarem.

, Não têm sido alteradas as autorisações dadas a diversos presidentes para ven-
derem pelo modo mais conveniente a particulares, que os quizerem aproveitar para
Y-'\' ii * ¦• r^ •¦¦%::' f 7'. í|YY '-Y ; * fy.it 11 | iWió*)' ' 'j \: '¦'• '''¦•'I -i *-) X í'' i Ú Y - ÍI : -' ' Y ' ; ¦ ¦ 7-¦.a lavoura, ou creacão, lotes de terras nos territórios medidos, e isníaltiieiltè terrenos

;<¦»•'; i i ¦ \ 
. ' ' ¦• : - ; f ! *~H f * : : ' '"'.'• "1,1 * .' : ,' '"¦•¦:devolutos existentes em quaesquer pontos das provincias.

Contractára o governo no anno passado 
'-os trabalhou de levantamento dè plantas

dos rios Itajahy-Assu, Itajahy-Mirim, Luiz Alves, e seus afflüehtes nas proximidades da
colônia Blumenau, e, além de outros serviços, a medição ide uma linha do alto
Itajahy-Assú até o Itapocú, ao sul das terras àè S. A. o príncipe de Joinville.

Mas, achando-se esses trabalhos em metade pouco mais ou menos, entendeu
o governo irnpériai ser mais convenitote ató# iritéréss^sd^
pendidas no relatório annexo, resciàdif tal tíoiitràttílo; ^é êWtmí éifh tímoi ajustes para
o levantamento da planta do rio Itapocú. o&raá s? s^sífe a? 3 s« 77

:. -77i"7 7-i-^'
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Tem-se recebido novas informações acerca das terras devolutas e das posses, ses-

marias, e outras concessões sujeitas ás formalidade, da lei. O governo continua a

empregar todos os meios a seu alcance, afim de obter os dados e elementos que lhe

faltão para poder organisar o,[uadro geral das terras devolutas nas diversas províncias.

Cumpre todavia não dissimular que neste assumpto encontrão-se muitas d.u.cul-

tlades. provenientes de causas já ponderadas nos relatórios anteriores.

Pouco resultado se tem tirado das recommendacões feitas aos presidentes de pro-

vincia para nomearem os examinadores de que trata o art. 35 do regulamento de 30 de

ianeirode 1854, já porque em muitas províncias faltão pessoas habilitadas para tal

commissão iá porque em outras nenhum agrimensor se tem apresentado a exame.

Por outro'lado a deficiência de juizes commissarios, e escreventes habilitados nos

termos do citado regulamento, e a escassez dos vencimentos que lhes são marcados,

embaraça a observância da lei. ,

Para remover taes inconvenientes formulou o ex-director geral um projecto, sobre

Q qual foi ouvida a secção dos negócios do império do conselho de estado. Nesse

projecto se alterão alguns artigos do regulamento de 30 de janeiro.

Se fôr adoptado, e os presidentes de provincia usarem convenientemente da auto-

risacão aue pelo art. 33 do mesmo regulamento lhes é conferida para prorogar os

nrazos que estiverem findos, evitar-se-ha que sejão declaradas em commisso terras

não leoitimadas, ou revalidadas por motivos independentes da vontade de seus

possuidores.
Emfim pela circular de 0 de setembro de 1859, transcripta no relatório annexo,

forão resolvidas varias duvidas suscitadas a respeito deste ramo de serviço.

O registro das terras possuídas tem progredido gradualmente. Depois de findos os

prazos 
"marcados 

em quasi todas as províncias, continua a ser feito nas repartições

especiaes.
Segundo o mâppa junto ao relatório annexo achão-se já registradas 240,93aposses,

e têm sido multados 4,673 possuidores em 566 fregüezias, importando as multas em

185:228#000, de que por ora pouco se tem cobrado.

*- '¦ ., ' -'>• ¦¦¦ >

Emigração.

Âttrahir a emigração na maior escala é um dever imposto pelo patriotismo aos

que olhão com attenção e se interessão pelo futuro do paiz.
A cessação do trafego trouxe uma revolução econômica, cujos effeitos já se têm

feito sentir, e vão pesando sobre a população, e só podem ser attenuados pela
importação de braços livres, que venhão rotear a terra, substituindo com üm tra-

*»
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talho mais intelligente, o por conseguinte mais produclivo, os braços que dei-
xámos felizmente dè imporlar da África.

Nesse empenho ha a vencer grandes diííiculdadcs que a experiência nos tem
ja revelado; ha necessidade de consideráveis dispendios, que já temos feilo, e de cujacontinuação não podemos ainda prescindir.

Mas é preciso não esmorecer, porque na solução deste problema assenta o porvirdo Brasil. '
¦0

Compenetrado desla verdade o governo tem se esforçado por auxiliar, c dar amaior animação á colonisação; o se muito não lem conseguido por diversas cir-cumstancias, não são todavia para desanimar os resultados obtidos, anles o governonutre fundada esperança de que a emigração começada não tardará a desen-volver-se em grande escala para o Império.
. Até hoje dous systemas tem-se seguido, como sabeis, na introducção de braçoslivres: um tendo por fim a creação, e desenvolvimento dc núcleos coloniaes, e outro

osupprimento de braços nos estabelecimentos ruraes existentes.
Qual porém destes systemas deve ser preferido é questão que muito se tem venti-lado, e em cuja indagação não entro, porque de nenhum proveito é açtualmente

quando ambos se achão enraizados e aceitos no paiz.
O que a experiência demonstra é que hoje não se pode seguir um, e abandonar

o outro; dahi vem a necessidade em que se tem visto, e se acha o governo, deauxiliar a ambos, e procurar dar-lhes desenvolvimento simultaneamente.
Na realisação do primeiro desses systemas hà porém unia questão qüè merece

attenção: é a da preferencia do lugar, em que se dévém estabelecer os núcleos
coloniaes. è>iOi^l] imlxxiénxi, '---h^k; líxix^m-x^ x-^xú.^,^ ¦ -r-i.,

Até hoje estes núcleos têm sido creados em terrenos devolulos, situados no in-terior de algumas provincias, longe dos principaes mercados.
A preferencia dada tem seus motivos de justificação, porque em regra o solo éali mais fértil, e nada tem-se de despender com a acquisjção de terrenos. ;>
Mas parece-me que essas razões não são mais ponderosas do:que os inconvenientes

que apresenta ao colono a distancia dos principaes mercados, e a difficuldade dotransporte que o desanima, e faz esmorecer.
Estou convencido de que a colonisação teria'caminhado mais rapidamente, seosnúcleos coloniaes fossem estabelecidos nas proximidades das grandes povoações,onde os colonos achassem mercado próximo páráfios seus produdÒS/ e rhais facilidade

de transporte. x^l>(^ \r:lli:^ :h--| y^^-xxxijn -.-: ^ p^^íí^MW tãS^ $:'
Além destas vantagens oferecidas wè eôlonosy com a adopção deste systema ha-

^ a dftcrea^P;É pequena cultura junto aos grandes centros l de população, os
quaes podião ser por ella abastecidos dos gêneros âlimenticiosi 

'mXi 
XXÊêNas proximidades da Corte, ou de qualquer povoaçao importante, em uma zonam 8 . .'. 
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com facilidade pudesse o colono transportar os seus productos pelas estradas

deTmnTm tttogL, o« por vio» llavi.es navegáveis, o eslane lecuncn o

t ÍZm èoLacs feria de Sra„dc proveito, e oncreceria o,,,,oa, cond.cocs de

"callLida,!,. 
que se pode oppÔr í adopçâo deste systema ê o grande

dUpendio eon, . aoquiJção dos terrenos necessários para o ***»¦% *¦

l^ndcr-se porém as despem que actualmente se f«n epm Wg

prazos, abertura de eslradas, e ludo quanto é prenso para o começo de um mreteo

em lugares longínquos, fora das vistas do governo, essa mesma objeeçao se des-

"7Wm 
opinião que se devem fazer ensaios desse systema; c neste sentido trato

da acquisieão de terrenos apropriados: para tal .assumpto chamo ...» aUcncao.

Os diversos núcleos coloniaes existentes em algumas províncias vao prospeiando,

e còméção a attrahir a emigração espontânea.
Entre elles avulta o de S. Leopoldo, na província de S. Pedro: e o melhor exem-

pio de que a emigração, embora ao principio se desenvolva lentamente toma grandes

proporções quando os núcleos coloniaes tem já certas condições de vida e com-

modidade. ,
Estes núcleos situados em boas terras serão brevemente poderosos centros de attrac-

ção para novos emigrantes, e concorrerão para poupar ao thesouro o dispendio quc -

actualmente faz com a sua mantença e desenvolvimento, e para habilitar o governo
a crear novos núcleos em outros pontos.

Já na província de S. Pedro os colonos têm remettido grandes sommas para
auxiliar a vinda de novos emigrantes; c da colônia de D. Francisca, na pro-
vincia de Santa Catharina, iguaes remessas se tem feito, posto que em menor pro-

porção. í-í , i -i ¦ i ¦ ¦
Cabe- aqui observar que a inspecção dos núcleos coloniaes estabelecidos pelo go-

verno, eo testemunho de pessoas illustradas que os têm visitado, abonão õ seu es-

tado prospero, e assegurão o seu desenvolvimento.
Continuarão os estabelecimentos ruraes existentes a ser auxiliados pelo governo

na forma do que dispõe o regulamento de 18 de novembro de 1858.

O auxilio aue em virtude daquelle regulamento se ofíerece aos fazendeiros para
a introducção de colonos é de alguma importância, e parece que devia move-los

a irem abastecendo de braços livres os seus estabelecimentos.
Infelizmente não estão as encommendas por elles feitas na proporção do que se devia

esperar a vista da necessidade do supprimento dos braços que lhes faltão, e das van-

tagens que lhes são offerecidas. ,¦..«.¦¦'¦/
Apenas teve a Associação Central de Colonisação encommendas de differentes ta-
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zendeiros pai-a o engajamento «lo 2,178 colonos com a expressa declaração de que

fossem porluguezes, sendo apenas uma de pequeno numero de italianos.

Comp,ehende.sc be,n o motivo por que os fazendeiros preferem colonos portu-

gUEUes 
vèm nestes colonos identidade de lingua, costumes, religião, e maneira de

viver além de maior facilidade em engajarem-se por salário, ou por-parceria.
' Tal preferencia porém acanha o desenvolvimento da inlroducção de braços livres

„„s ___**_«-. "«es, m- • pequeno '-"|OTÍ° <fe *»*W> «S
esperar-se que dali venhão os braços precisos, embora o governo respectivo jauo

erèe embaraços, como ainda ha pouco aconteceu, levado por informações mexaclas,

que felizmente se achão boje desvanecidas.
Convém pois tratar de fazer desapparecer do animo dos agricultores essa prefe-

rencia e estimula-los'a engajar trabalhadores dc outros pontos da Europa.

Se „>uito é necessário?«_-**_ algumas medidas q»c não só lendao a annnar

JLdM. mas a vence, a repugnância quepor s»a pede *-£-*_**»

de outros paizes, com especialidade os da Allemanha, ao engajamento por salai.o, ou

"FS 
2 «o por parceria tem vantagens ene * manifestas, e ha

de prosperar naturalmente desde que os fazendeiros e colonos cumpnrem com m-

telliaencia e honestidade os contráctos celebrados bona fide.

Infelizmente esse systema. ensaiado com tanto proveito no paiz, tem perdido

terreno, havendo contribuído para isso não só os distúrbios que oecorrerao na eoloma

Ybicaba, onde elle tinha tomado grande desenvolvimento, mas também a falta de zelo

e «.evidencia com que forão cumpridos alguns contráctos.

A parceria poupa aos colonos decepções a que se expõem os estrangeiros que

eomeção a cultivar a terra por sua própria conta, não conhecendo as épocas das

plantações, nem o amanho dos terrenos em nm solo virgem coberto de grosso

madeiros, que impedem o emprego do arado, e dos methodos aperfeiçoados de

cultura e não tendo ainda os hábitos do paiz, nem estando acostumados ao seu

clima;! poupa-lhes dispendios inúteis, que são obrigados a fazer até que a experiência

própria lhes ensine a melhor pratica do trabalho.

O colono assim engajado tem uma escola, de que é mestre o proprietário do

estabelecimento, na qual se habilita a cultivar com vantagem as terras de que

vier a ser proprietário, possuindo já no paiz um centro de relações, e tendo adquirido

seus hábitos e costumes. _ 2
A quem conhece o que é o estabelecimento de uma propriedade em terreno

coberto de maltas virgens, não causa admiração o desanimo em que cahem os

emigrantes ao verem-se cercados de uma. natureza grandiosa, sem poderem appncai

o systema de trabalho que aprenderão no seu paiz. •

-."' _''• .7%'7p^ppp;.
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Estude-se a maneira por que se começarão os estabelecimentos ruraes que existem
espalhados pelas diversas provincias, e ver-se-ha que o mcthodo ensinado pela
experiência é diverso do que se tem procurado plantar, e que só vinga á custa de
grandes dispendios c sacrifícios. ,

Adiante do proprietário caminhou sempre o posseiro, que dcrribou as mattas
primitivas, e fez a primeira cultura,

E poderá o colono europèo, ao chegar ao nosso paiz, representar o papel do
posseiro indígena? Tal serviço c nimiamenle árduo para o rcccm-chegado, e o des-

'alenta logo em começo. .
Esta verdade hoje sentida tem aconselhado ao governo a conveniência de preparar

previamente o terreno dos núcleos creados no interior dé algumas provincias.
Nestes trabalhos preparatórios vão-sc importantes sommas, que são indispensáveis,
se a colonisação dos grandes núcleos continuar a ser encaminhada para os sertões.

Adoptado o systema de parceria, que não exclue, nem deve excluir, a creação
dos nucleos, o colono, no fim do seu engajamento, já aclimado e aliei to ao serviço
de nossa lavoura, e com um pecúlio formado pelas suas economias, poderá crear
seu estabelecimento no território que, como prêmio do seu engajamento fielmente
cumprido, lhe couber no núcleo preferido por elle.

Podem-se oppôr objecções ao systema de parceria assim concebido, por não fixar
o colono, e obrigar os proprietários a mudar periodicamente de trabalhadores, que
se ausentarão findo o seu contracto.

Quando isto procedesse, e não se pudesse contar com o reengajamento dos colonos,
o fazendeiro tinha o meio de obviar á semelhante inconveniente, engajando os traba-
lhadores em épocas diversas de modo que os contractos não findassem ao mesmo tempo,
e se retirassem os colonos gradualmente, dando-lhe espaço para sua substituição.

O systema de parceria, que é o meio de que póde-se com melhor vantagem
lançar mão para sustentar os estabelecimentos existentes, não poderá porém re-
habilitar-se, sem que se providencie no sentido de dar melhores garantias, assim
aos fazendeiros; como aos colonos. ¦ .>>..];;

A creação de uma jurisdicção especial e privativa, para julgar as questões que se
suscitarem entre os proprietários e os colonos, é uma medida indispensável para
evitar as delongas nos pleitos em que são partes uns e outros, e as queixas que
ellas suggerem. y j Jyy,

A concessão de prêmios aos colonos que cumprirem fielmente o seu contracto¦;
a de melhores vantagens aos que se reengajarem; a inclusão em todos os contractos
de parceria, de cláusulas essenciaes que dèm ao colono proveitos certos, são também
providencias que muito concorrerão para rehabiliíar a parceria, a qual já produzio
tãcrfbons resultados no paiz,' rr v-« .*¦ n*. * ¦ \-: .£¦«.: •¦ < ¦/.•< w yyí;..m,H

Com estas medidas, e com a boa execução do regulamento do Io de maio d
¦;¦ .;.. . -¦'.yyy yy.y ¦¦ ¦¦¦.-';'',;'¦ ;.;¦..-: ¦¦'.¦-:.¦ ;. ;; - v ,/ , y'.» :: ¦ ¦>-.¦?..¦ , ¦ ¦ , . ..•
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1858, expedido para proteger o colono no seu Irajecto da Europa para o Império,
é de crer que desapparcção as prevenções de alguns governos acerca da emigração
para o Brasil. .-..'.

Ainda é bastante elevado o preço de transporte dos colonos importados quer por
contado governo, quer dos particulares; nunca se póde obter por menos dc 72#668
a passagem de um colono, excepto dc portuguezes vindos das ilhas, que tèm chegado com
passagens na razão dc 53#820. #

Actualmente está em vigor um contracto que fez o governo com a casadeSlei-
man, de Antuérpia, pelo qual cila se comprometteu a transportar mil colonos dentro *
de um anno, recebendo a subvenção de cem francos por colono.

A insufliciencia desta subvenção para o transporte de colonos de Antuérpia para
d Brasil revela que não pequena parte das passagens já c paga pelos próprios emi-
grantes; o que mostra tendência favorável da emigração para o Brasil.

O numero total dos emigrantes entrados no Brasil durante o anno passado
eleva-se a 19,695, sendo

_ ¦ yv*C-

Portuguezes . , . .
Allemães . . . . .
De outras nacionalidades

•A 9,342
. 3,165
, 7,188

O governo considerou caduca a autorisação que lhe concedestes pelo decretou. 885
de 4 de outubro de 1856, e não tem delia feito uso senão para sustentar os serviços
creados em virtude damesma autorisação. n í

Comprehendeis a necessidade de promover a emigração na mais larga escala para
o Brasil; é semente que, bem cuidada, dará proveitosos fruetos, e cujo abandono
póde trazer grandes inconvenientes.

Dé vossa illustração espero as medidas que julgardes mais acertadas, afim de solver
esta questão que entende com o futuro do paiz.
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Apenas farei algumas considerações a respeito das colônias que pela sua impor-
tancia e crescente prosperidade merecem particular menção. O relatório annexo
contém minuciosos esclarecimentos e informações sobre este assumptò.

r As colônias do governo que se achão nestas circumstancias são as.de S. Leopoldo,
Santa Cruz, e Nova Petropolis na provincia de S. Pedro, de Santa Isabel e Blumenau
na de Santa Catharina, e de Santa Isabel e de Santa Leopoldina na do Espirito-
Santo. fei , • :?-:;;'"- ^.yy^.1 .x^y-y* -AA niíyn: *•*¦¦¦¦¦

*# ^nínêirá^ que é á mais antiga e florescente, õfferece um exemplo poderoso da
xyyix^xxyxf-iyxXXyyyyiyxj:
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vantagens que resullão da formação dc grandes centros coloniacs, quando são con-

venientemenle fundados, visto ser para elles que naturalmente se estabelecem as cor-

rentes de emigração espontânea.
A população desta colônia acha-se elevada a 15,29o almas, segundo as informa-

ções mais recentes, e a sua producção agricola tem augmenlado proporcionalmente.
A colônia Santa Cruz, cuja população, sendo dc 1,150 htdividuos em lins do

4856, elevou-se a 2,221 até 185$, conta hoje perto de 3,000 habitantes. Também

quanto á producção agricola apresenta salisfactorio desenvolvimento.
Posto que de mais recente data, a colônia I\ova Petropolis, vantajosamente collo-

cada, possuindo terras mui férteis, c tendo cm si elementos de progresso, vio duplicar

sua população no decurso do ultimo anno, contando boje 513 pessoas.
Ade Santa Isabel, fundada em 1847, é já um importante núcleo colonial, e

considerada como o celleiro que abastece a capital da provincia de Santa Catharina

de gêneros dc primeira necessidade.
A colônia Blumenau passou a ser do governo em virtude do contracto de 13 de

janeiro ultimo, celebrado com o empresário que lhe dera o seu nome. Conserva-se

este na dita colônia na qualidade de director, tendo sido rescindidos todos os con-

tractos anteriores. No relatório annexo se achão exaradas as bases principaes dessa

transacção, bem como cireumstanciadas informações acerca do estado prospero deste

núcleo colonial, que c de esperar se torne em breve um importante ponto dc altrac-

ção de emigrantes para a provincia dc Santa Catharina. \
Ao que disse o meu illustre antecessor em seu relatório do anno passado relati-

vãmente ás colônias Sanla Isabel e Santa Leopoldina, da provincia do Espirito-

Santo, acerescentarei que tem continuado a augmentar ali o numero dos colonos.

Actualmente conta a primeira 573, ea segunda 912. Ambas promettemlisongeiro
futuro, porque reúnem as condições de terrenos férteis, clima saudável, e communi-

cações fáceis para a capital da provincia. y 
'f.-

Começão a ser fundadas algumas colônias novas do governo, e outras estão projec-
tadas: são a de Montaiverne na provincia de S. Pedro, de Theresopolis na estrada

de Lages em Santa Catharina, e duas de nacionaes, sendo uma nesta mesma pro-
vincia, e outra no Guandu, provincia do Espirito-Santo. Em todas ellas estão em

andamento os trabalhos preparatórios para recepção de colonos.
Entre as colônias auxiliadas pelo governo, cujo futuro se espera que seja mais

ou menos prospero, merecem especial menção as.de D. Francisca, Santa Mana

da Soledade, Pedro 11, Mucury e Rio-Novo, estabelecidas: a Ia na provincia de

Santa Catharina, a 2a na de S. Pedro, a 3* e 4a na de Minas, e a 5a na do Espirito-
.... 

• 
¦

Santo. - : •
O primeiro destes núcleos é.o mais importante; em sua população, que se eleva

a 2,475 pessoas, contão-se 533 naturalisadas. A maior parte destes colonos oecupa-se
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com trabalhos de lavoura; 691 empregão-se em serviços industriaes, e200, pouco
mais ou menos, são iornalciros.

Segundo as informàçCes recebidas, progridem as obras da estrada que segue dessa
colônia pela serra com direcção á provincia do Paraná, as quaes têm sido feitas com

perfeição, bom como os demais serviços relativos a oulras vias de communi-
cação.

O governo celebrou cm julho do anno passado um conlraclo com o procurador
da Sociedade Colonisadora dfe Hamburgo, o quai concorrerá para manter-se a estabili-
dade desta colônia, e garantir o seu fuluro.

Na de Nossa Senhora da Soledade a empresa Montravel, Silveiro& C. tem já in-
troduzido 1,512 colonos, numero excedente ao contractado. Sua população cflfeetiva

porém 6 actualmente de 1,310, compondo 270 famílias, por se terem retirado os

que desejarão ir reunir-se a seus parentes, existentes em outros núcleos.

Apezar do pouco lempo de sua fundação definitiva, nota-se neste estabelecimento

bastante progresso nos trabalhos de lavoura.
A colônia Pedro H, pertencente á companhia União e Industria, pouco augmento

teve em seu pessoal; consta todavia que vai indo bem, e é satisfactorio seu estado
sanitário. Possue uma população de 1,191 colonos, pela maior parte catholicos.

A empresa do Mucury apenas inlroduzio no valle deste nome 22 colonos durante

o anno de 1859, os quaes, com os importados nos dous annos anteriores, prefazem
um total de 1,237; faltao 1,763 para completar o numero estipulado no seu con-

tracto. •¦•-¦..]> c
O respectivo director requereu faculdade para importar 1,000 colonos dentro do

prazo de dous annos, e com as mesmas vantagens anteriormente concedidas, alie-

gando para isso as contrariedades soífridas pela companhia; mas não obteve deferi-

mento favorável, por estar o governo resolvido a empregar nos núcleos já creados,

e nos que houver de crear por conta do Estado, os meios de que puder dispor para
mantê-los e desenvolvê-los. « . j; , ; í m0 %Mnm

A empresa colonial do Rio-Novo tem lutado com diílieuldades; e o governo, á

vista da exposição que deltas fez o seu director, concedeu-lhe vários auxílios, celebran-

do um novo contracto. -h :?; ^ ••<: u :h ^

Pendem ainda de decisão do governo, á espera de informações, outras representações

da mesma empresa. "
No relatório annexo achareis as condições com que, por um contracto, se pôz

termo ás questões pendentes a respeito do estabelecimento colonial de Francilvania,

á margem do Rio-üoce. Esse contracto será submettido á vossa approvação.

Resta-me fallar das colônias particulares, que não recebem auxílios do governo.
Na provincia de S. Pedro continuão a prosperar as do Mimdo-Novo, Conventos,

e Estrella. A população da primeira é de 512 nacionaes e 493 estrangeiros; na
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séguhdà ha 70 daquelles e fiâ ttestés; ü terceira conía 192 habitantes, dos quaes
anenas ^0 são estrangeiros
;^OTp-áá™!l«te relativarnènfe a algumas colonias estabelecidas

em S. Paulo, o governo, ^^ dos factos, mandou pro-
ceder a exames por uni eommissario seu, o qual apresentou as informações circum-¦MmtMm imM jjní, , ¦ -, l w\\ -nu <t • . ! \.h É. , *
stanciadas, constantes de seus relatórios juntos ao da repartição geral.iMb^otüífá) aa mm aonuilu ao r h ji) s. »ti ^*i . ^is i • '

Espera o governocomo resultado dessa segunda commissào as mencionadas colônias
que, removidas algumas das causas que ainda tem alimentado tão desagradável estado
de cousas, cessará esle em pouco tempo. f * **^. í f

i ! » .'!

Colônias militares.

Muitas vantagens podem resultar destes estabelecimentos, quando bem dirigidos,
e convenientemente auxiliados pelo governo. «

Com ò fim de proteger a população de certas localidades do interior contra as
correrias dos Índios selvagens, e facilitar as communicações e o commercio, têm
sido creadas estatè colônias; mas podem taes estabelecimentos prestar ainda outro
serviço importante: o de auxiliar os núcleos coloniaes civis que se fundarem em
suas vizinhanças^ f$MpM$) ®M WMí Hu~ < >y

Neste intuito màhdótfo go^éftio <méctir terras devolutas nas proximidades da colônia
Leopoldina em Alagoas; e autonsou o presidente da província do Espinto-Santoa
crear uma colônia de nacionaes no Guandu, junto ao porto do Souza. ha\\

Além da referida colônia Leopoldina, apresentão condições de esperançoso futuro
as do Gurupy no Maranhão, das Pim"éntéiVas em Pernambuco, do Urucú em Minas,
de Santa Thereza na de Santa Catharina, e de Cazeros na de S. Pedro. -1 ^ t
^Os presi^f^iflfliUt^r^^ >çiçii p^oviçiçi^t de-fío-yaz, eo do Jatahy na do Paraná, jrôsto

que se achem em boas circumstancias, só se podem prestar por or& $ uoadjuvar a
formação de núcleos de colonos nacionaes. ní->ta-^r\

Algumas colônias militares têm siçlo crpadas em^datas mais recentes. As princi-
pães são: do$ Dourados, Avanhandava, etepMa. m f m-

No relatório annexo se achão minuciosas informações sobre este assumpto.

.liiliU-.k

¦4*'• , £,S ç80íDltoaiI!Íllj.:2019ílM:Ml!) ilÍ]8iriE.r:>. lí)ií Oiiiíí'illoa ,a:sH Mítíàíú
À falta «Ifeímigsioiçiiii^ á$I#99^^ |f||*||ji^|f|^gli|fmj^||i||j|ip se^pjpâem:

á catechese; ò que é de d^g^gp^i^
àlguma^^as^^

O governa applica para este fim os limitados recursos de que pode dispq^ f í|ã(jt
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(em cessado de chamar especialmente para este objecto a attenção dos presidentes
j. V j , f 7| riI*irt- f*í*|:| il vl tftSdas províncias.

Tem progredido o aldeamento de S. Jeronymo, creado na fazenda do mesmo nome,
da qual o barão de Antonina fez cessão ao governo imperial.

Para evitar a repetição de hostilidades entre os indios dos aldeamentos deNonohay
na provincia de S. Pedro, e de Palmas na do Paraná, approvou o governo a reso-
lução, tomada pelo presidente desta, de remover os últimos para os campos do

Çhagú.
Queixando-se os indios de alguns aldeamentos antigos de serem desapossados de

terras que lhes pertencem, o governo tem expedido ordens terminantes para que
seiao medidas e demarcadas.

w >-t ¦ < i « i -.->;• 1 £ í I . - f ¦ * ¦

i* t Limites*
-

Acíião-se concluidos os trabalhos topographicos relativos á questão de divisas
entre as províncias do Rio de Janeiro e de S. Paulo. Serão sujeitos á vossa illus-
trada consideração, conjunetamente com os esclarecimentos e informações que foi

possjvel obter.
Convém que esta questão, assim como outras de idêntica natureza que pendem

de vossa decisão, sejão com urgência solvidas, porque dellas resultão conflictos

qiie podem oceasionar desagradáveis oceurrencias.

\ f , 
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Créditos.

Depois do encerramento da ultima sessão, forão abertos pelo ministério a meu
cargo os seguintes créditos:

Í :

Extraordinários. v <;ri.t:

'. 

¦ 

"^

': :A:"A>A'

..V.V:,'.- .;•. ¦•;•
-VV;:

.**>

Na importância de 200:000#000, pelo decreto n. 2,503 de 16 de novembro, para
oceorrer a despezas exigidas por medidas indispensáveis, relativas ao melhoramento
do estado sanitário em diversas províncias, ao abastecimento de viveres em alguns
lugares que soffrêrão por carestia de gêneros alimentícios, e a outras providencias
de idêntica natureza, comprehendidas no titulo « Soecorros Públicos », para que não
havia fundos especialmente destiriMos na lei dò orçamenta

Na importância de 7:500#000, pelo decreto n. 2,563 de 24 de março, para paga-

¦ 
.

¦¦¦''P'PP
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mento de despezas feitas com a introducção de dromedários na provincia do Coará,

as quaes também não tinhão sido previstas na lei.
' 

! 

'¦¦ *

Supplementar.

Na importância de 558:9800853, pelo decreto n. 2,580 de 21 do abril, sondo dos-
tinado a supprir os seguintes deficits:

De 2:2310853 na yeíba «Conselho de Estado »;,-
De 30:0000000 naáíêrfeâ «Presidências do provincias», excesso proveniente de

gastos feitos para asseio"; decoração é mòbifia de diversos palácios, e também de ter
crescido além da quantia em que fora orçada a importância das ajudas do custo
abonadas aos presidentes;

De 526:7490000 na verba « Obras publicas do municipio da Corte. »
Este augmento de despeza é justificadg não só pela insuficiência do credito votado

para obras urgentes já começadas, mas ta^iem pela indeclinável necessidade de serem
feitos as seguintes:

Para segurança do aquedueto geral da Carioca, e em geral para se melhorar o dar
mais extensão ao encanamento das águas do rio Maracanã c outros, com as quaes
é abastecida a maior parte da cidadee seus subúrbios;

Para o levantamento do parapeito do cáes da Gloria, e revestimento de eanlaria na

parte exterior do mesmo cáes. (Estas obras não se incluirão no contracto celebrado
com o respectivo empresário.)

Todo/oscreditosreY^^^
nuciosa exposição dos motivos que os justificão.

Por falta de informações, que exigi, deixa de ser esta exposição mais minuciosa*
como desejara, acerca de alguns assumptos. Estarei sempre prompto para prestar-
vos quaesquer esclarecimentos sobre os negócios pertencentes ao ministério a meu
eargo.

Rio de Janeiro., 1.2. de Maio de 1860,

gr-//yss'«mo*
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'Decreto 
N.° 1M\ dc ã de Março dc 1800.

Reoruouina o is tinto iVubUco.

Usando da autorisação concedida pela Lei n.° 781 dc 10 de Setembro dc 1854, hei
por bem decretar a seguinte reorganisoção do Archivo Publico.

CAPITULO 1.»

DA NATUUEZA, E DA ORGANISAÇÃO DO AHCUIVO PUBLICO.

Art. l.° —O Archivo Publico he a repartição destinada a receber, e a conservar
debaixo de classificação systematica todos os documentos concernentes ao direito pu-blico; á legislação, á administração, e á historia e geographia do Brasil.

Art. 2.c —Para boa ordem e classificação dos documentos o Archivo Publico fica
dividido, em três secções: legislativa, administrativa e histórica.

Art. 3.° — Na secção legislativa, serão archivados:
1.° O original da Constituição politica do Império.
2.# O original do acto addicional de 12 de Agosto de 1834.
3.* Os originaes de todos os actos da Asscmbléa Geral Constituinte e da Assembléa

Gorai Legislativa.
4.° As cópias authenticas dos actos legislativos das Assembléas Provinciaes.
5.° Os regulamentos e mais actos do poder executivo expedidos em virtude de

delegação da Assembléa Geral Legislativa.
6.* Os actos de igual natureza expedidos pelos Presidentes das Provincias.

. Art. 4.° — Serão classificados na secção administrativa:
1.° Os originaes dos actos do poder executivo expedidos para a boa execução das

Leis.
2.° Os originaes dos actos do poder moderador expedidos na conformidade dos §$ü2.% 5.°, 7.° e 9.° do artigo 101 da Constituição do Império. aa a
3.° As cópias authenticas dos actos expedidos pelos Presidentes das Provincias

para boa execução das respectivas leis.
4.° Os originaes dos Decrectos, dos Concilios, Cartas apostólicas, ou quaesquerConstituições ecclesiasticas, que contiverem disposição geral, e houverem obtido o Im-

perial Beneplácito.
5.° Cópias authenticas dos actos de igual natureza, a que tiver sido denegado o

Beneplácito.
6.o Os oiiginaes das bullas, breves e escriptos apostólicos expedidos pela santa

Sé, ou por seu Delegado, que convier guardarem-se, não obstante conterem disposições
e graças especiaes. Aos interessados serão dadas neste caso cópias authenticas com o
competente Beneplácito.

7.° Os originaes das proolamações e manifestos do Governo Imperial.
8.° As cópias authenticas dos actos de declaração de guerra ou de bloqueio feita

pelo Governo, e os originaes de iguaes actos das nações estrangeiras com relação ao
Império.

9.o Os originaes dos tratados, e convenções internàcionaes; bem cômodos pro-
tocólos, e mais documentos que houverem servido de base as respectivas negociações.

10. Os originaes dos contractos de empréstimos contrahidos dentro ou fora do
império, depois dc inscriptos no grande livro da divida publica, na conformidade dos
artigos 1G e 17 da lei de 15 de Novembro de 1827.

11. Os originaes das credenciaes, instrucções e plenos podercs apresentados pelos
embaixadores, e mais empregados diplomáticos e consulares das nações estrangeiras.

Í2. Cópias authenticas dos actos de natureza idêntica expedidos pelo governo aos
seus funecionarios.

13. Originaes o cópias authenticas da correspondência activa e passiva, que houver
entre o Governo Imperial e o de outra qualquer Nação sobre negocio de interesse
publico.

14. Os originaes dos pareceres ou consultas do Conselho de Estado pleno, e das
respectivas secções.

15. Os originaes das propostas, e mensagens feitas pelo Governo á Assembéa Ge-
ral Legislativa, e das exposições de motivos.

16. Os originaes das faltas de abertura e encerramento da Assembléa Geral Le-
gislativa.

. ¦. ¦ :-Yyy^YíyysiYí
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17. Os processos originaes instaurados no senado cm virtude dos §§ i .• c 2.° do
artigo 47 da Constituição.

18. Os originaes dos processos dc responsabilidade dos Presidentes das Provincias,
dos empregados na diplomacia, c dos magistrados, que forem instaurados no Supremo
Tribunal de Justiça na comformidado do § 2,° do artigo lOfc da Constituirão.

19. Os originaes das actas das eleições dos Deputados c Senadores.
20. Cópias authcntieas dos Decretos e Cartas Imperiaes de nomeação de Minis-

tros e Secretários de Estado, Conselheiros de Eslado, Arcebispos, Bispos, Senadores,
Presidentes dc Provincia, Commandantes de armas, Embaixadores e mais empregados
do corpo diplomático, c do consular, c bem assim de todos os mais funecionarios de
olhegoria elevada.

21. Os originaes dos Decretos de promoção no exercito c marinha Imperial.
22. Os originaes dos Decretos que concederem títulos, condecorações, honras e

prerogalivas
23. Os originaes dos Decretos que concederem privilégios.
24. Os originaes, documentos c autos, que demonstrarem a propriedade dos bens

nacionaes, depois de ter feito o competente assentamento no Thesouro Nacional.
25. Os originaes dos processos de medição c demarcação dos terrenos devolulos,

ieilas pela Repartição Geral das Terras Publicas.
26. Os processos originaes instaurados entre autoridades administrativas, ou judi-

ciaes por condidos de jurisdicção, ou por pretenção a prerogativas e preeminencias.
27. Os relatórios dos Ministros e Secretários de Estado apresantados á Assem-

bléa Geral Legislativa, e dos Paesidentes das Provincias, nao só por oceasião da abertu-
ra das respectivas asscmbléas, como lambem por oceasião dc passagem das administra-
ções provinciaes.

Art. 5.°— A' secção histórica pertence a classificação:
1.° Dos originaes dos contractos e dos actos de casamento do Impcrante, dos Prin-

cipes ePrincczas Imperiaes, e dos mais membros da Família Imperial.
2.° Dos originaes dos autos de nascimento e óbito do Imperante, dos Príncipes e

das Princezas Imperiaes, edos mais membros da Família Imperial.
3.° Dos testamentos do Imperante, dos Príncipes e Princezas Imperiaes.
4.° Dos originaes dos aclos de reconhecimento dos filhos naturaes do Imperante

e Príncipes Imperiaes.
5.° Dos originaes e das copias aulhenticas de todos os [documentos relativos á In-

dependência do Império, que nâo tiverem classificação especial.
6.° Dos livros do juramento prestado á Constituição pelos cidadãos Brazileiros no

antigo senado da câmara, e mais municipalidades do Império.
7.° De todos os documentos concernentes a fundação de cidades, creação de Bis-

pados e Prelazias, á divisão territorial ecclesiastica, administrativa e política.
8.° Dos autos em originai ou por cópia authenlicada dc todos os processos em

matéria política.
9.° Dos originaes dos relatórios ou memórias apresentadas por commissões nomea-

das pelo Governo para explorações, exames ou investigações de qualquer natureza, e bem
assim dos que a respeito dos mesmos objectos forem apresentados e oíTerecidos por par-
ticulares.

10. Dos originaes dos documentos relativos á Estatística do Império.
11. Dos mappas gcographicos do Império, e das Provincias, que forem feitos por

ordem dos Governos geral ou provincial, ou por particulares: e bem assim todos os do-
cumentos, memórias, relatório,?, roteiros, ou noticias relativas a geographia do Brasil.

12. Dos originaes dos documentos concernentes a descobrimentos de riquezas
naturaes, e ao desenvolvimento das sciencias, letras e artes, c da agricultura, com-
mercio, industria e navegação.

13. De iodos os documentos relativos a exploração e navegação dos rios do Impe-
rio.

14. De todos os documentos, planos, desenhos c modelos que tiverem servido de
base para a concessão de privilégios ou prêmios em matéria industrial.

15. Em geral de todos os documentos históricos dc qualquer natureza.
Art. 6.° — Serão também depositados no archivo publico quaesquer documentos de

interesse geral, que o Governo ordenar, e os que tiverem pertencido ás repartições e tri-
bunaes extinetos.

Art. 7.° — O ministério do império expedirá instrucções sobre a distribuição dos
documentos em cada secção, os quaes serão divididos em três classes correspondentes
ás três épocas — Brazil Colônia — Brazil Reino Unido — Brazil Império.
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CAPITULO. 2 .•

DOS EMPREGADOS DO ARCHIVO PUBLICO.

Art. 8.° — O pessoal para o serviço do archivo publico compor-sc-ha dc:Hum Director.
Huni Palcographo.
Dous OíTiciacs.
Dous Àmanucnses.
Huin Porleiro.
Hum Continuo,
São nomeados por decrectoo Director, o Palcographoc os OíTiciacs; c por nortamÀmanucnses, Porteiro c Continuo. A nomeação dos Amanuenscs precedera á con-curso ou exame. tü"

Ari. 9.° — O governo poderá elevar a tres o numero dos OíTiciacs c dous Arrianuenses, logo que o serviço do archivo publico tomar tal incremento que exija esta medidaArt. 10. — O Director do archivo publico será substituído por hum dos Officiaes
que fôr designado por portaria do ministério do Império.

Art. 11. — Estes empregados terão os vencimentos marcados na tabeliã juntaO Palcographo perceberá huma gratificação marcada pelo Ministro do Império se-gundo os irabalhos de que fôr incumbido, e na razào das difficuldades c eslensão d™
que executar.

Art. 12. — Sâo applicaveis ao archivo publico as disposições dos artigos 20 a <>8
36 a 39, 42,43 e 45 do decreto n.° 2,368 de 5 de Março de 1859, que reformou a secre-taria de estado dos negócios do Império, relativos a licenças, aposentadorias, regras dis-ciplinares, ordem e regimen dos trabalhos.

Art. 13. — Nas instrucções de que trata o artigo 7.° será estabelecido o modo pra-tico de se proceder aos exames e concursos para o provimento dos lugares de Ama-nuenses, e especificadas as attribuições c deveres que competem a cada hum dos eirmre-
gados do archivo. F

CAPITULO 3.»

DA COLHEITA DOS DOCUMENTOS.
f

Art, 14. — O Governo Imperial procurará obter, por intermédio de seus delega-dos nas provincias, originaes ou copias authenticas dos documentos importantes queexistirem, tanto nos archivos das municipalidades, como em qualquer outra repartiçãoou estabelecimento, ou mesmo em poder dos particulares para serem convenientemente
archivados.

Art. 15. — De sua parte o Director do archivo oíficiará também aos Presidentes dasProvincias sobre os mesmos documentos, e sollicitará dos chefes das secretarias deestado a remessa daquelles documentos qne devem ser archivados na fôrma deste regu-lamento.
Art. 16. — O Director do archivo estabelecerá relações oíliciaes com os Directoresde iguaes estabelecimentos de outros paizes, e procurará obter delles por meio de trocaoriginaes ou copias authenticas de quaesquer documentos relativos ao Brazil, solici-tando para este fim licença prévia do Ministro do Império.

No caso de se não poder efíectuar a troca, o Director do archivo representaráao Ministro do Império a conveniência da acquisição dos documentos que lhe constar ex-istirem nos archivos de Portugal, c solicitará as providencias que entender convenientes
para alcança-los.

CAPITULO 4."

DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 17. — Serão organisados e impressos os registros e repertórios, ou inventários
de todos os documentos depositados no Archivo publico.Art. 18. — He permittido a qualquer pessoa conhecida, e de confiança consultardentro da repartição, eem sala apropriada, em dias que serão marcados, os documen-
tos depositados no Archivo publico, observando-se quanto fôr possivel a regra de não
consultar mais do que hum documento de cada vez, e verificando-se o seu estado pe-
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ranto o Consullanlc na occasião da entrega, como na do recebimento do doounoto.
Excentuao-sc os papois que por sua natureza, ou por clreumstancins transitórias

forem reservados, os quaes só poderão ser consultados por autorisaçào expressa e especial
do Ministre' d°jBJjJj^ 

docuroento sahirá do aichivo publico senío mediante ordem

expressa do 
"Ministro 

do Império, que especificará a natureza o o numero dos papeis que
tÍTsTcsJsoaSsraquerm 

forem confiados, passarão recibo cm livro especialmente destinado

nara isso, o se sujeitarão a todas as medidas dc segurança que lhes forem exigidas.
Art 20 — Nüohc licito a ninguém publicar, sem consentimento do Ministro, os

documentos 
'inéditos 

depositados no arehivo publico. Os que o fizerem incorrerão nas

PTcotSnto6,1 
pm-éí^dJdídrMinistro nunca importará a cessão do direito dc

os imorimir por ordem c conta do governo. ,
Art 21 -Os documentos, cujo conteúdo interessar a hum ramo qualquer de

administração ou a indivíduos, nao serSo confiados senão â pessoas que mostrarem ter

dÍV0Í 
Art° if-SÍaa5 disposição do artigo 18, serSo passadas certidões dc quaesquer

documentos existentes no arehivo publico, pagando os interessados os emolumentos que

^g*£ gjfpSSSSS S m~*SZ* <«*•"»
VoTãlStfmiTm^o, do meu conselho, Ministério e Secretario de Estado
dos negoefos do Império, o tenha assim entendido e faça executar. Palácio do Rio de
ÍZSZUI deíMarço de 1860, 39.- da Independência e do Império. Coma rubnea
de S. M. o Imperador. — João de Almeida Pereira Füho

TABELLA DOS VENCIMENTOS DOS EMPREGADOS DO ARCHIVO TÜBLICO, A QUE SE REFERE
' 

Í I í O DECRECTO DESTA DATA.

Empregos.

Director
Official
Amanuensemm ii /Continuo

Ul
Ordenados.

2:400*000
1:800*000

J60SQ00

arm

»n

-
Gratificações.

600*000
600*000

... 240*000
á_

%i :• ftXNHJW
í! *!ii .1 ii If li

Total dos vencimentos.

3:000*000
2:400*000
1:200*000

HIlYf fl M

Palácio do> Rio de Janeiro, méM ¥iM à ^°~ JoSo de Álmida Pmira
Filho,

míiAm Cl OMTlülM J/ ?H&QH O
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AN NEXO

•

RELATÓRIO
DO

Presidente da Junta Central de Hygiene Publica
:-"•.

•

¦ ' 27"::- E MAPPA DO MOVIMENTO SANITÁRIO

DO HOSPITAL MARÍTIMO DE SANTA ISABEL
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Exposição das moléstias que reinarão nesta
Capital no anno de 1839.
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No geral o estado sanitário da Capital nâo foi dos peiores no anno findo, em compara-
ção a annos anteriores ; todavia algumas moléstias houve, que merecem especial menção
tanto por se t.crem apresentado debaixo de forma epidêmica, como pela gravidade com que
ás vezes acommettôrão aquelles que tinhão a infelicidade de as contratar.

. Só destas nos occuparemos aqui, guardando o silencio sobre todas as outras, que nas di-
versas estações soem apparecer no Rio de Janeiro, por isso que nenhuma particularidade
lia a notar, cumprindo nos fazer sentir que a febre amarella, a qual tão terrível se tem tor-
nado sempre desde seu apparecimento, no anno findo poucas vezes se apresentou nos ul-
timos mezes do anno, ainda mesmo nos homens do mar, o contrario inteiramente do que
ternas observado nos annos anteriores, em os quaes de Outubro em diante já ella fazia mais
ou menos estragos, devendo-se com tudo receiar, que ella recresça ainda.

D'entre as moléstias que sao dignas de menção especial neste trabalho, merece sem
duvida alguma o primeiro lugar a angina em suas diversas fôrmas, tanto pelo terror que
incute na população, como pelas victimas importantes que levou á sepultura, sobre tudo a
angina diphterica, ou croupal, a qual se não é uma moléstia nova entre nós, era pelo
menos pouco commum, e nunca foi observada, ao que nos consta, debaixo de fôrma epi-
demica.

Começando ella por apparecer em principio de 1858 em dous pontos do Municipio,
Ilha do Governador, e Lagoa de Rodrigo de Freitas, ali limitou se a poucos casos, e aqui os
casos, ainda que isolados, se forão multiplicando, depois invadio S. Clemente e Botafogo,
dando-se alguns factos graves, e mesmo fatáes, nas alumnas do Gollegio da Immaculada
Conceição e outros habitantes daquelles bairros.

Pouco depois começarão também por manifestar-se para o Rio Comprido, Engenho
Velho, ed'ahi pelo interior da Cidade ; porém sempre em pequeno numero em relação á
população com alternativas de declinação e recrudescencia, sem que com tudo jamais des-
apparecesse. De Março de 1859, porém, em diante, e especialmente depois do equinocio
do outonno, o mal recrudesceu, generalisou-se, e finalmente tomou a fôrma epidêmica, le-
vaudo o terror e a consternação á toda a população, tanto pelo numero dos factos oceor-
ridos, quasi pela gravidade de que se revestião, levando ao túmulo pessoas cheias de vida e
de saúde em poucos dias, e ás vezes mesmo em horas, apezar de todos os esforços da sei-
encia, quer a moléstia conservasse a fôrma diphterica em todo o seu curso, quer se revestisse
para-o fim da fôrma gangrenosa, causando ainda mais tormentos ao doente, e apressando o
termo fatal.

Marchando a epidemia com intensidade desde Março até Maio, declinou em Junho e
Julho para de novo recrudescer em Agosto e principio de Setembro, em que começou a
declinar, e quase que a extinguir-se, tomando o caracter esporádico, eofferecendô muito
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menos gravidade uos casos occorridos. Seos estragos fôrâo sempre maiores nos subúrbios
ao Sul da Cidade e nos lugares menos centráes, embora também alguns lugares ao Norte
fossem bastantemenle assolados, como por exemplo a Saúde, Gamboa etc.

Alaryngite crustácea, ou verdadeiro croup, porém foi muito pouco freqüente, e no maior
numero de casos em que se elle deu, quasi sempre a moléstia começou por uma angina ton-
sillarou uma leve esquinencia, a qual, desapparccendo subitamente por causas, ás vezes
inapreciaveis, era substituída pelo croup mais ou menos violento e quasi sempre fatal.

Cumpre todavia, em abono da verdade, confessar que o numero de casos em que o di-
phterismo se apresentou foi proporcionalmente pequeno cm relação á freqüência das angi-
nas que se derão, nfio chegando talvez a 10 por % o numero das anginas diphlhericas cm
relação ás outras. A causa que nos pareceu concorrer sempre para seu incremento e gra-vidade foi a variação de temperatura, principalmente o predomínio dos ventos do qua-dranle do Sul, que predominarão durante o anno.

Seria talvez conveniente dar uma descripção dos symptomas e marcha da moléstia entre
nós comparados com os que nos descrevem os autores, que delia tem tratado, assim como
da therapeutica que improficua se mostrou, porém considerando esta questão como alheia
ao trabalho que nos imeumbe, passaremos a tratar já das outras moléstias que devem ser
mencionadas neste escripto.

Uma dcllas é sem duvida a diarrhéa, que começou a grassar dc Julho em diante, aqual,
revestindo-sc ás vezes de certo cortejo dephenomenos nervosos, e trazendo pela freqüência
das evacuações em alguns doentes uma consumpção prompta, fez acreditar que não estávamos
longe de uma epidemia de eholera-morbus, moléstia, que já alguns práticos enxergávão em
certos doentes embora com o caracter esporádico, em seu pensar; porém felizmente tão
tristes previsões se não realisárão, e graças á Divina Providencia, a epidemia se vai extin-
guindo sem que tenhamos de registrar muitos cazos fatáes apesar de sua generalisação.Esta epidemia offereceu muitos pontos de contado com a que grassou em 1853 por oc-
cazião do encanameuto das agoas do Maracanã, a qual houve quem se lembrasse então de
attribuir aos saes de chumbo formados pela oxidação dos tubos de chumbo empregados
na canalisaçâo das agoas.

Talvez causas mui diversas aciualmcnte concorressem para o seu desenvolvimento,
mas parece-nos achar-se uma explicação rasoavel na alteração das agoas potáveis pelos de-
tritos de substancias vegetáes que resultão da queda das folhas das arvores que cobrem matas
percorridas pelas agoas de que nos servimos, as quaes em grande parte 

*do 
seu curso se

achão a descoberto ; alteração tanto maior quanto a escassez das agoas, crescendo em pro-
porção dessa mesma secca, cooperava para augmentai-a em virtude do maior acummulo de
substancias vegetáes putresciveis em menor volume d'agoa.

lista moléstia manifestou-se com o mesmo caracter epidêmico em algumas Fazendas do
interior antes de começar nesta Corte, segundo informações que nos forão ministradas poralgumas pessoas que nos pedirão conselhos hygienicos ora com o caracter diarrheico, ora com
dysentherico, porém sem offerecer gravidade na pluralidade dosfactos como aqui aconteceu.

As bexigas também grassarão epidemicamente no anno findo atacando vaccinados e não
vacciuados poréni a epidemia no geral, foi muito mais benigna que no anno de 1858, e muito
menos géner^lisada.

Elias parece-nos lambem, segundo algumas informações que podemos obter, terem co-
meçado^ pelo interior antes de aqui principiarem a desenvolver-se. O mesmo deu-se com o
sarampão, o qual também grassou epidemicamente, atacando pessoas de todas as classes e
condições, e tornando-se notável pela benignidade, de que se revestio na mór parte dos
doentes, excepto em um ou outro, em que se manifestou com fôrma maligna, annunciada
quasi sempre por epystaxis pouco abundantes no 3.° ou h.° dia, ou por sua complicação no
período de descamação com violentas pneumonias, as quaes erão quasi sempre fatáes,
quando o delírio ou outros phenomenos, ataxicos com ellas concorrião.

A coqueluche, que desde muito apparecia aqui e ali como esporadicamente, tomou de-
senvolvimento em Setembro, generalisou-se, e acommetteu grande numero de crianças,
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fascndo freqüentes victimas cnlre esta classe da população, c apesar de ter declinado sensi-
vclmentc a epidemia, nfto deixa todavia dc encontrar-se ainda com freqüência, c de ir
ceifando algumas crianças, quer por complicações cerebraes, quer por sua associação com
febres intermittenles, mais ou menos graves.

Casos de escarlatina fòrão observados lambem durante o anno com alguma freqüência
mais que em outros annos, e alguns mui graves, rcsvcslindo-sc da fôrma typhoidéa, sem quecomtudo observássemos nunca o contagio tao commum nesta moiestia, pelo menos quandose mostra com o caracter epidêmico. E cousa notável, os factos mais graves que observa-
mos derão-sc em pretos, e pretas, Africanos, quando fomos testemunha de que nas
epidemias anteriores desta terrível moléstia, que aqui tem grassado, taes indivíduos como
que erao preservados de um semelhante mal.

De Julho a Setembro é que observámos cazos mais numerosos e mais graves, revestindo-
se estes quasi sempre da fôrma tiphoidéa.

As lebres intermittentes, que òccupSo sempre um .logar importante no nosso quadro
sanitário, grassarão também com freqüência dc Março a Julho, e de Outubro a Novembro,
caracterisando-sc em geral pela fôrma benigna, e quando perniciosas, a fôrma mais vezes
observada foi a rheumalica, a qual nenhum pratico do Rio de Janeiro desconhecerá que é
uma das mais graves que se pôde observar n'esta cidade.

Taes são no geral, abstração feita da phthisica pulmonar, e das moléstias chronicas do
apparelho digestivo, aquellas moléstias que maior vulto representarão no quadro pathologi-
co desta capital durante o anno findo, e que merecem ser apontadas neste resumido trabalho.

Medidas Sanitárias.

Entre as diversas reclamações da saúde publica d'esta Capital algumas há, que por
sua importância merecem ser de preferencia attendidas pela solicitude e .Ilustração do
Governo Imperial: taes são as que versão sobre os objectos seguintes:

i.° Despejo das immundicias, que, inficciouundo o ar desta Cidade, incommodão sobre-
maneira seus habitantes, e accummulão materiaes. de epidemias, e de maior mortalidade.

2.° Conservação e replantio das florestas , que cobrem as montanhas sobranceiras á
Cidade, da qual conservação e replantio dependem a quantidade e qualidade das águas
potáveis e de uso publico, já sensivelmente escasseadas e alteradas.

3.° Estabelecimento destinado á desinfecção de navios por qualquer fôrma eivados de
epidemias, segundo as luzes actuaes da sciencia medica, para assim acabar-se com o ab-
surdo e irrisório systema de quarentenas, as quaes não só servem de tropeço ao commer-
cio, como são o mais eífectivo meio de atear epidemias.

4.° A horrível mortalidade das creanças, que em paiz algum iguala á que se verifica
n'esta Capital.

5.° A phthisica pulmonar—cujos estragos sobrelevão-se aos das mais desastrosas epi-
demias.

Acerca da primeira questão— dos despejos—a sciencia e a economia exigem que estas
matérias sejão rapidamente transformadas em guano artificial; porquanto esta rápida trans-
formação estrictamente ljgada ás propriedades chimicas dos ingredientes, que a operão
não só previne a evolução de miasmas, como também se reduz a uma manipulação sim-
pies de preparar o gnano artificial cujo valor equilibra, se não excede, as despezas exigidas,
e offerece o meio simples e efficaz de tornar fecundos extensissimos terrenos, tornados iíni-
teis, por exhaustos, á lavoura.

. 
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Neste assümpto não 6 hoje perralttido elevar-se a menor duvida acerca de sua ellicacia
e possibilidade. O primeiro ministro da Grfla Bretanha não achou objecto mais digno de
ser recommendado aos agricultores daquelle paiz, quando a elles se dirigia ultimamente,
do que a restituição ao terreno dos saes que delles cxhaurcm as colheitas.

Ora esta restituição nada mais édo que a applicaçao do guano artificial, ou do encon-
irado já promplo em alguns logarcs. A preparação do guano artificial, igual, senão supe-
rior ao natural, se pôde realisar, quer por emprezas, que sob a inspecção do governo a
executem, quer sob a immediata direcção da autoridade : sempre se dará a vantagem
de attender-sc á salubridade sem se augmentar a despeza publica, e de se promover a
producçüo agrícola. Por differentes oceasiões tenho levado á sabedoria do Governo Impe-
rial considerações acerca deste momentoso objecto, já e constantemente cm todos os
meus relatórios annuaes, já em ofiicios de o de Abril de 1857, de 4 Novembro de 1858,
de 31 de Dezembro de 1858, 4 de Janeiro e 10 de Junho de 1859 etc.

Releva ponderar que as condições topographicas c geológicas do Rio de Janeiro diíferem
das de muitas capitães populosas; ellas podem tornar favoráveis systemas de despejos rcpel-
lidos pelas condições d'aquellas outras capitães, c repcllirem o que convém aquellas. Esta
supposição é uma inexorável realidade.

O Rio de Janeiro não deve admittir a continuação dos despejos no mar, e muito menos
em suas praias: seria isto sacrificar sua magestosa bahia, que por esta fôrma immundamcnte
atterrada começaria, para nâo dizer continuaria, a entupir e inutilizar seos pontos de desem-
barque, até entulhar seos ancoradouros.

Então, quando se fôr aproximando esse futuro de maldições para as imprevidentes gera-
ções que houverem%passádo, o lodozo pavimento desta bahia, já abandonada pela activa
navegação, ha de ser o reflexo daembocadura do Nilo, e do Ganges, toldando nossa atmos-
phera com ingredientes epidêmicos que se evolverem do seo lodoso fundo. Este melancólico
futuro pôde ser calculado por simples regra de proporção, servindo de elementos a este cal-
culo - o numero de habitantes—a extensão de mar, já transformado em immuuda terra
firme— e os lodosos baxios, que hoje se observão onde ontr'ora ancoravào navios d'alto-
bordo ! ! !

Não sei como se possa dormir o somno da ignorância ou dodeleixo sobre provas tão claras
e ameaças tão funestas.

As condições, que devem ser imprescrepliveis em qualquer systema de despejos a adoptar-
se para a Cidade do Rio de Janeiro, são pois as seguintes:

1.° Emprego de desinfectantes, que não destruão, antes vigorem as propriedades do es-
trume ou guano, em que se transformarem as immundicias, para que este estrume se ap-
plíque em proveito da agricultura.

2.° Nunca se eífectuar despejos no mar, e menos nas praias.
3.° Barateza deste serviço— que promette tornar-se brevemente em renda para os cofres

municipaes.
Acerca da 2.a questão—conservação ereplantio das florestas em as montanhas sobrancei-

ras a esta Cidade— as razões que tenho submettido á sabedoria do Governo Imperial em
meos relatórios de 1852—1853—1854,1855,—e 1856, para abonar esta medida, são dema-
siadamente longas sobre serem de aridez scientifica ; peço por este motivo permissão, para,
referindo-me simplesmente a ellas, concluir pela indispensável necessidade de quanto antes
mandar suspender o machado destruidor, com o qual a cobiça particular, em busca de lenha
e de madeira, devasta a propriedade publica, e prepara desta sorte um futuro secco è mise-
ravel a esta Capital. Cada golpe d'este selvagem machado ha de no futuro repercutir em
maldições contra a geração actual.

Tenho por differentes vezes levado ao conhecimento do Governo esta indispensável me- ,
dida ; por isso receioso de me tornar importuno limito-me a pedir que esta providencia se
verifique, e não se limite a estéreis recommendações.

Quanto á 3/ questão.— Estabelecimento destinado á desinfecção de navios por qualquer
fôrma eivados de epidemia—pedirei ainda ao Governo Imperial permissão para referir-me
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longos caos penosos trabalhos que me tem custado odesenlacedesla questão, os quaes se achãojgualmentc expostos em meos relatórios de 1853-1854- 1855- 185G-e seguintes
; Nestes relatórios julgo haver tornado patente, o que aliás é corrente entre médicos, cuiasinlclligencias não se nutrem de mythos e divagações mysteriozas- 1/ que as epidemias sediffumlcm pelas povoações quando o excitador ou emanações dos enfermos vem atear nas ema-nações orgânicas espalhadas pela povoação a fermentação epidêmica, de sorte que onde senao da emanações orgânicas preexistentes o excitador epidêmico é ineflicaz : quando se ex-linguc com promptidão o excitador epidêmico (a bordo ou oude quer que elle apparcça ) suaacção pestilera acaba com elle, e permanece incólume a população, embora recheada deemanações orgânicas, que são sempre os exclusivos combustíveis epidêmicos; assim o peri-go ou possibilidade de diffusão epidêmica desapparcce ; e 2/ que não são quarentenas cor-does sanitários, nem sequestros, capases de extinguir o excitador epidêmico : muito pelocontrario, concentrando o foco epidêmico nos porões dos navios, ou nos estreitos âmbitosdos sequestros e cordões sanitários, mais se activa nelle a combustão epidêmica, mais cresceo perigo da diffusão, sempre na rasão directa da intensidade do foco, e muilo mais desas-trosa se torna a sorte das victimas seqüestradas. As caducas medidas quarentenarias se re-duzem á tudo esperar do tempo : ellas tem por fim deixar passar a duração que o mal pôdeter no corpo do homem sem se manifestar, para que esse homem possa ser sem receio ad-mittido a livre pratica na sociedade : este tempo ou duração chama-se incubacão!!! palavraallegonca ao ovo choco, que também tem seo tempo próprio para fazer vir á luz o novoanimal.

Mas os meios principaes da diffusão epidêmica não são os homens, não são seres ani-mães, sao coisas: mas ainda a observação de accordo com os dogmas da sciencia tem irre-vogavelmente demonstrado que, infecção epidêmica (por coisas e não por homens) se tem '
reahsado depois dos clássicos 40 dias de quarentena, tem se realisado no fim de 3, 4 e maismezes de seqüestro ou de quarentena I : mas finalmente a observação tem innumeras vezesdemonstrado que, a despeito dc quarentenas rigorosas a epidemia se diffunde durante a aua-rentena. i( l

Portanto a oppressora inefficacia de semelhantes medidas nao deve achar apoio em umGoverno illustrado.
O proceder que convém adoptar-se para com qualquer navio de guerra ou mercante, queabordar nossas praias com suspeitada ou já realisada invazão epidêmica, é o da desinfecçãocomo foi por mim executada, e como se acha descripta no art. 22 do Projecto de Regimensanitário para os portos do Brazil, offerecido ao Governo Imperial em dias de Junho

de 1857.
Como nenhum medico versado no serviço sanitário marítimo desconhece o navio infecta-

do ou susceptível de infecção, este caso não apresenta difficuldade alguma para ser difmi-tivamente estabelecido em#regulamento.
Desta sorte em resumo, ou o navio está infecto e nenhuma outra medida aproveita a ellenem ao paiz, se não a desinfecção... ou elle não está infecto, nâo contem materiaes epidêmicos,e nem uma medida de precaução deve sofTrer. A quem nâo crê na efficacia da desinfecçãoepermittido buscar ao acazo recursos oppressores ao commercio e em opposiçâo aos phe-nomenos da chimica orgânica ; mas a pessoa esclarecida pelo estudo dos conhecimentosclnmicos actuaes não crê n'outro meio.
Uma cidade predestinada a ser o empório do commercio de longo curso da America me-ridional com todo o mundo não deve recuar diante da insignificante despeza exigida parase prover á estas reclamações do seo commercio e de sua salubridade.

% Ora além da vergonha, em que incorreremos aos olhos do mundo conservando em vigor oinútil e absurdo espantalho de quarentenas, aceresce a mais que absurda medida de tantosdias de observação, tudo isto por que espíritos anachronicos, verdadeiros phautasmas daseras velhas, ainda labutão no pesadelo das incubações e dos quids epidêmicos! IAlém desta vergonha, digo, vem ainda os tropeços ao commercio e a navegação, os douseiementos4ndeclinaveis de prosperidade desta Capital, pedir que se acabe com este absurdo.I. 2*
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conhecimento do Governo l»f ™<"^^

Nao posso m«^^^^t^^^^^ Decreto<lel7 d* De-
o Imperador providencias de tüo «^^S^Sm tripolações á Inspccçao de
zombro de 1857 secommcttesse cxclusv mei^ «^S 

ewloieerca da saúde á«
Saúde, comtudo 6 tüo impossível prov ^f2gffi!*2 como é impossível a
tripulações sem que as V*™^^

o meio de prestar-lhes a devida attenção.

Rio de Janeiro Ia de Fe-ycreko de 1860.
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Dr. Francisco de Paula Condido.
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i\. 1. áppa geral do movimento sanitário do Hospital Marítimo dc Santa Izabel,
do i.° de Janeiro de 1859 a 51 de Marco de 1860.
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iOVÜEHTO GERâL. FEBRE ftíMRELU. DIVERSAS TrlOLESTiAS. J
9 9 g

O *¦* O pm 9 "2 ***a

AHNOS. MEZES. | | f I I I | Ü | 8 I | t | ' | I
^^pSwas^^-líow»----»!»» ccS
i^A ,a es .5 - * na es JS * x d « í S

a_ m r* h a y h I fa h a w a s. h __a E 1
giwMFiFirftHtTiiwi -iiFiwyjwiiiii ¦iiiiiaiiiiii i i fclr**-***-***ri**-*«gw^<"i i ¦ ¦ in — **•__¦ _**_**_**-m*-*********-~*^*****-. ti__u-B-anuarii. _-«¦¦¦!¦_____¦¦__» ¦ ¦_-_-_-_¦¦ ¦¦¦¦ ii"iiTiÍij *»*___¦ ii £_¦ _M_-_--_p»MpM-Mr' «__Smm *¦¦ S -_-_-_p-p-S *ww-»i«it»*w*»^-iiiaÍMr»_«»f*i»^»' -««-mbmmn** «_SS-H-_v **--____-__pp-__i_vppiP -mm—«*•—^--- i " ' "¦¦ """

/ Janeiro  108 235 28 154 1G1 25 154 25 71 83 83 81 3 83 78" *0°- ft
{ Fevereiro  181 406 85 265 217 83 312 79 195 161 78 Oi 6 7o 66 « o
i Março  217 357 74 314 186 151 286 71 2u9 107 66 71 3 55 79 ® «-
| Abril  1S6 351 47 306 184 107 255 36 225 101 79 96 11 81 8.*»

. t Maio  184 2<M 26 247 115 101 120 23 159 45 83 78 3 88 70 :
g J Junho  115 161 7 171 98 45 73 5 73 40 70 88 2 98 58 ; ^
30 ^ Julho  98 83 9 114 58 40 40 1 70 9 58 43 8 44 4í> . *2
* j Agosto  58 77 8 80 47 9 22 4 20 7 49 55 4 60 40 St

f Setembro  47 30 5 35 37 7 28 3 13 19 40 3 2 22 18 "g 2
! Outubro  37 35 3 57 12 19 32  41 10 18 3 3 16 | c
\ Novembro  12 35  33 14 10 29  27 12 2 6  6 5 gv Dezembro  14 31  36 9 12 27  32 7 I 2 4  4 0 j£mt z

Somma. 108 2.005 292 1.812 9 25 1.414 247 1.185 7 83 591 45 627 £ 5
_____„ '^M"WO______**___******MM**M******| *''"*"**""^1"*1'*"**g,'>i^WBa*M**M*l*r^**^HHBMMI,I,;K' *¦ ¦— '¦ »»M^g^t*^»*-^^^^***—****»—^f^»*****»-^****-»'™ ¦ ¦ ¦ **^»^,^Tr"TrTT*i"*******************T***riT-Tn*i-««**_¦_***_*_*_——__———¦_**<¦ ^^neoaM¦____¦***"*****__** ¦»- -™..w^»«"*******^»»*"'^*^^^»*3M^^^»»»»»-»****»»>**'*'*****mm****^mmmí^^^ «-^¦*_r**a*******_********BBp*~****^^i^p^^H^^H^»^»v*»^^**^^^pi^M**M"***_**-*»B

à í Janeiro  9 58 1 38 28 7 53  35 25 2 5 1 3 _ _ =
g l Fevereiro  28 250 32 148 98 25 249 32 148 94 3 1  ^ - 5
S \ Março  98 255 30 271 52 94 252 3o 268 48 4 3  3 J2 « •

Somma. 9 563 63 457 52 7 554 62 451 48 2 9 1 6 " J ÍS
I g 2 o2

~¦—¦—"^¦¦¦¦¦—¦¦aaiaaBalnal*11¦——WÊ—mmmmÊ—mmammmmmmmmM. wmÊmmm—*mmmmmmmmmm mmm—mmmmmmmm>mmm—•—*-——— 0 «- 
jç^ 0

Total em 15 mezes »» 2.568 355 S.269 52  1.968 309 1.636 48  600 46 633 % -g £ - Q ~—
Jt a^yriiTMT^i^MMnr^íTffr-irrTTTrnn—rnnrr ir— n iii-mi 111 —— ——n —rrmin«iiT»gTrTTr""^-~-p"~-*~--' —m—m——i ¦! rwir ¦--.-——rm~~~- < i.wmrprrgnai=.-aiTnn ————^m.

íS^S^^^ .cp< ;^^^

1.» Nos 58 doentes dc diversas moléstias que existi/Io no 1.° dc Julho do 1859 inclue-se 28 do enfermidades chronicas, dos quaes muitos se despedirão, e alguns for3o mandados
para a Santa Casa da Misericórdia por ordem do Governo Imperial, em conformidade com o Regulamento de 30 de Abril daquelle anno.

o.* p0j (ip 34 0f0 0 numero de doentes de vômitos negros que se salvarão.
O Fallecido em Janeiro deste anno sueumbio a um ataque apoplctico.

4»a No numero dos fallecidos no 3»° trimestre dc 1859, entrarão: um doente com 10 dias de moléstia, * moribundos, c 3 cadáveres.
5.a Dos 62 fallecidos no 1.° trimestre deste anno contüo-se 10 doentes entrados com 3 dias de moléstias., 5 com 4, 3 com 6, 2 com 8, 1 com 10, 1 com 12, c 3 raonuuntio*

destes 31 entrados, 28 tiverão vômitos negro, c destes, 9 vinhão já medicados de bordo, e entre estes 3 sangrados
Hospital Marítimo de Santa Izabel, 1.° de Abril de 1860.
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Relatório do estado actual da Saula Casa da Misericórdia, c dos
Estabelecimentos que lhe sao armem

-*«__. Cwi-

riOiSprau mm\~-'-\

Teve este Pio Estabelecimento, no anno compromissal do 1.° de Julho de 1853
ao ultimo de Junho de 1859, a seguinte:

Receita e Bespeza.

Receita ordinária  $Í$S!__S!
Despeza ordinária  412.430*723

Saldo  4:263*163
__• 104*942ft244Receita extraordinária  íffiSÍEftK

Despeza extraordinária  101 .-89.065

Saldo  2:9539179

Os dous saldos reunidos pichiem a somma de Rs....». •••••••• •;.; 7:216*3*2
Que com o. produeto de 200 Apólices do valor nominal de 1:000*000 reis

e juro de C por % permutadas pela autorisação concedida no art. ^

p. do Decreto N.» 1.009, de 25 de Setembro de 1858 205.000ii.wu

Prcfaz a somma de Rs.  2Í2.216$342
Do qual abatendo-se: 4aaaaasaaa
O que se pagou ao Banco Rural, c Hypothecano.... l^.OOOSflOO
Idem á Administração dos Expostos. lb:uuu»uuu
Idem ao Irmão Thesoureiro, pelo saldo a seu favor &^aÉq ..«-«..«..a

no anno antecedente 13:204.043 219.20+*04_
_________________--™^i^—••.--¦¦"í^1

l.ísnlta o Déficit sunorido pelo ir.. Thesoureiro de Rs *... 6:087*701
Na RcceUa LSrdinaria vai Incluída a quantia de Rs. 42:600*000 produeto do

imposto e beneficio de duas Loterias extrahidas em Janeiro>e Maio de 185Jc(das
concedidas pelo Art. 3.» do Decreto de 25 de Setembro de 1858 com applicação especial
para as obras do novo Hospital, com as quaes se despendeo no decurso do anno
compromissal a quantia de Rs. 66:993*610. Na Despeza extraordinária «8™ W™J;
mente a quantia de Rs. 4:240*000 despendida na acquisiçao de 4 Apólices <la Divida
Publica do valor nominal de hum conto de réis e juro de 6 por •/• para cumprimento
do disposto no art. 2.° do citado Decreto. ., flAncnlH A

No decurso do anno de 1859, alem de 6.524 enfermos que vierao a consulta, a
sala do Banco, e de 4.442 que receberão curativos e remédios, na mesma salia, loiao
tratados no Hospital 11.750 enfermos, inclusive 705 que passarão do anno antece-
dente; sahírão curados 8.947, fallecêrão 2.009, dos quaes 184 em 24 horas; 139 em
48 horas; e 116 no fim de 3 dias. Ficarão existindo no ultimo de Dezembro _J4.
A mortalidade, abatendo os fallecidos em 24 horas, foi de 15,54 por o/o.

No numero dos 11.750 entrados estão comprehendidos 1.167 homens do mar.
Continua em progresso o augmento da população do Hospital, principalmente üe

enfermos estrangeiros, cujo numero regula peto quintuplo dos Nacionaes.



Casa (tes Expostos-
Teve este Estabelecimento, noannocompromissal proximamcnle findo a seguinte:

iteeèiia e Bespeza.

Receita ordinária  SSíoSDespeza ordinária  w.i£®v\~

Saldo .•••• 1:052»992
Receita extraordinária  82HS5_
Despeza extraordinária  w.-jjw>

Déficit  2t:552#íl6
Que com a indcmmsacao ao Ir. Ex-Thesoureiro pelo

que supprio no anno findo &.4oJfluuu

Prcfaz o Déficit de  27:011^410

Do oual deduzindo o Saldo da Receita ordinária fica liquido o Déficit 25:058^424
Para' fazer face a este Déficit, retirou-se do Danço Rural o Hypothc-

cario a quantia que ali existia em deposito  17:88>S» 18o
Oue com o saldo do anno anterior... 100#8So

Prefaz a somma de  18:0*39070

Differença que foi supprida pelo actual Thesoureiro  7:915g354

O movimento durante o anno de 1859 foi o seguinte:
Passarão do anno antecedente 38
Entrarão durante o anno 597
Voltarão á Casa da Roda 98 73 o

Sahirão dados]a criar 379
Reclamados por seus pães !-•
Remettido para o Arsenal de Guerra 1

» » o Hospital da Santa Casa 3
.395

Fallecèrão 2^
Ficarão existindo no ultimo de Dezembro 50

No numero dos entrados estão comprehendidos 141 que vicrão muito enfermos,
e alguns já moribundos.

Forão encontrados na roda, mortos 95.
Foi a mortalidade na razão de 39,3 por cento.

ftê<_MMiâêÜ! lis ffirt*"¦¦*'%
No anno compromissal próximo findo teve este Estabelecimento a seguinte:

Meceiia e despeja.

Receita ordinária................................ 47:709#281
Despeza ordinária ...  41:960S>666

Saldo........... 5:748*615
Receita extraordinária 3:4679353
Despeza extraordinária.  9:436^)040

Déficit................... ... 5:968*687



-í, -

Déficit, ou differcnça entre o Saldo da Receita ordinária, co déficit
da extraordinária..,,cr. .....>*....*...••.*....¦..*•'•<• • -li)$u/2

Que abatondo-sc do saldo que ficou do anno antecedente  8:268^070
.«m™^^«_»__«______í

Dá cm resultado um existente que passou a c/tt de  8:047#998

Além do cofre especial, existe neste Estabelecimento o cofre dos dotes, que no
mencionado anno teve a Receita de Rs. 18:8678844, ha vendo-se casado 14 Orphüas
e Expostas, com cujos dotos se despendeo a quantia de Rs. 7:200^000 que con. Rs.
82^395 de saldo a favor do finado Thesoureiro prefaz a somma de Rs. 8í482-#395
ficando hum saldo de Rs. 10:385#449.

No anno de 1859 foi o movimento deste Estabelecimento o seguinte:
Existião no fim do anno de 1858  Orphãas..... - 59

Expostas  33
Porcionistas... 23

115
Entrarão no decurso do anno  Orphãas  22

Porcionistas.. 2
— 24

 139
Sahirao  Orphãas  2

Exposta....... 1
Porcionista..*. 1

4
Ficarão existindo no ultimo de Dezembro. Orphãas  79

Expostas  32
Porcionistas... 24

135
No numero das Porcionistas estão incluídas 17 pertencentes ao Recolhimento

de Santa Thereza. Existem mais 5 Orphãas aggregadas em Estabelecimento separado,
sito no Largo da Misericórdia.

Üi oHosf ieio de Pedro lo

No mencionado anno compromissal de 1858-1859 teve este Estabelecimento a
seguinte:

Receita e despeza»

Receita ordinária •••••• 70:052*144weceiid oiuiiidiid 70-_728_95-
Despeza ordinária  ,v.u-wu-q

Déficit 120*381
Receita extraordinária  1_2:^SJ
Despeza extraordinária  «j.õS-wp&w

Saldo ., 38:437»840

Suprido o déficit da Receita ordinária pelo saldo extraordinário, ficou 
3g.g1W59

Deduzindo-se' a' importância' dó' 
"suprimento 

feito peío Irmão Thesou-
reiro no anno antecedente  lo.MWirc

Ficou existinto hum saldo de Rs  22:7108052
mm i i i_n "

O movimento deste Estabelecimento no anno de 1859 foi o seguinte:

Passarão do anno antecedente.  339
Entrarão., .. ........ *....»• ^** 0m~~mi 5$8 ['XX ' ' " ~l f < t" S&l •*• "" ** yl -

7 '')'¦¦
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Transporto. 588
Ti verno alta  147
Fallccôr&o  ¦* -^

—— 222

Ficarão existindo no-ullimo do Dezembro 366

Foi a mortalidade na razão de 12,75 por conto.

£n_«»A*A Iruttyrosii « ww* «* *«•
As Enfermarias e Cemitérios públicos, ciljfli fundado c administrado forno con-

fiadas à Santa Casa da Misericórdia, tiVérãò no anno compromissal de 1858 a I8bu
a seguinte:

Mieceita e Despeza.

Receita liquida de Rs. 224:506*624 da parte per- 40A.n_~*r'o
toncente aos Sub-cmprezarios 190:01 /v>m-0

Despeza: Pessoal do Escritório dos Funeraes, e dos
Cemitérios, inclusive expedientee impressões. 32:142*690
Obras nos Cemitérios 94:602^221
Conducção de cadáveres 7:115*037
Enfermaria de Nossa Senhora da Saude... 29:983*348
Juros do empréstimo 38:542*405
Inl.mnisações, foros de terrenos, e outras.. 8:359*180

O que prefaz a somma de  210:744*88

Donde resultou o Déficit de  20:727*141
Que junto ao do anno anterior, satisfeito no corrente 6:286*233

Prefar, o total de Rs...  27:013*374
Para fazer face a este déficit, tomou-se mais por empréstimo ao

Banco Rural o Hypothecario no decurso deste anno, o que fez
elevar a divida a Rs. 401 ;775*556  14:925*073

E para satisfazer a diíterença se tomou mais por empréstimo cm 5
de Julho de 1859 Rs  12.088*301

O movimento da Enfermaria de Nossa Senhora da Saude no anno de 1859, foi
o seguinte:

Passados do anno antecedente  109
Entrados no corrente anno  1.562

 1.671
Tivéiao alta  1.345
Fallecérão  189

 1.534

¦*¦'¦" .' - .r-yíy'.:*yy.

Ficarão existindo no ultimo de Dezembro 137
Forâo sepultados nos Cemitérios públicos no anno de 1859:

No Cemitério de S. Francisco Xavier 7.978
» de João Baptista  1.532

Somma 9.510
Sepultados nos Cemitérios particulares ... .... 322

Toial da- mortalidade nas 10 Freguezias da Cidade, como
melhor se vê do mappa junto  9.832

Santa Casa da Misericórdia, em 21 de Janeiro de 1860.—Marm*e% &9At*rnnte&.



lim dcmoBSlrativo do «úmero de haplismos. casamentos, e óbitos nos diversos
Estabelecimentos da Santa Casa da Misericórdia.

f™ 1 ."mm* I
ANM DE 1839. — I ™™l I
jMascw/tnos. Feromtnos.l

I Ikptismos na Casa Uos Expostos 284 299
1

I Casamentos no Recolhimento das Onãas
.fô> Í_t6 288

$ â / Nos Expostos 1U-lei li I
I g 1 No Recolhimento I

S No Hospital Geral  !•«« 525 2-0Ü9

I | j No Hospício de Pedro 11 29 75

I ^ \ Na Enfermaria da Saudc 172 17 I

IJS 55B ii mim ii 5 mi mwSm ii m*********

Secretaria da Santa Casa da Misericórdia, 21 de Janeiro de 1860.

Joaquim Antônio Caminha.
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Como Presidente da Meza Administradora do Recolhimento dc Santa Thcrcza, tenho
nra de apresentar a V. Ex. o relatório do estado cm que se acha este iio fcs-a honra de apresentar

tabelccimcnto.

M*eHSotrt.

Consta actualmente do numero de 17 meninas desvalidas, as quaes contmuao
a ser educadas no recolhimento das Orphãas da Santa Casa, onde permanecerão
alô que possao ser collocadas no seu Recolhimento próprio, que se esta construindo.

Estudo econômico.

Segundo a conta corrente junta extrahida da escripturação feita pelo digno The-
soureiro do Recolhimento de Santa Thereza, foi a sua receita do 1." de Janeiro ao
Sfímo de DrSmbro do anno findo (1859) dc 59:260*000, e a sua despeza de
62 

Foi a dita receita proveniente dos juros das Apólices do patrimônio do Re-
colliimento, do produeto de S loterias extrahidas durante o anno, e das esmolas
obtidas pelo mesmo digno Thesoureiro dos portadores de bilhetes premiados.

Foi a despeza feita com o pagamento do saldo da conta antecedente a favoi
do Thesoureiro, com o das ferias semanaes, e folhas do Mestre e Apontador da obra
do novo Recolhimento, com o das contas, letras e ordens de madeiras e outros
materiaos comprados para a mesma obra, e com o das pensões alimentícias as meninas
desvalidas que se achão no Recolhimento da Santa Casa; tudo durante o anno findo.

Construcção ão Novo MecoMhimento.

Continuou no decurso do mesmo anno com a possivel actividade. ConcluiMe
o empedramento de todo o chão da grande ala direita, afim de ser wphdtado.
Forão levantadas até a altura do vigamento todas as paredes da gramte £fgg
cujos alicerces havião sido concluídos no anno antecedente. Huma parte de^a^p
ala, contendo o espaço de 11 janellas de cada lado, foi construída, e se ac;hcoberta.
E com a recente chegada de 90 pranchões de vinhatico da encommenda contiactada
na Província das Alagoas, tem de continuar a obra interior de carpinteiro,, que se
achava empatada não só na ala direita, como na parte da esquerda que ja esta coner-
°' 

Tem custado a construcção do novo Recolhimento desde o seu começo em Março
de 1852 até o ultimo de Dezembro de 1859 a somma 337:668*951 sendo corn o

pagamento de ferias ou mão de obra 149:891*505 e com a compra det materiaes
187-777*446, como tudo consta da escripturação respectiva a cargo do digno Ihesoureuo.' 

Deos Guarde a V. Ex. Rio de Janeiro 15 de Fevereiro de 1860.
Illm. c Exm. Sr. João d'Almeida Pereira.—Ministro e Secretario d Estado dos

Negócios do Império.

^/Maiaaej, c/e <Svv4an/eJ>

Presidente.

i
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Receita e despeza que teve o Recolhimento de Santa Thereza do \.° de Janeiro a 31 de Dezembro de 1859.

Uai
Recebido dos juros de 2 semestres de 20 Apólices da Di-

vida Publica de 1:0005000 cada íhuma a 6 por %, em
os mezes de Janeiro e Julho de 1859

Idem do beneficio da 12.a, 13.% 14.a 15.a e 16.a Loterias,
extrahidas em o dito anno ,

Idem das Esmolas dos portadores de 'bilhetes - premiadosde Loterias, durante o referido anno, com o que prefaz24:702^000 rs. que tenho entregado ,

Somma a Receita Rs. ...
Saldo a favor dó Thesoureiro até hoje

¦"..:¦ . - ¦:.¦-'¦

. . ¦¦/. ¦-.a-..

1:2005000

55:5005000

2:5605000

59:2605000
3:0645110

62:324*110

^ m%&
Saldo a favor do Thesoureiro em 31 de Dezem-

bro de 1858
Importância das Ferias semanaes e Folhas

mensaes dos ordenados do Apontador e Mestre
da obra do novo Recolhimento do 1.° deJa-
neiro a 31 de Dezembro de 1859

Idem das Contas, Letras e Ordem para paga-
mento de materiaespara a dita obra, durante
o referido tempo

Idem das mensalidades pagas ao recolhimento
do Santa Casa, dos quatro quartéis do anno
de 1859 pelas Recolhidas do Asilo ali exis-
tentes: e da gratificação á Regente

Somma a despeza. Rs

OOrex tia JVavo RecoMhimeiato.

Ferias até 31 de Dezembro de 1858
Contas

Em o anno de 1859. Ferias
Contas

25:831^660

27:179^317

4:236^000

• • •

124:0595845
160:598^129

25:831*660
27:1795317

Importância total da obra até 31 de Dezem*
de 1859., Rs.

5:0775133

57:2465977

62:3243110

284:657*974

53:010^977

337:6685951

Rio de Janeiro 31 de Dezembro de 1859.—JTotlo JPettra éia Veiga9
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ANx^íEXO

Relatório do Director Geral dos Correios
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Relatório (a Directoria Geral dos Correios.
Uirectoria fiíeral tio Correio, 3 do Março «Io ISttO

Illm. o Exm. Sr.— Sendo chegado o lempo cm que devo dar conta a V. Ex.
•das oceurroncias mais salientes, que se tenhão dado no serviço do Correio, durante
o tempo (|iic tem decorrido desde o 1.° de Março do anno passado, permitia V. Ex.
que me oecupe dessó trabalho,

IMreeloriu.

À Directoria Geral do Correio continua a funecionar na casa quo lhe foi dada
na Secretaria d'Estado dos Negócios do Império, e assim lambem continua a des-
empenhar as obrigações que lhe impõe seu Regulamento.

Apezar das moléstias do Amanuense José Ricardo de Andrade, c do Addido
Manoel Maximianno de Souza Castro, que a ambos tem impossibilitado de por muito
tempo comparecerem á Repartição, havendo até o 1.° obtido do Governo Imperial
huma licença de três mezes, de que principiou a gozar em 20 de Dezembro do anno
passado, os trabalhes se tem conservado cm dia, graças ao zelo e perseverantes
esforços dos mais empregados, dignos certamente de lodo o elogio.

Continuo a pensar que a Directoria Geral carece de reforma. Nâo so nao tem a
seu cargo algumas attribuições aliás inherentes ao Correio, como outras que deve ter,
que hoje por ninguém são exercidas. E nem o Director tem bastante autoridade para
se fazer obedecer, e fazer cumprir as rficsmas disposições dos Regulamentos. Parece-me
que do modo porque hoje se acha organisada a Directoria, com as attribuições que
tem o Director Geral, são, quer huma quer outra, molas, que antes servem para
retardar, do que para accelerar o movimento desta parte do serviço publico. He minha
opinião, ou que ao Director Geral sejão dadas mais amplas attribuições, como sejão
a de impor certas penas, inclusive a de suspensão aos empregados do Correio, ou*
o que me parece melhor, que todas essas attribuições sejão exercidas immediatamente
por hum dos" Membros do Gabinete, e todos os seus actos expedidos em seu nome.
He necessário que o empregado saiba que o Director não tem de recorrer a mais
ninguém, e que por conseqüência o seu pensamento não pôde ser neulrahsado por
outra qualquer influencia. ...

Parece-me ainda preciso que a Directoria tenha conhecimento do principio,
meio e fim dç todos os negócios pertencentes ao Correio.

Acontece hoje que inicia providencias, cujo resultado não conhece; outras vezes
conhece-lhes o resultado, mas não lhes conhece o principio, nem as razões que
lhes derão origem.

¦ •;: Administrações. ":* ¦' .
¦ 

.

Continuao as mesmas de que dei conta em meu relatório anterior, isto he,
huma por cada Provincia. O mesmo he lambem o numero de seus empregados e os
vencimentos de cada hum.'

Desde o 1.° de Marco do anno passado até hoje tem se dado ncllas as seguintes
vagas. Na Administração da Corte foi demittido Bernardino Xavier de Oliveira do
lugar de Escripturario', c, por assim o pedir, teve também demissão o Escnpturano
Carlos Augusto de Vasconccllos Tavares. Forão substituídos por Eusebio Pereira de
Oliveira e João Gonçalves de Queiroz Ferreira. .

Na Administração do Correio do Espirito Santo foi demittido o Escnpturano
addido sem vencimento José Rodrigues Pereira. Tini*

Na Administração do Paraná pedio demissão o Praticante servinoo de Porteiro
José Antônio de Lima Castro: foi substiluido por Cyriaeo Manoel de Paula.

Na Administração cie Santa Catharina pedio demissão o Ajudante servindo cie
Contador, José Leoncio da Gama, e foi substituído pelo Praticante servindo de
Porteiro, Francisco Lourenço Bonilha, cujo lugar ainda se acha vago.

Por Aviso de 21 de Janeiro do anno passado o pessoal da Administração do
Correio da Corte havia sido augmentado com hum Escripturario addido, vencendo
50&000 mensaes, que era empregado no serviço da Estrada de Ferro de D. ledro
2.° Este lugar foi supprimido por Aviso de 3 de Setembro do mesmo anno, orde-
nando-üe depois, em Aviso.de k de Novembro seguinte, fosse o serviço feito por
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hum dos Empregados da casa, mandando-sc-llm abonar huma diária extraordinária
dc 2^)00. Como porém fosse depois ordenado que as malas, que seguem por aquelia

A divisão das Províncias cm outras tantas Administrações do Correio he certa-
mente amais conscnlanca ao nosso systema administrativo: parece-me, porem quo
merece huma modificação na Provincia dc Minas, creando-sc outra Administração
na Cidade da Campanha. Hoje para lazer chegar qualquer providencia ao bul da
Provincia de Minas he necessário, que vá primeiro a Ouro Prelo que so tem
correspondência para aquclles lugares, tres vezes cada mez, em quanto elles a
tem directa com a Corte seis vezes no mesmo tempo. A vantagem me parece
obvia: a acção da Directoria será muito mais prompta c directa, e por conse-
quencia mais cíficaz.

Todas as Administrações rcscntcm-sc da falta dc casas próprias, e com as
accommodaçõcs precisas: entre todas sobrcsahe a da Corte. t

Todo e qualquer melhoramento nella encontra grave obstáculo na ma dispo-
sição da casa. _"'_/__

Se em parte alguma ho necessário espaço livre para trabalhar, mais que em
qualquer outra he preciso no Correio, onde a mais pequena confusão pode trazer
greves transtornos. Além disto o acanhamento do lugar faz que não possuo ser
feitos simultaneamente serviços dc natureza diversa, do que resulta ficarem alguns
retardados com prejuízo dc outros e do publico. Não ha mczas em que se possa
ao mesmo tempo fazer a separação das cartas, e o seu lançamento nas listas dos
Carteiros, pelo que já tem acontecido, e ainda não ha muito tempo, que malas
entradas ás 9 ou 10 horas da manhã do hum dia, só poderão ser abertas 2*
horas depois.

No Relatório que cm 1858 apresentou ao Corpo Ligislativo o Sr. Marquez de
Olinda, então Ministro do Império, pedio elle autorisação para mandar levantar
casa própria; infelizmente lhe não foi dada: ignoro os motivos.

De Pernambuco pedio o Administrador para annexar ao Correio duas salas,
de que se não utilisa a Thesouraria. Sollicitando informações da Presidência
respondeu-me esta no sentido do Administrador. Como porém fosse preciso gastar
cerca de600#000, e não houvesse no orçamento verba para esta despeza, ficou
a obra adiada para oceasiao opportuna.

Na Provincia de S. Pedro, como desabasse parte da casa em que fiihcciònaví
a Administração, foi com o proprietário feito contracto para a reconstruir com
divisões accommodadas ao serviço.

a

A gente ias.

Durante o período a que me refiro forão creadas as seguintes Agencias dò
Correio :

Na Provincia do Rio de Janeiro, em Belém, Theresopolis, Bananal, Sacra
Familia e S. Joaquim.

Na Bahia, em Camizão, Alcóbaça e Chique-Chique.
No Maranhão, em S. Luiz Gonzaga, Santa Helena e Pericuman.
Em Pernambuco, em Gravata.
Em Santa Catharina, em Itajahy..
Em Minas, em Itambé, Pará, Chiador, Águas Virtuosas, Prata c Mercês.
Nas Alagoas, em Anadia, Norte, Atalaia, Assembléa, Imperatriz, Poxim, Porto

da Folha, Matta-Grande e Jaraguá.
Em S. Pedro do Sul, na Conceição do Arroio e Lagoa Vermelha.
Em S. Paulo, em Belém , Santa'Isabel, Pirassinunga e Paranapanema.
Em attenção ao estado decadente a que se acha reduzida a Villa da Conceição

de Itanhaem, na Provincia de S. Paulo, foi supprimida a Agencia do Correio,
que alli existia, e que apenas rendia dous mil réis annuaes.

A Tabeliã A contém os nomes de todas as Agencias pelas Províncias em que
se achão situadas.

Forão demittidos a pedido seu e convenientemente substituídos os Agentes
do Cprreio da Villa Bella da Imperatriz, na Provincia do Amazonas; o Agente da
Villa dos Lençoes, na da Bahia; o Agente da Villa da Barra de S. Matheus e o
J" Villa deS. Matheus, na do Espirito Santo; o Agente da Villa de Arraias e o
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... , __ wi_ wfi _in Rã*ii7' os Acentos das Villas d' Alcântara, Codó,
da Villa da Boa-VIsla, na do "Xhktátofokmto da Cidade de Barbacena o
Oai-üli.K» Corda etmoau.^do MaraiMo, o Ag c ^^
os das Villas do Araxá, Ibgagu , res - """• A;,ltiante do Guarapuava, na
nade Minas; os Agentes do Paranopde JfggJ^fÇ Agclltes do u&apoàna,
do Paraná; o Agente da Vila de Ma ao, nado t «uhy , os Afc 

^ ta Ann/da ss.
ItaguaUy, Wrrtij&i ^MK^m^^S^ Si»o ta Carapebús e Pedro
Trindade, S. João do Prmdpe,.Valif^jSgj^^gfepMM Barra Mansa
do Rio o os Audantea d'Aldôa da Pedra, doma" UCdU'' 

tes ic c^ufíl, Tatuhy,
,. tros na Cidade de Nictheroy, na do Bio doJanoiro, os Agetires oiiw ¦

Po,'S pêiiz, Franeai Santa WM«*$ JjSJSjSíS do S Cidade dffi

SS? ___S_fcSffM....í. i:«Vxj. %¦-»«¦¦. -»•—
d Villas da Divina Pastora o Itabaiana, na de Serg«pc- daVüla

Fortto <«^^^ deCa i_
de Borba, na Província do Amazonas, jj&F»* 

"^ «„£ 
dc Guimarães, na do

nhànha, na da Bahia; os Agont^aXWado ««^^^üjw^ 0'Agcnle
Maranhão; o_ Agentes ^JS^Í^J^^rdo Bio Formoso, na de
da Cidade de Souza, na da Parahyba««WJ^ d Valenca, c os Ajudantes
Pernambuco; os Agentes de Macahez SanJa ™^f*J^fam de S. José
desta e da Villa da Bang £fjSg-g 

dd°a 
y Ja cio Sm. ho c da Uruguayana,

da Parahyba, na de h. 
Ç^M^ga?ilaSff._è Pelotas, na de S. Pedro;

e os Ajudantes da dc S. Gabucl, Cassapava o Sergipe.
0 Agente de Itabaianinha, c o Ajuctóntoxto.Porto da^j^aj^a^AgèBíB:

"Continuo a julgar «|S SíSSi- que todos vences-
Pelo Regulamento de 21 dc Dezcmb o .de i»i* ioi Setembro do. 1857
sem até 50 por •/. do rendimento «brAgencw. A wi da adadc QU
conservou esta mesma disposição para os Agentes que la

Villa; mas para estes ^n°«t^hcVfoTfvi h?m quanta entre 120*000_e
porcentagem, e que, alem distovlhe gqi™ entura pela porcentagem a nao
300*000 para lhes ser ree»c^?So S 3urti4.e_te percebesse mais
fizessem; ordenando porem ao mesmo to™^JJe^enJSdessi essa somma, ou,
de 700*000 em hum w«o^b^^S_^i:«S^ *m tom ann0- -
o que vale o mesmo, a Agencia renoesse Ul™> trabalho, ou suppoe

A Lei pois attendeu só ao rendimento,nao^«gÇ ao ™ 
to 

'ão> 
Nao. he

que o trabalho e o rendimento MWgnojmpre a 
^«gj^ he com,

íorém assim: Agencias ha que tem summo txabalho, 
^ 

cujo correspon-

parativamente muitò^mmuo:^ Wgj^_Sb?a_ dc Barbacena, S. João
dencia para outras A_t.ftc.0B- tac são por cxmma Bahia
uEl-Rcie Campanha, em Minas; "»Íft^^_âmSt. do Agente também não
Como o rendinto não excej, a|0£, 

J^JJ*\ tem muita responsabili-

St* ;SS de mSÍIiigúm compensada, por Uio 
^Jggy^

entras Agencias ^^S^S^S^fSlSíSS de avultadissima
o expedindo-lhes suas malas, como tuna siu caifeo dc da a
correspondência. A Agencia de Nicthpro^tem 

} ^^do%?0PGrande e Pelotas,
correspondência officiai da Província do »10 d« J*nc"J'loa.™ 

a.de Campos, nado
na Provincia de S. Pedro; a de banos ^l^éntès não podem distrahir

hum.dia melhorar de sorte? .. . ¦ 
gratificações. D'ahi resulta

Accresce que os vencimentos dos Agentes uo meras giai g

que em nenhum caso podem ser aposentados: 
^ a Sr Àgenti, ou ficarão

L impossibilitem dc| trabalhar ,^ ou 
jjji^ ^ fazer econo-

reduzidos á mendicidade, pois que uu» iwffv
"^Xlguma 

providencia para remediar este( estadei dc^^ 
^J^f Sa"

savel, e lembraria a conveniência de dividir^ Agencias em ou ^^

j» quê fossem dadas gratificações, e outoa a que fossem dado ^ 
^ ,hes

ordenado.
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Deposito do srIU.s.

Depois que os encarregados delles forno julgados nao dispensados do serviço
da Guarda Nacional, tem diminuído muito na Corto, de maneira que havendo
vendido 21:4239150 no exercicio de 1836 a 57, no ultimo apenas venderão 5:G49#390.
DeixàrSo de escrever-se os cartas que rcpresenlão a diíferonça, ou forao remetíidas
sem sellos, ou forno os sellos comprados no Correio? Se deixarão do esorever-sc,
faltou ao publico essa eommodidade. Sc passarão sem sellos, faltou aos cofres
públicos essa quantia, E se os sellos forno comprados no Correio, houve noee-ssi-
dade do recorrer a elle dos pontos mais remotos da Cidade por quantias insigftiíl-
cantes. Promover o estabelecimento du taes depósitos mo parece mnilo conveniente.

Ja tive a honra de lembrar ap Governo Imperial que podifío andar accumútodos
com os de papel sellado. Haveria eommodidade para o publico e garantia para o
Thesouro.

Linha» <le Correio.

A tabeliã B mostra quaes as linhas actuaes do Correio terrestre no Brasil e a
extensão de cada huma. Dahi se vé que hulha viagem singela de todas cilas dá9.171 léguas, e que attendendo ao numero de viagens que dão em cada anno os
Estafetas, o Correio do Brasil percorre nesse espaço de tempo não poucos milhares
de léguas.

O serviço destas linhas he feito parte por contracto de tempo certo e parte porsimples ajuste a mez ou por viagem. A tabeliã C indica aquellas conducçües quesão feitas por contracto.
Infelizmente nenhuma das linhas he percorrida tantas vezes quantas fora pre-ciso, e nem tem a rapidez c nem a regularidade que aliás são essenciaes no serviçodo Correio. Concorrem para isto causas que não he fácil, algumas, nem mesmo pos-sivel remover ainda por muito tempo.
Para elevar o numero de viagens fora preciso elevar a despeza: para lhes dara rapidez e regularidade conveniente fora preciso dispor de outros meios de condue-

ção, sendo os do que usamos os da classe mais inferior, c não nos sendo possívelusar de outros attentas as nossas estradas. Nosso Correio melhorará quando boasestradas de rodagem assegurarem nossas conducções, chegará á perfeição quando ovapor sulcar nossos rios em elegantes barcos, ou atravessar nossos desertos em atre-\idas locomotivas. Exigir porém serviço nem approximado ao que se faz hoje nastres grandes regiões da Europa, Inglaterra, França e Alemanha ou nos Estados-Unidos he mostrar falta do mais simples bom senso,
No estado actual de cousas só se poderia obter algum melhoramento com acreação de hum systema regular de Postas; isto he, collocando á curtas distanciassempre promplo e disponível numero de animaes necessários para a conducção dasmalas, live mesmo já a honra de propor ao Governo Imperial hum ensaio entreesta Corte e Ouro Preto. Nao me tendo porém sido communicada solução akumasobre este objecto, julgo que não entendeu o mesmo Governo dever por cm quantodar-lhe andamento.
Cumpre porém notar neste lugar que quaesquèr que sejão os meios de condue-çao empregados ha-vera sempre irregularidades e demoras, 

'a 
vantagem do Correiolio que lhe nao são attribuidas. Quando por exemplo nas estradas de ferro os trensnao chegao a hora em que o devem fazer, o que não se pense que he raro, hepelo contrario muito freqüente como já em oceasião idêntica tive a honra de dizer e provarao Governo Imperial com documentos officiaes, ninguém se lembra do aceusar o Cor-reio. Mesmo entre nós ninguém censura essa Repartição porque ficarão retardados'os Paquetes do .Norte ou do Sul. Será sempre impossível dispor de meios taes quonaosejao sujeitos a transtornos.

Além do Correio terrestre temos o fluvial e o marítimo. Chamo fluvial todoaquelle que he feito dentro dos rios, bahias, e enseadas, c neste gênero temos os quevao do Rio Grande a Porto Alegre, a Pelotas e a Jaguarão; do Porto Alegre a
o SioP rd C 

a UÍ° Pard°' tocandoem todas as povoações que guarnecem
Na Provincia do Rio de Janeiro temos os que vão da Corte, á Estrella, a Mauá,a Jaqueta, a Piedade ji Sampaio o a Nictheroy, e os que de Campos vao a S,JjiMisi e aS. Mo de Barra. Na Bahia temos ps que vão da Capital á Cachoeira,

0 Santo Amaro e a Nazareth. No Piauhy'o qúe vai de 
' 
Parnahiba a Thoresina,
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No Maranhflo os que vão da Capital a Alcântara, oo Rosário, a Ilapictirumirlm , a
Mearim e Vianna, Todos os do Pará e Atnasonas. E om Goyaz o que vai dc Porto
Imperial a Boa-Vista. Em Matto-Grosso communicão-se pelo Paraguay as povoações,
que (leão a margeth deste rio, e ultimamente foi creada huma linha de vapores
para ir de Montevidóo a Albuquerque.

Algumas destas linhas sao inteiramente custeadas pelos cofres públicos: outras
apenas subsidiadas, c algumas sustentadas inteiramente á custa de particulares; sendo
obrigadas a conduzirem gratuitamente as malas do Correio todas as embarcações
dc navegação interior, que forem designadas pelo Governo na Corte e pelos Prcsi-
dentes nas Provincias.—Decreto de 28 dc Setembro de 1849.

O Correio marítimo para fora do Império he alimentado por todas as embar-
cações nacionaes ou estrangeiras, convindo porem notar que estas nao sao obrigadas a
receber malas nas Estações postaes. O Correio marítimo entre os ditlercntes portos
do Império he alimentado por todas as embarcações nacionaes, que entre elles na-
vogão, que todas sao obrigadas a conducção gratuita das malas. Grande parte ou antes
a maior parle deste serviço ho feito por navios a vapor, havendo alem da granüe
linha dos Paquetes do Norte e do Sul, Vapores do Rio de Janeiro até Santa Catha-
rina, tocando em vanos portos das províncias ae &. ramo, o rarana, outros ate aumu:»,
outros para todos os portos da Provincia, quer do Norte quer do Sul, e finalmente o
Vapor dc S. Malheus e o da Companhia Mucury que vai até Caravcllas. Da Bahia
sanem Vapores para Valcnça, Canavieiras, Camamu, Ilheos, Porto beguro e tara-
vellas para o Sul, e para o Norte para Aracaju em Sergipe, e Penedo nas Alagoas.
J)e Pernambuco ha Vanores até Maceió para o Sul, e para o Norte até o Ceará to-Vapores ate Maceió para
cando na Parahyba c cm Aracaty. No Maranhão ha 

"hum 
Vapor para o Ceará, e

outro para o Pará.
Além destes trocão malas entre a Corte, Bahia e Pernambuco os Vapores da Real

Companhia dc Southampton, e os da Companhia Anglo-Luso Brasileira.
Recebendo subsidio maior ou menor todos os Vapores das Provincias e muitos

dos da Corte seria muito conveniente, e talvez não muito custoso reduzi-los todos a
hum systema, de modo que as partidas de huns coincidissem com as chegadas de
outros. Então todas as Provincias se poderião corresponder directamente com rapidez
e regularidade.

Os Paquetes do Sul ainda ultimamente annunciarão huma alteração nos dias de
sua sabida dependendo a primeira de cada mez da chegada do Vapor da Europa.
A minha opinião á cerca da necessidade de tornar tão fixos quanto possão ser os
dias da sahida dos Paquetes tem sido por vezes levada ao conhecimento do Governo
Imperial e ultimamente o fiz no meu Officio de 9 de Fevereiro próximo passado.

Durante o período de que me oecupo forão creadas as seguintes linhas dc Cor-
reio terrestre.

Na Provincia do Rio de Janeiro, hjim Estafeta entre o Paty e Vassouras. Em
S. Paulo, da Faxina para Itapetininga, de Belém para Jundiahy, de Santa Izabel para
Mogy das Cruzes e da Limeira para Pirassinunga. Na Provincia de S. Pedro, do
Rio Pardo á Passo Fundo, da Cruz Alta á Passo Fundo, de ltaqui á Cruz Alta, do
Rio Grande á Pelotas, da Capital á Villa das Dores de Camaquan, e Camaquan, e de
Piratinim á Bagé. No Maranhão, de Coroatá á S. Luiz Gonzaga. Em Minas, da
Villa da Barra á Januaria, do Chiaüor á Bemposta, de Uberaba á Villa de Prata.
Na Bahia, do Chique Chique ao llcmanso, da Feira á Camisão e de Caravcllas a
Alcobaça. Na Parahyba foi creado hum Estafeta para Cuité.

Tiverão augmento em numero as viagens de S. Catharina á Laguna que passarão
dc duas á quatro, e na Provincia dc S. Pedro, as de S. Borja á Alegrete que de
duas passarão a três. . .

Forão extinetas as linhas de Porto Alegre á S. José do Norte, na Província de
S. Pedro, e do Paty á Parahyba na Provincia do Rio de Janeiro.

Koeeita e Mespeasa. -,.,_•

A Receita do Correio conservou ainda no ultimo exercicio o seu movimento
ascendente -¦ -- * aã ~

Havendo sido no exercicio anterior de 304:839*723 réis, no ultima subio a
3tv:526g)004 réis, havendo portanto huma differença para mais de 12:686^281 reis.

A tabeliã D mostra com quanto para aquella somma concorreu cada huma das
Administrações e quanto cada huma das diíTerentes verbas. v.

A Despeza montou a 491:579*638 réis havendo sido no anterior exercício de
2
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rsffltóçsí^wsw^
ministrações.

Na Provincia do Kio uo Janeiro num. ."»- ""7. "0Õ0 
,m,nsaPS ao eslafeln

Vassouras; ínais 40*000 mensaes para a conducção da Corte a Iguassu, lal

a terceira viagem entre S. Borja e Alegrete. mrtvjA com 0 cstafeta dc Co-
No Maranhão foi autorisada a despeza do 1*3000 mensaes com o eswiwa

roatá aS. Luiz Gonzaga, e mais 10*000 mensaes para o cstafeta da Capital

TUt°Em 
Minas foi autorisada a despeza do 500*093 annuaes para £^|$|fj*

do lllo da Velhas a Januaria, o 300-3000 annuaes para ^.^£^3
a Bemoosta- 1921000 annuaes para o cstafeta de Uberaba a Vila do 

gfega,J
83oRensàes para o estafota de Queluz a Bomfun; a d«n.. dc 800 

jei 
para o

carteiro de Sabará; 459*000 para a conducção desta t.ma cidade a Oi.r 
j 

r e

Foi acerescentada com 48*000 annuaes a gratificação lixada ao Agen%^..feWffi^
Slovincia da Bahia forão dados mais 4*000 *^J*^J$&^

a Pilão Arcado, 21*000 mensaes ao cstafeta da Fera a CamMo;y^OINLao^
tafetá do Alcobaça a Caravellas. O aluguel da casa cm que funcciona a Admuus-

^P^b^ ^000 ,_lâto ^ ^US 
«U*

fetas que ueíem servir áAgencia de Cuitó. A diária dos carteiros fo, elevada de

U0 
Em 

°SanUSCatharina 
foi autorisada a despeza do ™* 

^«"P"!o estafeta que vai á Laguna em razão do augmento do namoro 
jde 

™W>ns.
No Ceará foi fixada ao Agente de Acaracú a gratificação de 120*000 paia me

ser preenchida quando pela porcentagem a não preíaça. . „~Af1<1 2-700S.000
Na conducção de S. João de El-Bei a Catalão houve huma r^^^Sfeè
Tratando da Beceita c Despeza devo notar que o actual systema de> P«eJJgo£

tomada de contas difllculta muito a fiscalisação das cartas de porte, a ms de

per si já tão difficil de fiscalisar. As Administrações de Correio ««pedem do hnnw»

para outras as cartas de porte, isto he, as cartas estrangeiras. que tem de pa,ai
porte no acto da entrega, sendo as nacionaes obrigadas a 

^MS*M |||bendo por isso o nome de - cartas selladas. Das cartas assim ^^.MM
á Administração respectiva. Mas como as contas da Administração (I?^M«
da que recebe são tomadas em repartições differentes, as 

^i^W^^ggJsegue-se que a confrontação dos algarismos se torna muito diff «I. «nf o nçccsanm

para as verificar, recorrer ás competentes facturas. E se era mais 
Jf^giggrarias, era impossível nesta Directoria que de taes facturas n^tem#g|

Para me habilitar a fazer algum juizo expedi as instrucções dc que dei conta no
meu officio n-.° 352 do 29 de Novembro ultimo.

Quem attender a somma de despeza, que se faz no Branl «m o Coueio,y
sobre tudo se a comparar com extensão e importância de s8^ns^v,^s;,^C?0e^
logo que esta repartição não he dotada com os m?ios cmivemcnt.es, e desd- loDo



concluirá que o serviço não he feilo como aliás seria para desejar. B nüo se e nga-
nará. Com eíTeito quando os nossos meios de transportes sao os mais imperfeitos,
de que se pôde dispor, quando nossas estradas nâo admittem outros, quando os
serviços pessoaes tem subido a preços excessivos, a somma gasta com o Correio
está muito longe de bastar para se obter serviço regular. K entretanto os Poderes
Superiores do Paiz devem convencer-se de que o Correio nüo pôde ser deixado em
abandono. Citarei as palavras do Director Geral do Correio nos Estados-Unidos,
porque de certo terão mais autoridade, quo as minhas:

«The governement, diz elle no Relatório de 1858, having by law lho monopoly
oi the mail serviço, shouid spare no elTorls or exponse to píace it above the reproach,
which was attached to it of being bohind individual entréprise as to certainty and
spoed, and less adapted to the wants of tradoand commcrco in their widcly exten-
ded ramifications, which can only be salisíicd wilh a mail siytem combining ali
possible clements and applianccs to make it perfect as íar as hiiman agericy can be
olíeclive to that end. » Estas palavras nao carecem de commcntario.

Èiitatij§.tica.

A tabeliã F mostra qual o movimento das Administrações do Correio nos
últimos doze mezes. Combinada com as sommas que vao na parte inferior, e que
mostrão o movimento do anno anterior apparece a differença para mais, provando
o constante crescimento deste ramo de serviço. Não se comprehcnde o movimento
das Agencias, porque estas não são obrigadas a dar quadros estatísticos, e nem
o poderião ser em quanto não tiverem outra organisação.

Dcsapparccimento dc malas.

Em Fevereiro do anno passado virando-se no lugar denominado— Pontal do
Sul—na Provincia do Espirito Santo a canoa que conduzia o estafeta, perdeu-se
a respectiva mala: dias depois porem foi achada a distancia na arêa para onde
a levara a corrente.

Em 8 dc Junho forão roubadas cm Petropolis cinco malas das que para Minas
conduzião os respectivos estafetas : apesar das diligencias empregadas nem mais
poderão ser achadas nem descoberto o autor do attentado.

Em 18 do mesmo mez forão roubadas as que de Ouro Preto erão conduzidas
para Sabará. Foi preso o estafeta e consta-me que foi condemnado em tresentos
açoutes, e a trazer ferro ao pescoço por tempo de quatro annos.

A quasi simultaneidade destes dous factos parece estabelecer entre elles alguma
relação que diligencias severas talvez podessem descobrir e guiar para conhecer-lhes
o autor.

Ninguém ignora que nas malas para o interior se não encontrão valores, e por
isso aquelles factos não podem ser somente attribuidos ao desejo de roubar.

• Em o mez de Janeiro deste anno apresentou-se no Correio da Corte o Estafeta
de Cantagallo, dizendo haver-lhe cahido ao mar a mala da Agencia da Freguezia de
SanfAnna, e que lhe não fora mais possível acha-la. Como só tivesse noticia deste
facto depois de se haver retirado o Estafeta, ordenei ao Administrador que quando
elle voltasse, o remettesse a alguma autoridade policial para proceder aos interroga-
torios convenientes, e formar culpa, se a houver, a quem fôr de direito.

Participou me mais o Administrador de Minas haver pegado fogo em algumas
malas no rancho em que pernoitarão, estando a dormir o conduetor.

O Subdelegado do lugar procedeu a algumas averiguações, mas não julgou haver
lugar a processo.

Responsabilidades.

Pelo Presidente <lo Piauhy, anterior ao actual, forão mandados responsabilisar
os Administrador © Ajudante Contador do Correio daquella Provincia. O primeiro
foi absolvido, e do actual Presidente recebi informações favoráveis a seu respeito. O
processo do Ajudante não me consta que ainda tivesse solução.

Havendo apparecido na Administração do Correio do Pará hum desfalque na
verba cartas de porte, forão pela Presidência mandados igualmente responsabilisar
o Administrador e seu Ajudante. Forão pronunciados não como réos de peculato,'
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«c »„»«»« .»« folias uc exaceflo no cumprimento do sous devores. Acliõo-sc con-

sahir dMdn.in.ítraçao, c ° UlU "'"'," .,;.....,'iro roi dcmitUdo a processado por

Sr_ssãKTJSB. aKBB-ssafi ° «j?** *¦*
parecido do Correio encontrado o sobrescripto de

i^-SS£â»:-«,,,,,,,«. .*»_. o*- f- m •«-
ponsabi.idánie doAgente *«^:£^ 

^iisabilisar o Agente do .Correio
hm 81 de Maio Io d« i '.nmia deu fl

de Pouso Alegre, cm Minas, poi uc tenfl > "Uü *W» roraettia, dizendo que
que a segurou parte disto para a 

^^^^«ScSparaPou» Alegre,

que aí acçoes de responsabilidade são perle.ta.ne.Uc .nule.s u os . eo s.lo absolvidos,
»»SKfefi SSBSSE SS» SSS SSWSS5& —*
a punição de hum empregado delinqüente.

IPoríes.

Oi nossos Bortes continuão a ser desiguaes conforme as cartas são entregues nos
mMmosTu'ares ou tem de seguir por terra ou por mar. Não me parece haver pr.n-
ISS d? iustica que autori» esta desigualdade, sobre tudo quando todos os

pSíSti^SfeS c iguaestodos 4W-^^ffi£^
mio vai nàra \n*ra por mar, e a que va para o Amazonas, a que vai paia íwntroj,
Tt au©?àf para° Cuiabá. Porque pagará CO réis a que vai para Cuiabá, e 120 a que
va fS SSr maiS Nao posso achar a ra/.ão, alé porque a que vai para Angra
1SÍS5S ao Tlesouro, cm quanto a que vai para Cuiabá cxye pesados
SE Tudo"quanto simplifica o serviço he hum aperfeiçoamento. A 1 rança tem
Kfso9 porte parao continente, Corscga, e Argélia: parccc-mc que este exemp Io

S serSado Já a este respeito representei em £6 de Fevcrc.ro de 18o8; mas
ate-hoje não sei que cousa alguma fosse resolvida.

Coweio Urbano dsi Corte.

Achava-se dividido em duas sccç.ões: Correio a Cavallo, e<po™to a pé. O Cor-
reio a Cavallo constava de quatro linhas, huma da Cidade ao J dim Bo a.iico out a
.ao Cosmo Velho, a terceira ao Alto de Andarahy, e a quarta a Pia•» Pequeno.
Continua a funecionar havendo o da primeira trazido ao Correio no anno .ultimo
3.678 cartas, o da segunda 4.451, o da terceira 4.292, c o da quarta 5.005. c le-
vado do Correio o da primeira 5.204, o da segunda 10 323, o da ter^wa 6/713,
e o da quarta 7.197, sendo assim o serviço total das qu ntrp linhas 48.9Í»j caitas.

O Correio a pé era servido por Carteiros a pe, dividida a Cidade cm oito d s
trictos com trinta e tijez caixas, quo erão abertas quatro vezes cada dia í«W
a correspondência nellas achada, era conduzida ao Lorreio para d ali sei levada.,
seus destinos. Durante o anno findo o Carteiro do primeiro d.stncto levou ao Co-
reio 1.402 cartas,-o do segundo 1.674, o do terceiro 1.68/ o do quaito l.oSO o do
quinto 1.484, o do sexto 1.342, o do sétimo 1.438, o do oitavo 1.890. Levarão do
Correio e por conseqüência entregarão o do primeiro.4.272 cartas, o do segiinao
4.567, o do terceiro 4.356, o do quarto 3.833, o do quinto 4.310, o do sexto 4.2J1,
o do sétimo 4.468, e o do oitavo 4.328. E assim foi o serviço dos oito districtos
46.952 cartas. t . . .

Convém notar que as cartas levadas do Correio são puramente urbanas, isto lie
da Cidade para a Cidade. As trazidas ao Correio muitas vezes sâo para seguirem a
rviilrns lugares

O Aviso de 29 de Setembro ultimo mandou extinguir os Carteiros a pé, con-
servando a penas duas Caixas, huma no Campo do Machado, c outra na Lstacao
Central da Estrada de ferro de D. Pedro Segundo.
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Os algarismos acima apresentados parecem demonstrar que o Correio Urbano nSo
produziu fotla a utilidade que alias era de esperar, mas a razüo he simples. Nüo
só essa instituição ainda nüo tirvha entrado cm nossos hábitos e costumes, corno, c
sobretudo porque as sabidas crüo com inlervallos bastante longos. Para obter huma
resposta pelo Correio urbano erão precisas pelo menos seis horas; mas cm geral
huma Carta Urbana carece dc prompta resposta, e aquelle que a precisa obter nüo
duvida fazer alguns sacrifícios empregando portador particular.

Huma necessidade pois do Correio Urbano erão mais amiudadas sabidas: para
isto porém fora mister augmentar o numero de Carteiros. Ter-sc-hia também con-
seguido melhoramento se fosse possível unir todos os Carteiros cm huma só classe,
(hndo sabidas regularcs a todos e a toda a correspondência. A disposição da casa
que aclualmenlc oecupa a Administração do Correio daCôrtc nao me permitliu entrar
nesse melhoramento. Todavia porém alguma causa poderia ser tentada neste sentido.

Nas mais Provincias do Império nada se tem feito cm Correio Urbano: somente
ha Bahia continua a Estação da Cidade alta com hum Carteiro permanente, indo
alli outro da Administração duas vezes cada dia. Pouco tem aproveitado.

Extravios dc Carta».

As queixas por extravio dc Cartas nas Provincias são muitas, e creio que a maior
norte bem fundadas. Em quanto as autoridades territoriacs se não convencerem, que
não devem consentir que os Regulamentos sejão letra morta, dificilmente se poderá
obter melhoramento sensível. A' minha disposição, so esta propor a demissão e a do
Governo Imperial decreta-la, mas esta de ordinário he absolutamente ^eficaz

\ccresce que ineficazes são em geral todas as penas por crime de responsabilidade.
ÍS'administração da Corte também se tem dado extravios e queixas por demoras:

infelizmente porém são accidentes que se dão em todos os Correios do mundo e nem

«ntè 3 são So como 4 primeira vista pôde parecer. Multes vezes ouve-se huma
Sa indaga se; obtém se o conhecimento de que o mal não partio do Correio:
Sitas'veies as cartas não tem sido escriptas, outras são en regues a portadores m-
fieisotiéaproveitão em beneficio próprio o dinheiro do porte. Em o anno passado,
por exemplo, fui procurado pelo Major Guilherme Suckow dizendo-me que huma
carta mTfaltava contendo huma nota de 309000. Essa carta estava retida no Correio
nnr so não achar devidamente sellada. _ L

Muitas vezes as queixas de retardamento provém ou de que as cartas forao

antedatadas ou não forão logo levadas ao Correio, ou não forão devidamente dirigidas.
E nao poucas acontece, que são entregues a portadores particulares que depois as vao
levar ao Correio que vem a carregar com a culpa que não tem.

Aconte também algumas vezes que huma carta he dirigida poi: engano .> re-

sidencia a que não pertence, e a pessoa que a recebe nem sempre tem o cuidado de

" ^Concorre 
muito para o extravio de cartas a falta de indicações precisas no so-

brescrito Havendo quantidade de lugares do mesmo nome e as vezes na mesma
Povteciã o Correfo vise embaraçado na remessa e as vezes ignorando ate a existência
rhunremetteà correspondência para outros. Aconteceu em fim do anno passado
mie ridm nistracão do Correio da Corte vierão huns autos com a seguinte direcção.
Ao Sr ír Promotor da Comarca. -Do Escrivão do Subdelegado de Paquequer -

Conm haja hum Paquequer no Termo de Magé e outro «^'SítfS
cendo aquelle á Comarca de Nictheroy e este a de Cantagallo, forao os autos parai
3 ^SfdrSsaf 

qurcoSolfeTara o extravio he a facilidade com que ao

Corre*^confiãovaKoportador.'Bem.sei que a dificuldade de.passajpinheiro
de hum lugar para outro muitas vezes obriga a este expediente lora bom que o

nosso publico adoptasse o costume inglez; isto he, cortar os bühetcs a meio e re-

metter huma metade, reservando a outra para ser remettida, quando to *ccusada a

recepção da primeira. Os ladrões nada tenão a lucrar e mui raro heque se com-
TYiPtfa hum crime auando pão ha interesse em o commetter.^ 

tooiíSfuJS?^ n,aior fidelidade e W^m^TtTov^mSt
dc* n mnn m«adn nelo Correio inglez e por mim ensacado no Coieio Urbano aa

Corte O^venPctaaen°toPdos CaSos heWo La dia: eu propuz, e assim foi decretado

que os Urbanos vencessem apenas, 1*M)0 devendo os mais habeisser aproveitados na

falta dos geraes, no que terião assim huma espécie de promoção.
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O f omito irviez tem ndopludo que ao Carteiro quo tem sorvido hum corto espaço
dc tempo. Mis annos, Ipso facto seja concedido hum nugmonto de vencimento, 1 th.
nor semana c isto progressivamente segundo os annos quo vai servindo ate lium
•«..'to nrazo 

' 
Além disso ha duas classes do veteranos, permilla-sc-me a expressão,

isto lie sao' escolhidos tantos dos mais antigos aos quaes ho dado vencimento supe-
rior c tantos immediatos a quem ainda lio dado vencimento menor sim que os da
primeira cathegoria, porém maior ques os dasi mais.

Oucr dizer que os vencimentos dos Carteiros silo diversos segundo o tempo quo
tem de serviço, liste systema mereceria ser ensaiado.

Também conviria assegurar o futuro daquclles que consumirem a sua vida no
serviço do Correio, assogurando a sorte daquelles a quem sua idade ou moléstias im-
pedirem dc nelle continuar. _'.¦"-¦* -* n . •

Também acontece não serem as cartas extraviadas, mas serem abertas no Correio.
Tara evitar a facilidade com que se pôde commeücr esto crime, julguei a propósito
solicitar do Governo Imperial algumas providencias para a correspondência segura,
seguindo algumas praticas do Correio Francez. Pelo Ministério do Império, cm 10
de" Dezembro dc 1859, foi ordenado o seguinte:

As cartas seguras deverão além dos mais requisitos exigidos pelos Regulamentos,
ser fechadas com lacre de huma só côr em dous ou mais lugares visíveis, c os fechos
soltados com sinete particular do uso do segurador, tomando-se quaesque outras
cautelas que a experiência fôr indicando como necessárias, e forem ordenadas pelo

110 
Como me parecesse que esta ordem devia ter execução geral, e mesmo ser antes

de sua execução bem conhecida, ordenei que lhe fosse dada toda a publicidade cm
todas as Provincias, c começasse em execução do 1.° de Julho próximo futuro cm

Alem desta outras providencias conviria muito tomar para assegurar a sorte desta
espécie de correspondência. Em todos Correios são estas cartas objecto de muito
especial attenção. He preciso, sobretudo no Correio da Corte, crear huma secção
especial para 

'ellas: 
9.Í23 forão expedidas no anno ultimo, deixando ao Correio por

conseqüência huma renda de 9.123» he preciso fixar melhor a responsabilidade em
que pelos extravio, ficão os cofres públicos: parece me preciso fazer desapparccer a
anomalia dc serem os Empregados responsáveis pelas faltas, quando apenas tem de/,
por cento do prêmio: he preciso em fim que alguém fiscalise muito direclamente
o retorno dos conhecimentos com os recibos. Não me tenho atrevido a fazer proposta
neste sentido, por que nem as Administrações tem pessoal baslantc e nem a da Corte
sobretudo ond@ a necessidade se toma mais saliente, lem espaço bastante para essa
creação.

CoimIibcçíIo pela Estrada dc ferro.

Franqueada ao publico a estrada de ferro de D. Pedro II., foi logo aproveitada
para conduecão das malas que por cila devessem transitar, e para que seguissem
nos trens de manhã, e nelles também seguisse a correspondência, que a tempo fosse
levada á Estação central; foi creado hum Empregado com o vencimento de 50*000,
mensaes, que devia acompanhar os mesmos trens, e durante a viagem fazer a sopa-
ração da correspondência.

Por Aviso de 3 de Setembro ultimo foi supprimido esso emprego, orüenan-
do-se que o serviço fosse feito por hum dos Empregados da Administração ao qua!,
por Aviso de 4 de Novembro passado, foi mandada abonar huma diária extraor-
dinaria de 2Í>000. Como porém por Aviso de 29 de Dezembro seguinte se ordenasse,
que as malas não seguissem mais nos trens da manhã, e sim nas tardes anteriores,
tornou-se ainda desnecessária a viagem desse Empregado. Como porem o Carteiro
que acompanha as malas não possa regressar no mesmo dia, o Aviso do 28 de Ja-
neiro findo mandou abonar-lhe huma diária extraordinária de 1*000.

Horas de serviço

O jtyiso de 29 de Dezembro do anno passado ordenou, que a Administração
do Correio da Corte se feche todos os dias ás 7 horas. O art, 13 do Regulamento
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de 27 do Setembro do 1849 marcou 7 horas para o tempo do inverno, 8 para o temno<»c verão. O Aviso de 10 do Dezembro do 1.50 marcou 8 horas para o inverno o9 para o verão.

Couuiificçilo para Ma,<> Grosso.
O Correio da Província de Mato Grosso tem sempre merecido attençao especial,o continua a merecer pelas dificuldades que offcrcccm os meios de conducção paratao distantes lugares. As informações que tenho me habilitão á dizer que pela ri-

górôsa observação das instruções que ultimamente dei, consegui fazer desapparcccra irregularidade entre a Cidade da Constituição e SanfAnna da Parnahyba, fazendocom que os Estafetas parlão, o cheguem nos dias devidos com pequenas differen$simpossíveis de evitar cm hum caminho de mais de cem legoas. Continuüo poremas irregularidades de SanfAnna de Parnahyba para Cuiabá devida ao pouco zelo dos
pedestres empregados nesse serviço, e dos quaes seus commandantes não exigem a
pontualidade necessária. Militares dão pouca importância a todo o serviço, que nãohe militar.

Ainda mio foi levada a efieito a colônia mandada estabelecer entre a Constitui-
çao e SanfAnna de Parnahyba, logo que o seja, crescerá a regularidade e tambéma rapidez.

Começou já a navegar o vapor da Companhia que se obrigou a fazer este serviçode Montevidéo até Albuquerque c Nova Coimbra e já cm Fevereiro se receberão nestaGõrte malas de Cuiabá com datas de Janeiro. lia com eíTcito alguma vantagem: toda-via he preciso que nos não deslumbrem.
A viagem de hum vapor pelo Paraguay estará sempre á merco de buma poten-cia estrangeira que não parece nutrir sentimentos da mais benevola cordialidade paracom o Brasil. E de mais: se assim como se fazem sacrifícios para essa viagem,forem do mesmo modo feitos para o serviço terrestre, poderemos por este meio cor-responder-nos com Mato Grosso em o mesmo tempo que pelo Paraguay sem depen-

dencia do alguém c beneficiando aquillo que he nosso. Huma consignação annual
de 150 contos para favores a aquelies que se forem estabelecer na estrada de Cons-tituiçâo a Cuiabá, igual ao que receberá a Companhia em seis viagens redondas, cm
pouco tempo mudaria a face daqucllcs lugares, chamando para elles numerosa po-
pulação.

E note-se que se grande he a distancia que vai do oceano á margem orientaida Provincia de Mato Grosso, isto he ao Rio Paraná, também não he pequena a quevai da margem oriental á margem occidental, isto he do Paraná ao Paraguay ; de
SanfAnna da Parnahyba a Cuiabá he mais longe que de SanfAnna da Parnahyba
á S. Paulo. Quero dizer que os Lvores concedidos á aquella Companhia de nave-
gação a vapor muito pouco podem aproveitar á porção da Provincia banhada peloParaná sobretudo na parte superior.

Permilta V. Ex. que aqui ponha termo com huma reflexão. He sem duvida conve-niente e mesmo necessário facilitar os meios de transporte marítimo e fluvial, mastambém não he menos preciso dar emprego a esses transportes: dar-lhes passageiroso mercadorias.
CONCLUIREI. O correio do Brasil está muito longe daquillo que se pôde chamar

correio negular; para lá chegar depende de circumstancias, que de modo nenhum estãoem minha alçada. Hum correio ho mais ou menos perfeito, segundo he maior oumenor o numero de linhas, que percorre, maior ou menor o numero de vezes que as
percorre; maior ou menor a celeridade, com que o faz; maior ou menor a sua re-
gularidade; maior ou menor a segurança e boa conducção das malas; maior ou menora rapidez na distribuição da correspondência; maior ou menor a fidelidade dos empre-
gados. Não tenho duvida concordar em que muitas queixas recebo contra a iíregü-laridade e fidelidade dos correios do interior das Provincias: mas devo acerescentar,
que não tenho meios com que possa obstar a esse mal. Os lugares de Agente do cor-reio são servidos á excepção de huma meia dúzia por mero favor: e como a penapara qualquer delicto de responsabilidade he a suspensão ou demissão, a applicaçãode qualquer destas he antes hum beneficio do que hum castigo. Além disto asacções de responsabilidade tem dado quasi todas na absolvição dos aceusados. Lan-
ça-se mão da demissão como meio administrativo; mas esta surte ainda menos effeito,
que aquella que he dada cm virtude de sentença. Contra a fidelidade das Admi-nislrações também ha queixas; mas como já acima disse averiguada a maior partedellas, conhece-se que he infundada.
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. a ..,„í,a «Ma severa fiscalisaçao conseguir algum resultado,
8o nestas partos do serviço pode severa nsow« Qmm Imperial

os mais carecem do meios, que nao dc pender oo^co dovo

pertenço determinar as linhas do correio co numwo «o^ 
^ cn(lc „ m^v

sor percorrida. Mas por cmquant» "cm d0 
^rtcmp0 Sinda forem creadas. Dc-

celeridade ás linhas actuacs ou WS*$mg £mmuiúcaçao. Só aperfeiçoadas
pendo dos meios de çonducçBo. o «teto v»s oo conseguir; depen-
Essas, se aperfeiçoará c' se"iço do co.reio. AJ«™» m»uUo 

grandc9, c ainda
dem dos sacrifícios quo se quizeicm íazu. h»«u i
assim ficaremos muito longe. regulamentos.

O serviço do correio entende pouco com os n* c &0 ^
Entretanto, so penas e8?e# <Wgg »* W ao estado actuai.

ficarem letra morta alguma cousa 
f^gg^g^ jo5o dc|Almcida Pe-

Dr. r/tomaí Jod Pínío Serquetra.
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TABElsLA A,
--. .'¦¦¦¦ . ;*

Agencias d» Correio do Império.

CORTE E PROVÍNCIA.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Aldêa da Pedra.
» S. Pedro.

Amparo.
Angra dos Reis.
Apparecida.
Araruama.
Arrozal.
Barra Manca.
Barra de S. João.
Bem posta.
Cabo Frio.
Campos.
Cantagalio.
Capivary.
Carapebús.
Carmo.
Conceição da Ribeira.
Desengano.
Dores.
Estrella.
Iguaba Grande.
Iguassú.
Ipiabas.
Itabapoana.
Itaborahy.
Itacurussá.
Itaguahy.
Jacarehy,
Macahé.
Magé.
Mambucaba.
Mangaratiba.
Maricá.
Mendes.
Nictheroy.
Nova Friburgo.
Pampulha.
Paquetá.
Parahiba do Sul.
Parahibuna.
Paraty.
Passa Tres.
Paty do Alferes.
Pedro do Rio.
Petropolis.
Pirahy.

¦„*.

47
48
49
50
51

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Porto das Caixas.
» Novo do Cunha.
» Velho do Cunha.

Pouso Secco.
Quissaman.
Resende.
Rio Bonito.
Rio Claro.
Rio das Ostras.
Sacco da Mangaratiba.
Santa Anna.

» das Palmeiras.
Cruz..
Izabel do Rio Preto.
Maria Magdalena.
Rita. .
Thereza.

Santo Antônio de Capivary.

»

»
»
»

»

»

»

de Padua.
do Rio Bonito.
de Sá.

»

»

»

S. Domingos.
» Fidelis.
» Gonçalo.
>» Francisco de Paula.
» José da Caçaria.
» João da Barra.
» » do Principe.
» Sebastião do Alto.
Sapucaia.
Saquarema.
Senhor Bom Jesus de Itabapoana.
Sumidouro.
Valão dos Veados.
Valença.
Vassouras.

CREADAS EM 1859.

83 Bananal.
84 Belém.
85 S. Joaquim.
86 Sacra Familia.
87 Theresopolis.
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S. PAULO.
Araraquara.
Arôas.
Atibaia.
Ba nanai.
Barreiros*.
Batataes.
Boa Vista.
Bragança.
Botueatú.
Brotas.
Cajurú.
Cananôa.
Campinas.

14 Capivary.
15 Caraguatatuba.

Casa Branca.
Cassapava.
Constituição.
Cunha.
Cutia.
Faxina.

22 Tranca.
23 Guaratinguetá*
24 Iguape.
2o ltapetininga.
26 ltú.
27 Jacarehy.
28 Jundiahy.
29 Limeira.
30 Lorena.
31 Moggi das Cruzes.

í
3
3
4
5
C
7
8
9

10
11
12
13

16
17
18
19
20
21

32
33
34
3a
30
37
38
S9
40
41
42
43u
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
M •»
00

Moggi Mirim.
Parahibuna.
Parnahiba.
Pindamonhamgaba.
Pirapora.
Porto Feliz.
Queluz.
Uio Claro.
Santa Branca.
Santos.
S. José.
S. Luiz.
S. Hoquc.
S. Sebastião.
S. Carlos do Pinhal.
S. Bento.
Santa llita do Paraíso.
Silveiras.
Sorocaba.
Tatuhy.
Taubatè.
Ubatuba.
Una.
Xiririca.

¦ - CREADAS EM 1859

56 Bethlem.
57 Paranapanema.
58 Pirassinunga.
59 Santa ízabel.

S. PEDRO.

vrívV*.:

Alegrete.
Bagé.
Cachoeira..
Cassapava.
Cruz Alta.
Encruzilhada.
Jaguarão.
Pelotas.
Piratinim.

10 Bio Pardo.
11 Bio Grande.
12 Santa Maria.
13 Santo Antônio da Patrulha.
14 S. Borjet.

15 S. Gabriel.
16 Taquary.
17 Triumpho*
18 Uruguayana.
19 Villa de ltaqui.
20 Villa de Santa Anna do Livramento.
21 Villa de S. José do Norte.
22 Villa de S. Leopoldo.
23 Villa do Triumpho.

CREADAS EM 1859.

24 Conceição do Arroio.
25 Lagoa Yermelha.

ASONAS.
Barcellos.
Bella da Imperatriz
Borba.

Maues.
Serpa.
Tefíé.

$1 rV-í!:'
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mms GERAES.

c*
1
il
3
4
5
o
7
8
9
iO
U
12
13
H
15
lü
17
18
19
20
21
22
23
24

26
27
28
29
30
31

33
34*
35
36

Ayuruoca. 37 Passos.
Araxá. 38 Paracatú.
Arassuahi. 39 Patrocínio.
Bacpcndy, 40 Piranga.
Bagagem. 41 Pitanguy.
Barbacena. 42 Piumhy.
Barra do Rio das Velhas. 43 Pomba.
Boinüin. 44 Pouso Alegre.
Cabo Verde. 45 Pouso Alto.
Cacté. 46 Queluz.
Caldas. 47 Rio Pardo.
Campanha. 48 Rio Preto.
Carmo. 49 Sabará.
Conceição do Serro. 50 Santa Barbara.
Curvcllo. 5t Santa Luzia.
Chapco de Uvas. 52 S. João Baptista.
Desemboque. 53 S. João d'El-Rei.
Diamantina. 54 S. José.
Dores de Indaiá. 55 S. Romão.
Filadclphia. 56 Serro.
Formiga. 57 Ubá.
Grão Mogor. 58 Uberaba.
Jacuhy. 59 Villa Christina.
Jaguary. 60 Tamanduá.
Januaria. 7* 61 Tres Pontas.
Juiz de Fora.
Itabira.
Itajubá. CREADAS E
Lavras.
Leopoldina.
Mar de llespanha. 62 Águas Virtuosas/
Marianna. 63 CÍiiador.
Mathias Barbosa. 64 Itambó.
Minas Novas. 65 Mercês.
Montes Claros de Formigas. 66 Pará.
Oliveira. 67 Prata,

MARANHÃO.

Alcântara.
Brejo,
Carolina.
Caxias.
Chapada.
Corda.
Coroatá.
Cururupu.
Codó.

10 Guimarães.
11 katú.
12 Itapicnra-mirim.
13 Pastos Bons.
14 Riaehão.

15 Rosado.
Í6 8. Bento.
17 Tury-Assú.
18 Vargem Grande
19 Vianna.

i

CREADAS EM 1859.

20 Pericuman*
21 Santa Helena.
22 S. Luiz Gonzaga.
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GOYAZ.
Arraias •
Boa Vista*
Bomfim.
Catalão.
Cavalcanti.
Conceição.
Corumbá.
Flores.
Formosa.

10 Jaraguà.

11 Meia Ponte.
12 Natividade.
13 Palma.
14 Pilar.
15 Porto Imperial.
16 Santa Cruz.
17 S. Josó.
18 Santa Luzia.
19 Trahiras.

Campos.
Capella.
Divina Pastora.
Estância.
ltabaiana*
ltabaianinha.
Lagarto.
Larangeiras.

SERGIPE.
Maroim.

10 Porto da Folha.
11 Própria.
12 Rosário do Calelc.
13 S. Christovão.
14* SimâoDias.
15 Villa Nova.

Alagoa Nova.
Brejo d'Arêa.
Bananeiras.
Cabaceiras.
Campina Grande.
Catolé do Rocha.
Cuité.
Independência.

PARAHIBA.

Água Preta,
Altinho.
Barreiro.
Bella.
Bizerros.
Boa Vista.
Bonito.
Brejo da Madre Deos,
Cabo.

10 Cabrobó.
11 Caruaru,
12 Exú.
13 Flores.
14 Garanhuns.
15 Goyana.
16 Iguarassú.
17 Tngazeira.
18 Ilha de Fernando.

Ingá.
10 Mamanguapc.
11 Patos.
12 Piancó.
13 Pilar.
14 Pombal.
15 S. João.
16 Sousa.

PERNAMBUCO.
19 Limoeiro.
20 Olinda.
21 Ouricury.
22 Páod'Alho.
23 Pesqueira.
24 Pimenteiras.
25 Rio Formoso.
26 Serinhaem.
27 Nazareth.
28 Tamandaró.
29 Tacaratü.
30 Victoria.
31 Una.

CREADAS EM 1859.

I 32 Gravata.

Y
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PARANÁ
Antonina.
Campo Largo.
Castro.
Guarapuava.
Guará tuba.
Morretes.

Palmeiras.
Paranaguá,
Príncipe.

10 Ponta Grossa.
11 Rio Negro.
12 S. José dos Pinhaes.

MATTO GROSSO.
Diamantino.
Matto Grosso.
Miranda.
Poconó.
Porto de Corumbá..

Piquiry.
Rio Grande.
Santa Anna do Parnahiba
Santa Maria.

BAHIA.
Abbadia.
Alagoinhas.
Barcellos.

Barra do Hio de Contas.
Barra do Rio S. Francisco
Belmonte.
Cachoeira.
Caeteté.
Camamú.

10 Campo Larg
11 Canavieiras.
12 Caravellas.
13 Carinhanha.
14 Conde.
15 Feira de Santa Anna
16 Inhambupe.
17 Jacobina.
18 Joaseiro.
19 Uhéos.
20 Macahubas.
21 Maragogipe

22 Marahü.
23 Nazarcth.
24 Porto Seguro.
25 Purificação.
26 Rio de Contas.
27 Santa Izabel de Paraguassú.
28 Santa Rita do Rio Preto.
29 Santo Amaro.
30 S. José dc Porto Alegre.
31 Valença.
32 Itaparica.
33 Victoria.
34 Villa dos Lençóes.
35 Villa Nova da Rainha.
36 Villa do Urubu.

CREADAS EM 1859.

37 Alcobaça.
38 Camisão.
39 Chique Chique.

CEARA.
Acaracú.
Àracaty.
Baturité.
Cachoeira.
Canindé.
Crato.
Granja.
Icó.
Ipú.

10 Lavras.
11 Missão Velha.
12 Imperatriz.
13 Queixeramobinii
14 Saboeiro.
15 S. Bernardo.
16 S. João do Príncipe.
17 Sobral.
18 Viçosa.

2
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ALAGOAS.
Alagoas.
Camaragibe.
Cururipe.
Garoclla.
Penedo.
Pilar.
Porto Calvo.
Porto de Pedras.
S. Miguel.

10 Villa da Palmeira.
11 Villa do Pão do Assucar.

CREADAS EM 1859.

12 Porto Jaraguá.
13 Villa da Imperatriz.
14 Villa da Matta Grande.
15 Villa do Porto da Folha.
16 Villa do Poxim.
17 Villa do Norte.
18 Villa da Anadia.
19 Villa daAssembléa.
20 Villa da Atalaia.

Barras.
Campo Maior.
Jaicoz.
Jeromenha.
Marvão.
Oeiras.
Paranaguá.
Parnahiba.

PIAUHY.
Pedro Segundo.

10 Piracuruca.
11 Príncipe Imperial.
12 S. Gonçalo.
13 S. Gonçalo da Batalha.
14 União.
15 Valença.

ESPIRITO SANTO.
Barra de S. Matheus.
Benevente.
Cachoeiro.
Guarapary.
ltapemerim.

Linhares.
Nova Almeida.
Santa Cruz.
S. Matheus.

10 Serra.

Cachoeira.
Cametá.
Bragança.
Breves.
Gurupá.

PAI
Macapá.
Óbidos.
Prainha.
Santarém.

10 Vigia.

Accary.
Angicos.
Appudi.
Assú.
Campo Grande.
Extremoz.
Goyaninha,
Guamaré.
Imperatriz.

10 Macau.

DE ORT
11 Maioridade.
12 Monsorò.
13 Porto Alegre.
14 Príncipe.
15 Santa Anna de Mattos.
16 S. Gonçalo.
17 S. José.
18 Touros.
19 Villa Flor.



SANTA CATHARINA.
*

Laguna.
ltajahi.
S. Francisco.

Hesumo das Agencias do Correio do Império*

Côrtc e Provincia 87
S. Paulo... 59
S. Pedro 25
Minas Geraes 67
Goyaz 19
Maranhão 22
Sergipe 15
Parahiba 16
Pernambuco 32
Paraná 12
Matto Grosso 9
Bahia 39
Ceara. 18
Alagoas 20
Piauhy 15
Espirito Santo 10
Amasonas  O
Pará 10
Rio Grande do Norte 19
Santa Catharina 3

Agencias 503
¦ ii i ¦

Directoria Geral do Correio, 3 de Março de 1860.

O Official Maior; —João José Teixeira.
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TABELLA B.
Resumo das linhas do Correio e suas distancias.

Ií

Corte e Provincia

Espirito Santo

Bahia

Sergipe.

Alagoas

Pernambuco

Parahiba

Bio Grande do Norte

Ceará

Numero
de

Unhas.

57

23

Piauhy

Maranhão

Pará

Amazonas

Paraná

Minas Geraes,

Goyas

Matto Grosso

8

11

Numero
de

Léguas.

S. Paulo

S. Pedro

Santa Catharina
.* -

18

17

9

12

7

13

41

11

4

iO

32

4

326

Directoria Geral do Correio 3 de Março de 1860.—O Official Maior, João José Teixeira.

461 |
• 120 i
1.515

154

176 £

509

199

534

693

510

573

431

107

918 |

558

391

621

607

92 |

9.171 í



Linhas do Correio do Império.
-•fa. I II I l_»l -  _^k IESSE

2—

fi
aa.
, *ã

1
2

26

ss
afi
fi

aa_

ri

1
2
3
4

€|®<££_- •£_• _Ç3o

Da Córlc a Nicterohy -. • • • •
Dc Nictcrohy a Maricá »
Dc .Maricá a Soquarcma ò
Dc Saquarcraa a Araruama a.. »
Dc Araruama a íguaba. 3
Do íguaba a Aldea dc S. Pedro
Dc, S. Pedro a Barra de S. .Jo_o 0
Da Barra dc S. João ao Uio das Ostras 8
Do Rio das Ostras a Macaíié & Va
Dc Macabó a Carapebús »V_
De Carapcbús a Quissaman
Dc Quissaman a Campos...

.......
»*.*....... *.

........
a • 10

De Campos a S. JoSo da Baiva
» a S. Fidclis.
» a Aldea da Pedra
» a Itàbapoana

Da Aldea da Pedra a Santo Antouio dc Padua.....
De Itabapoana ao Sv. Bom Jesus dc ltabanoaua...
Da Aldea dc S. Pedro a Cabo Frio
De S. Fidclis ao ValSo dos Veados
De Nictcròby a Itaborahy  8
Dc" Itaboraby a Sant'Anna  jj
De SaiifAnna a Friburgo  8•/_
De Friburgo a Cantagallo  9

De Itaborahy ao Rio Bonito
Do Rio Bonito a Capivary
De Itaborahy a Santo Antônio de Sa
De Friburgo ao Sumidouro
Do Sumidouro ao Carmo -
Do Carmo a Cantagallo •
De Cantagallo a Santa Rita *
De Santa^Rita a Aldea da Pedra
Da Aldea da Pedra a S. Fidelis
De Cantagallo a S. Francisco de Paula
De S. Francisco de Paula a Santa Maria Magdalcna.
De Santa Maria Magdalena a S. Sebastião do Alto.
De Cantagallo ao Porto Velho do Cunha
Da Corte a Belém
Dc Belém a S. José da Caçaria  2
Dc S. José a S. João do Príncipe  4
De S. João do Príncipe a Pouso Secco...... 6
De Pouso Secco ao Bananal  4

Dos Queimados a Itaguahy 4
De Itaguahy a Itacurussá 6
De Itacurussá a Mangaratiba 6
De Mangaratiba ao Saco da Mangaratiba.... %

íW/im

6 ?s
í

ta.
fi

H/4

Cl)
71/9
0

1G
1G

5
15
3
3 l/g

I «ri

23
29
80
31
3?
00
¦*»_

00
iit
S8

40

41
42
43

311>
C
3

7
21/
6
3
6
8
41/.-)'
G
3
9

10

16

2õ91/4

Transporto.... 1G12
Do Saeco da Mangaraliba a Angra ü
De Angra a Mambucaba. 4
Dc Mambucaba á Paraty 2

Dc Itaguahy a Santa Cruz
Dc A agra a Concçiçflo da Ribeira
Dc Pouso -.Secco ao Rio Claro
Do Rio Claro a Santo Anionio de Capivari..
Dc Pouso Secco a .Garra, Mansa.............
Da Barra tàansa ao _\ mparo
Dc Resende ao Banaual
Dt
1

.......v
............

)c Nicteroby a S.* Gonroto.v.-. ;...,...
)a CtWc ao Porto de Sampaio

Do Porto dc Sampaio ao Porto das Cahas.,.,
Da Corto a Pâqúeíá
Da Còrle a Piedade
Da Piedade.a Magc .* .*...*.  %
Dc Magc a Apparccida ...... 16
Da Apparccida ao Porto do Cunha  3
Do Porto Novo do Cuuha a Sapucaia  3

Da Curte a Eslrclla ,..
» Petropolis

Dc Petropolis a Pedro cio Rio...
Dc Pedro do Rio a 1-ampulha...
Da Pámpulha a Parahyba do Sul
Da Parahyba ao Paralnbuna

4
3
4
4

45
46
47

48
49
50
51
52
53
54

55
i36
57

Do Pedro do Rio a Bcmposta
Da Bemposla ao Chiador em Minas
Da Corte a Güaratiba
De Belém a Vassouras
De Vassouras ao Desengano .......
Do Desengano a Valcnça *..

6*4

3

De Valcnça a Ipiábás
ao Rio Preto
a Santo Antouio do Rio Bonito
a Santa Thereza

Dc Vassouras ao Mendes
ao Pati

De Machambomba a Iguassú  2
Dc Iguassú ás Palmeiras  2
Das Palmeiras ao Pati  5

De Belém a Pirahy,....
De Pirahy ao Arrosal...

» a Passa Três

Da Capital a Maues • • •»• • • ¦
De Maues a Imperatriz
Da Capital a Teffé

í> a Barcellos

_

i_
ri ri

90
. 24 5

87 6
. 80 7

281 l

—*¦

mm ju

:|

ri'

259 IJSi

Transporte
Da Capital a Serpa '•'••

» a Borba .............a...........
)} a Bella da Imperatriz

28 l/o
3
2•f

% 
"|

5»
•¦$

8
Vk1%
3%

2234
t'í/2

9*/2

15
4
3

14

13
5l/_
A
4
3
3

9
8
3
1%

4611/2

«K 1"d a
o »

ÍS*.«
ri

, 281
34
50

. 66
—

[ 431



Linhas do Correio tio Império.

i
1
má

2
3
4

5

6

7

8

iW. /M Tr#r ?f \cc tf*

Da Capital a Guarapari  12
Dc Guarapari a Beuevcntc  3
Dc BencYcnto a Itapcmcrim...  c
Dc Itapcmcrim a llal.apoana  7

m* £

» ao Capoeiro ...*.
Dc Linhares a Regência
Da Capital a Serra.* ?.  5

28
G

10

Transporte..,. 5
Da Serra a Nova Almeida  2i/2
Do Nova Almeida a Santa Cruz  3

Dc Sauta Cruz a Rcgcnc»a 20
Da Regência a Dana de S. Malheus  20
Da Barra dc S. Malheus a S. Malheus  4
Dc S. Matheus a S. José dc Porto Alegre... 22

tmm S

Ai *

 7G*/o

1201.)
44

1 ¦ «8 -8 I -§ ? I
^* *s I fl 4*5 s!3 I
^ j 

¦ JSR \ã 1

Da Feira a Villa Nova da Raiuha 00
Da Villa Nova ao Joazciro  27

Da Feira a Purificarão  7
Da Purificação a Ôagoíebas  9
Da 

'A.agoinhas 
a lübàmbupc  5

De Iiihambupc altapicimi, Souvc, ITúcaco, Pombal,
Monte Santo e Capim Grosso

Dc ínbambupc a ,Gcrcmoabo
Da Villa da Barra a Santa Rita  32
Dc Santa Cila a Campo Largo  34

Da Capital ao Conde , 42
Do Conde a Abbadia  7

Da Caxoeira a Feira  8
Da Feira a Jàcpbina  44

Da Jacobina a Chique-cbique e VWa da Barra

438

Transporte ,,
Da Jacobina a Villa Nova da Rainha
Da Caxoeira a Maragogipe
De Éarogogipc ao Rio de Contas ,,
Do Rio dc Contas a Victoria

» .pnfnf f»

De Caetete ao Rio Pardo em Minas
Do Rio de Contas a Macaubas
De Macaubas ao ürabú

a Monte Alto e Cariuhauha
Da [Caxoeira a Santa Isabel ,
De Santa Isabel ao Rio de Contas ,..

aos LençOes
Do Joazciro a Seuto Sé e Pilão Arcado

» a Üeiras no Piauhy
Da Capital para Caravcílas, Perto Seguro, Camamú,

Vaíença, Nazarfith, Santo Amaro, Belmonte, Ca-
navieiras, LUicos, Barra do Rio de Contas, Bar-
feelios, Abbadia, e Caxoeira, sendo a cenduceão
por mar

483
.*m. v

4
80x%
32
40
36
14'33
60
20
12
54
84

. 489

1.515

t?wmm
...

CS

*m
ri

1
2
3
4
5
6

Da Capital a Vigia. ,.
Da Vigia as Salinas
Da Capital a Breves
De Breves a Gurupá
De Gurupá a Prainha
Da Prainha a Santarém

>, ,•. . , ! 
' 7

. ¦-;. ¦ •7. 
'

3

má
o F

s
16
29
48
40
41
29

203

ia

Sm
•—i

7
8
9

10
11
12

Transporte
De Santarém a Óbidos
De Óbidos ao Amazonas
Da Capital a Cachoeira.. ••••

» a Cametá
» a Macapá
» a Bragança por Orem........

«•' «a
H

203
22
112
15
45
122
54

í 573



Linhas do Correio do Império

s
s

Da Capital a S. Christovao  - 
J

Dc S. Christovao a Estância ^__

Da Capital as Larangciras  J
Das Larangciras a Divina Pastora  J
Da Divina Pastora a Capclla  J
Da Capclla a Propná ^

Da Capital as Larangciras &
Das Larangciras a Maroim *
Dc Maroim ao Rozario J-
Do Rozario a Villa Nova ^

tfm
¦a

17

28

30

75

_es

5

G

Transporte
Da Capital a S. Christovao  \
Dc S. Christovao ao Lagarto 12
Do Lagarto a Campos 10
De Campos a Itabaianinha  5

Da Capital as Larangciras  &
Das Larangciras a Itabaiana  "

Da Capitai a S. Christovao  &
Dc S. Christovao a Estância 12
Da Estância a Abbadia na Bahia  13

Do Lagarto a Simao Dias,

154

ir.
cs
A
a —

es
A
fi

-.-. 
¦"..';

2

wswfe»Amm&n

Da Capital a Camaragibc...... 15
De Camaragibe a Porto de Pedras  5
De Porto de Pedras a Porto Calvo T-Tk

Da Capital a Villa do Norte . 3
Da Villa do Norte ao Pillar  4
Do Pillar a Atalaia  3
Da Atalaia a Assembléa  9
Da Assembléa a Imperatriz  12

Da Capital as Alagoas  ?
Das Alagoas a S. Miguel  

"

Ü

Da Capital a Mamanguape  12
De Mamanguape a Independência  12
Da Independência a Bananeiras  5
Das Bananeiras a Arêas  9
De Arêas a Alagoa Nova  3

Da Capital ao Pillar 12
Do Pillar ao Ingá •. • 10
Do Ingá a Campina Grande  11

33
k

£ _* Si
Pa O

tf

te
cs¦a
3

27 4

5
6

31 7
8

58

De S. Miguel a Ànadia
De Anadia a Palmeira

Da Capital ao Poxim.  15
Do Poxim ao Cururipe,
Do Cururipe ao Penedo 15

Do Porto Calvo a Gamella
Do Penedo ao Páo do Assucar
Do Pao do Assucar a Matta Grande
Do Penedo a Villa Nova em Sergipe

©a® M wm
53__0

tf i
% cs
c. 61)
g ®

ri

«cS
A
S*m

41

41

tf U
HS CS .

£$
ri

Transporte... 14 58
 i
 15

 36

a ......,,, a ....... a O

—_ 35
 4•"•¦•"• * 
 24*...:..:  

19
*]*

1761/2

¦*—¦¦"*¦¦'*¦¦* ""w****M*<M*W*aM*WI* ——i—_———_————m*-»^*-

Ã
tf cê

rs cs
°. Si

ri
¦ ¦

41
!

v 
¦ 

,

— 138
20

199 li

Transporte.... 33
Da Campina a Cabaceiras  9
De Cabaceiras a S. João  9
De S. João a Patos 23
De Patos a Pombal  18
De Pombal a Piancó 12
De Piancó a Souza 14
De Souza a Catolé...» 20

Dc Bananeiras a Cuité



Linhas do Correio do Império.

jLAJUSÁ£9híW

¦

£ m ny&

Da Capital ao Cabo
Do Cabo a Ipojuca..
De Ipojuca a Scriuhacni
Do Scnuhacm ao Rio íormoso
Do Uio Formoso a Una
De Una a Barreiro
De Barreiro a Água Preta....
De Água Preta as Pimentciras

7
4
6

5

ri

4 1

....•.«««..».<
9«

10
\k

44
Da Capital a Victoria ...
Da Victoria a Bezerros..
De Bezerros a Bonito...
De Bonito a Caruaru....
De Caruaru ao AUinho..
Do AUinho a Garanhuns.

9
14
6

10
10
20

Da Capilal a Iguarassu
De Iguarassu a Goiana
De Goiana as Pedras de logo.
Das Pedras de Fogo a Parahiba

G
9
5
8

69

28

Transporte
Da Capital a S. Lourenco  4
De S. Lourenco a Púo d'Alho  5
De Páo d'Alho a Nazareth  5
De Nazarcth ao Limoeiro  8
Do Limoeiro ao Brejo 30
Do Brejo a Pesqueira 18
Da Pesqueira a Ingazcira 34
Da Ingazcira a Flores  16
De Flores a Villa Bella 10

141

í>
C
7
8
9

10
11

130
1Da Capilal a Olinda  ,,

Da Villa Bella a Boa Vista J*
ao Ouricuri £J
ao Exú \J
Tacaratú '

» »
» »

rt
mt

ti*m
mm

1

85
«

S•a
ri

1
2
3

141

Cabrobo.
De Barreiros a Porto Calvo nas Alagoas

34
11

509

WM «â»t B# Wmm
•84

Da Capital a S. José
De S. José a Goianinha
De Goianinha a Villa Flor
De Villa Flor a Pernambuco..

2 Da Capital a Extremoz
De Extremoz a Touros
De Touros a Guamaré
De Guamaré a Macau
De Macau ao Assú
Da Capital a Extremoz
De Extremoz a Angicos

rt

%m
ri

*s rt

#•«•*••¦•• I • • • • • •

. • .

........

De Angicos ao Assú....
4 Do Assú a Santa Anna de Matos

De Santa Anna ao Acary
Do Acarv ao Príncipe —. • • •
Do Assú"ao Campo Grande...
Do Campo Grande ao Apodi.
Do Apodi a Porto Alegre....
De Porto Alegre a Imperatriz
Da Capital a S. Gonçalo ....
Do Assú a Mossoró

............. .j

"HJLL—--——*-
As mm^

Da Capitai ao Rio Grande.
» ao Diamantino.
» ao Pequeri  

Oo Pequeri a Santa Anna do Parnahiba...........

I. i .i
¦?« rt
o A

ri £>

100 4
32
75
84 ,

, 291 l %

ri

291

100

391 I

Transporte. •••••••••
Da Capital ao Poconé ••• 52
Do Poconé a Villa Maria íQ
De Villa Maria a Matto Grosso..... __

, -

¦



Linhas do Correio do Império.

r

.

p
!&$§&&&

• «

3

5
fi
7
8
9

Da
Da

Do
Da
Do
Dc
Da
De
Dc
Da
Do
De

Capital a Imperatriz jjjj
Imperatriz ao Sobral • * ''°

?ohral a Viçosa, Ipú, Acaracú e Santa Quite ria.
Vi?;osa a G/a.ija • • *
Sobral a Grania
Granja a Paroahiba no Wauhy
Capital a Qtfcxcramobira
Queixeramobim a S. Mo do IVmcipe
S. Joao do Priac«pe a Thcresina
Capitai po Acaeati 30
Ãracáü a S. Dcrnnrdo • JyS, Bernardo a Çoehoeira 2o

Qò

O 4

c p
. • -0
& 4*

ri

m

ri

GO
fO
13
22 10
80 11
CO 12
50 13
30 14

15
16

290

Transporte.... 05
Da Cachoeira ao Icó  15
1)() Icó a Lavras  10
De Lavras a Missão Velha 1G
De Missão Velha ao Cralo  6

Da Capital ao Acaracú
Do Icó ao Sabocirò

» a Séív:a do Pereiro  .
t)a Missão Velha ao Jardim

» a Barbalha
Dc Batu-.ité a Caoindé
Da IrópèraCriz á Saàtà Cruz ¦

* g

M

200

112
GO
2G
12
11

5
13

5

53_

í§Ú) ò& o
L

¦

PI
tsa
ri

r»
O

4
5
6
7
8

ea £ 1 •

o g I q_

ri

Da jG.arit.al a MarvHo
De Blarvtk) a Príncipe Jüròerial
Da Capital a Campo lí*'nií»r ,

...........;
ii

• • t i • « ;

35
30
£0

Dc Campo Maior a Barras \ 14
» » a 11 -*acuviica ......•....•>• O • • • t m, 30

De Piraeuruca a Pedro 2.° 1
Da Gaitai a Valcaça

raíencá o Ta?De V
Da Cápítál a Jeronienha ]

42
32
70

ri

10
11.•12
13
14
15
16
17

-j

o R:
í2 &

ri

207

Transporte
De Jcromculia a Paranaguá
Da CarVlal a S. Goaçalo.
Da -Parnabiba a Pkacuruça
Da Capital a Caxias no Máraoháo
De Oelcas a S. Gonca-o

» a S. Ra; amado Noaalo
» a Yaieüt.a
» ao Juazeiro na Bahia

297
100
35
30
16
25
80
20
90

693

0Â)Ajf,Vp\j

cs.i^

es
¦___{
f*Nim\
ri

3

__ 0*

° ?
i_* SS)

Da Capitai; a Parnaliiba
» ' ao Rosário 20

Do Rosário ao ítapicurú  12
Do ítapicurú ao Croata. 23
Do Croata ao Codó • J|
Do.Codó a Caxias  1?

75

o
191
í3m
B

5.

Da Capitei ao Icatú••.....?••»•»........... 16
Do Icatú ao Brejo. ,...»...*.«.?..».. 44

De Caxias a Pastos Bons ,..?...•••..»••..•*-•»»»«

6

83

60
49

6

7
8
9

Transporte....
Dc Alcrntara a Guimarães  fÜà
De Guimarães a Curai upú  9 Vá
Do Cururupú ao Tury-Assú  13

*% es
_ S
Ü5 «

De Coroatá a Corda GO
Da Corda a Chapada  28
Da Chapada ao Riachão  50

267

Do RiachHo a Carolina
Da Vargem Grande a Itapicurú-mirim
Entre poroatá e S. Luiz Gonzaga.. .. ....... OI. ...

267

30

133
24
20
31

510

¦%.



• LinSms do Correio do Império

75

1
2
3
4
5
C
7

*£>Fi 5? AS
S-<yi9Jsif3

,........*.*•*.*.
Da Captai a Anloniun
De A»iiot»s>a n Morreles.....
Da Palmeira a Poota Grossa
Da Ponta G-ossa a Castro
Da Capital ao.Prhcipe,..
Do Príncipe ao Rio Negro.....
De Aiitoui<w a Parauaguá

a.......

G }

11
3
7
7

li
8

62

ír.»>
KW
:•

•IM

8
0

10
11
12
13

Transporte
Dc Paranaguá a Guaratuba
Da Ponta Grossa a üiiari*i>uava
Da Capital a S. José dós Piiihacs
De èuaraüi&i a S. T •aoeisco* cm Santa Çalbavioa.
Da Capital a Campo Largo
Dc fcaáipo La<*go as Pajínèiras

ml

52
12
29

3
7
5
9

107

wmim mM

rtmrms

2
3
4

Ifi

6''7
8
9

10
11

13
14
15 *
16
17
18
19
20

21

De Ouro Preto a Queluz 9
De Quctaz a Barbacena 13
Dc Barbacena ao Chapéo d'Uvas 12
Do Charóo d'Uvas ao Juiz de Fora 6
Do Juizrde Fora a Mathias Barboza 3
Do Matbias Barboza ao Parabibuna 3

De Barbacena a S. João d'El-Rei
a Pomba

Do Ouro Preto a Mariana .... <.  2
De Mariana a Santa Barbara  8
De Santa Barbara a ltabira  8
De ltabira a Conceição do Serro  16
Da Conceição ao Serro • 10
Do Serro a Diamantina  Io

» a S João Baptista 26
De Sil João Baptista a Minas Novas. 14
De Minas Novas a Grão-Mogor  18
Do Grão-Mogor ao Rio Pardo. 24

Da Diamantina a Montes Claros.
De Montes Claros a Januaria ....
De Minas Novas a Philadelphia
Do Ouro Preto a Sabará ...
Do Sabará ao Curvello. ....
Do Curvello a Barra do Rio das Velhas
Da Barra do Rio das Velhas a S. Romão
De S. Romão a Januaria
De Sabará a Gaeté ...-..¦

)) ¦ Jritangui .«•••»...............•...•.••
Santa Luzia ..  '...

Do Pitangui a Dores do Indayá....................
Do Ouro Preto a Mariana.

» » a ¦ S. João d'El-Rei
m » a Piranga.-.-.................. 10

De Piranga a JJbá.......................... 12

De S. João a Oliveira ...................... 16
De Oliveira a Tamanduá.  8

CD

ri

yf 24 t

46
12
14

54

*
o.

s
ri

82
40
30
28
14
31

2'/.2
28
¦*«/»

18
2 í

24

22

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33

450

34
35
36
37
38
39
40
41

Trausporte.... 24
Dc Tamanduá a Formiga  7
Da Formiga a Piumhy  11
Do Piumhy ao Araxâ .. 28
Do Araxá ao Patrocínio 15
Do Patrocínio a Bagagem  14
Da Bagagem ao Catalão 15*t?,-,_v

Do Araxá ao Desemboque
» a Uberaba

Do Patrocínio a Paracatú
Da Uberaba a Franca em S. Paulo

» a Villa do Prata
De S. João d'El-Rei a S. José.  2*/_
De S. José a Aijuruoca 22
De Aijuruoca a Baependy.  7

» a Pouso Alto,.....
De Pouso Alto a Arêas em S. Paulo
De Jacuhy a Casa Branca
Do Juiz de Fora a Mar de Hespanha
Do Mar de Hespanha a Leopoldina ......
De S. João d'El-Rei a Lavras  16
De Lavras a Três Pontas. 11
De Três Pontas a Passos ........  26
De Passos a Jacuhy  8
De Jacuhy a Campanha..................... 16
Da Campanha a Pouso Alegre 14
De Pouso Alegre a Jaguary„,. 12
De Jaguary a Caldas.............................-• 14
De Caldas a Cabo Verde.....  12 M

De Pouso Alegre a Xorena..*,.*.;*».- 
'ú%....• •...•••«

Da Campanha a Christina........................••••
Da Ghristina.a Pouso .Alto.............»..»*• ••¦••••
De Itambé a ltabira;........£.vi..........••»••• • •
Das Águas Virtuosas a Campanha. .. • • • •
Do Ghiador a Bemposta. ?..»• .^..?..v...?...•••*
Do Pará a..........-..*„........ • • ..•••?•••• ¦•••¦*•»¦*
Das ^Mercês a Pomba .«,.*.• *• m•*#••• • • • •¦»• *#**»||

i
':¦'. "¦.'¦-.¦.";'/¦'¦ 

f&yy

9 %
* rt

450

114
10
20
40
18

31V-2
11
13

8
8

12

129
23
10
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Linhas do Correio do Império

¦

3
m}

1
2
3
4
ô
6

7
8

CS

S
3

4
5

Da Capital a Cavalcanti
» a Curumbá
» a Pillar
» ao Rio Grande

Dc Cavalcanti a Flores
» a Arraias 24

Dc Arraias a Conceição  18

Da Conceição as Palmas
» a Natividade  15

15

8
9

10
11
12
13
14
15

m

tf 5;

88
31
30
50
18

42
18

277

a
*m\

10

11

wãAnvp fi* r.Cf gj.fvOf Wfl

Da Capital a Parnahiba  7
Da Parnahiba a ltú  11

De ltú a Porto Feliz
Da Capital a Juudiahy  10
De Jundiahy a Campinas  8

De Campinas a Moggy-mirim
De Moggy-mirim a Boa Vista 10
De Boa Vista a Casa Branca  4

6 Da Casa Branca a Batataes  8
De Batataes a Cajurú  2
De Cajurú a Franca  19

Da Franca a Santa Rita  9
De Santa Rita a Uberaba ,. 11

De
De
Da
Do

De
De
Da
De
De
De
De
Da

Moggy-mirim ao Rio Claro
Campinas a Limeira
Limeira ao Rio Claro
Rio Claro a Araraquara

» a Brotas
Campinas a ltú
ltú a Sorocaba ,
Capital a Moggy das Cruzes..  10
Moggy das Cruzes a Jacarahi  8
Jacarahy a S. José  3
S. José a Cassapava..  4
Cassapava a Taubaté.  3
Taubaté a Pindamonhamgaba  3

_; tD
es
SS

18
5

18
10

14

29

20
17
10

5
20
12

9
6

De Pindamonhamgaba a Guaratinguetá...... 7
De Guaratinguetá a Lorcna 3
De Lorena a Silveiras. 5
De Silveiras a Arêas... 5

I ! 8
20

31

.224

17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

37
38
39
40

Transporte..^
De Arêas ao Barreiro rz 3
Do Barreiro ao Bananal  6

Do Bananal a Angra
De Pindamonhamgaba a S. Bento  *...
Da Capital a Atibaia  10
Da Atibaia a Bragança  3
De Bragança a Jaguary  8

n

Transporte 15
Da Natividade ao Porto Imperial 31

De Corumbá a Bomfim  0
De Bomfim a Santa Cruz  18
Dc Santa Cruz a Catalão  22

Dc Bomfim a Santa Luzia 20
Dc Santa Luzia a Formoza 26

Do Porto Imperial a Boa Vista

o B
\W 8

m\

277

4C

49

46
140

558

tt té»« es

&*

20 224

1

Da Capital a Sorocaba
Dc Sorocaba a Itapetininga
De Itapetininga a Faxina

)) a Botucatú. »...
De Jacarahi a S. Sebastião
De Ubatuba a Taubaté
De Guaratinguetá a Cunha
De Cunha a Parati
De Arêas a Queluz
De S. Roque a Una
Da Capital a Santos
De Santos a Iguape
De Iguape a Xiririca
De Porto Feliz a Capivary

a Pirapora
De Campinas a Constituição  12
Da Constituição a Santa Anna do Parnahyba.. 96

De Sorocaba para S. Roque
De S. Roque para a Capital

» para a Cutia............ ......

10
8
3

...........De Itapetininga a Paránapanema .......
De Jundiahy a Bethlem
De Moggy das Cruzes a Santa Izabe)
Da Limeira a PirassiAuoga ......

29
9
9

21
18

/l8m
19
17

9
7
2
4

11
38
20

4
3

108

21

651



Linhas tio Correio tio Império

|

1
2
3
4
5
G
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

(Cp
>+JJ o

®^S0.5©^0_

Do Rio Grande n Pelotas
Dc Pelotas o Jaguarfid.•

» a Piratinim
Dc Piratinim a Bagé ••
Dc Bagé n S. Gabriel.............•
Dc S. Gabriel n Alegrete
Dc Alegrete a S. Rorja

» a Uruguayana
a Itaqui

Do Rio Grande a Capital
Da Capital a Rio Pardo
Do Rio Pardo a Cachoeira
Dc Cachoeira a Cassa paya
Dc CassapaVa a S. Gabriel
Dc S. Gabriel a Santa Maria
Dc Santa Maria a Cruz Alta
Da Capital ao Triiimplio

»••••«•

_.•*..«..

.«..'....

4_ «2 '1
-

o ___ _-*«¦_ ** 8 1i. c. .2
*. im

18 I
81 11)
18 20
22 21
20 I h
30 I 23
.0 24
2í 25
25 2C>
57 27
30 28
10 20
18 30
20 31
20 32
24
12

II m~ '¦ *¦**—

450

mm& mkwm
__¦s

1
2

Da Capital a & Francisco..............
De. S. Francisco a Colônia D. Francisca

£ _S _
o tf

t. 
_*_

32 l/o 3
4

37 l/o
1

Da Capital a Laguna
Da Laguna as Torres

«_ j
e =

• ti

 400 il
 40

1 _ í...................>i *** ¦
 50
 15

.........
 35
...

I .... • > l

007

!

©ri
mf *• ..

8 ®

Transporte  371/.>
 25

\\\\\\\\\\'.'.'.'.'.'.  so
92»/o

1

Transporte,
Da Capital a Encruzilhada.

» a Taquary ....
» a S. José do Sort.
» a S. Antônio da Patrulha,

Da Patrulha a Conceição do Arroio,
Do Arroio as Torres cm Santa Catharina.
Dc S. Antônio da Patrulha a Vaccarí
Da Vaecaria a Lagoa Vermelha
Dc Santa Anna do Livramento a Bagc
Da Capital a S. Leopoldo
Dc Itaqui para Uruguayana

» para a Cruz Alta
Entre Cruz Alta c Passo Fundo,
Entro Rio Pardo c » »
Da Capital para Dores dc Camaquam, e S. João dc
Camaquam

O ,,„„,..- UmÉi V,j O» POVSVSÍS gSÍMÍÍÍ^Í_Ml_l
po? dí.em 5 anno findo terá andado 365 vezes cinco leguas ou 182o.
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Conducçdcs (Se malas que são feitas por contracto.

CORTE E ?EOVIITGI__ DO RIO DE JAHEIRO.

Da Corto até Cantagalio passando por Nicthcroy , Itaborahy, Santa Anna e Friburgo.
» para Vassouras, Desengano, Mendes, Valenca, Santo Antônio do Rio Bo-

nito, Santa Izabcl do Rio Preto, Santa Thereza, Ipiabas, c Rio Preto.
» ate Parati passando por Itacurussá, Mangaratiba, Angra c Mambucaba.
» até o Bananal passando por Belém, S. Josó da Caçaria, S. JoüodoPrin-

cipe, Pouso Secco, e Bananal.
» até o Paty passando por Iguassú, c Palmeiras.
» para o Pirahy e Arrozal, Passa Tres e Dores.

Do Petropolis até o Parahibuna passando por Pedro do Rio > Pampulha, o Parahiba
do Sul.

S. PAULO.

Da Capital para Parnahiba, Itú e Porto Feliz.
» para Jundiahy e Campinas.
f) para Santos.
» para Pindamonhangaba passando por Moggi das Cruzes, Jacarahy, S. José,

Cassapava, oTaubaté.
» para Sorocaba, Cutia, S. Roque, Una, Tatuhy, Faxina e Itapitininga.

Da Constituição para Santa Anna do Parnahiba.
De Pindamonhangaba para o Bananal passando por Guaratingueta', Lorena, Silveiras,

Arèas, Barreiro até o Bananal.

USINAS SERÂES.

Da Capital para Sabará.
». para S. João d'Elrei.
» para Ouro Preto, Piranga e Ubá.
» até a Diamantina passando por Santa Barbara, Itabira, Conceição do Serro,

Serro, &c.
De S. João d'El-Rei até Catalão em Goyaz passando por Oliveira, Tamanduá, For-

miga, Piumhy, Desemboque, Araxá, Uberaba, Patrocínio e Bagagem.
» para Lavras, Tres Pontas, Passos, Jacuhy, Campanha, Pouso Alegre, Ja-

guary, Caldas e Cabo Verde.
De Sabard para Caeté, Curvello, e Pitangui.

* Do Ouro Prelo até o Parahibuna passando por Barbacena, Chapéo de Uvas, Juiz de
Fora, Mathias Barboza.

De Barbacena para S. João d'El-Rei.

tt.-RAE}S£0.
Entre a Capital c Caxias.

COIáS.

Do Porto Imperial para a Boa-Vista-
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Entro fitirupá c ^Macapá»

S. ?ED2w*

Toda a conducçüo hc feita por contracto, sondo entro os seguintes pontos.—
, Rio Grande, llio Pardo, S. Gabriel, Caxoeira, Cassopava, Cruz Alta, Santa

ia, S. Jiorja, Uruguayana, Itaqui, Alegrete, Encrusilliada, Santa Anna do Livra-
, Pelotas, Itagó, Villa do Norte, Santo Antônio da Patrulha, Vaecaria, S. Fran-

Capital
Mai
mento
cisco de Paula, e Conceição do Arroio.

Directoria Geral do Correio 3 dc Março dc 18G0.

O Oílicial Maior. —Joao José Teixeira.
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TABELLA D.
Tabeliã tia Renda arrecadada pelas Administrações da Correio do Império exercicio de 18»8—18.9,

JkDMINISTMÇftES.

CArte e Província
Minas Geraes
S. Paulo
S. Pedro
Santa Catharina
Paraná
Goyaz
Matto Grosso -
Espirito Santo
Pernambuco •
Bahia ¦
Sergipe
Alagoas
Parahiba
Rio Grande do Norte.
Piauhy
Ceará
Maranhão
Pará
Amazonas

Somma.

Venda
d-_ Sellos

pretos.

Venda
de Sellos

a__L.es.

Producto
das Cartas
de porte.

86:1248220
8:6688200

22:5868830
16:4218240
2:3418770
3:3798620

10C8700
3588190

1:6648890
10:7648630
13:0828050
1:5758830
2:5398860
6678910

$
7308890

2:9318030
7:4848640
4:6788800

6778060

22:0318280
1958500

1:4368060

678160

1:8148370

186:7848360

8
1088300
4018310
4903100
4080080

39:4228058
1738360
7008306

2:4278738
3368250
110S837

26.9528160

238975
578360

6:056S172
7:7738-10

458164
998747
198470

8
58159

1828440
1:5508616
1:6068846

268787

60:6288195

Producto
dos Segu-

ros.

9.0068000
2:0778000
2:2638000
2:0078000

2108000
4018000

47S000
598000

2118000
1:2448000
1:73780.10

2638000
1718000
1278000

»
2998000
2458000
7018000
5508000
1328000

21.7508000

Producto
das Assigna»

turas.

Observações.

Producto
das -tfultas.

10:2708000

1:5578000
1:00-8800

8

5408000
2168000

13.5878800

A. renda das Agencias dc Goyaz e Matto-Grosso, não figurão nesta tabeliã por ignorar-se.
A Administração do Rio Grande do Norte nao mandou balanço algum.
Dircetori- Geral dêT Correio em 3 dc Março de 1860.-O Official Maior J-o*- ----- _w_-..-«.

I.xtra-
ordinárias. TOTAL.

1:9058720
1:4998480

638000
4008000

308000

X
508000
3758800
4548700
100s000

8
7^000

1448^00

5:0908500

512S739
6418940
.91#830
121*610
78SO0O

8S07O
8498400
728510
338030
68320

8
538600
938720
35S530
5§490
288700

2:7328989

169:2S2S017
13:2558080
27:2418026
21:4378588
3:0338180
3:9218457

1538700
4 418165

1:9918320
22:6618372
24:1248470
2:0178024
2:8178427

S1483SO
S

1:2038949
3:8538500
10:9468686
7:4658216

8648547

317:5268004



TABELLA E.
Tabeliã da Despeza feita pelas Administrações do Carreio do império no exercicio de 18U8-1839.

ADMINISTRAÇÕES.
Ordenados

e Gratiíi-
caçoes.

Carteiros.

Directoria Geral
Corte e Provincia  <
Minas Geraes
S. Paulo
S. Pedro
Santa Catharina
Paraná
Goyaz.•••••«.•.«»•••••«•••••••••
Matto Grosso
Espirito Santo
liariici ......•...«...•.•..••••••*•
Scrgi pe
Alagoas
1araniDa» ...........•••••••••••••
Rio Grande do Norte
Piauhy
Pernambuco
ideara ••.•»•.••««•»•••••»•••••••*
Maranhão
x ara ••••••••,.••»•»•••••••••••••
Amasonas

• • • •

13:999:980
40:4248927
5.0745183
5:1005410
4:1995985
2
1
1
1
1
8

Soinma..

1508000
7805668
7995988
7995988
499 991
2505635

1:798^11
2:2S0fii>iÜ
2:149^908

8
2:Ò75jJ3t5
7:üOÜí<00
1:9575058
4:3178248
3:Sl2,$0(i5
1:9495981

37:0515593
6095800
5105600
9465000
3490440
2io^ono

89S600
133571)0
1985360

2:630fiG40
24O.SO0O
2005960
408.v 900

5
2185668

1:7935000
2555500
7405*240
8708400
2188400

119:0270247 47:587^581

Custeio.

14:894^770
57IS70Ü
0045700

1:3608200
215000
281^540

45700
950^980
19&000

3:602*^031»
3755500
2695000
125900

8
28SI00

3:0075620
2245500
171SI 20
2205280
12#500

2G:8125G90

Observações.

Condiiceào
de malas.

Expediente
e u te nusi-

lios.

87:0745430
28:8085771
2G:9048083
18:1355í 40
1:2508000
7:701S05M
3*1705000
2:3028920
3:7355000
11:0948300
1:2805000
2:196500(1
2:0105000

8
3:5405500
7:3735000
4:2205080
G:0Ü7S772
2:2135030

17<|G00

2l9:7G0S>42

54850G0
17:3505120

799594o
2:0138510
1:0505982
3438350
575857o
130S200
28854 40
208ÍÍ9SO

1:0088720
3275300
412SI70
399S0S0

S
5515000
8995*280
653S000

1:1498430
9988400
7425OOO

31:010S792

Yeneimen-
tos dos

Assentes.

12:089545»
7:7915540
7:907>907
4:44lS45Ü

69880HO
1:9985381

707:654
2:338 408
1:8305355
1:215S2J7

45^90
5

C34S217
1:480^245
l:30S$4Ki)
1:0995606

5598190
Ü9S85U

40:7745480

TOTAL.

14:54850Í0
215:0855290
44:2155934
43:1078*10
30:733S063
4:SliS7i»0

12:5545409
5:2005488
5:47ü**08S
G:428*íS85

28:98458 43
5:8515820
u:o73*t2f3
4:U9lSS98

$
7:04884no

22:2138045
8:5188618

i:i: 5515376
8:G73.í9K5
3:010S331

491:6798038

í

l

,-_S-vs-,*sr**-S*^^^
A Administração do Rio Grande do Norte nao mandou balamo algum.
Diretoria Geral do Correio 3 de Março do 18JO.--0 Official Maior Jo<to Josc Toixcu*.
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Estatística dos Oííicios, cartas, e outros papeis sellados, francos e de porte, entrados e sabidos
do Correio Geral da Corte e Províncias no anno de 1859.

¦
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ADIHIN1STRAÇ0ES.
ir

Offícios.

Seguras.

Cartas.

Se!Iadas.| Do. porte.

Jornaes.

II
Francos. De porte.

TOTAL.

5SXF©RfA€Ã©,

Officios.

Seguras.

Cartas.

Selladas. I De porte.

Jornaes.

Francos.

TOTAL.

TOTAL OA
IBPORTAÇlO

E
EXPORTAÇÃO.

De porte.

Côrtc
Minas Geraes ............
S. Paulo...
S. Pedro :..
Santa Catharina
Paraná... ..
Goyaz ...
Matto-Grosso
Espirito Santo
Bahia
Pernambuco
Sergipe '.y
Alagoas
Piauhy
Rio Grande do N^rte...
Parahyba
V-lOlll iXm m m m ••••••• •*•••••

Maranhão
Pará..
Amazonas ...
Correio Urbano.........

59.830
23.225
25.4)0
16.859
5.452

3.713
1.752
3.820

12.280
8.560
4.830
4.818
5.995
2.828
3.821
8.822
9.D21
8.436
1.418

211.780

8.807 459.530 207.411
615 39.053 1S6

1.670 125 500 2.456
1.081 43.771 3.302

280 25.714 1.355

31 2.727 29
65 2.206 12
75 6.052 157

1.675 58:319 40.036
1.186 68.255 31.282

153 6.399 283
191 15.143 626
898 4.391
80 5.217 

115 7.108
Oi) \y. J # o o ••••••«•••

584 38.722 7.383
299 33.044 13.108
37 4.310 218
'• I

17.927 988.992 307.794

130.414
16.575

128.400
16.435
0.212

4.727
7.119
5.829
41.529
27.133
5.321
7-913
2.040
2.469
18.349
21.140
15.200
16.877
2.986

81.880

560
483
34

48
14
14

7.196
8.763

66
352

470.667

2.415
4.433

61

937.872
79.604

283.986
81.931
42.047

11.275
11.168
15.947
161.035
145.179
17.052
29.043
13.324
10.594
29.392
83.578
74.225
76.197
9.030

99.416

106.319 2.211.895

62.436
43.280
25.500
19.727
5.956

6.094
886

5.698
18.215
14.651
16.224
8.556
4.802
2.828
7.560
6.907
14.461
9.415
2.147

274.343

0.123
590

1.320
948
293

67
60

123
1.488
1.362

255
190
315
00
130
132
G0O
623
105

17.873

830.655
40.290
138.927
48.500
25.226

3.008
995

6.528
86.351
76.019
8.103

16.613
4.533
6.100
5.665

73.578
53.296
42.746
4.359

1.400.582

45.532
1

900•518
138

25
1.201

11.621
231

66

808
1.300

62.341

890.556
15.812

135.545
29.648
3.714

4.165
178

8.689
31.397
52.154
10.098
9.626
1.437
2.560

10.535
12.207
18.049
9.523

607

5.061

221
1
2

213
3.780

24
7

Íl3
455

1.852.363
99.973

302.413
99.342
35.329

12.324
2.119

21.063
138.865
159.587
35.025
35.058
11.087
11.578
23.890
92.824
87.396
64.062
7.30S

1.236.590 0.877 3.091.606

2.700.235
179.577
586.399
181.273
77.376

23.599
13.287
37.010

299.900
304.766
52.077
C4.101
24.411
22.172
53.282

176.402
161.621
140.259
16.338
99.416

5.303.501

OBSERVAÇÕES.

As Administrações do Ceará, Piauhy e Rio Grande do Norte, não tendo remettido estatística alguma, são contempladas com as do anno anterior. A do
raná não remetteu , não só neste anno, como nos anteriores. Direçtoria Geral do Correio 3 dc Março de 1860. —O OÜlcial Maior, João José Teixeira.
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__ DECRETOS

relativos á estrada de ferro de Santos a Jiindialiy
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DECRETO N. 2.382 A DE 2 AERIL DE 1859.
*í'~" '- '¦ '*1' *" <"'; ••i:v-í-;-;.í ^sriWií -';>* <i**#» & t-'-,7'*Y -Y>

:¦¦-¦¦¦. ¦ 
:-

Autorisa o Ministro Brasileiro em Londres para elevar até 90 annos o praso de 33 mar*
cado para a garantia do furo á Empresa da construcçao da Estrada de ferrode Santos a Jundiahy na provincia de S. Paulo.

"'¦!*¦¦

Hei por bem, do conformidade com o disposto no Decrelo N. 838 de 12 dc Setembro de
1855, Aulorisar o Conselheiro Francisco Ignacio de Carvalho Moreira, Meo Enviado Extraordi-

nario e Ministro Plenipotenciario na Corte do Londres, para elevar até noventa annos os trinta
o trez annos marcados na condição 16a anncxa ao Decrelo n. 1.759 de 26 de Abril de 1856
para a garantia dos juros de cinco por cento concedida pelo Governo Imperial, e de dous porcento addicionacs concedida pela Presidência da provincia de S. Paulo á companhia que se organisar
para lomar por emp: cza a construcçao da estrada de ferro da cidade de Santos á villa de Jun-
dialiy na dita provincia, c de que são empresários o Marquez de Monfalegrc, c o Conselheiro
José Antônio Pimenta Bueno, e o Barão de Mauá, mediante contracto com a mesma companhia.

Palácio do Rio de Janeiro dous de Abril de mil oilocentos e cincoenta e nove, trigesimo oitavo
da Independência e do Império.

i.

Com a Rubrica de Sua Magestade O Imperador.

Sérgio Teixeira de Macedo.

a_>s<s

DECRETO N. 2M9—DE 30 DE OUTUBRO DE 1859.
, • ¦

Altera as condições animas ao Decreto n. 1.759 de 26 de Abril dc 1856, relativas à com-
panhia da estrada de ferro entre a cidade de Santos e a villa de Jundiahy.

na provinia de S. Patdo

Attendendo ao que Me representarão os Conselheiros d'Estado Marquez de Monfalegre e José
Antônio Pimenta Bueno e o Barão de Mauá, concessionários da empresa da construcçao da estrada
de ferro entre a cidade de Santos e a villa de Jundiahy, na provincia de S. Paulo: Hei por bem
alterar as condições annexas ao Decreto n. 1.759 de 26 de Abril de 1856, segundo as que
com este baixâo assignadas por Ângelo Muniz da Silva Ferraz, do Meo Conselho, Presidente do
Conselho de Ministros e Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios da Fazenda.

João de Almeida Pereira Filho, do Meo Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios
dó Império, o tenha assim entendido e faça executar. Palácio na Bahia em trinta de Outubro de
mil oilocentos e cincoenta e nove, trigesimo oitavo da Independência e do Império.

- 7 í

Com a Rubrica de Sua Magestade O Imperador,

João de Almeida Pereira Filho, y
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A garantia d- juros concedida nas condições 16», 17- o 18» que acompanhão o citado Decreto

sô em relação ao capital marcado na referida condido 18% mas ainda ao 
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mencionada Companhia para cobrir as despezas do pagamento dos dUos juros, tato dj aote,

construccãoda mencionada estrada, as quaes nâo forão computadas no capital de do* m lh cs d

libras esterlinas; ficando em tudo o mais no seu inteiro vigor as condições 16-, li» o 18 com

as modificações, abaixo indicadas. of» «iani-wfq iíb. Bfaflttbtóa-i-l
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Á garantia de juros do oapilal addicionaUqueia companhia levantar na fôrma da condição acima,

só poderá ter direito depois de verificado o total emprego do primitivo capital, na forma regulada

pelas condições 17» e 19» do contracto de 26 de Abril de 1856.
* » - " 
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' ¦¦*' * '- " - '

3a

O pagamento dos juros garantidos na fôrma das presentes condições o das que acompanhão

o citado Decreto de 26 de Abril de 1856, em quanto o rendimento da estrada não cobrir a

importância dos mesmos juros, será devido unicamente do capital effectivamente empregado nas

obras de construcçao da estrada na fôrma das condições 17» e 19» do contracto de 26 de Abril

de 1856, deduzida, toda e qualquer renda liquida por qualquer titulo arrecadada pela companhia,

e igualmente o produeto de terrenos desapropriados, que não forem necessários ás obras e tráfegos

da estrada, ou o seu justo valor, quando a companhia nao as queira alhear.

,» rAVVíVAí.-i &
a

ij \\\ . 3.1

Verificado o empréstimo de que trata o art. 2o do Decreto n. 912 de Agosto de 1857 no caso
de que a companhia esleja nas condições preseriptas pelo mesmo Decreto e as circunstancias dos
mercados curopeos o permiltirem, correrão por conta do capital, da mesma companhia todas as
despezas do referido empréstimo, seus juros e amortisaçao, inclusive as de comirússões, corretagens,
saques, differeneas de câmbios, seguros, impressão, de títulos de empréstimos e outras semelhantes.

5 a

A companhia poderá emitlir na praça de Londres todas as acções, eno Brazil as que ali o não
puderem ser.'. :,«A*,; l'CC VAU ' • • ' J ... ¦ jí f i IV?t ;' * iíif C * 'Y ' í i ( WH
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Os empreiteiros ou a companhia que se organisar, na forma do referido Decreto, renuncião e

jamais terão direito de reclamar, sob qualquer pretexto ou titulo, indemnisação alguma, ou outro
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algum favor ou auxilio alem das que pelas precedentes o pelas condições quo acompanhão omencionado Decreto lhos foi concedido, o renuncião todos os casos solitos ou insólitos cogitadosou não cogitados, o nâo os poderão fazer valer ou allegar om tempo algum para algum effeito,
qualquer que elle seja.

Rio do Janeiro em 30 do Outubro dc 1859,

Ângelo Moniz da Silva Ferraz.

'OQÜ

DECRETO N 2.569-DE 1 DE ABRIL DE 1860
Faz algumas alterações nas condições annexas ao Decreto n.° 1.759 de 26 de Abril de 1856

sobre a estrada de ferro de Santos a Jundiahy.

Attendendo ao que representou a Directoria da companhia da estrada de ferro de Santos aJundiahy, Hei por bem Decretar o segunite:
Art. l.°—A emissão das acções da referida companhia pôde ter lugar sem previa approvaçâo

dos respectivos Estatutos, ficando assim alterada a 1** parte da condição 42a annexa ao Decreto
b.° 1.759 dc 26 de Abril de 1856.

Art. 2.»—A despeza annual com a remuneração dos Directores da dita companhia será de Lb. 4000
durante a construcçao da linha. Esta quantia será excluida das despezas dc administração, en-
trando todavia, assim como a de Lb. 5000 despendida com corretagens, para a emissão das
acções, no capital que goza de garantia de juros.

Art. 3.°—Fica isenta a mencionada companhia da obrigação de ter um escriptorió no Rio
de Janeiro; modificando-se n'csta parte o disposto na condição 26a annexa ao citado Decreto
n.» 1.759.

João de Almeida Pereira Pilho, do Meo Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios
do Império, assim o lenha entendido, e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em sete de
Abril de mil oilocentos e sessenta, trigesimo nono da Independência e do Império.

-,-;
Com a Rubrica de Sua Magestade O Imperador.

João de Almeida Pereira Filho.
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DA

SOCIEDADE AUXILIADORA DA INDUSTRIA NACIONAL

lllm. e Exm. Snr.
¦ 

• 
¦*

De conformidade com o Aviso de 14 de Novembro do anno próximo passado, temos a honra
de remetter á consideração de V, Ex. o Relatório dos trabalhos da Sociedade Auxiliadora da
industria Nacional durante o anno de 1859.

Parecerei

No correr d^esse anno deu a Sociedade pareceres sobre diversas pretenções que lhe fôrão aífectas
pelo Ministério de V. Ex., de vários particulares que solicitarão do Governo Imperial privilégios
com que procuravão proteger a introducção de melhoramentos, de industrias novas e inventos, que
elles julgavão ainda não realisados ou conhecidos no paiz.

Dessas pretenções tiverão pareceres contra:
Geraldo de Frias Vasconcellos, que pedio privilegio para poder construir carros movidos a vapor

e destinados à tracção nas ruas e estradas ordinárias,
Luiz Tereol Buessard, para introdusir um apparelho apropriado a preparar gelo artificial.
Horacio Urpia, para montar um estabelecimento em qualquer ponto da Provincia de Sergipe de

refinação de assucar e distilação alcoólica, com exclusão de todo e qualquer estabelecimento do
mesmo gênero. . . *. . .;., .

Antônio Luiz Astier e Victor Henri Chatelnay, o primeiro solicitando privilegio para um appare-
lho de sua invenção destinado a aquecer gazes com o fim de destruir a formiga sauva; o segundo
para um processo que inventara, próprio para o mesmo fim.*

Júlio Mallet e João Baptista Monteiro, ambos solicitando empréstimos. aquelle, o de 120 contos,
por espaço de dez annos, para montar na Provincia do Rio de Janeiro uma colônia de nacionaes, e
ífella estabelecer um collegio agrícola; este o de 200 contos para montar um estabelecimento nor-
mal de fabricação e refinação de assacar etc, na Provincia de Sergipe.

Claude Dumas^ filho)—para introdusir. na industria de transportes carros de 4 rodas, convemen*
temente construídos à condusir trastes.

i.
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Obtiverão parcceres favoráveis:
Jorge Pedro Godwin, que solicitou privilegio para poder construir e vender apparelhos o estufas

de sua invenção, úteis para aquecer edifícios o seccar produetos agrícolas, por meio do vapor ou ar
aquecido. ,

Pedro Aine Rousseau — para introdusir um alambique rectificador de sua invenção;
Dr. Ângelo Marine—para introdusir na industria do fabrico d'assucar machinas e um systema

de turbinas dc sua invenção;
: Jacinto Dias Damasio—para a introducção de um apparelho de sua invenção, que cxtrahe óleo de
corpos tanto vegetaes como animaes, sem auxilio dc pressão; •

Dr. Portella e Veterinário Felix Vogelie, solicitando um terreno para estabelecer uma Escola do
Medicina Veterinária.

Barão de Mauà—para introdusir no paiz o novo systema de carros a vapor « Traction Emjine and
endlease railwatj » invenção de Boydell.

João Baptista DalPOrto para poder montar na Provincia do Rio de Janeiro um estabelecimento
de fabricação de ferro batido.

. í Ficarão dependendo de novos esclarecimentos e informações: Bartholomeu Corrêa, que solicitou
üm prêmio para poder divulgar o seu processo de fabricação de vinhos artificiaes, rhum, licores etc.
com a aguardente de canna;

João Henrique Stange que pedio privilegio para uma machina de moer canna, movida pelo pro-
prio peso d'esta.

Prestando o seu voto aos que obtiverão pareceres favoráveis, entendeu a Sociedade concorrer
dentro dos limites de suas attribuições. para quo a industria geral do paiz venha a enriquecer-se
com novos meios; e se nem todos os pretendentes forão attendidos, foi isso devido a que nem
todos tinhão de seu lado os princípios que harmonisão o interesse individual com o interesse geral.• . •

Distribuição de Sementes,

»:•>¦¦•r

O&edeçendíHe as qrderçs que bmkrfo em Àvizos do Ministério de V, Ex. procedeu-se à distri-
huição do. QaffódaJavat,. que foi remettido para esse fim pelo mesmo Ministério, e. assim relativamen-
te ás sementes de Teka. È de crer que os agricultores: pelos quaes se distribuio o caffé,, tfelle vejão
e aproveitem um exemplo para melhorar as qualidades d^sse tão importante quão rendoso produc-
to da nossa exportação; acerca das sementes de Teka, infelizmente o paiz agrícola não conhece e
pratica e talvez a theoria da sylvicultura, pratica indispensável á acelimação nas florestas (Tesse a
d'outros indivíduos da flora exótica, de incontestável utilidade pela excellente madeira de constru-
ção naval que d'elles se tira.

Actualmente procede-se à distribuição das, sementes das duas espécies de Trigo < Pçinejpe liberto
e Gigante: que a Sociedade mandou vir d^ Londres;, onde ellastem sido preconizadas como as melhores:
no- sau generosa da mais vantajosa producção a segunda, a qm\ reputa-se tfaquelte pakum facto
novo nos annaes da agricultura, e de feito, a ser verídico o que; a respeito sa publicou em? Londres,
o Gigante é o trigo que sem commentarios resume um phenomeno de notável transcendência, revel-
lando quão poderosos, são os princípios da sciencia do agrônomo nas mãos de um povo como o povoinglez, o qual tem sabido submetter ao poderio da arte os climas ingratos anão menos estéreis solos
da Inglaterra, da Escócia a da Irlanda. Admira como com condições climatologieas e agroiogicas
tão desfavoráveis, a concorrência, de paizes; férteis seja para esse povo um triumpho que coroa seus
esforços, qua orgulha a seu gênio* 

l
Se paizes comp esses, tão pouco favorecidos dá natureza, ostentão taes factos, qual será das nossas*

Provincias que, com os- mesmos meios convenientemente modi&ados, não venha a> produzir os
mesmos, seuâa ainda mais.avantajados resultados? Todavia, ainda que a.Sociedade conserva a eons-
ciência de ter prestado um serviço, introduzindo, na agriculturai do paiz essas duas* espécies, de trigo,
não. sa illuda ella. sobra qualquer máo exilo qua desgraçadamante possa provir das faltas queaecaso^ eommelitarem agricultores p„ouca avisados na cultura dos cereaes. Em quanto, Em-, Sr.
o arado, a charrua, as grades etc, a estrumas não forem da uzocommuin não sérn^sjte como paramuitas outras culturas, entenda a Sociedade, qua todos os sacrifícios que ora se fa-zeit a sa vierem
afazer, não possão, a com toda a razão não, passarão, da ensaias mais ou manos felizes, nos quaes
çqmpre não obstante persaverar até vencer-se a inércia com que: a maior parta dos nossos fazendeiros,
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e agricultores resistem á introducçáo de melhoramentos que ameação a rotina herdada de seus maio-
res, o por elles conservadas com todas as suas tradicções,

Entretanto, espera porém a Sociedade que da remessa que se fez para a Provincia do Rio-Grande
do Sul, onde a cultura dos cereaes e dos legumes marcha de progresso em progresso, e para as co-
lonias de europeos existentes cm algumas outras Províncias, se colhão messes que em resultados
compensem as despezas que ella fez com a compra, acondicionamento e transporte das supracitadas
sementes.

Conjunctamcnte com estas dislribuio-se também as sementes do Trigo Spelto, que vierão da
Provincia do Rio Grande do Sul, rcmettidas pelo respectivo Presidente o Exm. Sr. Conselheiro Antão.

As sementes d^ste trigo mais parecem de centeio que de trigo, sendo quasi totalmente apropriadas
para serem cultivadas em climas frios ou temperados. Gomtudo, com o fim de experiência, a So-
ciedade contemplou na distribuição algumas das Províncias, cujos climas estão longe de serem assim.
Pela seguinte relação verá V. Ex. as Províncias que já forão contempladas.

Espirito Santo (Colônia de Santa Izabel) 10 Barricas, sendo 3 das do Spelto, com 80 arrobas de
sementes.—Minas (S. João d'El-Rei), 6 barricas, uma düs do Spelto, comr24 arrobas; remettidas a
Joaquim Pereira da Silva.—Paracatú, G ditas com igual pezo. Rio Grande do Sul, 8 barricas com
64 arrobas, remettidas á Presidência.—Santa Catharina, 8 ditas (2 das do Spelto), com igual peso;
remettidas á Presidência. — S. Paulo, 6 barricas (2 das do Spelto) com 24 arrobas; remettidas á
Presidência. — Itú 6 ditas com igual peso, remettidas ao Dr. Antônio de Queiroz Telles.—Itapeti-
ninga 10 barricas (2 das do Spelto) com 40 arrobas; remettidas a UriasEmygdio Nogueira de Barros.
— Para a mesma Provincia, 3 barricas (1 das do Spelto) com 12 arrobas, remettidas pelo Exm. Sr.
Marquez de MonfAlegre. — Mucury, 6 barricas (2 das do Spelto) com 48 arrobas de sementes,
remettidas ao Presidente da Companhia.

Sobre os resultados das distribuições de sementes de diversas plantas feitas em annos anteriores,
nada pode a Sociedade adiantar presentemente, porque continua a falta de informações das pessoas
por quem forão distribuídas.

Apenas o colono José Gazinelli, residente 5 léguas acima de Santa Clara, e o Director da colônia
de D. Francisca dirigirão cartas ao Presidente da Sociedade, aceusando remessas de amostras de
arroz, e informando o 2.° que o arroz que remettía era das sementes que a Sociedade, ha oito annosy
mais ou menos, mandou vir da Geórgia, e o primeiro, sobre o cultivo que elle tem feito d'esse cereal
em terras apparentemente pouco favorecidas de condições próprias, as quaes lhe produzirão no anno
próximo passado, uma colheita na proporção de 300 alqueires de arroz de excellente qualidade para
um de sementes. > n- m* . / v ,- .••

• E' para lamentar que nâo seja seguido este exemplo, ao menos pela maior parte das pessoas que
recebem sementes. Concebe-se, como comas informações seria fácil apreciar as causas de mâo ou
bom êxito-, e a Sociedade facilitar o conhecimento dos meios ele afastar uma e progredir no desen-
volvimento das outras, podendo, além disso, ella vir a louvar-se de melhor poder prestar serviços á
agricultora local de cada um dos Municípios agrícolas, e desempedir as vias por onde se deve con-
duzir os melhoramentos que insensivelmente aluão as praticas embryonaes de uma agricultura pri?
mitiva, professadas com amor e cegueira pelos nossos agricultores, e por isso difficeis de desarreigar.

Do Relatório dos trabalhos da Sociedade durante o anno de 4858 verá V. Ex, a parte que ella
tomou na introdncção de mudas de novas cannas de assucar, de caffé, além das de outros vegetaes
úteis na agricultura do paiz. Ainda é cedo para se equilatar os efeitos de uma medida tomadtapelo
Governo Imperial, e de que se servirão paizes experimentados para debellar o mal com que foi ata?
cada a mes.ma canna. Entretanto é dever prevenir a V. Ex. das aprehensões que a Sociedade tem
acerca de tal assumptò.

A medida foi lembrada ao Governo Imperial pela Sociedade, porque a canna otahiti reputava-se
degenerada e portanto perdida, e por isso urgia se substituísse por outra, o que jã principia vão
então a fazer alguns fazendeiros substituindoTa pela roxa, canna muito inferior à otahiti em produc?
ção. Mas cumpre observar que a degeneração d^sta canna é um effeitò para o qual foi necessário
período longo, porém devido â causa commum do abatimento de toda a nossa agricultura—a igno?
rancia de restituir â terra os agentes fertilizadores de que se exhaure por suceessivas culturas, e a
falta de uso das indispensáveis machinas agrárias; merecendo pouco peso a objeeção que a isso se
pode; fazer de a canná otahiti não produzir mais como d^nte&ainda plantada em terras pingues, por
isso o_m a que tem sido empregada tfeste fim é da jà degenereda. Portanto, se para com as novas
canmas continuar a antiga pratica, é de esperar que ellas, como quaesquer outras que da novo se
mande vir de fora, no mesmo ou em menor período degenerem do mesmo modo porque degenera-,
rão a otahiti e a crioula, que jà foi em tempos remotos substituída pela otahiti

: 

' 
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As razoes em que se basea a Sociedade para assim pensar se achão expostas em officio publicado
no Auxmauor ao mez cie Agosto ao anno iinao, uirignio au aciuiu rrroidentc da Provincia do Rio
de Janeiro, o Exm. Sr. Dr. Jgnacio Francisco Silveira da Mola, que consultou a Sociedade sobre os
meios a onnor ao nrocresso do mal: meios aue também fôrão expostos no mesmo oíFicio. Nfio vem
fora
recomníend;
Maur
lagarta

de propósito mencionar aqui que, no mesmo Auxilíador, a pedido do mesmo Presidente, e sob
mmendaçãodo antecessor de V. Ex,, saldo publicado o relatório que ao Governador da ilha
•icia apresentou uma commissão nomeada para estudar e propor os meios de extinguir uma
•ta, que destruía os cannaviaes (Taquclla Ilha, classificada entre os Lcpidopteros na espécie

Proceras sacchariphayus. Os meios propostos por aquella commissão sâo eOicaz^s, o não resta duvida
de que com o seu emprego não só essa como qualquer outra lagarta será exterminada. Porém não
se deve perder de vista que, por maiores que sejão os estragos que actualmente ou em qualquer
epocha produsão insectos como esses, elles serão passageiros, e que os esforços do Governo Impe-
nal e dos Provinciaes devem convergir para aniquilar as causas da degenerarão das cannas, as
quaes trarão após si ruina certa diurna industria de que a Nação tira não pequenos réditos,

Publicações*
** , ,

Continuou o periódico da Sociedade sob a redacção illustrada e infatigavel do nosso Consocio o
Sr. Dr. Frederico Leopoldo César Burlamaque, no desempenho da sua missão, publicando mensal-
mente, alem dos extractos das Sessões do Conselho Administrativo, artigos; noticias e memórias
interessando â agricultura e outros diversos ramos da nossa industria geral. Se com o formato e
detalhes de impressão com que continua a ser publicado, não tem sido possível enriquecel-o com
figuras a typo e estampas convenientemente nítidas de que muitas vezes ficão dependendo as publi-
cações que nVUe se fazem, é incontestável porém ter correspondido com louvável solicitude às ne-
cessidades mais urgentes da lavoura, e dos mais ramos da industria do paiz, illustrando com extra-
ctos tirados das publicações européas e americanas mais recommendaveis pela opportunidade e
desenvolvimento dos assumptos industriaes, as matérias oferecidas á leitura e consideração dos
nossos lavradores. Entretanto não tem a redacção conseguido este resultado sem excesso de tra-
balho que poderia ter sido approveitado em iniciar melhoramentos e progressos de que tanto ne-
.cessítão com especialidade a agricultura, e em geral, outras industrias que lhe são appensas. Um só
exemplo será sufíiciente para convencer a V. Ex. da necessidade que ha da Sociedade alargar mais
o plano das suas publicações mensaes, fazendo-as accompanhar de todos os recursos indispensa-
veispara que possão vir a ser convenientemente aproveitadas pela maior parte da massa de leitores
a que ellas devem ser destinadas.

As espécies de animaes ruraes e domésticos, tanto de grande como de pecjueno volume, regres-
são e degenerão no nosso paiz, como não é novo a V. Ex. De todas as Províncias dadas á industria
de crear são conformes as informações de que as espécies cavallina, bovina, ovina, caprina e por-cina, degenerão na forma, no volume e peso, no vigor, e até nos productos que d'ellas são extra-
hidos: algumas estão mesmo sendo dizimadas pela epyzootia, talvez motivada pelas mesmas causas
d'onde se origina a degeneração.

Eífeitos tão lamentáveis são devidos a diversas causas, das quaes se destacão como principaes o
deleixo e a ignorância da maior parte dos nossos creadores. Somente instruindo-os com os diversos
processos de crusamento, de alimentação conveniente, de hygiene, de educação, etc, das referidas
espécies se conseguirá nulliíical-as. *

Considerando só os processos do crusamento, são indispensáveis publicações periódicas queinstniSqos* creadores sobre todos os detalhes de que se tem servido os inglezes e presentementeos belgas, francezes e aílemães, para melhorar as suas espécies de animaes; instruccão que os
creadores não poderão adquirir sem que as publicações se refirão ás estampas dos animaes crusados
e dos resultantes dos crusamentos, por cujo meio seja-lhes fácil- pela simples inspecção comprehen-
der as modificações de fôrmas, de volume, de qualidades e mais accidentes. De outro modo pode-rão as publicações aproveitar a pessoas instruídas, mas não aquellas que necessitão de ver paracomprehender. Procedendo assim, seguir-se-ha as pisadas das nações amestradas em semelhantes
ramos. Se portanto é evidente a necessidade, e quiçá urgência, de o periódico alargar de muito o
plano de suas publicações, é também doloroso confessar que â Sociedade faltão os recursos
pecuniários indispensáveis.
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Relativamente à espécie cavallina, o Governo Imperial e a Sociedade já iniciarão o seu melhora-
pelo crusamento: aquelle mandando vir <l'AUemanha cavallos escolhidos para garanhões;com a publicação do opusculo « Ensaio sobre a regenerado d»raça eavallar », como tudo pode-

mento
esta
ra VC» ,. «.*. v,v Mviuwuu 4UU0UUIÜ uo uuumiiua nu ouwuuuuu, uuiiiiuu ü Ulillü Uü IODO, lui apre-
sentado ao antecessor de V. Ex. Acerca da raça porcina, por proposta da Secção de melhoramento
das raças animaes, datada do Io de Setembro próximo passado, o Conselho Administrativo solici-
tou do Ministério de V. Ex. autorisação para se comprar cm Londres por conta da Sociedade,
alguns indivíduos da excellente raça Berkshire, afim de serem distribuídos pelos creadores da
Provincia dc Minas, onde o mal sobe de ponto.

A introducção porém de novas raças para o crusamento, posto que seja um meio muitíssimo
eílicaz, sem as publicações a que alludimos, removerá o mal até, quando muito, aos animaes resul-
tantes dos segundos crusamentos, pois em pouco com isso se terá diminuído a ignorância dos
creadores.

Publicou a Sociedade o Manual de machinas e apparelhos agrícolas, obra de summa importância
pelo methodo, claresa e distribuição de matérias: unindo á nitidez de um estylo rudimentario
accommodado aos conhecimentos da maior parte dos leitores que a terão de ler, o ser esclarecido
o texto com estampas em perspectiva das machinas e apparelhos n?ella tratados. Alem de ser a
primeira, no seu gênero, publicada no paiz, é essa obra de momentosa opportunidade, attento o
estado de instrucção agrícola em que se acha a parte da população que professiona a primeira, e
póde-se dizer a mãe de todas as industrias.

Dividida essa obra em duas partes, achará o leitor na primeira desde o mais simples instrumento
até a mais complicada machina de cultura empregada nos tempos actuaes; desde o instrumento de
uso mais commum em qualquer casa de campo até a machina destinada a economisaro tempo
e a substituir os braços na colheita dos cereaes e tratamento dos grãos; das machinas hydraulicas,
encontrará ahi as indispensáveis para a água poder em todos os casos produsir força motriz, ou
para transportal-a a uma altura marcada, ou servir nas irrigações. Na segunda parte é dos motores
animados e inanimados de que o leitor §e tem de oecupar, sob todos os pontos de vista conducen-
tes a dar-lhe conhecimento do minimo e do máximo trabalho útil (em duração dada, se os moto-
res são animados) comforme as condições do emprego de cada um cTelles, considerando de mais as
equivalencias dos trabalhos dos motores assim encarados, as circunstancias econômicas com que são
aproveitados pela agricultura, e a influencia d'alimentação sobre os esforços musculares de que os
animaes são susceptíveis de produsir durante um dia de trabalho.

Se não é portanto um tratado, é porque lhe falta o desenvolvimento theoretico a isso indispensa-
vel, e porque não o devera ser; é porém um livro para ser folheado todos os dias pelo agricultor e
pelos fazendeiros.

Dos Manuaes que sobre as diversas partes de que se compõe a pratica e sciencia do agrônomo,
por cuja publicação se comprometteo a Sociedade, é este o segundo: cumpria pois que ella pro-
gredisse na publicação dos que faltão para completar o programma a gue se obrigou, e de quetrata o Relatório de 1858, se a isso se não opposesse o atraso em que infelizmente se achão as cultu-
ras industriaes do paiz. Em conseqüência, o primeiro que tem de vir à luz com a possivel bre-
vidade, por já se achar em estado de se imprimir, é o que com o titulo de monographia do caffesei-
ro e da canna de assucar trata d'este e dáquelle vegetal sob vistas industriaes.

Do caffeseiro, entre muitos pontos, oecupa-se a monographia da historia natural e cultura d'este
arbusto; da composição chimiea e propriedades therapouticas do caffé; dos animaes nocivos, da
colheita, dos diversos methodos de despolpar; das causas a que se attribue a inferioridade do caffé
da maior parte dos paizes que o produz, relativamente ao de Moka, e finalmente, da estatística e
valor commercial das diversas sortes d'esse importante producto nos mercados consumidores.

Sobre a canna, demora-se no estudo perfunetorio da historia natural e composição chimiea d'esta
graminea, e com desenvolvimento de tudo quanto se refere à sua cultura, comprehendêndo terre-
nos, estrumes e machinas próprias. Estendendo-se acerca do assucar, trata de todos os apparelhos
conhecidos de fabricação e refinação; dos produetos da sua fermentação—aguas-ardentes, rhum etc.
vinhos, vinagres, e dos apparelhos de distillação, rectificação e de graduação de todos os líquidos
alcoólicos. Conlue com a statistica, produção, consummo, preços do assucar nos diversos mercados.

Com intenção, Exm. Sr., procuramos apresentar a V. Ex. um resumo, não obstante escasso, das
matérias das duas monographias que a Sociedade pretende publicar. Por elle verá V. Ex. a quanto
devem avultar as despezas com taes publicações, que exigem numerosas estampas e numerosos de-
talhes de impressão, e ainda, como será difícil, e talvez impossível à Sociedade de levai-as a effeito
sem que o Governo Imperial a auxilie.

i. Ã
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Com intuito de obter a protecção de V. Ex. a fim do Governo Imperial attender favoravelmente
â Sociedade, submetteu o seu Conselho Administrativo a proposta do Tliesoureiro da Sociedade Dr,
José Augusto Nascentes Pinto, approvada cm sessão ordinária de 16 de Agosto próximo passado,
solicitando houvesse o Governo Imperial por bem auxilial-a nas despezas de impressão do Manual
de machinas e apparelhos agrícolas.

Sem taes auxílios não è duvidosa a ruina do pequeno fundo da Sociedade.

Remessas.

Óraças à protecção com que o Governo Imperial considera a Sociedade, continua ella a merecer o
conceito das pessoas illustradas do paiz, e sobremodo, dos fazendeiros e agricultores que mais ou
menos Ieem o seu periódico e publicações, que de ha certo tempo tem feito. As remessas de cartas,
de publicações de toda a sorte, tanto officiaes como particulares, tanto jornalísticas como scientificas
e litterarias, são o indicador por onde facilmente se reconheoe o preço em que são tidos os seus es-
forços, os serviços jà prestados o os desejos que mostra de continuar a prestal-os á Industria Nacio-
nal." É isso devido também a um facto já consummado—o período que se abrio para a Sociedade com
a presidência dirigida por um espirito de progresso não menos illustrado e reflectido.

Não é só no pai&que a Sociedade tem merecido attenção, Â Sociedade Imperial d'Agricultura de
Moscow, pelo órgão do seu Secretario Adjunto Mr. Anatole Bogdanow, professor da Faculdade de
Sciencias na Universidade Imperial, porpôz-lhe trocar as suas publicações. Correspondendo a convite
tão útil quanto honroso, a Sociedade pôz pressa em remetter as suas publicações desde 1852 a 1859
inclusive, que são as que se encontrão completas. Varias notabilidades estrangeiras têm também
comtemplado a Sociedade com exemplares de obras por ellas publicadas nos dous mundos. Sem
fazer mestiça a nenhuma das que por falta de espaço não podem ser aqui mencionadas, merecem
menção a do Dr. Martius sobre a Flora das plantas Filiperas que podem ser cultivadas no Brazil; e
& que foi dedicada aos Fazendeiros da Ilha de Cuba por D. José Florencio da Sierra, escripta sobre
o methodq theoriGO-pratico de fabricar assucar. Esta obra, que foi remettida pelo Sócio da Socie*
dade o Sr. Eduardo de Schaeffer, sahio publicada no Auxiliador de Julho próximo passado.

Acompanhando o Àvizo do Ministério de V. Ex. de 12 de Maio do anno p. p., veio à Sociedade
um n.° do Diário do Governo de Portugal, em o qual se encontra descripto o processo inventado por
Júlio Máximo de Oliveira Pimentel, para fabricar papel com o tecido têxtil da piteira. D'esta e de
outras plaptas; de famílias diversas se pode obter papel de tão bôa qualidade como o melhor fabri -
cado com trapos, pois que nellas existe com pureza e proporção varias o mesmo principio que
n'este se encontra, na totalidade do seu peso, quasi absolutamente puro, e de cujo principio se
compõe o papel—? a cellulose. Para porém se extrahir este corpo em conveniente estado, servem-se
de processos, que, a não serem industriaes, nenfum outro valor terão que o scientifico, em cujo caso
parece não estar o processo do portuguez Pimentel.

Interessando de perto a industria do Paiz este processo, porque a piteira é uma planta bravia quen'elle se reproduz com profuzão em todos os terrenos, entretanto ha uma observação a submetter
à consideração de V. Ex., a respeito da industria da fabricação do papel, que aproveita ao mesmo
tempo a outras já introduzidas no paiz, ou que se procurão introduzir, e que são dependentes da in-
dustria chimica. Essas industrias não poderão medrar desassombradas em quanto não existirem no
paiz certas outras, como as da fabricação dos ácidos sulfurico, chlorydrico e azotíco, do sal marinho e
da soda; com os dous primeiros dos quaes preparão-se os clarificantes da matéria prima com quese fabrica o papel, e relativamente a outras industrias um sem numero de produetos chimicos a queellas se aclião subordinadas. Cumpria pois que se favorecesse a introducçâo* de taes industrias, portodos aquelles meios de que o Governo pôde dispor, preferindo-as a outras (d'ellas dependentes)
que embora protegidas com a introducçâo livre de direitos das suas matérias primas, mais proveito
tirão os seus proprietários do commercio que d'estas por ventura venhão a fazer, que da exploração
para que ellas são destinadas.

Vem a propósito levar ao conhecimento de V.Ex. a remessa que d'Allemanha se fez àSociedadeda
memória do Sr. G. L. Blume, sobre o cultivo e applicaçao industrial da planta Bohneria Refilis, deno-
minada Ramée pelos naturaes das Ilhas do archipelago-indico: d'está planta enviou á Sociedade, ha
tempos, sementes para na Provincia de Santa Catharína se ensaiar o seu cultivo e emprego. Acom-
panhárão a Memória amostras de cabos, de arrebem, de linha de barca, de lançaria, como lonas, e



o quo mais é para notar de toalhas adamascadas. Na apparencia nenuima destas amostras em nada
ditlcre das quo acaso se confeccionassem com canamo ou linho, sobre as suas propriedades intrin-
secas o Sr. Blume exprime-sed'esta maneira.:

« 1.° Que o canamo da planta Ramée excede em resistência ao melhor linho em mais de 80 porcento.
< 2.° Que elle é mais duradouro que o melhor canamo europôo, solTrendo muito menos que este

as alterações da humidade constante.
« 3.° Que deixa muito menos resíduo que o melhor canamo europêo.
« 4.° Que pôde ser fiado muito mais fiuo que o canamo commum, e quasi como o linho; aprescn-

tando os tecidos creste metade da resistência dos daquelle.
« S.° Que, cmíim, a planta Ramée sendo uma das vivazes, produz muito maior quantidade de

matéria têxtil que nem'um dos vegetaes d'este gênero.»
Nem um valor se tira à importância d'esta planta quando, industrialmente fallando, a parallelo se

cita o avultado numero de outras que são indígenas do paiz, entre as quaes talvez a própria Bohneúa.
Evitando repetir exemplos de todos sabidos, um só vai ser apresentado a V. Ex, por ser de data
mui recente. A S. Ex. o Sr. Marquez de Abrantes enviou o Presidente de Minas, o Exm. Sr. Dr.
Carlos Carneiro de Campos, uma pequena memória, alguns galhos e canamo extrahidos de um ar-
busto, denominado Malvaisco do matto, que vegeta e cresce nas capoeiras de muitos dos Municípios
d^quella Provincia. Segundo a memória, da casca dos galhos se extrahe abundantes fibras textís,
com que se prepàrão fios para tecidos mui próprios para saccos, emprego de que já se aproveitou um
fazendeiro da Freguezia 4a Conceição da Casca do termo de Marianna.

Ensino Agrícola»

Por Aviso de 11 de Abril do anno próximo passado ordenou o antecessor de V. Ex. que a Socíe-
dade indicasse três dos seus membros para com elles compor-se a Commissão a quem o Governo
Imperial pretendia encarregar da organisação de um projecto de escolas praticas de agricultura.
Tendo sido acceita a indicação da Sociedade, por Avisos de 9 de Junho próximo passado, o mesmo
antecessor de V. Ex. nomeou presidente da Commissão ao Presidente da Sociedade o Illm. eExm.
Sr. Marquez d'Abrantes, e Membros, ao Secretario Geral da Sociedade, e ao presidente então da
Secção de Agricultura Ezequiel Corrêa dos Santos. Assim constituída, a Commissão não se tem
poupado a trabalho algum que a prive de melhor corresponder a tão honrosa quanto elevada con-
fiança.

Bem que se não deva dar conta aqui dos trabalhos da Commissão, pode-se comtudo, sem inconve-
niencia, expor quaes as bases em que se fundou ella para organisar o projecto, que em tempo opor-
tuno terá a honra de submetter á consideração de V. Ex. Os projectos propostos ao Governo Imperial,
—que fôrão remettidos ã Commissão, peccavão todos por que os seus autores havião abstraindo, uns
totalmente, outros algumas das circunstacias especiaes em que se acha o nosso paiz, suppondo, sem
o quererem talvez, as condicções peculiares a cada um dos paizes europêos, dos quaes tirarão os
moldes com que organisárão os projectos que apresentarão. Era isso sufficiente para nenVum
delles poder merecer preferencia sem modificações: essa circunstancia forçou a Commissão a estií-
dar o ensino agrícola cFAllemanha, da Bélgica, da França e da Inglaterra.

Na Allemanha esse ensino disseminado por diversas fôrmas a não poder mais sei-o sem abuso,
está organisado em relação intima com a organisação agrícola e industrial do paiz que se considera,
a qual por seu turno contêm radicados os costumes das populações ruraes, respeitando-se muitas
vezes certos prejuízos dos agricultores menos instruídos, até que o tempo consiga de uma vêz ex-
tirpal-os com a força de repetidos exemplos. Se a divisão territorial em grandes propriedades é o
principio fundamental da organisação da agricultura, as explorações, tanto agrícolas como indiíto
triaes, são em grande escala, e o ensino, amoldando-se segue de perto esta escala, tanto quans-
permittem as condicções locaes, e vice versa. Mas o que é particular a todos os paizes d'Allemanha,
é que em todas as escolas e instituições d'ensino, na instrucção professional só ha de theoriâ_o
que è inteiramente indispensável para que a pratica de agricultura seja uma arte escoimada de
rotina e portanto esclarecida pelos princípios das sciencias de que ella depende. D'este modo o
ensino theorico subordina-se como uma funeção ao pratico, e marchâo um a par do outro, consis-
tindo este ultimo, em resultado final, na pratica da cultura de todos os productos, quer agrícolas
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quer industriaes, cultivados no paiz em que se acha estabelecida a escola a qual torna-se por este
lado um — Fèrme-modèle, —ensinando os princípios e materialisaiulo os exemplos afim de que
somente dependão da visão e simples observação. m y

O próprio Instituto Agrícola de Ilohenheim do reino de Wrtemberg, na sua dupla organisaçào de

e applicou-o. Ver-se-ha de que meios ella se servio, examinando o que se está praticando actual-
mente em França. ...

A França, paiz onde a propriedade tem sido dividida em extremo, onde os proprietários da pe-
quena cultura trabalhando sem folga mal podem tirar das terras o sustento para suas famílias, não
ttftflr" ~-~"~;«"- ax«u i..,,.-. aamm/\ /-. rtiAoi'tr.n .i,riM,..J.» .-.iLim um') Knon min rnnn II i cen n nrfríinicíin.íír. ílíi

sua
pequeno
com uma população rural de 28 milhões (facto de que se deve tomar nota), creou apenas tres escolas
de ensino geral e theorico de Agricultura (a de Grand-Jouan no Departamento do Loire, a de
Grignon, no de Seine-Oise, e a de Saulsaie, no de Ain), mas distribuindo quasi ao mesmo tempo
60 Fèrmes-modèles por igual numero de departamentos. Com as escolas consegue ella instruir a
classe dos agricultores abastados, preparando o pessoal que se destina ao magistério do ensino
agrícola; com as Fèrmes-modèles ensina por meio de exemplos de culturas aperfeiçoadas aos
lavradores que nem podem freqüentar as escolas, por falta de tempo, nem mandar a ellas os seus
filhos, pela pobresa em que vivem e por não poderem desvial-os dos trabalhos da lavoura. E pois a
França applicou na organisação do ensino agrícola, sem perder de vista a de sua agricultura, o que
a respeito era pratica na Allemanha, e taes resultados houve ella do systema, que adoptou, que pro-
cura hoje augmentar o numero de Fèrmes-modèles, mesmo nos departamentos que já os possuem,
dividindo-os porém em 6 classes, para servirem de typos ás diversas culturas exploradas nas locali-
dades em que forem estabelecidos. Este facto é a expressão material da máxima — Uargument le
plus concluant en agrimlture, cest l'exemple. La meilleur auíorité cest celle du fait acompU.

A Inglaterra em todos os ramos da inuustria geral, com organisação em ponto grande, é o exem-
pio mais completo a todos os respeitos que o mundo offerece, ella é n'este sentido um monumento
de civilisação moderna, mas como exemplo de ensino agrícola só poderá vir a pello para um paiz
que não diflira d'ella em nem'uma das condicções com que existe actualmente no globo. Sem escolas
agrícolas, sem Fèrmes-modèles, dirigidas e sustentadas pelo Estado, sem ensino agrícola organisado,
notando-se quando muito cursos provisórios sobre tal ou qual ramo de agricultura, abertos n'este ou
naquelle condado, e que durão somente o tempo indispensável para não ficarem incompletos, e
todavia a agricultura ingleza a mais aperfeiçoada do mundo, a que, chamando a si o concurso de
todas as mais industrias e dos capitães, sendo de sobra a mais dispendiosa, é também a que maiores
proveitos offerece. É isso o resultado do caracter individual dos Inglezes, do desenvolvimento de
todas as industrias em ponto grande de que depende a agricultura, da superabundancia dos capi-
taes, que na falta de emprego afluem para a agricultura, e finalmente, de a propriedade territorial
estar nas mãos de uma nobreza illustrada, e nas de homens ricos e abastados, mas intelligentes e
instruídos.

O que se passa em qualquer dos Condados, por exemplo no de Lincolnshire (Estudos sobre a
agricultura ingleza por Mr. Eduardo Collignon) relativamente aos meios geraes de que a agricultura
necessita para seu desenvolvimento, é o que se observa em toda a Inglaterra sobre o mesmo objecto.
Os rendeiros mais abastados mandão os seus filhos para a Allemanha estudar a agricultura, quando
yoltão d'este paiz vão lavrar as terras, meneiar as machinas, e substituir a seus pães na direcção das
culturas, creaçao de animaes etc. Cada herdade reúne os melhoramentos para ser no ramo de sua
exploração um Fèrme-modèle. As feiras que se fazem tomão as proporções e o característico de
verdadeiras exposições entre os productôs de todos os rendeiros do Condado. As Sociedades de
agricultura, das quaes são membros os proprietários, os rendeiros e agricultores, onde se discutem
os melhoramentos de que necessitão os estabelecimentos do Condado, as publicações conveniente-
mente feitas, completão os meios de instrucçào agrícola da nação britânica, que, senãopossue
ensino organisado, tem entretanto aprendisagem agrícola desenvolvida a satisfazer as necessidades,
e aspirações. Recapitulando: temos na Allemanha o ensino rudimentario, o primário, o secundário,
o superior e o technico, (quasi sempre este reunido aos outros), na França, o secundário e technico
nas tres escolas supracitadas, o ensino puramente pratico e especial distribuído pelos Fèrme-mo-
deles; na Inglaterra a instrucçào e aprendisagem technica e pratica desenvolvida pela vontade,



-o-
iniciativa c emulação individual. Nos dous primeiros paizes o ensino é feito e dirigido á custa do
estado; todos elles porém possuem meios indirectos de vulgarisaçáo de conhecimentos úteis, como
Sociedades de agricultura, publicações, jornaes etc, dilíerindo entre si em instituições que lhe são
apropriadas, como os Comícios, os Conselhos geraes d'Agficultura etc. da França.

A Commissão apreciou tanto quanto pôde o estado da agricultura do paiz, e as circunstancias
apertadas em quo actualmente ella se acha, e guiada pelos estudos cujo resumo lica exposto propõe*ella no projecto que organisóu a creaçâo na Província do Rio de Janeiro de uma Escola Pratica de
Agricultura, na qual; com o internato para us discípulos, lentes e empregados, se ensine tão somente
o indispensável para se formarem agricultores ou chefes de cultura econtramestres ruraes, devendo
o seu local reunir a extensão e condições favoráveis a todos os gêneros de culturas, e possuir
mattas, águas abundantes, terras virgens e as que são designadas commummente cansadas.

Alemd'esta Escola, propõe que tanto na Província do Rio de Janeiro, como em cada uma das ou-
trás em que houver fazendas ou estabelecimentos montados com melhoramentos aperfeiçoados, cujos
processos práticos se devão vulgarisar nas respectivas Províncias, contracte o Governo com os pro-
prietarios de taes estabelecimentos o ensino pratico desses processos para um numero limitado de
discípulos, os quaes depois de cursarem durante dous annos, receberão um titulo de contramestres
no ramo em que se tiverem especialisado, caso sejão approvados em exames por uma commissão
de membros nomeados pelo Governo ; podendo elle em qualquer tempo que julgar opportuno crear
nos municípios de maior população agrícola estabelecimentos análogos aos Férmes-modéles, d'onde
os agricultores possão tirar exemplos práticos de culturas aperfeiçoadas dos productos explorados
nos mesmos municípios.

O curso de agricultores ou chefes de cultura será de tres annos, e de dous o de contramestres ru-
fàes; estes'ultimos se denominarão contramestres ruraes de cultura, de silvicultura conforme se
especialisarem n'este ou naquelle ramo. Aos agricultores ensinar-se-ha. agricultura geral— cul-
turas especiaes,— ditas industriaes dos principaes productos de exportação, — Zootechnia,— Hor-
ticultura, —Arboricultura e veterinária, sendo que o ensino d'estas matérias deverá ser theorico e
pratico, subordinando-se completamente o theorico ao pratico; para os contramestres ruraes o en-
sino deverá ser simplesmente technico e pratico.

Entra no curso dos agricultores como matérias accessorias as mathematicas elementares, o de-
senho linear de machinas agrícolas, os rudimentos de agrimensura, —os elementos de physica, de
chymica mineral e orgânica, c os das sciencias naturaes mais necessários ao estudo ^agricultura.
Da technologia e das mathematicas applicadas o ensino limitar-se-ha ao indispensável para a prepa-
ração do caííé, fabricação de assucar, distillação alcoólica, fabricação de queijo e manteiga etc.

_m artigos especiaes propõe a Commissão os meios materiaes dos ensinos (theorico e pratico ) e
o processo econômico para realisação de ambos, harmonisando-os e distribuindo o pratico pelas
quadras do anno mais convenientes. O pessoal da Escola se comporá dos lentes, dos oppositores,
dos mestres de pratica, docapellão, dos discípulos, do medico, do veterinário, dos empregados, de
trabalhadores e aprendizes, sendo que tres deverão ser os lentes, um para as mathematicas puras e
applicadas, outro para as sciencias physicas e naturaes e zootechnia, e outro para o ensino d'agri-.
cultura, silvicultura e contabilidade agrícola : um dos lentes servirá de Director da Escola e outro
de Secretario.

Os mestres de pratica serão um para a horticultura e culturas especiaes, outro para as culturas
industriaes, outro para silvicultura, arboricultura ejardinagem; e um para ensino de fabricação de
assucar e distilacão alcoólica etc.

Alem dos lentes e mestres de pratica haverá oppositores ao lugares de lente, escolhidos de entre
os discípulos que tiverem o curso de agricultores *e que mais se tiverem distinguido durante os
cursos, precedendo concurso e formalidades determinadas em regulamento.

Os discípulos serão de duas cathegorias pensionistas à custa dos cofres públicos e provinciaes, e á
custa de suas familias ou parentes; não se matriculando annualmente mais de 20 em cada um dos
cursos, preferindo-se tanto para uma como para outra cathegoria os filhos de agricultores ou fazen-
deiros abastados ou pobres. \ .

Entre os empregados se. comprehenderão um almoxarife, que será ao mesmo tempo administra-
dor : dois fieis para o coadjuvarem em todos os trabalhos econômicos do estabelecimento, havendo
também um guarda-livros, um enfermeiro e creados ou serventes para o serviço culinário e de
rancho.

Os trabalhadores se comporão dos braços livres que o estabelecimento da Escola tomar a jornal
sempre que lhe forem indispensáveis para a sua exploração se conservar em bom pé;. e dos de
I. 3
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outros, e mesmo dos de escravos, quo a requerimento dos fazendeiros ou agricultores se admittir
no referido estabelecimento com o lim de adquirirem pratica.

. Os aprendizes serão distribuídos pelas odiei nas e pelos trabalhos da lavoura, vencendo, alem de
alimentação vestuário, os que forem orfâos e expostos, ou filhos de famílias pobres.

Na organisação da Escola se terá em vista obter uma exploração, que prestando-se totalmente
às condições de um ensino pratico bem combinado e dirigido, se preste também a uma producção
annual sufficiente para a alimentação do pessoal e costeio do estabelecimento.

O Governo confeccionará um Regulamento e n^lle provera sobre os programmas (que se confec-
cionarão annualmente) de estudos; sobre as habilitações que os discípulos deverão ter para se ma-
tricularem cm qualquer dos cursos; sobre os exames, sobre as pensões com que os alumnos deve-
rão entrar, sobre as attribuições e vencimentos do Director, Lentes, Secretario, Mestres de pratica,
oppositores e mais empregados; sobre a creaçâo de novos estabelecimentos technologicos, sobre
todos os pontos relativos a administração e disciplina da Escola e seus appensos, sobre a compra de
artigos, instrumentos, machinas etc, sobre o numero e espécie de trabalhadores; sobre os meios
e prêmios próprios para desenvolver a emulação ; sobre a jubilação dos Lentes e aposentadorias dos
mestres de pratica e empregados; sobre a expedição de diplomas, títulos etc.; sobre as excursões
que durante os annos lectivos deverão fazer os discípulos acompanhados do professor competente.

Os primeiros lentes e os primeiros mestres de pratica, bem como alguns trabalhadores, se man-
darão vir d'Allemanha, contratados por tempo nunca maior de 10 annos, findos os quaes poderá o
Governo renovar o contracto (por mais uma vez somente) por igual tempo com alguns dos lentes,
ou meslre de pratica, ou com alguns dos trabalhadores.

Finalmente, o Governo poderá mandar adimittir como ouvintes ás lições dos cursos qualquer
pessoa habilitada com o curso de sciencias physicas e naturaes, ou de medicina, por qualquer das
faculdades; e poderão entrar em concurso para oppositor ao lugar de lente os ouvintes que tive-
rem obtido as primeiras approvações e classificações nos exames da parte technica e pratica dos
cursos.

Nisto tudo se concentra o ligeiro extracto do projecto que a Commissão organisou, ficando por
mencionar a apreciação detalhada que ella fêz das circunstancias do paiz e da organisação da sua
agricultura, que demais será completamente suppridapelo conhecimento que Y. Ex. tem das nossas
cousas; nem mesmo se contêm n'este extracto algumas medidas que a Commissão entende deve-
rem acompanhar a creaçâo da Escola (medidas todas relativas à organisação do ensino e instrucçao
agrícola do Paiz) porque oceasionarião um desenvolvimento que não comporta um relatório cujo
fim é diverso. Releva porem notar que em uma d'essas medidas já foi a Commissão anticipada peloPensamento Imperial—a creaçâo dos Institutos d'Agricultura das Províncias da Bahia e de Peruam-
buco, Í7istituições de alcance msto, e de reconhecida utilidade.

Agricultura.

Em que termos se acha presentemente a nossa agricultura ? Quaes os meios com que de promptocumpre acudir-lhe ?
Taes são as questões a que se deve responder, não com a extensão correspondente á matéria, mas

com as idéas concisas e positivas de que necessita um relatório.
Felizmente quasi todos os espíritos sérios que se oecupão com o presente e porvir do paiz, pen-são e estudão as causas do atraso em que jaz a' agricultura. E' este um facto de maior importância

do que apparentemente se enxerga, porquanto são apontadas as difficuldades que a ella embargão
libertar-se da rotina, e que não poderão resistir por muito tempo ao effeito de intelligencias ins-
truidas, combinadas para actuarem com o concurso simultâneo, e por tanto é de crer que estão
os óbices, por esse modo, em via de vir a solver-se. '

A agricultura do paiz organisada como está acha-se dividida de facto em culturas industriáes
(quasi sempre em grande escala), e em culturas especiaes, commummente em pequena escala. As
culturas industriáes, nas quaes o paiz comprehende a cultura do cafíezeiro, a da canna de assucar,
a do tabaco e a do algodoeiro, existem todas como nos annos anteriores,—em estado de perfeitoatraso, notando-se que da cultura da canna exceptua-se o fabrico do assucar por terem os fazen-
deiros comprehendido em tempo a utilidade proveitosa das machinas e apparelhos modernos. E se
não fora a abundância de terras virgens de que dispõem ainda os nossos fazendeiros, o systema que
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seguem de derrubadas e queimadas das maltas, e o grande numero de braços quo muitos d'elles
empregâo na obtenção de magras nroducçõcs, comparativamente as que obterião com os mesmos
braços se servissem dos meios aperfeiçoados, o atraso se manifestaria evidentemente e sem dcpen*
dencia de qualquer exame.
* Quaes sâo as causas do atraso da cultura do cafíezeiro? As causas se encontrão todas nas que
preexistem a todas as culturas do paiz —a ignorância.

A maior parte dos agricultores do paiz não tem o conhecimento pratico mais rudimentario da
composição agricologica do terreno em que plantão, náo sabe quaes os corpos fertilisantes que intro-
dusidos na terra, reslituem-lhe a força productiva cxhaurida nelos caltezeiros, e na ignorância àcêr-
ca d^Hcs, não conhece para esse fim o emprego machinal «aos estrumes líquidos, ignora quaes as
condicções praticas de humidade e de calor indispensáveis à vegetação d'esse arbusto até ao amadu**
recimento do caíTé, e desconhece o emprego do arado e da charrua no plantio e limpa. Sabe porém

3ue 
o caílezeiro no fim de tantos annos não produz mais, mas nunca fêz uma experiência com o fim

e verificar se esse facto provem do exhaurimento da terra, em cujo caso morre a planta à mingoa,
ou se de período certo de vida que comporta a sua individualidade, ou se de ambas estas causas:
em conclusão, ella não sabe colher o calTé.

O que sabe pois ella ? A cultura contingente, nômada, e que não tem por si nem vislumbre de
segurança no futuro.

Pfeste quadro se reflectem as culturas dos outros produetos industriaes, e, na sua proporção, as
dos cereaes, legumes, grãos, etc,

Em honra de quem o faz, é justiça confessar: ha fazendeiros e agricultores que empregâo hoje
meios modernos para preparar o caffé; mas quanto á cultura e colheita náo teem adiantado um
passo; estão como estavão. E com-tudo alguns espíritos servindo-se de números que reputão de
estatística agrícola, procurão provar que a producção tem augmentado d'esde 1844 a 1857, mos*
trando que nos 14 annos decorridos o augmento de producção de caffé, de assucar, e de algodão foi
da 4:304831 @ para o primeiro, de 2:161.534 @ e—252.414 (& para os dous últimos; desgra-
çadamente não dizem como se realisou esse augmento, e confundem a estatística commercial com
a da agricultura, que ainda não existe no paiz, tomando por augmento de producção o que é
realmento augmento de cultura.

Se esses números representão um augmento real de producção, elles devem ter resultado da com-
paração das colheitas dos três produetos nos qüinqüênios d'esse período, reduzida á mesma área
de cultura, aos mesmos meios empregados, ou aos seus equivalentes, no caso de serem diversos;
ao mesmo numero de braços, e ao mesmo capital de costeio: é assim que a estatística agrícola com-
para a producção. Mas, não se conhecendo os números que representão as áreas culturadas, e bem
assim, os que representão os meios com todas as suas subdivisões, os dos braços e os dos capitães
despendidos nos costeios, como affirmar que a producção augmentou ?

O que aquelles números exprimem directamente é que a exportação augmentou, ed'ahi que a
cultura cresceu, pois os systemas de cultura são e forão durante o período a que élles se referem, os
que erão em annos anteriores, havendo uma única differença a notar— a afluência dos braços que
antes se oecupavão com a cultura dos legumes etc,, para as culturas dos produetos de exportação
Ea não ser assim, não é explicável a inferioridade relativa d'estes nos mercados eúropeos.

A passar sem rectificação os resultados d'essa estatística commercial, correríamos o grande peri-
go de sanctificarmos a rotina actual, quando alias é certo que o augmento havido nos produetos da
nossa lavourai seria muito maior se tivessem sido empregados o ensino agrícola e o uso de novos
processose machinas, que demais terião contribuído para o aperfeiçoamento e maior preço dos
mesmos produetos. ¦ .

Acerca das culturas especiaes, ou cultura das leguminaeeas, fannaceas, etc, por alguns desig-
nadas— cultura dos mantimentos, é sufficiente para se comprehender a que ponto seachão reduzi-
das; transcrever as conclusões de uma importante memória publicada no Auxihador do mêzde
Novembro próximo passado, que sobre este ramo da agricultura escreveu 0 Sr. Francisco Joaquim
Pereira da Silva, Fazendeiro de S. João d'El-Rei. Eis as conclusões; ,

r Creio ter demonstrado l.0 que o systema de nossa cultura de mantimentos e muitocãro^impro-
ficuo, incapaz de melhoramento e progresso, e que tem deteriorado nossas terras. 2.° Que a falta de
viveres nopaizprovem d'essemào systema 3.» Que a cultnra pelo arado é o remédio para obviar o
presente, e evitar peior futuro. 4.» Que é, incomparavelmente, economia de tempo, de trabalho e
de capitães, S.a Que será também o melhor recurso para a falta de braços na lavoura. Estas con-
clusões fallão por su dispensão commentos; e com quanto se refirão immediatamente a Provinc^
de Minas, são applicaveis a todasW outras. -

:«;../,;¦ .v.-yyy
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Nas medidas que occorreu a Sociedade, comprehendem-se tanto as que sáo relativas ás cui-
turas especiaes,v como.as quo se referem às industriaes, visto emanar o estado actual de ambas
das mesmas «causas.

Ninguém com bom senso contestará a revolução que se operará na agricultura desde que o uso do
arado, da charrua, das grades, cm geral, das machinas agrícolas, c dos estrumes vier a ser com-
mum : as terras que hoje são tidas como estéreis se tornarão férteis no momento em mie furem
lavradas com taes machinas, por quanto achão-se ellas, na maior parte, ainda carregadas de agentes
fertilisanles a profundidade que não púdo ser vencida pela enchada . os braços que ora são ínsuli*
cientes, se tornarão bastantes para cultivarem uma área ü a 7 vezes maior, augmentando corres-
pondentòmente a producção. • ¦ ••

Do que se deve tratar, pois, desde já, ó de fazer com que os fazendeiros ou agricultores adoptem
as machinas agrícolas em substituição da enchada, c mudem de systema, acecitando os melhora-
mentos indispensáveis a este fim. <;

Não são estes dos resultados que se conseguem com facilidade, c de uma só assentada: são pre-
cisos muitos meios e simultâneos.

Eis alguns que a Sociedade entende serem opportunos e apropriados.
l.o Distribuir um numero conveniente das machinas agrícolas mais necessárias por cada um dos

municípios agrícolas mais importantes, encarregando-se a agricultores idôneos de procederem com
ellas a ensaios, e de emprestal-as aos seus vesinnos para o mesmo fim.

Esta medida virá a ser o complemento das publicações que a Sociedade tem feito e que continua
a fazer. Por seu meio se convencerá aos que precisão de ver para crer, e se auxiliará aos que crêem,
mas que estão impossibilitados de empregar capitães, em machinas. : ; y
.2.° Prêmios aos agricultores que, j com as machinas agrícolas e com os estrumes, obtiverem de

cjúlturas,^em ponto grande, producções^ue correspondãoataes melhoramentos.
3.°Prêmios aoscreadores que melhoraremyas.espécies de animaes ruraes, e aquelles agriculto-

res que estabelecerem naa suas fazendas :aconyentente dependência entre a creação do gado e a agri-
cultura.^ r,(i q«\?v$xn~ e íixifífloí- o^Vr£ò(fAÔ'B^o*r>-líô"?í^ iíisvo oã:"í>1éC({16 úú&

4.o Premiosou favores à§;peiôa%» fecaes, em ponto grande,
estrumes pára agricultura. ^h;q t,
f/$4Jst^ sem-
pre^queçi^b^ etów^ Pvftoverno tenha contratado o en-

6.° Prêmios *Òü favores aos agricultores que nas'terras Ji^midas das suas íazeiadas ^stabele-
_ .'-¦•_.  _."_ • _-V _-...-_ ¦:.'_ "I '• 
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meitiedefl^
«liwilpi^ ®rm e^mbo^qmQ^mqiQ mmmrmú j kkm*

Â crea^ eg^df^i^ em
al|unsj(ip0e{)^ traba- $
!|jiM^^ ^rnejí-osí^eo vaeca^í^jumentos e 6
a^8.põrcoSf01O0 (jimc,\ Qièiofínq £ : otmwnQátem ei) fttftÉE oíneáíOiJeoi mü oíliod É&q m ..
|<j^^ iKrigirem í)s seosjçapitães para as

eiplo^^
$^^^^^^^0^0^ ní^iigsijgumíi&tqtieí|á fô^piçpostas à Presidência da Província

do Rio de Janeiro, quando elia consultou a^ Sociedade relativamente â cultura da canna de assucar.
Expondo, 8Í^$$^ as compre-
liendacotó
ticas játao^t^ desenvolver m solo
do paiz satisfatória fertilidade, °' '. ^feiaaj

1TPor mu^p mp^ra%a,:e^aeifc4ps ?premios; na(J.a é mais convincente! que o
exemplo 4jté]tía|<^ na provincia de S. Paulo, ,
onde o í^spçtáfe ofereceu um prêmio ao agricultor
queloímf^éj ««SI, Éll^lfe distinguio ~s.e^. o - Sr, Urias
Emydio Nogueira da Gama. .soííí'

O empçstimo das ^m^
pria, más'felizmente "lê-se empublicações' mui "recentes 

(^ de; Agricultura) que em
França se procura depositar nas cabeças de districtos e nas Câmaras Municipaes dos departamen-
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tos agrícolas c pobres machinas de lavoura, de semear e de colheita, pera serem alugadas aos agii
cultores pobres.

Em relação á drainagem, comprehender-se-ha o valor d^ste grande melhoramento, quando se
pensar desprcvenidainente, que é por meio d^elle que se torna rápido o escoamento das águas plu-viaes. conseuuindo-se com facilidade conduzir as acruas fislacrnadns nu nfirmannntfis h nr..fiin.f..l_i_.
desd'ondc não lhes é mais possível damniücar o desenvolvimento das raízes e evitando que as pri-meiras accarretem para os logares mais baixos os estrumes e agentes fertilisantes de que as terras
estiverem saturadas. Resultando para estas menor evaporação na superfície e portanto accrcscimo do
calor; modificação profunda da camada aravel, que privâ-se da tendência de fendilhar-se durante
o verão; augmento enorme de fertilidade, com a mtroducção na terra de gazes e de substancias in-
dispensáveis ao desenvolvimento das colheitas; melhoramento considerável no regimem geral das
águas das regiões drainadas; finalmente o poder-se lavrar as terras humidas em todas as estações.

São estas as principaes vantagens, Exm. Sr., da drainagem, melhoramento que para vulgarísal-o
teem a França, a Bélgica e a Inglaterra feito adiantamentos de enormes sommas, a juro módico e
fraca amortisarão, aos agricultores privados dos fundos necessários para com elles dotarem as suas
terras.

Exposições*

Por mais de uma vez se tem aventado nos trabalhos das Sessões da Sociedade a questão das
exposições industriaes. Alguns dos seus membros deslumbrados, e com justa razão, com os resul-
tados que as nações industriaes da Europa têm tirado d'esses vastos concursos entre as intelligen-
cias, actividade, trabalho e capitães das gerações contemporâneas; e pezarosos pelo estado da in-
dustria geral do paiz, diagnosticáo nas exposições as virtudes de um santelmo.

Levados por essa palavra sonora, è pelo bello e grandesa que ella exprime, não pensão porém nas
diíHculdades que ha a vencer para se levar a effeito uma exposição no Brazil, e no /tasco de um máo
suecesso, que arredaria a idéa para além do tempo que é de mister esperar pelas circunstancias pro-
prias do paiz.

Que elle nâo está preparado para emprehender uma exposição nacional é proposição que não
necessita de longos arrasoados para se tornar evidente : uma exposição na Corte dos principaes pro-
duetos das Províncias custar-lhe-hia mais do que custou â Inglaterra e á França cada uma das ex-
posições universaes de 1851 e de 1855.

As exposições ti verão a sua origem nas feiras, como a arvore tem a sua na semente.
Da feira modesta, onde se procurava vender o que se tinha produsido sem idéa alguma de com-

paração entre os produetos, passou-se mais tarde para a feira apparatosa em que se procurava me-
nos vender que ostentar o que se tinha produsido de melhor: no começo produzia-se pois para
vender ; hoje com as exposições produz-se para concorrer. Uma exposição pois é um verdadeiro
concurso. As exposições parece se terem inventado na França; a primeira nacional de que ha noti-
cia teve logar naquelle paiz ha pouco mais de 60 annos. Atravessando o Mancha, ellas se radiarão
dos condados aos destrictos, e espalhando-se por todos os centros produetores da Inglaterra, locali-
sàrão-se no paiz como um instrumento natural de melhoramento: a principio tendo por objecto só-
mente os produetos agrícolas, e as espécies de animaes ruraes; depois estendêrão-se aos produetos
de todas as indistrias, e n'esse sentido o esforço maior que a Inglaterra fez, foi o que assombrou o
mnndo em 1851, e para o qual o Governo Inglez empenhou-se com os seus extraordinários recur-
sos, com todos os seus primeiros homens.

Que tempo não levou a Inglaterra a ensaiar as sus forças para medhvse n'esse anno com o mundo
inteiro ? Nao menos de 284 annos, que ó de quando data o seo desenvolvimento industrial. A indus-
tria com os seus meios de emulação marchou gradualmente na Inglaterra; não se nota um salto
nlesssà marcha.

Em França as exposições tem tomado duas fôrmas; os concursos, que sempre se apresentao com
caracter official, e as exposições propriamente ditas, que podem não tel-o, conforme a sua cathe-
goria, havendo uma administração apropriada e organisada de maneira que para uma época mar-
cada, o Governo pôde contar para o concurso ou exposição com os produetos de um ou de todos os
ramos industriaes.

São sufflcientes as resenhas das exposições festas duas grandes nações da 'Europa, 
porque a res-

peito das outras ter-se-hia de fazer repetições.
I. 4
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Bem vè V. Ex. que em tal matéria devemos aproveitar as lições (Tosses dous paizes para d'elles ti-
rarmos o que fôr applicavclao nosso. O que resultou das exposições dos distnctos dos Condados da
Inglaterra? O desenvolvimento da agricultura, por isso que o melhor producto exposto era devido a
um melhoramento novo que d'ahi por diante era applicado pelos agricultores e creadores aos seus
estabelecimentos ( veja-se a memória já citada sobre a agricultura do Condado Lincolnshire.)

. O que resultou das exposições dos Condados ? O melhoramento da industria geral, e particular-
mente o conhecimento do seu estado e progresso nos tres reinos de Inglaterra.

O que resultou-lhe da exposição universal de 1851 ? o conhecer ella o lado por onde as outras
nações industriaes poderiâo vira fazer-lhe concorrência. Na industria do ferro, na das machinas de
producçáo, na da filatura do algodão e do linho, na metalurgia, e em todas as industrias de organi-
saçáoem grande escala, recheceu-se a Inglaterra rainha, mas vencida em todas as outras para as
quaes o gosto é a primeira das condições, porque os seus operários ignoravão tanto o desenho quan-
to os operários Francezes o sabião. Ella aproveitou a lição, e tanto que cTahi em diante abrio cur-
sos práticos de desenho para os seus operários. «.; ¦

O que resultou da exposição de 18551
O conhecimento do progresso industrial durante os 5 annos decorridos, a marcha a seguir nas

futuras exposições; os ramos sobre quo devem ser mais freqüentes; o espaço que entre elles deve
mediar; as capitães preferíveis, e a distribuição mais conveniente dos edifícios conforme a extensão
das exposições. Eis o que se deduz do Relatório finai que sobre a exposição de 1855 apresentou
o Príncipe Napoleão.

Supponhamos agora que no Brazil se emprehende uma exposição agrícola nacional, para a qual
concorrão todas as Províncias com os seus produçtos.

Qual será o fim de uma tal exposição? Confrontar o estado da industria das diversas Provincias;
o progresso que fazem, a marcha qne seguem, e os melhoramentos de que necessitão a respeito.

Pois será necessário que o paiz se exponha às contingências de uma exposição, para que nunca
se preparou com os necessários meios prévios, a fim de saber o que elle já sabe, que é, que o caffó,
a canna de assucar, o algodoeiro, e o tabaco são nfelle pessimamente cultivados; que o algodão é
pessimamente preparado, e que o assucar em uma ou outra fazenda ó que é fabricado com alguma
perfeição. E a respeito das espécies animaes ruraes, expor os effeitos do deleixo e da ignorância dos
nossos creadores?

À par dos produçtos, expoem-se sempre os instrumentos com que fôrão obtidos. Que instru-
mentos se levarião à exposição ? À enchada o symbolo do nosso atraso, e como material de rodagem
os nossos carros de eixo fixo, e wtmrwMt; õ bMpilo"éscmTO 1

Para tal resultado ninguém fará sacrifícios.
Supponhamos porém que se trata de uma exposição provincial agrícola na Corte, somente como

um ensaio, somente com o fim de se introdusír um poderoso meio de, pela emulação, se conseguir
indirectamente os melhoramentos de que tanto necessita á sua industria

Às vantagens de uma exposição assim seduzem; mas só haverão probabilidades de bom êxito se
o Governo se empenhar n7ella com todos os recursos de que pode dispor, pondo em acção e em mo-
vimento os primeiros homens do paiz.

Taes são as opiniões que sobre as exposições tenho a honra de sujeitar ao critério ülustrado
de V.Ex, :Y. ;.; , :: úm\ . ,- fYífeyY^ -• .

Muitos outros melhoramentos jà indicados no Relatório de 1858 podériáo tachar um logar aqui,
se não urgisse terminar este trabalho: entre elles V. Ex. ali encontrará a piscicultura, os ostreiros
artificiaes como meios de augmentar consideravelmente os artigos alimentara, tão escassos hoje,
e cuja falta é tão sensível ás classes menos abastadas. Entretanto é des^iipavel chamar a attenção
de V. Ex. para a creação de um jardim de domesticação para os animaes e iffuitos dos vegetaes das
nossas florestas, podendo-se para isso aproveitar o Jardim botânico, que se prestaria para tal fim
sem grande aügmento de despeza. O Brazil possue em estado selvagem muitas espécies, tanto de
aves como de qnadrupedes, de fácil domesticação; todos os dias se está tendo d'isso exemplo com
os animaes domesticados pelos indígenas do norte, que a respeito poderão ter muita paciência
mas nem9nma sciencia. Ao passo que se despresa tal recurso de dotar o futuro com novos meios
de alimentação, os europeos fazem sacrificios inauditos; apezar dos quaes desde 1570 para eâ ape-
nas contão acclimatados operú e alguns galinaceos.

O antecessor de V. Ex. attendendo a que a Sociedade; com os exigüios fecursos de que tem dis-
posto não tem pdido corresponder aos numerosos deveres, que, em virtude da sua missão estão a
seu cargo, julgou-a digna da recommendação que no seu Relatório fez ao Corpo Legislativo.. A
Sociedade é-lhe indispensável casa apropriada para ter o seu Museu de machinas e a sua biblio-
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théca, e onde seu Conselho Administrativo e as Sccçóes em que se divide possâo trabalhar com fa-c.lidade c sem embaraços Mas tudo isso esta dependendo de uma SéW!o ft3SSfflufff&
hx. tomo esta pretençáo sob sua valiosa protecção : e nâo extranhe. V. Ex este nedido Lfc i
ffirffiín^0"8 -10 Estad° Dã° tem e"a ™* csPcrar áSs?W Sse íoÇe!
Kffih?"ftiü¦JSSâ^U? Eliropa' ^uefos donativos a taes instituições são obras tãomentorias, e tem o mesmo valor que as que se fazem a estabelecimentos pios e de caridade.

~l Deus Guarde a V. Ex. Rio de Janeiro 1.° de Fevereiro de 1800.
<s

Illm. e Exm. Sr. Conselheiro Ângelo Muniz da Silva Ferraz, Ministro e Secretario d'Estadodos Negócios da Fazenda e interino dos do Império.
j S
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MEMÓRIAS HISTÓRICAS DAS FACULDADES

E INSTRUCÇÕES DE 4 DE JANEIRO DE 1860

para a aula pratica de pharmacia
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MEMÓRIA HISTÓRICA
> ¦•*>

DOS

PRINCIPAES ACONTECIMENTOS

DA

FACULMDE DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO

A.PRE3

DURANTE O ANNO DE 1859

ENTADA A RESPECTIVA CONGREGAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO ART. 179 DOS ESTATUTOS

PELO

(Dt/. Jtaucióeo 5*a«t3e6 3c âUu)ta3e ^etteiice

LEHTE DE AHATOMIA GERAL E PATHOiOfilGA DA BEFERIDA FACULDADE

—«M-S^*^—

Semper chorda oberrat eadem. 4

Ainda, em 18S9, sobresahio, como facto á primeira vista notabílissimo, a escassez
de candidatos ao concurso. ,

Com effeito, para os quatro lugares de oppositores da secção medica so compare-
cêrão os tres Srs.:

Dr. Francisco Pinheiro Guimarães,
Dr. Antônio Corrêa de Souza Costa,
Dr. José Maria de Noronha Feital,

os quaes forão approvados pela Congregação e classificados segundo a ordem pela
qual estão citados os seus nomes: por decreto de 4 de Julho forão os tres nomeados

Ainda ficou vago um lugar que, pela segunda vez, foi po^to a concurso em li
de Julho. A M , "c

Para tres lugares idênticos da secção cirúrgica só se inscreverão os dous brs.:

Dr. Francisco José Teixeira da Costa, #
Dr. Vicente Cândido Figueira de Saboia,

i. 1
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_auâá^</Mfty^lltegí%áçao, aqüèllc em primeiro lugar, este em segundo;
e ambos nomeados. „

Não houve quem desejasse ser oppositor, estando vagos quatro lugares, na secção
de sciencias accessorias: esteve aberta a inscripção para um pelo tempo de anno
e meio, para os outros durante um anno!

E o governo só usou da attribuição que lhe confere o art. 75 dos estatutos em
beneficio do Sr. Dr. José Thomaz de Lima, que em outros tempos havia sidoappro-
vado em dous concursos á que se submettèra.

Graças a esta sábia reserva, não têm sido os Srs. ministros atormentados pelos
empenhos da quarta parte, pelo menos, dos médicos do Rio de Janeiro e das

provincias, nem aturdidos pelas reclamações de alguns outros que alhrmariao que
precisamente em tal tempo se achavão preparados para entrar em concurso.

Tendo sido promovidos a substitutos, depois das necessárias provas, os Srs. Drs.
Teixeira da Rocha e Gouvèa, e tendo obtido demissão o Sr. Dr. Catta-Preta, deu-se
uma vaga na secção de sciencias accessorias, c duas na secção cirúrgica.

Está, pois, aberta a inscripção para oito vagas: uma na secção medica, três
secção cirúrgica e quatro na de sciencias accessorias.

È para estes oito lugares estão apenas inscriptos dous candidatos: o Sr. Dr. João
José da Silva, para a secção medica; o Sr. Dr. Luiz Pientzenauer para a secção

t : 
'• 

V 
t-\. '¦' 'WS Y •; tY f,cirúrgica!!

Cumpre estudar as causas que dão lugar a este tristíssimo symptoma do estado
intellectual e moral do paiz.

« Cumpre muito meditar, dizia o Sr. conselheiro Felix Martins na Memória de
¦1858, sobre este assumpto, afim de chamar aos lugares do magistério o maior nu-
mero de concurreníès. !.V ¦yihyyyy:;^í S:'V^Uqn'F. .. ..;i*.

r Mas é necessário descobrir primeiro as causas que entorpecem o amor da gloria,
que apagão a emulação, que gerão o desalento dos jovens que se destinão á profissão
medica, já desde os bancos da escola.

Já nos concursos para o internato do hospital se observa a mesma apathia, a mesma
indiferença! E no entretanto é em oceasiões taes quese nota nos estudantes de Paris
o maior calor, o maior enthusiasmo, a maior exaltação por estes lugares que tanto
prezão, que quasi todos deixão de tomar o gráo emquanto não está terminado o tempo
pela lei concedido para o exercício das funeções do internato.

Entre nós, sendo taes lugares postos a concurso, em obediência ao art. 286 do
regulamento complementar, combinado como art. Io do decreto íi. 1983 de 8 de
Julho de 1857, apenas concorrerão para-os dous lugares de internos da clinica cirúrgica
os alumnos cio 5o anno José Marques de Gouvêa Júnior e Antônio Dias Pinto
Aleixo, e para os dous lugares de clinica medica os alumnos do 6o anno Antônio
Mendes da Criiz Guimarães e Antônio Joaquim de Valladão Pimentel, o qual foi
victima de croup que contrahira no hospital da Misericórdia.. ,.......;. ;J

E justo que, pagando um tributo á sua memória, eu assevere que foi uma ver-
dadeira perda para à classe medica: era elle de moral austera, de nobilissimo
caracter? de grande talento é de extrema dedicação pela sciencia que o levou ao túmulo.

Mas soltando ao assumpto de que me afastara um sentimento doloroso e inevi-
tavel, eu posso dos alumnos do sexto anno estavão
nas círeumstahcias âé caprM^ÍI| bota algum trabalho^ as mais brilhante^ provas.

i F*f.
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Nâo se apresentarão, porque ha para elles, lS^Afflfa\^WW*M&táí$ m
novos doutores a evitar as provas do concurso. ^ .a^Baram*. aorfiTmíg

Tratarei de indicar, apenas, as causas a que altnbuo tao deploráveis jactos. .
Ouso confessar que inutilisei parte de ura trabalho minucioso que a este respeito

nrenarava, porque, relendo, quando tratava da parte pratica da cadeira de partos,
a Memória de 1859, achei que ali se íallava da necessidade do ensino pratico era

um estvlo positivo, enérgico, volcanico, que não podia eu imitar, econyenci-me então

(toque! todo o meu trabalho obteria tanto como o obtiverão aquellas palavras arden-

tes —nada, absolutamente nada.
Mas creio que as causas principaes são as seguintes :

1 .* A acquisição de posições por meios illegitimos.
2." A insufficíencia dos meios de instrucçâo.
3/ A posição pouco feliz do oppositor.

PRIMEIRA CAUSA.

*¦:;'-:.,. • 
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A acquisição das posições por meios illegitimos.

íWmse lembra no Brasil de pretender uma posição qualquer, fiado unicamente
SIL£Sh> honra, ou em tituios que attestem de um modo indubitavel

• 
queS^ «SSâSÍS- competido.es, sem que ao mesmo tempo a alguém

S%SsTs6Ís 
de concursos que apavorão as niediocridades, não é excepcional

Salvos os mB,m «%&i «referido* Não é facto archi-extraordinario que umz;™;srto;^??*^° m m s*i,ou-ou por qtteM não
íiifliSelISolM^ emgmpo'eomo aquella com que, ha pouco

_&_32J80Í» * escola eaVuldade de que faem parte, bem como

lloSe^iii Hl Mm S «sas se mi.urem, desappa-

SÉSoSte ffi.l « o credito que ob.em o falso.mereeime^o

pcotzem uo £èZ?môr?l a'mesmas desordens que par, o commercal seongmao
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ott riãti, HieréeéM-l»' rYtfnító át
approvação em uni .concurso desta esédlâ.

)>lUltii)íiqar--fe-niaéritãòo numero doá concürrentéB, e só então seriâo as sciencias
kmás com etoo.

Súrgiriao as ritòüáèçífe sètehtificas se ais rccohípcttsas fossem jtfomptas, se por
f% certo se vlsáèáe ábs caídos a qüé áe aspira.

Cada povo terti sua indole: entre nós desponta vigorosa a áttifíiáção, e pelo estimulo
sé sustenta; mas rápida se esvae ao primeiro contratempo.
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SEGUNDA CAUSA.

Á insufficiencia dos meios de instrucção.

1.° O gabinete de physica está incompleto, assim o diz uma das Memórias dos
annos passados. Uma anecdota a propósito:

Pedi por empréstimo, quando estudava o grego, a ura velho amigo as obras de
Homero; disse-me este que as tinha incompletas, mas foi em busca dellas: trou-
xe-me por fim uma capa que continha apenas umas cem paginas não seguidas,
e estas estragadas pela traça.

O gabinete está incompleto como aquellas obras de Homero, e são peiores que
a traça os seus conservadores.

2.° As lições praticas cie chimica não puderão ser soffrivelmente executadas no
incompleto laboratório que existe por causa da mesquinha consignação que não
permittio que se gastassem mais. algumas dezenas de mil réis; porque parecera
üm dia ter sido excedida tão descommünalmente 4al consignação já o Sr. conselheiro
director recebeu recommendação güperior para que o facto senão repetisse.

Sempre assim esteve ab initio, e não admira que o Sr. professor não encontrasse
mestria nos novos oppositores, sobretudo nos de secção diffèrente.

Se o illustrado professor perdesse diariamente o tempo necessário para as prepa-
rações, se o não destinasse á clinica d'oiide algum lucro deve tirar para manter a
dignidade da posição social que oecupa, elle e os seus collegas, que têm familia,
ficarião bem cedo reduzidos á posição dos cômicos dos subúrbios, que provocão o
riso das turbas, quando, depois de terem representado de César ou de Pompêo,
passão por entre ellas de sapato roto, e de chapéo esborrachado.

Não ha na capital cio Império o horto botânico necessário para as lições praticas.
E por esta razão torna-se tão enfadonho, e tão pouco profícuo o estudo, que mesmo
quando leccionava o sábio Sr. Freire Allèmão, cujas lições methodicas, fáceis e
eloqüentes rivalisavão com as dos melhores professores da Europa, fugião,rdepois
cia chamalda, alguns estudantes que com tal intenção se havião sentado no banco
mais próximo da portou Outro tanto não acontecia nos dias em que o illustrado
professor éya portador d^ he^ folhas òu fruetos; emr taes oceasiões até % ião
Òqvi^ alguns álum

ú yy
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leccionava cm uma pe^na ètttifé1 (te- 2», 008 atom*, forSo aprêHéíMtó^íèe» d<*s_-
nfcw, cópias (to outro» que, oito atas antes* dissera elle áèrObripd^á rátitó^íáb1
doulo botânico hespanhol Morirra, que inesperadamente se vim cortstranjgiító &
neefema-las. E todo* este trabalho fora executado por senhora», que ião out r-lo, sertlíb'
auxiliadas por suas amigas! %í *

yN& Europa, em 1853, foi ereado um horto botânico, logo que Ltfr/_ Ghini, ò
primeiro professor publico de botânica, que ali houve, o reclamou.

A despeito dos esforços do illustrado professor o Sr. Rocha Freire, o qual procura
tovnar praticas o mais que épossivel as suas lições, trazendo folhas, etc., é raro que
haja no ¥ ou 5o anno da escola um estudante que não sahisse reprevadissimo, se ap
novo exame de botânica se sujeitasse; tão rápidos se esvaem do espirito os estudos
theoricos deste ramo da sciencia.

E como ousarão os novos doutores apresentar-se candidatos aos lugares vagos de
sciencias accessorias, sede outra parte lhes não podem vir os conhecimentos necessct-
rios para a prova pratica- exigida petos estatutos?

Está acaso todo o homem resolvido a vir diante da Faculdade representar o papel
do bugio que imita o chimico, para não perder o direito de ser julgado?

É esta ararão porque não ha concurrentes para a secção das sciencias accessorias^
havendo quatro vagas.

JNa secçào medica, em que os estudos práticos melhor se fazem, ha uma só vaga,
e para esta já ha concurrente.'$ 

0 numero de concurrentes para a secção de sciencias cirúrgicas é maior que para
a secção de sciencias accessorias, e menor que para a secção medica; porque os
estudos cirúrgicos não têm até agora podido ser bem feitos quanto á parte pratica;
porquanto:

1.° As dissecções anatômicas são feitas na parte da casa em que fora a cozinha do
estabelecimento das recolhidas, hoje ehrismada como pomposo nome de amphithea-
tro. É um lugar que ha de vir a ser fatal a algum moço que, na intenção de se
tornar anatômico, ali se demore cinco ou seis horas quotidianas: na verdade ali
não achão fácil sahida as emanações cadavericas; pelo contrario, repellidas pela
viração forte da barra, que fica fronteira ás janellas do edifício, essas emanações
coneentrão-se na aula, e assim envenenão aquella atmosphera. Além disto é a casa,
de que falíamos, assoalhada de uma cantaria bruta, e pessimamente unida, de tal
sorte que embebe-se a terra que lhe fica de permeio dos humores cadavericos,
tornando-se assim um reservatório perpetuo de emanações perniciosas á saúde.

Ainda não fica dito tudo a respeito das péssimas condições hygienicas de uma
parte do estabelecimento, onde se reúne a porção de médicos, que é ou que pelo
menos deve ser a mais illustrada da nação.

Causaria assombro a qualquer que não conhecesse o Brasil ou algum dos Estados
barbarescos o ouvir dizer que a alguns passos da escola está um ponto de desem-
barque, d'onde muitas vezes, epor falta de policia, partem emanações insupporfaveis

1 no entretanto todas estas emanações são impéllidas quando d_r barra sopra rija
a viração para o estupendo ámphitheatro, e para a sala! superior onde lêcciona
physica o mui respeitaíveL e illustrado Sr. presidente M jiftrta dè hfgienè (®jf .

,(*) OSr. presidente não é me^ihroMa-^^^ffHj1^^ ;j$í!*é^aguillo^^
1.1 '?.¦['¦ '.-' 
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Decididamente os estofes devem«fugir de um tal lugar. P wkpt$. "S.
fl___cm>_e;tudo o mais não ha por ora professores particulares, nem um disse-

cador que por parte da Faculdade dirija os estudantes nos dias em que nao ha
lições, e todos os médicos sabem que, só com as lições do professor, por mais
hábil que este seja, é impossível ficar-se sabendo anatomia.

2.° Não ha clinica de partos, o que não admira em uma escola em que se fazem
pílulas theoricas.

3.° O professor de operações descreve os instrumentos, pratica mentalmente as
operações por mil processos differentes. o comparando-os torna tão saliente a su-
premacia dos melhores, que, depois de um fluidissimo e muitas vezes eloqüentíssimo
discurso, ficão os estudantes tão adiantados como os de astronomia, que a tivessem
aprendido dentro de escura caverna. Se houvessem todos os instrumentos, delles
se teria feito uso com grande proveito dos alumnos, que são attentissimos áquellas
poucas operações que diante delles são praticadas com os raros que na escola exis-
tem desde o tempo em que alguns lentes forão discípulos.

4.° As lições de anatomia pathologica são feitas sobre cadáveres, que felizmente
raras vezes faltão durante o anno; mas as de histologia estão no mesmo caso que
ás de operações, pois têm sido pedidos, mas não concedidos, os instrumentos ne-
cessarios.

Creio que é quanto basta para que haja exacta idéa dos estudos práticos.

TERCEIRA CAUSA.

¦,-:

A posição pouco feliz do oppositor.

*i

Emquanto não desapparecer a ciasse dos substitutos é precária e desagradável a
posição do oppositor.

• Não têm elles um ordenado fixo, nem lhes é contado o tempo de serviço do mesmo
modo que aos professores. Ficarão portanto muitos dos oppositores, quando houve-
rem os 15, reduzidos a perceberem dez mil réis por cada dia em que lecciona-
rem, e só por estas lições lhes será contado o tempo de serviço.

Mas que numero de vezes leccionaráõ elles, se mesmo dos substitutos poucosentrão em seguido serviço activo? E desde então quaes são as vantagens materiaes
para os oppositores?

Não pode ser agradável a posição do oppositor, porque nenhum homem brioso se
compraz em propor-se ao exercicio de funcçôes que nunca poderá bem cumprir.

Estudemos as suas condições-
Dentro de tres annos é provável que tres professores se retirem: ficão então vagos

tres lugares de substitutos, e se forem preenchidos çstes lugares, é claro que o
futuro dos oppositores é o seguinte: ;

1.° Esperar por dez ou mais áhnosque vague um lugar de substituto. ü ;
2.0 Renunciar uína^p não lhe píode de outro modo ficar

tempo para o estudo , sem o qual não poderá lutar com os ^ÃV1 ^.fl^éliÁitii1^ 1^* \
í.
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3.e Estudar theorica e praticamente cinco ou seis differenles ramos scáentificos,
sem o conhecimento de todos os quaes nao poderá ser concurrente ai um lugar
de substituto que possa vagar.

É claro que se trata de sobrehumana tarefa, pois ninguém pode por tanto tempo
empregar-se (se se trata por exemplo da secção cirúrgica) em dissecar para estar
forte em anatomia, em fazer autópsias para saber anatomia pathologica, em frequen-
tar os hospitaes para possuir conhecimentos de pathologia externa, em correr atrás
dos parteiros para apanhar alguns conhecimentos de tocologia pratica, em exercicios
microscópicos para que alguma cousa saiba de histologia, etc, etc, e por fim em
ver alguns doentes, porque de alguma cousa ha de viver d pobre homem.

E no fim dc Iodos estes trabalhos o vencedor ficará por mais dez ou quinze annos
substituto, isto é, continuará a estudar cinco ramos da sciencia, ou deixará, de
cansado, dc estuda-los: é preciso confessar que por tal arte já chega velho a uma
cadeira de professor o homem que nella não pode ser profundo, e que por conse-
quencia não pode, sem colossal trabalho, bem leccionar, que portanto não pode
viver feliz, porque a felicidade só resulta da consciência de se ter sido exacto no ^
cumprimento dos deveres. ; ."

E que lucra a sciencia com disposições legislativas que torção o indivíduo a ir
se oecupar no resto dos dias de vida de leccionar em um ramo scientifico com que
seu espirito se não compraz? m$q Umà mnm\ h~'.mpi>x^ú

Na Faculdade esteve por vinte e cinco annos um medico illustrado e notável clinico
que nunca pôde transmittir aos alumnos desta escola os conhecimentos resultantes de
uma longa pratica, por tê-lo a sorte atirado para uma cadeira de cirurgia. Sabem
todos que fallo do Sr. Dr. José Bento da Rosar

Convinha que, reformando os estatutos, nos lembrássemos de que Massillon, o
pregador soberbo, era insipido panegyrista, de que o famoso Cicero era um ridiculo
poeta. "•.'•. •"¦•'.'>.••'."' ':'."••'-"'-¦ í>

Demais, se todo este trabalho fôr empregado no estudo das sciencias accessorias,
o que irá com elle fazer o que fôr vencido?

Só o professor de medicina legal, brilhante ornamento desta escola, poderá ter
linguagem bem expressiva para descrever as vantagens que tem tirado da aturada
applicação ao ramo da sciencia, em que é quasi o único habilitado para illustrar
nas causas criminaes o espirito dos julgadores.

Tendo completado vinte e cinco annos de serviço no magistério, o Sr. conselheiro
Thomaz Gomes obteve permissão para continuar a leccionar.

Por decreto de 14 de Fevereiro foi transferido da cadeira de pharmacia para a de
chimica mineral o Sr. Dr. Moraes e Valle, sendo nomeado na mesma data para
aquella cadeira o Sr. Dr. Ezequiel Corrêa dos Santos.

Obteve demissão do cargo de vice-director o Sr. professor jubilado Dr. José Bento
daRosa. Succedeu a este por nomeação do governo o Sr. Dr. Feijó.

Forão designados preparadores: >• •
De chimica orgânica e de pharmacia, o Si\ Dr. Thomaz de Lima; de chimica

mineral e medicina legal, o Sr. Dr. Pinheiro Guimarães; de anatomia, o Sr. Dr.
Souza Costa. ^ir^v f;^-^)U*.?w_v;— ' -•'¦* ^

Foi designado chefe interino de clinica cirúrgica o Sr. Dr. Noronha Feital.
i Foi nomeado para o lug$r vago de official da secretaria da Faculdade o Sr. Dr.
Luiz íj^tano Martins. f u

.y ¦
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• obteve por mez e meio licença para i*alar de sua saúde o Sr. conselheiro Pereira
'*# ss

rée Carvalho. . , ^ . r ...
•Renunciarão a licença que havião obtido os Srs. conselheiros Paula Undwlo e

Bortres Monteiro». t ¦ trx _ __ . . .
Foi remettida ao governo imperial em data de 19 de Março a planta do novo =

edifício para a Faculdade desta corte, a qual planta í $m do Sr- Porto-A logre,
mofeasor da escola militar, e fora approvada pela Congregação de 17 do mesmo mez.

O Sr. conselheiro director pedio a S. Ex. o Sr. ministro do Império que se ser-
visse mandar vir da Europa os livros constantes de uma relação que acompanhava o
relatório de 1858, bem como os instrumentos c mais objectos de que tratava uma
relação que ia junto ao relatório de 1859.

Dos 98 alumnos do curso medico, que se submeltèrão ao exame, lorao approvados

plenamente 72, simplesmente 22, e reprovados 4.
Dos 21 examinandos no curso pharmaceutico forão approvados 10, simplesmente

9, e reprovados 2. .
Os Srs. professores, em grande parte, participãrão-me, uns por escripto, outros

verbalmente, terem leccionado pelo modo expressado nas antecedentes Memórias
históricas. Obtive de seis dos Srs. professores mais minuciosas informações, das
quaes «passo a dar noticia.

Chimica mineral.

O Sr. Dr. Moraes e Valle tratou das noções preliminares sobre os corpos, de seus
estudos, de sua composição e das forças que mantêm reunidas suas partes e ele-
mentos; das combinações e das circumstancias que as favorecem, ou difficultão;
expôz breve e concisamente a nomenclatura chimica, e a theoria dos equivalentes,
e sobre esta insistio durante o anno lectivo nas oceasiões azadas para demonstrar o
que antes havia asseverado.

Entrou depois no exame de cada substancia em particular, seguindo a ordem
que se observa no Tratado de chimica de Qrfila.

Occupou-se minuciosamente dos metalloides, dando a seu respeito as noções mi-
neralogicas indispensáveis, por antever que o tempo já escasso para a chimica lhe
não sobraria para tratar especialmente da mineralogia.

Esmerou-se em tornar familiares aos alumnos os conhecimentos resultantes da
synthese dos estudos especiaes com o fim de reparar a falta do tempo, minguado
pela aífluencia dos concursos.

Considerou attentamente não só quanto ás suas propriedades, e aos modos de os
obter, mas ainda debaixo do ponto de vista de suas diversas combinações, os mais
importantes cFentre os metaes: potássio, sódio, baryo, stroncio, cálcio, magnesio,
alumínio, manganez, ferro, zinco, estanho, bismutho, antimonio, cobre, chumbo,
mercúrio, ouro, prata e platina. ?

Declara o Sr. professor que foi imperfeitissimo o estudo pratico, já pela penúria
do gabinete causada pela mesquinhez da consignação que não pôde ser excedida,já
por lhe faltarem cedo os auxílios do Sr. Dr. Gouvêa, que por seus conhecimentos e
pericia, que não podião por modo algum esperar-se de preparadores estreantes, se

i. i
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elevara á cadeira de substituto da secçao. Declara mais que será impossível dar ao
ensino da chimica mineral o desenvolvimento conveniente, emquanto só uma hora
fôr concedida para orar e para comprovar pela experiência os phenomenos na
Oração descriptos.

§ í t

Botânica.

O Sr. Dr. Rocha Freire nau pôde o anno passado tornar completo o curso, como
o fizera nos annos antecedentes, por causa das interrupções motivadas pelos multi-
plicados concursos. S. S. restringio-se á botânica e suas applicações á medicina,
deixando de parte os elementos de zoologia.

Em duas partes dividio suas lições: tendo a Ia por objecto o estudo dos órgãos
vegetaes quanto ás suas denominações, fôrmas, modificações, estructura. funeções,
etc, expondo por fim as principaes classificações botânicas, e preferindo aossystemas
artificiaes os methodos naturaes, e especialmente o de Jussieu modificado por A.
Richard; na T parte tratou, começando pelos acotyledoneos, dos caracteres das
famílias naturaes mais importantes ao medico e ao pharmaceutico, indicando, depois
do estudo de cada familia, gênero ou espécie, aquillo que na sciencia é conhecido
acerca de suas propriedades mediciriaes.

Partos.
¦¦ :-..''': .. *-: - : .A i ; '

O Sr. Dr. Feijó, executando o programma approvado pela Faculdade, tratou: do
estudo da bacia nos dous estados, de suas dimensões e relações; das funeções
preparatórias, e que acompanhão a puberdade na mulher; da prenhez, de seus
caracteres e de sua marcha; do parto, de sua classificação e divisão; dos signaes,
do diagnostico, da marcha e terminação deste; das causas que tornão o parto difficil
ou impossível, e dos meios de as combater, e das operações tocologicas em taes
casos reclamadas: terminou fazendo considerações sobre as moléstias que complieão
a prenhez e o parto.

Afastou-se algumas vezes, na apreciação das matérias, do tratado (Cazeaux) ado-
ptado pela Faculdade, sobretudo nas questões relativas á menstruação, acerca das
quaes mais se inclina o seu espirito para as doutrinas de Goste e Racibooski.

A tocologia hodierna tendo apenas seresentido de duas innovações, só estas levarão
o Sr. professor a alterar o seu curso: assim teve elle de tratar da nova funeção por
Bernard attribuida ao fígado e justificada por meio de razões anatômicas e physioloh
gicas; é o placenta, segundo as doutrinas do gênio physiologico, um órgão que
segrega o assucar indispensável para a hematose fetal, emquanto não pôde o fígado
exercer suas funeções: teve também o distineto parteiro de tratar do forceps de
Camillo Bernard, cujos ramos, achando-se articulados, podem de uma só vez ser
introduzidos, e, não tendo tido oceasião de julgar de seu merecimento na pratica,
não emittio um juízo definitivo a respeito do instrumento que, temdo-Iàe chegado
ás mãos, mostrava na oceasião aos seus discípulos.

Cansado de clamar, nem mais falta o Sr. Dr, Feijó em clinica de partos k
U 2
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Phyglologla.
j *

Ó Sr conselheiro"Pereira da Cunha continuou a seguir o estudo segundo a ordem
do mesmo compêndio (J.Bcclard, 2* edição); tratou das funcções da vida de relação,
e mais especialmente do que diz respeito ao systema nervoso; oecupou-se extensa e
conscienciosamente de encara-lo debaixo de todos os pontos de vista physiologicos,
pois que entende que sem estes conhecimentos não ha possihihdadc de conseguir-se
noções exactas (ou ao menos approximadas da exactidão compatível com o estado
actual da scieneia), nem de pathologia, nem de matéria medica, hases de toda a
medicina racional, sem cujas noções a therapeutica fica reduzida a um empinsmo
cego , ou subordinada á inspirações do momento , que podem produzir desastrosas
conseqüências, das quaes nem ao menos pode o pratico desapontado tirarufa] hçao

.. -. l'"*?í •l,i_fJ- ~lljm.~.mm ^ ^ m^~. <¦» AHIinA jlrtf A f\ L? Ci I '/'! /'»11 Vil»/»_

fnneções do orsn..
éde intuitiva evidencia que é ella a base de toda a medicina racional.

O Sr. Dr. Pereira da Cunha fez ver aos alumnos que, auxiliado pelas sciencias
accessorias \ pela histologia, pela anatomia humana e comparada, e pela pathologica,
e além disto pelos meios experimentaes, e viviseeções de que se têm oecupado os
mestres da scieneia, tem a physiologia, eomquanto ainda longe do desideratum,
chegado ao ponto de se tornar indispensável pharol das lucubrações pathologicas e
therapeuticas, sem as quaes não se pode ser medico racional, sensato e illustrado.

Pathologia externa
n

O Sr. Dr. Ferreira França deu aos estudos de sua cadeira a mesma direcção que
dera no anno precedente{não pôde terminar o estudo da pathologia externa, por
se ter oecupado de matérias, das quaes também se trata nas cadeiras, de pathologia
interna e de pathologia geral; propôz-se porém a apresentar á Faculdade as medidas
que devem ser adoptadas para que fiquem extremados os assumptos de que cada uma
das três cadeiras se deve oecupar, de tal sorte que na sua fiquem bem elucidadas
as questões especiaes.

Entende o illustrado collega que, eomquanto seja uma só a scieneia, convém
todavia que os Srs. professores se combinem para tal fim, e pensa que o prejuizo
que resultará para os alumnos deixando de ouvir a mesma idéa apresentada por
diversos lentes, e considerada por faces differentes, é compensado pela vantagem
que terão passando a possuir mais variados conhecimentos sobre todos os ramos.

«jii ( í » > ¦ ;' \ i-l .tf. '-, 
; i". \; i . -. , tf -¦,.-' tf). * ' * * ' ¦'¦¦ ¦ < • l í.í l •¦ '-. O ?- I f\ 4t- £ , h ; i -* í": 3-1 •' tf •¦'"! 1 í

Anatomia geral e pathologica*

À respeito das lições de histologia já em outro lugar desta pequena Memória forão
dadas as necessárias iiíformações. ! tf : ; n, =. M : ;

A experiência, emBòrá;"de poueos annos, tem levado o professor a convicção de
i. í
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que é necessário restringir as lições de histolog.a em beneficio.da^ anatomia patho-
kVica , e por esta razão Resumindo o que ha a dizer-se a respeito de histolog.a geral
ele histologia especial, e tratando mais largamente da anatomia palhologica ge^al
Lssou immediatamente a occupa.-se da anatomia palhologica especial, cujas l.çoes

rarissimas vezes, e por falia de cadáver , deixarão de ser praticas.
Não pôde o professor eximir-se de dizer que de anno em anno se vai ornando

cresc doo numero de alterações pathologicas notáveis, o que elle aUribue a transação

súbita das exagerações da medicina de Broussa.s para uma medicina ainda mais

disparatada, e que anda em moda, a medicina symptomat.ca.
é

Breve relação do curso de pharmaeia de t**9.

0 Sr Dr. Corroa dos Santos dividio o curso em tres partes:
1/ Da pharmacia em geral; dos medicamentos, da nomenclatura 

^ificaçao
nh-irmaceuticas * dos pesos e medidas- da densidade dos corpos ; do thermometro,
So bairro kc ete., e das operações pharmaceuüeas gemes que se applicao a

' 
muití ordens de preparações; da escolha, colheita e conservação dos medicamentos.
I^Sl^ènica, ou estudo das regras e preceitos das operações pharma-

ceuticas CrXmda ob'o ponto de vista philosophico ou «cientifico e apphcadas

«,-Wanria em Darticular: esta parte comprehendeu o estudo dos extiactos, xaiopes,

do álcool, ether. óleos essenciaes. gomma, lecula, etc, ou estudo dos princípios
' 

immediatos neutros que têm emprego em medicina m.,nam.-a0 se basêa
3 ' Pharmacia chimica ou estudo dos medicamentos, cuja piepaiaçao se Dasea

sobreaSchimico-atomistica,ou medicamentos obtidos por combinação. Esta

pa* ç^hS» o «tudo dos ácido,. da, (.ases e dos «aes empregado, ora

mtCÍa1raraÇõeS 
c latóíicações ^y^™^ °™ 

^°!™Sl TZZ
processo para reconhecê-las, á medida que se fazia a histoua especial de cana

terminantes disposições dos estatutos, impossibilitou o seu protessoi de:jwaos
™ : necessária instrucçao pratica, complemento indispensável de um curs

tThavraacSa. P». apenas &à ^Í«pl«|S|*t^S|^" do curso tendo-lhe sido fornecidos os reactivos e mais objeclos necessanos pelos &aoint tira? Ji iSmm; & mmm ***>.** «fe
auli* a S s dade de entrar em .detalhes, que seriãó desnecessários, se houvese

; Í'„ Jatico tempo perdido em desenhar na pedra apparellios e machinas que

So?oo5êtaffl!*'. curso, so existam nos gabinetes, flzecão com qno nao fosso

C7tlalLPo^rraacr,e™i». a carta era q«e são ministradas es^inle,
J& parado ao' Ulde professor, pela F^oMade «gai-^
Memória histórica, que faça sentir a urgente necessidade de crear P

I. 1



m
emlinguagem franca, expressiva e enérgica. IVinguem dá o que não tem, e por estarazão nao e attenthda a sua reclamação. >. F *'«

Demais serião palavras perdidas, pois sabe perfeitamente a Faculdade que sem osmeios práticos fica o Sr. professor na posição do geometra constrangido a leccionarsem traçar figuras, do geographo sem mappas, do, astrônomo sem cspheras e sem
sem ffü 

'd0Tnecan,C0 mm mo,íe,os> do architecto sem desenhos, ou do gravador
Quando a Faculdade inteira, e não os seus membros isolados, se decidir a em-pregar todos os seus esforços em beneficio do ensino, desapparecerá certamenteo estado anômalo desta escola. FF me

*

Rio de Janeiro, \ de Março de i 860.

Dr. Francisco Praxedes de Andrade Pertence.

Conforme.

Dr. José Maria Lopes da Costa, secretario.
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Quadro estatístico do resultado dos trabalhos da Faculdade de Medicinado Rio de Janeiro no anno lectivo de 1859.

CURSO MEDICO

MOVIMENTO DAS AULAS  **"!°» ~^~
'1 ~__ __?!_ __?° S° *° &° 6" I

Matriculárão-se . .  2i 
" ~~ T_

Forto approvados í P}eM.**n«! . X A 
'. '. 

13 9 -g ?J« 39 107
/Simplesmente . . . . k \ 25 72

Deixou de fazer acto  ¦-'.•• d 10 22
Perderão o anno. ..,,,." V 

*} *' •*• 1 \Foi para a Faculdade de Medicina da Bahia. 
' 

4 !Forão reprovados  y", V. lj 7; •• .. 1 .1l<allecêrao  " •• 1 .. .. 4
Doutorárão-se. .• . .' " ' * • ¦• • • '3

•••••••• i_. 1 •• ** •• •¦ •¦ 35
CURSO PHARMACEUTICO

"

MOVIMENTO DAS ALIAS ^ ^^^JZ^T] ^^
__ Io *° B° g

Matriculárão-se  
Forão approvados \ ««namente. 

'. 
.' . A'. '. '. 

. \ \ H ?3.} Simplesmente .... X io
Deixou de fazer acto ....... - . . 3 9
Perdeu o anno. . . ... ... . 

" * • • 1 .¦¦• .. ^
Forão reprovados . .......,"*'•' i •• .. 1
Concluirão o curso .... 

*•*¦••••..-. 2 .. .. 9
 . 

* ' • • ... ,¦^*^^^"MM-»-«>-«r-««»M___________. IX

Naturalidades

2 I I S I 
~ 

!

cursos s a § w -f I -a |. «si . sHl-í
« « * 7 . ¦ ...â'....... » si

Medico. . 1 ^ 2 lT"T""rT7"rT""lT"7;"Tr Pharroacentico. . . . 1 . J 3 • • 1 1 i< ? 2 18 107
'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦^^^-^«f~w^-¦-_¦_M^_^^^l^^^^l^l^b^______ii^^^^^^^^^^V^ • Zo

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmmmmmmmWtmmmmnnm^

^???®e!^VIIÇ?e®• "" Além dos 35 alum«os que tomarão o grão de doutor doutorar™ «a maíc adeixarão de receber no anno próximo passado. Forão consideradn^AWiSc^ ao-se mais dous, que oSstirdicos f—s em es?ohs -^«^^ _:k

Secretaria da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 5 de Dezembro de 1859,

Dr. José Maria Lopes da Costa, secretario.
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Memória histórica dos principaes acontecimentos da Faculdade de Medicina da Bahia
duraulc o anno de iS»9. apresentada íi respectiva Congregação, cm cumprimento
do art. 79 dos Estatutos, pelo Dr. Antônio Januário de Faria, Lente substituto
da mesma Faculdade.

Senhores.

Foi som duvida uma honrosa prova de confiança, a que me haveis dado, incum-
bindò-mo do encargo de fazer a exposição histórica dos acontecimentos notáveis, oceor-
ridos n*csta Faculdade no periodo do anno que se findou; por esse modo de certo
que haveis adquirido incontestável direito ao meu agradecimento, o qual aqui publi-
eamente vos manifesto; mas tanta consideração não me olíusca a razão ao ponto, que
desconheça cu os grandes perigos e contra riedades que rodêüo a empreza, nem quanto
esta tarefa, que parece á primeira vista de um desempenho facihmo, como devora
sél-ò naturalmente todo o trabalho que se limitasse á simples narrativa dos factos
acontecidos, torna-se árdua e por demais espinhosa, logo que alguns desses lactos
exigem por sua natureza unia séria e rigorosa apreciação: e demais essa apreciação
analytica devendo em rigor entender com a parte administrativa, a profissional, e a
scientifica da Faculdade, tendo por conseguinte de entrar no exame minucioso do
progresso e desenvolvimento do ensino em todos os ramos da sciencia, reclama da
parte do escriptor, alem de um alto gráo de intclligencia e critério, erudição muito
vasta, c grande profundidade de conhecimentos médicos. Confesso que, pobre de taes
qualidades (c nao mo degrada a confissão), receio com muita razão aventurar-me
em tão difTIcii derrota, desanimando ainda mais com o exemplo de outros, que mais
habilitados do que eu, reunindo todas as condições necessárias para o bom desem-
penho de trabalhos desta ordem, correrão o grave risco do naufrágio, talvez porque
com toda essa riqueza de luzes carecerão de um certo tacto particular, ranssimo
(mas indispensável ao historiador) para fazer vogar a salvo o baixelda critica no mar tor-
mentoso das susceptibilidades. Mas emfim é isto uma disposição da lei que cumpre
satisfazer: distinguistes-me com o vosso mandato para tal fim: a religião do dever

que escrupulosamente acato me não permittia recusal-o aceitci-o; mas aceitando-o
contei, c muito, com a vossa illustração, e bondade, não so para desculpar-me as faltas
de quê necessariamente ha de abundar o meu trabalho, como também paia escudar-me
contra os golpes da calumnia, si acaso quizer emprestar-me alguma intenção ma ou
allusão offcnsiva, contra o que desde já (como medida de precaução) eu altamente

protesto.

Não me demorarei cm desenrolar ante vós o quadro histórico Jrno 
so passado

escolar, buscando na confrontação das differentes épocas a prova do adiantamento

que tem alcançado o ensino medico enlre nós pennas mais h_abe'f' * 
^f 

™'

precedendo-me em trabalhos de igual natureza, se encarregarão de;sa\aieft, desem

penhando-a por modo a não deixar nada a desejar: insistir em tal assumptoJora gasta
o tempo na inútil demonstração do que já se acha provado a toda -evidencia. Descrei
dos benefícios que a reforma de 1854 trouxe ao ensino da medicina 

^descrer 
do

grande poder das idéas regeneradoras, o que seria um absurdo attatainama
organisação os obstáculos que têm surgido, bem como as mmmOT|f#5
preencher, seria ignorar que ainda a melhor semente pode este,"^V^vomSo 

Aterreno si algumas condições lhe faltão indispensáveis ao »» «"«Jje£

questão mais difficil e importante é sem duvida a que trata dejstadat,a natmeza
dessas causas que contrarião a execução; completa da lei em algumas de suas dis

posições reorganisadoras. Ao zelo e intelligencia do actual Director daa Faculdade o

Sr. Conselheiro João Bàptista dos Anjos, se deve incontestavelmente a remoção ae

•
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muitas dessas causas, que prejudicavão o progresso do ensino; mas ante outras que
estão fora do alcance de suas attribuições administrativas, é ello coagido d immo-
bilidade, esperando que medidas providtmciaes partão da alta sabedoria do Governo,
quo, solicito como tem sido cm promover os melhoramentos das Instituições Scienti-
ficas do Paiz, não ha de consentir que a sua obra permaneça por mais tempo incom-
pleta. A lei quo encarregou ao historiador de apresentar em cada anno o quadro
demonstrativo do grão de desenvolvimento a que tem sido levada a exposição das
doutrinas, foi uma lei progressista, que, conhecedôra da tendência que tem a scíencia
a seguir a marcha do século, quer que o methodo do ensino medico entre nós seja
continuadamente estudado, para que nâo fique condemnado ao statu quo, mas ao con-
trario receba as modificações que a experiência do cada dia aconselhar ^orno necessárias,
nfim Hn min rínssn nltincrir o sen mnis all.n anm do. nnAiTnir.nnmnnt.n. Nn mi.il.i-l.wi.. tia h<~

Ul^UIIJUCa V*->tJ~lV«V.auyv/v-* kãisasav uj.huiij/iv' iww iui['iMmnn,. |'uiiu;Ul(UIIH,lUi; II UIIUIIIU MUI;

diz respeito ao ensino pratico entre nós, reservando porém esta matéria para a ultima
parte do meu escripto.

ih.

No dia 3 de Fevereiro, como a lei determina, encetou a Faculdade os seus pri-
meiros trabalhos franqueando suas salas aos examinandos nas matérias preparatórias;
tendo precedido, como é de lei, a nomeação pela Presidência dos Professores públicos,
que havião de encarregar-se desse mister. Taes exames, que terminarão no dia 15 de
Março, dérão o resultado seguinte:

Forão examinados¦

Em Latim  41 Estudantes, dos quaes forão approvados 30
Em Francez 33 23
Em Inglez 37 21
Em Geographia e Historia 29 25
Em Philosophia 46 37
Em Geometria, Arithmetica e Álgebra 45 27

163
Reprovados  68

Total.... 231 231

No dia 1.° de Março teve lugar a primeira Congregação, como está disposto noart. 97 dos estatutos, e ahi, verificada a presença dos Lenles, foi designado o substi-tuto da Secção Medica, Antônio Januário de Faria, para substituir na Cadeira dePathologia Interna o Sr. Dr. Alexandre José de Queiroz, Lente proprietário da mesmaCadeira, que não havia comparecido; n'essa mesma Congregação, forão também de-signadas, como é de costume, as horas das diversas aulas. No dia 16 do mesmomez forão abertos os cursos da Faculdade, havendo-se matriculado 159 estudantes, asaber:

No Curso Medico, 1.°
2.°
3.°
4."
5.»
6.°

anno 26 Estudantes.
»

»

»
»

10
15
13
35

»

»

No Curso Pharmaceutico

—¦™ 
»

125 ',. »
i.° » 16 »
2.° »
3.° \

Total  159 >)
¦ :.;.:.;: 
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Destes estudantes—dous perderão o anno por faltas —um relirou-so para aCorte com guia do Sr. Director —um nüo encerrou a matricula—e dous fallecèrão •
um destes últimos foi o Sr. Qucrino José Gomes, estudante do sexto anno, jovende talento, o dedicado ao estudo o qual quasi a terminar o seu tirocinio escolar
suecumbio victima de horrível moléstia, talvez oggravada por esse ardor infatigavel
que elle tinha pela sciencia, e quo o impellia, já quando enfraquecido pelo sofTri-
mento, a ir respirar o ar contaminado dos amphithcatros e enfermarias, onde
passava longas horas no estudo, e observação. Permitti, Senhores, que estas duaslinhas fiquem aqui registradas como hum tributo de justiça rendido pelo lente ámemória do discípulo cujo mérito nós todos tivemos oceasião de avaliar. No decorrer
do anno lectivo, cujos trabalhos forão feitos com o maior zelo e empenho da partedos Srs. Professores, tiverão lugar as seguintes substituições: O Sr. Dr. Antônio Marianodo Bomfim substituio a Cadeira dc Medicina Legal do dia 2 de Maio a 10 domesmo mez, per se achar servindo no Jury o Sr. Dr. Salustiano Ferreira Souto,
proprietário da referida Cadeira; foi ainda no dia 2 de Maio nomeado o Sr. substituto
Dr. Antônio Josó Alves para reger a Cadeira de Anatomia Geral que leccionou até
o dia 20 do mesmo mez, data em que terminou o impedimento do respectivo Pro-
fessor, o Sr. Dr. Elias Josó Pedroza, que se achava no Jury. O Sr. Dr. Mariano do
Bomfim substituio igualmente do dia 10 a 29 de Maio o Sr. Conselheiro Vicente
Ferreira de Magalhães, a quem o serviço do Jury impedia a regência da sua Cadeira
de Phisica Medica durante esse período de tempo. Em 31 de Maio foi ainda escolhido
o Sr. Dr. Bomfim para de novo substituir o Sr. Dr. Souto, por haver este adoecido,
substituição que durou ató o dia 13 de Junho. O substituto da Secção Medica Januário
de Faria, que havia regido a Cadeira de Pathologia Interna até 28 de Março, foi
de novo nomeado no dia 27 do Maio para reger a mesma Cadeira em razão de
haver o Sr. Dr. Queiroz obtido do Governo Provincial uma licença de três mezes.

No dia 2 de Agosto, sendo sorteado o Dr. Faria para servir no Jury, foi substituido
ria regência da Cadeira que leccionava pelo Sr. Dr. Antônio José'Alves, e nesse
mesmo dia foi nomeado o substituto da Secção Cirúrgica o Sr. Dr. José Antônio
de Freitas para reger a Cadeira de Pathologia Externa, por haver sido chamado parao Jury o Sr. Conselheiro Manoel Ladisláu Aranha Dantas; estas substituições ter-
minarão no dia 19 de Agosto, em que reassumiu o Sr. Conselheiro Dantas o exercicio
da sua Cadeira e oDr. Faria a substituição do Dr. Queiroz-

No dia 22 de Junho foi nomeado o Sr. Dr. Joaquim Antônio de Oliveira Botelho
para substituir o Sr. Professor de Pathologia Geral, em razão de haver sido o Sr.
Dr. José de Góes Siqueira encarregado pelo Governo de uma commissão de sanidade
na qualidade de Inspector da Saúde Publica; esta substituição terminou no dia 31
de Julho. O Sr. Dr. Botelho ainda regeu como substituto da Secção Medica a Cadeira
de Pathologia Interna por alguns dias, e o Dr. Faria a de Pathologia Geral, porse achar no Jury o respectivo Professor. Por igual motivo de. impedimento forão
de 20 de Setembro a 8 de Outubro substituídos em suas Cadeiras os Srs. Conse-
lheiro Abott e Dr. Ferreira Souto, o primeiro pelo Sr. Dr. Antônio José Alves, e
o segundo pelo Sr. Dr. José Ignacio de Barros Pimentel.

IV.

Encerradas as aulas no dia 30 de Outubro, congregou-se a Faculdade no dia
3 de Novembro com o fim de dar cumprimento ás disposições designadas no art.
109 dos Estatutos, e nessa mesma oceasião forão distribuídos nos diversos annos os
Srs. Examinadores, pelo modo seguinte:

Primeiro anno medico.

Os Srs. Drs. Magalhães, Jonathas e Bodrigues da Silva.

Segundo' anno medico.

Os Srs. Drs. Cerqueira Pinto, Alves e Bomfim.

Terceiro anno medico.

Os Srs. Drs. SilYet Gomes, Pedroza e Góes,

^
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Quarto anno medico.
';¦¦¦' ¦

Os Srs. Drs. Aranha, Sampaio o Botelho.

Quinto anno medico.

Os Srs. Drs. Alcncastre, Velho e Queiroz.

Sexto anno medico.

Os Srs. Drs. Scixas, Souto c Ozorio.

Clinicas.

Os Srs. Drs. Antunes, Cabral c Faria.

Primeiro anno pharmaceutico.
'¦'... ..?¦¦<

Os Srs. Drs. Magalhães, Rodrigues c Bomfim.

Segundo anno pharmaceutico.
•

Os Srs. Drs. Rebouças, Cerqueira e Rodrigues.

Terceiro anno pharmaceutico.

Os Srs. Drs. Rebouças, Velho e Ozorio.

Exame pratico de Pharmacia.

Os Srs. Drs. Rebouças, Ozorio e Rodrigues.

O resultado destes exames foi o seguinte:

Curso medico.

Approvados plenamente  || 
Alumnos.

simplesmente  L^ )}
Reprovados  J *

Curso pharmaceutico.

Approvados plenamente  24 })
simplesmente  "j w

Reprovados  " })

No dia 16 de Novembro reunio-se a Congregação em que teve lugar a nomeação
dos Examinadores para as Theses, como determina o art. 54 do Regulamento Com-
plementar, o que foi regularisado pelo modo seguinte:

Dia 29 de Novembro.

Drs. Gomes, Velho, Aranha, Freitas e Barros.
Jonathas, Antunes, Cabral, Faria e Ribeiro.
Pedroza, Queiroz, Ozorio, Alves e Rozendo.
Souto, Sampaio, Góes, Botelho e Bragança.
Cerqueira, Seixas, Rodrigues, Alvares e Cunha

y Magalhães, Rebouças, Alencastre, Bomfim e Moura.
.',¦.--¦ ''' .Y ¦ 

' '¦'(,"¦":¦ 
¦¦''•¦¦ '-¦'*.' ¦¦"'¦'*;P.. -; ¦ i-''.. . "* Y; ...' ..... ¦.; ¦ p'p-P:p- ¦ Y P"p: ¦" ¦¦

Dia 30 de Novembro.
-':A Hy'"" V: i-i ¦-' 'A ' ü.'i. - "¦'¦' i.'A.A: ¦'':' ' ....

» Queiroz, Sampaio, Souto, Botelho e Rozendo.
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Drs. Velho, Aranha, Pedroza, Bomfim c Ribeiro.
Antunes, Cabral, Magalhães, Faria c Alvares.
Ozorio, Góes, Cerqueira, Alves c Moura.
Rebouças, Aleneastre, Gomes, Freitas e Cunha.
Jonathas, Seixas, Rodrigues, Bragança e Barros. 7

Dia 1.° de Dezembro.

Cabral, Pedroza, Queiroz, Alves c Rozcndo.
Jonathas, Magalhães, Sampaio, Bomfim e Barros.
Rebouças, Souto, Seixas, Faria e Cunha.
Sampaio, Ozorio, Góes, Ribeiro c Moura.
Aleneastre, Gomes, Velho, Botelho e Bragança.
Antunes, Aranha, Rodrigues, Freitas c Alvares.

Dia 3 de Dezembro.

Cabral, Magalhães, Aleneastre, Bragança, c Barros.
Góes, Cerqueira, Seixas, Botelho, e Moura.
Aranha, Pedroza, Queiroz, Faria, e Ribeiro.
Jonathas, Ozorio, Rodrigues, Alves, e Alvares.
Antunes, Gomes, Sampaio, Freitas, e Cunha.
Rebouças, Velho, Souto, Borníim, e Rozendo.

Dia 5 de Dezembro.

Jonathas, Antunes, Seixas, Botelho, e Ribeiro.
Aleneastre, Cerqueira, Rodrigues, Faria, e Alvares.

y> Cabral, Gomes, Aranha, Freitas, e Barros.
Queiroz, Souto, Ozorio, Aires, c Cunha.
Velho, Pedroza, Sampaio, Bomfim, e Moura.

Dia 6 de Dezembro.

>^ Aleneastre, Souto, Cerqueira, Alvares, e Bragança.
» Rebouças, Góes, Botelho, Antunes, e Ribeiro.

i » Cabral, Gomes, Souto, Alves, e Rozendo.
» Antunes, Pedroza, Ozorio, Moura, e Cunha.
» Magalhães, Queiroz, Rodrigues, Faria, e Barros.

O Sr. Conselheiro Antunes nao tomou parte na arguição das Theses em conse-
quencia de haver nessa oceasião assumido interinamente a Directoria por impedimento
do Sr. Conselheiro Baptista dos Anjos. No dia 12 de Dezembro conferio o Sr. Con-
selheiro Director, em presença da Faculdade, o gráo de Doutor cm Medicina a 34
alumnos, sendo esse acto solemne abrilhantado por um grande concurso de pessoas
distinclas, entre as quaes se achavão as primeiras Autoridades da Provincia.

No dia 14 teve lugar a Congregação para o encerramento dos trabalhos da
Faculdade,

V.

Entre os factos que tiverao lugar no decurso do anno findo, avulta como pri-
meiro por sua magnitude e importância o da Augusta Visita com que Sua Mageslade
o Imperador o Senhor D. Pedro Segundo se dignou por mais de uma vez de honrar
esta Faculdade, única instituição a qüe coube a subida gloria de poder registrar
em seus Fastos quatro datas de tão notável solemnidade no curto espaço de tempo
em que o Excelso Monarcha Brasileiro se demorou nesta Capital. Foi o dianO de
Outubro o primeiro em que os paços da Faculdade forão honrados pela Augusta Pre-
&cnça do Nosso Soberano, o qual às 8 horas da manhã Já se achava entre nós a
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percorrer a enfermaria de Cirurgia, onde assislio á visita da Clinica, demorando-se
junto ao leito de cada enfermo, e ouvindo com attenção as explicações feitas pelorespectivo Professor o Sr. Conselheiro Antunes; d'ahi passou Sua Magestade ás enter-
marias de Clinica Medica, onde igualmente se demorou por muito tempo, acompa-
nhando o exame dos diversos enfermos, demonstrando grande interesse pelo estado
desses infelizes, e prestando grande attenção ás questões que o Sr. Professor Consc-
lheiro Cabral dirigia a alguns estudantes, encarregados dos doentes, sobre o diagnostico,
o prognostico e tratamento das moléstias observadas. Sua Magestade em ambas as
Clinicas quiz saber dos nomes de alguns dos alumnos que forão interrogados, dó
quo tomou notas em sua carteira. Nesse mesmo dia assislio Sua Magestade á aula
de Pharmacia, á de Pathologia Interna, á de Anatomia Geral, á de Medicina Opera-
toria, á do Pathologia Cirúrgica, á dc Pliysiologia c á dc Hygiene, renovando no dia
11 a sua honrosa Visita para assistir ás aulas de Anatomia Descriptiva, de Medicina
Legal, do Chimica Orgânica, de Pathologia Geral, de Matéria Medica, de Botânica,
dc Partos, c de Physica Medica. Em todas essas visitas ás diíFerentes aulas receberão
os Srs. Professores da parte do Illustrado Soberano demonstrações não equivoeas do
benevolência e alTabilidade. Monarcha verdadeiramente Magnânimo, sabendo distin-
guir os homens por suas virtudes e talentos, não se dedignou Elle, collocando-se ao
lado da modesta cadeira do Professor, escutar-lhe a palavra da Sciencia. Ao
vel-0 nos diversos gabinetes da Faculdade que percorreu (c cujo asseio elogiou)
rodeado dc Lentes, e de Alumnos, a examinar com o interesse e minuciosidade do
observador intelligente as diíTerentes peças anatômicas', as diversas machinas,. e
apparelhos, notando a ausência de alguns, e fazendo judiciosas reflexões sobro o-
uso o applicaçao de outros, não houve por certo um só dos que o acompanharão
que não sentisse animar-sc-lho o coração dc um nobre orgulho , considerando no
alto gráo de explendor, e engrandecimento a que necessariamente deve atlingir o
paiz cujos destinos estão confiados a um Chefe em Quem se encontra assim rcali-
sada essa tríplice, e inconcussa alliança do Poder, da Virtude, e da Illustracão.
Sua Magestade visitou igualmente a nossa Bibliotheca, de cuja ordem c asseio pare-ceu ficar satisfeito, fazendo porém algumas observações sobre a interrupção que notou
na continuação de uma obra importante, que ainda se acha alrazadissima entre nós,
tendo já um grande adiantamento em sua publicação na Europa. No dia 14 deNovembro voltou Sua Magestade a visitar de novo a Faculdade, assistindo nesse diaaos exames do primeiro anno de Pharmacia, e do sexto anno medico, e finalmente
no dia 16 em que assistio ao exame das Clinicas, e ainda ao exame do primeiroanno pharmaceutico. Em todas estas visitas se mostrou Sua Magestade sempreafTavel e satisfeito, sendo acompanhado constantemente pelo Sr. Director, por muitos
dos Srs. Professores que não leccionavão, e por grande numero de outras pessoas,entre as quaes se distinguião os jovens Acadêmicos que, formando, alas ao reccbcI-0
e em sua sahida, saudavão com enthusiasticos vivas o Illustrado Monarcha, o qualcom muita razão é hoje considerado por todos como o Verdadeiro Pailadio dasSciencias e das Letras no Brasil. Em sessão da Congregação foi decidido por una-sumidade que uma Acta especial fosse lavrada, a fim de commcmorar um factode tanta importância e honra para a Faculdade, assim como que ahi ficasse registrada
a Resposta com que Sua Magestade o Imperador se dignou agradecer o DiscursoLongratulatorio que por oceasião da feliz chegada de SS. MM. Imperiaes a esta Pro-vincia proferira em sua Augusta Presença o Sr. Conselheiro Director, como órgão dafaculdade: o que effeotivamente se realizou. Essa Acra nitidamente impressa, ehonrada com a assignatura Imperial, constituo hoje uma bella ragina de ouro daHistoria de nossa existência scicntilica.

Dous concursos tiverão lugar no período do anno de 1859, o primeiro paracinco lugares de Oppositor da Secção Accessoria, cuja inscripção terminara a 17de Março e a que forão concorrentes os Srs. Drs. José Ignacio de Barros Pimentel,
Aprigio Pereira Guimarães, Pedro Ribeiro de Araújo, Antônio Militão deBragança, e Ignacio José da Cunha, resultando das provas por que passarão* serem

todos considerados pela Congregação com aptidão aos lugares, para os quaes forão
nomeados por Decreto de 23 de Julho. Para o segundo concurso, que teve por fim



a obtenção dc um lugar dc substituto da Sccç2o Medica, vogo pela ascençSo do
Sr. Rodrigues Seitas a Lente proprietário da Cadeira de Hygicne, inserevcrüo-sc os
Srs. Drs. Joaquim Antônio (TOlivcira Botelho, o Antônio Alvares da Silva, já Opposi-
tores dn mesma Secçüo, o os Srs. Drs. Dcmclrio Cyriaco Tourinlio, c Luiz Alvares
dos Santos; encerrada a inscripção no dia 18 dc Março, corrftrão as diversas provascomo é dc Lei, lindas as quaes proeedeu-sc á votação, que designou o Sr. Dr.
Botelho em primeiro lugar e o Sr. Dr. Alvares da Silva cm segundo para oceu-
parem a lista que tinha dc ser enviada ao Governo Imperial. O Sr. Dr. Botelho,
que havia obtido da Presidência uma licença por 40 dias para ir á Corte, foi porDecreto do 3 dc Setembro nomeado Lento substituto da Secçüo Medica, lugar do
que tomou posse no dia 20 do mesmo mez, havendo-se apresentado como promptono dia 17.

Comparando o crescido numero dc lidadores que ria nossa Faculdade apparcccm
sempre habilitados o promptos para essas lutas da iutclligencia com o que acontece
algumas vezes na Faculdade do Rio, onde os concorrentes são raros, c cm alguns
concursos um só se não tem inscriplo, facto que ainda ha pouco se deu na Secção
dc Scicncias Acccssorias cm 1858, segundo refere cm sua Memória Histórica desse
anno o Sr. Conselheiro Antônio Felix Martins, não se pôde negar á nossa mocidade
medica cm geral um merecido elogio pelo desinteresse, e dedicação com que sacri-
íicão ao estudo da Scienciá o tempo que outros cuidão dc aproveitar oecupando-so-
dc rendosa clinica ou de outros misteres dc que lhes possão resultar vantagens mais
seguras, c posilhas, visto como a pequena gratificação marcada pelo Governo aos
Oppositores, incerta c insufliciente como é, não pode garantir a subsistência dos quo
tiverem de entregar-se exclusivamente aos estudos preparatórios do magistério. O Sr.
Conselheiro Felix Martins tratando deste assumpto lamenta que uma das causas
que arredão os combatentes dessa arera seientifica, seja provavelmente para muitos
o infundado receio de uma derrota, ponderando, e com razão, que em taes cer-
tames não ha desdouro para os vencidos, antes ao contrario em cada uma dessas
lutas o campeão, seja qual fôr sua sorte, conquista um novo direito á consideração,
e apreço dos homens da Scienciá. E ahi esta a illustrada França a nos mostrar o
exemplo dc muitas das suas Notabilidades Médicas que só attingirão as altas posições
que hoje oecupão, depois de grande numero dessas batalhas,, infelizes muitas vezes,
porém sempre gloriosas.

O Sr. Dr. Barros Pimentel tomou posse do lugar de Oppositor da Secção Acces-
sorianodia 11 dc Agosto, sendo depois nomeado pelo Sr. Director, Preparador de
Medicina Legal c do Chimica Medica; os Srs. Drs. Ribeiro e Ignacio José da Cunha,
que tomarão posse no dia 12 de Agosto, forão designados, o primeiro para Preparador
de Chimica Orgânica e Pharmacia, e o segundo para encarregar-se da organisação
das Taboas Meteorológicas. O Sr. Dr. Bragança, cuja posse do lugar de Oppositor
foi no dia 13 de Setembro, teve a nomeação de Preparador de Physica Medica,
ficando cm disponibilidade o Sr. Dr. Rozendo, que por ultimo tomou posse no dia
19 de Setembro.

Houve durante o anno que terminou três verificações de Titulos nesta Facul-
dade. dc Médicos formados cm Faculdades estrangeiras, sendo dous pela Faculdade
de Medicina de Bruxellas, e uni pela de Rostock. Houve mais a verificação de
um Titulo de Pharmaceutico pela Escola Medico-Cirurgica de Lisboa.

' VII.

A Commissâo que havia sido encarregada pela Congregação dc confeccionar as
modificações das Instrucções para a officina pharmaceutica, como determinara o Go-
verno por Aviso de 18 de Novembro de 1858, apresentou o seu trabalho á Facul-
dade em Sessão de 13 de Abril, que, submettido á discussão no dia 2 de Maio e
depois de formar o objecto de algumas Sessões, foi somente approvado em alguns
artigos, pelo que fez-se mister que uma nova commissâo fosse nomeada para o
mesmo fim; esta commissâo designada a 25 de Julho, e composta do Sr. Conselheiro
Aranha Dantas, e Drs. Góes e Faria, apresentou o resultado do seu trabalho, a que
havião addicionado os artigos do primeiro que tinhão sido approvados, trabalho que
depois de submettido á discussão foi approvado ne dia 13 de Setembro.
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Nilo havendo cm todo o tempo marcado pela lei para a inscripção dos Internos
comparecido um só candidato a inscròver-sc- levo a Congregação de proceder, na
formado art. 28G do Regulamento Complementar, á escolha e nomeação para esse íim
d'cntrc os alumnos propostos pelos Srs. Lentes das Clinicas, sendo em Sessão de 11
dc Maio nomeados internos da Clinica Cirúrgica os Srs. Possidonio Vieira dos Santos
eJosé Maria do Freitas, e da Clinica Medica os Srs. Álvaro Moreira Sampaio, e
Vicente Ignacio Pereira. Havendo estes dous últimos recusado os lugares, entendeu
a Congregação que não devia proceder a nova nomeação, visto como, expondo-se a
uma nova recu.sa, ia baratear por esse modo uma honrosa prova de dislineçãoque
ülo mal apreciada havia sido da parte dos nomeados que a receitarão. Algum tempo
depois dous dos alumnos anteriormente propostos pelo Sr. Conselheiro Cabral, de-
monstrando ao mesmo Sr. Professor o desejo de serem nomeados, este fez disso
sciente a Congregação, que clFectivamcnto os nomeou; forão estes os Srs. Domingos
Carlos da Silva, e Graciano dos Santos Neves. K' para lastimar que a excellente idéa
do Concurso para o Internato fosse assim recebida com tanta frieza, e repugnância da
parte dos nossos acadêmicos, e ainda mais que houvesse a Congregação enconirado
diíTiculdade ató na obtenção dos internos por simples nomeação. Uma só razão vejo
cu que pode explicar até certo ponto o facto a que me refiro, c vem a ser que a
condição da alimentação marcada na Lei não podia ser garantida, visto como a Santa
Casa da Misericórdia se recusara a satisfazòl-a em razão do seu máu estado de íi-
nanças, motivo muito justo e attendivel sem duvida, e que de modo nenhum podia
ser interpretado como má vontade da parle dessa respeitável Instituição, de quem já
a Faculdade havia recebido a grande vantagem da obtenção dos aposentos para os
internos, o que se deve muito principalmente ao grande empenho que demonstrou
em favor da Faculdade o Sr. Dr. Góes Siqueira como Mesario e Mordomo do lios-
pitai, e bem assim á valiosa intervenção do Exm. Sr. Conselheiro Wanderley que
nessa oceasião dignamenle exercia o honroso cargo de Provedor.

O Governo, a quem o Sr. Director scientificou do grande embaraço que encon-
trára na realisação de uma medida tão importante, não pode certamente deixar de
providenciar a tal respeito por modo a fazer cessar por uma vez essa diíficuldade
que sempre apparece quando se trata de pôr em pratica certos meios de melhorar
o ensino, logo que o emprego delles tem de ser necessariamente dispendioso.

Entretanto, si attentarmos por um pouco no que se passa em paizes mais adian-
tados e particularmente na França onde o lugar de interno não pôde ser obtido
sinão por um concurso a que só podem concorrer os que já houverem servid o portrês annos como externos (lugares que também só por concurso se podem obter);
si considerarmos ainda que o lucro pecuniário que o interno percebe c lá muito
inferior ao que a Lei entre nós consignou para tal fim; e finalmente que soem cer-
tos casos especiaes do serviço nos hospitáes é que esses internos tem direito a ser
alimentados pelo Governo, não podemos deixar de qualificar de pouco justificativoo motivo que nos parece ter levado os nossos alumnos a assim recusarem uma das
maiores vantagens que podem ser oíTerecidas a quem deseja adquirir conhecimentos
práticos na arte de curar, principalmente entre nós onde faltão pela maior parte os
cursos particulares que em outros paizes são tão numerosos. Fora talvez da maior
utilidade que, a exemplo da França, a qual n'este ponto, como em muitos outros, nos
pode servir de modelo, se instituíssem para esses concursos prêmios e medalhas do
distineção, o que por certo, estabelecendo o estimulo entre os concorrentes, havia de
produzir resultados mui favoráveis ao ensino pratico da nossa Faculdade.

A nossa Bibliotheca abunda pela maior parte de livros antigos, de grande mérito
sem duvida, mas que representantes da sciencia estacionaria não satisfazem as neces-
sídades do ensino, que para acompanhar a sciencia que progride não pode dispensar
a açquisição das obras contemporâneas, e dos escriptos da actualidade; o numero
das edições modernas é muito mesquinho, e nem um só Jornal de Medicina ouCirurgia dos muitos que se publicão na Europa encontrão aqui os alumnos para



MAPPA ESTATÍSTICO DO MOVIMENTO DAS ENFERMARIAS DE CLINICA MEDICA DA FACULDADE DE MEDICINA DA CORTE
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Purgathos, qukilna, vento*-». MÜ^tcorbalicoa,
1'urgativir-,, ,1111111111. cinUiwV* viuguíuea*. locie* e mlralorlo.
Kiiiiv-fa sangüíneas l(M.tes, piirgaU.u*, qolntna e ntagneiia fluida.Tarlaro, sangria geral e aiitl-phloglMlcoi.
Tartaro, poiya, eampbora, mel miro, crgoitoa e emplastro de pez borg.I iiii-N-" - vinguineas, larlaro e rozimenio de allbi'-.
Idem.
Kml**Vs sangüíneas, tarlaro. .erdcalorio, wylla. oyamonéa, jalapa e pílulas dehniKMie*. s.uguliieas, tarlaro, vesicatorio •• pílulas mercuriaea.Purgallut*,
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T.nMi". i|ii.uiii.i, fo.ro elarazaco,
Olco de ligado dc bacalhau, musgo, xarope de lohi e de heleclna.Idem e xarope de alcalrão.
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III.IIH II.I.

Tarlaro, purgalivos, (fiilnlna, ferro c taraxaco.
Piirgatiuis, sulphato e Taleri.inato do quiniiia.Idem.
Idem e magnos Ia fluida de Murmy.
Tartaro, ventosas e quiuiiia.Ilebidas acldulas e Huljmalode quinina.Tintura de aconito e acetato de aiiimuuia.
Diaphnrelicus: banhos gene. «Iojmiís da wppuraçâo, e quina.Diaphorelicns e laxantes.
Aconito, tarlaro, poaya. kermis e scjlla.
KtnUflCar. larigulncni, tartaro, vonicalurlo, kerntlá «; scylla.
Sangria, vcslcutorio. tarlnro c; «-nMtfre dourado de aiillmunto.
Veslcatorlo, venlosas, tarlaro, toltl, scvlla, otc.
Saugria, tartaro e lielladona.
Sangria, belladona C evacuantes.
Aconito, tartaro, purgativos, jalapa, atoes e calomelanos.Tartaro, sal amargo, ventosas e sulphato de quininaSolução de gomma, bichas ao ânus, p.,aya, peldecegond e tintura de cam.inchas, ventosas, cozimento de parietaria e berva-to.tão, c água de VicbvSangria, evacuantes, ópio e belladona. 1
Emissões sangüíneas, tarlaro e gargarejo adstringente.Tartaro, poiiya c borato de soda.
Emissões sangüíneas, tarlaro em altas doses, chlorato de polassa e chlorurelo deBichas, água de louio-cerejoe bydro-chloralo dc morphlna.Emissões sangüíneas, tarlaroe-agua dc louro-cen-io.Tintura dc aconito.
Anti-scorbulicos.
Quinina, ferro, taraxacum, ventosas e óleo de croton.Óleo dc ligado de bacalbáo, tolti e helacina.
Idem, tartaro c musgo.
Nltro, espargo, digilalis, raizes, etc,

ferro.
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MOVIMENTO DA ENFERMARIA DAS MULHERES DURANTE OS MEZES DE SETE1IRRO E OUTÜRRO
¦(,11!

s MOLÉSTIAS
v.
O
3
***,

IDAOEH

TEMPEIIA MENTOS

cu>**,
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B I
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Angina simples
Collilc
Hepatite

streitamento do orifício auriculo-ventricular.
MOLESTtAS CnÜÓRÍC-S \ ^M ?"'"'f) I uberculos pulmonares

00 ' .

,2 \ MOLÉSTIAS AfiUDAS |1(1.
( Esl
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MOLÉSTIAS AGUDAS.

M01.1STIAS cunoMnvs

Febre iritermilténte . . . .
Bronçhitc
Bronclio-pneiimoriia . . . .
Pneumonia
Embaraço gástrico. . . .
riastro-entero-mesenterite. .
Entero-mesentèrite
Metrite pucr. Iiemorrliagica.
Orarite.
Meningite racbidiana. . . .
Myelitc  .
Dyspepsia
liheumatismo art
Erysipela

i Cacbexia paludosa*' Tuberculos pulmonares. . .
I Hepatite chronica' Hypertrophia do coração . . • • * •;

Somma

1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
7
4
3

33

35 annos.
22 annos.
19 annos.
38 annos.
24 annos.

1 de 10 a 20 e 2 de 20 a 40 annos.

oo
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25 annos.
1 dc 30 c 1 de 55 annos.

33 annos.
40 annos.

1 de 40 e 1 de 36 annos.
33 annos.
47 annos.
24 annos.
19 annos.
26 annos.

1 de 25 c 1 de 40 annos.
33 annos.
25 annos.
36 annos.

1 de 16 c 1 de 30 annos.
1 de 18 c 6 de 20 a 40 annos.

2 de 10 a 20 c 2 de 20 a 40 annos.
1 de 10 a 20 c 2 de 20 a 30 annos.
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NATURALIDADES

COMPLICAÇÕES

CONVERSÕES E SUCCESSÕES

Portugtieza.
Idem.
Idem.
Mem.

Africana.
1 Brasileira, 1 Portugiteza e 1 Africana.

24

RESULTADO

o

1 I I -II TRATAMENTO
•*******• i***. ¦""¦ 1
« J 2 2 H 1
fi 5! <" "j *5 K 1

Ia. <- 

!
3

• • • •
• • • •

• ••••••«•

* • • •
Nevralgia intercostal.

............... ...
Tuberculos pulmonares no 3° periodo.

• • •

Portugtieza,
1 Brasileira c 1 Africana.

Portugucza.
Brasileira.

1 Brasileira e 1 Portugucza.
Portugtieza.

Idem.
Idem.

Brasileira.
Portugueza.

Portugueza e 1 Africana.
Brasileira.

Portugucza
Mem.
Idem.

2 Brasileiras, 3 Portugueza»c 2 Africanas.
Brasileiras e 2 Africanas.

Brasileiras.

Cacbexia paludosa.1 de pleurodinia, 1 dc aslhnia.
Bexigas.

• •
• ••••••• • • . . .

• • • • •

• • • • • • •
• * • • •*-«.

Amoliecimento cerebral.

...., ....

1 de congestão cerebral."

t •

• • •
t * •

• • • a

• •
• •
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I. 1

Tartaro, gargarojos emollientes c adstringentes.Ventosas, bichas, solução de gomnia e xarope de. diacodio.Emissões sangüíneas locaes, cozimento dc gramnia, herva-tostao e timbó.hmissoes sangüíneas locaes, calomelanos e mèrcnriaes.
yentosas, cauierisações, irijecções e óleo de ligado dc bacalbáo.Óleo de ligado debacalháo, hclccina, scylla, etc.

Tartaro, quinina, ferro c tara vaco.
Tartaro, poaya, tolti, kermis, scylla, etcSangria, vesleatorio, tartaro, told e diaphorelicos.Sangria, vesicatorio, tartai-i», kermis, etc. '
Evacuantes.
Tartaro, bicliavuiiguento de. celi c;oleo de ligado de bacalbáo. 

"
Bichas, mriisaode caroços de marniello e nômada de belladona.Ergoüna, pontatla de bcilaf|oiia e herva-cidreira. :
Bicbasi nltro, pílulasde.Meglin, pomadadd vigoc mercúrio.Ventosas na espinha,1.vesicatorio e;noz vomica.
Noz vomica,.calomelanos, nitroj ftjrroem brasa e vesicatorioÁgua de Sellz, magnesia alba e sub-nitrato de bismuth.
Salshparrillia, pomada mcrcurial e de belladona.
Tartaro, acetato de morphina e cataplasma.
Quinina, ferro c taraxaco.
Oieo de ligado tle bacalbáo, xarope de helecina, alcatrâo, tolti etcTartaro, ipecacuanha, calomelanos, ventosas e óleo de croton '
Emissões sangüíneas, nitro, espargo e digitalis.

OBSERVAÇÕES 1)0 SR. LENTE DE CLINICA MEDICA

,• ..^"V UüUS 
¦*¦ <,U" ° mm™ tl,n Boe«,e»* ,ra,a,l<M «••"»»«»* » <•"*» ««* clinica modk-. ,ulaculdad.- de medkltJ. DO IODO de 185», romprr!K.nd-ndo aml^ « «C. , llmltou-tr a 191 : ,k»s qua« nM,rrêr5*, 30v-ndoa mortahdade geral meoor de 16/100 ou «Ir 15/100 e 2/J. BHallvamente i dirToro,»:- do *e,o, traürJoso de UÉm-.leu linde Agosto 150 homCM, e Slmulberes rtaxult nosdou* ulllmo, motr, tteSdeiDbro o Oulobro. Do. 150iMiiiiriu niorrerflo 24, iti/iuo; e das 41 molhem c, IA/t0Oe .„..•-.

CoiBid-ramloM: a duTerença do «lado agudo erhmniro , a .«turexa c *.-,-« nmlrMlw, eolllRem-»e m s^ulniesresolu: dos 15o boné» tratado, durante os »•., primeira ,„e«s do cor*., do clinica. 117 -xrteitdãu a u-olr.,..»agu.a.ej.iamol.vs.iascl.mnkasrnasprhnoi-asderâ.^l.j.nort^ 11/100, e «as s-^nd--11 33/100. Fia. j*áÍ«-Magudas, perlencentaao rrexo bmku] C^jjrti^lan-t-* 32 de febre, iniormlitenies. que todas eu rárSo-*. :-deze*.|o dofebre amarclia , c ueMe numero «.quairo üllerecerão sjmpiomas de 2* o 3T periMh-.; destes, 2 fallecêrão • todos <«outros enrá-ão-se ; n-duzindo-v a mortalidade a li/100 o 3/4. O maior numero enmm no mez de Maio. e Iodos os quechegava» nas primeiras 24 hora* da hoasâo, e com o, symploma, do 1* período, forão Iodos curados segundo o mesmomethodo de tratamento, jí mendüiudo nas obser.ar.le- i eslatlslica do anno de 18Ó8 : -Ires ram de febre lyphoklede caracter gravíssimo, 2 dos quaos Wtecérto em um «lado ataxíco-adynamk-o, e só nm corou-se : o caractertyphoidc fui ainda notado esie anuo em muitos outros UiHUitfts de moléstias agudas, como fossem febre amarella atTec-ç«*es pulmonares e gástricas, constituindo assim a forma geral nos casos agudo*;-de febres eruptivas sois quefor-o todos curados; - de moléstias pulmonares 17 ; destes 17 orne alTcclavão o parcenchyma pulntonar, dos quaes ruamorreu, G alTecta.ão simplesmente a mncota broochlca, e dons a pleura', Mos cnrár'o^e-. sele casm de anginalonsillar simples, KaJos Igualmente curarão-se;-tres porém de angina dipblerica, Iodos tres terminarão pelanorte. ^
Faremos aqui especial menção destes tres casos. por pertencerem a uma moléstia . que pela primeira vez firaobserva «as enlermaria* de dlafca, e que, de.sconborida no „os.so paiz alé es.es «res ou qualro uhimos annos

HtdTvidl^ectXdTS 2 
'"" M° n'UÍ,° a™nd° ^ '^ ~ Prali- ^ ™ «""ia ^-.dade. Os ^indMduos alf, tados de dipluerrsmo erao Iodos moços do 10 a 20 annos, Portuguezes, re.,identes em differentesbatrrosda cidade, em quartos pouco espaçosos, e dormindo em commum com outros; „ apenas c.,1í Z-nr». elogo acommetiido pela febre anardla, acuavam „ia, convalescido desta , quando com^a f^ ÍZlenca; esteve sen tratamento algum durante oito dias. alé entrar para o hospital; a 20 de Maio achavaÍ mal'pallldo com ,n Itraçaodos pés , to.se e symptomas de ctarrbo pulmonar ; p.acaV pseudo-mombrano^ft£»"Qdopaladar, uvu.a e amigda.as (cauleri^o das placas com niirato de prata , depois com porcb.on.ro d ferro...sou ,.e vomitonos de tartaro, de ipecacuanha; do sulphan de qninina iriS * d,* LoII ^otalj 2causucoenreasespadoas, bons caldos, e vinho). Todoses.es meios app.icados durante cinco dias £ tiSSSSlpn.gn.sodod.phtensnm, a exteuuaçâp gradual das forças, easpi^xfa^UcOU^

epo. soccumbio. Os ou.ros dons entrarão com ,r, dias de mo.es.ia , um em 2.S de .Olho , o , n.ro de AgosL1 apresentou symptomas febrb com forte reacção; era sangüíneo e forte, o que nos determinou a fazerTe „masangria de braço e app.icação de _gue»gasa parte superior e anterior do .Loco; „ r, era Ivmpl, co paie fraco; ambos forao,ralados mais especia.mentc com o tartaro stibiado, meio já mui recommendl^ Z Spra os e u timamente precisado por Bonchut e líaizeau : mediante este meio, e a appücacão loca,T&émZt£de ferro, e depois do alume, , a moléstia começou a declinar, e do decimo-quinto dia em diante tà^TSSSconvalescença; entr-e.an.o que no 2*, debaixo da accão do mesmo tratamento, o diphterismo pLor2T0Zbatiao-se gradualmente, os symptomas pulmonares aggravárão-se; sobreveio asphy ,ia lenta e a moíe i te m«d,a depo.de entrar para o hospital: nesse mesmo dia, o 1» que já então cSeçava a convalescer senT^"mais algum signa de diphterismo, nem estado febril, tomava leite, bons cahos, sopas e vi o r^lhsomente alguma difliculdade na deglutição e a voz nasal; ficou por ,a. sorte imprcioiiL, e SSâ_S3?Sorte do seu companheiro da mesma moléstia, quc não tomou mais alimento, e cai.fo em tai es ado de ab" mento Tom

A autópsia cadaverica neste, como nos dous outros, nos mostrou bem claramente que a morte sobreveio em todos tresmenos por um embaraço do larynge, do que pela propagação do diphterismo á mucosa trachea e ZZa 0 S

X~ t^^_?Ta T" c placas diphlcricas em dmrM püülos da *** d« -to-
fo bre alúuel a o L "l "^ 

' deSflUCnCÍa e dCS,ÍbrÍUU,:iÍ0 <l° «^ ' ^ " ferveu na
Sá^sâ-ÇiiS?5 " 

as,iemcrr"a^«^«ltimosdi,s da vida pelas picadas das sanguesogas,

dad C2SS- 
Cm. ,m"l0SCaSOS C°ntagÍ0Sa'PrÍnCÍpalmente Pa'a 0S "ldivid»os P^^os por condições dedade,tenperamento,etc. Que entre nos temeoincidido com anginas decaracterbenigno, como em outros paizes com a escar

onsta r s ohlo ' 
^ a<,m reÍn°U a eSCarlatÍna *W™™™« e outras epidemias anginosas, não me

meS 11Ti' m' qU° Stí nS° pÓde *» confianÇa á al&um d0« Proi^tos: infelizmente nenhum
71T ¦ -^ POSSa,ÍU1Ítara ^tiaemseuprincip.0, e ob^o«de«^^tol.|1d.^^Srnmm a cautensaçao, me parecem insuflicientes, e talvez mesmo nocivos em alguns casos. As sangrias dIZZ ^n 

'
te emes.no as locaes • a tracbeotomia só pode convir em casos muito especial Entretanto, tendo^e li Z
£ 

marcha progressiva e fatal de semelhante moléstia , convém que em seu começo emp cguemo^ 1^0
^rtivo 

consisttndo em meios que modifiquem profundamente o organismo e os litros LWZ oa^ZZabundantes evacuações, ou obrem etetivamen.e sobre as partes affectadas. O tartaro emetico em alta ddse aTpec .cuanha, o sulphato de qtunina, os calomelanos, as soluções de chlorato de soda ou de potassa , inesmo em ~i„

Aqui ter.nina.-ei estas poucas obseivaçõcs sobre o quc de TOais importância nos oteeceu este anno a clinica deiamlo, de fallar em out^s casos agudos o chronicos, que em razão do pequeno numero , como nláf^Sdos dous mappas, nada digno de notar-se apresentarão. '"fpecçao

-— '
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MAPPA ESTATÍSTICO DO MOVIMENTO DA ENFE1WAIUA DE CLINICA GMBGIOÀ DA FACULDADE DE MEDICINA DO BJO DE JANEIRO
K CARGO Dü RESPECTIVO LEKTR UE CLINICA O CONSELHEIRO DR. MANOEL FELICIANO PEREIRA OB OttlAiHO, DURANTE O ANNO LECTIVO OE 1859.
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IV» pt rn.iu.-nl.> mill (r.ctiird da» ptiaUngf* do 1 - .1- .i .
tio 1* >i- •>¦> d<> p^ direito no ultimo grío
I lll lIll.l-J. I. ?!.->• llJ-l lll. ll> Wll.l.i ... . . . . ¦

Iilrm ¦ lill| '¦ - . . 
lll"-lll 11>lll llili'.1111 . '

t Por j i n i .i de fogo.

Penetrante iliv >ii¦ serras• . .
No |m! •¦ -i|iu iil.i

I.icms... Na região .scapular
I . ii'-:i.mi'- do .iIh|..ih. ii. . , .

SuperticiíM em iU»< i• i» regiõc*

FERIDAS /ftinctoria do ventre

-iiii|.|. - na • iln ¦ .i • •

Na cabeça m - .'¦¦¦¦ cerebral
Na calieça •• otorrhéa
Na nuca e comtnoção cerebral
No braço direito » • •
No pé direito
Idem »• e-smagamento do ?»* dedo
Na regia» metttarso-plulantdana
.Na perna direita ..."*.
Na perna esquerda

comsis.

LLCERAS.

Simples. . . .
Ilill.illllll.iliili.n.

Callosas. . .
Atônicas . .
daiigrenosas. .
Scorbullcas. .

MOLÉSTIAS SYPII1LI-
TICAS

PANAR1CIQ. . . .

Antraz
Queimadura. . . .
Tumor schirroso. .
Dialhese purulenta.

PFXLE. Sarnas,
Tinha. .

SYST. LIMPHATIGO.

OSSOS.

Iti A
OLHOS.

APPARELHO CIRCULATÓRIO.—Aneurisma da poplitéa. . . .

APPARELHO. SYNOVIAL. —Tumor branco em todo o pé direito

APPARELHOGENITO-
URINARIO . . .
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Idem.

Panaricio do pollegar direito
Idem com necrose do 1* decio do pé direito

Dilatação, curativo simples.
Idem, amputação, curativo simples.

dem.
oleo calcarco oplado, cmollicntes.
Tratamento preparatório por meio das preparações mercuriat».
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Dcptírativos, e pomada dc carvão vegetal.
Idcmj e pomndã de Dcpuylrcn.

Adenite cervical
Idem idem escrofulosa c tubeiculos ])iilmonares .
Escrotulas

Oleo dc ligado dc bacalhau, phosphato de ferro solúvel, preparações de quina.

Fractura transverea do peronco c titiia esquerdo. .
Idem do tibia direito com sahida das extremidades.
Idem oblíqua do femur esquerdo
Idem idem e blennorrhagia
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Itesccçüo, anipnlacão, tônicos.
Apparclho contenlivo c ainidonadò.

Idem, e cubebas.
Preparações dt quina, feriu, oleo de fígado de. bacalhau.
Curativo com água aluminòsa.

reparações de indo.
EmpUientes, ãntísyptiilitiços, amputação.

O doente amputado, e que contiiuia em tratamento. Unha ankilose do joelho; e a ulcera com-
plicou-M- de podridão.A alta de um deste» doentes foi por passagem para a enfermaria de Nossa Senhora da Saude. IDADES.
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Sobreveio uma ascite como complicação.

Sahio por pedido de sua senhora, melhorado da bknorrhagia, porém com a fractura consolidada
Sábio no mesmo estado c por pedido seu.

Conjunclivite aguda
Ophthalmia
Kcratitc ulccrosa
lrilis do olho direito
Irido-capsulitc do olho direito seguida de catarata
Cataractas e amaurose
Ditas lcnticulares
Ditas mixtas
Ptcrigions, cataretas lenticulares e amaurose. . .
Atropliia do olho esquerdo e catarata no direito .

EmoilieriUSi emissões sangidhcas locaes, sedenho, mercuriacs.

Scdcnltoi vcsicalorio c collyrius com sulphato de zinco.
Einollicntcs c merciiriaes.

Idem.

Kcratotomia superior, collyrios, abalxamcnto e qticbraincnto, abaiiamcnto e reclinação.

Excisão dos pterigeons.

Ligadura da crural, cmollicntes, narcóticos, curativo simples.

Amputação.

Não se aconselhou a operação por ter o outro olho em perfeito estado.
Sobrevindo-llie a varíola passou para uma enfermaria dc medicina.
A um destes doentes não se aconselhou a operação, outro sahio no mesmo estado.

Sahio no mesmo estado por não querer sujeitar-se á operação.
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Orchite simples
Estreitamentos múltiplos da uretra. . . .
Idem idem da prostrata e uretra
Idem idem da uretra e fistula urinaria . . .
Idem idem idem e ulcera syphilitica. . . ,
Espessamento da vaginal esquerda
Idem idem e atrophia do testículo esquerdo.
F.lephantiasis do escroto
Jlydrocelle das túnicas vaginaes
Idem idem e cordão direito
;Sarcocele suppurado

Umollicntes, cataplasma de arroz e acetato dc chumbo.

Dilatação mecânica lenta combinada com a vital, mercuriacs.

íxcisão da vaginal.
Idem e castração parcial.

Punçiíó e injecção com tintura de iodo.

Castração do testículo alterado.

Sahio por pedido seu no mesmo estado.

Quadro das operações

ALTA CIRURGIA

Amputação a retalho pela articulação metatarso-ptialangiana
Idem pelo terço inferior da coxa
Idem pelo methodo circular na continuidade do grande artelho (pelo lll"* Sr. Dr,

J. M. Chaves)
Idem idem e processo ordinário no terço inferior da coxa
Idem idem e processo de Dupaytren na coxa
Idem idem c processo ordinário na perna
Uretrotomia
Ligadura da crural (pelo IU** Sr. Dr. J. M. Chaves)
Keratotomia superior
Abai.vamento e quebramento do rrystallino

Idem e reclinação do crystallino
Excisão da vaginal

Idem e castração do testiculo esquerdo
Castração do testículo esquerdo
Dilatação vital e mecânica lenta de estreitamentos da uretra
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PEQUEM CIRURGIA

Dilatação dc abeessos, etc
Circtuncisão • » • • •
CautcrisaçSo actual
Apparclho amidonado
Dito de talas
Cura radical de hydrocelle
Processo dc Faure

Sonima

TOTAL

N. B. — Os doentes que tiverão alta, e sobre os quaes nenhuma observação se faz, sahirâo com-

plctamcntc restabelecidos; eas operações reclamadas pelo estado de alguns delles forão seguidas do

mais feliz resultado.

Quanto aos que ficarão na enfermaria ao terminar-sc o anno lectivo, sahirâo curados: os amputados da

coxa pelo methodo circular, e a retalho; o operado da excisão da membrana vaginal, o de castração

parcial j bem como os dc catarata que recuperarão a vista até mesmo a pouto de poderem distinguir

pequenos objectos, e o de ligadura da crural em conseqüência doaneurisma da poplitéa, que também
sahio perfeitamente restabelecido.
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sc orientarem no movimento sciontiílco das Faculdades o Hospitaes desses paizes onde
a sciencia a cada passo alcança novas conquistas. Não ha ahi quem ignore hoje que
a imprensa de todos os dias representada pelo jornalismo é, quer na vida político,
quor na seientiíiea, o primeiro estimulo ila intelligencia; sem ella a civilisaçüo retro-
grada, a intelligencia definha, e o espirito se embrulece; é isto uma verdade que
nüo soflVe contestação, e facilmente se comprehende quanto esta nossa pobreza de
recursos seientifleos deve prejudicar o ensino. Tal necessidade capilal nâo pode con-
tinuar por muito tempo sem ser satisfeita, o 6 de esperar que em breve o Governo
ha de facilitar á Directoria os meios de dar completo cumprimento aos arts. 109 e
170 do Regulamento Complementar. Só por esta fôrma poderá a Bibliotheca da Fa-
cuidado de Medicina da Bahia chegar á categoria das de primeira ordem neste ge-
nero, c tenho fé que em poucos annos hào de em suas estantes figurar os nomes
de muitos dos nossos Collegas, cuja illustraçâo e continuado estudo das maiorias que
leccionão tem necessariamente de produzir escripios e obras da maior conveniência
para o ensino, satisfazendo por esse modo a esperança que o Governo manifestara
a tal respeito cm seu Trabalho Reformador. O Sr. Conselheiro Manoel Ladisláu
Aranha Dantas, que de ha muito já deu o primeiro passo nessa sonda gloriosa, pu-
blicando em 18V7 uma compilação de suas lições oraes de Pathologia Cirúrgica,
oecupa-se actualmente de refundir, eaugmenlar o seu primeiro trabalho, afim de en-
riquecer a Faculdade com um verdadeiro Compêndio em língua vernácula sobre a
matéria de sua Cadeira. O Sr. Dr. Rodrigues Seixas acaba igualmente de publicar uma
Memória sobre a epidemia da Cholera-Morbus nesta Provincia, que já em manu-
scripto fora por elle offerecida á Congregação cm Sessão de 28 de Julho de 1858, e
por esta aceita com especial agrado. Também existe nos archivos da Faculdade um
escripto de muita importância, que ainda não foi publicado; quero tratar da primeira
Memória Histórica apresentada á Congregação pelo Dr. Malaquias Alvares dos Santos,
de saudosa recordação; e apezar de já ter sido lembrada pelo Sr. Dr. Góes Siqueira
a conveniência da publicação desse trabalho, ainda até hoje não foi possível reali-
sal-a por falta de consignação para taes despezas. A confusão e desordem em que an-
tiigamente sc achavão as obras, formando um verdadeiro labyrinthò de livros, tem
sido a causa mais poderosa da diíTiculdíide encontrada na organisação do Catalogo,
para cujo adiantamento muito ha concorrido a coadjuvação prestada neste trabalho
ao Sr. Bibliothccario pelo Sr, Conselheiro Silva Gomes.

Agora, Senhores, permitti-me algumas considerações sobre uma questão impor-
tanto, 

°e 
de vital interesse, a que sc acha ligado o engrandecimento e credito desta

Faculdade —a questão do ensino pratico.
O Professor que me precedeu em mister idêntico, o Sr. Dr. Góes Siqueira, já

fez sobre tal assuinpto algumas reflexões mui valiosas, e aproveitáveis, mas que in-
felizmente ainda não produzirão o bom resultado que se devia esperar. Corre-me
também hoje o rigoroso dever de por minha vez trilhar o mesmo terreno insistindo
de novo sobre este ponto, que me parece dever ser continuadamente lembrado, c dis-
cuiido como um (talvez o primeiro) dos elementos indispensáveis ao preenchimento
dos verdadeiros fins desta Instituição scientifica.

O Governo, que foi o primeiro a reconhecer a urgência inquestionável de refor-
mar neste ponto a educação medica no Brazil, não estará longe de attender-nos cm
nossas justas reclamações. Não sc abandone portanto a questão, nem consintamos que a es-
teril indiíTcrença, essa moléstia epidêmica e contagiosa, como a chamou um erudito
Escriptor Porfcuguez (*), venha paralysar-nos as forças, aniquilando os estímulos, por-
que da indiíTercnça em objectos desta ordem só pôde resultar o atrazo, a decadência
c o suicídio intellectual. Não é assim como Tamos, com o ensino pratico imperfeito
e mutilado, que havemos de acompanhar o século esua marcha, nem a Faculdade da
Bahia poderá por esta fôrma collocar-se na altura que lhe compete, ao nível daquellas
onde a arte de curar tem attingido um alto gráo de aperfeiçoamento. E tal deve
ser também o nosso desideratum: para conseguil-o vejo eu todos os elementos no
nosso Paiz. O Governo Imperial, protector, como se tom mostrado, das sciencias, ha

(*) O Conselheiro José Joaquim Rodrigues de Bastos.
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do por Üm remover os obstáculos que se oppõe atai ralbaçloi Hajfio os meios, que as voca
ções àpparecem, e as inlelligencias nüo íàltao. Essa conflança que todos devemos ter
Li» vi-niaili- rto Governo, ainda ó mais fortilicada nela Obrigação que nos Impôz a Lei

nu
de

darmos no flm'de cada anno uma conta flol tio grâõ de desenvolvimento que o ensino
tem alcançado entre nós nosso periodo de tempo, revelando desfarto a tendência c dispo-
siçAo em que sempre se aclia o roder cie promover o nosso auiamumcnio, c conseguinte-
mente de facilitar-nos os meios de que carecemos. E forte desta esperança que eu vou
_ nim-nm nl_umasconsiderações ácérca do ensino pratico, nosso lado fraco, e vulnerável
sem duvida, mas que não está tüo desguarnecido c indefeso, como por ahi se quer
apregoar, E si deve haver franqueza para confessar o que falta, porque nao a ha
de haver igualmente cm reconhecer o que já possuímos. Appellidar hoje dechiméra
a parle pratica da arte de curar na nossa Falcuidade, si nao ó uma bypcrbole
mordaz, nao passa de um dito irrctleclido, emiltido ao acaso, sem atterider-so a que
o zelo pela verdade 6 assim sacrificado ao desejo de censurar Felizmente já

repetidores de theorias e doutrinas, sem naniniaçao aiguma para o e.\e_u
de curar: por certo que sem injustiça se lhes nào poderá applicar o <
chariatães, ou julgal-os na phrasc de um illustrado Medico Porluguez, o Dr.
(tratando dos facultativos destituidos de pratica), como uma espécie de

applicar o epilheto de~ 
Albino O

homicidas.
à quem um diploma escuda contra as disposições do Código Penal. Esta verdade
eu a vou demonstrar facilmente pela rápida analyse do ensino entre nós naquelles
de seus ramos que admitlem exercício pratico.—A parte experimental do Curso de
Physica pôde ser satisfactoriamente estudada na Faculdade da Bahia, onde já existe
um soffrivei Gabinete, que, apezar de ainda incompleto, comtudo possue grande
numero de machinas e apparelhos destinados ás demonstrações praticas dos princi-
pães phenomenos explicados nas lições doutrinaes. Ahi não se limitão os alumnos
ao simples papel de espectadores das experiências feitas pelo Sr. Professor da
Cadeira, visto como são por este obrigados, depois de certo numero de lições expe-
rimentaes, nâo só á descripção divs machinas, e á explicação dos seus usos, mas
também a eíTectuarem elles mesmos as diversas experiências, dando as razões dos
phenomenos. É fora de duvida que a falta que ainda existe dc muitos instrumentos
importantes deve prejudicar o ensino, que deste modo não pôde acompanhar a seien-
cia em seu continuado progresso; e esse mal já poderia dc ha muito estar sanado
si não fossem muitas vezes infruetiferos os pedidos e reclamações feitas p.lo respec-
tivo lente por intermédio da directoria; sondo ainda mais para lamentar que as
sommas difficilmente adquiridas para tal íim tenhão ás vezes sido empregadas na
Europa por fôrma a não se obter sinão algumas peças insignificantes por um preço
exagerado.—Apezar da falta que ainda sentimos de um Horto-Botanico, onde mais
fácil e regularmente se possão fazer as demonstrações praticas das doutrinas expostas
nas lições theoricas, comtudo já de ha muito que nas herborizações feitas pelo Sr.
Conselheiro Rebouças com bastante trabalho c fadiga, em diversas localidades distantes
da cidade, costumão os alumnos estudar praticamente os caracteres das differentes
plantas de grande numero de familias, sobre tudo das que fornecem o maior nu-
mero de espécies com applicação na therapeutica. Fora também da maior conve-
nlencia para o ensino, que applicações microscópicas fossem feitas com o Fim de
estudar-se praticamente a estruclura e organisação das plantas, e igualmente de
facilitar aos alumnos a comprehensão das importantes questões de Physiologia vegetal.
Para satisfazer essa necessidade fora talvez mister que alguns Opposito.res -fossem
pelo Governo enviados á Europa com o Fim dc dedicarem-se exclusivamente ao
estudo da microscop.a appiicada não só ao ramo de que trato, mas igualmente ao
da Anatomia Geral e Pathologica, em cujo curso igual lacuna se observa, sendo
diíFicil, sinão impossível, por este modo que obtenhão os estudantes um verdadeiro
aproveitamento no estudo da Histogenia e Organogenia do homem. Taes reflexões
me suscitão neste momento a idéia da grande vantagem que por certo alcançaria o
ensino, si, em lugar de ser a classe de Oppositores dividida em secções como se acha,
fosse instituída uma sorte de especialismo para esses candidatos ao magistério, esta-
belecendo-se ou creando-se Oppositores privativos para cada cadeira, de modo que
a cada um delles fosse incumbido o estudo'especial de um dos diversos ramos

[*) Toxicologia Pratica pelo Dr. Cândido Albino da SiWa Pereira da Cunha.
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quo compele o onsino medico. O Sr. Dr. Silva BeirSo, escrevendo sobre a reforma
da Instrucçao superior de medicina em Portugal, desenvolveu esse ponto com a maior
lucidez, provando que só desfarle so podem formar Mestres merecedores com
justiça dosse honroso titulo. A especialidade (diz com razão o Sr. Luiz Pcisse )
ê a lei inevitável da seiencia e da acção humana; todo o conhecimento ê necessa-
riamenlc especial, porque nenhum homem tem a seiencia universal, e toda a
pratica he limitada a um certo numero de actos particulares, porque nenhum homem
possue o poder {Ilimitado: a especialidade é por conseguinte hum facto geral, e ne-
cessaria ao desenvolvimento das seiencias. Esta qúest&O sobre taes modificações no
methodo do ensino, importando uma reforma em algnns artigos dos nossos esta-
lutos, merece um desenvolvimento mais amplo, e rcílectido, o que reclamaria um
trabalho lodo especial.—A Chimica mineral já se aprende praticamente entre nós;
na Faculdade lia um laboratório bem guarnecido, onde se demonstrão praticamente
as propriedades dos corpos, bem como suas diversas reacções, podendo ahi qualquer
alumno facilmente familiarisar-so com o estudo das manipulações chimicas. O en-
sino porém da Chimica orgânica ainda 6 incompleto, e bem que ns propriedades
de muitas substancias orgânicas sejão praticamente verificadas pelo Sr. Professor da
Cadeira, comtudo falta ainda o essencial, que vem a ser o emprego e uso da ana-
lyso indispensável hoje nào só ao estudo da Pathologia c ao das Clinicas em suas
observações diagnosticas, como lambem ao curso de Physiologia na parte experimental,
a que a Chimica orgânica hoje presta tào poderoso auxilio. A causa de tal inr-
perfeição se comprehende facilmente attentando em que o ensino desta cadeira, in-
teiramente novo nas Faculdades do Brazil, reclama da parte dos respectivos Professores
conhecimentos práticos muito especiaes, que só podem ser alcançados pela freqüência,
e estudo de alguns annos nos Laboratórios da Europa; e foi por essa razão que o
Governo ligou ao exercício da Cadeira de Chimica orgânica a condição de uma
viagem á Europa, condição que ainda não foi satisfeita na nossa Faculdade. É
muito de esperar que daqui a algum tempo, logo que tal lacuna fôr preenchida,
o ensino desse ramo seja completo na Faculdade da Bahia.—Ninguém, sem grave
injuria feita á verdade, poderá negar a existência do ensino pratico de Anatomia
nesta Faculdade, nem é de hoje que o Professor dessa cadeira, o Sr. Conselheiro
Abbot, cuja perícia na pratica de manejar o escalpelio ó bem conhecida, procura
iniciar os alumnos na perserutação dos segredos da organisação do homem.^ Hoje
com a acquisição do Sr. Oppositor que preside, e dirige esses trabalhos, o Sr. Dr,
Lima Gordilho, o ensino desse ramo acha-se incontestavelmente melhorado, yisto
como as diversas preparações e demonstrações anatômicas sao por elle feitas de
modo a facilitar aos alumnos a comprehensão da matéria, e a promover nelles o
gosto e aptidão para as dissecções cadavericas; trabalho este muitas vezes contrariado
pela facilidade, e rapidez com que apparece a decomposição dos cadáveres no
nosso Paiz. Esto inconveniente, que também explica até certo ponto o limitado nu-
mero de operações praticadas pelos alumnos sobre o cadáver com o fim de se exer-
citarem no estudo da Medicina Opcratoria, poderia ser de algum modo remediado por
meio das preparações conservadoras, o que seria mais facilmente conseguido si as
Escolas praticas já se achassem estabelecidas. O numero de cadáveres que servirão
o anno passado ás lições pratica» de Anatomia e de Medicina Operatoria, assim como
ao cuno particular de Operações feito pelo Sr. Dr. José AíTonso Paraizo de Moura
para os estudantes do quinto anno, comquantfc* não fosse avultado, comtudo foi
suííiciente para o estudo pratico, visto como segundo nos afíirmou o Sr. Conse-
lheiro Alencastre, Professor de Medicina Operatoria, uma só das mais importantes
operações não deixou de ser feita pelo mesmo Sr. durante o curso; e do quadro que
temos presente, fornecido pelo Guarda do Amphitheatro, se ve que 149 cadáveres
forão recebidos durante o anno na sala das dissecções para os diversos trabalhos pra-
ticos: donde se pode concluir que para os que desejão instruir-se na pratica já não
faltão completamente os meios de obterem tal resultado.—O curso de Obstetrícia
entre nós é de todos o que mais urgentemente reclama o preenchimento de certas
condições para seu aperfeiçoamento, visto como nos falta o essencial, isto é, uma sala
especial destinada á Clinica de partos, onde os estudantes não só aprendão a reconhecer
praticamente as differentes apresentações, e posições do feto, mas também se exerci-
tem no importante ramo da Obstetrícia operatoria, que ainda infelizmente é aqui
explicada e feita somente sobre o manequim, o que na Seiencia é boje uma Yer-
dadeira irrisão: nessa Sala de Maternidade deverão ser recebidas não só as mulheres
que se acharem já próximas ao trabalho do parto, mas também outras que esti-



primeira importância na pratica, assim como o o som duvida o estudo e em-
da auscuitaeãoobslctrieal, objecto que tem fornecido matéria para obras especiaes

Europa, e que entre nós quasi que passa desapercebido. O meio de remediar1 
or certo íiuc não depende dc nós; é uma creação dispendiosa, e cuja
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verem em diversos períodos de gravidez, para quo possíío assim os alumnos oxer-
cilar-so na apreciação, por meio do togue, das modificações que ocolio do utero apre-
senta nos differentes mezes da gestação, conhecimento este indispensável ao ensino e
de
prego
na
esla falia p
realisação pertence ao Governo; o que nos cumpre e a demonstração das causas que
se oppõc ao progresso do ensino pratico na Faculdade de Medicina da Bahia. A ac-
quisição da propriedade contígua ao edilicio da Faculdade ( que já se traia de levar
a cíTeito ) podcxria dispensar algumas das salas, que hoje servem para as Aulas, para
ahi cstabelcccr-se a enfermaria dessas mulheres, cuja manutenção ficaria a cargo da
Santa Casa da Misericórdia, precedendo um contracto entre esla c o Governo, que
certamente se não ha de negar a estabelecer um credito para um fim tão útil.

O estudo da parte toxicologica do Curso de Medicina Legal já possuc hoje algumas
das condições necessárias ao seu adiantamento, lia um preparador destinado espe-
cialmenle'ás demonstrações da analvse medico-legal, sob a direcção do respectivo
Lente, o é de crer que este importantíssimo ramo do ensino medico adquira em
breve entre nós o desenvolvimento cm que se acha em outros paizes. O ensino da
Pharmacia Pratica, cujo adiantamento nestes últimos tempos é cm grande parte de-
vido á intelligente direcção do Sr. Manoel Rodrigues da Silva, ha de indubitavel-
mente alcançar grande progresso logo que a Ofíicina Pharmaceutica fôr conveniente-
mente estabelecida.—O ensino das Clinicas, já muito melhorado em sua organisação
he susceptível ainda de grande melhoramento, porém esse incompatível com a pe-
quenhez das nossas enfermarias por demais acanhadas, c pobres de casos impor-
tantes, exigindo sobretudo um vasto e variado campo para as observações semeo-
lógicas e therapeuticas, assim como para o estudo da Cirurgia pratica, não pôde
deixar de vir mui lenta e diííicilmente. Quando possuiremos nós as Clinicas espe-
ciaes de certos ramos importantíssimos, como sejão o ophlalmologi.co, o das moles-
tias de pelle, o das do utero, &c? Quando se ha de observar e apprender praticamente
o variado tratamento therapeulico e hygienico das aflecções mentaes entre nós, onde
os infelizes privados do uso da razão ainda vegetão cm immundos c humidoscubi-
culos horríveis de ver, onde a luz penetra a custo, e o ar é constantemente vicia-
do?!... Quasi que com razão se poderia inscrever na entrada dessa estância tenebrosa
a legenda do Inferno de Dante, porque pouca esperança deve haver de que esses
desvenlurados possão ahi recobrar o gozo das faculdades que tanto ennobrecem o
homem.

A creação dos Chefes das Clinicas, assim como a dos Internos, já foi hum grande passo
no progresso do ensino ; porquanto ás attribuições que a lei lhes marcou se acha li-
gado o aperfeiçoamento, c regularidade do estudo clinico, sendo da maior conve-
niencia porém que nas autópsias feitas nos casos de morte por certas lesões impor-
tantes se não deixe de preparar as peças anatomo-pathologicas, que deverão formar
um gabinete importante para o futuro, podendo ( emquanto não houver grande
numero) ir-se as addiccionando ao Gabinete Anatômico que já possuímos: por esta
fôrma será completamente observado o art. 273 do Regulamento Complementar, e o
ensino muito ha de lucrar. E' dc esperar que com o auxilio do Governo no que
delle depende, e com a boa vontade cia nossa parte, em breve dcsappareção as dif-
ficuldades, e não teremos nós então qiífi invejar nesse ponto as grandes vantagens
que o ensino medico oíTerece cm outros paizes.

Ao terminar este trabalho que já vai um pouco estirado, não quero deixar de
lembrar a conveniência que haveria, para o ensino, em satisfazer quanto antes o qug.
já se acha disposto no art. 13 dos Estatutos sobre a viagem que deve ser feita em
cada triennio por hum Lente ou Oppositor não só á Europa, mas igualmente pelo
Brasil que, oíTerccendo hum campo vasto para investigações scientificas, principal-
mente no que diz respeito á Botânica, áMineralogiae ao Estudo Zoológico, hadene-
eessariamente produzir os melhores resultados, contribuindo em muito para enriquecer
o nosso pobre Gabinete de Matéria Medica pela acquisição de muitas plantas brasi-
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loiras, que analysadas convenientemente podem vir a prestar um grande auxilio á
Therapeuliea. As repetidas visitas que houverem de ser feitas pelos nossos Jovens
Professores á Europa, onde a Sciencia mio pára c os mettiodos densino inclhorfio
todos os dias, deverüo constituir igualmente um grande elemento para o nosso pro-
grosso scientilico, principalmente nos ramos Cirúrgico, c Acccssorio. Ainda bem que
para alli já deve partir este anno um nosso distineto collega o Sr. Dr. Mariano
do Boinfim, que solicitou, o obteve dc S. M. I. uma licença para ir á Europa com
o fim de adquirir conhecimentos mais profundos nas matérias da Secção a que per-
tence.

XII.
íi

Aqui dou por finda a minha missSo, cujo máo desempenho sou eu o primeiro
a reconhecer, animando-me somente a esperança de que algumas dessas idéas quo
ahi deixo mal esboçadas, um dia melhor desenvolvidas por intelligencia mais com-
potente, o esclarecida, posso vir a prestar alguma utilidade real ao ensino da Me-
dicina nessa Faculdade, a qual, como bom filho, desejo vôr elevada ao mais subido
gráo de adiantamento e de gloria.

Bahia 1.° de Março dc 18G0.

Dr. Antônio Januário de Fama,

Lente Substituto da Secção Medica.

Approvada unanimemente pela Congregação da Faculdade de Medicina no dia
1.° de Março de 1860.

Prudencio José dc Sousa Britto Cotegipe,

Secretario.
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Bahia e Faculdade de Medicina 15 de Dezembro de 1859.-Prendo JM ia Sousa Bruto Cotcjipe, Secretario.
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A influencia da Instrucção Publica hc por sem duvida reconhecida por todos
aquelles quo offeiçofio o pendor de suas intclligencias as cousas do Estado, e levao a
mente na continua preoecupação do desenvolvimento progressivo das sociedades, b de
feito ella tem sido a immorredoura luz que, espancando as trevas do erro, desvenda a
verdade, c delinea a rola da Viagem da civilisaç&o.

A inslrucçíio, tão necessária á vida do espirito como o ar a vida do corpo, encerra
dentro em si hum manancial tão fecundante que nao pôde deixar de merecer os cm-
dados os mais dedicados dos homens que o povo escolhe para a gestão dos negócios
públicos. .

Desfarte pois a sua importância toma maior incremento h proporção que os
horisontes aclarão-se, c se tornao patentes as metas longínquas do desconhecido. L
essa importância que se alarga de espaço a espaço, de instante a instante exige por
certo que seja contada a sua historia tão fecunda de resultados, tão cheia de glorias.

Foi esta verdade reconhecida e bem aquilatada pelo legislador, quando compre-
hendeu nos Estatutos, que regem esta Faculdade, a disposição que nos ordena relatar
annualmente em huma Memória os factos acontecidos nas Faculdades, ou antes
escrever a historia interna e externa das Faculdades de Direito em cada anno iectivo:
trabalhos que devem constituir os diversos elos de nossa Instrucção Publica; docu-
mentos que os nossos suecessores buscarão com curiosidade quando mais tarde as
seiencias avullando houverem altingido o gráo de importância, que lhes he devido.

Dignastes-vos, Senhores, incumbir-nos de tarefa tao árdua quão honrosa, c senti-
mos que a escassez de nossos conhecimentos, e a exiguidade de nossos recursos nao
consintão que levemos ao cabo tão nobre encargo com a proficiência que exigiria esta
illustre corporação. t . ~. ., . ...

A historia do desenvolvimento consecutivo dos estudos do Direito he huma lição
nroficua para todos os homens, que no complexo intrincado das questões que suscita
esta vasta sciencia, encontrarão sempre para os problemas, que agitão as sociedades,
huma solução que satisfaz a intelligencia e pacifica o coração. O Direito he por sua
natureza a sciencia mais apta a robustecer os povos, e empuxar ao progresso a huma-
nidade, porquanto he do conhecimento bem firmado do Direito que depende a esta-
bilidade das relações, que constituem a associação humana. He pois de mister que
reunamos todos os elementos de adiantamento desta sciencia, e curemos, por todos
os meios, de fazer com que se enraize o seu estudo, e respeitem-se seus dictames.

Ehe levados desta crença, convencidos desta necessidade que julgamos nos corre
a obrigação de aventar, de envolta com a narração fiel dos factos, algumas ideas que,
nos parece, deverão produzir benéficos resultados para o estudo do Direito nas nossas
Faculdades . ...

Os fruetos obtidos desde já são patentes a todos os olhos, e estes augmentar-se-luao
se a nossa organisação de estudos consentisse maior aprofundamento da sciencia.

A separação das Faculdades em dous ramos differentes, em seiencias sociaes c
seiencias propriamente jurídicas, já tem sido demonstrada, e os distinctos Collegas que
nos hao precedido neste empenho se tem feito cargo de cabalmente proval-a; mas
esta necessidade se faz sensível todos os dias e póde-se afflrmar com toda a affouteza

que desta separação depende o maior aproveitamento das matérias idas em nossas
Faculdades. Por esta forma crescendo o tempo empregado no estudo das seiencias
jurídicas (pois que só para estas devera o curso constar de cinco annos) podenao seus
diversos ramos ser convenientemente meditados. Então seria possível reahsar-se o im-

portante desideratum de professar-se hum curso completo de Direito Civil latno,
no qual o Estudante bebesse todas as noções fundamentaes das diversas matérias que
se comprehendem na nossa legislação peculiar; então estudar-se-hia convenientemente
o Direito das Obrigações, e o Direito das Acçoes que a brevidade do tempo nao per-
mitte examinar em todas as suas partes, com o devido esmero, sendo sensível o pre-
jüizo que dahi resulta. t , , ™-*írn

Por outra parte he claro que hum anno tão somente para o estudo do Direito
Romano he insuficiente, tanto mais quanto, sendo este ensino dadono Pnmc,r° a™°
do nosso curso, he manifesto que mingoão as habilitações ao estudante paraopoaer
abarcar na sua profundidade.
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Fora consequentemente preciso que, seguindo-se os passos das Faculdades das
nações mais adiantadas, que imitando-sc as tão proveitosas lições da Allemanha, ao
curso de Institutos, que serviria como que de pórtico para a penetração do edifício
tão magestoso, se junetosse hum curso de Pandectas, cm o qual se aprofundassem as
soluções de tamanha monta da Legislação Romana. O estudo do Direito Romano
demanda a attènção a mais pensada.do verdadeiro Jurisconsulto. Releva acerescentar
que mesmo aquelles, que entendem suíliciente hum único anno de estudo de Direito Ro-
mano, não podem contestar a summa inconveniência da Collação no primeiro anno dos
estudos.

Os cursos subsidiários que os Estatutos autorisarão poderião talvez preencher muitas
das lacunas que, de necessidade, surgem no correr dos nossos estudos; essa autori-
sação porém não pode deixar de ser illusoria, huma vez que o legislador não curou
de providenciar sobre os meios de tornar realisaveis semelhantes cursos, assegurando
assim a colheita que poderião dar. E realmenie a nossa organisação escolastica he
tal que começaríamos por não ter ouvintes das prelecções que intentássemos; além
de que o nenhum incentivo, que se dá aos trabalhos scientificos em nosso paiz, arreda
por certo da arena as intelligencias as mais valentes, as vocações as mais devotadas.

Os immensos resultados colhidos nas Universidades Européas, e principalmente
na douta Allemanha, pelos estudos históricos applicados ao Direito; a notável influen-
cia que tem alcançado a Escola histórica, não podem deixar de chamar a nossa attènção.
He força que abracemos o progresso em todas as suas manifestações, e nos ajudemos
de todas as luzes, para qne tornemos evidente a subida valia da sciencia do Direito
—elemento constitutivo de ordem, e garantia certa da liberdade.

A historia das instituições de hum povo he a chave de todo o progresso; o a
historia do Direito he por sem duvida hum de seus ramos mais férteis em consequen-
cias de palpitante interesse para os estados.

O estudo pois da historia do Direito Pátrio seria hum dos maiores benefícios para
as nossas Faculdades Jurídicas, e traria grande luz sobre o systema geral de nossa
legislação.

Diversas Cadeiras em nosso curso são sobrecarregadas de trabalho impossível de
preencher, como por exemplo a primeira cadeira do quinto anno; e mesmo se pôde
dizer que a classificação das matérias de ensino, segundo os nossos estatutos, não he
convenientemente systematisada.

Não proseguiremos, Senhores, no que levamos dito, embora muito mais tivéssemos
para apontar; o único desejo de prestar hum qualquer serviço, e a necessidade que a con-
sciencia nos impunha de dizer o que pensamos acerca destas questões, nós impellirão
a intentar taes considerações.

Em conformidade da Lei foi a nossa Faculdade aberta no dia primeiro de Março
do anno transacto, e a 15 do mesmo mez deu-se começo ás aulas superiores.

Nos diversos annos que constituem o nosso curso forão as differentes matérias
iidas por seus respectivos Lentes, salvas as modificações seguintes:

A l.a Cadeira do primeiro anno, de Abril até Setembro, no impedimento do
digno proprietário o IUm. Sr. Dr. João da Silva Carrão que achava-se na Assembléa
Geral Legislativa, foi lida pelo fallecido Dr. João Dabney d'Avellar Brotero; e de
Setembro em diante pelo lllm. Sr. Dr. Antônio Joaquim Ribas; :#

A 2.a Cadeira do segundo anno, de 2 de Julho em diante, foi lida pelo lllm. Sr.
Dr. Martim Francisco Ribeiro de Andrada;

A l.a Cadeira do quarto anno, do 1.° de Junho a 25 de Agosto, foi lida pelo lllm.
Sr. Dr. Antônio Joaquim Ribas;

A 2.a Cadeira do quinto anno foi lida pelo IUm. Sr. Dr. José Bonifácio de An-
drada e Silva.

No dia 1.° de Março tomou posse do lugar de lente proprietário da l.ft Cadeira
do primeiro anno o IUm. Sr. Dr. João da Silva Carrão.

Por Aviso de 29 de Outubro trocou o mesmo Sr. Dr. Carrão a l,a Cadeira do
primeiro anno pela 2.a do quinto, de combinação eom o Exm. Sr. Conselheiro Dr.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. *

Por Carta Imperial de 2 de Agosto de 1859 foi concedida a jubilação do Exm.
br. Dr. Anacleto José Ribeiro Coutinho. Este digno Lente deixou por certo saudosa
lembrança nesta' Faculdade que continuamente se ha de recordar das eminentes qualidades
que o adornavão.

Em conseqüência da vaga que effectuou-se por esta jubilação foi nomeado Lente
proprietário da 2.a Cadeira do segundo anno o lllm. Sr. Dr. Martim Francisco Ribeiro
de Andrada, que tomou posse em o dia 20 de Agosto.

?Y'-
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No dia 16 de Setembro tomou posso do lugar de Lente Substituto aquelle que
tuin a honra de fallar perante vós.

No dia 26 do Outubro tomou posso do lugar dc Lente Substituto 6 Wm. Sr.
Dr. Francisco Justino (lonçalves de Andrade.

O armo de 1859 registrou mais huma perda fatal para esta Faculdade com o
passamento do Dr. João Dabney de Avellar Brotero que exhalou o derradeiro alento de
huma vida téo brilhantemente trilhada, em o dia 1.° de Setembro. Dir-se-hia que a
fatalidade nos persegue! Hontem lamentámos a sentida morte do nosso distineto collcga
o Dr. Rodrigues dos Santos, c já tao de prompto nova magoa nos preme o coração.

O fallecido Dr. Brotero, cortado tão em llor ás vividas esperanças que o acalenta-
vão, tinha sabido grangear as geraes sympathias, e sua morte despertou inextinguivel
saudade. A dôr que causou tão infausto acontecimento he o maior elogio que pode-
mos fazer desse robusto talento que estacou cxsangue no meio da carreira atochoada
de gloria que o futuro lhe amostrava.

A Faculdade de Direito de S. Paulo cubriu-se de dó, e em signal de sua tão legitima
tristeza esta Congregação mandou que cerrassem-se as Aulas por tres dias, e tomou
luto por igual tempo.

No correr do anno transacto procedeu-sc a dous concursos em conseqüência das
vagas a que derão lugar o fallecimento do Dr. Rodrigues dos Santos, e a jubilaçâo do
Exm. Sr. Coselheiro Dr. Manoel Joaquim do Amaral Gurgel. O primeiro teve lugar em (S*
Maio,sendo o seu julgamento verificado a trinta do mesmo mez. A elle concorrerão os Drs.
João Theodoro Xavier de Mattos, e Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e .
Silva : forão ambos approvados.

O segundo concurso eíTectuou-se em o mez de Julho, verificando-se o seu jui-
gamento á 20 do mesmo mez. Concorrerão os Doutores Clemente Falcão de Souza
Júnior, e Francisco Justino Gonçalves de Andrade: forão ambos approvados.* Acha-se aberto hum concurso para preenchimento da vaga a que deu lugar a
jubilaçâo do Ulm. Sr. Doutor Ribeiro Coutinho. Estão inscriptos os Srs. Doutores
Clemente Falcão de Souza Júnior, e João Theodoro Xavier de Mattos.

Tomarão o Grão de Doutores cm Direito os Srs. Bacharéis Hygino Alves de
Abrôo e Silva, Aureliano Cândido Tavares Bastos, e Vicente Mamede de Freitas a 14
de Abril; o Sr. Bacharel Baltazar da Silva Carneiro a 9 de Junho, os Srs. Bacha-
reis Manoel Antônio Duarte de Azevedo, e João Carlos da Silva Maya a 4 de Agosto:-
o Sr. Bacharel Luiz Joaquim Duque-Estrada Teixeira a 13 de Outubro.

Durante o impedimento do Exm. Sr. Conselheiro Doutor Manoel Joaquim do
Amaral Gurgel que assumira a presidência desta Provincia, pela acertada escolha
que dc S. Ex.a fez o Governo Imperial para o cargo de primeiro Vice-Presidente
desta Provincia, no espaço que decorreu de 30 de Junho a 26 de de Setembro, exer-
cerão suecessivamente o lugar de Director interino desta Faculdade os Exms.
Srs. Conselheiros José Maria de Avellar Brotero, Clemente Falcão de Souza, Manoel
Dias de Toledo, e Prudencio Giraldes da Veiga Cabral.

Encerradas as aulas maiores a 15 de Outubro, de conformidade com as pres-
cripções dos nossos Estatutos, em congregação celebrada a 16 resolveu-se que os
quatro primeiros annos fossem examinados por dous Lentes, e o quinto por tres,
visto dar-se carência de Lentes. Forão examinadores os Srs. Lentes que lerão as
matérias. *;

No quarto anno examinou também o Doutor Andrada Machado, no impedi-
mento do Exm. Conselheiro Veiga Cabral, e assim também no terceiro anno, já por
suspeição declarada do Exm. Conselheiro Doutor Dias de Toledo, já por impedimento
do Exm. Conselheiro Doutor Pires da Motta.

O resultado dos actos nas aulas superiores foi o seguinte:
No 1.° anno matricularão-se 126 alumnos, forão approvados plenamente 123,

perderão o anno 3; no segundo anno matricularão-se 116, forão approvados plena-
mente 107, simpliciter S, perdeu o anno 1; no terceiro anno matrteularão-se 81,
forão approvados plenamente 42, simpliciter 27, reprovados 5, perderão o anno 4,
e 3 deixarão de fazer acto; no 4.° anno, matricularão-se 53, forão approvados pie-
namente 52, deixou de fazer acto 1; no 5.° anno, matricularão-se 55, forão todos
approvados plenamente.

O movimento das aulas menores segue vereda de crescimento, quanto ao nu-
mero de examinandos, ao passo que é exiguo o numero dos matriculados nas aulas
preparatórias da Faculdade, sendo que a proficiência dos Professores da Faculdade, >
e o modo digno de louvores, com o qual cumprem seus deveres, deveria chamar maior
numero de alumnos á nossas aulas preparatórias.
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\ experiência tem provado que o moderno metliodo do proceder aos cxamca
he certamente inferior ao antigo; sua única vantagem he consentir maior numero de
exames. . __ .. ,

Conforme consta das Tabellas juntas nos mezes de fevereiro, c Março do anno
transado, nas diversas matérias, requererão exame 709 pretendentes, forâo approva-
dos plenamente 50, simpliciler 386, reprovados 109, não forüo chamados 55, levan-
iarão-sc do exame 16, c não comparecerão. 87. No mez dc Novembro requeião exa-
me 594, forão approvados plenamente 85, simplicitcr 251, reprovados 125, não
comparecerão 44, levantarão-se do exame 30, e não forâo chamados 59.

A Bibliotheca desta Faculdade nâo pôde prestar os serviços que delia se espera-
riâo, visto como he ella quasi inteiramente truncada, sendo para notar que cnUp as
lacunas verificadas, se deve contar a falta de huma collecção completa de nossa Lc-
gislação Pátria. Bica dc obras notáveis de Direito Ecclesiastico e Canonico, e prin-
cipalmentc de Theologia, he falha na parle que diz respeito ao nosso Direito Civil,
e geralmente mesquinha em todos os outros ramos da sciencia do Direito.

Fora de summa utilidade o preenchimento das lacunas existentes, a acquisieâo
das obras modernas de maior critério, e de algumas revistas judiricas, jornaes que
tamanha coadjuvação prestãopara o conhecimento exuclo do desenvolvimento sue-
cessivò dos estudos de Direito.

He actualmente Bibliothecario o Sr. Bacharel José Innocencio dc Moraes Vieira,
que tomou posse do respectivo lugar no dia 27 de Setembro de 1859. Serve o lugar
de Ajudante do tyíliotecario o Sr. Luiz Eugênio Horta Barboza, desde o dia 26 de
Março em que tomou posse.

Por Aviso de 13 de de Dezembro de 1S59 o Governo Imperial mandou cônsul-
tar as Faculdades de Direito sobre o projecto de lei de hypothecas.

Este passo dado pelo Governo Imperial he seguramente de immenso alcance;
elle revela por parte do Governo a vontade de cumprir o dever que lhe corre de
ouvir as opinões das corporações especiaes na matéria sobre qualquer projecto de
lei, afim de que semelhantes consultas seja:) a verdadeira base da lei, como
vê-se praticar em todos os paizes bem policiados.

Desvendamos ainda na deliberação do Governo Imperial prolífico germen de
hum brilhante futuro para as nossas Faculdades. E na realidade he tempo que se es-
tabeleça a unidade scientifica das Faculdades de Direito do Brazil; he tempo que
constituamos o corpo homogêneo de nossas doutrinas de tal arte que burilemos de
buma vez o nome da nossa Escola nos fastos da sciencia do Direito.

Congratulamo-nos pois com esta Faculdade pela tão honrosa missão que lhe foi
confiada, e cujo desempenho mostrará certamente que as Faculdades de Direito tomão
a peito offerecer com toda a consciência ao Governo Imperial o frueto de suas lucu-
brações e vigílias.

Praza a Deos que o Governo do nosso paiz prosiga na vereda encetada continuando
a lançar mão das providencias necessárias para que sejão elevadas a altura que lhes
compete as Faculdades de Direito.

Não terminaremos este trabalho sem dar os parabéns a esta Congregação pelo
apparecimento de huma obra scientifica de importância, sabida da penna de hum de
seus membros tão distinetos. Falíamos do tratado de Direito Administrativo Brasileiro
do Exm. Sr. Conselheiro Veiga Cabral. Obras desta natureza demandão huma funda
applicação das faculdades intellectuaes e hum estudo concentrado e seguido, e me-
recém as felicitações de todos os que são sabidos nestas doutrinas. Honra pois a V. Ex.
cujo amor á sciencia se faz tão manifestamente sensível; fazendo-o credor de maior
consideração.

Temos cumprido nossa tarefa; queira esta Congregação aceita-la tal qual he, pobre
de luzes, mas robusta de consciência. S. Paulo 1.° de Março de 1860.—O Dr. Antônio
Carlos Bibeiro d'Andrada Machado e Silva.

ApproYada na parte histórica. Em Congregação do 1.° de Março de 1860.—José
Maria de Avelar Brotero, Secretario.

S. Paulo 7 de Março de 1860.—José Maria de Aveilar Brotero, Secretario.
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Perderão o anno  3 14  

Tirarão Carta ll__.Ç__ Ü? ÍL
^ !

Doutorarão-se
li i ii

i —===== ¦

Secretaria da Faculdade de Direito da Cidade de S. Paulo 8 de Março de 18G0.
José Maria de Avellar Brotero, Secretario.
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MEMÓRIA HISTÓRICA ACADÊMICA

APRESENTADA

NA PRIMEIRA SESSÃO DO ANNO DE 1860

Á FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE
NA FORMA DO ANTIGO 16/j DOS .ESTATUTOS

PELO

DR. APRIGIO JUST1NIANO DA SILVA GUIMARÃES

•'.*

^Umtxmnm genitores. m
*':--.

*«7

Mui desfavoráveis erão para mim as circumstancias, (fiando VV. SS, me nomearão
para a apresentação da Memória histórica do anno de 1859. Ainda muito aturdido pela
luta que abri contra a fraqueza dé minha intelligencia para ganhar os vossos illus-
trados votos, tendo tido a honra de começar a fazer parte desta sabia corporação já no
fimdoannolectivo, e tendo sido por conseqüência, em todo o espaço anterior, mero
espectador, e espectador que dispunha apenas de uma attenção muito perturbada e
sobrecarregada, sabieis muito bem que eu era o menos apto para esta incumbência, vós
que acabaveis de ser meus mestres e meus juizes... :¦¦"

Quizeste-lo porém : carregai com as conseqüências do vosso acto. Nem da resgon-
sabilidade vos salvará ó meu silencio, quando a tarefa me foi iiTéumiiéa: -ha honfa^ique
não é licito solicitar, mas que também não é licito recusar; e demais tenho um facto
comigo mesmo de, salvo o caso cie muito patente força maior, nao recusa tarefa que
me seja detalhada neste Faculdade. y~XXiiX'X-

:'XX.X :;:'¦[
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¦
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Os trabalhos escolares do anno findo correrão na forma dos estatutos, sem que hou-
vesse alteração nos cònipendios e programmas de eüsteo, sal^o conâ refe^ão ao pri-
meiro anno, para o qual o compêndio de direito n^fowal de{ Sr. Ferrer foi proposto e
acceito.

Os exames de preparatórios nos mezes de fevereiro e março fornecem o quadro
seguinte :

¦¦>;>'
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j&m latimi
*

Approvados plenamente . . . . * • • • • • ^ alumnos
» simplesmente 27 • »

Reprovados  . . . 27 »"72 
.

Em francez.

Approvados plenamente #. . . . 19 »
» simplesmente 35 »

Reprovados SS. 30 »

84

£m inglez.

Approvados plenamente .......... 17 »
» simplesmente ..... . . . . 23 »

Reprovados '..*..'.. 22 »
6Í »

Em geographia.

Approvados plenamente .......... 17 »
» simplesmente ........ .19 »

Reprovados ...... y ....... . »

41 »

Em rhetorica.
*/

&&.¦ {-.7,\/ r

Approvados plenamente. . . . . ... . . . 17 »
» simplesmente . ... ... ... 41 »

Reprovados . . . . ........... 14 »

72 »

Um geometria.
• 'y, ¦. ¦¦iyPryi y~ ¦. " ,

Approvados plenamente .......... 20 »
» simplesmente. . . . . , . . . . 27 »

Reprovados. .:.-.¦ ..-'.., . . 29 »
""^**~***—"

76" »
1.4
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Em phüosophia.

Approvados plenamente. .......... 24 alumnos
» simplesmente ,. . 51

Reprovados  21"96

«
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O resultado no mez de Novembro foi o seguinte:

Em latim.
0?- ¦

Approvados plenamente; . . 35
» simplesmente.  . . 30

Reprovados....  7
72.

¦ 
'*.'./¦¦¦¦'

Em francez.
*

»

Approvados plenamente . . . • 39
» » simplesmente • 71%

Eminglez.

Approvados plenamente  24
» simplesmente .......... 51

Reprovados  21^
* 96

Em geographia.

Approvados plenamente .... .... . • • 10
» simplesmente . . . ... . • • • 47

Reprovados v • • • r _
60
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Em rhetorica.

i.
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aprovados plenamente .
» simplesmente

Reprovados . . . . *
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Em geometria.

Approvados plenamente '. 7 alumnos
» simplesmente •. . . 33 »

Reprovados 
60

»

Em philosophia.

Approvados plenamente
» simplesmente ......

Reprovados  . . .
a- . • a •••¦- ..

....

20 »
51 »
13 »
84 ))

.

Como vedes, senhores, estão quebradas as tradições da proverbial bonhomia dos
tempos antigos em matéria de exames preparatórios; todavia, pela observação que fiz,
digo que os resultados me parecem ainda longe do ponto desejável.-

Os mestres são bons, eu o reconheço, e buscâo obedecer á consciência ; mas o me-
thodo de ensino secundário é tal, que a benevolência torna-se justiça, e de benevolen-
cia em benevolência chega-se á imperfeição.

Para mim, senhores, o que ha de capital a pensar em matéria de instrucção é o
ensino secundário. D'antes pedia-se ao examinando muito pouco, hoje pecü-se de mais;
então e hoje por base o paganismo; então e hoje o vinho do erro, na phrase de Santo
Agostinho. Fénelon com á sua Salehfo, alatinidade com os seus desvarios paganicos!..E Fénelon gera o socialista, e nós gritando contra os socialistas! E a latinidade clássica
gera a indiferença, o materialismo, e nós gritando contra os materialistas! E do cias-
sismo pagão o que fica aos meninos ?— A impressão má, e nada mais... Appéllo paraas vossas consciências.

Não farei pois critica alguma ao ensino secundário nas bases actuaes, porque com
taes bases é elle para mim um monstro, que os retoques mais disforme tornarão ; não o
criticarei em suas bases, porque iria mais longe do que é licito, em attenção á natureza
deste escripto e ao nenhum direito, que tenho, de abusar de vossa attenção. Dou um
brado de alerta ás sentinellas adormecidas, e ellas que facão o seu dever.

Os professores do curso cie preparatórios forão desapreciados pela reforma, quandoos deixou na mesquinhez de ordenados em que vivem. Ha certas economias, pelas
quaes a posteridade votará anathemas aos nossos estadistas.

^Dizerao mestre — Viverásnaindigencia, se tomares ao serio o teu sacerdócio —
não será um attentado contra a sociedade, uma curteza de vistas deplorável ?

O que falta ao Império da Santa Cruz para tocar em um próximo futuro a meta de
sua grandeza? Religião e educação. Como comprehender-se pois tamanha mesqui-
nhez nos dous assumptos ? Deos dê ao Brasil governos que não resumão o lustre do
Império nos galões das embaixadas, e que, gastando milhares de contos com as commis-
soes scientificas volantes, desprezem menos as commissões scientificas permanentes,oxi &&cevàoúo& perpétuos.

Não fallo de vós, senhores, que não haveis deixado marear por esta consideração o
i.Zr



brilho de vossa missão • não fallo de mim, que entrando para aqui trazia um empenho
de honra com a minha consciência, uma divida para com Deos, empenho e divida que
vencerão, eu o espero, os obstáculos de menos apreço corn que nos circumdao....
Mas, para que consentiriijuc, quando algum mais fraco haja de um dia fallir, possa ai-
legar no tribunal da posteridade justificativas que o absolverão?

Perdoai-me a digressão: riscai-a, se quizerdes.
Fará a vaga que havia de substituto das cadeiras de latim, francez e inglez, foi

nomeado por decreto do anno passado o Dr. Francisco Pinto Pessoa, o qual ainda
não tomou posse.

O professor de historia e geographia, bacharel Manoel Ferreira da Silva, teve
uma licença de 50 dias, concedida pelo governo provincial.

Pelo grande numero de alumnos matriculados no curso de preparatórios, entendeu
o Evmü Sr. director nomear inferinamfente mais um continuo. A nomeação deu-se
na pessoa de Manoel Bruno Alves do Couto, e foi confirmada pelo governo imperial.

Antes de passar adiante, fallar-vos-hei dos edilicios em que se achão a Faculdade,
o curso preparatório e a bibliotheca: é assumpto repisado, mas que nunca sê-lo-ha
bastante.

Olinda, senhores, era para os cursos jurídicos do Brasil a representação das velhas
idéas portuguezas. Delia podia-se dizer, pouco mais ou menos, o que de Coimbra
disse o Sr. Francisco Freire de Carvalho, no seu Primeiro ensaio de historia litteraria
de Portugal .y—Cidade cuja população diminuta e bisonha era caracterisada pelavivacidade de centenas de estudantes. Ali, como acontece nas guarnições de praças,contrahia-se um espirito de corporação, formavão-se os primeiros enlaces da moci-
dade, e bem assim os seus primeiros princípios, e com elles recebião-se as primeirasidéas da profissão a que cada qual se dedicava: enlaces, princípios e idéas que têm
grande influencia por todo o decurso da vida. Era o pensamento de D. Diniz, que, na
phrase de Francisco Leitão Ferreira—retirava sua universidade de Lisboa, porqueera corte aonde os divertimentos com as familiaridades trazem comsigo nocivas dis-
tr ar ções.

No que fica exposto não haverá tanto de aproveitável que constitua um erro o aban-
dono de Olinda? Não, senhores, e permitti que por um pouco discuta o facto.

Paraphraseando para o caso proposições de um grande escriptor, direi: hoje, no
reinado da liberdade e fraternidade evangélicas, já não se trata de insular corpora-
ções, para dar-lhes um cunho exclusivo • cada um precisa de todos, como todos de
cada um ; tudo a final se prende como o A ao Z, o Gênesis ao Apocalypse.

Não que pretenda eu eliminar o bem entendido espirito de corporação; mas doisolamento que corporação sahirá ? Uma corporação egoísta e friamente orgulhosa desi própria, querendo tudo submetter, quer á força do braço, quer á da intelligencia:senão os phanseus de uma sociedade, salvo se ha uma cruz no alto da cadeira domestre, no topo da mesa do refeitório, na banca de estudo e no quarto de dormir...O bem entendido espirito de corporação porém, esse adquire-se e alimenta-se nomeio de uma grande população, porque uma grande população é o mais fecundolivro, iiecrescendo que um publico numeroso é o melhor guarda dos costumes.Senhores, eu dato da velha Olinda, e fallo do que observei/só do que observei...
O que perdemos com a mudança? Um espirito de corporação, por assim áizer,
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feudal, pura ganharmos, era Ioda a sua vivacidade, o espirito quo rege uma sociedade
livrí» rom a religião do Evangelho. . ? n * >_ o ^ ~# . ^.

OAJknm nao é uma corporação? E a Confraria do fíom-Conselho? E o Monte-Pio

Acadêmico? 6> •
E esses iornaes une sahem dos nossos bancos r
Conversei cem aquelles e com estes, li aquelles e estes. AL, nas sohdoes de Olinda,

comum feroz espigo de classe, havia soldados da cruz, e verdade; raas o socialismo

di_LSe desembaraçadamente nos corredores de S. Bento, e os discípulos de Platão
üiscuud bt uwtu . ^Viniín pr« Olinda imaeinavão corrigir as leis sociaes dep Fenelon, nensando que o mundo eia uiiiiua. »»>viU , .
D_T Deoois norem que osmancebos forão diariamente conler.i.do as theor.as com

esteei trò mái vasto, liverão medo da empresa, e se a idea existe, falta a coragem de

proclama-la. Quem não vê aqui um grande ganho de causa para a cmhsaçao do Brasil?
PE 

a publicidade que ali nos faltava, essa grande garantia do mestre e do discípulo,
í^scp erande estimulo para o mestre e para o discípulo. ,__¦•¦¦_'

PerdiSÍrae meus collegas*, o abusar lauto de vossa attenção. O abandono de Olinda

é vuloam ente tomado como Um fado de nenhum alcance proveitoso, lilho dasexi-
oencias das commodidades de meia «luzia de mestres; com os ligeiros apontamentos

que ahi deixo, chamo a attenção de muitos para as grandes razoes de conveniência do
Al

^Rec...«'porém onde collocárão a nossa faculdade? N'um casarão inferior em

commodos e condições hygienicas a qualquer dos nossos quartéis. Se chove, um lago;

se faz sol. um pequeno saíra sem oásis-, se venta, a tísica e a pneumonia ali perto:
omnibus para a Faculdade, como outr'ora para a academia jurídica.

i_ a publicidade? Caso notável 1 O nosso publico e hoje mais limitado do que o era

em Olinda. Ali ao menos os aetos do & anno acarretavão diariamente por mez e meio

um certo numero de ouvintes...» . . M
Escrevamo-lo, senhores, para que nos leia a alta administração do paiz.
Precisamos de casa com os commodos e as condições hygienicas. .
Para que o fim seja cabalmente preenchido, a Faculdade deve estar em situação

na qual seia fácil ao geral da população o visita-la.
No Hospício desperdiceis um grande estimulo para o estudante, uma grande justiça

nara o mestre que cumpre os seus deveres, e ura grande amparo para o que tiver ten-
dencias a menospreza-lo ; e sobretudo tirais ao instituto uma grande vantagem.-Pois
só deve freqüentar a Faculdade quem quizer uma carta? Aqui no Hospício nao inhibis
a este que ouça o curso de economia política, aquelle o de direito ecclesiashco, etc. I
Não obviais á mais louvável das curiosidades, a do estudo, com relação aos que nao

estão no caso de fazer o sacrifício do quinquenmo?
O que hei dito refere-se igualmente ao curso de preparatórios e a bibliotheca, que

se achão n'um outro casarão contíguo ao da Faculdade. _
Para complemento deste ponto, refiro-me ao que disse em sua Memória o br. Di.

J. A. de Figueiredo.

Começarão os trabalhos do anno lectivo sob a.illustrada direcção do Exm° Sr. barão

de Camaragibe. . *¦ • • v. _¦•
Tendo este de tomar assento na assembléa provincial em o Io de março, toi substi-

tuido no ultimo de fevereiro pelo Sr. Dr. Bandeira de Mello, por estar com licença o

Sr conselheiro Autran. ...... ..-i c. r. d...
Apresentando-se este a 12 de abril, e achando ainda a interinidade do Sr. Dr. «an-

1. k
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deira de Mello, por estar na presidência da provincia o Sr. barão deCamaragibe, as-
sümio a direcção, e*exereeu-a até 23 ctèsetembro, dia em que, por entrar no gozo de
nova licença, restiluio-a ao Sr. Dr. Bandeira de Mello.

Este, a 13 de outubro, passou-a de novo ao Sr. conselheiro Aulran..
A final entrou em exercicio o Sr. barão de Camaragibe.
Por mais reconhecido que seja o zelo das interinidades na nossa Faculdade, sao

sempre interinidades, cestas tem tradições que jamais se hão desmentido. A variação
na pessoa do chefe de uma corporação é sempre damnosa.

Na congregação do Io demarco forão assim distribuídas as cadeiras:

Io ANNO.
Y «•*

Primeira cadeira, Sr. br. Bandeira Filho, na falta do Sr. Dr. Figueiredo, ausente
com parte de doente.

Segunda, Sr. conselheiro Cunha e Figueiredo.

2° ANNO.

Primeira, Sr. Dr. Henriques de Souza,
Segunda, Sr. Dr. Villela Tavares.

3o ANNO.

Primeira, Sr. Dr. Loureiro.
.__.Segunda, Sr. Dr. Ferreira de Aguiar.

4° ANNO.

Primeira, Sr. Dr. Nuno.
Segunda, Sr. Dr. Bandeira de Mello.

5° ANNO.  ,

Primeira, Sr. Dr. Henriques de Souza, na falta do Sr. Dr. Paula Baptista, que se
achava na assembléa provincial.

Segunda, Sr. Dr. Bandeira de Mello, na falta do Sr. conselheiro Autran, que se
achava no gozo de licença.

Terceira, Sr. Dr. Vicente Pereira do Rego#

Esta distribuição foi logo depois alterada, já pela ausência dos Srs. Drs. Cunha e
Figueiredo, Villela Tavares e Ferreira de Aguiar, que tinhão assento na câmara dos
Srs. deputados, já pela cessação do impedimento dos Srs. Drs. Autran, Paula Baptista
e Nascimento Portella (também este estava ausente por oceasião da primeira distri-
buição, como membro da assembléa provincial).

Assim pois :
Apresentando-se a 5 de julho o Sr. Dr. Figueiredo, tomou conta de sua cadeira até

o fim do anno lectivo.
Apresentando-se a 5 de maio o Sr. Dr. Nascimento Portella, supprio a falta do Sr.

conselheiro Cunha e Figueiredo,
i. 4
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OSr. Dr. Viltela Tavares foi substituído pelo Sr. Dr. Loureiro, que ficou accumu-
lando do dia 21 de abril avante. •

Ao Sr. Dr. Ferreira de Aguiar, que regeu sua cadeira ate 23 de maio, substi tu io
o Sr. Dr. Nuno, que accumulou de 25 do mesmo mez avante.

Apresentando-se o Sr. Dr. Paula Baptista a 5 de maio, e o Sr. conselheiro
Autran a 12 de abril, entrarão nas mesmas datas na regência de suas cadeiras.

Finalmente, com a presença do Sr. Dr. Figueiredo ficando dispensado da primeira
cadeira do primeiro anno o Sr. Dr. Bandeira Filho, foi designado para a do terceiro,
até então accumulada pelo Sr. Dr. Nuno.

Ainda no fim do anno derão-se algumas alterações:
Tendo-se apresentado o Sr. Dr. Ferreira de Aguiar a 21 de setembro tomou conta

de sua cadeira; e havendo entrado como lentes substitutos a 16 de setembro, o hu-
mude autor desta Memória e o Sr. Dr. Pinto Júnior, foi este na mesma data desi-
gnado para a segunda cadeira do segundo anno, que regeu alé o encerramento das
aulas por moléstia do cathedratico, e aquelle a 23 do mesmo mez para a segunda do
5° anno, que regeu até 13 de outubro.

A moléstia do Sr. Dr. Vil leia Tavares prolongou-se até dezembro, época em que
apresentou-se.

O Sr. conselheifo Cunha e Figueiredo, fechada a câmara dos Srs. deputados, per-
maneceu na corte com licença até o encerramento dos nossos trabalhos.

Os impedimentos e ausências são de todas as corporações; mas quando, como no
anno pretérito, as mudanças e variações multiplicão-se em corporações como a nossa,
póde-se dizer, sem temor de errar, que em geral o ensino soffreu.

Fallando dos concursos, senhores, deixarei em silencio muitas observações que me
acudião á penna...., e escusado é dizer-vos porque.

Uma observação porém farei, por honra da corporação a que hoje pertenço.
Eu quizera, senhores, como medida salvadora da pureza do nosso sacerdócio, que

as votações em nossos julgamentos fossem nominaes, declarados os votos nasactase
termos.... 0 escrutínio secreto poderia ser boa cousa em outros tempos ; mas hoje
não condiz elle com o systema moralisador da publicidade. Sobre escrutínio secreto
subscrevo ás idéas de Armand Marrast, applicando-as á nossa posição.

O voto deve ser publico, como o reclamão as mais simplices noções do bom senso,
como o exige a moral. Tanto mais alta é uma posição, quanto mais obriga; na razão da
influencia, que se exerce sobre os grandes interesses, estão os deveres para com aquel-
les a quem esses interesses respeitão. O segredo só favorece a corrupção ; o que fal-
lou em uma discussão, não occuMará o seu voto; o que tem a coragem deseu pensa-
mento, e só obedece á sua consciência, jamais disfarçará o que a sua consciência lhe
inJsf ira. A franqueza dá novo realce á dignidade ; e a dignidade e a franqueza tornão os
eostiffiies pufelicos mais puros- e mais tolerantes.

Não serão verdades as proposições que ahi ficão ? Não será certo que a respón-
sabilidade individual é o apanágio da coragem e nobreza de sentimentos, e as trevas
dè escrutínio com a responsabilidade collectiva o irrisório amparo da cobardia e mui-
tas vezes da corrupção ? - l

jrriso^ comvosco mesmos. Aqui, n'uma corporação de homens
de coração, do que tem servido o escrutínio? Cada um tem a segurança da própria

i. d
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consciência ; o escrutínio corre hoje, e ámanhãa os votos são sabidos, porque ninguém
fez myslerio do seu*.... ...

Peía minha parle, senhores, declaro que o escrutínio será sempre, para mim uma
mera formalidade.

Feita esta reflexão, nada mais, bscrvarei por esta vez sobre os concursos; passarei a
relatar (isque se derão no anno íindo. ,,,,001

0 Sr. Dr. José Bonifácio de Andrada eSilva foi removido pata al<aculdadedob.Paulo;
passou a catliedraiico o Sr. Dr. Vicente Pereira do Rego, e na fôrma dos estatutos
o prazo foi marcado para a inscripção dos pretendentes ao preenchimento da vaga.
O prazo de seis mezes, abortou 10 de julho de 1858, foi fechado a ide março,

. ainda na fôrma dos estatutos, porque o seu linal prefixo aconteceu nas férias. (Di§o
na formados estatutos, conforme a intelligencia que então se lhes deu, aliás contraria
á outra anterior, isto é, considerando-se o começo dos trabalhos da Faculdade no lu de
março, e não a 3 de fevereiro : um aviso do governo restabeleceu a primeira mtelligen-
cia.) Tres pretendentes apresenlárão-se; as provas começarão a 10 de março (porque
as férias da semana santa forçarão a que houvesse demora no dar os pontos, pois
aliás o prazo seria de io dias em vez de 30), e os tres candidatos forão apresentados
ao governo imperial na ordem seguinte:

i,° Sr. Dr. João José Pinto Júnior.
2.° Dr. Aprigio Justiniano da Silva Guimarães.
3.° Sr. Dr. Francisco Pinto Pessoa.
Havendo fallecido o Sr. Dr. Joaquim Villelade Castro Tavares, e passado acathe-

draticoo Sr. Dr. Braz Florentino Henriques de Souza, abrio-se concurso, os mes-
mos forão os candidatos, e a mesma a ordem da apresentação. As provas do concurso
começarão a 20 de junho..

Outra vaga deu-se com o faüecimento do Sr. Dr. Manoel Mendes da Cunha Aze-
vedo, tendo accesso o Sr. Dr. José Antônio de Figueiredo, e foi posta a concurso
a 4 de março ; mas, verificando-se a 4 de setembro a falta dos editaes nos oito ul-
timos dias, editaes que exigem os estatutos, o director interino o Sr. conselheiro
Autran julgou mais acertado sobr'estar e consultar o governo sobre o incidente, o

que deu em resultado que as provas do concurso vierão a finalisar a 29 de de-
zernbro. . ¦

Forão candidatos os Srs. Drs. Tarquinio Braulio de Souza Amaranto, e Francisco*
Pinto Pessoa, os quaes forão apresentados ao governo imperial na ordem em que os
escrevi. .

Foi o ultimo trabalho da Faculdade, que encerrou-se a 30 de dezembro.
Da lista de apresentação feita em fins de 1859, e que vos foi relatada na Memo-

ria anterior, foi escolhido por decreto de 7 de janeiro de 1859 o Sr. Dr. João
Capistrano Bandeira de Mello Filho, que tomou posse a 15 de fevereiro.

Dos dous primeiros concursos de 1859 , a escolha recahio sobre o Sr. Dr. João
José Pinto Júnior, e a pessoa que vos falia. Ambos por decreto de 20 de agosto,
ambos com posse de 16 de setembro, cabendo-me desta vez uma indevida preceden-
cia pela circumstancia material de ser o meu diploma um dia mais antigo.

O ultimo será tópico da Memória seguinte.
Havendo fallecido o continuo da Faculdade Bernardo Joaquim de Azevedo, toi

por portaria de 4 de fevereiro interinamente nomeado José Elias de Vasconcellos,
que tomou posse no dia seguinte. A nomeação foi confirmada pelo governo
imperial.

1.4
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j Três actos de defesa de theses derão-seem 1859. Candidatos os bacharéis Joaquim
Ignacio Alvares de Azevedo, Manoel Moreira Guerra, e Tarquinio Braulio de Souza
Amaranto. Os dous últimos receberão o gráo de doutor.

Apezar do muito que tenho pensado a respeito, ainda não me foi pQssivel acer-
tar, senhores, com a razão que levou o nosso legislador a dispensar o concurso de
toda a congregação para a approvaçãodo doutorando, limitando a quatro a faculdade
de conferir o mais alto gráo acadêmico, ou de nega-lo. Digo a quatro, porque quatro
votos bastão para approvar ou reprovar.

Os actos do anno leclivo começarão a 26 de outubro, e para elles fez-se a seguinte dis-
tribüição de lentes:

Primeiro e segundo anno, os Srs. Drs. Henriques de Souza, Figueiredo, e Nasci-
mento Portei Ia.

Terceiro, os Srs. Drs. Loureiro, Ferreira de Aguiar, e Bandeira Filho.
Quarto, os Srs. Drs. Bandeira de Mello, Nuno, e Pinto Júnior.
Quinto, os Srs. Drs. Autran, Paula Baptista, Pereira do Rego, e o autor desta

Memória. *
O quadro do movimento das aulas é o seguinte :

Io ANNO.

wfft Matriculárão-se . . .... ... . . ...
Perderão o anno. ... . . .• . . . . .i?- Ficarão preteridos . . . . . . . ... ...
Fizerãoãcto [inclusive quatro ouvintes, que obtiverão dis-

pensa legislativa). ...
Approvados plenamente.

» ' "simplesmente.
z '¦,'•.'•-_<.*!

:7 ZiZ^ 'M

S H?P sb

! ¦. ;v '„' 
)~\ (\ mV.

provados
%mh\ iih - f-iwuífl Stores 9b ommmk&l^ tvhfj

* . 21 ANNO."êtíB d È^n¥m§íàÊ-nkzsfWy'-QBi3'OD ^}ivl m fno ¦ .

Matriculárão-se... ,'_;¦ .. . ,/ . . .
' 14 - l \ f ^*-_ í f - C . I l i li Í ** ' 'í M 1 '! í í íPerderão o anno. y • • í • , *• •

--?..-/-•4--: .¦•-.. ¦ .-«,-- íl ;í.BOífíO:> . •¦inj>F ic?.rao preteridos . . . , .,... \. .
JH ízerao acto. . ; .-'.* . ....
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•BI)>
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Approvados jplenámentc. .
>> simplesmente 4

Keprovados . . .; . . . .
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Fizerão acto (inclusive um ouvinte que obteve dispensa).
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Approvados plenamente. . . ...,;,. . • .• • * »! 85
simplesmente . . .... . . . 20

Reprovado . . . . 4 . . . . . ... . i 1
l!" ,: V, • *: .

I :' a
! , tf

4o ANNO.
•¦¦ 

¦¦ 

tf ..,¦.. ¦'...¦¦

Matriculárão-se . . . . U . . ... . 78
Perderão o anno  .... 2
Ficarão preteridos 2
Fizerão acto  74
Approvados plenamente . . . . . . ... 67

» simplesmente. . . . . . . . .... 7
m>

5° ANNO.

.*• •" .

-

79
2

77
76

Matriculárão-se. . .
Perderão o anno
Fizerão acto. . . .
Approvados plenamente.

» simplesmente .

Como vedes, também aqui quebrárão-se os estylos : 22 reprovações e 56 approva-
ções simplices, eis um facto sem antecedente nos nossos annaes!

Não digo —por honra nossa; por bem do paiz é necessária a repetição do facto, e
tapto, que se torne elle regra geral. Que justiça fazemos ao talento e ao estudo, quando
conferimos o mesmo prêmio á incúria eáinaptidão? , ; i ;í f i..,:

Passou em julgado, para estudantes e não estudantes, que o 5o anno ten foros e
privilégios de intangibilidade. Na verdade, a presumpção é que o moço. que pôde .
ahi chegar, está no caso de bacharelar-se 5 mas qual a theoria justificativa de que a
presumpção não ceda á verdade?

A presumpção vem de que o estudante está munido de grande numero de idéas,%
com os hábitos de estudo adquiridos, cornos brios dográo que se approxima; entre-
tanto o façto desmente a presumpção. gièjjontei*

Poucas, muito poucas excepções feitas, os estudantes do 5o anno nem pi oeurão os
compêndios; e tal é o contagio domai, que, como eu, tereis visto estuda ates exem-
plares precipitarem-se no 5o anno até o ponto do esquecimento dos litros \ |

E para os estudantes do 5o anno os lentes tornão-se como assalai-iados seus, que só
vivem para lhes dar o gráo! ^~~n ; , i'" , ,E os nossos collegas cathedraticos desse anno fazem um triste papel de pregadores
no deserto, de juizes cujo julgamento é previamente sabido e inalterável 1

Acabemos com isto, senhores. O 5o anno é ornais importante, porque é a chave
daabobada; o o° anno reclama maior somijia de esforços, porque é o mais pesado : o
bom senso está dizendo que a immunidade no 5o anno é a perda delle para o estu-
dante, é um grave damno para a sociedade; a lei é por nós, porquesuppoe (enem
podia deixar desuppôr) espheras negras no 5o anno, e tanto, que inhibe de doutorar-
se o que tiver merecido uma dessas espheras.

. :|jj lj? ¦ tf-' í ' [ \ > ¦ ¦¦ f' J - í *t^-- Xí*'-* *•*
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Não fallo do que vi cm 1859 ; ò que digo agora, le-lo-hia dito, quando deixei os ban-
cos da academia de Olinda. .

Proponho ao legislador um meio para luzunento dn justiça, c para eorrecçao do es-
tudante, correcção que fa-lo-ha dobrar de esforços desde o primeiro d.a.

Dar cartas iguaes, ao que desde o primc.ro d.a eslorçou-se, e ao que nor entre as
svrtes do desalento è da incúria veio a final cobrir-se com a misericordiosa bandeira da
regra geral do 8« anno, não será uma injustiça? Qual a d.flercnça? Qual a razão de
68 

Òual é o supremo dcsideratwn do estudante de hoje ? Carta limpa, como elles
dizem Pois bem: constitua-sc a carta do estudante como a le dc officio do soldado,
seia nella contada toda a sua vida, incluído o curso de preparatórios Assim terá
cada carta seu cunho próprio de força moral-, haverá um forte estimulo^ para o estu-
dante desde o primeiro dia; o esforço terá sua legitima coroa- ja nao será so o
5' anno aterra da nromissão; e finalmente, x.m&carfa limpa, que e hoje a regra geral,
a que ninguém liga importância, será então uma rara excepção, uma bella coroa para
o talento e o estudo, e a mais legitima presumpção em favor de seu dono.
..... .

t *

No dia 16 de dezembro teve lugar a collação do grão de bacharel. .
Por um pequeno incidente, delator da verdade do que vos reflexionei sobre o

5° anno do direito adquirido com que se suppoem os estudantes deste anno, e obvia
a necessidade de uma pequena alteração dos estatutos, por bem da boa adminis-
tração, e da nossa força moral. ,. *

Porque o orador do 5o anno não fará, como o doutorando, o seu discurso antes
da collação do gráo. concluindo por pedi-la? Sobre ser isto mais lógico, evita que
segunda vez ouçamos em face a critica pungente do ensino, feita por quem acaba
de recebê-lo; e que vejamos com direcção a nós uma invectiva irrisória, isto depois
da collação do gráo, quando a penalidade, que nos resta, é também írnsona....

' Eu sou do ensine livre, senhores< mas lambem soa da força moral dos mestres,

principio útil não só á intelligencia como ao coração dos discípulos. Para isto, cada
um no seu posto, e a balançada justiça na mão... Se isto fazeis, como eu vejo, se-

james rigorosos, que o triumpho será indubitavelmente nosso, e comnosco tnum-
nhará a sociedade;!!i'' "fíl y kí^ _

n O nosso collega e meu illustrado mestre, o Sr. Dr. José Antônio de tigueireoo,
fallou-vos, senhores, em sua sabia Memória sobre o anno de 1856, fallou-vos sobre
as associações acadêmicas Atheneu, Monte-Pio e Confraria do Bom-Conselho, e sobre
os jornaes dos estudantes, de fôrma tal, que eu seria um néscio, se quizesse repetir

por outras palavras o que ali ficou dito. :\'§.. 
Consignarei atpenas que os jornaes continuarão no anno lindo, presidindo sempre

a cruz, animados sempre do espirito de evangélica propaganda, que ha de salvar o
mundo; que a Confraria do Bom-Conselho celebrou a sua festa com a mesma pie-
dadé; que o Mkmev] apezar de um pouco languido, publicou o seu jornal, e ce-
;lèbrtíu com brilhantismo à sua sessão '¦ magna, em qne teve a feliz idéa de collocar
na cadeira presidencial o Sr. Br. Figueiredo para indicar os caminhos do Evan-
^èlbo nasciencia do direito.'
™*$^ji^^Piô^^ morreu... Foi-se por ventura a flor mais perfumada, a da
caridade? Desgraça nossa, se assim acontecesse ! A não ser antecipar assumpto dos
dóminios de 1860, annunciar-vos-hia que o Instituto Pio Litterario, que nasceu

i. 4
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á sombra do Monte-Pio Acadêmico, uhi ficou por força natural das cousas substi-

tuindoao seu progenitor, aerumulnndo as tarefas, abrangendo curso preparatório 
e

curso iuridico, estabelecendo cm bas<>s mais amplas o pacto da caridade, da caridade

que não conhece linhas divisórias, que estende a mão a adultera, que recebe o pu-
caro da Samaritana, que do alio da cruz ora pelos crucificadores!...

Senhores, eu tenho fé na nossa mocidade! Tanta fé, que, se o luturo desmentir-
me, terei a franqueza de bradar bem alio: A culpa foi da geração velha, loi das
instituições, foi dos mestres!

Não farei a critica do nosso actual regimento, não fallarei das conimbricenses
coerções, protesto enérgico contra as idéas e a civilisação de hoje. São taes as re-

pugnancias do meu espirito aos aeluaes estatuto?, que para expô-las lana um tratado,
iria de artigo em artigo. Ora, não sou lão néscio, que faça tão grande estorço para
pregar no deserto... '

Demais, o que eu poderia dizer, já. tem sido mais ou menos dito; os estatutos

pendem do corpo legislativo, neste temos collegas ncsos, e elles farão o seu dever.
Aventurarei apenas ligeiras reflexões sobre um ou outro ponto.

Ha mais de um anno consultou esta Faculdade ao governo imperial sobre a con-
veniencia de ser extineto o biennio do 1° e 2» anno, ficando fixos em suas eadeiras
os respectivos lentes; a cargo do lente do 1" anno—Direito natural, internacional e
diplomacia, e do lente do 2o—Direito publico e constitucional.

0 governo imperial não deu solução, e a meu ver não pôde da-la, porque
não sou dos que proclamão as subdelegações legislativas, e muito menos as

perpétuas. E pois se consigno aqui esta, como outras idéas, e para que ella seja con-
siderada pelo corpo legislativo. >' a-,

Temos se não estou olvidado, a actual pratica de Coimbra, que allcgo, ja que _
tão conimbricenses são os directores do nosso ensino;- acerescendo- que na torma

proposta attende-se ao grande principio da divisão do trabalho, podendo os lentes
em questão melhor aprofundar seus estudos, e havendo mais regularidade na ex-

posição das matérias dos ditos annos. a; a ,,a a fe ipímo* mi
Um nosso collega de S. Paulo impugnou a idéa, porque o estudo da sociedade

deve preceder o das leis que regulão as relações das nações entrevi, e conseguin-
temente o direito publico ao direito internacional; sendo que, a fazer-se o contra-
rio, o legte de direito internacional terá de entrar em explicações estranhas,^ per-
dendo-se assim as vistas de economia de tempo e justeza de nexo, pela inversão da
ordem natural dos conhecimentos. mvún oh . ^4; • !ij -"f11^ r

O profundo respeito, que voto ao illustrado Sr. Dr. José Bonifácio de Andrada
e Silva, levou-me a escrever aqui sua impugnação, parecendo-me porem que as

r leis geraes sobre o principio da sociedade, ensinadas noidireito natural, encaminhao,
quanto é bastante, para o direito internacional, v.Av ' . aa áj ,

Sem que, senhores, como ja disse, arrisque contra a rotina o todo das minnas
idéas sobre o ensino, não posso passarem silencio o direito romano, e principal-
mente o direito romano coilocado como se acha no primeiro anno do curso. ..

Emquanto vivermos sem um código civil, e no actual systema de poder legisla-
tivo duplo, câmaras e ministério, a familia dos jurisconsultos será muito limitada.
Para cumulo da praga, o direito romano pesando (com relação ao direito,Irancez
disse Baillet), pesando com o seu cahos e seus labynnthos sobre o nosso direito
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já de si composto de centos de leis, quo se contradizem eseabrogão, continnando
entretanto a ser máxima jurídica, que a ignorância da lei não se presume!...

Eu não digo que nada haja a ver no direito romano; mas a creação de uma
cadeira de instüutas, e no primeiro anno, em que aproveita, se na França, onde os
elementos são oulros, nos mais famosos collegios (diz uma autoridade) apenas se
aprende o nome de direito romano? .

Quizerão alargara familia dos jurisconsultos, e collocarao na porta do edifício o
digesto, para lazer o officio do Lasciate de Dante.

Para abrir a vontade do estudo da legislação escripta, apresentão ao neophyto
a legislação-monumento.

E lá vai elle achar o digesto ou Pandectas, compillação que não merece nem um
nem outro nome, porque está longe de conter todos os assumptos do direito, eprin-
cipalmente de apresentar as matérias em ordem methodica; o que incita muitas
vezes a crer que mãos ignaras apanharão retalhos aqui e ali para compô-la, cosen-
do-os pelas pontas com os olhos fechados (Baillet).

Que amor não levará daqui o moço para o estudo do nosso direito civil/
Ainda não é tudo. Para nós que partimos do Evangelho, na oceasião em que são

expostos os princípios da phitosophia do direito, da liberdade e dignidade humana,
o que se achou mais conveniente para com isso emparelhar foi o direito que tem
por divisão fundamental das pessoas, com affronta ás leis da fraternidade, o seguinte
principio:—Todos os homens são livres ou escravos !

Que luta entre o principio da philosophia e o da legislação-monumento! Sabeis
o que isto é ? 0 paganismo com o seu dedo infernal no ensino superior como no se-
cundario: é o verme roedor das .sociedades modernas, na phrase brilhante do pro-
fundo abbade Gaume.

Senhores, é tempo perdido o do ensino do direito romano, em uma cadeira es-
pecial, pelos paragraphos de Waldek; o que ahi se aprende, aprender-se-hia em re-
lerencias nas cadeiras de direito civil, quando já o mancebo tem ganho o amor ás
pesquizas scientificas, quando já está armado dos grandes princípios philosophicos da
scienciá, que são luz e amparo contra o paganismo romano, quando as disposições são
confrontadas apenas apontadas, quando uma critica salvadora desviará o perigo.

E em vez daquella cadeira, não aproveitaríamos mais com a de medicina legal,
direito financeiro, encyclopedia jurídica, ou outra!

Mas, seé forçoso obedecerão conveneionalismo, se esse Waldek é cousa utilissima
e indispensável, levem-no para o 3° anno, passem o direito criminal para o 4e, o
commercial para o 5°, e tragão a economia política para o Io, onde com seus prin-
cipios philosophicos, com os seus dados de observação, estará muito melhor do que
actualmente o direito romano.

Para mim, o que ha a finai de contas é—que nas bases actuaesdo nosso ensino,
e por força natural das causas, o gráo é muito fraca prova de instrucção; e que,
não tendo nós Colberts, que expeção recrutadofes dos talentos ignorados, e bas-
tanejo aos nossos governos em geral os pergaminhos que se exhibem escoltados com
cartas, *de empenho, os nossos gráos fazem mais damnos do que bens.

<<A licença em direito (disse Bordeaux com relação á sua pátria) é muito fácil-
mente conquistada nas nossas Faculdades, para que o Estado se fie nella como prova de
instrucçap. Os examinadores são em geral d'uma facilidade deplorável, e a maioria,
dos que sahem das escolas de direito, tem apenas conhecimentos aprendidos ás
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carreiras com vistas no exame; o que, mal digeridos, não deixâo mais do que vès^
tigios fugitivos. »

Mas o que somos nós aqui, meus collegas e mestres ? Funccionarios públicos,; e &-
dàdãos. Como funccionarios públicos cumpramos a nossa lei, a qual quiz este ensino
assim, em bases vetustas e dèsconnexas, era desalinho perturbador: pecamos ao disci-
pulo o que alei pedio, um esforço titaniço, e, orid<* o nao acharmos, cumpramos o
nosso dever. Como cidadãos, nao queiramos com a nossa benevolência corrigir a lei,
porque tal, sobre alterar a consciência do nosso sacerdócio, seria em prejuízo da
pátria.

Digamos bem alto, para que todos oução, o que disse M. Lherbelte, em sua hitroduc-
ção ao estudophilosoplúco do direito : « Que necessidade ha de que obtenha o gráo de
bacharelou doutor quem quer que o deseja ?0 estados, para os quaes a lei exige esse
gráo, são em pequeno numero; eaimporíaaeiadeiles é tal, que toda a severidade é
pouca no exame dos conhecimentos exigidos aos que a esses estados se dedicão.»

Devo também notar a grande differença das taxas das matrículas de medicina e di-
reito. Não posso acertar com a razão dessi diíTerença, dessa desigualdade. Precisamos
mais de médicos do quede bacharéis ern I reito? — Mas eu noto que uns como outros
abundão nas capitães, ao passo quede úns o dooittros ha grande carência no interior
do nosso vasto território. Será porque desde o principio a concurrencia para a matri-
cuia em direito foi grande, ou prcvio-se que deveria sê-lo, e lançou-se mão da taxa
para pôr obstáculo ? —Mas deve estar conhecido que tal meio é impotente. Porque
pois permanecer uma desigualdade, como que em ódio á nossa sciencia? Façamos
votos para que o nosso legislador faça dcsappareoer esta iniqüidade. Iniqüidade chamo
eu, e mais pronunciada não pode ella ser. A nossa congregação é muito menos nu-
merosa, os dispendios reclamados pelo nosso instituto sao em muito menor escala, os
nossos estudantes são em muito maior nui.iero, e a taxa das nossas matrículas é a mais
elevada ; ao passo que o favor é para as Faculdades de pessoal mais numeroso, e de exi-
gencias muito mais dispendiosas, eomomusêos, amphitheatros, gabinetes, etc, e até
expedição de mestres para observações na Europa, cousa que até hoje não é julgada
necessária a nosso respeito.

Não tendo eu exposto o aggregado das minhas idéas, a muitos poderá parecer abs-
trusa uma ou oufra das proposições que ahi deixo; vós porém me comprehendeis,
e isto me basta.

Esta Memória já vai longa, eu conheço; maspeço-vos licença para alongar mais um
pouco este capitulo. ^

Na reforma do nosso ensino superior incluio-se uma disposição, que a alguns pare-cera muito secundaria, mas em que eu vejo máo alcance, quer theorico, quer pra-
tÍCO.;, - ;í £.tt|» Ó H$)

Para a matricula em medicina só valem os exames de preparatórios feitos perante a
Faculdade de medicina, e vice-versa para a matricula em direito. -

0 que significa isto? Se os preparatórios são os mesmos, porque este muro de di-
visão ? Não é um principio de desconfiança de Faculdade a Faculdade? Entretanto o
fill|o da Bahia, o do Rio de Janeiro, vem na tropelia dos nossos exames de preparatóriossolicitar favores em terra estranha, achando a preferir uma alluvião dos que estudarão
no curso annexo, e muita vez duplicando sacrifícios aos pais, com a perda de um e mais
anníòs. O mesmo com relação ao filho deS. Paulo ou de Pernambuco, que quer uma
matricula em medicina.

Não é nada, parece nada; é apenas a quinta essência do systema coercitivo, que es-
¦ ¦¦'
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tendeu os seus afagos até nós lentes, que nos envolveu com os estudantes no livro do
ponto, ficando nós de peior partido...

Parece isto só; porém eu vejo mais alguma cousa. Se achSo que o systema coercitivo
ébora, não acharão que ò seja—ser jurista o que tem vocação para medico, medico
o que quer ser jurista. Simplesmente para esta eontrariedade de vocação trabalha a
disposição que discuto. Na Bahia e no Rio de Janeiro muitos malricular-se-hão em
medicina, unicamente para fugirem á eventualidade de passar aqui dous annos esmo-
landoum chamado para exame ; em Pernambuco eS. Paulo muitos serão juristas, que
quererião ser médicos. Quem achará isto conveniente? Tenho facto, que não cito por
amor da brevidade, \

Não só por correcção a esta vexatória medida, mas também porque eo mais clamo-
roso absurdo não dar um lugar aquém quer legitimamente prestar exame, lembro a
necessidade de provocar medidas, para que os requerimentos de exames preparatórios
sejão sempre esgotados.

Também poderia citar-vos dos velhos tempos de Olinda o facto de um indivíduo que
vive hoje em posição inferior, porque gastou três annos pedindo e rogando inutilmente
que o chamassem a exames!

E a disposição de serem os sete exames preparatórios dentro de um biennio o que
dá em resultado estudos a vapor, e dobradas vexações, a mór parte das vezes sem a mi-
nima culpa dos que as soffrem! ?

Para mim é evidente, senhores, que a reforma precisa de reforma; queira Deos
assim também seja para o corpo legislativo.

Oart. 164 dos nossos estatutos falia de cursos privados, que a congregação pode au-
torisar, para ampliação ou auxilio das matérias obrigatórias.

Não me consta que em alguma das Faculdades taes cursos tenhão sido instituídos.
Consta-me, sim, que um alumno desta pedio autorisação para explicar uma das mate-
rias lectivas, autorisação que lhe foi denegada.

Permitti-me a respeito ligeiras observações, para provocar a fixação da intelligencia
da sobredita disposição.

Acho que justa foi a negativa da congregação, porque as matérias obrigatórias
ficão fora daquelles cursos: e nem poderia deixar de ser assim, sob pena de pode-
rem suscitar-se conílictos de doutrinas, em prejuízo do ensino e da força moral dos
mestres.

Deploro porém que para taes cursos não se tenhão apresentado concurrentes a
matérias quenãoentrão no nosso quadro : seria um ensaio do ensino livre, e mais um
estimulo e uma liça para os estudiosos. -

Não aventurarei a idéa de podermos nós instituir esses cursos. Tristes tradições,
que não conheço senão pelos resultados que vejo, erigirão em principio a má fé a res-
peito dos mestres, a infeliz idéa de que—procurar um pequeno acerescimo aos estipen-
di os mesquinhos dos cofres públicos, nas mesmas lidas, sem quebrar os hábitos nem
divergir a attençao—é um escândalo... Se ha uma causa legitima para isto, como deve-
mos ser reconhecidos aos que a originarão I

Como quer que seja, continuemos assim, meus collegas. Abramos nossos escrip-
torios de advogado, façamos de nossas cadeiras simplices pontos de partida, que a
magra aposentadoria no futuro é certa...

i. k v. m

' -
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Assim o tèra querido econtinuão a querer os altos poderes do listado: cora elles ajus-
tara contas a posteridade.,. ¦; HM |lHí*í|

O nosso collega e meu mestre o Sr. conselheiro Aulran enriqueceu o archivo das
nroduccões acadêmicas com as suas Prelecções de economia política, que passarão a
ser compêndio da Faculdade. É a mesma lucidez que ha muito conhecemos na ex-

posição das doutrinas, éa mesma profusão de conhecimentos sohre a economia política,
presidindo deslave/ o supremo impulso <le progresso dado por Frederico Bastiat, o ho-
m»n-, mi« rpshihfílfieeu a sciencia partindo das leis naluraes, dos dados de observação,,.,.., (iue rcstaneieeeu a sciencia par
que ficão mais perto dos olhos, e que por isto mesmo erão mais esquecidos ou menos
vistos, fazendo-se assim certo o apophlhegma de Rousseau, que dizia ser mister muita

philosophia para dar a devida attenção ao que se repete quotidianamente debaixo dos
nossos olhos. (Julgo dever declarar que aceitando o systema econômico de Bastiatnao
vou com esse systema até onde vai o seu autor, até a* regiões do deletério racionalismo

philos<
de det;
moda a minha intelligencia. é meu humilde parecer que
lheiroAutran são uma riqueza adquirida para o ensino.

O mesmo Sr. conselheiro tem no prelo o seu Tratado de economia política, cujo
mérito afiança-nos sua profunda liçãoda sciencia, e que será a coroa de seus grandes
serviços na cadeira que com tanta felicidade lhe foi confiada. ;•

OSr Dr Braz Florentino Henriques de Souza publicou um lumiuoso livro a respeito
da srande questão que pende iio nosso corpo legislativo sobre casamentos. . .

A meu fraco iuizo, O casamento civil è o casamento religiosa do Sr. Dr. Henriques
deSouza é uma honra para elle e para nós seus cullegas; e é ura grande serviço ao.

:r a fixar auestões mie se prendem ao futuro da eokmisaçao no império,

ophico.) K excepçãu de uni ou outro ponto de doutrina, de uma ou outra visia
alho na exposição, a que, sem duvida por minha ignorância, pouco se accom-

as Prelecções do Sr. conse-

paiz, por tender a lixar questões que se -
e, o que é muito e muito mais, por fixar a verdadeira doutrina, a doutrina calholica,
com relação ao matrimônio. _ rna

Fazendo aqui uma sorpresa á modéstia do amigo, e por um abuso de eonliança, que
todos me relevarão, porque tende a realçar uma boa acção, pois (usando de imvpensa-
mento que li não sei onde, e que se adapta per feita mente, ao caso) o livro do br. m.
Henriques de Souza é ao mesmo tempo um bom livro e uma boa acçao; çpnyidarei a

que sobre elle meditem os que ainda não o tiverem feito, e a que espanquem duvidas
os quepor ventura as tenhão, delatando que o nosso collega recebeu dos,nossos bis-

pos em cartas particulares os mais explícitos votos de approvação, com os mais iison-

geiros parabéns e animações, distingumdo-se na energia amena de sua lmguagçin,
seassimposso faltar, o nosso sábio arcebispo. iE--*j^fe4sJq u i mmq i^kfàíL*

Perdòe-me o Sr. Dr. Henriques de Souza a sorpresa. E vós, meus coltegas, tar-
me-heis a justiça de crer que no que deixo dito pôde haver fraqueza de inteppqa,
falta de critério,Pousas que demim proclamo, antes que o digais; mas nao ha 

Cessas
coteries, dessas camaradagens litterarias que têm pervertido a missão da ermea, e
desterrado a probidade do mundo das letras. i U ^ y^; ii'^«» Possa o livro do Sr. Dr. Henriques de Souza ter suecessores ! Queanossalacu^dap
não fique em silencio nas grandes questões que interessão ao paiz ; que sf|,|$>f«?
autorisadas vozes, partindo deste recinto tranquillo, onde não devem_entrar as pai-
xões políticas, porque guarda a porta a paixão da sciencia, a rehgiao das harmonias

jurídicas, eontribuão na escala, a que têm direito, para a formação da opinião: eis
3
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o que de coração desejo!... Ofíerecendo-rne para a parte mais simples da tarefa, e que,tàl mesmo como é, mal a desempenharei, — a de ser o arauto dos vossos triuniphos!
m

Um facto, senhores, deu-se no anno pretérito, de grande e funesto alcance para onosso futuro, porque foi elle anarchico da nossa con fraternidade, abalou a presumo-
ção de nossa religião no cumprimento de deveres, que é o nervo da nossa força
moral, e provocou uma disposição, que collocou-nos em situação que nao tem an-
tecedente em nossos archivos, que já conlão mais de trinta annos de idade.

Anterior ao dia, em que tive a honra dc reunir-me a vós, alheio eu ás sinuosidades
das circumstancias que o originarão, peço-vos recebais o meu protesto de que te-
nho unicamente em vistas os funestos resultados sabidos, não querendo, nem me
incumbindo perscrutar onde eslava a razão, quando os campos desenharão se e a luta
travou-se. Os-nomes estão nas nossas aclas, e não os registrarei aqui, porque tal senão faz preciso para o meu fim.

Ern uma das interinidades da nossa directoria um oílicio reservado foi endereçado
ao governo imperial, de cujo conteúdo só .sabemos o que nos foi relatado por umaviso, isto é, que as mudanças de horas de aulas no decurso do anno fazião-se, eacabavão de ser feitas sem consulta dos interesses do ensino, e com vistas no ín-teresse privado dos lentes, seus commodos. seus escriptorios de advogado, partici-pações de gerencias de companhias, etc. Ophantasma tomou grandes proporções.Um aviso baixou, dizendo queá vista do facto, que ahi fica annunciado, por nossocastigo ficaria cerceada a atlribuição que nos confere o art. 71 dos estatutos, istoé, que as mudanças de horas no decurso do anno não serião feitas sem consenso do

presidente da provincia.
E este assento do presidente da provincia em nosso conselho o facto sem prece-dente, de que acima falíei.
A congregação representou, reclamando pelo artigo dos estatutos revogado; fezver que as alterações de horas que servião de base ao aviso havião-se dado sobos olhos do nosso director, o Exm° Sr. barão de Camaragibe, que não julgou isso oc-casiao de usar do veto de que a nossa lei armou-o; que as mudanças de horas sãoo que ha de mais doméstico, por assim dizer, na Faculdade, e que era a mais op-

pressiva importunação o dedo do presidente da provincia entre nós, quando umdelegado especial do governo aqui está, quando até aqui uma das nossas mais apre-ciaveis prerogativas era a isenção do paço presidencial • finalmente, que as mudançasde horas, sem uma dialectica especial, não podião causar damnos ao ensino, pois aoensino como ao estudante pouco importa que a aula de direito ecclesiastico antecedaou succeda a de direito publico, que a de direito civil anteceda ousucceda á de direitocriminal, etc., ao passo que o ensino ganha, e os bons officios do colleguismo sãosatisfeitos, quando eu, por exemplo, cedo a minha hora ao collega, cujos incommodosde saúde, ou cujos interesses de familia a reclamão.
Tudo foi baldado.... O castigo foi completo, a allegação de motivos foi repetida,declarou-se provada uma historia de directoria de banco, o aviso foi mantido, aütegal revogação dos estatutos ficou de pé, e nós ficámos expostos nos geraes dosestudantes,;.. D

y Quando em outros tempos se tem allegado no nosso corpo legislativo a exiguidadedos nossos ordenados* tem-se dito que podemos ser advogados, lavradores, lazendeirosjcommerciantesv em; sümma o que quizermos, pois que uma hora por dia basta
1.4 FílFFQF^ yFF:'F.F>^.y.]..y,y;yiryiy).) Y-. y Y .. ...• ..-u: lum*. yy"
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para que nosso dever seja cumprido! lista triste idca, dissolvente de quanto csti-
mulo e esforço possa acudirao mestre, será ámanhãa repetida, se ámanhaa se agitar
de*novo a questão....

Dão-nos as honras e o tratamento dçdesembargadores, e reeusão-uos os ordenados
destes, porque podemos ser advogados. Sabeis o que quereis, quando quereisqueo
mestre seja advogado? Quem, mais do que o meslre , deve ter pureza e demonstrar
segurança de opiniões ?

A resposta nãoé dúbia ; e contarei um facto. sobre o qual não farei rellexões, por-
que elle por si diz tudo:—Victor Marcado, o celebre escriptor, era advogado do con-
selho de estado, e demiftio-se apoquentado pelas collisões çm que freqüentemente se
achavão o advogado é o escriptor.

Entretanto somos castigados, porque íVuma boa hora, e dóceis ao que nos ensinão
de longa data os directores do paiz, cuidamos, da maneira mais indifferento á marcha
do ensino, dos nossos interesses!

E principio econômico, que o salário do trabalhador deve valer o esforço despen-
dido, a perda irreparável das forças, a garantia do futuro, quando essas forças se es-
gotem, o sustento de sua mulher, porque Deos não achou bom que o homem*estivesse
só, a educação de um filho, para substitui-lo, afim de que assim seja satisfeita não
só uma santa aspiração do coração, mas também uma grande necessidade social.

Aos operários do ensino porém colloeárão em tal posição? — INão lhes dão or-
denados, porque elles podem accumular oecupações, ensinando-se-lhes assim queestão autorisados a ser rnáos mestres ; e quando alies açodem aos reclamos da
família, procurando entretanto o meio de nenhuma sorte damnoso ao ensino, um cas-
tigo desmoralisador!

Quem nesta terra dirá que podemos garantir o futuro de nossos filhos, mesmo
com a mais econômica e bem regulada educação, dispondo apenas de nossos orde-
nados? O que é que se ouve commummente ?— 0 lugar de lente só vai um pouco pelainamovibilidade, vai alguma causa como meio, e nada como fim.

E aceresce uma consideração, que não vê o vulgo e o geral dos nossos altos admi-
nistradores. O lente, que se respeitar, e der o devido apreço á sua posição , que tiver
a consciência de sua dignidade e a religião do seu dever, que não quizer dar o triste
cspectaculo de mostrar-se atrazado na sciencia, ou de confessar que um dos seus dis-
cipulos tem mais lição e possue mais livros do que elle, ha de necessariamente ames-
quinhar annualmente os seus ordenados com a compra de livros, lida interminável,
da qual só não tem conhecimento quem não ajuiza devidamente do que são as
vigílias do mestre, do que deve ser um gabinete de estudo. Estará no animo dos
nossos estadistas que com os honorários do advogado compremos os livros do
mestre?

Se achais alguma energia na expressão, meus collegas, é porque o assumpto aviva-
me uma grande contrariedade que soffre o meu espirito.

Eu quizera ser somente mestre, dar todos os meus dias á sagrada missão que tanto
ambicionei, e vejo-me em difficuldades de consegui-lo, porque haveria risco de faltar
com o que devo aos meus filhos. 0 que nos offerecem em troca de tão útil exclu-
sivismo, que tanto se combina com as exigências do ensino, do ensino que é o inte-
resse primário do paiz? — Um pão demasiadamente escasso ;e de tempos a tempos
um prêmio magro para as nossas producções, e demais requerida informado, dis--
pulado, regateado, e a final dado com uma. (^íadè
anginhos de uma censura, cujas bullas sao muitas vezes suspeitas.

j. 4
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Mas Dare^me. meus illustres collegas. que ouço uma sublime reprehensao
de vtiiencía e dignidade ! Sin,;.£eo tudo quanto escrev. sobre este ponto,
SmpSkSMlto empenho de esqueeer^s ^f^M ff^f™
tacitamente darmos,a mais soleninc resposta 7 nao deslisando-nos da linha dolacuaniuut uiiiM^jgb£ procedimento converteranosso dever. A posterutade sei.yaoTf nos, o uw~^ K -. . , , „ Atf nne
os futuros estadistas, a auc cufloquem^^ ens.no e^^#jf "tóSSlto 

tedk
sos successores nestas cadeiras terão para nos menções honrosas ; m™°^«w> ta dia,

poréin merecida justiça, reclamando para nossas memórias as bênçãos dos nossos

netos. /*s t\ ¦¦¦''""' "" %" My^ ^*^/* U «. y. *» .» MAR __.!*» _* <_'*/ í*;4_k>i

ou concluir. ¦

Oánuode't8&9 presenciou um facto notável, de grande alcance para o Império

da Sanla-Cruz: a visita de SS. MM. 11. a algumas províncias do Norte.
A nossa Faculdade leve a honra de ser duas vezes visitada por Sua Magestade o Impe-

rador que fez-nos a graça de deixar-nos sua regia assignatura n um álbum mandado

preparar, pela directoria com vistas de solicitar a dita graça.
Sua visita foi urna fortuna para nós; porque, havendo Sua Magestade ouyido vossas

aimiições, certo leve para si que ereis dignos do magistério • e a prova deu-a elle
ailando respondendo ao discurso que lhe endereçou o nosso direclor por oceasiâo de
em corporação irmos a compnmenta-lo e beijar-lhe a augusta mão, bem como a
deS M a Imperatriz, disse-nos—que agradecia os sentimentos mamles ados pela
illushwia Faculdade de direito do Recife. Archivo aqui a resposta de S. M. o Impe-
rador, (-orno a ouvi, o que erate^^pificessario, quanto nem o discurso do nosso
director, nem a sobredita resposta, tiverão lugar em |ornal algum da nossa teim

É precioso para todos tudo quanto diz o nosso sábio e piedoso Monarcha. Sao uma
honra muito subida para nós as palavras que elle nos dirigio. para que com ellas
nos ufanemos. . .

Resta-nos, senhores, que traduzanios nossa ulama dobrando de eslorços, paia que
seiamos dignos da missão a que, por felicidade do paiz , tanta importância liga o
nosso Imperador. O prêmio das vossas fadigas até hoje, tiveste-lo naquellas palavras,
e mais alto não podia elle ser; o prêmio de nossas fadigas d'ora avante , da-lo-na
elle, não o duvidemos, com palavras semelhantes, pois que felizmente o Monarcha do
Império da Santa-Cruz tem a benevolência do sábio e a generosidade do christao.

1

Sei, meus collegas, que não preenchi as vossas vistas. Ás razões com que me
amparei ao começar aceresce a de terem os nossos trabalhos se prolongado ate õv
de dezembro, sendo demais as nossas tão limitadas férias oneradas com uma consulta

que nos fez o governo de S.M. o Imperador. .
O que disse pôde ser mal pensado, pôde carecer do cunho de bom critério, ae

ajustada observação, de idéas seguras sobre o ensino da nossa sciencia , e sobre a
mesma sciencia: são defeitos dos quaes espero de Deos e do tempo a correcçao,
defeitos queconhecieis, quando me honrastes com a vossa unanime designação, honra

que solemnemente vos agradeço. .<-
Afianço-vos porém que as minhas vistas forão dizer alto e sinceramente o que

Vnso, e o que si nto. com relação á nossa Faculdade. à .
A minha maior ambição é o brilho desta corporação. Para isto sempre turtarei,

I. li
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como agora, algumas horas ao estudo das prelecções (com o que perdem os nossos
discípulos muito menos do que se o furto fosse feito por vós, pois a vossa colheita
é muito mais preciosa para elles), furtarei algumas horas, para servir de sentinella
ás necessidades da nossa Faculdade em especial e do ensino em geral, convidando
os directores do paiz a que fixem mais suas illustradas vistas sobre a primeira ne-
cessidade do Império, a que não se precipitem no funesto pego de só ligar impor-
tanciaás sciencias da matéria, como temos presenciado, e vamos presenciando.

Quizerapoder no futuro, meus illustres collegas, dar muito mais; presentemente
porém estou tranquillo, porque dou tudo quanto tenho.

Recife, 2 de março de 1860.

Dr. Aprigio Jüstiniano da Silva Guimarães.
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PORTARIA DE 4 DE JANEIRO DE 1860.
Dá Instmcões ás oficinas pharmamtim das facvtíaifi A ^Ucina da Curte e da

cidade da Bahia.

Sua Majestade o Imperador, Attendendo ao que propôz a congregação da faculdade de medi-

clna da cidade da Bahia, o Tendo ouvido a da faculdade da Curto, Ha por bem quo nas oll.c.nas

pharmaeculicas das mesmas faculdades so observem as seguintes

Instrucções.

Art. 1." Os alumnos do curso pbarrnacculico, cos do 6." anno do curso medico, se exercitarão

na oííicina pharmaeculica:
§ 1.» Na escolha, preparação, c conservação dos medicamentos;
S 2,° Em analyses chimicas. # . •
Art 2 • A direcção da officina fica á cargo de um oppositor da secção dc sciencias accessonas

sob a'immediata inspeccão do lente de pharmacia, que assistirá aos trabalhos respectivos ao menos

huma vez por semana.
Art. 3.» Ao oppositor nomeado para dirigir estes trabalhos compete;
<S 1.° Reger a oflicina; _ .
c 2 • Dispor os trabalhos; e, cm dias e horas marcadas pela congregação, fazer na presença

do? aíumnos as preparações das substancias medicamentosas, na conformidade do programma re-

digido pelo lento de pharmacia, e approvado pela congregação;

| 3.0 Ensinar-lhes praticamente estas preparações, fazendo-as executar pelos alumnos sempre que

fôr possível sem transtorno dos outros trabalhos do dia;

§ 4.o Assistir á chamada dos alumnos, tomar nota de suas faltas, e abonal-as nos casos pre-

"'ti 
T-Haverrhum conservador e dous serventes para o serviço da officina. O conservador,

se fôr pharmaceulico approvado, poderá servir de ajudante do director.

Ar 5 • Os exercicios práticos da officina terão lugar todos os dias por espaço de duas horas

pelo menos. Assistirão a elles todos os alumnos que estudarem pharmacia; porem os do 6.» anno

„o curso medico, divididos em turmas, trabalharão alternadamenle duas vezes por semana, con-

forme fôr designado no principio de cada anno lectivo. yy^B
Z 6 o A entrada da officina pharmaeculica será publica somente nas horas da aula; fora deli s

setlrLão, no que forem applicavcis, as disposições dos artigos 216 e 222 do regulamento

TlT^-írUca»-, .' mm e-perta* re»h«cid«n,e rt«, O di-
rector respectivo fica responsável pela inobservância desta disposição. .

Art 8 » O director da officina fará prelecções sobre as manipulações, e principalmente expli

cará os accidentes mais communs, as eircumslancias, e os meios que convém empregar para evi-

'"Art." 
9.» Os alumnos que não incorrerem na pena de preterição nos exames por motivo de faltas na

fôrma estabelecida nos estatutos, poderão obter no fim de cada anno, mediante despacho do di-

rector da faculdade, attestado do director da officina sobre seu aproveitamento. §

Art 10. No gabinete de matéria medica serão depositadas todas as preparações dos alumnos,

...



quo forem importantes, ou quo ainda não existirem nelle. Estas preparações serão guardadas com
um rotulo, que indicará o objecto, o nome do preparador, o a dala cm quo liverem sido
preparadas.

Art. 11. Se algum principio ainda não conhecido, ou já vulgarisado, fôr doscoberlo, ou pre-
parado por novo processo, preferível aos geralmente ompregados, será tambom conservado noga-
binetc de maioria medica com a declaração do processo seguido, nome do preparador, o a data em
quo tiver lugar.

Art. 12. Desde a data da publicação destas instrucçôes cm diante a nenhum alumno se levará
cm conta a pratica adquirida cm ofliçinas particulares som quo tenha frcqucnlado as das faculdades
por mais um anno; fican|o qjmprchcndidos nesta disposição aquelles que, lendo sido reprovados,
estiverem obrigados amarão pexawc prahco> f

Art. 13. Pelas faltas commcluías naolTicina os alumnos não somente incorrerão nas penas mar-
cadas nos estatutos e respectivo regulamento complementar, como também serão obrigados a sa-
tisfazer osprejuisos que, de caso pensado, causarem ás drogas, vasilhame o instrumentos da mesma
olllcina. $?¦ tzf

Art. 14. Durante as horas do trabalho ium dos empregados da faculdade será encarregado do
velar constantemente na policia da oílicina^ _7. M.

Ari. 15. Os alumnos do 3.° anno do curso de pharmacia serão examinados na forma estabelecida
no artigo 34 do citado regulamento complementar; executarão porém, em acto distineto do exame
theorico, pelo menos tres preparações pharmaceuticas. ~ ~

Art. 16. Os pbarmaceuticos autorisados por diplomas de academias ou universidades estrangeiras
serão obrigados, além do exame theorico exigido pelos estatutos, a fazer exame pratico, o qual cons-
tara de quatro operações chimicas, e\pliarmaceuticas tiradas á sorte; sendo-lhes concedido um quarto
de hora, quando muito, para consultar algum autor.

Art. 17. Os preparados pbarmaceuticos das officinas serão entregues aos hospitaes da Santa Casa
da Mizericordia da Corte, e da cidade da Baíiia, para servirem nas clinicas das respectivas facul-
dades. Exceptuão-se os que forem necessários para a collecção das mesmas officinas, ou para ele-
metttó:tfâSeparação daqdellis; substancias quo se gastão em grande quantidade. r fi-

Art. 18. As congregações proporão ao governo imperial opportunamente quaesquer modificações
que a experiência aconselhar como mais úteis ao ensino pratico da pharmacia, e á boa execução
destas instrucçôes.

Art. 19. Ficão revogadas todas as disposições em contrario.

Palácio do Rio de Janeiro em 4 de Janeiro de 1860.

Ângelo Moniz da Silva Ferraz.
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RELATÓRIO
DA

INSPECTORIA GERAL DE INSTRUCÇÃO
PRIMARIA E SECUNDARIA

mé mwwsmwn® sm_ €®3_.to
APRESENTADO

AO ILLr E EXm» SR. JOÃO DE ALMEIDA PEREIRA FILHO

MINISTRO E SECRETARIO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DO IMPÉRIO

Venho sujeitar á consideração de V. Ex. o relatório annual da instrucção pri-
maria e secundaria do municipio da corte. Referindo-me acerca de alguns objectos
ás exposições circunstanciadas, constantes dos trabalhos apresentados nos annos

anteriores, serei breve, addicionando apenas o que houver ultimamente occomdo.

¦ ->A ¦''. 4 t

:érr

Inspecção,

Durante as sessões legislativas do senado no anno próximo findo, como nos ante-

riores, passou ainda o exercicio interino desta inspectoria gera ao mui digno> membro
do conselho director, o desembargador Antônio da Costa Pinto, em virtude do di -

posto noart. lOdo regulamento de 17 de Fevereiro de 854, e no aviso de 10 de Maio
ultimo da secretaria de estado dos negócios a cargo de V. Üx.

Nenhuma circumstancia mais sobreveio, digna de ser mencionada, mv inspecção
dos estabelecimentos públicos e particulares do ensino primário e secundário^des e
municipio, que, na forma dos regulamentos vigentes, continua a ser exemdpelo
ministro e secretario de estado dos negócios do Império, por um inspector geral,
por um conselho director, e por delegados de districtos.
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Esla repartição desempenha com rjBgujaridade lodo o expediente da inspeciona
aeral e do conselho dircclo.. Acha-se conslanlemcnle atarefuda de trabalhos, que pela
maior parle exigem habilitações especiaes. Entretanto seus empregados nâo são
remunerados com a devida equidade, como por varias vezes tenho representado.
Seu pessoal consta ainda dc ura secretario, três amanuenses, e um porteiro ao
mesmo tempo continuo e correio.

Esto apenas sufliciente para as exigências dos lugares que exerce, nao pode en-
carregár-se da entrega de compêndios, livros, alfaias, e utensis, requisitados pára
o uso das escolas das freguezias dc fora da cidade, serviço dc ordinário leito a
custo por particulares, mediante estipendio que quasi sempre exagerao.

Os serventes das obras publicas raras vezes se preslão com a regularidade eur-
«¦encia requerida, e para algumas daqucllas freguezias, como por exemplo a da ilha
do Governador, nem ha correspondência pelo correio geral, o qual somente trans-
mitte aos districtos em que funeciona oiiicios c papeis que não excedem as di-
mensões das malas, nimiamente acanhadas para o transporte dos objectos a que me
refiro

Sente-se ainda a falta de um salão com as alfaias precisas para os actos públicos
prescriptos pela legislação èm vigor, os quaes, por deficiência de accommodaçoes
no prédio actual da secretaria de estado dos negócios do Império, passarão a ter
lugar cm uma das salas do externato do imperial collegio de Pedro II, oecupada

pelo instituto commercial.
Insistirei também na conveniência da creação da bibliolheca de que trata o aviso

do Io de Agosto de 1854, a qual, devendo constar de modelos e principaes publi-
cações concernentes á instrucção primaria e secundaria^será de grande vantagem
aos professores e delegados, mormente quando, em commissões e conferências, forem
incumbidos de trabalhos relativos á especialidades do ensino, como varias vezes
acontece. . J '

Conselho director*

,¦-' 
'¦¦¦;¦- ¦¦ 

.'¦

O conselho director da instrucção primaria e secundaria do municipio da corte
continua a reunir-se regularmente, para a decisão dos negócios de sua competen-
cia, na formadas disposições em vigor, ou para dar seu parecer nos casos em que
deve ser consultado.':j A maior harmonia e melhor intelligencia subsiste entre todos os seus membros.

Os dé nomeação annual forão por mais uma vez reconduzidos, na conformidade
da atiso de 31 de Janeiro do corrente anno. l'1
l'Ks ütiíi.ás altéíà^Õés havidas em seu pessoal constaodos decretos de W de Março
ultimo, éd^^ o primeiro preenche a vaga de efue tenho trata^)
nos relatórios anteriores, e que existia desde 1854, de um membro professor publt-
eo; retahindo a nomeação íio professor do imperial collegio de Pedro Hy Gabriel
de Medeiros Gomes; e designa os professores Joaquim Fernandes da Silva e José Mar-
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ciano da Silva Pontes, para substituírem os que nessa qualidade suo membros do
conselho; o secundo decreto nomêa o desembargador José Manam em lugar do
desembargador Antônio da Costa Pinto, actual presidente da província da Bahia.

Finalmente no mappa annexo sob n. 1 apresento a V,,, Ex, o quadro do pessoal
do mesmo conselho, com as datas dos decretos das respectivas nomeações

il

• ¦•f ?.i * i i'

Delegado».

* i à
¦ l -yi

Quanto aos delegados dos districtos da instrucção primaria e secundaria do mu-
nicipio da corte, reporlo-mc ao que deixo expendido nos relatórios anteriores.

Insisto entretanto na conveniência de remunerar-se o sacrifício, que pela maior

parte fazem dc seu zelo e de suas oecupações, para gratuitamente se dedicarem
ao desempenho das funcçôes dc que se achão encarregados.

Emquanto não fòr possível essa remuneração, parece-me conveniente animar com
algumas distineções os que realmente se distinguem no exercício de tao penosos e
árduos deveres. ,

Chamo também a attenção dc V. Ex. para as idéas aventadas acerca da associação
dos parochos á inspecção das escolas e collegios, no intuito dc dar mais algum
alento e unidade á parte religiosa da educação primaria, que, sendo a verdadeira
base da moral social, merece sem duvida toda a consideração daquelles que since-
ramente desejão aproveitar de seus reconhecidos benefícios. m mmmú

Emíim no mappa annexo sob n. 2 apresento a relação dos delegados da ins-
trucção primaria e secundaria do municipio da corte, actualmente em exercício,
declarando a data dos decretos dc suas nomeações, e as freguezias comprehendidas
nos respectivos districtos; sendo a única alteração havida em seu pessoal^ du-
ranteo anno próximo lindo, a motivada pela demissão concedida ao Dr. João de
Oliveira Fausto, substituído pelo bacharel José Vicente Jorge,-nomeado este por
decreto deli de Junho ultimo. rm.mm

Ensino publico.
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Raros são os paizes que se achão satisfeitos com o estado de sua instrucção pn-
maria; não obstante ser ella objecto de especial solicitude de governos illustrados,
sinceramente decididos a promoverem por este elemento poderoso a emancipação
moral dos povos, cujos destinos dirigem; auxiliados além disso pm* immej^sp,.çon-
curso de vontades esclarecidas, e. dedicadas á mesma cruzada de: eivilisação.e,,pro-
gTgSSO. feW ->-:yyy- H.mm » ^iUhftfífi «>y yUWyi ^:i

± razão não é difficil de comprehender. %|p^
par- de instrucção solida, vocação e talento especiaes. É necessário multiplicar o
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numero dos professores na razão direcla da população o da extensão do território;"assim 
não só é difficil encontrar em tão crescido numero tantos requisitos, como

quasi impossível offereccr vantagens que convidem aquelles que os reúnem a
escolher uma vida tão cheia de trahalhos e responsabilidade.

Infelizmente as circumstancias do nosso paiz comphcao e mmcuU»? o remédio
-a «Me mal. A posiçÂo dos professores, qHe depois da relormadc 18 o4 o governo
nrocurara melhorar, acha-se nas mesmas circumstancias, se nao peiores, pela de-

prcciação da moeda c conseqüente carcstia dos gêneros alimentícios e de primeira
necessidade. . . , ,

O mestre-escola não tem o necessário para uma parca subsistência; como, pois,
.esperar que se apresentem em numero sullicientc pessoas habilitadas para o exer-

^cicio do magistério? .? ,
( ...Assim temos visto abrirem-se concursos para cadeiras vagas, e concorrerem dous

ou três indivíduos, que não reúnem as habilitações necessárias, sendo forçoso re-
novar o concurso para obter ás vezes igual resultado! '

Este facto, que ainda acaba de reproduzir-se com a cadeira da ilha do Gover-
nador, é a demonstração pratica do que acima expendi. .

Se as possibilidades actuaes não permiltem compensar taes serviços cm relação
á sua importância, como exige rigorosa justiça, ao menos não tolere a equidade

que em troco de tão generosos esforços recebão a indigencia e penúria.
u Se entre nós o espirito de associação estivesse tão arraigado, que se applicasse
em.larga escala ao ensino, como nos Estados-Unidos, Inglaterra e outros paizes,

jpoderia esta matéria não ser tão urgente; porque o magistério particularsuppnna,
até certo ponto ao menos, as lacunas do publico. ..-

Infelizmente entre nós, por falta desse espirito, aquelle ensino acha-se também
muito deficiente. As familias até as mais abastadas queixão-se da falta de professores.

Esta deficiência no magistério particular explica a grande concurrencia de
alumnos nas escolas publicas, que serião mais freqüentadas, se as casas o permittissem.

Tem sido pois o remédio em certas freguezias elevar o numero de escolas até duas
para cada sexo, e não são ainda assim suílicientes. ^ 5, ^^«^l^f

é

Nomeação e remoção do* profegeorea publico» i movimento de «eu peaaoal deade
^ÍÍ&^&'iu^i Mt^ii » data do ultimo relatório até o presente, ¦^^mé-
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obBiAlésIãBide Abril do anno próximo passado achavão-se creadas no municipio da
corte 40 escolas publicas do primeiro gráo de instrucção primaria; 24 para o sexo

-masculino, e lê para o feminino; d'entre as primeiras 10, e d'entre as segundas
apenas % nas freguezias de fora da cidade; todas em exercicio, e providas na formando
regulamento de 17 de Fevereiro de 1854 >á excepção da demeninas da freguezia dajlha

tdoGoviernador, sob q magistério interino de D. Adelina Rosa de Azevedo, nomeada
i pi?o^isoiiiamentejem faltade professora adjunta, como declarei no relatório de 185$,

citando o aviso 'de 20 de Abril do mesmo anno que se refere á sua nomeação^m
i/íiP(i)stóüai concurso, apenas se inscreveu a professora adjunta D, Angélica de
Atbayde Jordão que foi provida por decreto de 29 cio mesmo mes de Abril, r m

í. 3- 2: 
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A segunda escola de meninos da freguezia da (iuaratiba vagou por ser quasi aban-
dònatla rolo respectivo professor; posta «?m concurso, só se apresentou o professor
particular Antônio Cypriano de Figueiredo Carvalho, qufc foi provido* por «decreto
üe 13 de Julho. '?

Finalmente nos oíficios de 23 de Janeiro e 28 de Março- do corrente anno
refiro os resultados dos dous últimos concursos a que se procedeu no intuito de
prover a 1* cadeira de meninos da freguezia da ilha do Governador, vaga por haver
fallecido em 28 de Outubro o professor José de Moraes. uttodbar mw.

No primeiro concurso apresentárão-se dous candidatos; ambos forão julgados
menos habilitados; no segundo os mesmos e mais um, todos Ires tiverão porém
A mesma sorte."wxAinda se acharia vaga essa cadeira se não a requeresse o professor da 2a de Gua-
ratiba, Antônio Cypriano dc Figueiredo Carvalho, que foi provido por decreto de!9
;dè Abril do corrente anno. Veio pois a licar vaga essa cadeira da Guaratiba para
Cüjò concurso se achão publicados os edilaes. ^\ ->wp ^juu^unu -,ü- «

E são as únicas alterações havidas no pessoal dos professores públicos de ms-
trucção primaria do município da corte, constante dos mappas sob ns. 3 e4i

Assim desde a data do ultimo relatório até á presente nenhuma cadeira publica
dè instrucção primaria foi creada no município da corte, continuando em exer-
cicio as quarenta que anteriormente existião. ' ' ! .BbttòhoqHir .:..> b

Procedeu-se a quatro concursos públicos da insirucção primaria do primeiro grão,
aos quaes comparecerão 5 pretendentes, 4 para escolas dc meninos, ei para de me-
ninas, e 2 apenas com habilitações indispensáveis! ,r •

Fizerão parte das respectivas commissões julgadoras os professores públicos pri-
marios Cândido Matheus dc Faria Pardal, João José Moreira, João Rodrigues da Fon-
seca Jordão, e Joaquim Fernandes da Silva; sendo também ouvidas, na fôrma do
art. 19 do regulamento de 17 de Fevereiro dc 1854, as professoras D. Catharina

,sLobes Coruja, e D. Amalia Justa dos Passos Coelho• ;)ü ffn

Múí>':hlB c^fnwi ^hírmam^ " tí>vo:í-'i r:vív\im<n\ m\vk mà oi-bèroèti o íiüm êhh alai
Protetores adjuntos; substituição das escolas; educação IitdispéusavelHj

ao pessoal para o magistério publico.

. 
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*!N$ instituição dos professores adjuntos^; M Slnmnos-méstresf éf «a-íérmíi dtwegü-
lamento de 17 tle Fevereiro de 1854, a única scmenfèirà dos' futuros educadores da
mocidade. .

É portanto o elemento essencial ao progresso do ensino publico primário do mu-
^Wipy dá: corte, cüjo.systcma seria incompletoiüfffij um»estabelecimento"destinado
opi.»|professores idôneos para o exercicio'doimagistério^'jiuhlicoíifíâ p dkm
«ebíiEssa utilièsiina instituição enControu\tescfe o «omeçó grave | obstáculo' nas-vistas
^dâ^eiagéíadà economia com que foi empréhèndidft, e qufe mtásni^dleraivél ainda «e
íí!tòmhtòrnadõ com a subsequente carestia de Nodos>ios-igenerofe;»!» 11 sb ohwraBfeysr
*bs')Etti veálàde,-a gratificação mensaf dévinte riiil réis^no 'püiméiro aiínopdevinte e
f^!mco'ho séguiídô, e de trinta no terceiro, attento¦oivalor¦àbtual«dai < moeda^areee

umairrisãõ^ »"* * 'V!;!Í'r! * uVi '»ím»b-o«uv.«u ob li-níA ?>b m «!•-• i»w« <H«faítjjtn
^ Ctóttt tal incentivo 6 impossível reunir, emuito más educar de mod^cttnve-

niente a satisfazer ás exigências do énsinòy d pessoal de qm )tante necessitámos \
í» 3 •
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Entretanto ainda assim prestão os poucos adjuntos habilitados que temos impor-
tantissimo serviço ás escolas em que servem como indispensáveis auxiliara, ja nas
aulas de numerosa freqüência coadjuvando os professores, que sem elles nao lias-
tarião para a tarefa de que se achão sobrecarregados, já substitumdo-os ímmediata-
mente quando por qualquer motivo estão impedidos de exercer o magistério.

No primeiro caso dispensão a creaçâo de muitas escolas nas frcguezias maumais po-
pulosas do município; no segundo evifão que se interrompa o ensino, vantagem que
d'antes se não podia conseguir, quando as aulas todas tinhão apenas um só sub-
SÜtutO. _ vi i_

O aviso de 24 de Marco do anno passado, mandando pagar aos adjuntos que sub-
stituem cadeiras de tora da cidade quantia correspondente ao ordenado de proles-
sor, altenuou a dilliculdade com que lutávamos para não ficarem interrompidas
as escolas desde que os professores respectivos se tornavão impedidos.

Outro tanto porém, apezar da diligencia empregada, não se tem alcançado das

professoras adjuntas; subsistindo as razões expendidas nos relatórios passados,
d'éntre as quaes avulfão as que são conseqüências do modo por que, entre nós, e
geralmente educado o sexo feminino. • .

Assim persistem em não deixar o domicilio de suas famílias para substituírem ou au-
xiliarem as professoras das escolas que exigem seus serviços, ao mesmo tempo que
estas se recusão a recebê-las em suas casas, quando não existem de parte a parte
relações de intima amizade ou parentesco.

Deste modo, como declarei no relatório anterior, estão as escolas publicas de me-
ninas do município da coute sem uma adjunta em circumstancias de substituir as
professoras em seus impedimentos. t

Para obviar este inconveniente propuz por emquanto a creaçâo do lugar de pro-
fessora substituta, como existia antigamente, e com vencimentos superiores aos
que percebem as adjuntas aetuaes.

Até á data do ultimo relatório achavão-se distribuídos pelas escolas publicas de
instrucçao primaria deste município, na forma do decreto n. 1681 de 28 de No-
vembró de 1855, 6 adjuntas, e 10 ajuntps, d'entre estes 5 do primeiro anno de exer-
ciciOj 4 do segundo, e 1 do terceiro, cfenlre aquellas 5 do primeiro anno, e 1 do
terceiro; completando o quadro 3 adjuntas em disponibilidade pelas razões ha pouco
referidas. :
,1hAs alterações havidas em seu pessoal constão do provimento, na cadeira publica
de! instrucçao primaria para o sexo feminino da freguezia da ilha do Governador,
da adjunta D. Angélica de Athayde Jordão, mediante concurso, como já declarei;
do fallecimentp da adjunta á Ia escola publica de meninas da freguezia de Santa
An^ií); Sopbia por portarias de 26 de Maio,
|9 de jtó Philippe Theodoro dos Anjos, João de
ès^aBaxci^ e João Rodrigues da Fonseca Lessa, aquelles do primeiro anno do
exercício^ k este^^o/.^gunfej e finalmente das nomeações, por portarias de 17 cie
Maio, Io de Setembro, 12 de Novembro, e 23 cie Janeiro últimos, de João Corrêa
dos Santos, Joaquim Herculano da Costa Brito, José Gonçalves Paim, e D. Ameliai
JBã^àifía: Carttòsd ^ôss dous primeiros interinos do Io anno de exercicio, na forma do
art. 43 do regulamento de 17 de Fevereiro de 1854, e os dous últimos effeetivos,
segundo o disposto nos arts. 35 e 36 do mesmo regulamento.

Em oííicio de 11 cie Maio ultimo levei ao conhecimento do antecessor de V»Ex»
i. 3
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o resultado do exame a que, no fiim de eada anno de exercício, na fôrma do art. 39
do citado regulamento de 17 de Fevereiro de 1854, são obrigados os adjunto* para
se conhecer o gráo de seu aproveitamento.

Approvadas, segundo foi eoimnunicado por aviso de 16 do mesmo mez, as con-
sideracões do conselho director, de accordo com o parecer da commissão examina-
dora apenas oblivcrão promoção, para exercicio immedialo aquelle em queservwo,
os adjuntos, Timollieo José Luiz Alvares Antunes, Francisco Rodrigues da Assumpçâo
c Eduardo Carlos Rodrigues de Vasconcellos; sendo ria mesma oceasiâo habilitada

para o magistério a adjunta do terceiro anno D. Alcida íírandelina da Cosia.
Todos os outros continuarão sem accesso, apezar do disposto na segunda parte do

artigo citado; altendendo-se, como nos annos anteriores, principalmente á falia
que ha de quem auxilie nas aulas de numerosa freqüência os professores; ficando,
ainda assim muitas sem adjuntos por não ser o pessoal sulliciente para todas que
neeessitao de seus serviços. :u m

Pelo que deixo exposto, e o mais que tenho allegado nos relatórios passados, verá
V. Ex. que, além de não corresponder ás exigências do ensino publico primário o
numero actual de adjuntos, nos exames annuaes mostrão em geral tão pouco apro-
veitamento que não promettem adquirir cm breve as habilitações indispensáveis ao
professorado; frustrando desf arte um dos principaes fins que teve em mira o re-

gulamento. E se bem que se trate de uma instituição que pôde ser facilmente me-
lhorada, como declarei, todavia a experiência vai mostrando que, sendo mdispen-
savei a classe dos adjuntos, estes não recebem entretanto nas escolas primarias a
educação e o ensino necessários afim de que um dia se tornem dignos da honrosa
missão do magistério publico, elevando-o ao ponto que deve attingir para que possa
derramar com frueto os benefícios que delle aguardamos.

Estas considerações me levão a insistir nas que tenho expendido nos relatórios

passados, e principalmente em 1856, acerca das escolas normaes. rd 4/

Se estes estabelecimentos, como geralmente se diz, pouco proveito tèm produ-
zido no Brasil, sou ainda inclinado a crer que isso se deve antes attribuir a ensaios
mal dirigidos, e á pratica menos judiciosa da instituição, do que a defeito mne-
rente a sua natureza. ^ J f?í' r

Tendo-se a felicidade de organisar uma casa de educação com as disposições he-
cessarias, dignos collaboradores, superior cabal e regulamentos intelligentes, que
duvida haverá que ahi se preparem convenientemente os futuros educadores da mo-
cidade ilLii. n

Desse internato saião os adjuntos para as escolas que necessitao de seüsaiVxiüos;
nelle recebâo a educação primaria os meninos esparsos pelas freguezias de .fora da
cidade, que pelas distancias e outros embaraços se achão privados dos benehcios da
instrueção gratuita; seja finalmente o viveiro de professores primários para todo o
Império, que delle tanto e tanto necessita, concorrendo e combinando nesse^i^r
tuito as provincias seus esforços. h.:.,? f;-;vííi, kK ¦ /¦M.S.innn mjnt;l t!j. .míiu^ **h

Fácil ou difficil, é ura estabelecimento indispensável, para oqiml chamo --,^11-

ção esclarecida de V. Ex.
¦ ' ¦** "' 
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primeiro grão comprehende o que está determinado no art. 16 do re-
de 2 de Maio de 1855, juntando-se a historia sagrada cm des-
;.._........__.. ,.._i;..insa. e leitura de historia coral e gcographia, prin-

#

Coiidiçõea, reglmeii e freiiuenel» «Ias eS4olM<

As escolas publicas primarias do municipio da corte se achao divididas pelo re-
«mlamento de 17 de Fevereiro dc 1854 em duas classes. A uma pertencem as de
fnstrucção elementar, com a denominação de escolas do primeiro grão. A outra as
de instrucção superior, com a denominação de escolas do segundo gráo.

Estas ainda não forão creadas, subsistindo as razões allegadas nos relatórios an-
teriores.

O ensino do
gimento interno
envolvimento da iiic-n u.,-ttv i _w5—, _ . .
cipalmente do Brasil, lanto nas escolas para o sexo masculino, como nas de mem-
nas, nas quaes alem disso são ensinados os trabalhos de agulha mais necessários,
incluindo nelles a maior parte das professoras o crochet, fiilet, tricot, matiz, estufo,
flores e obras de missangas. m .

Tendo o instituto religioso estabelecido ás tardes em algumas igrejas parochiaes do
municipio da còrlc explicações semanárias da doutrina christãa, julguei conveniente
que fossem ouvidas pelos alumnos das escolas publicas das respectivas freguezias,
em proseguimento das idéas aventadas, quando tratei da associação dos parochos á
inspecção das escolas.

Os professores e adjuntos prestão-se com a melhor vontade a acompanhar os dis-
cipulos, que, em geral, portão-se com a devida decência. Muitos durante o annopas-
sado preparárão-se para' a primeira communhão, que teve lugar em 26 de Junho,
com administração do Sacramento da Chrisma em acto solemne, e muito edificante,
promovido pelo Instituto, que principalmente aos professores, Cândido Matheus de
Faria Pardal, João José Moreira e Joaquim Fernandes da Silva agradeceu em ofli-
cio, que me foi apresentado, os esforços que empregarão a bem do aproveitamento
de seus alumnos.

Muito prazer tenho em communicar a V. Ex. este resultado, que espero seja
também obtido no corrente anno, fazendo votos pela continuação de uma pratica de
tão manifesta utilidade, voluntária, como tem sido até o presente, que não contraria
os exercicios escolares, e antes offerece uma vez por semana, depois de encerrados
os trabalhos das classes, diversão agradável aos alumnos.

Os exercicios gymnasticos, que desejo ver quanto antes introduzidos nas escolas,
promovendo a educação physica da mocidade que as freqüenta, sendo uma das
necessidades bem urgentes do ensino publico primário, ainda ficarão adiados por
falta de espaço, e de accommodações nos prédios actuaes.

É essa uma das maiores difficuldades do ensino publico primário do municipio
da corte, e que convém a todo o custo remover. As casas edificadas para habitação
ordinária das familias não offerecem as condições necessárias para escolas, sobretudo
se se quizer attender um pouco á educação physica, desgraçadamente entre nós
tão desprezada. E indispensável, e até econômico construir casas destinadas para
as escolas com salões espaçosos e pateos para exercicios gymnasticos. Sendo o go-
verno autorisado a contrahir empréstimos especiaes para esse fim com juro e amor-
tisação pouco mais despenderá do que ãctualmente com alugueis, e dentro de ai-

I. 5
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guui tempo tora rasas apropriadas é gratuitas. A despeza com alugueis já hoje
sobe a tres contos é quatrocentos mil réis por mez.

Desde 1855 que insisto nesta idéâ; já se lem colhido informações sobre
terrenos e localidades Sé algumas froguezias. Obtida a autorisaçao para esses em-
preslimos, seus juros e'amorlisacfu), far-se-ha a experiência em alguns districtos, e

N* estou certo dt1 que em pouco lempo as vantagens conseguidas serão superiores a
qualquer conlestaçâo. Km diversos officios e relatórios tenho tratado deste objecto,
que por isso deixo agora th1 desenvolver mais amplamente.

Proseguem nas conferências dos professores e delegados, e nas respectivas com-
missões, os trabalhos, a que me tenho referido nos relatórios anteriores, principal-
mente os que tendem a formular para as escolas publicas do meninas um regimento
interno adaptado áS ccmsiderações exigidas pelo sexo a que pertencem. Em officio de
25 de Junho ultimo submelli a' approvacao tio governo a nova divisão dos trabalhos
das classes nas ditas escolas, substituindo a que se acha determinada no art. 22 do
regimento interno de 2 de Maio de 1855; que ainda vigora nas escolas para o sexo
masculino. As reflexões, que acompanharão o dito officio, offerecidas pela commissão
encarregada desse trabalho, e composta das professoras I). Catharina Lopes Coruja,
e ü. Amalia Justa dos Passos Coelho, presididas pelo delegado da freguezia da
Lagoa, o Dr. José Theodoro da Silva Azambuja. nao só merecerão o suffragio una-
nime da ultima conferência, convocada na fôrma do art. 76 do regulamento de 17
de Fevereiro de 1854, como lambem o do conselho director, a (pie forão presentes.

Nessa conformidade, e segundo a approvacao do governo, constante do aviso de
13 de Julho ultimo, as aulas publicas para o sexo feminino do municipio da corte
passarão a funccionar em uma só sessão diária, concluindo-se todos os processos
das classes das 8 horas da manhaa ás 2 da tarde, durante o verão, e das 8 1/2 da
manhãa ás 2 1/2 da íarde, durante o inverno.

A' experiência compete verificar as vantagens que se espera obter comaadopeão
desta medida. Tenho com effeito notado desde então um pouco mais de regula-
ridade na freqüência daquellas escolas, e a matricula de 1859, comparada com a de
1859, apresenta um excesso superior ao que se observa nos anriòs anteriores em re-
lação aos antecedentes, vtn^

É manifesto que a mobília das escolas de meninos não pode ser adoptada nas
de meninas sem graves inconvenientes, exigindo estas além disso utensis inteira-

.•¦••; mente desnecessários áquellas. .;.,v..-v.: &.vjrn; s-^ití^f^^:-'á*üí^io^y:^" =
Esta reflexão que escapara ao regimento interno das escolas de 2 de Maio de 1855

tem suscitado nas conferências varias opiniões a respeito das alfaias e utensis con-
venientes ás escolas publicas de meninas, opiniões que só podem ser bem api%
ciadas em vista de modelos perfeitos, que as elucidem, e da observação pratica
que as confirme. E pois, como declarei em officio de 25 de Julho ultimo, assentou-
se na conveniência de recorrer á observação e á pratica, sendo incumbido o Dr.
Firmo de Albuquerque Diniz, delegado do V districto, de alfaiar a primeira escolta
publica para o sexo feminino da freguezia do Sacramento com modelos imagimadp^,
e feitos segundo as reflexões mais judiciosas produzidas pela di^
aguardando-se da experiência resultados que habilitem ás cot^

* juizo seguro a esse respeito. . ; ^ai,. ..!'.,.V ||lv#^ &
,E guarnecida de taes moveis funcciona a dita escola desde o ultimo tofne^tre dfr

anno passado. ¦ í \ ' A, l " ii *
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Forão lambem distribuídos, para experiência Qnal, pelas escolas publicas de ins-
trucçãp primaria do recinto da cidade, na fónna do disposto no aviso de 27 de Se-
tembro de 1858, os syHabarios organisados pelo bacharel Eduardo de Sá Pereira de
Castro, sendo a demora devida á faltada impressão por parle do autor dos exempla-
re$ necessários.

Pela mesma razão tem deixado de ser delinilivamente experimentado, em eonfor-
midade do aviso de 6 do Julho do mesmo anno, o melhodo d<> leitura do professor
publico primário da freguezia de Campo-Grande, Francisco Alves da Silva Castilho,
a que se referem os avisos de 17 de Julho e 3 de Setembro últimos.

Em oílicío de 30 de Janeiro do corrente anno expuz francamente o meu parecer
acercado methodo de leitura denominado — Bacadafa—, de invenção de Antônio Pi-
nheiro de Aguiar, transmiltindoas informações da commissão que, sob a presidência
do delegado Dr. Francisco Lopes de Oliveira Araújo, nomeei para observar seus re-
sultados práticos. -

Em conformidade do aviso de ti de Fevereiro ultimo, procede o autor á um
ensaio regular, sob a direeção do professor publico da freguezia de S. José, Joaquim
Fernandes da Silva, n'uma sala de edifício separado daquelle em que se acha esta-
Jbèíecidá a respectiva escola publica.

Pela fecundidade de suas conseqüências se deve julgar o valor dos methodos edas
doutrinas, não se permittindo que entrem no domínio dos tactos sem que as expe-
riencias sejão bem decisivas, embora gozem de toda a liberdade na arena da t is-
cussao;

Não forão ainda expedidas pelo governo, na fôrma do art. 61 do regulamento de
17 de Fevereiro de 1854, as instrucções que devem regular o fornecimento aos
meninos indigentes, de vestuário decente e simples, para comparecerem ás escolas,
quando seus paist tutores, curadores ou protectores não o possão ministrar; ficando,
portanto, até o presente quasi sem effeito a concessão de um auxilio, que me parecenao só conseqüência do ensino gratuito e obrigatório, como também uma medida
de justiça, exigida pelo direito desses infelizes, e aconselhada pelo interesse econo-
mico e moral da sociedade. No relatório passado lembrei que na falta dessas ins-
trucções,e mesmo no intuito de organisa-las convenientemente, esta parte do servi-
ço poderia talvez ser ensaiada, confiando-se a commissões, compostas em cada pa-rochiado respectivo parodio,'do delegado da instrucção, dos professores e do subde-
legado de policia; que estas commissões, em presença dos requerimentos das fami-
lias indigentes da parochia, indicariao os meninos de um e outro sexo em circum-
stancias de receberem os soecorros de que trata o art; 60 do citado regulamento,
que o parodio faria effectivos. Lembrei também que, procedendo em auxilio dos
delegados, na forma do aviso de 6 de Outubro de Í8S5, as ditas commissõ.es pode-rião ao mesmo tempo encarregar-se da organisação das listas das familias, contendo
os nomes e as idades dos meninos de cada parochia, no intuito de convenientemente
executar-se o art. 64 do regulamento, que obriga os pais, tutores, curadores ou pro-iectòres que tiverem em sua companhia meninos maiores de sete annos sem impedi-
mento physico ou moral a dar-lhes pelo menos a instrucção primaria do primeiro
gráo.

Insisto nestas idéas, declarando que desde o anno financeiro de 1859 a 1860 ha
verba votada para estas despezas; e, se bem que pequena, me parece por ora suffi-
ciente.
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Tenho igualmente chamado a attenção dos delegados desta inspeciona geral para
os meninos que vagarem ern seus districtos hás eirciimstancias do art. 62 do regu-
lamento, sendo informado que na ea.sa de correcçao existe hoje um estabelecimento
em que podem ser recebidos, e para onde forão mandados os de que trato em oífi-
cio de 20 de Fevereiro ultimo, respondido pelo aviso de V. Ex. de 25 do mesmo mez.

Reflectirei ainda que as cadeiras publicas de instrucção primaria até hoje crea-
das no municipio da corte não se achão distribuídas igualmente para os dous .sexos,
existindo apenas rias freguezias de fora da cidade uma escola publica de meninas na
ilha do Governador, e oulra na de Páquétà.

Reporto-me ás considerações que a esse respeito tenho expendido nos relatórios
passados, bem corno sobre a freqüência pouco satisfaçtÒriá das mesmas aulas para
o asexo ma.sculino das freguezias nao eomprchendidas no recinto da cidade.

• Persisto em considerar a creação dos internatos primários como único meio nas
circumstancias actuaes de remover as dificuldades que nesasas freguezias privão
tantas crianças dos beneíicios da intrucção gratuita; e chamando a attenção de
V. Ex. para o internato normal de que tratei, quando me referi á necessidade da
educação do pessoal.indispensável ao magistério publico, lembrarei aV. Ex. queesse
único estabelecimento pode dispensar a creação de alguns internatos primários de
que ora me occupo, bem como em grande parte as despezas relativas aos soccorros
especificados no regulamento de 17 de Fevereiro de 1854. e sobre os quaes ha pouco
reflecti.

Finalmente, iio mappa sob ns. 7 e 8 apresento a V. Ex. a freqüência de cada
uma das escolas publicas de instrucção primaria do municipio da corte durante os
trimestres do anno próximo findo; e tomando a média passo a compara-la com a
que se observa depois da reforma de 1854.

1854.

Meninos 909 Meninas ÕDÒ
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InstiMiecâo secundaria.

lmiteritU collegio de l*ecli*o SI.

Pela segunda vez concluirão-se no fim do anno leetivo próximo passado os trabalhos
do imperial collegio de-Pedro II, depois da ultima reforma.

Em ambos os estabelecimentos executou-se o plano de estudos, que baixou com
o decreto de 24 de Outubro de 1857, apenas até o H° anno do curso geral, e só
terá execução plena em 1862.

Entretanto no 6o e 7o harmonisou-se quanto foi possível com os planos seguidos.
anteriormente.

Ese bem que pareça por isso precipitado qualquer juízo, antes que o tempo permitia
fallar em nome da experiência, nao duvido observar que o estudo da historia média
não deve continuar a ser matéria do 3o anno; não só por ser difficil para meninos'
ainda tão pouco preparados, como pela falta total que tem da geographia da Europa,

dos factos da historia antiga que preparão, e se encadeião com os da média.
E se essa espécie de anachronismo na distribuição dos estudos procede da necessidade

dos dous cursos do o" e 7U, parece que bem pode cessar, ao menos desde que a ex-
periencia fôr confirmando que não ha quem se proponha ao curso dos cinco annos.

Parece igualmente necessário dar mais um anno ao estudo da língua franceza.
Se excepíuannos a pronuncia, o estudo grammatical do francez é mais difficil do que
o de inglez; e por isso convém pelo menos igualar o tempo para ambos; entretanto
que ha quatro annos de inglez, e só três para francez.

Entendo também que é'necessário limitar o tempo das matrículas no primeiro
anno á mesma época em que terminão as dos outros annos. A matricula de alumijos
mezes depois de começado o anno leetivo estabelece diversos grupos, e a necessi-
dade ou de repetir o que já se ensinou aos primeiros, ou de deixar sem os prolego-
menos aquelles que vierao mais tarde.

Um e outro expediente são inadmissíveis. *
Tanto no internato como no externato continua a ser idêntico o systema do ensino

sob o magistério dos mesmos professores.
Não foi ainda possível prover definitivamente a cadeira de inglez que se acha sob o .

magistério interino do bacharel Felippe da Motta de Azevedo Corrêa, como declarei
no relatório passado. Estão entretanto publicados os editaes para novo concurso.

Em 30 de Junho ultimo procedeu-se ao que teve por fim preencher a cadeira
de physica e chimica de ambos os estabelecimentos do collegio, vaga pela demissão
concedida por decreto de 15 de Abril ao Dr. Saturnino Soares de Meirelles.

Sua Magestade Imperial dignou-se de honrar com sua augusta presença o actoda
arguição dos candidatos.

Comparecerão os quatro que se tinhão inscripto; fizerão parte da respectiva com-
missão julgadora, na forma do art. 48 do regulamento de 24 de Outubro de 1857,
além dos reitores, e do membro do conselho director, o Dr. Matheus da Silva Chaves,
os examinadores, conselheiro Dr. Francisco de Paula Cândido e Dr. Saturnino Soares
de Meirelles.

i. 3
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Proposto em primeiro lugar foi escolhido, e provido por decreto de 12 de Agosto,
o Dr. José da Silva Lisboa. .,.,.,

A segunda alteração havida no pessoal dos professores do imperial collegio de «

Pedro II consta do fallecimcnto em 21 de Novembro ultimo do Dr. Emilio Joaquim
dá Silva Maia, professor de sciencias naturaes.

0-concurso para o provimento desta cadeira teve lugar cm 13 de Janeiro ultimo,
comparecendo os tres candidatos inscriptos.

Da Respectiva coiiiiiiissaojulgadonili/jMfH) parte os reitores, o membro do conselho
director, Antônio José de, Souza, e os examjriadores, conselheiro Dr. Francisco de
Paula Cândido e Dr. Anlonio Ferreira Pinlo. \l por decreto de 2 de Março foi pro-
vido na dila cadeira o bacharel Antônio .Maria Corrêa de Sa e Benevides, primeiro na
ordem dos propostos.

Etaes são as únicas alterações no pessoal dos professores $p imperial collegio de
Pedro II desde a data do ultimo relatório até a presente.

Procedeu-se também a dous concursos para o provimento dos lugares de repetidor
de lalim, e de sciencias naturaes do internato do mesmo collegio, vagos pelas de-
missões concedidas por portarias de 13 dé Junho e 5 de Setembro último aos re-
pétidores José Francisco de Souza Bracarense, e Dr; Guilherme José Teixeira.

E por portarias de 4 de Novembro e do 5 de Setembro forão nomeados, para o
segundo dos ditos lugares, Joaquim Baptista Torres Tupaberaba, único candidato que
sc°aprescntou, e o Dr. João dos Santos Cruz, para o primeiro, a que também concorreu
outro candidato. '

Além dos repetidores, na forma do art. 54 do regulamento de 24 de Outuoro de
1857, auxiliarão o ensino em ambos os estabelecimentos do collegio o Dr. José da
Silva'Lisboa, como professor supplementar de mathematicas elementares, e o ba-
charel Antônio Maria Corrêa de Sá e Benevides, que o substituio, depois de ter sido
aquelle nomeado, como declarei, professor de physica e chimica. A cadeira sup-
plementar de mathematicas elementares torna-se indispensável á execução do plano
de estudos, que baixou com a reforma de 1857. 0 ensino dessa matéria acha-se dis-
tribuido pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anno, de modo que não
pode ser desempenhado por um só professor. -

\ aiícraçâo feita, em conseqüência da proposta que tive a honra de suhmetter a
V. Ex. em officio de 5 de Janeiro do corrente anno, na distribuição do trabalho,
tornando a quinta-feira dia lectivo, e fazendo funccionar as aulas diariamente, mas
só das nove horas da manliãa á uma da tarde, tem até agora correspondido ao que se
esperava. A tarde fica inteiramente reservada para desenho, musica, -dansa e exercícios

Nos mappas sobns., 10 e 11 apresento a freqüência de ume outro estabelecimento
do collegio, durante o anno lectivo próximo passado, designando os internos, meio-
pensionistas e externos; os contribuintes da primeira classe, os da segunda, e os gra-
tuitos; eonvindo notar que todos, em ambos os estabelecimentos, se achão matrieu-
lados no curso geral de estudos; de sorte que o curso especial, organisado na fôrma
do regulamento, não tem sido até á presente data freqüentado.

Nas aulas avulsas do externato matriculárão-se apenas cinco alumnos, dous no
segundo anno, um no quarto, um no sexto e um no sétimo. ,

I. 3
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Assim a experiência parece corroborar a opinião daquelles que nãojulgavuo estas
aulas próprias para os moços que se propõem ao estudo exclusivo de uma ou outra
matéria. O systema simultâneo usado no collegio faz que as lições de cada urna das
aulas não lenhão a extensão que poderião ter, se os alumnos se oceupàssem de estudar
em uma ou outra especialmente.

Dos mappas ns. 10 e 11 verá V. Ex. referidos, com as particularidades necessárias,
os resultados obtidos nos exames a que se procedeu, na forma do regulamento de 24
de Outubro de 1857, e do disposto no aviso de 29 de Outubro ultimo, tanto no inter-
nato, como no externato. . „

Comparados com os resultados geraes conseguidos depois da reforma de 1855, apre-
sentão em resumo as indicações seguintes:

INTERNATO E EXTERNATO OO IMPERIAL COLLEGIO DE PEDRO II.

Movimento.
*

Matriculárão-se.. . . . . . .
Fallecêrão ..... . . .
Approvados com distineção em todas as matérias
Idem idem em algumas matérias ¦-.. .
Idem sem distineção . . . . .
Reprovados . % . . . . .." ¦. .
Não fizerão exame .. . . . . .
Retirárão-se . . , . . ... .
Perderão o anno. .... .. v
Premiados. . ,¦¦, % . _ . . .
Obtiverão menção honrosa. . ... .
Tomarão o gráo.- ,> ^in:±rxi^<xx. mimAm v
Forão expulsos m ^0fiiv0 |fô \úimm' |h .. .

9ãã 1*56 1S57 i$a& i*VJ

62 265 293 296 298
2

20 44 56 • 36 38
41 56 53 65 76
10 25 33 61 61
30 58 45 50 43
57 56 64 60 40

19' 33 14 24
11 14
14 19 21 29 29

9
11 12 6

- ;. '2
t i

:"".-:C '"¦"- ¦ X- X"

¦ ... ...... ,.,.

Apresento igualmente nos mappas ns. 12 e 13 o movimento da matricula de ambos
os estabelecimentos desde 15 de Janeiro até 21 de Março "do corrente anno lee-
tivo, ^

Muito maior seria o numero se o internato offerecesse as accommodações neces-
sarias para todos quantos quizerão nelle matricular-se. Ê pois urgente acerescentar
o edifício; felizmente' esta necessidade não escapou á penetração de V. Ex., que
para isso trata de o comprar ou desapropriar., Como fiz ver a V. Ex., a casa e a cha-
cara pertencem a dez herdeiros do fallecido Matta, com os quaes litigão os irmãos
Siqueiras Dias, que se pretendem com direito a essa propriedade.

Alguns dos dez herdeiros estão pròmptos a vender suas quotas por seis contos, o
que equrvaie ao preço de sesseííta contos por todo o edifício f outros porém, assim
como os Siqueiras Dias, se forem vencedores, exigem por cada quota oito contos;
q qué corresponde ao preço tótal de oitenta contos.

Creio porém que ííáâtituidò ò processo dá desapropriação estes se chegarão á
razão. Sobre o litígio, não tem elle, ao que me informão, fundamento razoável.
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Como magistrado não posso enunciar opinião minha, mas não faltão ao governo
meios dé certilicar-se disso, e em todo o caso é bom de saber que, quaesquer que
sejão os vencedores no litígio, não duvidão aceitar os preços de que acima faltei.
Removidas pois estas dificuldades, e augmentado o edifício/ o numero de estudantes
que frequcntao o collegio augmentará ainda mais.

Assim a despeito da objecção que (a meu ver com algum íundamento) fazem
muitos á gránoe cópia de matérias exigidas para o gráo de bacharel, tem-se man-
lido e augmenlado o credito dos dous estabelecimentos do collegio, e a conliança
dos pais de famílias, revelada pelo grande numero dos concurrentes á matricula.

Cabe-me o prazer de communicar a V. Ex. que está realisada a esperança, que
manifestei no relatório passado, de quanto antes obter no externados resultados,
que no internato se lem conseguido na parte da educação physica dos alumnos
por meio dos exercicios gymnasticos. . jg*.

üesde o principio do corrente anno lectivo acha-se aquelle estabelecimento pro-
vido de um pórtico gymnastico, e algumas de suas pertenças, tendo as respectivas
lições começado na abertura dos cursos sob a direcçao do professor Pedro Gui-
lherme Mayer, encarregado do mesmo ensino no internato, como declarei no
ultimo relatório.

* -

E-novapha.se de prosperidade para ambos os estabelecimentos do imperial collegio
de Pedro 11, attentos os benefícios desse complemento indispensável á educação
em geral, e de que a mocidade brasileira se achava quasi completamenteprivada.

Faço votos pelo seu desenvolvimento, desejando vê-lo quanto antes generalisado
ás escolas primarias, e collegios particulares, em alguns dos quaes já existem tra-
balhos gymnasticos.

Não devo deixar de levar ao conhecimento de V. Ex. que o Sr. bispo, conde, ca-
pellão-mór dignou-se de administrar, no anno passado o Sacramento da Chrisma
aos alumnos do imperial collegio de Pedro II; aos do internato na capella do esta-
belecimento no acto solemne da primeira communhão de muitos d'entre elles; eaos
do exíernato na capella do próprio palácio de S. Ex. '

Tenho o maior prazer em testemunhar os esforços empregados a berp da educação
religiosa em ambos os estabelecimentos do collegio, em grande parte devidos ao
digno sacerdote que preenche as funcções de capellão e professor da doutrina christãa
e historia sagrada. 

',.".. Ã;"'!U«^

Concluirei finalmente, como nos relatórios passados, declarando que os reitores
e professores em geral do imperial collegio de Pedro II continuão no desempenho de
seus deveres com muito louvável zelo e dedicação.
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O ensino particular no município da corte é actualmente exercido nos estabeleci-
mentos constantes do mappa sob n. 15 que mostra a freqüência que tiverãò durante
o anno próximo passado. ^ Ti i

Alguns desses collegios têm feito esforços dignos de louvor; têm mesmo ido á
Europa alguns directores examinar com olhos de observação, e ver os melhoramentos
que poderemos adoptar.
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Tenho aproveitado essas viagens para encarrega-los de algumas informações, que
me lêin mais de uma vez uülisado. '_ .,.,•« ,

A maior dificuldade com quclutãoéade encontrar pessoas habilitadas que sede-
diquem exclusivamente a.0, prpíessorado;, ainda é muito freqüente considerarem-no
simples accessoriò, e meio apenas oVàugmenlar os recursos da vida, cada vez mais
dispendiosa entre nós, "

Esse inconveniente soo teinpo eii^naior disseminação das luzes podem remover.
Com a devida regularidade continua a proceder-se, nas épocas prescriptas no aviso

de 19 de Junho de 1855, e na fôrma das instrucções de 5 deJaneiro do mesmo anno,
aos exames para a verificação da capacidade professional dos candidatos ao magistério

^ãotem sido ainda possível extirpar de todo o abuso de ensinarem professores sem

aue haiãoobtido diplomas de habilitação; provém isso principalmente dadiíhcul-
dade em fazer effectivô o pagamento das multas que lhes são impostas; e nada se con-
setruirá emquanto não fôr competentemente declarado que a essas multas e exten-
siva a conversão decretada para as multas do processo criminal. _

Como porém isto já fez objecto de representação especial de minha parte, nao darei
affora maior desenvolvimento. .'! *; '.„ .

Havendo preenchido as disposições que lhes são relativas no regulamento de 17 de
Fevereiro de 1854, e além dos mencionados no relatório ultimo, obtiverao durante o
anno passado diplomas de professores particulares de r

AAv! íéoíAt'/ 0lH'S éiwril ¦ ; ¦ ' 3 . ¦
Instrucção primaria.

D. Cândida Xavier de Castro Guilhem.
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Augusto Antônio Emilio do Couto Milagres Lafayette e Castro.
Herculano César Ottoni.
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Francez.
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Henrique Gustavo Tiepk.

. Mathématicàs elementares. • ' ' ¦ M ¦|,.fA/A.í>*

Florencio José de Freitas Reis.M^^m^ \
Melquiades Lourenço dos San tos. '* ?; ;\WA tV.U:..V;l..k
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Comprehendidos no art. 101 do citado regulamento de 17 de Fevereiro de 1854
*ao dispensados dos ditos exames paraforão dispc

Dirigir collegio de inslrucçüo primaria e secundaria.

M"" Herminia Lefeuvre Sanson. —Aviso de 23 de Janeiro de 1860.
Conego Francisco Pereira de Souza. —Aviso de 23 de Janeiro de 1860.
Dr. Padre Patrício Muniz. — Aviso de 8 de Março de 1860.
Bacharel, Padre Joaquim Fernandes da Silva Ribeiro. —Aviso de 5 de Outubro

de 1859.

Para ensinar:

Latim.

V

Fr Manoel de Santa Catharina Furtado. — Aviso de 8 de Março de 1860.
Dr Padre Patrício Muniz.—Aviso de 8 de Março de 1860
Padre Gustavo Gomes dos Santos.—Aviso de 6 de Julho de 18o9.
Henrique Guilherme Theodoro Schieíler. —Aviso de 26 de Maio de 1859.

Francez.

Dr. Padre Patricio Muniz.—Aviso de 8 de Março de 1860
José Joaquim da Silva Ribeiro. — Aviso de 18 de Junho de 1859.

«

Inglez.

Dr. Anastácio Luiz do Bom Successo.-Aviso de 18 de Junho &> «59. ¦

Henrique Guilherme Theodoro Schieíler.—Aviso de 26 de Maio de 1859.

Portuguez.

Padre Gustavo Gomes dos Santos. -Aviso de 6 de Julho de 1859.

Historia e geographia.

Dr Anastácio Luiz do Bom Successo.-Aviso de 18 de Junho de í859.

kSfXdo Esearagnolle Taunay.-AvUo de 29 de Agosto d, 18W

Dr. Padre Patricio Muniz. -Aviso de 8 de Março de 1860.
1.3
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Rhèiórièa e Philosophia.

s.

Dr. Padre Patrício Muniz. — Aviso de 8 de Março de 1860.
i

, . •¦•'

Mathematicas elementares.
4 ¦ . I

Bacharel Antônio' Maria-Corrêa de Sá e Benevides. —Aviso de 20 de Abril,
. de 1859. !!
José Luiz Caetano da Silva. —Aviso de 13 de Março de 1800. !

__*t-

"' 
¦. 

' 
¦. ¦¦ ... ¦

Levantamento de plantas geométricas.

Alhanasio Rov. — Aviso de 12 de Outubro de 1859.

Na forma das instrucções de 10 de Maio de 1855, c nas épocas determinadas pelo
regulamento de 17 de [Fevereiro de 1854, e no aviso do mesmo mez de 1857, tem-se
regularmente procedido aos exames cios alumnos das aulas publicas, e particulares,
candidatos á matricula nos cursos superiores do Império.

Os mappas estatisticos ns. 16 e 17 com as particularidades necessárias referem-se
aos que tiverão lugar em Novembro do anno próximo passado, e em Fevereiro ultimo,

O esladc de adiantamento de alguns examinandos demonstra que ha quem saiba
ensinar; a par desses porém apresentão-se outros que se mostrao completamente
incapazes ] vindo entretanto acompanhados de attestados que os dão por habilitados.
Isto provém, a meu ver, em grande parte da crença infelizmente partilhada por muitos
pais de familias de que ha demasiada exigência de preparatórios, e que assim é de
conveniência correr o azar de um exame , antes que o alumno esteja bem preparado ;
porque o grande caso é# obter uma approvação para com ella entrar nos estudos
superiores.

Alguns professores e directores de collegios acréditao pois augmentar o numero
de seus alumnos, e mesmo sua reputação e rendas, conformando-se com este desgra-
çado preconceito. Assim, em vez de dizerem conseieneiosa e francamente que não é
possivel o estudo conveniente dos preparatórios em espaço mui limitado de tempo,
fazem promessas que não podem cumprir, e que os levão depois a dar attestados imme-
recidos.

Dahi resultão necessariamente muitas reprovações que attribuem logo á excessiva
severidade.

'y..,;y 
." 
'.¦"• ' 

V. y

í 
' 1

£sta crença é mais um incentivo para expor os alumnos a exames prematuros a
verse sorprendem alguma vez approvações menos justas. Felizmente o espirito de
justiça que em geral tem dominado nas commissões examinadoras mallográ quasi sem-
pre essas tentativas, e o único resultado é fazer avultar o numero das reprovações.

Nisto porém ha grave inconveniente • porque não só augmenta a crença de que ha
demasiada severidade, como porque familiarisa a mocidade com as reprovações, as
quaes enfraquecem um pouco seus brios.
y ..'-._¦¦-
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Em vários officios, mas especialmente no de 31 dc Março ultimo, oflereci á conside-
ração dc V. Ex. alguns meios que me parecerão convenientes para diminuir esse mal,
que não pódc, a meu ver, ser combatido senão por um concerto de medidas tendentes
ao mesmo fim.

Insisto principalmente na necessidade de dar maior duração á validade dos exames-
pois sem duvida é grande tropeço, quetèmde vencer os alumnos hoje, o prestarem
quasi simultaneamente os exames de tantas c tão variadas matérias. Á par desta me-
dida que diminuo as difliculdades convém prohibir que o reprovado se offereça a novo
exame, antes de ler decorrido pelo menos um anno. Serão mais cuidadosos ení não ex-
pôr-se a reprovações. ,t

#*

Quanto á organisação e remessa dos documentos concernentes á instrucção prima-ria e secundaria das províncias reporto-me ao que tenho declarado nos relatórios
anteriores.

Nao tem sido até agora recebidos pela secretaria esclarecimentos que habilitem a
fazer qualquer trabalho com relação a lodo o Império.

Secretaria da inspector ia geral da instrucção primaria c secundaria do municipio da
corte, em 15 de Abril de 1860.

Eüsebio de Queirós Coütinho Mattoso Câmara!

VV * 
1 ¦

: í.lh:

>Vi í *>i*i/J

_ *" yAHA t Í£íU

í*i ¦¦ ¦{$*.-

Tf II \i)0 oc.M mMÍI a
' ' " A- . \¥t

ífXtl.t $.•>

'I-'.' jf|f'*tf?Í?!-." ,A'AA\[}lf t\$%\\jf&í íí**-

u'.i;t?í.i

ff.í«4!.VI 7'i

• i'M»ÍMH'-*l iXXAXX lU"í '*

7 iíilii O ¦ '•* 
,Aí'XA\yAXXX\

>.í . AAVH ¦¦tiiíAitÜH

17! 7!'

r. 3



_€e &<
«•%*

. 
¦¦¦¦.¦

Ouadro demonstrativo do pessoal do* membro.* do conselho director da
iuNtrueçilo primaria e secundaria do municipio da cèrtc, com M datas
dos «Icerctos de suas nomeações.

0cr NOH1.S. I) \TA DOS DECUETOS DE SUAS NOMEAÇÕES.

Presidente.

0 conselheiro de estado Eusebio de Queirós Coutinho Mattoso
Câmara.

Secretario.

0 bacharel Theophilo das Neves Leão
. 

¦ 
¦

Membros do conselho director.

Decreto de21 de Julho de 1855.

Decreto de 16 de Janeiro de 1857.

Dr. Manoel Pacheco da Silva . . .
Dr. Antônio José de Souza. . .
Dr. Joaquim Marcos de Almeida Rego.
Dr. José Agostinho Moreira Guimarães
Dr. Matheus da Silva Chaves ....
Professor Gabriel de Medeiros Gomes .
Desembargador José Mariani ....

Decreto de 16 de Outubro de 1855.
Idem.
Decreto de 24 de Janeiro de 1857.
Decreto de 22 de Janeiro de 1858.
Decreto de 19 de Abril de 1859.
Decreto de 2 de Março de 1860.
Decreto de 24 de Abril de 1860.

Substitutos dos membros do conselho director.

Professor Jorge Furtado de Mendonça. .
Bacharel Theophilo das Neves Leão . .
Professor José Marciano da Silva Pontes
Professor Joaquim Fernandes da Silva .

.... . *

Decreto de 16 de Outubro de 1855.
Decreto de 3 de Outubro de 1857.
Decreto de 2 de Março de 1860.
Idem.

Secretaria da inspectoria geral da instrucção primaria e secundaria do municipio da corte, em 25

de Abril de 1860.

O secretario, bacharel Theophilo das Neves leão.
: 
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Quadro deinoiiNtratívo .Io ,,e«soal dos delegados da insiiuciSo ... i..„.-in •.

FREGUEZIAS.

C——3—________JBi%ÍjBg_tagtl^^
— ¦¦ —¦ -' -*^ "*"

: ÍÉ

Gloria ....
S. Josó. . . .
Candelária . .
Santa Rita . .
Sacramento . ,
Santa Anna. .
Santo Antônio.
Lagoa ....
Engenho-Velho. .
S. Christovâo . .
Inhaúma . . . .
Irajá
Jacarépaguá. . .
Campo-Grande. .
Santa Cruz . . .
Guaratiba. . . .
Ilha do Governador
Paquetá

H
CO

1.»
2.o
3.»
4.»

) ^ °

. .

NOMES DOS DELEGADOS.

Dr. Joaquim Antônio de Araújo Silva .
Dr. Firmo d'Albuquerque Diniz . . .
Dr. José Agostinho Moreira Guimarães.
Dr. Francisco Lopes de Oliveira Araújo.
José Vicente Jorge
Dr. Jofô Theodoro de Âzambuja. . .
Dr. Roberto Jorge Haddock Lobo . .
Dr. Antônio Rodrigues de Oliveira . .
Valerio Pereira de Carvalho ¦
Dr. Luiz Ferreira da Silva Maia . . .'
P.e Antônio Marques de Oliveira. . .
Dr. Eugênio Carlos de Paiva ....
Dr. Ignacio José Garcia
Dr. Antônio Xavier Balieiro
Fr. Luiz de Santa Theodora França . .
Pedro José Pinto de Cerqueira . . .

DATA DOS DECRETOS DE SUAS NOMEAÇÕES.

Decreto de 18 de Fevereiro de 1856.
Decreto de 26 de Janeiro de 1858.
Decreto de 3 de Outubro de 1854.
Decreto de 18 de Setembro de 1855.
Decreto de 11 de Junho de 1859.
Decreto de ] O de Abril de 1859.
Decreto de 16 de Agosto de 1854.
Decreto de 17 de Dezembro de 1856.
Decreto de 16 de Agosto de 1854.
Decreto de 20 de Maio de 1857.
Decreto de 16 de Abril de 1859.
Decreto de 31 de Janeiro de 1855.
Decreto de 18 de Abril de 1856.
Decreto de 21 de Julho de 1855.
Decreto de 30 de Maio de 1855.
Decreto de 16 de Agosto de 1854.

ã^TfifiO^ 
"1SpeCt0rÍa g6raI da 1DStrUCÇ5° P"maria e secmd«™ do muní<¥° da corte, em 25 deAbril de 1860.

O secretario, bacharel Tlieophilo da* Neves Leão.
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Quadro demonstrativo do pessoal dos professores públicos do Io gráo de instrucção primaria do municipio da corte, com a data de suas nomeações ou remoções.

FREGUEZIAS

l
<

Q

O

o
w
Q

Sacramento. . . . • . .

ESCOLAS

idem. .........

<"**. JOSC. ........

Candelária .......

Santa Rita  . .

lllLIIl. ... ...•••

SanfAnna

Idem.

Santo Anlonio,

Gloria ... . . ... .

Lagoa .........

Engenho-Velho . . ^ . .

S. Christovão ......

\ Ponta do Cajií. . . .' . .

/ Inhaúma  . .

iraja. «••••....

Jacarépaguá. . . ... .

Campo-Grande. . . . v .

Guaratiba. . . . . . . .

lClcIIl.. . . . . . . ...

Üha do Governador. . . .

iciem. ... ..... .

... . . . .Paquetá .

Santa Cruz .... . . .

1"

2"

!•

o»

2a

Ia

1"

Ia

Ia

Ia

Ia
' Ia

;" i"
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NOMES DOS PROFESSORES.

Marcos Bernardino da Costa Passos . . .

Antônio Ignacio de Mesquita

Joaquim Fernandes da Silva. .....

Luiz Thomaz de Oliveira

Cândido Malheus de Faria Pardal. . . .

José Bernardes Moreira ,

João José Moreira  . .
>

João Antunes da Costa e Silva

Francisco Antônio Augusto de Sá.

Francisco Joaquim Nogueira Neves

João Rodrigues da Fonseca Jordão

. . .

João Ferreira Moscoso . ... . . ..

Joaquim José Cardoso de Siqueira Amazonas

Joaquim Sabino Pinto Ribeiro .... .

Antônio Pinto da Costa Souza Brandão. .
S

José Theodoro^Burlamaque

Manoel Joaquim da Silveira. . . . . .

Francisco Alves da Silva Castilho . . ... *,*

Estevão José Pires. . . . . ... . .

Joaquim Herculano da Costa Brito . . .

Antônio Cypriano de Figueiredo Carvalho

João Marciano de Carvalho . . . . . .

Joaquim José de Souza Ribeiro

João da Matta Araújo. .

. , 
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DATAS DE SUAS NOMEAÇÕES OU REMOÇÕES.

Removido da Cadeira da Ilha do Governador por decreto de 22 de Abril de 1858.
«

Nomeado por decreto de 13 dc Outubro de 1858.

Idem idem de 9 de Novembro de 1855.

Idem idem de 9 de Novembro de 1855.

Idem idem de 6 Dezembro de 1837.

Idem idem de 13 de Outubro de 1858.

Removido da Cadeira de inhaúma por decreto de 25 de Setembro de 1855.

Idem da Cadeira de Santa Cruz por decreto de 29 de Maio de 1858.

Tdem da Cadeira de S. José por decreto de 17 de Outubro de 1855.

Nomeado por decreto de 10 de Maio de 1837.

Removido da Cadeira de S. José por decreto de 25 de Janeiro de 1856.

Nomeado por decreto de 9 de Novembro de 1855.

Idem idem de 28 de Junho de 1848.

Removido da Cadeira de Inhaúma por decreto de 7 de Novembro de 1857.

Nomeado por decreto de 22 de Janeiro de 1858.

Idem idem de 18 de Abril de 1858.
¦¦¦ - í •.-¦¦• ¦-.

Idem idem de 18 de Maio 1842.

idem idem de 5 de Fevereiro de 1849.

Idem idem de 6 de Dezembro de 1837.

Rege interinamente a Cadeira.

Removido da 2a Cadeira de Guaratiba por decreto de 19 de Abril de 1860.
»

Nomeado por decreto de 23 de Junho de 1858.

Idem idem de 4 de Abril de 1857.

Idem idem de 30 de Junho de 1858.

1.3
Secretaria da inspectoria geral da instrucção primaria e secundaria do municipio da corte, em 25 de Abril de 1860.
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O secretario, bacharel Tlieopltilo das Neves Leão
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Quadro demonstrativo do pessoal das professoras publicas do primeiro grào de instrucção primaria do município da corte, com a data dos decretos
de suas nomeações ou remoções.

FREGUEZIAS.

Sacramento. . .

S. José

Candelária . . . .

Sanla Rita ....

da cidade \ Santa Anna. . . .

Santo Antônio. . .

Gloria

Lagoa 

Engenho-Velho . .
" 

,. 

¦ 

.. ¦

1 S. Christovão. . .

• Ponta do Caju. . .

«« „a«. i Paquetáde fora ; "
DA* CIDADE 

^ Uha dQ Governador

ou
cr.u

¦ MM

I 2a

1"r/ 2'

( 2a

IV

i m
r
ia

ia

}í| í_yÃ

1/ ',1a

ESCOLAS DO SEXO FEMININO

. {
-• • I -7 T * NOMES DAS PROFESSORAS.

I
DATAS DAS SUAS NOMEAÇÕES OU REMOÇÕES.

I

D. Anna Joaquina de Oliveira e Silva

D. Luiza Ferreira Sampaio
*

D. Theresa Fortunata da Silva '.  . .

D. Catharina Lopes Coruja

D. Francisca de Paula Moraes e Lima .«.f. . .

D. Delfina Rosa da Silva Vasconcellos 4 . . .

D. Elisa Tanner. . mbhl  .....

D. Anna Joaquina da Costa Passos  . . . .

D. Amalia Justa dos Pawos Coelho .......... . Ii .).

D. Joanna Amalia de Andrade . .... . . . . ........

D. Anna Euqueria Lopes Alvares . . . ... ...... . • .

D. Maria Thomazia de Oliveira e Silva. ... ... íi?fe3. . .
[

D. Clara Maria da Gloria Ribeiro . . . . . ... . .. » . qívxüí]
.: 

¦

D. Maria Antonia Martins: Franco ...... . ......... . . .f >

D. Francisca Albina Ferreira ... ... o....... . . . ü

D. Angélica de Áthaydè Jordão .... . . . . ., . r..« •>.»., Leiria

Nomeada por decreto de 13 dc Novembro de 1835.

Idem idem de 13 de Outubro de 1858.

Idem idem de lx de Dezembro de 1837.

Idem idem de 15 de Março dc 1843.

Idem idem de 20 de Abril de 1837.

Idem idem de 13 dc Outubro de 1858.

Idem idem de 9 de Novembro de 1855.

Removida da cadeira da ilha do Governador por decreto de 18 de Maio de 1858.

Removida da cadeira de Paquetá por decreto de 30 de Abril de 1857.

.Removida da cadeira de Paquetá por decreto de 26 de Março de 1858. *

Nomeada por decreto de 10 de Maio de 1853.
I 

' 
I 

¦

Idem idem de 21 de Dezembro de 1855.
1 ¦ I

Idem idem de 24 de Maio de 18/fl.
?

Idem idem de 18 de Agosto de 1858.
I

Removida da cadeira da Gloria ppr decreto de 26 de Março de 1858.

Nomeada por decreto de 12 de Maio de 1859.

Secretaria da inspectòria geral da instrucção primaria e secundária*do municipio da corte, em 25 de Abril de 1860VM)9e MJhíIm J»jí ¦ * JfrJMw $

1. 3. ymmm. > íwmisvM .0 O secretario, bacharel Tlieopliilo das Neves Leão»
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Quadro demonstrativo do pessoal dos professores adjuntos ás escolas publicas primarias do municipio da corte.

NOMES DOS ADJUNTOS.

Matheüs de Oliveira Borges . . ..":..

Alfredo Magno da Costa Passos

r . . * • •

• . . • • •

João Corrêa dos Santos

Joaquim Hereulano da Costa Brito .

José Gonçalves Paim . . .

Eduardo Carlos Rodrigues Vasconcellos .

Jacintlio Lopes de Azevedo
V

José Joaquim Xavier

. . .

• • .. ....

....Francisco Rodrigues 'da Assumpção.

Timotheo José Luiz Alves Antunes, . . .' . . . . .

55

1.»

1.»

l.c

1.°

1.°

2.°

2.°

3.»

3.»

3.»

DATAS DE SUAS NOMEAÇÕES, E ESCOLAS EM QUE SE ACHÃ0 EM EXERCICIO

Nomeado por portaria de 19 de Junho de 1857. Em exercício na Ia escola
de Santa Anna. :

Nomeado interinamente por portaria de 28 de Setembro de 1858. Em exer-
cicio na Ia escola do Sacramento.

Nomeado por portaria de 17 de Maio de 1859. Em exercício na Ia escola
de Santa Anna. . -

Nomeado por portaria de Io de Setembro.de 1S59. Em exercício na Ia
escola de Santa Rita. # .

Nomeado por portaria de 12 de Novembro de 1859. Em exercício na escola
de S. Christovao.

Nomeado por portaria de 19 de Junho de 1857. Em exercício na escola da
Candelária. . .

Nomeado por portaria de 19 de Junho de 1857. Em exercício na 1* es-
cola da ilha do Governador.

Nomeado por portaria de 11 de Janeiro de 1.856. Em exercício na escola de
Santo Antônio.

Nomeado por portaria de 13 de Agosto de 1856. Em exercício na 2a escola
de Santa Anna.

Nomeado por portaria de 19 de Junho de 1857. Em exercício na escola
de S. José.

¦ Secretaria da inspectoria geral da instrucção primaria e secundaria do municipio da corte, em 25 de Abril de 1860.

j O secretario, bacharel Tlieopliilo das Ureve» Leão.
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Quadro demonstrativo do pessoal
¦ ¦ 

' 
7 ¦

N. 6.

dais professoras adjuntas ás escolas publicas primaria»
do municipio da corte.

aaaannaaanig-gB*g um -1. iMUtw-MlWAJ II —BB-B XKD

^®&s___-? ia- <__a>3msrm__^.

D. Francisca Augusta dos Passos Coelho

D. Mathildes Carolina da Silveira . . . .

D. Ludovina Thomazia cie Oliveira. . . .

D. Maria Pretextai a Ferreira .

É 2o o
»—a

F-l r -a
rz h**3;-a

. ...

D. Amélia Joaquina Cardoso .

D. Alcida Brandelina da Costa

l.o

1.°

l.o

l.o

1 o
-t- •

3.°

—

DATAS DE SUAS NOMEAÇÕES, E ESCOLAS EM QUE SE ACHÃO EM EXERCÍCIO.

Nomeada interinamente por portaria de,27 de Março de 1858. Em exer-
cicio na escola de Santo Antônio. . # m

Nomeada por portaria de 25 de Junho de 1858. Em exercício na escola
da LagÔa. -loerr. t*

Nomeada interinamente por portaria de 3 de MaTço de 1859. Em exercício
na Ia escola do Sacramento.

Nomeada interinamente por portaria de 19 de Março de 18o9, Em exercício
na escola de JPaquetá.

Nomeada por portaria de 23 de Janeiro de 1860. Em disponibilidade.

Nomeada por portaria de 10 de Novembro de 1855. Em exercicio na escola
da Candelária.

i;**«r.g-,T^c---r-_-..^^^
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Secretaria da inspectoria geral da instrucção primaria e secun

u 3

daria do municipio da corte , em 25 de Abril de 1860.

O secretario, bacharel Tlieoft»IiUo das Seiés _Leão.
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Quadro demonstrativo do numero do alumnoi «juc freqüentarão du-
rante o anuo de 185» ai* escola* pulilicas de iiiütrueçHo primaria do
município da corte.

wrmmmmmÊUJ.mmm»iUJm»mmgmmmimÊtmmmemmFmmmirm0mm mi .Li-L.im i iiinm..!,,.!» .m i »« '^'I^TJ^IV -'!."?!!!-!!-_!" V?ü" ..•'- ^??-" ÜÜ^VEL*1^ J?"-"ÍL.ffS "^ ^? -^—?

I

FRKGUEZIAS.
ao
<

O
CJ
r/3
W

NüMÈRÓ MÉDIO Í)Ê ALUMNOS DURANTE
o aííno, 1,764.

TlUMHSTilES.

1.'

Mal rie.

i? 3:

——a ——— — iM-í.i:n~in-í\rrg33rz—LJ>.KgMTrr'i.

Matric. Matric.

4."

Xpc* IMB-MH-M-M-HW

Sacramento '?. •

o. José
Candelária

i.»
2.»

n

j Santa Rita i
i

Santa Anna •
Santo Antônio
Gloria

i.a
í») a

6) a

Lagoa •
Engenho-Velho
S. Christovão
Ponta do Caju
Inhaúma • •
Irajá
Jacarépaguá ¦ • •
Campo-Grande
Guaratiba

91
31

127
103
93
52m
69

102
103
75

114
47

121

Santa Cruz
Ilha do Governador
Paquelá .

u\ a

itf
(.») a

125

26
46

14
24
27

47
58
62

113
72

140
83

125
95
84
80

114
34
30¦ 44
27
15
28
27
31
47

152
55

134
120
129
79

138
101
133
104

97

Matric.

122
38
31
4*7
-V*.

63

17
30
45
34
47

a .... r I., gB3g;tmaoená»»cI tnrKwr.-.scrsErs.-íssmr»

1,555 1,718

63

1,903

144
41
134
110
126
80
127
103
118
101
89
93
115
48
32
43
28
19
55
55
36
54
66
61

1.878

.-¦«5»a»Kí«eáí*»3JffiJ^yaa^~iwj: ^uimgmrufssmuaaiivat^axísa_is_-as_a--Si--^ S^(v».:*^«»e*í*WÍUSS_-~""' ¦ I II-*1

* - » 
' ¦•;•,-

Secretariada inspeciona geral deinslrucçSo primaria e secundaria do município

da corte, em 25 de Abril de 1860.
O secretario, bacharel TIieoiihilQ dos lüevc» I.eao9
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N. 8.

Quadro demonstrativo do numero de aluiiiiiu» que fiequentúrrto durante
o anno de 1859 a* escola* publicas de iii»<riic<;ttc» primaria do muni-
cipio da corte.

FREGUEZIAS.

Sacramento
S. José...
Candelária
Santa Rita.

Santa Anna
\

Santo Antônio
Gloria
Lagoa ».
Engenho-Velho
S. Christovão
Ponta do Caju
Ilha do Governador
Paquetá

tf)

O
(J
W

1."
6) a

i.'
2.a
1.»
2.a

_Hf!

NÜMKKO MÉDIO DE ALUMNAS DURANTK
0 ANNO, 1,006.

i.

Malric..

84
49
38
56
124
47
50
21

53
81

29
43
18
53

853

TRIMESTRES.

2.'

Matric.

113

45
68

117
60
52
59

102
56
85
30
36
37
20

990

3.'

Malric.

4.'

Matric.

122
64
54
79

114
68
59

101
57
95
34
39
39
20
58

1,088

122
54
52
70

118
75
52
87

104
58
92
40
46
47
20
54

1,091

Secretaria da inspectoria geral de instrucçao primaria e secundaria do muni
cipio da corte, em 25 de Abril de 1860.

O secretario, bacharel Theopliilo fias IVeves fceao.

1.3



K§ 9, __ Tabeliã da distribuição, por dias e horas, das maiorias do curso geral
de estudos do Imperial Coliegio de Pedro II, ao anno lectivo de 1860,

¦_rq*rom«^_g»--*»g^^ _xa__x___-__

INTKKN.VrO-
" "T"~ i 5B_3r»

DIAS.
Segundas, quartas

e sextas-feiras.

Horas.
9 ás 10

10 ás 11
Io ..nno.J 11 ás d2

12 á 1

n

f 9 ás 10
fl 10 ás 11

2 anno-< 11 ás 12
(12 á 1

Geographia. *
Francez.

Terças e quintas-feiras
c sabbados.

• • • . • . • • .

3o anno.
9 ás 10

10 ás 11
11 ás 12
12 á 1

li0 anno.

9 ás 10
10 ás 11

11 ás 12
12 á 1

Latim.
Geographia.

Francez.

Latim.
Portuguez, grammatica.
Orthographia c exerci-

cios arithmeticos.*
Doutrina christãa.

EXTERNATO

Segundas , quartas
e sextas-feiras.

Terças e quintas-feiras
c sabbados.

Inglez.
Arithmetica.

Historia sagrada.

Latim.
Portuguez, grammatica.
Orthographia c exerci-

cios arilhmelicos.*
Doutrina christáa.

• . .......

Francez.
Latim.

Geographia.

Aritlmiclica e álgebra.
Historia média.

Inglez.
Historia média.

9 ás 10

5o anno./ 10 ás 11
11 ás 12
12 á 4

i

3 9 ás 10
10 ás 11
11 ás 12
12 1

7o anno.

9 ás 10
10 ás 11

11 ás 12
12 á 1

Historia moderna.
Idem.

Geometria.
Latim.

Grego.

Latim.
Physica.

Trigonometria.

Inglez.
Arithmetica.

Historia sagrada.

Geographia.

Francez.

Latim.
Geographia.

Francez.

Historia e chorographia
do Brasil.

Zoologia c botânica.
Inglez.

Arithmetica c álgebra.
Historia média.

Inglez.
Historia média.

Francez.
Latim.

Geographia.

Italiano.
Grego.
Latim. „

Physica e chimica.

Latim.
Chimica.

Grego.
Trigonometria.

Ghorographia e historia
do Brasil.

Zoologia e botânica.
Allemão.

Historia e chorographia
do Brasil.

Zoologia c botânica.
Inglez.

Inglez.

Rhetorica.
Allemão.

Historia antiga.
Phüosophia.

Mineralogia e geologia.
Rhetorica, poética

e critica.
Phüosophia.

Allemão.

Ghorographia e historia
do Brasil.

Zoologia e botânica.
Allemão.
Inglez.

Rhetorica.
Allemão.

Historia antiga.
Phüosophia.

Historia moderna,
Idem.

Geometria.
Latim.

Grego.

Latim.
Physica.

Trigonometria.

Mineralogia e geologia.
Rhetorica, poética

e critica.
Phüosophia.

Allemão.

Italiano.
Grego.
Latim.

Physica c chimica.

Latim.
Chimica.

Grego.
Trigonometria.

* N. B. — Semanas alternadas :

Ia
2a

semana, terça-feira e sabbado: exercicios orthographiéos e recita ções; quinta-feira, arithmetica.
semana, terça-feira e sabbado: arithmetica; quinta-feira, exercicios orlhographicos e recitaçoes.

aBBBBgJBBife ^._. w_VFt»--*—;»=« _______5g_5g_-gg^^

Secretaria da inspeciona geral da instrucção primaria e secundaria do municipio da corte, em 25 de Abril de 1860.. .

!. O secretario, bacharel TSfte©|Dl9iIo íl»S Neves fcefro.
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N. 10.
«

Mappa estatístico dos trabalhos e cio movimento da matricula do inter-
nato do Imperial Collegfio de Pedro II, no anno lectivo de 1859,

DESIGUAÇlO
o

Matriculárão-se
Contribuintes. .. .v. ...... .
Primeira classe.
Segunda classe. . . . . . . . . . .
Gratuitos
Fizerão exame
Forão approvados
Idem idem com distincção em todas as
matérias

Idem idem com distincção em algumas. .
Idem idem plenamente em todas. . . .
Idem idem idem em umas e simplesmente

em outras
Idem idem simplesmente em todas. .
Idem premiados . . 
Obtiverão o primeiro prêmio
Idem o segundo prêmio. ..'.-...
Idem o terceiro prêmio
Idem menção honrosa  .
Forão reprovados
Idem idem em todas as matérias. . .-
Idem idem em algumas
Deixarão de fazer exame
Relirárão-se.  .
Perdeu o anno por faltas......
Forão expulsos .- . . .

6
4
2
2
2
6
6

3
3

...

O5
<
oao

3-
3
3

...

1
1

1

3
1
1
1

O

10
8
6
2
2

10
10

7
1
1

1
3
1
1
1

o
CO

4
...

...

1
1

31
20
13
11

5
21
19

3
7
i

4
3
1
1
1

2
....

2
6

P
%
e

<N mrl

37 38
31 26
20 22

8
6

32
29

6
10

1

S
7
3
1
1
1
3
3
1
2
2
1

. . .

2

NATURALIDADE DOS ALUMNOS. '

omB aagaaaOTB- ¦••vm, jpj

Rio de Janeiro . . . . . . . ; ... 89
Rio-Grande do Sul 6
S. Paulo 8
Minas-Geraes .....*.. 3
Jjcii.ll d • ............... O

Pernambuco.
Maranhão. .
jr ara . . » .
ideara» . . .

......

t . . . . .

Portugal « ¦ »•••»•*

^asrjssxijrrsrsnsBxsjí

0
10
29
24

4
7.
2

6
5
3
1
1
1
1
S

. • .

8
8
1

...

. * .

I

128
98
74
26
25
99
89

24
28
8

18
17
16
6
8
8
8
10
1
9
16
7
1
9

...

. . .

. . .

3
1
8
1

I

Secretaria da inspectoria geral da instrucção primaria e secundaria do municipio da corte, em 2
de Abril de 1860. N

O secretario, bacharel Tlieoiiliilo «taí» IVeves I.eno.

i 3.



\. 11. -Mappa estalisüeo dos trabullios e do movimento das matrículas do externai, do Imperial Collegio de Pedro II, durante o anno lectivo de 18o9.
¦ VlüiÉi__mi_l_l l—ili_.i_l_-ll_l.l__f»1 9M*M 111'' ____—_! i

DESIGNAÇÃO.

Matriculárão-se

Approvados com distineção em todas as matérias . . .
>

Idem idem cm uma ou mais matérias

Idem sem distineção , .

Reprovados
_

Não fizerão exame .

Retirárão-se , . . . . .

Perderão o anno . . . .

Forão premiados com o primeiro prêmio

Idem com o segundo  .

Idem com o terceiro. .

Obtiverão menção honrosa . .

Tomarão o gráo . . .

si:uno anuo.

CONTRIBUINTES

1
->

5a.1
4

• •

1
i

2

2

•f

£3

C-i

• •

GRATUITOS.

1

. •

.

I

SlíXiO ANUO.
í

CONTRIBUINTES

.

a.

-=¦5

10

1

5

1
i
i

__
|

¦fifl

tÊmm¦_<

'l

GRATUITOS.

s.

f
•«•
___

•.

• •

• •

oI

*¦¦*«

• *

. •

1 ________________

«UINTO ANNO.

CONTRIBUINTES

•2

•1

•.

•vã

|

• •

• •

. •

GRATUITOS.

.a
s:

•««_

I
<_

sç

1

1

• •

• •

§

I

2

1

1

• •

• •

1

1

• •

QUABTO ANNO.

CONTRIBUINTES

•__

4

1

2

1

. •

_I.

«

GRATUITOS.

«o

si
.O

!
3

5

2

2

• •

• •

3

1

T_K_.« 1 IHO ANUO.

_,«**•

CONTRIBUINTES

._*

<-_
<_a.
i.o

**>
5*

. •

. •

»•

15

.5

u
li

2

.

&5

1

1

2

1

GRATUITOS.

«o

o•«_
</.
s_

•__
_

5

..

2

2

1

n*;

6

1

2

3

•ESIINDO ANNO.

CONTRIBUINTES

•2
-»**>

i•r

19

5

5

5

1

1

2

_J

5

2

1

1
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Secretaria da inspectoria geral da instrucçao primaria e secundaria do município da corte > em 25 de Abril de 1860.
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Mappa estatístico da matricula dos alumnos do internato do Imperial Collegio de Pedro D, ate Abril
do anno lectivo de 1860.
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Secretaria da inspectoria geral da instrucção primaria e secundaria do município da corte, em 25 de Abril de 1860.

O secretario, bacharel TUeopliil© dia» Keveí I-eào.
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N. 15.

Mappa estatístico da matricula dos alumnos do externato do Imperial Coilegio de Pedro II, desde 15 de Janeiro
até 31 de Marco do anno lectivo de 1860.

»¦!. 8_-u_i-«'i----.i-»--w-^-i-.«!!fcu'j.iLiri>.-_¦;_¦. ii._^B_________a___qB__B_cEtat '__,iuu.i.____;-

SÉTIMO AN 1x0

CONTRI-
BUINTES

_.
ro
v.

o
co

I
O

a.
O

SEXTO ANNO

GRATUITOS}

co
ro

pn
mm3"co
g;
<_.
Cu

I
O

CONTRI-
BÜINTES

QUINTO ANNO

GRATUITOS

co
O

•4—>

X
t-.

CO
ro
10

CO<—<
#—I

i
.2'o

a.
O

_—iX

9

co
ro

._-*s
"_.

3c-.
i^o"S

_-_

COiNTRI-
BÜINTES

coo2

3

co
ro

•_2"—«
i—»io
vO
rj

. O
C-«

Ic
a?

•—¦«.-=;

o
O

O

O_—>
X

8

QUARTO ANNO 3 TERCEIRO ANNO

gratuitos!

CO
ro*->
CO

o
•F-.

CO
r—
a:
Pm

I
O• ---.

eo
O

9
i

CONTRI-
BU INTES

CO
ro
CO

O
COao
Io
o

COo

5 o
O

8

GRATUITOS
CONTRI-

BÜINTES

CO
ro
CO

"co
r-»3

I
.2"3
fÜm

co
O
__!

li

G

lá
í

COro_—»
.o

*co

3
CU

I
O

11

CO
Oa
_-
o—>

8

19

SEGUNDO ANNO „ PRIMEIRO ANNO

GRATUITOS!
CONTRI-

BÜINTES

CR
ro
¦_.

.2"éo
—<
3
CU
I

O
.—-Io

coo

-—1

9

CO

CO

CO
C
O
I

"3

2á

COo

X

11 27

GRATUITOS

CO
ro
co

"33
<—¦3
i

#o"3

COo
Sm

X

CONTRI-
BÜINTES

so
ro
co.—. .
es ic
.2 2*co ~

g 3
C_U X

.2"3

GRATUITOS

CO
ro

o
5S

11 fl áO

. lá

30 ál

áá

.—» ^—̂.

.2 S
CO to

o

TOTAL

CONTRI-
BÜII.TES

16

21

65

COrs

O"33

_.s_
i

o
J5

92

c»os
X

25

117

GRATUITOS

CO

.2*£
-2
co
C
O

lá

oe_

X
Cd

á3

57

17á

5-8-_BÍ--»-Ém_---_--^^

Secretaria da inspectoria geral da instrucção primaria e secundaria do municipio da corte, em 25 de Abril de 1860.

1. 3. O secretario, bacharel Tlteojuliilo cias _Veve» Leão.
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W. 14. Quadro do pessoal dos professores do imperial colle^io de Pedro II.

i

V

5*

NOMES

Gabriel de Medeiros Gomes .
Padre Felix Maria dc Freilas Albuquerque. . .
Bacharel Pedro José de Abreu.
José* Francisco llalbout ....
João dos Santos Marques . . .

• .

....Jorge Furtado de Mendonça.
Padre Felix Maria de Freitas Albuquerque. .
Bacharel Pedro José de Abreu
José Francisco Halbout
Bacharel Philippe da Motta Azevedo Corrêa. . •
João dos Santos Marques

Jorge Furtado de Mendonça
Bacharel João Antônio Gonçalves da Silva • •
Bacharel Pedro José de Abreu
José Francisco Halbout
Bacharel Philippe da Motta Azevedo Corrêa .
João dos Santos Marques

Jorge Furtado de Mendonça
Bacharel Antônio Maria Corrêa de Sá e Benevides
Dr. Joaquim Manoel de Macedo
Bacharel Joaquim Mendes Malheiros
Bacharel Philippe da Motta Azevedo Corrêa .
José Ventura Boscoli

Bacharel Antônio Maria Corrêa de Sá e Benevides
Dr. Antônio José de Souza
Dr. Joaquim Manoel de Macedo
Berthold Goldschmidt
José Ventura Boscoli
Dr. Guilherme Henrique Theodoro Schiffler . %
Bacharel Philippe da Motta Azevedo Corrêa .
Dr. José da Silva Lisboa.

Dr. Antônio José de Souza
Bacharel João Antônio Gonçalves da Silva . .
Dr. Luiz Vicente De-Simoni
Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro . .
Berthold Goldschimidt
José Ventura Boscoli •
Dr. Guilherme Henrique Theodoro Schiffler. .
Frei José de Santa Maria Amaral
Dr. José da Silva Lisboa
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Bacharel Antônio Maria Corrêa de Sá e Benevides.
Dr. Antônio José de Souza 
Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro . . .
Berthold Goldschimidt .......... . .
José Ventura Boscoli .
Frei José de Santa Maria Amaral
Dr. Guilherme Henrique Theodoro Schiffler . .
Dr. José da Silva Lisboa  .
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MATÉRIAS

Latim e portugüez.
Doutrina christãa. .
Geographia. .
Francez. . . .
Arithmetiea. .
Latim .
Doutrina christãa .
Geographia
Francez. .
Inglez . .
Arithmetica

..... .

• . • .

. . . ... . .

• •*... ..

. . -. •Latim ....
Historia média.
Geographia . .
Francez. . . .
Inglez ....
Arithmeiica e Álgebra. . .

. .

...

Latim
Zoologia e botânica
Chorographia e historia do Brasil.
Historia moderna e contemporânea
Inglez
Trigonometria

Zoologia e botânica
Latim
Chorographia e historia do Brasil
Allemao
Trigonometria. . . . . .
Grego . . . .... . .
Inglez
Physica  . • .

...
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Latim ... .
Historia antiga.
Italiano. . . .
Rhetorica. . .
Àlleinão . .
Geometria. .
Grego. . . . .
Philosophia. . .
Physica e chimica
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Mineralogia e geologia. . .
.Laum < . . . . , . , «,
Rhetorica, poética e litteratura
Allemao . . . . . . .
Trigonometria. . ... |.
Philosophia. . .... .
Grego y .
Chimica . ... ... .... i

NOMEAÇÕES

Decreto de 26 dc Janeiro de 1858.
Idem de 16 de Abril dc 1858.
Idem de 26 de Maio de 1858.
Idem.
Portaria de 11 de Abril dc 1860. .

Decreto de 26 de Janeiro de 1858.
Idem de 16 de Abril de 1858.
Idem de 26 de Maio de 1858.
Idem.
Portaria de ílx de Março de 1859.
Idem de 11 de Abril de 1860. . .

Decreto de 26 de Janeiro de 1858.
Idem.
Idem de 26 de Maio de 1858.
Idem.
Portaria de 1Z| de Março de 1859.
Idem de 11 de Abril dê 1860. . .

Decreto de 26 de Janeiro de 1858.
Idem de 29 de Fevereiro de 1860.
Idem de 26 de Janeiro de 1858.
Idem de 26 de Maio de 1858.
Portaria de l_i de Março de 1859.
Decreto de llx de Julho de 1858.

Decreto de 26 de Fevereiro de 1860.
Idem de 26 de Janeiro de 1858.
Idem.
Idem de 26 de Maio de 1858. „
Idem de Oi de Julho de 4858.
Idem de 8 de Outubro de 1858.
Portaria de l/l de Março de 1859.
Decreto de 12 de Agosto de 1859.

Decreto de 26 de Janeiro de 1858.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem de 26 de Maio de 1858.
Idem de íli de Julho.
Idem de 8 de Outubro de 1858.
Idem.
Idem de 12 de Agosto de 1850.

DeGieto de 29 de Fevereiro de 1860.
Idem de 26 de Janeiro de 1858.
Idem.
Idem de 26 de Maio de 1858.
Idem de U de Julho de 1«58.
Idem de 8 de Outubro de 1868.
Idem.
Idem de 12 de Agosto de 1856.
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Supplementar.
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Supplementar.

I. 3.
Secretaria da inspectoria geral da instrucçào primaria e secudaria do município da corte,,em 25 de Abril de 1860,
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Osecreurio, bacharel Theophllo da_i I¥eve_i Leão.
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ensino publico.

IXSÍBI (CÃO SIXI MtAIIIA.

ESTABELECIMENTOS

ílnternato.
Collegio de Pedro II

^i_xiemaio.

NUMERO DE ALUMNOS

123
173

298

ENSINO PARTICULAR.

INSTRUCÇÃO PRIMAUIA.

ESTABELECIMENTOS

Para meninos,
Para meninas.

NUMERO

28
22

ALUMNOS

1,372
844

1KSTRUCÇJ-0 SECUNDARIA.

Para meninos.
Para meninas

Total.

17
12

79

1,752
845

4,813

RECAPITULAÇAO.
_

I

ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS DE INSTRUCÇÃO PRIMARIA E SECUNDARIA, A SABER :

40 escolas primarias com alumnos  2,770
1 collegio com dous estabelecimentos de instrucção secundaria com alumnos. 298

ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE INSTRUCÇÃO PRIMARIA E SECUNDARIA, A SABER I
¦ '>.,'''''¦ t »

50 escolas ou collegios de instrucção primaria com alumnos  2,216
29 collegios ou aulas de instrucção secundaria com alumnos  2,602

Total da freqüência de todos os estabelecimentos públicos e particulares
de instrucção primaria e secundaria. . . .  7,886

miawT ¦»'-' —BtiaBKaaMnBagEPgPKBgaPB —..niU JPM.MJV*

Secretaria da inspectoria geral de instrucção primaria e secundaria do municipio da corte, em 25
de Abril de 1860. — O secretario, bacharel Theophilo das Neves Leão.
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Synopse dos exames das matérias exigidas como preparatórios á matricula nos cursos superiores do Impero a que se procedeu no mez
*

dc [Yovcmhro de \8\\\) cm nina das salas do Exlcrnaío do Imperial Qdleijio dc redro II.
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COLLKGIOS
OU

PROFESSORES CüM QUE APRENDERÃO

I. A 'I' lifl.

Collegio Marinho

Collegio do B. Tautphocus . 

Collegio Victorio.

Collegio Frecse

Collegio Illustração. 

Collegio de Pedro II

Collegio Santa-Cruz '. .

Collegio de S. Pedro de Alcântara
i

Collegio Santa Thereza  .

Collegio Todos os Santos (Bahia)

Collegio Garony

Collegio de S. Sebastião

Collegio de S. Pedro (Valença)

Mosteiro de S. Bento

Seminário de S. José 

Lycêo do Ceará

Antônio de Magalhães Gomes ..'..'..

A. Daux .'

Antônio Francisco da Costa Meirelles

Dr. Fernando Francisco Lessa
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Dr. Ferreira

E. A. Montandon

Padre Mestre J. F. da Costa Belmonte

João Diogo Esteves da Silva. ....

E. Vieu

Ch. Quentin.

L. A. Burgain
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F. Goling  .

Semeão P. de M. Abnnayuba.

José Marciano da Silva Pontes.

Dr. Felippe do M. A. Corrêa.

Dr. Francisco Rodrigues da Silva j ..

João dos Santos Marques. .

Dr. Manso Sayão. ....

Florencio José Freitas dos Reis • • • • • • I • •

. • • • • • • • • . ••!••

22

3

1

4

8

6

1

2

2

6

I
s
6̂
5

25

19

9

8

1

I
5

«*4*

•8

1I
Om

í
SI

. píWmI.i*.'/..

«*t

I

1

1

11

3

15

5

4

6

1

2 ..

Total. . . . f. . . .4122 6 59 50

1

1

1

1

13

2

1

2

31

33

1/1

14

3

2

9

** l*í

8

5¦8
8
8

6

3

• t 193 34

1

1

2

19

12

3

12

•8
«
8

81

11

19

11

2

2

1

7

I
4
5

**>
95

•

•*

ví.ii.nsovmx.

í
|

i

1'8
ííI

â

s a
_».a
|**«

—• -
S K

8

8 1

1

3

16

22

8

1

1

78 133 10

8

2

m*vmmmmmmmmtm

I1
a. I

65

8

11

1

1

4

1

14

/!

7

5

*»

§**»
"8

ac•«#"íí
cs

12

H

s

itiaitoi.m i i. roí.ni.i.

,4

I

6

8

57 68

8

23

I
i
&
o•*-

*j --:

? ,§

K _^ 5o
Q

2

7

4*s•-
8
&

• • fl * *

71 17

5

3

5

10

I1
8I

1

li

¦8

II
mm

I
a1c"5

iGISTtPlll I 1 <-l <M.H lllll A AlttTIl I:T|«JA.
._

t

23

3

30 19 Ü3

I
8.
!I
li

12

o

a. V< ¦8

a.«r.

10

li

M »
s ^
s a
i¦ 1

-z

Ig

I
I
M
m)

7

li

1

4 '

10

.. ! i

13 23

1

2

1

2

2

3

1

1

64 24 19 15

Secretaria da inspéctória geral da iiistrticção primaria e secundaria do município dz\ cortev wiM de; Abril de' ")7 r.v.» J7; : 5i,:; i7JY

1.3

¦

17

18

4

1
5.
i
8

li

9

o

• ií 13

1

1

t •

- 2

66

|

£

12

3

25

I
mX.%

mZ

i

li

2

í

1

11.C«1.15 It A •

l
I

|

mm

9

2

3

4

1

1

tYt

23 15

1

t

1

29

*4>I
8

•a:

8

1

I?
8

&5

I
¦8
.8—
4MB
&5

4:i:o.^si:'ieiií.

I
I
9

10 12

17

17

4

13

2

1
8

5^

4

9

2

2

60

-¦¦¦¦¦¦

¦

O secretario, bacharel THEOPHILO OAS MEVES I.EAO.

"5

8

12

3

mm-

&

I
mZ

l

4

2

¦Mi PWW'llllMllWllllli.1,1

3 5 4 11

1 .. 1
'

.. .. | i
||

i

ij

f
2

Ia

¦¦¦'¦ Y 7w7':Y777Yf7

:'7íYp\7- 7 Y'•": ¦':. 7;:77';;7- .YY7YYYYY .777:íYl

.¦. .¦¦¦.ii

¦'"¦.'' ..''."' ,'¦'¦." ¦ 7 :
¦;¦;-,: ' ¦ :.' ¦¦¦ a- 7 . " -'Y-:

'¦ i ¦ '¦' ¦¦'¦: :'7 7 7g
¦¦" -' 

'7 ''¦¦;

. i §
¦\-YYY'Yí'

'..'.¦¦¦"

¦ ";' ¦ : A.-rt



jpf

¦-Xfifi...:.:?:¦

' .- '

Synopsc dos exames das matérias exigidas como preparatórios á matricula nos cursos superiores do Império a que se procedeu no mez de Fevereiro de 1800

ai ,^ <- mg -¦-: 1
cm uma das salas do Externató do Imperial Collegio de Pedro II.

- .~MH«_*i_ ...wi.nti i i «.l <M.l(\riH 1 .1 A BITIIMET11* A. AEt-RBRA. «EOlrtETRlA. #
L.*-._rá_i IN11M». rillI.OSOFIHA. . UBTOMCA E POÉTICA. HI8TOB1 i B«KWMrw« *

LATIM. IBAMfc». _____„
~* ... i 

'j ———¦<¦  
| 

mmí,,,^,, i. ,  —¦ p—~- 
p-~* 

.„__

collegios ii i i. i c i i i i \c \i ~" t TT~T7n ITÍT Ai\ J I I iTT _JTn • . M s < I »•§ - < í ! * t «^» - ! I < í »** * ! I

«Marinho •• •• « • !' " 10 í" \' Z" 
'" " " " I* 

" " '" " " 
\ 

" 
\ \ 

" " 
\ \ 

" 
[[ 

" " " 
3 1 .. « 1  » I «  • » •• 8  2 1

Co.lo.no V.c.or.0 » * " •'•••• « • l ' 
fi'.' 

" ' * 
j* 

" ' " " 
. 

" 
. t 

" 

„ , .. <J  10 8 .. • 1 ¦« » » •¦ 2 " » i " » " " 2 " 2 " " « » » ' *

Collegio Baruo de Tautplueus  i .. ..

Padre Marcellino Pinto Ribeiro Duarte  1 ...... •• 4  ...

.... 1 
Lycêo de Maranhão  x 

Padre Joaquim Ferreira da Cruz Relmont  1 •• • • *

Álvaro José de Lima  1 '*

E. A. Montandon  i " " " i

, _.,   2 1 .. .. 1 •• -  •• •• 2 1 .. .. 1
Augusto Milagres Laflaiete * 1 .. .. 1 .. •• 1 1 •• 
^ . ... ..  .. 3 .... 1   ...... 521 

2  /,.... 3 .. 1
Seminário de S. José  ........ P <* ••

 xi .. •» ..4  11
Mosteiro de S. Bento    

Collegio de S. Pedro (Valcnça) 1
1 1 I

C. Michau  ... ¦
..5..••l-4••••1••••••1 I I

(João 

Diogo Esteves da Silva  .......<¦ ( i ¦

6 1 •. 1 * * I
A. Daux I

..  1 I
Congregação daSu Virgem (Paris).  .. .

Dr. Lessa «**«<#-**-*—w*^™*^*»**  
...... i

 .. 1 .... 1
Collegio de Santa Cruz.  •' "

• • 1 • • * •
Victor Boulangier

...'¦•¦'• 7 7 17!••¦¦" •'••'•"•.'¦¦'.
L. A. Burgain  ........

'• *
T. Gosling â

" . 
.. 1
 

1 .. .. 1

CoUegio de Pedro Segundo   .-•••. ........ 
1 1 ......-••• 3 2 •• 4

Dr. Ferreira Pinto  
..... 1 

.... 1

Dr. Portella  i
   1     1

Padre Patrício Muniz  
   •*  

li 2 .. 1 1 .. ,. 2  3 2.. 1
Collegio Garoni •••   

. .. .. ..   2 1 .. 1 .. .. ... 1 .. ..  2 1 .. 1
João dos Santos Marques 3 

1 f •
.. ..   1.... 11 .• 1 ' •• •• 1 •• - 8 1.... 1 *

Dr. Manso Sayão  ....-••
..I. .. .. .. ..  2 1 .. 1  2 1 .. 1  .. .. 1

Melchiades Lourenço dos Santos. ........ •!•• •• ;/• * ' " -

..  1 .. ..   1 .. .. 1
Fíorencio José de Freitas Reis. I" ^^ ^^^^

secundaria do município acoie, em-o ^ 
seCretario, bacharel theophilo iias weves mão.Secretaria da inspectoria geral da instrucçao primaria e



^ _6qL
NEXO

mS^&Q^yfr£5)0<5nr--m

REIATORI fm\\
\Jl__jy

DA

¦

Directoria da Academia das Bellas-Artes

I. 5



RELATÓRIO
APRESENTADO PELO DIRECTOR

1JL ã _

\_ii _¦ â 1 à 69a B

Illm0 e Bxrao Sr.

Tenho a honra de remetter a V. Ex. o mappa estatístico dos alumnos desta academia

no anno de 1859, e de informar a V. Ex. que a Academia das Bellas-artes se torna

de dia a dia mais útil e necessária.
Dous factos importantes na historia da Academia devo hoje consignar em meu rela-

lorio: a distribuição publica dos prêmios aos artistas, e a abertura do curso noctumo.

A pinaeotheca nacional, pela sua amplitude, pela luz expressamente disposta para

O bom effeito dos painéis, offerece annualmente aos artistas a nobre arena em que,

patenteando aos olhos do soberano e do governo imperial o fructode longos dias de

trabalho, vão disputar os elogios do publico illustrado da capital e os prêmios da

Academia. Estes prêmios, que constão de medalhas de ouro e prata, e de menções
• 

honrosas, além de condecorações que o corpo acadêmico tem o direito de solicitar

para os artistas, adquirirão este anno um valor tão alto, que sempre a academia em-

pregará em concedê-los o mais rigoroso critério; pois que Sua Magestade o Imperador

se dignou vir distribui-los aos próprios artistas com suas augustas mãos em sessão pu-

blica da academia. '
Anteriormente, e em seguida ao encerramento da exposição, antes que se houvesse

procedido ao julgamento delia, Sua Magestade o Imperador houve por bem condecorar

a três profJresV tinhão exhibido produções s«: os Srs; Francsco Manoel Chaves

Pinheiro, estatuario; José da Silva Santos, gravador de medalhas • e Augusto Muller,

i, 5 :.f.¦....¦¦ ;..:.¦. . ..¦ . .¦:¦ ,..'



r

2

paizagista. Estes fados, que nobililão o artista aos olhos do publico, eque satisfazem
em grande parte a suas nobres ambições, augmentarão o numero dos futuros exposi-
tores, e, dando desfartê mais vida as exposições geraes, contribuirão poderosamente
para o desenvolvimento das bellas-arles.

0 ensino das artes do desenho applieado á industria, creado pelo decreto que d.eu
novos estatutos á Academia no anno de 1855, e que se não havia ainda estabelecido
em grande escala por se nao ter ainda cònltrüido um edifício próprio, como se pre-
tendia, acaba mais largamente de se fazer, agora que o governo imperial ordenou que
no próprio palácio da Academia se abrissem aulas á noite, permitlindo que se iilu-
minassem algumas salas, pois que aquellas em que se achão collocados os quadros da
collècção nacional nâo supporíarião luzes noeturnas de qualquer natureza sem grave
pr^juizo dos painéis.

Ò ensino industrial, que se acha confiado a babeis professores, trará, dentro de
alguns annos, um novo cunho aos arlefaclos da industria nacional: esses engrimanços
semxidéias nessas fachadas que nao reveste pensamento algum, desappareceráõ de
nossas casas; o canteiro saberá achar na pedra a doçura da cera, e suas obras
produzirão- á luz tropical aquellas harmonias que caracterisárão os monumentos da
Grécia; não se repetirão mais tantas monstruosidades que diariamente vemos reprodu-
zir-se (com raras excepções) nas obras de talha que adornão nossos templos, e nas que
entrão na confecção dos moveis que se fabricão nesta cidade; o carpinteiro aprenderá
a fazer com gosto as suas obras, e os nossos lavrantes farão recordar na ourivesaria os
tempos da colônia, porque vejo que se começa a sentir a necessidade do conhecimento
do desenho para apreciação cias formas, pelo afan com que vão affluindo alumnos
á Academia para este curso especial. Assim educados os industriaes, será reconhecida
a ètériià verdade qüè proclama que a arte é só dos artistas. A época gloriosa desta Aca*
déMà^àp^ consummado surgirá o artista de talento.

ADâMád() niõüelo-vivo, como íía Europa, funeciona agora também á noite. Em
consignar este importante nidlibrameilto tenho amais viva satisfação, pois que o es-

• v átâãk4lvlí-tiW âb Ê __J_Ar_ÃÍI_B:S«rãi>b kittlU . t . » .. -.• ¦ •
tudo wüii, que & o m:us necessário ao pintor e ao estatuano, e assim feito mais re-
guiar e altentamen o trabalho diurno dos alumnos em suas res-
pectivas classes.

O curso nocturno pois, como vê V. Ex., duplicou o trabalho dos professores
e dos empregados desta Academia. Uns e outros satisfazem com a melhor vontade
suas novas e pesadas obrigações: aquelles, na elevação de seus sentimentos, se julgão
compensados pelacool>re esperança de produzirem bons artistas, e de que seus ser-
viços serão pela pátria e pelo governo imperial devidamente considerados; o por
teiro e o guarda porém estão em circumstancias differentes, e V. Ex. me permittirá
que eu reclame-para elles com toda a justiça um augmento de ordenado.

Não se limita só ao ensino industrial o progresso que se nota; também o numero
i. 5
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dqs alumnos que se destinão ás bellas-arles augmenlou no corrente anno, e no pf$-
sado teve a Academia o prazer de conceder maiores recompensas aos alumnos, poiss ,
que entre elles ha alguns que serão certamente arlislas de merecimento. A aula de de-
senho figurado mudou de methodo de ensino com o seu novo e muito hábil pro-
fessor: com elle nutrimos as mais lisoflffeiras esperanças, bem como com o novo

J. :*j) imitir -\r [.b.K.l A

professor de architectura que enceta este anno a sua carreira de mestre nesta
ai* [FlLÍ uJ>J
Academia.

Dentro de alguns dias receberemos novas producções do nosso laborioso pensio-
nista Victor Meirelles de Lima, o qual obteve este anno n.ak uma medalha na aca-
demia de Pariz.

|í*)ííiSq ROt) nsuif*
O conservador dapinacotheca, Carlos Luiz do Nascimento, continua asalvar os pre-

ciosos quadros da collecçao nacional da ruina certa que os ameaçava: este artista,
que possue um talento pouco vulgar, muito lucraria em fazer uma viagem á Europa
afim de melhor estudar os estylos cios grandes mestres, e aperfeiçoar-se no conhe-
cimento das escolas. As vantagens que desta viagem resultarião não serião somente
colhidas por este digno artista, mas também pelos seus aprendizes^ que são moços
esperançosos ; a Academia mesmo aproveitaria em consulta-lo nas oceasiões enique
lhe fossem apresentadas como originaes fraudulentas imitações dos primores da
arte, espécie de contrabando que da Europa vai sendo também introduzida em-
trenós. ^ .^f|)ÍJOj.j- -fíifl(jír, .*}, fíoqriif1'

Concluirei este breve relatório com a desagradável noticia .de/ estar appareçendo
grande quantidade de cupim em diversas partes do edifício: eniq^
concerto do telhado, qúe pedi a V. Ex. se dignasse man<Jar,fazer pela inspeccão
geral das obras publicas, dará oceasião de examinar-se, o estado ( dq naa.deiramentai,
da coberta, tenho feito combater com ó emprego do ^
que póde de um momento para outro caúsar-no^ q^

Deos guarde a V. Ex. Palácio da Academia das BeUas-Artes* 3 de AhriLdels86&.m
-m mm aitiVt mim o on ei • áiio OiHinti^n^ ^^^ ^.j^o^pij

111^ e Exm0 Sr. ministro e secretário dè esMtidòs ftte{&^^ m'Ê

. „. ., :\..,.. .u ÍWí! a,Ti n rm-nl.iMh 'xíí 7 */ oinoo .aioq otnnloôii ovmo O
;:>'.|<f( |>»>i« ü]ij } (I ^.{)|j (.?|S.!-bUJ">l,l ** Í.M.í..* J.u i • H x *.-/*M ¦ I

0|,bí„oy i(,ffí->Mi ü fitm iim»;t>rl*- *'iluo !) Ai® di*eetb*,AA;->í} ao«*gH_qmo «or. 9
' 

(ljjjji,rj ;w ^)hí'nniJíf>» w» Mi w/mí-Hm r,n .galhopá : ftwnBgiidnajibJwoq '.» 8BTOfl»i0iia

ÇonselheirQ; < Dr. hTtom^iGomesi pcio^Ambssgiisqniod
.Ufrfr.U >n^'\ «» norííííbi "jj» (fírr^íiui orn'V>(^ ohn O BÍ'il.6q fil'.)q OBiaS 803Í7

./j v ^ ^íh!'n4>flib fíHi'^-í5^mu^ii,> nvMvêko mèioq BfnBug o^ oii^l

a m.,-, p*)Ih Bioii oínfibíiTwa.oup

iB8 &í?ff$ OííU 6Í1
"IM O /^*

AuliíífflScrarA fsf t

tnoitjiHu O oí*mJííí{íí : í>1ou -:y nVlí :hyy-yimy h \tú-\^iúnn oiimp og òé fsjííffíl'es obtí
r ?

I. 5

¦ a^a v A.. a A'A~»

A ¦¦¦;¦¦.: ¦ ¦ 
'

. -A-il
¦¦'¦¦ ¦;.•:-,:

' ' 
H 

'



Itlappa estatístico do resultado dos trabalhos do anno
escolastlco na Academia das ISeSIas-Artes, em 1&59.
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Kio de Janeiro.
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(g)

Bahia. Sergipe. Sliiias Oeraes.

Os alumnos que freqüentarão a aula de Mathematicas applicadas forão os mesmos matriculados
na aula de Desenho Geométrico; os que freqüentarão a aula de Anatomia forão os mesmos matricu-
lados cm Desenho figurado , Esiatuaria e Gravura de medalhas. A aula do Modelo-vivo foi freqüentada
pelos alumnos mais adiantados de Desenho figurado, e pelos de Estatuaria c Gravura de medalhas.

A grande medalha de ouro na aula do Modelo-vivo foi concedida ao alumno de Gravura de
medalhas, e a pequena medalha ao alumno de Estatuaria que obteve outra igual nesta classe.

Dentre os alumnos que obtiverao medalhas de prata, um a teve por duas vezes durante o anno.
ForSo concedidas a alumnos do Conservatório de Musica uma medalha pequena de ouro e cinco de
prata; sendo ao todo distribuídas duas grandes e seis pequenas medalhas de ouro e doze medalhas
de prata. Assim também dentre os nove alumnos que alcançarão menção honrosa, dous a tivenlo
por tres vezes, e um por duas vezes. Desesete alumnos do Conservatório de Musica obtiverao
menção honrosa.

Além destes alumnos, alguns ouvintes e amadores freqüentarão as aulas de Mathematicas
applicadas, Desenho Geométrico, Desenho figurado , Desenho de ornatots, Paisagem, Estatuaria,
Anatomia c Modelo-vivo.

Secretaria da Academia das Bellas-Artcs, em 3 de Abril de 1860.
slMfra, Secretario.

<£'&&& M**XÍmÍ€W&



Wir-

ANNEX
lr__fj\^l

|ffô|;|

.¦_..,/. 
¦ 

:*-.:;.¦ 
¦;¦..;¦;¦ '.;.¦ .;-¦

£-
. 

'«¦ '

"•„

RELATÓRIO
DA

Direçtoria da Repartição Geral das Terras Publicas
¦. 

¦•¦¦'.

Ay/AA.m

¦-. -,

¦ "¦ 
' 

¦'''¦'_¦'' ':.'.'¦¦ 
XX' '..¦;'¦ ¦ 

" ' " . ' ¦'

¦ - *,"¦-¦¦,..'.' _

A

¦ 

'¦."*¦'

'.. . 
X?-.' -.v ¦

" ¦ . . r ¦.¦-..' ¦ ' '',.¦¦.. 
¦ ¦(.¦".i.¦¦*!"';.._v

V,; ''..-, .•'.,¦¦"¦'¦_ .X'X

, '¦¦ "-¦¦¦¦

.',X-.^':!';:"'"-';:-- :'':'¦"'¦"'.;';' '",¦-¦¦¦; .X*'.;': \X'X.'Í 
''"'.'¦. 

¦'"¦ "¦ - !, I ' \ -*». - *f"v t
,,X .¦W" '-'¦' ¦;¦'¦.:¦¦....;- '¦'.;.,¦

N-

¦. 
:¦-¦¦¦¦**¦; 

'¦'''¦' ¦ "¦ 

¦¦¦ .o. ¦¦ '¦,:¦¦'. ¦¦¦' ¦¦¦•¦ - -
'-XX-:- '¦'¦¦': ¦"¦'-':' < yyr--....... ' -xx-X

\
¦'¦'< XX.":',

;' 7 ¦"''¦¦'¦

¦"¦''..,»." 
7

,¦¦.:,,,>¦:. ;.¦¦¦

XXX'XX*' -*X¦/¦¦'-'' ^\;X'.X?XXXX'v:xX'—:';XXx•'¦.." 'Xv''XXXX'\X'XXXXXXXXX'>¦.- '^'V'.'XX:. X' X '¦ ;'¦:¦¦¦¦ •'¦¦:.-¦¦" XX' ."',-¦' '"'¦'¦ '¦¦.''¦'-•>X ."XXW. XX'. xXx;



\

c *¦%

¦

*

¦i. im l l l  n II» »l 1 | I in I lj mil ¦ i >m *¦ » ii.-»**. .. ¦ ¦¦»».»¦.. j t. f ¦¦ m .- ......
¦ » ii » ii i m

RELATÓRIO
DA

REPARTIÇÃO GERAL DAS TERRAS PUBLICAS

3Uu0tris0Ímo t €*ccUenttssimo Sntljor.
m*

Sendo obrigado pelo art. 16 do regulamento de 24 de Abril de 1854 a apresentar o rela-
torio annual dos serviços a cargo da repartição geradas terras publicas, tenho a honra de levar
á presença de V. Ex. 6 resumo do que tem oceor-rido depois da data do ultimo relatório. Con-
tinuando* a falta de informações circumstanciadas, que da provincia devem ser ministradas,
incompleta tem necessariamente de ser a exposição do estado da repartição á meu cargo.

Seerelaria.

. Apenas solíreu a alteração proveniente da exoneração do coronel Conrado, chefe da 1* sec-
cão que fora nomeado para servir de inspector geral de medições na provincia de S. Pedro ,
sendo substituido pelo major Cândido Januário Passos, que ali servia nesta qualidade; e os
serviços á cargo da secretaria coutinuão da mesma maneira de que se deu conta no ultimo
relatório. Tendo sido o porteiro distrahido para a escripturação e flscalisaçao dos dinheiros
públicos despendidos por intermédio da repartição geral das terras, foi um dos amanuenses da
secretaria incumbido do archivo, e no sen arranjo e guarda se emprega quasi exclusivamente,
ficando assim de facto reduzido o numero de empregados que trabalha no expediente ordi-

' nario, que se augmenta com o correr dos annos.

Arclii vo •
'77'-'7' 77777

-"'¦ 7jí7'7 '.,7,'.:

77 ....'777

A Guarda, conservação e boa ordem do archivo foi pelo regulamento de 21 de Abril de
1854&conflada ao porteiro da secretaria; reconhecida porém ^necessidade da escripturação e
flscalisaçao cias despezas com os differentes serviços a cargo da repartição geraídas, terras, &i
ao porteiro incumbida eâta tarefa, que o oecupa particularmente, e de que tem sempredadA
boas contas. Mas o arjânjo do archivo soffria consideravelmente, e preciso foi incumjnr-se a

i. 2
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um amanuensc o classificação dos papeis dos annos anteriores, que lao ticando amontoados
nc-rnão ter podido o amanuensc então encarregado deste serviço dar-lhe maior impulso,
achando-se onerado ao mesmo tempo com o expediente da secretaria. Este trabalho vai ca-
minhando regularmente, e o amanuense Camillo Liberalli, dispensado do expediente diário,
trata de satisfazer com zelo, intelligencia e assiduidade a commissão de que foi encar-
regado.
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Ke|K»rtiçõe* especiaes*.

Existem creadas em todas as províncias, mas força é confessar que boa parte dellas não
tem correspondido ás intenções do regulamento queascreou. De algumas províncias somente se
lem noticia de suas repartições especiaes pela follia de despeza que com ellas se faz ; e por isso
parece-me conveniente ao menos por emquanto extinguir algumas. E como nas legitimações
e revalidações das posses e sesmarias, e no registro cias terras possuídas, têm , segundo os ac-
tuaes regulamentos, de intervirem as repartições especiaes, em tempo se providenciará sobre
a maneira mais econômica e útil de satisfazer aquellas formalidades com menos despeza e
mais vantagens.

PARA.

Jnspectoria geral.

Segundo se mencionou no ultimo relatório foi por aviso de Io de Março do anno findo de-
terminada a extineção da inspectoria geral das medições na provincia do Pará, sendo única-
mente conservados o inspector interino e os empregados precisos para a promptificação dos
memoriaes e diagrammas dos territórios medidos.

Conforme pois as ordens expedidas, recebeu esta directoria geral por intermédio do seu dele-
gadoye com officio datado de 8 de Junho do dito anno, os diagrammas e memoriaes do 2o ter-
ritorio N., 2a fileira 0., edo Io território N., Ia fileira 0., e bem assim o diagramma do 1° terri-
tóríoS., 2a fileira O.

Com officio de 7 de Novembro seguinte enviou o mesmo delegado os memoriaes pertencen-
tesa este ultimo território, acompanhados de um outro diagramma, destinado a substituir o
primeiro que havia sido remettido com o citado officio de 8 de Junho.

Como porém não tivesse sido remettido tim mappa das partes das linhas medidas no Io T. S.,
Ia fileira 0., cuja medição não continuara por terem-se encontrado posseslegitimaveis, ordenou
esta directoria por officio de 27 dp Fevereiro próximo findo que assim se praticasse, recommen-
dando que fossem nesse iriappa figurados os marcos com a numeração que lhes houvesse sido:^ê^0^^[:^^ 
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PERNAMBUCO.

òíSepiido se^isse no relatório 'auítérior, 
foi determinada por aviso de 4 de Janeiro de 1858

a medição de/uip território nó districto d'Agua-Pretapara;o estabelecimento da colônia agrícola
(pietemd© ser fundada pelos religiosos Tràpistás.
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Alem do que então se disse, com referencia ao aviso deli dc Janeiro.do anuo passado,

relativamente â escolha de um lugar, que pareceu apropriado para o dito fim, e á continuação
dc novas explorações, sò tenho a accrcscentar que tendo sido pela presidência incumbido des-
ses trabalhoso capitão Brasilio dc Amorim Bezerra,director da colônia militar das Pimenteiras,
mediante a gratificação mensal del00$000, pedio este em oflicio de 10 de Dezembro, tráns-
mittido por outro da presidência, datado dc 4 do Janeiro do corrente anno, que lhe fosse paga
aquella gratificação, que deixara dc receber desde Io dc Julho cm diante.

Nada porém constando nesta repartição acerca dos trabalhos executados pelo dito capitão,
parecendo aliás sufficiente o tempo decorrido até o fim do mez de Junho para que tivesse elle
feito as explorações recommendadas, ordenou V. Ex. ao presidente da provincia, por aviso de
21 do corrente, que informe sobre este objecto, tendo em attencão aquella circumstancia de
tempo decorrido para o desempenho dc uma commissão tão simples.

ALAGOAS.

Inspeciona geral.

Pouco andamento tiverão os trabalhos de medições, a cargo desta inspectoria, no decurso
do anno que findou: porquanto, segundo as participações recebidas, apenas se medirão no
mez de Março 8,603 braças lineares, no de Abril 7,639, eno mez de Outubro 2,300; ao
todo, 18,542 braças correntes.

Estiverão pois suspensos os trabalhos desde o Io de Maio até o Io de Outubro, hsta
circumstancia. análoga á dos annos anteriores, proveniente da estação chuvosa, alem de
outros motivos que derão em resultado a morosidade dos serviços das medições na ms-

pectoria a que me refiro, mostrarão a conveniência de se determinar ao presidente da

provincia, por aviso de _ de Setembro daquelle anno, que desse por extineta a mesma
inspectoria. "";; . „ .. , no

O respectivo inspector, além dos mappas demonstrativos dos serviços leitos nos oous
mezes de Marco e Abril supra citados, remetteu, com officio de 12 de Outubro do anno

passado, um mappa em papel vegetal, relativo aos trabalhos por elle executados no primeiro
território, fiue não ficou subdividido senão em parte.

Não obstante, por officio de 9 de Novembro do mesmo anno, exigi a remessa dos dia-

grammas e merooriaes das medições, marcando-lhe para esse fim o prazo de mez e meio.

ESPIRITO-SANTO.

Pouco se me otterece dizer acerca da commissão'especial da medição das terras do Rio-
Novo contractada com o major Caetano Dias da Silva; porquanto, tendo ficado suspensas
as medições de novos territórios, além dos dous já medidos e demarcados, até que li-
quidada fosse a área livre c desembaraçada que a estes ficasse pertencendo, mediante a
continuação das legitimações das posses ahi encravadas, dependião os respectivos processos
da nomeação de um juiz commissario, que fosse substituir ao tenente-coronel Ernesto
Antônio Lassance Cunha, que se havia retirado por haver pedido a sua exoneração.

Por aviso de 12 de Julho do anno passado foi Uncumbido de continuar a dita commissão
o agrimensor Heitor Radamaker Grunewald; e, para que devidamente a pudesse deseta-
penhar, recommendou-se no mesmo aviso ao presidente, a conveniência de o nomear juis
commissario para os municípios de Itapemirim e Benevente.
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De um relatório e mappa apresentados por esse empregado em data de «4 de Janeiro u limo
«onsla ter elle levantado a planta do perímetro do segundo lemtono, descrevendo nclla os
^^iSmlm^SSml Irmãos, Paboçú, o rio Pongal, sendo executado o demais trabalho

por trianguladas. * " '. . . :Ã*a!11
Tem agora dc proceder á liquidação dos territórios medidos.

r. <«.

Continua a commissâo confiada ao engenheiro civil Amelio Pralon para, na conformidade
de seu tíacto primitivo, effectüar a medição c demarcação de mais duzentos prazos
fiStoS-^^ de novos colonos na coloniaSanta Leopold.na, conforme o aviso
eiSSTl? ue Fevereiro de 1859, de que se fez menção no ultimo relatório.

Comoui<iode 26 de Agosto do dito anno remetteu aquelle engenheiro como lhe fora
recoínmSdó por esta directoria, um mappa dos terrenos anteriormente por elle me-
didos e oecupados na mencionada colônia. ,„ iin,lc ,aminhn< npra^ p

Segundo informou então, esses terrenos crao trilhados por bons caminhos geiaes e
narticulares em um desenvolvimento de mais de seis léguas. .1 
1IS depois a medir os novos prazos, sendo dispensado de outros serviços de que

haviaído também encarregado com a expedição das citadas ordenside. _1 detevere.ro,
reconheceu-se nue na execução de taes trabalhos procedia Amelio Pralon menos legu-
larmente, commetlendo faltas que se notara existirem nas medições ^fg«M^

Para se prevenir a repetição de taes abusos, foi expedido o aviso de 2. de Outubio
do anno findo, recommendando ao presidente da provincia que mandasse mspeecionar

por pessoa habilitada os prazos medidos por aquelle engenheiro, afim de se poder providen-
ciar convenientemente a tal respeito. f„™s,„ n

Por outro aviso de 28 dc Novembro seguinte foi approvada a medida que tomai a o
presidente de não deixar proseguir a medição dos prazos referidos, sem que Pralon, na
fôrma de seu contracto e instrucções, lhe desse contas das explorações previas que lhe
havião sido ordenadas. Por essa oceasião recommendou-se ao mesmo presidente que
fizesse verificar a qualidade dos terrenos explorados, afim de que não fosse paga despeza
alguma feita com a medição destes, no caso de que se reconhecesse serem menos verdadeiras
as informações dadas por aquelle engenheiro.

Emfim, constando que o mesmo empregado, pela morosidade em seus trabalhos, tem
dado causa a que não estejão já installadas varias famílias de colonos recém-chegados,
exigio V. Ex., por aviso de 24 do corrente, que o presidente da província informasse
circumstanciadamente sobre o modo por que hão sido executadas as condições do respectivo
contracto.

O engenheiro Adalberto Jahn, encarregado da direcção da colônia Santa Isabel, tem
feito regularmente a medição dos novos prazos, em que se forão estabelecendo os colonos
que para ali têm sido enviados pelo governo imperial.

A esta missão, relativa á divisão das terras da colônia em lotes de 250 nraças por
lado, achão-se unidas outras incumbências, taes como de reparar e melhorar a estrada ae
S. Pedro de Alcântara, que vai ter á província de Minas, de encurtar a direcção da mesma
estrada, de executar varias obras, etc. Farei menção destes trabalhos quando em outro mgar
der noticia da referida colônia. ., .

i O presidente da provincia, em conformidade das ordens recebidas, tendo ue provmenciar
acercada medição e demarcação de lotes de terras ás margens do rio Guandu, ^rtoao
porto do Souza, para o fim de se crear ali um núcleo colonial, participou, em qmcio ae
17 de Junho de 1859, haver contractado com o engenheiro Pedro Cláudio Soido a execução
desses serviços. Este contracto fôi âpptovadò por aviso de 4 de Maio do dito anno. _ _ _

Nada posso dizer acerca dos trabalhos leitos pelo referido engenheiro, por falta de mfor-
macões ime acatoão de ser exigidas do presidente por aviso de 28 do corrente.
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Informado o governo imperial dc que na& vizinhanças doaldeaniQiito Imperial Atfonsino exis*
tem exccllcntcs terras devolutas, que vão sendo invadidas por indivíduos que das provincias
de Minas e Rio de Janeiro para ali emigrão, resolveu faz&las extremar do domínio par-
ticular, medir, demarcar e expô-las á venda, certo do que appareceráõ compradores.

Desses trabalhos foi, por aviso de 27 de Outubro do anuo passado, encarregado o 1° tenente
Manoel Feliciano Munia Freire, que já partio para aquelle destino.

KIO BE JANEIRO.

Commissão especial.
.... ¦

Os trabalhos de discriminar as terras publicas das particulares, e de legitimar e revalidar
as posses e sesmarias nos municípios de Cantagallo e Macahé, confiados ao engenheiro João
Maria d'Almeida Portugal, têm caminhado mui vagarosamente, pelos motivos já expostos no
relatório anterior, a saber: difliculdades de obter as quantias necessárias para as despezas
de um tal serviço ; e falta de trabalhadores.

Removido o primeiro motivo pela maneira declarada no dito relatório, providenciou a
respeito do segundo o aviso de 26 de Novembro do anno lindo, mandando pôr á disposição
do engenheiro oito Africanos livres, com recommendação ao presidente da provincia para os
fazer receber na casa da correção desta curte, e para ali remettê-los.

Ultimamente, em data de 30 de Janeiro, enviou o dito engenheiro o relatório exigido por
esta directoria acerca de todos os trabalhos por elle eífectuados no desempenho de sua com-
missão Delle consta em resumo achar-se fechada uma área de 1,679,701 braças quadradas
de terras devolutas, comprehendida dentro de um perímetro de 7,404 braças correntes, em
demonstração do que remetteu um mappa, com a declaração de existir naquella área uma
posse de 250,000 braças quadradas, que foi por elle medida. "

Ouanto aos serviços das legitimações, de que darei conta em outro lugar, apenas direi
actui oue secundo o relatório apresentado por aquelle engenheiro, apenas tinha elle medido
três posses, abrangendo uma área 3,165,573 braças quadradas, além de outra que, tendo,
começado a medir, não pôde proseguir por falta de trabalhadores.

É na verdade muito pouco, como disse, o que tem feito ate hoje o engenheiro Portugal,
tendo começado os seus trabalhos ha 18 mezes. Isto mesmo lhe fiz sentir em officio dei do
corrente, acerescentando que, se, não obstante a remessa dos sobreditos Africanos, nao ti-
verem as medições um andamento regular, terei de representar ao governo> para que se de

providencias a seu respeito.

s. PAULO.

Inspectoria geral

rnmo se havia annunciado no ultimo relatório, foi com effeito concluída em Maio do
mm^mm^ãmmmmm r"orio íí* •* sr__3__3_i °_St
lesado do director geral das teraaspuotteas mS,Panlo. fi-teesipregado, traimiited*>mr
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em data de 7 dc Junho aquella participação, remetteu por cópia as seguintes informações
ministradas pelo referido engenheiro. l'''X .• ..

O território medido fica comprohendido entre o braço da serra da Cadea, que o limita a
Leste, c a de r.uarahu e rio do mesmo nome, que o limita a Oeste.

A terra em geral è dc cxcellentc qualidade para a cultura da canna, arroz, milho, man-
dioca c feijão, o contém cm diferentes lugares camadas argillosas mui convenientes á fabri-
cação de telhas e louça commum. .

Possue também o território grande quantidade do madeiras dc lei, próprias para conslruc-
ções navaes. % além disto, banhado pelos rios üuarabú, do Cunha, c Itapetangui.

O primeiro destesnos pôde servir dc mui favorável communicação aos colonos que habi-
tarem a parte NO! do território, indo a Iguapc e voltando em oito dias com canoas carre-
gadas: o secundo atravessa o mesmo território cm locla a sua extensão de S, aN., sendo
também navegável da secção 50 para baixo: o terceiro offerccc um bom meio dc transporte
para Cananéa, podendo com as enchentes levar canoas carregadas desde a secção 126 em
menos de um dia. ",/_...

A medição foi concluída em seis mezes e dez dias, c as despezas com eila feitas impor-
lárão em Rs. 19:126^156, sahindo cada braça corrente a 122 4'10, termo médio.

Terminados estes trabalhos, remetteu sem demora o inspector Street ao delegado, na
fôrma do regulamento, os respectivos diagrammase memoriaes. confeccionados devidamente,
e com bastante intelligencia professional. segundo o exame a que se procedeu nesta re-
partição geral.

Tendo vindo a esta curte com licença, pedio a sua exoneração da inspeciona, a qual
obteve, e seguio para a provincia de Pernambuco, onde se acha empregado nos trabalhos
da estrada de ferro. Ficou servindo interinamente em seu lugar o ajudante desenhador, Júlio
Grott, incumbido de alguns serviços topographicos. v

A vaga deixada pelo inspector Street não foi preenchida; porque, tanto elle; como o dele-
gado das terras, informarão que, posto ao lado do território medido exista uma extensão de
bons terrenos, comprehendendo uma área equivalente a vim outro território, todavia torna-
va-se difficultosa e dispendiosa a sua medição, emquanto se não conseguisse abrir uma con
veniente communicação com Cananéa por uma estrada que, transpondo a serra, passasse
perto dos ditos terrenos, e offerecesse fácil, transporte até o centro daquelle território.

Resolveu por isso o governo, em aviso do Io de Setembro do anno findo, declarar por em-
quanto extineta a inspectoria de medições, determinando que fossem recolhidas os instru-
mentos e objectos á ella pertencentes, com excepção unicamente dos indispensáveis para
os trabalhos da estrada de Cananéa, cuja necessidade foi reconhecida.

Foi igualmente recommendado ao presidente que, se não apparecesse quem se encarre-
gasse de realisar essa obra por arrematação, e com vantagem publica, a incumbisse ao so-
bredita engenheiro Grott.

Em officio de 6 de Fevereiro ultimo cornmunicou o presidente ter approvado o contracto
que a câmara -municipal de Cananéa, á quem commettêra aquella autorisaçao, tinha feito
com Sebastião Lourenço Pontes, pela quantia de 5:993$085, conforme o orçamento do ex-
inspector relativamente á mencionada estrada, somente até o centro do território medido,
segundo consta do officio de 31 de Agosto.

-C

Commissão especial.
i

O engenheiro Raymundo de Pennaforte Alves Sacramento Blak, encarregado de medir as
terras devolutas existentes na serra da Bocaina, e municipios de Arêas, Silveiras e Cunha,
extremandõ-as do domínio particular, e outrosim dê proceder, na qualidade de juiz com-
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missario, á tcgilirnação c revalidação das posses c sesmarias que encontrasse., participou
em 10 de Maio do anno passado que, tendo cessado as chuvas, dera começo á medição dos
terrenos dovolutos, parte dellcs pertencentes no município de Cunha, e sobre as linhas di-
visorias deste com o municipio de Silveiras. *

De novo interrompido pelo mão tempo, continuou os seus trabalhos em 5 de Junho, tra-
çando linhas de medição sobro os limites de Silveiras com o municipio de Arê^s, segundo
participou igualmente em 15 dc Julho.

Dando linalmente conta em 8 do corrente do que tem feito no desempenho dc sua com-
missão, declara que desde o mez de Abril até lim de Junho do referido anno, salvas as
interrupções allegadas, médio 10,500 braças, com potentemente demarcadas, oecupando no
primeiro mez 10 trabalhadores, no segundo (.) e no terceiro 7 ditos,

Consta das participações deste engenheiro que, alénvdas chuvas, também concorreu para
o atraso do serviço a seu cargo a falta de trabalhadores, a escabrosidade do terreno, as
difíiculdades encontradas no recebimento dos dinheiios precisos, provindo em boa parle
esta causa dc duvidas postas na thesouraria da provincia, e finalmente os embaraços com
que ha lutado para extremar o domínio publico do particular, á vista dos tilulos apresentados
que, por falta de clareza acerca dos competentes limites o confrontações, têm dado occasião
anão poucas reclamações dos proprietários e posseiros respectivos.

Observa porém o engenheiro que não tem havido sinceridade da parte de muitos oppo-
sitores, moslrando-se uns prevenidos contra a sua missão, affectando outros receios de usur-
pação de seus terrenos, e revoliando-se os intrusos e invasores das terras nacionaes contra
a providencia de se pôr um paradeiro â illegitimidade de seus actos.

PARANÁ.

Inspectoria geral

Além dos dous territórios medidos no Assunguy, de que trata o ultimo relatório, participou"D engenheiro Theodoro Ochz, em 8 de Outubro, haver concluído a medição do terceiro.
Os memoriaes e diagrammas forão pontualmente remettidos por este engenheiro com o

seu officio de H de Janeiro do corrente anno, mostrando nestes trabalhos o mesmo zelo e
perícia que forão notados a respeito dos anteriores. .x xv ..,, :

Gomquanto por aviso do Io de Setembro do anno passado se tivesse ¦•ordenado ià presidência!
da provincia que houvesse por extincta a inspectoria, logo que - condoída fosse a medição
daquelle terceiro território, afim de que se tratasse de fácilitp os meios de commúnicação
para o Assunguy, e de preparar o segundo território para ^ creação de um primeiro centro
colonial; todavia /existindo em suas proximidades terrenosJdevolutos bem situados, .resolveu
o governo imperial não fazer cessar aíi de todo os trabal^
mesmo engenheiro Ochz, ou algum de seus mais hábeis agrimensores, para traçar os limites
das terras publicas, pondo-as a coberto de invasões; e assim o communicou ao presidente da
provincia em aviso de í de Outubro.

E com effeito, por aviso de 21 do coííèhté mezdè lárçó foi aquelle engenheiro encarregado
de continuar a servir em commissão na mesma provincia, encetando os seus trabalhos pelos
terrenos mais importantes, e que correm imminente perigo M usurp^ões^ devendo porémlimitar-se a medir perímetros de territórios contíguos _^s já medid^ Sí^ílí

Para a devida execução das ordens expedidas, trata ò governo de providenciar acerca da
nomeação de um juiis commissario. ' . ¦—^¦•-. ,**•/-- ^
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Commistào especial

Secundo sc diste no ultimo relatório, não foi lixada a localidade para a medição de um
secundo território nesta província, a cargo do engenheiro Rivière. Aguardavao-sc então in-
formações circumstanciadas acerca dc terrenos devolutos mais próximos á capital, e de mais
fácil accesso para o litoral, afim de sc deliberar a tal respeito.

Em officio de 15 de Marco do anno passado já bavia o presidente informado que a um dia
de viagem da capital existião terras férteis e bastantes para três territórios, parle das quaes,
tendo sido concedidas em 1846, cahirão cm cominisso. Também constava haver perto da
colônia Santa Isabel, e ao longo da estrada de Lages, terras devolulas mui próprias a coloni-

Sa 
Com o resultado da commissão confiada ao conselheiro Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, e á

vista das informações por este prestadas em seu officio de U de Abril, alem das ja fornecidas

pelo presidente, determinou o antecessor de V. Ex., por aviso de 30 de Junho, que o segundo
tenente honorário da armada Joaquim José de Souza Corocoroca fosse encarregado, na quali-
dade de simples commissionado, de medir lotes de terras ao lado da estrada de Lages e logo
acima da colônia Santa Isabel; c bem assim de traçar cm seguida os perímetros dos terrenos
devolutos, sitos entre os rios Biguassú e Tijucas-Grandes, subdividindo-os em lotes coloniaes,
segundo as inslrucções da presidência. . .M|in

Cumpre notar que são estes os terrenos de boa qualidade, próximos a capital de que
acima Miei, possuindo até certa altura do litoral uma navegação fácil por cscaleres, e havendo
moradores estabelecidos nas margens do rio.

Medições por contracto.

Pelo que pertence, porém, á inspeciona geral, concluído o território dc Itajahy-Mirim,
junto á colônia Blumenau, remettido pelo delegado do director geral das terras publicas em
26 de Marco do anno passado o respectivo mappa, .e entregues nesta repartição pelo enge-
nheiro-Rivière os .competentes memoriaes s foi resolvido não continuar a medição de novos
territórios naquella paragem; providenciando-se, porém, acerca de outros trabalhos, ten-
dentes a tornar o referido território colonisavel, e mais accessivel ao litoral, e a se obter o
levantamento de plantas, explorações de rios e outras operações, mediante nm novo contracto
celebrado com o mesmo Carlos Rivière.

Com effeito, em 16 de Junho do dito anno contractou o governo imperial com este enge-
nheiro o levantamento dos rios Itajahy-Assú, Itajahy-Mirim, Luiz Alves e seus afluentes, a
¦medição das linhas dos fundos das terras do domínio particular, situadas em frente aquelles
rios ;"e, finalmente, uma linha que, partindo do alto Itajahy-Assú, acima da colônia Blu-
imenau, se dirija ao Itapocú, limite Sul das terras de S. A. o Sr. Príncipe de Joinville.

O presidente da província, em officio do 1" de Fevereiro deste anno, communica que, exa-
minados os trabalhos feitos por Carlos Rivière; constantes de um mappa que apresentou e
achados conformes ás condições do referido contracto.de 16 de Junho ,'¦ mandara, nos termos
deste, pagar os serviços executados, os quaes consistem no levantamento dos três rios acima
citados, e de dous afluentes dos dous primeiros; bem como namedição de suas águas, pro-
fundidade, e velocidade dellas; naturezado alveo dos rios, altura de diversos lugares sebre o
mar, latitude e longitude desses lugares; importando taes serviços em Rs. 47:â47$800.

1.2
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Resta ainda, para completar a execução do contracto, o levantamento do rio Ilapocú e seus

affluentes, com especificação de todas aquellas circunstancias notadas a respeito dos rios já
explorados; faltando também percorrer, na fôrma da" condição 4a do contracto, a linha dos
fundos das terras possuídas sobre Iodos os rios cujas plantas levantar, e tiver levantado; a
linha que tiver de ligar o alto ltajahy-Assú com o alto Ilapocú; e finalmente, a linha que limita
pelos fundos as terras possuídas sobre o litoral, entre a barra do Hajahy-Mirim e a do Itapocú.

Como se vê, o que resta a fazer eqüivalem talvez a outro tanto do que está feito; e custará
naturalmente uma quantia pouco mais ou menos iguala que já foi despendida.

Segundo as informações de Riviòre, impossível è percorrer as linhas dos fundos das terras
possuídas, porque, não tendo sido ellas medidas, incógnitos são os seus limites; por outro
lado, não havendo maior vantagem em se traçar desde já sobre o terreno a linha entre o alto
ltajahy-Assú e o alto Itapocú, apenas restará de útil a fazer-se ò levantamento deste ultimo
rio.

Á vista disto, pois. autorisado o governo pela condição 8a do conlracto de 16 de Julho supra
citado, em referencia á condição 11a do contracto de 16 de Outubro de 1857. resolveu, por
aviso de 9 de Fevereiro ultimo, dar por findo o contracto, afim de se fazerem novos ajustes
acerca do levantamento do rio Itapocú.

Contra esta decisão representa agora Riviòre, achando-se pendente a sua reclamação.

s. PEDRO do sul.

"'V

Em Agosto do anno próximo findo coucluio o major Cândido Januário Passos, hoje chefe
da 1» secção da secretaria desta repartição, a medição de um quarto de território nas proximi-
dades do arroio Castelhano, no município de Taquary. *

Anteriormente, em data de 1- de Abril, tinha etle participado achar-se medido o segundo
território pretendido pela sociedade Montravel, Silveiro & C, comprehendendo umasuperQcie
de 34,088,677 braças quadradas, que ainda não recebeu a dita sociedade.

De todos os trabalhos praticados por aquelle engenheiro, relativamente á medição de terras
na provincia de S. Pedro, remetteu elle á repartição o mappa geral, abrangendo uma extensão
de mais de 16 léguas, o qual acha-se confeccionado de modo que muito abona a sua capaci-
dade, zelo e intelligencia. 

'.. h

Depois da medição do segundo território, no município de S. Leopoldo, eflectuada pelo
engenheiro Oscar Roberto Hennig, em virtude do contracto com elle celebrado, forao taes
serviços suspensos por aviso de 28 de Fevereiro do anno passado.

Em 18 de Julho do mesmo anno remetteu o delegado das terras os memoriaes pertencentes
tanto ao território medido no município de Taquary, como ao de S. Leopoldo; e bem assim
o diagramma deste ultimo, tendo anteriormente sido remettido o do primeiro pelo retendo
Oscar

Nada mais se me offerece a dizer acerca dos trabalhos de medições nesta provincia.

MATTO-GROSSO.

Nesta provincia medio-se parte do perímetro de um território, no lugar denominado —

Urucumm na povoação de Albuquerque • e aguardão^e informações mais circumstaneiaüas
relativamente aos serviços ordenados. ¦. ¦ yy'yy0yy

"¦'•.•' .'¦ :' .'¦";• 777i
' ¦'¦¦"• '''7 

77

yy-;y y 
"y. ¦'¦¦ y;\y.

¦¦¦¦¦¦ ¦. 
¦ 

¦

yy/yK^yyyyt



if

m

I ii í)h oi

10
; . . ¦ r* «}íf_*)^r*4 f, rH*í* ' |'!yi>/ p.Tffi h *••* m- -?ff

Terras devolutas.
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Ií: ."«.-•

*i í í f i (\ f ¦ " 'Mi4-', •*(j 
; / í

r?

a

O delegado do director geral das terras publicas apresentou um mappa das comarcas, mu-
nicipios, freguezias e lugares, em que existem terras devolutas. Omittindo por brevidade os
nomes das freguezias e lugares, limito-me a declarar que ha terrenos públicos:

Na comarca da capital — municípios desta, da villa de Igarapé-Mirim, da cidade da Vigia,
da villa de Curucú e da villa de Cintra;

Na comarca e municipio de Bragança; í m
Na comarca de Marajó — municipio das villas de Cachoeira, de Mousaràs e de Chaves;
Na comarca de Cametá — municípios de Cametá, e das villas de. Oeiras, de Breves, e de

Portei;
Na comarca de Gurupà—municípios do mesmo nome, e de Porto-Moz;
Na comarca de Santarém — municípios de Macapá, da villa de Masagão , da cidade de

Santarém, das villas de Mont'Alegre, de Alemquer, da Villa-Franca, da cidade de Óbidos, e
da villa de Faro.

A respeito da extensão destas terras, e da distancia em que ficão dos povoados, estradas
ou litoral, nada pôde averiguar o delegado.

Segundo a sua posição e qualidade, são os terrenos aptos para a cultura da mandioca ,do algodão, do café, do tabaco e do urucú; ou para a da canna, arroz, cacáo, milho,
feijão, etc.

i ii 0\MíÍ Òl >JlDi»H

PIAUHY.

Depois do relatório de 1858, só em officio de 20 de Outubro do anno passado é que a pre-sidencia desta provincia ministrou novas informações mais circumstanciadas, e deltas consta
o seguinte:

A maior extensão d§-terras devolutas existe nos limites dos termos deParnaguá, Jero-
menha eBom-Jesus, abrangendo ^segupdouns;, de 40 a 50 léguas, e, segundo outros, de
80 a 100. ...

¦ ¦¦. 
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Todo este terreno é coberto de mattas virgens > emqueabundão madeiras de construcçáo,
e presta-se á cultura:do algodão, arroz, milho, feijão e mandioca. Muitos riachos o atravessão,
e os rios Parnahybmha,Urussuhy e Gorgueia, que o banhão, podem ser navegados na máxima
parte de seu curso durante o inverno por canoas pequenas.

Os povoados menos distantes destas terras, e que ficão 150 a 200 léguas do litoral, são
as villas de Parnaguá, íeromenha, Bom-Jesus§. e a povoação de Santa Philomena.

No termo de Valença existem também terrâá devolutas, denominadas — Geraes —, cuja
área se calcula em 20 léguas de comprimento, e 12 de largura \ e, comquánto sejão próprias
para a cultura do algodão e mandioca, e para a criação de gado, resentem-se todavia de falta
d'agua,

" yj ,-.-¦¦>; ;..__., ;¦•. i ¦•... ':-f..;''.?.., ¦ ; .... v, 
"... .'_ ;'¦¦ ' 
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Nos termos de Oeiras e S. Raymundo Nonato, consta haver terrenos devolulos, mas ignora-
se a sua extensão. ~

I. 2
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MO-GRAf<DB DO NORTE.

De um mappa organisado na repartição especial das terras publicas a 24 de Fevereiro
limo, consta existirem nesta provincia os seguintes terrenos devolutos.ultimo

Municipio da capital. Freguezia de Touros.— Tem 10 a 12 léguas de terras seccas, pro-
prias para cultura de cereaes, distantes uma légua do povoado e outra do litoral.

.•* I. I _*. 
' i I

Municipio do Assú — Ha na freguezia do Campo-Grande 5 a 6 léguas de terras seccas de
criação, a 8 léguas dó povoado e 1/2 da estrada; e na freguezia de Macáo existem os seguintes
terrenos; a saber: Amoroso, com 3 léguas de extensão; Aguas-vivas, com 2 ditas; Pen-
dencias até o Estreito, com 2 1/2; Cacimba do Vianna, com uma extensão de 1 1/2; e
Arraial, com a de 3 1/2Jeguas.

O solo de todos estes terrenos contém barro e pedra, e serve para criação; e quanto ás
distancias, regulão ellas*del a9léguas do povoado, de 1 a4 da estrada, e de 2 a 10 do
litoral.

Municipio do Páo de Ferro.— Acha-se na freguezia do mesmo nome um terreno denomi-
nado — Picada do Apodi —, tendo 14 léguas de extensão ,.e distando 2 do povoado. Informa
o delegado que este terreno é arenoso e não tem água, mas que é de excellente producçâo, e
optimo para criação de gado. -

Municipio da villa do Príncipe.—No sitio chamado Lagoinha existe uma data de terras,
que o juizo municipal declarou devolutas, mas que pende, por appellação, de decisão do
tribunal superior.

Informa ainda o delegado que lhe consta particularmente haver no municipio do Ceará-
Mirim, villa d'Estremóz, 10 a 12 léguas de terras devolutas próprias para plantação, e para
cultura de cereaes.

SERGIPE.

Recebeu emfim esta repartição algumas informações acerca de terras devolutas na pro-
vincia de Sergipe, e cuja falta 

"tem 
sido notada nos relatórios anteriores.

Segundo as recommendações feitas, remetteu o delegado do director geral das terras pu-
blicas um mappa, com data de 20 de Fevereiro próximo findo. e delle se colhe o seguinte:

Na comarca de Ilabaiana são devolutas as máttas da Giboia, sitas na freguezia de N. S. da
Boa-Hora; e um terreno no lugar denominado Lagôa-Grande, freguezia de N. S. das Dores,
tendo meia légua de comprimento, e duzenlas braças de fundo.

Quanto á freguezia de Santo Antônio das Almas, na mesma comarca, divergem as informa-
ções: segundo os juizes municipal e de paz, nada existe ahi devoluto; segundo o subdelegado,
são publicas as terras denominadas Jacoca, Barra das Cruzes, Queimadinhas, Canna d'Antas,
Bemfeita e Lameiro; e segundo o juiz de direito de Larangeiras, também são .devolutas as
mattas de Itabaiana.

Comarca da capital— Diz o juiz de paz que nada ha devoluto na freguezia de N. S. da
Ajuda; entretanto que, na opinião do subdelegado, como tal se deve reputar o terreno da
Missão d'Agua-Azeda.
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j Comarca da Estância.— Na freguezia dc N. S. de Guadelupe, diz o respectivo subdelegado
que nao existe terreno algum devoluto; segundo informações, porém, do subdelegado da
Estância, são publicas as terras vulgarmente chamadas — Guadelupe.

Comarca do Lagarto.— Informa o subdelegado da freguezia de N. S. da Piedade ser de-
voluto um terreno chamado Genipapo, a três léguas da villa do Lagarto; dizem, porém,
o juiz de direito e o municipal que só ha ahi terras particulares.

Taes divergências desappareceráõ, quando se tratar dc extremar o dominio publico do
particular, e de proceder ás legitimações e revalidações.

PARAHYDA.

Em ofíicio de 9 de Fevereiro desle anno declara o presidente da provincia que ás in-
formações já prestadas nos annos anteriores sobre a existência de terras devolutas só pôde
accrescentar as que recebeu ultimamente da repartição especial das terras publicas a respeito
de uns terrenos de mangue, existentes á margem do Parahyba, desde quasi a sua foz até a
povoação de Santa Rita, prolongando-se pelos rios Gramame, Guia e Livramento, na extensão
de 5 léguas pouco mais ou menos.

Segundo as ditas informações, esses terrenos, além de prestarem-se á pesca, produzem
bastante madeira, chamada— de mangue —, de que se faz grande uso na conslrucção de
casas e em outros misteres, assim nesta, camo em outras provincias vizinhas para onde se
exporta.

/.

(j

ALAGOAS.

•'-v ' .
I "' -;y'.

Oá terrenos devolutos, de que ha informações offieiaes, segundo communica o delegado da
repartição geral das terras publicas da provincia das Alagoas, existem na comarca de Porto-
Calvo, sendo 4 léguas no municipio do mesmo nome, 5 no de Porto das Pedras, e 3 no do
Passo de Camaragibe; total 12 léguas.

Ficão estas terras distantes de 2 a 14 léguas do povoado, de 1 a 12 das estradas, e de 7 a
14 do litoral; são ern geral montanhosas, e tendo um solo coberto de terra vegetal e argil-
losa; prestão-se vantajosamente á cultura do café, canna, algodão, fumo, mandioca, milho,
feijão, etc. Achão-se situadas em lugares salubres, possuem espessas mattas, e são regadas
de innumeros e pereimes riachos.

Além destas, informa o juiz commissario do termo da Assernbléa ter noticia de um terreno
devoluto no lugar do Limoeiro, limitrophe com a provincia de Pernambuco. Nada mais ac-
crescente, a tal respeito, por falta de conhecimento.

Estas informações são, como as dos annos anteriores, muito incompletas; e sem receio de
errar póde-se affirmar que a área de terras devolutas nesta provincia deve ser muito maior
do que a indicada pelo delegado e juiz commissario.

¦.¦ ¦
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ESPIRITO-SANTO.

As informações recebidas desta provincia pouco adiantão ás que forão fornecidas anterior-
mente ,e já mencionadas nos relatórios de 1855 e do anno passado. Constão ellas de um
mappa, remettido pelo presidente da provincia com officio de 3 do corrente, e unicamente
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relativo a terras dovolulas existenlos nos municípios de Benevonte, Guarapaíye Barra de SMatheus. ..¦-¦»¦. -^ 1

Ahi se vê que taes terras são em grande abundância, e se prestão a todo o gênero de nlan-taçao; distando, as do 1" município 4 a 5 léguas da estrada; as do _•*, 2 i/2 léguas do povoado •
e as do 3o, 5 léguas do povoado, 8 da estrada e 1 do litoral. •

Não contém, pois, o mappa a que me refiro esclarecimentos completos; já porque nãodesigna a extensão das terras devolutas dos referidos municípios, já porque não mencionaai que existem em outros, de que derão noticia as informiç^es anterío 'e<.
: 

"¦ 
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A presidência desta provincia continua no empenho de colher esclarecimentos acerca desteramo de serviço. As informações constantes do relatório do anno passado, que iá forão assazsatisfactorias, acerescêrão as seguintes:
-

Município da capital— Na parochia do Rio-Claro existem dous terrenos devolutos ambosde bons campos e optimas mattas • o primeiro, que tem 20 léguas de extensão, começa a 10*léguas da povoação; e o secundo, a 8 léguas desta, e alargando-se por uma área de 12 léguas.
- Município do Pilar.— Na parochia de Amaro Leite existem os seguintes terrenos devo-

lutOS:
1.° Um terreno sem designação de extensão, a 3 léguas da povoação. e â margem do Ma-ranhão, o qual se presta á mineração e á agricultura.
2.° Um outro, á margem do mesmo rio, próprio para criação, a 14 léguas do povoado não*sendo também conhecida a sua área. '
3.° Uma extensão de 30 a 40 léguas de terras próprias para cultura e criação, á margemdo rio Santa Thereza, em seguida ás do Presidio de Santo Antônio até ás divisas da parochiado Peixe.
4.° Outra de 12 léguas de comprimento e 8 de largura, á margem do mesmo rio; desde aTapera dos Barreiros até a barra do rio Canabrava; dista da povoação 25 léguas, e pôde servir

para criação.
5.° Um terreno entre o Canabrava e o Araguaya. Não está determinada a área que com-

prehende; porém os campos, de que ha conhecimento, são bons para criação.
6.° Grande extensão de terras próprias para cultura e criação, desde o rio dos Pintados atéa Tapera do Novilho, distando 12 léguas da povoação: dahi dirige-se ás cabeceiras do ribeirão

do Meio, e desce por este até a barra do Bom-Suceesso, seguindo por este até o rio do Ouro;
dahi estende-se até o lugar denominado Aguiar, a 3 léguas da povoação, e continua pelo rio
Gregorio até ao Crixu-assú.

Município de Santa Luzia.— A 6 léguas da villa existe meia légua de mattas e campos, na
margem do rio S. Bartholomeu, que foi demarcada j)or ordem regia para o antigo registro
deste nome, onde se cobravão os direitos de entradas dos gêneros importados das provínciasde Minas, Bahia e Rio de Janeiro,

Existe mais, a 14 léguas da mesma villa, outra meia légua de campos de má qualidade e
poucas mattas, a qual fora demarcada pela mesma fôrma para o registro de S. João das Tres-
Barras, na estrada geral para a provincia da Bahia.

¦ 
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Município de Palma:— Na parochia do Espirito-Santo do Peixe existem devolutas:
1.° 15 léguas de Oeste a Leste, e 30 a 40 de Norte a Sul, pelas margens do ribeirão deSanto Antônio até o rio Maranhão, com campos bojis para criação , e mattas para cultura;

i. 2
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m\° Extensos e bons mattos a 7 léguas da povoação, acima do morro das Antas, entre os
ribeiros Santo Antônio e S. José. ^ ^ .

3.o Um terreno de 2 léguas de comprimento e 1 de largura, pelo rio Maranhão abaixo, a 8
léguas da povoação; contém maltas e campos de má qualidade, onde se achão encravadas di-
versas posses.

Municipio da Nalividade.— Existe nas paroebias de S. Miguel e Almas, e de Santa Anna
da Chapada, uma grande extensão de terreno devoluto com bellas mattas, optimos pastos,
e ricas minas de ouro. Cortado pelos rios Manoel Alves e das Balsas, ambos navegáveis,
avalia-se este terreno em 80 léguas de comprimento c 60 de largura.

Município do Porto Imperial— Na parochia do mesmo nome está devoluto o território entre
os rios Tocantins e Araguaya, que terá de 50 a 60 léguas de largura, com mattas próprias
para todo o gênero de cultura, e campos bons para criação.

Comarca da Boa-Vista.— No território comprehendido entre o Araguaya á Oeste, a cordi-
lheira á Leste, o ribeirão das Tranqueiras ao Sul, e o Tocantins ao Norte, apenas ha possuídos
alguns campos pequenos, encravados entre mattas immensas; tudo o mais é devoluto, em
uma extensão de cerca de 130 léguas de comprimento, e de 15 a 20 de largura.

Algumas destas terras são de fertilidade quasi fabulosa, produzindo todos os gêneros do paiz
com espantosa abundância. . i

Do Ara<*uava ao Tocantins, são devolutas as terras que flcao entre o ribeirão das Tran-
queiras e o do' João Ayres; mas, exceptuadas as contíguas ao Tocantins, constao ellas em
geral de campos áridos, arenosos, de capim agreste, e outros vegetaes impróprios para pasto.
Em algunsjnattos, porém, de breios que ahi existem, produzem bem todos os gêneros de roça,
irias não com tanta vantagem como em outras terras. Calcula-se em 15 léguas de comprimento
sobre 8 de largura a área deste ultimo terreno.

São da mesma qualidade apontada os terrenos que jazem entre as cabeceiras do João Ayres
e Corrente, os quaes terão 10 léguas em quadro, pouco mais ou menos; continuando esta
zona de terras áridas e arenosas para o N., com a largura de 4 a 6 léguas, occupadaem
differentes pontos por possuidores até o NO. da Boa-Vista, a 20 léguas da villa.

S. PAULO.

O delegado do director geral das terras publicas, em officio remettido pelo presidente da
provincia com outro de 16 de Janeiro ultimo, declarou que nada tinha a acerescentar ás in-
formações já prestadas anteriormente sobre terrenos devolutos; e que para reduzi-las a mappa,
na fórma recommendada, aguardava que se lhe remettesse um modelo.

Tendo sido, porém, assaz circumstanciados os dados fornecidos pelo mesmo delegado sobre
este objecto, conforme se vê mencionado no ultimo relatório, a elles me refiro para evitar re-
petições.

PARANÁ.
'*¦;

Da provincia do Paraná, somente em 1855 vierão resumidas e incompletas informações de
terrenos devolutos; nada portanto se pôde agora dizer, quanto á extensão e porção de taes
terrenos, e apenas em officio de 17 de Março do anno passado communicou o presidente que,
tendo noticia de que em Paranaguá algumas pessoas fazião commercio de madeiras tiradas

I.
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das mattas publicas, ordenara a todas as autorM-wi.* __n. i,_ ., ^ ,„regulamento de.30 de Janeiro do RlS_5__$ftSfflR» ""e dlspõe °

Effec vãmente, segundo communicou o chefe de policiaaotesmo SSi ,.,-irados alguns usurpadores dc terrenos públicos rPvSff ©SpSSy^0^^quaes se mandou proceder na fôrma da lei. Pinhaes, contra os
Por aviso circular de 8 de Agosto do ànnh n.Qcarin ¦._,_.__.__ __

provincia a «__ ^j^SQí KSEâS*. ^'^ de

S. PEDRO. !o !*fí j-í (fi

De um mappa organisado pela repartição especial das terras publicas rnm __i_ __ .. _Fevereiro ultimo, se vê que existem na fre_ut.ii .1. V c lp. ?,-C01? data de 25 de
comarca da Çn» Alli, 4 .lagoas SfiffSSSÍ JAtSSS* Pff^ft'povoado, e á margem do rio Gocim. sumias rertinssima&, a 3 léguas do

Na freguezia de S. Pedro do Rio-Gramle rôfoafó* « mnni«,v _i
se meia légua quadrada de terras Xuhs eiiMáíS 8 P-° d(! meSmo nome' enconlra-
Senhor Bom-Jesus do ^MÍmÊ^^&M^ T P^ d°
S. Leopoldo, N. S. do Rosaíio do Rio-Pardo S José do PatrnriS . r I d? C_nceiçao de
da Boca do Monte, e S. Francisco de Paula de cima tofelK'^informações vierão depois do ultimo relatório. e e,las nenhumas

Posses e sesmarias, ou outras concessões sujeitas á
legitimação ou revalidação.

o

' r

Tem esta repartição recebido ultimamente informações mais tâkMMÊú * ,províncias, d'onde as havia incompletas; e SBÍV&^SS^V de.a,^umas
que ainda não possuía acerca deste ramo de Liç^publico d0S escIareciraentos \Assim, pois, poderei dar conta da existência de maior numero _. __«.« » o0sm •concessões sujeitas ás formalidades da lei • da nomeação de^izes ÉSffitlfWm' °U
não tinha conhecimento exacto; da fixação dos111nara SSKPI' -de que *>
respeito so notarão lacn nas om moitas dás iffiS? SüffSS „elSalguns processos de legitimação ou revalidação. ' P^.^^.##piP$Í! d mais

Nâo obstante, ainda se não podem dizer comnletos fw }MüM fn™™?^ S . !
acompanhados de todos os f^a^met^^S^áS-^^S^' nao wem
próximo passado É de esperar qne com o iímpS_l||| ^Sr*" *" ""

el£tinTandobaraÇ0S 
aP°ntad°S ^ 

WW0 W&§ ^'"também devem
Para este fim, além da circular, de que ali se fez menção, recommendando aos nrpsidpnt.«a nomeação dos examinadores para a habilitação de agrimensores"na tom* ín Pai. «fregulamento de 30 de Janeiro de 1854, pende de consulta da l|o imS^nihòde estado um projecto contendo a alteração de alguns artigos do mSS.lnTsentido de "facilitar as medições para os processos de legittoag SSSídiante a nomeação por parte do governo de engenheiros que mtí^^^iiW^mde alguns empregados indispensáveis ao dito serviço. J commissanos, ç
Com a recommendação aos mesmos presidentes de üroroearem n^ftr^rô m^n^ .,so der a necessidade desta medida, paPra o qne p.1fflZ__^r3fS,,3__

'¦:£.'¦¦' -V . .'.'¦¦¦ ¦ ¦"¦' ¦'-.- .'-¦" -
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iwuhmento se conseguirá igualmente remover os receios da immediata imposição da pena
IfcolSoTlfpffia ser taxada de injusta, quando se não pudesse mostrar evidente
rnina da narte dos possuidores, sesmeiros ou concessionários.

Pelaci5ar de 6 de Setembro de 1859 se deu solução a varias duvidas, suscitadas na
nvppnrán deste ramo de serviço, declarando-se: . . ,execução deste ramo ae^ v 

iWJWMf. wnda em
« noder dSs primeiros sesmeiros ou concessionários | sem principio de cul ura • morada ha-

bituamie medidas o demarcadas, quer não, devem ser consideradas devolutas nos

te mos do ai o de 29 de Setembro de 1850, combinado com o art. 27 do regulamento de

O d Janeíro de 1854: excepto, porém , se antes da publ cação 
g^em^e^ras. nassado a terceiro por titulo legitimo, na conformidade do art. 22 do mesmo regulamento;

So oi os Vuizes commissarios são competentes para conhecer da validade dos títulos apre-

senffi sen o queS poderão observar os arls" 22 a 27, e 40 a 48 do citado regulamento;

30 aue aquelles juizes são igualmente competentes para intervirem em todas as questões
de'le"itimacão e revalidação de terras sujeitas a estas formalidades, quer confinem com as

devohtas quer com outras posses ou sesmarias em idênticas circumstancias, porquanto
o decreto n 2105 de 13 de Fevereiro de 1858, dando alçada aos juizes commissarios para
asauesóes de limites entre terras devolutas e possuídas, mal preencheria o seu fim, se

11 juizes não pudessem lambem traçar as linhas de medição nas terras particulares, an-

« nexas As devolutas, e lhes fosse para isso preciso interromper os trabalhos respectivos para
« commettê-las aos juizes municipaes. »

*Das 
informações colhidas atè o presente, o que consta acerca do estado em que se acha este

importante ramo de serviço á cargo da repartição geral das terras publicas, e o seguinte:

AMAZONAS.

Consta do officio do delegado interino daVepartição especial das terras nesta provincia, em
data de 25 de Novembro de 1859, remettido pela presidência, que mui pouco ou nada se «em
^Informa 

o dito delegado que em 10 de Maio de 1856 fora nomeado o Dr. Theodoro Antônio
de Oliveira juiz commissario para o município da capital, e marcado o prazo de 8 mezes,
depois prorogadopor mais 6, para o processo das medições que requeressem os posseiros e
sesmeiros: entretanto, findos os ditos prazos em Julho do anno seguinte, ninguém se havia
apresentado, pedindo a legitimação e revalidação de suas terras. _.

Não consta que a presidência tivesse nomeado juizes commissarios para outros municípios
da provincia; e, quando mesmo taes nomeações tivessem tido lugar, não se haveria tirado
melhor resultado do que no municipio da capital.

PARÁ.

Pela repartição especial das terras, servindo interinamente de delegado o official Manoel
Roque Jorge Ribeiro, íoi remettido um officio, datado0de 25 de Fevereiro findo, contendo o

relatório de todos os serviços que por ella correm, acompanhado de vários mappas, e entre
elles tres relativos ao objecto de que orame oecupo. Destes consta o seguin e: .

Em differentes municípios das comarcas existem muitas terras sujeitas a legitimação e re-

validação; mas, na ausência dos dados precisos, não se declara a sua extensão.
Por falta de pessoas habilitadas para servirem de juizes commissarios, e sobretudo de agn-

mensores para todos os municípios, forão unicamente nomeados:
I. 2
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Para a capital;

Juiz commissario.- Manoel José Pereira Tavares de Mello e Albuquerque.Escrivão.— Antônio Mendes Pereira.
Agrimensores.— Arnaldo Heskcth.

Pedro Ripoll.
Para Bragança: ...-.-•

Juiz commissario.— Antônio Pereira Lima.
Escrivão.—Vago.
Agrimensor.— José Cyriaco fiurjão.

Para a Cachoeira:
Juiz commissario.—Joaquim Mendes Pereira. ' *
Escrivão.— Fidelis Satyro de Mattos Leite.
Agrimensor.— Antônio Mariano Marinho Júnior.

Os prazos marcados uo anno passado para estes tres municípios forão de dous annos,
começando a correr: o do 1°, de 19 de Abril; o do 92°, de (5 de Junho: e o do 3°, de 7 de
Outubro em diante.

Os processos de [egitimações forão em numero de cinco; a saber: um no municipio da ca-
pitai, que o presidente da provincia mandou reformar, á vista de irregularidades commettidas:
e quatro no municipio de Bragança, tendo apenas um dos posseiros requerido o seu titulo,
que lhe não foi ainda passado; por não ler elle satisfeito os respectivos direitos.

Não houve operação alguma de medições para revalidação de sesmarias, ou concessões de
terras sujeitas a esta formalidade.

MARANHÃO.

De um officio, e mappa remettido pelo delegado das terras, com data de 27 de Janeiro deste
anno, se vê que forão nomeados juizes commissarios pára 21 municípios; a saber: Tury-assú,
Pastos-Bons, Riachão, Itapieniú-mhim, Carolina, Feitosa, Cametá, Icatie, Alcântara, S.
Bento, Brejo, Mearim, Anajatuba, Caxias \ Guimarães, Alto-Mearim, Barra da Corda \ muni-
cipio da capital, Passagem-franca, Chapada e Rosário. ; :. .. . : .

Estas nomeações tiverão lugar: para o primeiro dos referidos municipios, em 1855; para• os dez seguintes, em 1856; para os outros seis, inclusive a capital. em 1857; para a Pas-
sagem-franca, em 1858; e para os dous ultimos, em 1859.

Quanto aos prazos para as legitimações e revalidações, apenas consta daquelle Citado officio
que forão marcados, para o município de S. Luiz Gonzaga do Alto-Mearim por 2 annos, a
contar do 1° de Janeiro do anno findo: e para o da Barra da Corda por 3 annos, a contar do
Io de Dezembro do mesmo anno. " "¦ lí1 , Z

Para ambos estes municipios forão fixados os respectivos emolumentos, ria fôrma do regü-
lamento, e segundo as circumstancias especiaes de cada um.

Não consta que se tenha feito legitimação ou revalidação alguma.

PIAUHY. .•|-ttt.WS! •Mti..

St.i-ii ¦-;'

Segundo as informações, que servirão para%-p ultimo relatório, o numero das possese ses-
marias calculava-se em 657; á vista, porém , do officio da presidência de 28 de Janeiro do

I 9
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corrente anno, o numero das sujeitas a legitimações ou revalidações alcança apenas a 118;
sendo 86 posses e 32 sesmarias, classificadas em um mappa por comarcas e írcgucztas; a
saber:

>

COMARCAS. — FUEGUEZ1AS. POSSES. — SESMARIAS.

Therezina. — N. S. do Amparo ,,..•... 1
N. S. dos Remédios ........ 3

Campo-Maior.— Santo Antônio 1
S.Gonçalo. — S. Gonçalodo Amarante 7 1

Santo Antônio 40
Príncipe Imperial. — Senhor do Bomfim 3

Peracuruca. — Senhora do Carmo 2 5
Oeiras. — N. S. daVictoria 15 1

IN. o. uO U ....... • »• ... .... »•••*••
Jaicós. — N. S. das Mercês  5

S. Raymundo Nonato  10 15
-; Senhor Bom-Jesus  6.

86 32
i

Informa mais o presidente que em 8 de Fevereiro de 1858 se fez a nomeação de juizes
commissarios para 17 municípios; mas que, por não haver na provincia agrimensores habili-
tados, nada se tem feito acerca deste ramo de serviço; sendo este o motivo por que nao havia
marcado prazo algum para as legitimações e revalidações.

PARAHYBA.

;.";Y;'.Y

•\"-C^'.".- i ¦'• ''">''"'•-:$S- '- '»¦•

Por olíicio de 9 de Fevereiro ultimo declara o presidente que nenhuma informação tem
podido colher em satisfação á circular de 6 de Setembro do anno passado; relativamente ás
posses e sesmarias; porquanto, sendo indeterminadas, confusas, contradictorias e invero-
simeis as noticias sobre este objecto, torna-se difficil ás autoridades competentes verificar a
existência das terras sujeitas á legitimação ou revalidação; e até porque os posseiros e ses-
meiros repugnão exhibir os seus titulos.

Accrescenta porém a mesma autoridade que todas as terras na provincia sao possuídas,
não se reconhecendo porção alguma em poder ainda do Io occupante, e sendo raras as exis-
tentes em poder do 2.° Quanto ás sesmarias, ou concessões, diz que poucas ou nenhumas
existem no domínio dos primeiros sesmeiros ou concessionários.

Não obstante observa que talvez se encontrem algumas terras no caso de serem legitimadas
ou revalidadas, cuja existência só poderá revelar um exame scientiflco dos titulos respeç-
tivos.

Em conseqüência deste modo de pensar, conclue o presidente que nenhum juiz commis-
sario nomeou ainda.

Releva, porém, ponderar que labora em equivoco esta autoridade; porquanto, nem o
regulamento de 30 de Janeiro de 1854 faz depender da apresentação de titulos as informa-
ções que tem de prestar ás autoridades competentes sobre a existência de posses e sesmarias
sujeitas ás formalidades de legitimação e revalidação; nem tão pouco por tal motivo se deve
demorar a nomeação de juizes commissarios, segundo já foi resolvido em aviso de 8 deFeve-
reiro de 1856, dirigido ao presidente da provincia de S, Pedro.

i. 2
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ALAGOAS. ¦t ífji/t--1 i M C

Além das informações ministradas no relatório passado, consta de um mappa, organisada
pelo delegado do director geral das terras publicas, datado de 26 de Janeiro ultimo, e remet-
tido pela presidência, que forao nomeados juizes commissarios para os municípios de Porto-
Calvo, Assembléa, Atalaia, Imperatriz e S. Miguel.

Terminarão os prazos marcados para as legitiinações e revalidações nos três primeiros mu-
nicipios, sem que nenhuma medição se tivesse feito, não obstante haver requerimentos apte-
sentados para tal lim. A falta de agrimensores foi a causa disto, segundo ficou consignado
naquelle relatório; e esta mesma falta continua a ser allegada, para que nada se tenha feito
nos outros municípios.

As informações, a que ora me refiro; noticião porém que já se procedeu a uma medição
no município d'Atalaia, a qual depende actualmente de approvação do presidente.

Achando-se extineta, como fica dito, a inspectoria geral de medições nesta provincia, e
havendo o governo imperial providenciado, por aviso de 2 de Setembro do anno findo, para
que se desse andamento ao processo das legitimações e revalidações nos municípios citados,
com os empregados da dita inspectoria que pudessem ser destinados a um tal serviço, é de
crer que alguma cousa se consiga.

E8PIRITO-SANTO.
. < f

O tenente-coronel Ernesto Antônio Lassance Cunha, ex-juiz commissario nomeado para as
legitimações e revalidações das* posses e sesmarias que encontrasse dentro dos territórios que
medisse para a colônia do Rio-Novo, dando conta dos trabalhos por elle effectuados, declarou
ter medido varias posses existentes no Io território, deixando de legitimar 14, que reconheceu
não estarem no caso do regulamento respectivo.

Com aviso de 12 dé Julho do anno findo foi remettida ao presidente unia relação destas
posses, afim de que mandasse proceder nos termos legaes contra os indivíduos ali mencio-
nados, afim de que pudesse ter lugar a entrega do território liquidado cá Associação do Rio-Novo.

Entretanto, do relatório de 24 de Janeiro ultimo do actual juiz commissario Heitor Rada-
maker Grunewald, se collige que alguns desses posseiros, que perderão o direito ás suas
posses, persistem em devastar as mattas com o corte de madeiras. Este estado de cousas,
porém' deve cessar com a execução do aviso de Í2 de Julho acima apontado.

Além do que fica dito; recebeu esta repartição um mappa, remettido pela presidência com
officio de 3 do corrente, contendo as informações exigidas em geral acerca deste ramo de$erviço.

Consta deste documento o seguinte: ,

COMARCAS. — MUNICÍPIOS. POSSES.— SESMARIAS.

Itapemirim. — Itapemirim . t13 ^
Benevente —.. .. 43 4
Guarapary—  134 4

¦- - Victoria. — Victoria. ¦ rxo r- * -'•—' —-:/ ->J< • '
Espirito-Santo.
Serra.¦:• . Nova Almeida. ; y ^Ymí
Santa-Cruz. .

Não obstante a falta de informações dos juizes commissarios, sabe-se que existem nestes
municípios muitas posses e sesmarias, porém disseminadas e de difficil classificação.

I. ¦ ¦ ¦ , 
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COMARCAS.— MUNICÍPIOS.

S. Matheus. — Cidade de S. Matheus.
Barra de S. Matlieus.

Não houve também informações dos juizes commissarios, mas existem nestes municípios
muitas posses lcgiümaveis.

No municipio de Benevente, segundo o respectivo juiz commissario, são designadas, como
oecupadas por índios, mais 30 a 40 posses ás margens do rio Corindiba, tributário do rio dá-
quellenome.

Os juizes commissarios forão nomeados: »
->

Para Guarapary, em 10 de Abril de 1855;
Para Victoria, em 23 de Fevereiro de 1858;
ParaoEspirito-Santo,' Nova-Almeida,

Santa-Curz,
Linhares,
S. Matheus,
Barra do mesmo nome, em 16 de Março de 1858;

Para Benevente,
Itapemirim, em 9 de Novembro de 1858.

Não se acha declarado no mappa, a que me refiro, em que épocas forão marcados os prazos,
nem quando findarão, ou têm de findar.

RIO DE JANEIRO.

Desde que forão nomeados os juizes commissarios em 1855, e marcado o primeiro prazo
para as medições em 1857, nâo consta que se tenha dado algum outro andamento a este ramo
de serviço na provincia.

Tenho de mencionar unicamente o que tem feito o engenheiro João Maria de Almeida Por-
tugal, que, além da incumbência de medir terras devolutas nos municípios de Cantagallo e
Macahé, como deixei dito em outro lugar, está encarregado de servir também de juiz com-
missario nos ditos municípios.

Dando elle conta em seu relatório de 30 de Janeiro ultimo dos serviços executados em
ambas as commissões, apenas informa que tem medido três posses sujeitas á legitimação,
além de uma outra, cuja medição suspendeu por falta de trabalhadores.

Com a remessa, porém, dos 8 Africanos livres, de que já fiz menção, deve ter cessado este
embaraço.

MINAS-GERAES.

yy,1 y ('¦:'," ¦'*¦ .
¦¦:•'.¦ 
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Continua esta repartição a estar privada de informações acerca da existência de posses e
sesmarias, ou outras concessões, sujeitas á legitimação ou revalidação; as que possue são as
mesmas incompletas, de que se tem dado noticia nos relatórios anteriores.

Os juizes commissarios, na ausência absoluta de agriménsores, nada têm podido fazer, se-
gundo informou o delegado das terras; razão por que o presidente da provincia, em oflieios de
10 deMarçoe 23 de Abril do mesmo anno, pedio providencias que sacassem esse inçonye-
máÊ^0&iFm0A^ yy,y-:;y::,,; ;0 'Q ixUg^
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O governo imperial não se descuida deste importante objecto; e, além de haver iá recommendado aos pres.dentes a nomeação dos examinadores, de que alia o ar 35 SSde30dcJanc.rodc 854, trata de provera tal respeito, enviando mSSSSÍ^tsioTS: °c" *•¦mais mtk a umtMt de mdi«ões &mm
O município de Minas-Novas é o unico em que por ora se acha em andamento este servi™Segundo as ultimas informações, forão legitimadas no districto de Philadélp a as posses deSanta Mana, Santa Anna, e a das Lages, pertencentes á companhia do MucuívO prazo marcado para as medições no dito município foi prorogado por mais um annnsegundo part.c.pou o presidente da provincia em oflicio de 7 de Dezembro do II£Haprovidencia era. nd.spensavel, avista de muitos requerimentos SSSSS^^SSàlegitimar as terras que ali oecupão. _»«~«-"uí» , que aesejao

GOYAZ.

Desta provincia também veio um mappa demonstrativo deste ramo de serviço Segundoas informações prestadas recentemente, consta existirem ^gunao
No municipio da capital, 129 posses de extensão desconhecida; e três sesmarias duasdas quaes te;., 3/4 de légua em quadro. Estas terras são de mattas e campos e íodâsleÃ-timaveis e revalidaveis. iuudb icgi
No município de Jaguará, 4 posses, contendo todas meia légua em quadro '-
No de Meia Ponte, 9 posses, de 2 Íeguas cada uma.No de Bomfim. 10 posses.No de Santa Luzia, 40 posses, que abrangem 50 a 60 Íeguas de comprimento e 36 a40 de largura. '
No de Santa. Cruz, 3 posses, comprehendendo duas dellas 3 1/2 Íeguas em quadro

mento e 27" d18'? 
T°cantins' 22 posses' abrangendo cerca de 52 Íeguas de compri-

No do Pilar, 22 posses,, e sesmarias.
No de Goriubá, 19 posses, contendo todas 22 Íeguas de comprimento e 12 de larguraNao houve lugar a imposição de multa, nos termos do art. 29 do regulamento de 30 deJaneiro, por terem sido prestadas as informações a tempo.Também não se tem feito nomeação de juiz commissario, por não haver quem sirva deagrimensor Por este motivo requisita o presidente da provincia dous engenheiros os quaessirvao igualmente de examinadores, na fôrma do art. 35 do citado regulamento para terlugar a habilitação de quem se proponha a servir de ágrimensor. ' f
Logo que seja possivel, providenciará V. Ex. cOmo parecer mais acertado

S. PAULO.

Do relatório remettido neste mez pelo engenheiro Pennaforte, de que fallei no artigo —
Medições de terras —, pouco ou nada se cOllige do que tem elle feito relativamente á legiti-mação ou revalidação de posses ou sesmarias. I WãtãMGonstaapenas deste documento que tem conseguido a apresentação de vario^ títulos, erequerimentos de posseiros, que pedem a legitimação de suas posses. Munido destes papeis,tratou de nomear um escrivão para servir no juizo commissario; éemquàtito não obtèni umagnmertsor, cuja assistência lhe é indispensável, vaipraticando o quecâbè no poáiivel arespeito deste ramo de serviço, que tem'sbflridòpèlás mesmas causas qüe ficarão expeíididasem outro lugar.
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informa norèm une a maior parte das posses, sendo sitas na freguezia de Mambueaba,

munSde^,S K jKMinltüdo'exerw ahi a jurisdicção de juiz commissario,

Z?$ set munSo' 3o competente titulo, passado pelo presidente da província do .o de

Janeiro. Por aviso de hoje acaba de ser ri-commendada a esta autoridade a conveniência de
tal nomeação.

.¦¦¦¦ y •

PARANÁ.

Segundo o officio remeltido com data de 25 de Janeiro do anno vigente pelo delegado

respectivo consta mie existem no município de Guarapuava 632 posses nos termos de serem

íeSadas Quanto aos outros municípios da provincia, diz aquelle empregado que nada

pódè informar por falta de dados precisos, e ulteriores aos que forão presentes na confecção
do relatório desta repartição em 1857. . . .
S da revalidarão, que teve lugar, 4e uma sesmariano município deMorretes, nao

consta que alguma outra se effectuasse, não obstante haverem sido nomeados para juizes
comissários os juizes municipaes, e fixados os prazos, segundo se disse no citado relatório.

Com a nomea ão do juiz commissario, que se trata de nomear, para complemento dos tra-

balhos de medites ultimamente confiados de novo ao engenheiro Theodoro Oshz, e de es-

perar que alguma cousa mais se consiga <Vora em diante.
*** ' \

SANTA CATHAR1NA.

As informações vindas desta provincia achão-se contidas em um mappa, organisado em 18
de Janeiro deste anno, conforme a circular de 6 de Setembro do anno passado.

No relatório de 1857 se deu noticia de 206 posses e sesmarias, sujeitas as formalidades da
lei e regulamento. Naquelle mappa, porém, o numero total sobe a 377; sendo 132 posses,
e 245 sesmarias, ou concessões feitas pelo governo da província desde 1840.

Distribuídas pelos diversos municípios, verifica-se officialmente o seguinte:

MUNICÍPIOS. POSSES. SESMARIAS.

S.Miguel. 60
Porto-Bello 93

, S. José 10 14
S. Francisco 35
Laguna q
Lages. 92 3

..",; 132 245

Em .8 de Dezembro de 1854 forão nomeados os juizes municipaes para servirem de
commissarios- eem o 1» de Fevereiro marcou-se o prazo de dous annos para as medições e

processos das legitimações e revalidações; apezar disso nenhum requerimento se apresentou
para o dito fim. wm ., , iAn

Á vista desta circumstancia,*e das razões expostas pelo actual presidente, o qual pon-
derou a necessidade da fixação de novos prazos, como fora previsto no relatório passaao,
determinou o governo imperial que assim se procedesse nos termos do regulamento de «w
de Janeiro de 1854; e, para facilitar os processos das legitimações e revalidações, foi posto
a disposição do referido presidente o 2o tenente de engenheiros D. Eugênio Frederico de
Lòssiòe Seilbitz, por aviso de 7 do corrente mez.

I. *
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Do quadro dos juizes commissarios, rcmettido à presidência por officio do delegado emdata dc 28 dc Fevereiro do corrente anno, consta o seguinte:
Ha no município de Pelotas 80 a 100 posses e sesmarias no caso de legitimação e revalidação •

na Cachoeira, 102 ; e em S. Borja, 100. '
Os prazos para a medição forão marcados do modo seguinte:
Porto-Alegrc, S. Leopoldo cTriumpho, 1 1/2 anno, a contar de 8 de Fevereiro de 1859Taquary, Dores e Camaquam , 1 anno, a contar do 1» de Novembro do dito anno.
Santo Antônio da Patrulha e Conceição do Arroio, 18 mezes; Rio-Grande eS. José do

Norte, 3 annos; Pelotas, 2 annos; Rio-Pardo, 1 anno; todos a contar do Io de Fevereiro
ultimo.

Cachoeira, Encruzilhada, Caçapava, S.Gabriel, Santa Maria da Boca do xMonte, Bagé,
Santa Anna do Livramento, Alegrete e Uruguayana, o prazo de 18 mezes, a datar do i° dê
Dezembro do anno passado.

Cruz-Alta e Passo-Fundo, 18-mezes, a contar do lü de Março do mesmo anno.
S. Borja e Itaquy, de Janeiro ao fim de Dezembro do corrente anno.
Piratinim, 3 annos; Cangussú e Jaguarão, 18 mezes.
Para todos estes municípios forão nomeados juizes commissarios.
Além da revalidação de um titulo, e legitimação de uma posse, queconstão dos relatórios

anteriores, revalidou-se mais uma sesmaria no municipio de Taquary, em Maio do anno
passado.

De então por diante, e em virtude do decreto n. 2105 de 13 de Fevereiro de 1858, que am-
pliou a alçada dos juizes commissarios, forão medidas 18 datas de terras, confinando com
as devolutas; e proferidas 26 sentenças acerca da validade de 36 títulos apresentados, dos' quaes 6 forão julgados em commisso; tendo sido muitas outras terras extremadas das do
dominio publico, segundo consta das informações fornecidas pelo ex-júiz commissario Can-
dido Januário Passos, hoje empregado nesta repartição geral.

Registro das terras possuídas.

Findos em quasi todas as províncias os prazos marcados para o registro a cargo dos vi-
garios, e em observância do aviso circular de 22 de Outubro de 1858, tem-se feito alguns
registros mais em varias repartições especiaes; e a esta repartição geral já forão apresentadas
duas declarações concernentes ás terras possuídas no municipio da corte ve consta que vão
ser apresentadas outras.

Do mappa annexo verá V. Ex. o que se tem feito até hoje acerca deste ramo de serviço ,
cujas lacunas éde esperar que vão desapparecendo com o tempo; já compellindo-se os vi-
garios remissos ao cumprimento de seus deveres, já sanando-se nas repartições especiaes as
imperfeições que possão ser corrigidas, já dando-se outras providencias que forem de
mister.

As duvidas que têm sido resolvidas, e que importão decisões novas, de que se deva fazer
menção, reduzem-se ás seguintes:

O presidente da provincia de S, Paulo consultou, em officio de 6 de Novembro de 1858,
que procedimento devia ter para com um vigário, que, apezar de intimado repetidas vezes,
não remétteu o livro do registro á repartição especial, depois de findos ps prazos marcados.

Por aviso de 10 de Junho de 1859 se respondeu que cumpria ao presidente multar o
I. 2

';¦*•.¦-¦:,.,'¦' 'A



¦ a

«*y

vigário, na conformidade do art. 105 do regulamento do 30 de Janeiro de 1854, como se
não houvera feito o registro; providenciando a presidência, para que se faça esse serviço na
repartição especial das terras publicas .... ...

O vigário da fremezia das Dores da Boa-Esperança, na província de Minas, ao tomar
conta da mesma freguezia achou 416 declarações para o registro, não lançadas ainda no
livro respectivo • e como tivesse fallecido o seu antecessor, consultou se deveria registrar
taes declarações, ou remettê-las com o dilo livro para ser feito esse serviço na repartição
6S 

Por aviso de 12 de Outubro de 1859 se declarou que' devia observar-se o segundo expe-
diente notado, visto acharem-se lindos os prazos do regulamento.

O vigário da freguezia de Mangaratiba participou ter dado guias a alguns possuidores,
para irem pagar 100$000 de multa correspondente á falta de registro no 3o prazo somente,
auando tinhão elles deixado de registrar as suas terras nos Ires prazos vencidos

Declaron-se por aviso de 19 de Outubro de 1859, que a multa em casos taes deve ser de
175$000 em relação áquelles três prazos; providenciando-se para que o vigário intimasse os
respectivos possuidores, afim de que fossem pagar os 75$000 que ficavao devendo.

Abuns possuidores de terras sitas em Goyaz residião em iMinas, e forao multados. O pre-
sidente daquella provincia requisitou que o desta os fizesse intimar para que pagassem a
multa na collectoria de Catalão; mas, entrando este ultimo em duvida sobre o que devia
fazer, consultou o governo imperial.

Por aviso de 26 de Outubro de 1859 respondeu-se que, para a cobrança das ditas multas,
devem as autoridades fiscaes entender-se directamente entre si, ainda que se trate de pro-
vincias diversas, sem que seja mister a intervenção das respectivas presidências.

O presidente do Piauhy entrou em duvida se, depois de findos os prazos do regulamento,
continuava a vigorar a autorisação de relevar das multas, conferiria ás presidências pelo aviso
de 4 de Dezembro de 1856.

Respondeu-se affirmativamente em aviso de 25 de Janeiro do corrente anno.

AMAZONAS.

Segundo informou. em officio de 29 de Novembro de 1859, o delegado do director geral
das terras publicas, tinhão findado no Io de Dezembro de 1857 os prazos para o registro;
e forão registradas nas 21 parochias, e missão do Rio-Branco, 2,731 posses.

Tendo sido recolhidos à repartição especial os livros de registro, á excepçao do da parochia
de Teffé falta esta que se dava na data do referido officio, apezar de repetidas reclamações
do delegado, requereu este á presidência que contra o respectivo vigário se fizesse effectiva
a multa do art. 105 do regulamento de 30 de Janeiro de 1854. '

Em conseqüência desta falta, e porque encontrasse irregularidades nos livros recebidos,
declarou o mesmo delegado não ter dado principio ao registro geral das terras da província,
fazendo todavia a diligencia precisa para dar cumprimento a este dever. ^

Tendo sido registrados alguns terrenos, situados dentro da demarcação da décima urbana,
forao annullados os respectivos registros.

PARA. ¦i ¦

Do relatório e mappa, que com officio de 25 de Fevereiro ultimo remetteu o official, ser-
vindo dedelegado das terras, consta quefòi^ão ali recebidos os livros de mais 3 freguezias,
de que não havia conhecimento na data do ultimo relatório desta repartição geral, e são as de
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Beja,Cairary, S. Miguel da Cachoeira, eMasagão; faltando ainda os livros das freguezias
de Moníorto, Chaves e Monto-Alegre, cujos vigários ainda não os enviarão, [apezar de
repetidas ordens.

Segundo aquelle mappa, achão-se registradas 19,015 posses: sendo, pelos vigários 17,952,
no Io prazo do regulamento; 703, no 2* prazo; e 316, no 3o; e depois deste ultimo prazo,
44 pela repartição especial, em conformidade da circular de 22 de Outubro de 1858.

Na mesma repartição foi organisada por freguezias, a vista dos respectivos livros, a re-
lação nominal dos posseiros multadps nos dous primeiros prazos do regulamento, sendo 703
incursos na multa de 25<>000, e 316 na de 50$Ò0Õ; não se mencionando os que incorrerão
na de 100$()00, por falia das informações dos vigários, que as não derão por não terem
talvez ainda noticia dos que deixarão de observar o preceito da lei dentro do 3o prazo.

Dos multados em 25$000. forão pela presidência da provincia relevados 5 posseiros, á
vista das razões atlendivcis qucallegârão.. Importarão, portanto , as multas, elTectivamente
impostas nos referidos dous prazos, em Hs. 33:230^000; ignorando porém o delegado in-
terino qual o numero das cobradas, por compelir a arrecadação dellas á thesouraria da
fazenda.

maranhão;

Até 25 de Janeiro do corrente anno tinhão-se registrado 9,153 posses, dentro dos três
prazos, em 36 freguezias; e mais 9 posses na repartição especial, depois de findos os ditos
prazos.

Ainda não forão recolhidos todos os livros de registro; faltando os das freguezias de Pastos-
Bons, Carolina, Riachão, Itapicurú-mirim, Guimarães, S. Vicenle-Ferrer, Icates e Vargem-
Grande. A presidência já tinha expedido uma circular para que os vigários destas freguezias
cumprissem o seu dever; mas, como não surtisse o devido effeito, requereu o delegado que
se lhes marcasse prazo com comminaçno de multa.

CEARA.

Vierão desta provincia as informações, de que tem estado privada a repartição geral das
terras publicas, acerca deste ramo de serviço a seu cargo. Dellas consta o seguinte:

Até o dia Io de Fevereiro do corrente anno tinhão sido registradas em 34 parochias 27,832
posses, sendo em numero de 180 as multas impostas, na importância de 26:350$000, que
ficou depois reduzida á de 25:825$O00, por haverem sido relevadas 21 multas, que im-
portavão em 525$000.

Á excepção de uma única multa de 75$O00, cuja cobrança já se fez effectiva, todas as
mais em numero de 158, e na importância de Rs. 25:750$000, estão por cobrar, pela razão
de não se acharem findos os prazos marcados pela presidência para o pagamento volun-
tario. -

PIAIJÍIY.

De um mappa, remettido com officio da presidência de 26 de Janeiro ultimo, consta que
até 20 deste mez havião sido registradas em 22 freguezias 15,060 posses. Estas informações
não se achão em harmonia com as que servirão para ó ultimo relatório desta repartição, u
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engano, quedeyc ter. existido era umas ou em outras, è de esperar que seja sanado nas

que houverem de ser prestadas'; coiivindo chamar-se a attenção da prcsidcpcia para este

P°As°muUas 
impostas forão em numero de 316, no valor de Rs. 17:975$000, o qualllcou

depois reduzido a 16:650$000. Desta quantia já se cobrou a importância de 475&000.

I :'h,í I úiXXyx-.x/U íi.fc
RIO-GRANDE DO NORTE.

u i

Em 26 íreguezias tinhão sido registradas 12,456 posses até 27 de Fevereiro ultimo im-
portando as multas impostas em Rs. 10:050$000, dos quaes forão perdoados 65O$000;
tendo-se apenas cobrado a quantia de 550$000 por conta das multas effectivãmente im-

P°Observa 
o delegado do director geral das terras publicas, por quem foi organisado o mappa

que tenho presente, que provavelmente existem nelle algumas mexactidoes, filhas da falta
de dados precisos.

PARAHYBA.

/ O chefe da repartição especial das terras publicas remetteu, com officio de 20 de Setembro
de 1859, o Io livro do registro provincial das terras possuídas nas freguezias da cidade, Ta-
quara, Álhandra, Jacoca e Livramento. ,

Quanto ao resultado desse serviço em toda a provincia, consta do officio do mesmo dele-
. gado, em data de 7 de Fevereiro ultimo, que tinhão-se registrado 20,-50 posses em 31 fre-
guezias, ficando multados 153 possuidores.

Importarão as multas em Rs. ll:725$0O0, tendo-se relevado algumas na importância de
1:550$000, e cobrado a quantia de 1:650$, correspondente a varias das que ficarão subsis-
tindo. .

Havendo-se findado em 9 de Janeiro de 1858 o prazo para o registro nas íreguezias,
forão depois disso registradas 50 posses na delegacia.

PERNAMBUCO.

X\"' -X XX- -;7;'77>v*^i.7

Só em Dezembro do anno passado devia findar o primeiro prazo para o registro das terras
possuidas; pelo que nenhumas informações forão recebidas sobre o andamento deste ser-
viço.

; :' V ;: :v " " 
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O delegado das terras publicas, informando em data de 20 de Janeiro deste anno, diz que
o mappa do registro por elle organisado não pôde ser mais exacto, por ter muito pouco
antes findado o ultimo prazo, e não se acharem ainda recolhidos á delegação os livros de
todas as íreguezias.

Entretanto são mais completas as informações, ora recebidas, do que as do anno passado.
Segundo ellas, tinhão sido registradas em 23 íreguezias (faltando a de Piassabussü, ultima-
mente creada) 10,912 posses. Forão multados 1,308 indivíduos, na importância de 56:275$;
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mas, como forão depois alliviadas 156 multas no valor de 4:175$000, flcoa reduzido a
Rs. 52:100$000 o importe liquido das multas arrecadaveis.

ll *i\fi:

SERGIPE.
¦'.¦*

Até 20 de Fevereiro deste aiino tinhaó-se registrado em Tò freguezias 11,562 posses; sendo
multados 260 possuidores, na importância de 9:700g000.

Faltavão os livros das cinco freguezias — Capella, Pacatuba, Lagôa-Vcrmclha, Japoratuba
e Nossa Senhora das Dores. Os das tres primeiras tinhão sido devolvidos aos respectivos
vigários, para serem sanadas algumas faltas notadas: nas duas ultimas não quizerão os paro-
chos abrir livros de registro, por isso que, sendo recentemente creados, entenderão que as
posses deviâo estar registradas na antiga matriz.

Observa porém o delegado do director geral das terras publicas que, quando estes vigários
tomarão conta de suas freguezias, ainda não estavão findos os tres prazos do regulamento
de 30 de Janeiro: pede por isso alguma providencia, para que não fiquem prejudicados
os possuidores.

Accrescenta o mesmo empregado^ que todos os vigários, á excepção do da freguezia do
Rosário, entenderão que aquelles, que tinhão registrado as suas terras em qualquer dos prazos
marcados, não estavão incursos em multa, pelo que apenas apresentarão o numero de 25
multados; falta esta que foi supprida pela repartição especial, a qual extrahio dos livros
nella recolhidos mais 235, preenchendo assim áquelle numero acima de 260.

Nota também o delegado algumas irregularidades nos ditos livros; taes como registros ante-
datados, e outros feitos nos intervallos que mediarão entre os differentes prazos, em conse-
quencia de má intelligencia dada ao regulamento citado.

RIO DE JANEIRO.

Segundo as participações recebidas, em 110 freguezias tinhão sido registradas até 4 de
Maio do anno próximo passado 16,007 posses; sendo multados 807 indivíduos por falta de
registro de suas terras, e constando unicamente que na mesa de rendas da villa de Mangara-
tiba havia sido arrecadada a quantia de 825$000, importância de multas impostas no res-
pectivo municipio.

Em officio de 16 de Novembro representou o presidente da provincia acerca do proce-
dimento do vigário da freguezia de N. S. da Guia da Paçopahyba, o qual, contra o disposto
no cap. 9° do regulamento de 30 de Janeiro, deixara de fazer ali um só registro; e cpncluiò
pedindo alguma providencia a esse respeito.

Por aviso de 5 de Dezembro se lhe declarou que fosse feito o registro na repartição es-
pecial, nos termos do aviso de 22 de Outubro de 1858; e que sendo o culpado daquella
falta o vigário, e não os possuidores, podia a presidência, fazendo uso da autorisação con-
ferida por aviso de 4 de Dezembro de 1856, relevar a estes da multa. ,

GOYAZ.

¦¦¦'¦-¦ --'¦¦: 
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O serviço do registro das terras possuídas nesta provincia vai progredindo regularme nte,
como prõvão as ultimas informações recebidas, comparadas com as que fôrão presentes á
confecção do ultimo relatório.
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•! Tendo-sc ahi mencionado o numero de 3,234 posses registradas até 20 de Dezembro de
1858, consta daquellas informações que até 26 do anno próximo passado se achavão regis-
Iradas 0,406 posses em 45 freguezias. .

Forão impostas 43 multas, na importância de 11:600^000; mas, tendo sido relevadas 16,
que se elevavão á cifra de 3:125$000, ficou reduzida aquella somma ao total definitivo de
Rs. 8:475$000, por conta do qual já èstavão cobrados 775$000.

S. PAULO.

*

Segundo informações de 9 de Janeiro deste anno, tinhão-se registrado em 96 fregue-
zias 37,521 posses durante os três prazos do regulamento; e depois delles 16 posses mais
na repartição especial das terras publicas, á qual não têm sido ainda recolhidos todos os
livros respectivos, faltando os das villas da Gulia e das Brotas, e os das freguezias de S. João
da Boa-Vista, c de Cacondes. . .

A dita repartição ji remetteu seu primeiro livro do registro provincial nella organisado;
esperão-se os outros.

PARANÁ.

A 25 de Janeiro ultimo achava-se feito o serviço em 20 freguezias, contendo 13,078 posses
registradas, das quaes 13 no 3° prazo. a

Consta das informações recebidas que se achavão ainda sem registro 1,988 posses; e que
tinhão sido devolvidos a alguns vigários os livros respectivos, afim de fazerem a discrimi-
nação (pormeio de um Índice), das terras das parochias, que estavão reunidas.

Não veio declarado o numero dos multados; e apenas que a dous delles tinhão sido relê-
vaias as multas impostas. '

?¦ • .

SANTA CATHARINA.

O registro a cargo dos vigários terminou nesta provincia no dia 30 de Outubro de 1857.
Segundo um mappa organisado pelo delegado do director geral das terras publicas em 24 de
Fevereiro ultimo, tinhão-se registrado em 27 freguezias 20,818 posses; sendo: 18,543 no Io

prazo 1 541 no 2o, e 1 no 3o; 730 em um prazo addicional, concedido a colônia D. Fran-
cisca, de que se deu conta no relatório passado; e 3 na repartição especial, em conformi-
dade do aviso de 22 de Outubro de 1858, á que já me referi. ¦/._-

As multas impostas forão em numero de 136, e importão em 17:275$000. Na opinião do
delegado devem ellas ser relevadas, por terem as faltas provindo mais de ignorância do que
de reluetancia dá parte dos possuidores. : ; .

Aponta, porém, este empregado innumeras faltas commettidas pelos vigários, ora por
uns, ora por outros, no serviço do registro de que forão incumbidos pelo regulamento de áü
de Janeiro. São ellas as seguintes: Ia, não porem a nota do dia da apresentação das declara-

plares 
"segundo 

consta da numeração que lhes puzerão; 7o, não fazerem termo de encerra-
mento no livro do registro, etc. ¦

Sendo estas faltas verificadas na repartição especial, onde se tem de fazer o registro_ gei ai
das terras possuídas na provincia, é de esperar que sejão ellas sanadas, tanto quanto tor

possível.
I. 2
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S. PEDRO.
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Na data de 28 de Janeiro deste anno achavão-sc registradas cm 52 freguezias 18,169
posses. Nao tinhão sido recolhidos todos os livros, faltando ainda os de 11 freguezias.

Dos possuidores multados, em numero de 818, forão alliviados das multas 91; tendo um
igual numero pago aquellas em que incorrerão, na importância de 2:275$Ü00.

A repartição especial das terras publicas registrou, depois de findos os tres prazos do régu-
lamento, mais 32 po.-ses cujos donos forão quasi todos relevados das multas.

Coucessâo de terras.

Acerca deste objecto nada tenho a acerescentar ao que se disse no relatório passado; por-
quanto, nenhuma província mais tem procurado aproveitar-se da disposição do decreto n. 514
de 28 de Outubro de 1848, requerendo a concessão de terras com indicação da localidade,
e porção dellas de que precisem, nos termos do aviso de 17 de Dezembro de 1854.

Quanto á concessão ás câmaras municipaes, depois do aviso de 24 de Agosto de 1858, que
autorisára o presidente da província de S. Pedro para mandar aforar, por intermédio das
câmaras, em beneficio das cidades, villas e povoações, os terrenos ahi existentes, expedio-se
o aviso de 3 de Setembro do anno passado, declarando, em solução a duvidas a que deu lugar
aquelle aviso de 24 de Agosto, que não era extensiva a autorisação ali conferida: Io, aos
terrenos do patrimônio das câmaras municipaes, legitimamente adquiridos,.os quaes fazendo
parte do dominio municipal, só podem ser por ellas concedidos na fôrma da legislação em
vigor; ficando entendido que, no caso de não haver patrimônio constituído, os terrenos en-
cravados ou adjacentes ás povoações já fundadas, que sirvão para edificação, estão compre-
hendidos no art. 3o da lei n. 66 de 12 de Outubro de 1833; e portanto só podem ser con-
cedidos como até agora o forão, na fôrma da lei citada, pela administração da fazenda;
2°, aos terrenos dos índios dessa província, conforme a disposição do art. 36 da lei n. 317
de 21 de Outubro de 1843; 3o, aos terrenos de marinha, mencionados no art. í° das ins-
traecõesde li de Novembro de 1832, e mais disposições a ellas concernentes; .4», aos
alveôs, e ás margens ou ribanceiras dos rios, alluviões nelles formadas, e quaesquer outros
acerescidos sobre mar ou rios.

Quanto á questão pendente, de que fez, menção o citado relatório relativamente a varias
representações de câmaras, ainda não se acha definitivamente resolvida.

Nada consta sobre o uso que tem feito o presidente da província de Matto-Grosso da auto-
risação. que lhe foi conferida para conceder terras gratuitas na zona da fronteira da mesma
pro viucia. . . ,

Pelo que respeita a outras terras sitas, quer nesta, quer em outras províncias e lugares,
que não sejão nas fronteiras, nenhuma concessão se tem feito, á vista da lei que as nao
permitte gratuitamente.

Terras publicas á venda

Até a data do ultimo relatório achavão-se medidos, demarcados, eydivididos oito tern-
torios, nos termos do art. 14 da lei n. 601de 18deSetembro ^e 1856; e ati.se disse que
ordens havião sido expedidas para a execução de eertos tfahalhos preparatórios, a bem do
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estabelecimento de pequenos núcleos coloniaes, e venda de lotes dos território do Assunguy
na provincia do Paraná; delguape, na de S. Paulo; e do Itajahy, na de Santa Catharina.

De então para cá concluirão-se as medições em andamento nas duas primeiras das pro-
vincias citadas; tendo sido sem demora remettidos os respectivos diagrammas e memo-
riaes.

Passarei agora a relatar o que consta acerca dos trabalhos preparatórios, effectuados na-
quelles tres territórios.

»

PARANÁ.

Em observância dos avisos de 21 de Outubro e 27 de Novembro de 1858, pelos quaes se
providenciou sobre a fundação de um núcleo colonial em uma localidade escolhida no
2o território do Assunguy, cujas terras são fertilissimas, abundantes de água, e optimas
para todo o gênero de plantações, flzerão-se alguns trabalhos preparatórios desde o dia 2
até 30 de Abril do anno lindo, segundo participou o presidente da provincia em officio de
16 de Maio seguinte; a saber: légua e meia de caminho para transito de cargueiros; tres
pontilhões; uma derrubada de 100braças em quadro, na secção 45, para a collocação de
uma casa destinada a recolher 20 familias de colonos; uma outra de 100 braças em quadro,
na secção 52; dous ranchos, sendo um para servir de deposito de mantimentos, ferragens,
e morada do engenheiro, e outro para abrigo dos trabalhadores.

Além disto mandou o presidente fazer queimadas e plantações naquellas derrubadas, de
modo a preparar provimento de viveres para os colonos; e flzerão-se mais outros serviços
tendentes ao fim indicado, segundo consta de outro officio com data de li de Junho. Não
me é possivel dar informações mais recentes sobre este ponto, por não terem chegado
até hoje as que se esperão da presidência, em conseqüência das ordens expedidas em 15
de Novembro do anno findo.

Gom aquelle officio de 16 de Maio veio igualmente remettido o relatório das explorações
feitas pelo engenheiro Hegreville, recommendadas pelo aviso de 21 de Outubro de 1858,
para a construcção de uma estrada, que, partindo do núcleo colonial, fosse ler á da Grã-
ciosa.

Segue aquella estrada quasi sempre pela margem direita do rio Ponte-Grossa, e acha-se
orçada em 21:120$000.

Por aviso de 1 de Janeiro do mesmo anno ordenou-se á presidência que promovesse por
todos os meios ao seu alcance o bom resultado da projectada via de communicação, ficando
ella autorisada a mandar proceder aos respectivos trabalhos, tanto mais importantes, quanto
pretendia o engenheiro fazer uma rectificação nas explorações, d'onde resultaria encurtar-se
de algumas léguas a distancia entre o núcleo colonial e Coritiba.

v Por outro aviso datado de 23 de Dezembro do anno passado se determinou que fosse ap-
plicada á referida estrada da Graciosa a quantia de 20:OOO$O0O, que estava destinada para
a picada que vai ter á colônia D. Francisca, na provincia de Santa Catharina. Aguardão-se
informações a respeito deste serviço.

Em virtude da autorisação que lhe foi dada por aviso de 21 de Janeiro de 1858, de que se
deu conta o anno passado, forão vendidas a João Miro de Freitas 8 secções do 2o território ,
á razão de 1. real a braça quadrada, sendo as ditas secções as de nos 4, 5, 6, 19,20 , 21,
29 e 30, e pertencendo todas ao quarto do mesmo território, reservado para ser vendido fora
da hasta publica, e contíguo á colônia projectada. Importou esta venda em 2:010$595.

Em aviso, porém, de 18 de Outubro do dito anno ampliou-se aquella autorisação, para
jjue o presidente possa vender terras em qualquer dos territórios que se achão medidos e
demarcados, tendo sempre á vista o citado aviso de 2 de Janeiro de 1858.
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Por avisos de 15 de Novembro o 24 de Dezembro ultimo forão exigidas do presidente in-
formações sobre os preparativos recommendados cm aviso de 6 de Agosto anterior para o
recebimento e estabelecimento de colonos, deelarando-se que atè o fim do corrente Março
deverião ser rcmcllidos para esta provincia cerca de 200 colonos esperados pelo governo.

O presidente, cumprindo estas ordens, participa, em officio de 30 daquelle mez de De-
zembro, que no território de Iguape, e na seeção 66 se acha feita uma derrubada de matto
virgem, concluído um rancho, c em andamento um outro, que 'ficará prompto para acom-
modar 20 famílias na época marcada.

Têm sido postas á disposição da referida autoridade as quantias que vão sendo necessárias
para oceorrer ás despezas concernentes a este serviço.

Ja em outro lugar dei conta de ordens expedidas para tornar mais accessivel o território de
Cananéa, achando-se contraclada a construccão da estrada que tem de facilitar a communi-
cação do mesmo com o litoral, e a cidade daquelle nome. Para esse ponto, assás favorável á
colonisação, lambem tenciona o governo imperial dirigir famílias de colonos, precedendo os
convenientes trabalhos preparatórios.

Além do exposto, existem em vigor as autorisações dadas á presidência para vender terras
devolutas, a quem as requerer para a lavoura ou criação, fazendo-as medir e demarcar
previamente.

Consta, por informação do engenheiro encarregado de medições nos municípios do Norte
desta provincia, que, tendo sido requerida a compra de uma porção de terrenos devolutos
ahi existentes, e de summa fertilidade, lhe fora pelo presidente ordenado que a demar-
casse, levantasse a respectiva planta, e orçasse a importância das despezas, antes de se
effectuar a venda.

Sendo o governo imperial informado de que existem para os lados de ltapecerica, a 7 léguas
da capital, entre as villas da Cutía e Una, terras devolutas, onde já se achão estabelecidos
alguns Allemães, recommendou por aviso de 29 de Setembro de 1859 ao presidente que
encarregasse a um engenheiro, ou agrimensor habilitado, do reconhecimento de taes terras,
afim de se resolver sobre o preparo deüas antes de serem expostas á venda. Até a presente
data não consta o que se ha feito; è porém de crer que não tardem a vir informações a tal
respeito.

SANTA CATHARINA.

Em observância das ordens existentes participou o presidente da provincia, em data de
13 de Janeiro do anno findo, què se achão feitos, no território medido, além das derru-
badas, 12 ranchos com capacidade para mais de 100 colonos; declarando que alguns delles
estão situados à margem do rio Guabiruba, que desde a sua foz até ò ponto dos trabalhos
fora por ordem do delegado das terras desatravancado em uma extensão de perto de uma
légua.

Tendo o governo deliberado enviar também para esta provincia 40 famílias de colonos,
afim de se estabelecerem nas terras que mandara medir por aviso de 30 de Junho do anno
passado, determinou em 18 de Novembro ao presidente que fizesse escolher o local que
melhor se preste ao dito fim, procedendo-se com toda a brevidade aos necessários prepara-
tivos, inclusive a abertura de uma picada de cargueiro, que do lugar escolhido fosse ter a
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estrada de S. Josè a Lages; e tudo cora recoinmendação de que taes serviços estivessem con-
cluidos até o dia de hoje. .

Em 15 de Dezembro participou o presidente que ja se achava escolhida a localidade apro-
nriada para o estabelecimento dos colonos, distante uma légua e tres quartos dasobredita
estrada e arredada apenas meia légua do primeiro morador; e accresccnta que os pre-
parativòs recommendados estarião concluídos em princípios do mez de Fevereiro findo.

S. PEDRO.

Não obstante a autorisação conferida á presidência em 24 de Agosto de I808, para vender
terras no território de Taquarv, foi ella renovada em 6 de Setembro do anno passado, nao
só a respeito deste, cômodo território medido nos fundos da Picada-Feliz; com declaração
de que a cada pretendente poderia vender um lote ou secçao de 250,000 braças qua-

Como porém os preços ahi fixados de 1 a 3 reaes em geral, e de 1/2 a 1 para a classe dos
colonos dificultassem a apresentação de concurrentes, foi em additamento expedido o aviso
de 20 de Outubro, fixando o mínimo de meio real para os pretendeutes que fossem da
classe dos colonos. e o de um real para os que não estivessem nesse caso, e deixando
sem limitação o preço máximo, que será o qoc se puder alcançar em hasta publica, ou fora
delia. -

Naquella mesma data de 6 de Setembro se autorisou a venda de terras pedidas por parti-
culares para lavoura ou criação em outros lugares fora dos mencionados territórios, comtanto

que a extensão concedida não fosse maior, no Io caso, de 1/4 de légua quadrada, e no Ia
de 3 ditas. . ,. ,

Neste aviso se determinou como regra: 1°, que os compradores se obrigarão a medir e
demarcar as terras dentro do prazo marcado. sendo os respectivos trabalhos sujeitos, quando
findos á fiscalisação do delegado; 2o, que o preço da venda seja correspondente abraça
quadrada, ajustada pela thesouraria da fazenda, com audiência do fiscal; 3o, que o mesmo

preço não seja menor de 1 real até 2 por braça quadrada, conforme a posição e qualidade do

Recommendou-se outrosim que a respeito dos colonos se observasse em taes vendas as
instrucções de 18 de Novembro de 1858. * ";

Havendo porém o Dr. Manoel Pereira da Silva Ubatuba requerido, antes do ultimo aviso
citado. a compra de umas selvas, que lhe forão concedidas em 17 de Novembro de 1858 ,
sendo a medição feita por conta dos cofres públicos, declarou-se por aviso de 7 de Novembro
de 1859 que se mantivesse a concessão como havia sido feita, visto nao poder ter etteito
retroactivo a ordem posterior. _,

Não consta que novos pedidos tenhão apparecido por ora; mas e de crer que elles nao
íaltem na provincia de que se trata.

ES-IRtTO-SANTO.

Tem-se dado igualmente providencias para venda de terras, e estabelecimento de colonos
nesta provincia; não em territórios medidos e demarcados nos termos do art. 14 da lei ae ia

de Setembro de 1850, porém nas colônias Santa Isabel e Santa Leopoldina, e em out os
lugares, onde a presidência, conforme as ordens do governo imperial, tem feito medir lotes
de terras, e executar trabalhos preparatórios.

1. 2



33
É assim que nas ditas colônias se tom medido e demarcado prazos, sendo incumbidos

deste serviço, na 1» o seu director Adalberto Juliis," c na 2* o engenheiro Amelio 1'ralon
Em observância do aviso de 17 de Fevereiro do anno passado, mandou também o presi-dente fazer uma picada do porto dc Mangarahy á colônia Santa Leopoldina; em uma ex-

tensão tle 1,4591/2 braças, e em direcção aos novos prazos que se estavão medindo; e,
á vista da conveniência desta commuuicação. passou logo a ordenar que se effectuasse
a abertura da estrada com 15 palmos de largura, segundo participou em offlcio de 3 de Ou-
tubro.

. Para essas duas colônias remetleu o governo as 130 familias encoinmeiidadas á Associação
Central de Colonisação, conforme se disse no relatório ultimo. Nellas se acha igualmente um

# grande numero de colonos contractados pelo Dr. França Leite, os quaes o governo, pelosmotivos ali expostos, tomou a si o encargo de estabelecer convenientemente.
Tencionando porém o mesmo governo remetter mais para cada um desses núcleos 40 fa-

milias, determinou, como fez para outras provincias, que se procedesse com toda a actividade
aos trabalhos necessários para a conveniente recepção e estabelecimento até o fim do cor-
rente mez.

Estas ordens forão expedidas com aviso de 19 de Novembro de 1859, onde se declarou
que, além de uma derrubada e casa em cada lote de 125,000 braças quadradas, ou de me-
tade desta área, se proporcionasse uma estrada de communicaçâo do local, onde se instai-
lassem os colonos, para o porto, villa ou cidade mais vizinhos.

Autorisado o presidente a vender terras em outros lugares fora dos referidos núcleos, tem
mandado fazer para esse fim os necessários preparatórios nas terras do Guandu, e suas pro-
ximidades, onde tenciona estabelecer colonos nacionaes.

OUTRAS PROVÍNCIAS.

Por falta de informações nada posso dizer de positivo acerca do estado da venda de terras
devolutas, em virtude das autorisaçôes dadas aos presidentes das províncias de Matto-Grosso.
Ceará, Alagoas, Pará e Minas-Geraes, das quaes se fez menção no anno passado.

Termino aqui o que tinha a expor acerca deste ramo de serviço, afim de tratar de outros
assumptos. ,

Emigração.

Tem-se continuado com o systema adoptado de promover a introdueção de braços pra os
estabelecimentos agrícolas existentes, e para a crea.ção e desenvolvimento de núcleos colo-
niaes.

Peto regulamento de 18 de Novembro de 4858 o governo proporcionou aos fazendeiros um
intermédio seguro para obterem trabalhadores; e ao mesmo; tempo reduzio á minima quantia
as despezas que temo aquelles de fazer para se proverem de braços.

A passagem dos colonos da Europa até o. porto de desembarque corre por conta do go-
verno; e pela dos lavradores > apenas as que se tiverem de fazer desse porto até as fazendas.

Tão grande auxilio parecia dever estimular os nossos agricultores a fortiflearem seus es-
tafceleeimentos; e de facto er»; parte nm têt» de todo iiludide esta esperança.

A,Assoeiação Central de ColonisaçãiOi tem recebido eMommendas de p 78 emigrantes, com
a expressa declaração porém de serem portiigue&es. - :
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Dc estrangeiros de outros lugares apenas houve a encommenda de um pequeno numero
de italianos. -,•

Ainda quando o governo pòrtuguez não contrariasse a boa vontade que os seus subditos têm
de emigrar para o império, atlrahidos pela homogeneidade delingua, relações intimas de
parentesco, e sobretudo pelo fascinador exemplo da volta de grande numero de seus compa-
triotas, que, sahindo dc Portugal sem fortuna alguma, tem regressado com avultados capitães;
ainda quando o mesmo governo, compenetrado das vantagens que Portugal colhe da emigrção
para o Brasil, se esforçasse por promovê-la, ainda assim a pequena população daquelle estado
não poderia dar os trabalhadores de que temos necessidade; c forçoso è recorrer a outros
paizes.

Mas a diversidade de linguagem e de hábitos tornão os Aliemães, Suissos, e outros estran-*-
geiros muito pouco próprios para auxiliarem os nossos estabelecimentos agrícolas, que man-
tem invencivel repugnância contra a admissão desses colonos.

AHcspanha, ainda que sua população seja mui rarefeita, nos poderia annualmente for-
. necer alguns milhares de trabalhadores, e estou convencido de que com estes se acommo-

darião os nossos lavradores; mas, prohibindo os regulamentos hespanhóes a sahida de seus
subditos com contractos assignados na Europa, chegarião aqui os colonos hespanhóes livres
para se empregarem como melhor lhes parecer; e parte não se destinarão á lavoura já exis-
tente.

Apezar deste inconveniente, parece-me que se lucraria autorisando a Associação Central de
Colonisação a fazer transportar annualmente o numero de colonos hespanhóes que ella pu-
desse empregar nos estabelecimentos ruraes, garantindo o governo á mesma Associação o
importe das passagens daquelles que se não contractassem com os lavradores. Não avultado
será o numero delles, se critério houver nn escolha dos emigrantes.

Quando estes se compuzerem de grandes famílias de lavradores, dificilmente acharão outro
emprego que não a Lavoura; e pequeno será o risco de ter o governo de garantir as passagens
dos hespanhóes.

O governo pòrtuguez, levado por informações menos exactas, tem posto embaraços á emi-
gração de seus subditos por intermédio da Associação Central de Colonisação; o que a tem
impedido de satisfazer o avultado numero de pedidos que de trabalhadores lhe têm sido feitos.
Confio porém em que, reconhecendo o nenhum fundamento dos motivos que o levarão a tomar
tão injusta medida, e tão contraria aos verdadeiros interesses do Reino, o .dos indivíduos que
para aqui emigrão, o governo pòrtuguez se apressará a revogar as ordens que expedio contra
os agentes da Associação Central de Colonisação.

Se o systema de colonisação por parceria ou locação de serviços è vantajoso ao lavrador
brasileiro, não deixa de serproveiloso ao colono, setnpre que houver honestidade e intelli-
gencia da parte do primeiro, e que os segundos cumprâo as condições á que se ligarão
pelos contractos.

E felizmente, tendo desapparecido os máos effeitos dos distúrbios oceorridos em 24 de No-
vembro de 1856 na colônia lbicaba, as colônias de parceria na provincia de S. Paulo, onde
em larga escala se tinha propagado este systema de colonisação, marchão regularmente.

Os empresários vão adquirindo a pratica <Je lidarem com os Aliemães e Suissos; e estes,
reconhecendo que grande parte dos males que soifrêrão era devido principalmente á falta de
trabalho e de economia, se entregão actualmente com mais actividade á cultura, despendem
com mais parcimônia, não onerando-se de novas dividas, e indo mesmo pagando as ante-
riores, como tudo se vê no relatório apresentado pelo commissario do governo, o Dr. Sebastião
Machado Nunes.

O systema de parceria poupa aos novos emigrantes as grandes decepções, que necessária-
mente" experimenta o estrangeiro que começa a cultivar a terra por sua própria conta.

As dispendiosas lições da experiência nos primeiros annos não correm por conta do colono;
sob a direcção do empresário e por conta delle aprendem os emigrantes as estações en% que
mais vantajoso é entregar a semente á terra; qual a qualidade destavfflai a cada
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uma espécie dc plantas; emfim, tudo quanto é mais conveniente para com o mesmo trabalha
obter maior somma dc producto. : . .

Adquirida assim a experiência, e reunido algum capital, o colono se achará habilitado para
se tornar proprietário independente, e com toda a probabilidade de prosperar.

Estou convencido de que, se os contractos dc parceria forem executados pelos empresários
e colonos com inlelligcncia e moralidade; se nas vizinhanças das colônias de meação se
proporcionar lotes de terras ao alcance de pequenas fortunas; o systema de parceria reco-
brará o conceito, que infelizmente perdeu, e que sò com o tempo, e leal procedimento poderá
recuperar.

Os poderes geraes do estado contribuem muito, no meu entender, para tornar menos longo
este período de rehabilitação do systema de parceria, e de locação de serviços, se tomar
em consideração as medidas por mim propostas nos meus relatórios anteriores, e principal-
mente a que diz respeito á creação de um juizo privativo para as causas derivadas de con-
tractos de colonisacão, e a de um curador que proteja os colonos.

A colonisacão por grandes núcleos de pequenos proprietários independentes, tem con-
tinuadoa merecera solicitude d.» governo imperial, como se conhece pela exposição feita
sobre o estado de cada uma das colônias estabelecidas ou cosleadas por conta do governo
geral, e da presidência da provincia de S. Pedro.

As inspecções que têm soffrido estes estabelecimentos, e o testemunho de diversos estran-
geiros illustrados, que os têm visitado, são concordes em reconhecer que os colonos nellas
estabelecidos se achão satisfeitos, e têm convicção de que hão de prosperar.

Os núcleos coloniaes, em geral bem situados e em boas terras, serão em pouco tempo
poderosos centros de attracção para novos emigrantes, e approximaráõ a época em que a emi-
gração europèa se faça sem o menor dispendio do thesouro publico, e com os próprios capitães
dos colonos. .

Já se começa a experimentar a acção de taes núcleos sobre a emigração.
Da provincia de S. Pedro do Sul sommas de alguma importância têm sido pelos colonos

enviadas á Europa para auxiliar a vinda de seus parentes e amigos. A nova colônia de D.
Francisca, na provincia de Santa Catharina, vai empregando parte das pequenas accumulações,
que faz, no transporte de outros colonos; e quando a concurrencia de emigrantes se tornar
um pouco avultada, os armadores de navios acharáõ grande interesse em dirigi-los para o
império; e nova e poderosíssima causa excitadora de emigração apparecerá.

O que acontece nos Estados-Unidos, onde a volumosa emigração é devida quasi á totalidade
dos antigos colonos, e aos armadores de navios, seria bastante para justificar as esperanças
que deixo enunciadas; quando porém se rejeite este argumento de perfeita analogia, temos
já a experiência do quanto contribue para a emigração a coadjuvação dos armadores de navios,
combinados com a existência de núcleos coloniaes. .

Por mais esforços que se tenhão feito para baixar o frete dos colonos importados por conta,
quer do governo, quer dos particulares, nunca se obteve colono por menos de 72$668, e à
passagem dos Portuguezes não tem ficado por menos de 97&670, vindos do continente, e
53$820 das Ilhas.

- Entretanto fez o governo o contracto com a casa Steinman de Anvtirs, pelo qual se com-
prornetteu esta a transportar dentro do anno 1,000 colonos, recebendo apenas do governo a
subvenção de 100 francos, ou 38$00O pelo actual cambio desfavorável.

Ora, sendo evidente que por tão fraca somma impossível é que se faça o transporte de emi-
grantes de Antuérpia para o Rio de Janeiro, necessariamente terão estes de pagar não pe-
quena parte de seu frete, e então a emigração já se não faz inteiramente com dinheiro do,
thesouro, mas sim com parte deste e parte do emigrante. s|

Os antigos agentes de colonisacão para o Brasil clamarão contra o novo contracto,o asse-*
gurárao que elle não teria execução; felizmente, porém, taes profecias se não realisárSo. Não
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só Sleiuman tem jà embarcado 1*26 colonos em Março corrente, mas aliança que até Junho
poderá enviar os que faltarem, e solicita do governo imperial autorisaçüo par ro smelter
outros.

Apezar dc ordens prohibitivas do governo prussiano, e da má vontade que todos os go-
vemos allemães mostrão contra a emigração, tal ó a tendência da população para procurar
melhorar sua sorte, que muitos colonos se têm ofíerecido a emigrar para o império, com-
quanto tenhão de fazer não pequena despeza com o seu transporte.

Se os governos, e alguns injustos inimigos cio império, proeurão cortar a corrente dc emi-
gração que se estabelece para o Brasil, começa esta a ser favoravelmente conhecida na Eu-
ropa, e a lei natural, que move os homens a procurar seu bem-estar, vencerá todas as resis-
tencias artificiaes que lhes queirão oppAr.

Além do facto mais significativo do contracto com Steinman, já em via de execução, outros
ha que demonstfão a tendência, que vai manifestando a emigração para o nosso paiz.

Sessenta famílias de Allemães se dirigirão á Associação Central de Colonisação, pedindo
meios para sa transportarem ao Brasil; o cincoenta Italianos, por intermédio do cônsul brasi-
leiro, semelhante pedido íizerão ao governo imperial.

Paraactuar ainda o desenvolvimento do espirito de emigração, temos o estado actual da
Europa, ameaçada profundamente em sua tranquillidade.

O regulamento de emigrantes, publicado no Io de Maio de 1858, com o fim de proteger os
colonos durante o transporte da Europa ao império, e de tirar assim pretextos aos governos de
paizes cVonde sahem emigrantes para impedirem sua vinda, vai tendo regular andamento,
havendo-se apenas suscitado duvidas da parte do cônsul francaz, na visita a bordo dos navios
desta nação. Este negocio se acha affecto ao governo imperial, que de certo procurará dar-lhe
a solução razoável.

Depois da apresentação do relatório, que em lõ de Abril do anno passado apresentou o
official-maior da secretaria, o Dr. Bernardo Augusto Nascentes de Azambuja, que em meu
impedimento servia o logar de director geral das terras publicas, têm entrado no porto do Rio
de Janeiro e sido visitados, 65 navios de emigrantes; sendo 45 portuguezes, 11 allemães, 7
francezes e 2 sardos.

Entre estes navios, o portuguez—Novo Lima—, havia infringido o regulamento do Io de Maio
de 1858, importante muito maior numero de passageiros do que permittia a capacidade do
navio a elles destinado. Instaurado o respectivo processo, e assistindo a elle o cônsul portuguez,
foi o commandante do navio condemnado na multa de 56:580^000; recorrendo porém ao
conselho de estado, e sendo presentes a este documentos, que não forão apresentados á com-
missão julgadora, foi a multa reduzida a 8:487$000.

O procedimento havido contra o commandante infractor do nosso regulamento tem de
certo de produzir salutar effeito: é natural que cesse completamente o abuso escandaloso queum ou outro avaro pratica de empilhar colonos a bordo de pequenos navios, sem attenção ás
circumstancias hygienicas e moraes. '

A polaca franceza EUzabeth conduzio colonos italianos, os quaes na oceasião da visita
apresentarão graves queixas contra o capitão da embarcação. Tratando-se de organisar o res?
pectivo processo, o cônsul francez reclamou contra tal procedimento, por julga-lo contrario
aos tratados, e ao direito das gentes. Apezar de pensar a commissão que nenhum funda-
mento razoável têm as allegações do cônsul, deixou de continuar no processo, e levou todo o
oceorrido ao conhecimento do governo imperial.

O anno de 1859 foi um dos menos favoráveis á emigração em geral. Dos portos allemães,
belga e inglez, apenas sahirão 131,048 emigrantes; quando em 1858 o algarismo sübio &
137,ft6i5,.eem 1857 a 290,586: Dos'emigrantesde *859 65 % se dirigirãoaosEâtados-Uiudôsv
e apenas 2,979 vierão para o Império.

O numero dos emigrantesfentrados nos Estados-ünidos nos 38 annos anteriores a 1858,
se elévaao enorme algarismo dfe mais de 5,000^000; lánçandô-se porém os olttos sobre m
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quadros estatísticos da emigração, se reconhece que ellá tem avolumado de poucòé áiíríoê á
esta parte.

Ainda em 1821 o numero de emigrantes para os Eslados-Ünidos apenas se elevava a íf,644,
e em 1823 desceu a 8,265, indo vagarosamente subindo depois, até que dc 1816 cm diante
deu saltos extremamente consideráveis.

Se a emigração para o Brasil tem regulado de 1850 por 1,559, em 1857 por 3,524, em 1858
por 6,089, e em 1859 por 3,165, não devemos por isso concluir que menos incentivo ofTereça
o império aos colonos europêos, do que a União-Americana, e mesmo a Austrália.

Causas activas, dc certo poderosas, têm actuado com energia para a emigração daquelles-
paizes, ao passo que pequenos comparativamente têm sido os meios applicados por nós
para colher melhor parte da corrente emigraloria. Continue o governo a dar desenvolvimento
ás suas colônias, provoque o concurso dos armadores, e em muito menos,annos do que
forão precisos aos Eslados-Unidos para se acreditar como paiz de emigração, alcançaíà o Brasil
a mesma corrente.

Segundo as notas que têm chegado á repartição geral das terras, organisei o mappq, sob
n.3, em que se vê o numero total de emigrantes entrados no Brasil, sua nacionalidade, e
provincias em que forâo recebidos; sendo, sobre uma totalidade de 19,695

Portuguezes... •...  9,342
Allemães  3,165
Outras nacionalidades  7,188

19,695

Pelas razões expostas nos relatórios anteriores não se pôde ainda considerar exaétã está
estatística da emigração realisada em nossos portos, faltando os mappas das entradas erival-
guris destes, e sendo outros incompletos.

Ainda assim, e não obstante os embaraços que têm motivado o decrescimento da eítiigraçaD
em geral, e especialmente da que continua a vir de Portugal, as entradas no anno passado éx-
cederão á dos dous annos antecedentes, que forão em 1858 de 18,999, e em 1857 de 14,650
indivíduos.

Teria sido incontestavelmente mais avultada, se durante o anno que firiddü algumas em-
presas coloniaies não tivessem lutado com difíiculdades, que as levarão a recorrer ao governo
antes de continuarem a fazer encommendas de colonos; e se tivesse sido possível colligir os
dados precisos acerca do augmento de pessoal estrangeiro, effectudo em os diversos núcleos
existentes no império, ou destinados aos trabalhos de estradas, e outras oecupações.

Passarei a tratar das colônias.

««•• »i* 7.. t7 __ .. _íiu 1j>.1:7.aí'J «.^ «/Jíí.ltLi Js ^UU-XjtiíJiiiXi>£k JS.LiiisJ.nlfV íiát «JULi>.toiioinas estabelecidas veios yo vemos geral e uroyiiiciaes

ESPlftlTO-SÀ^tí.

G&loHia Safâta Imtíék

Continua esta colônia em sua marcha progressiva. Segundo um riiapjpa ór^isaldçítimíflâ-
mente pelo director, e remettido pelo presidente dar provincia, actòfô-sé dTstfibiíiÜM ÍM
prazos, cujos proprietários pela maior parte sã^^^ e áprêáetítóò Mís' ou
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menos productos de sua lavoura, á exeopção dos chegados no anno passado, que ainda ca-,
recém dc auxílios do governo para seu sustento.

Dando-se os colonos à criação do gado, cuja necessidade tem reconhecido dc tempos ã esta
parte, e sendo de péssima qualidade a raça do mesmo existente na provincia, requisitou o
presidente a introducção de novas raças; o que foi satisfeito. remettendo o governo dous
touros e uma vacca tourina. . .

Por ordem do governo, e por intermédio da Socieda Auxiliadora da Industria Nacional,
forão ministradas á colônia 10 barricas com 80 arrobas de sementes de trigo.

O pastor evangélico, a quem estava também incumbido o ensino primário, falleceu a 11
de Dezembro; e sendo já grande o numero de protestantes existentes na provincia, derão-se
as necessárias providencias para sua substituição, e pela mesma maneira por que se havia
praticado depois da morte do seu antecessor.

A estrada principal desta colônia, que cortando-a em toda a sua extensão até os últimos
prazos, segue em direcção á provincia de Minas-Geraes, acha-se prompta desde Maio do anno
passado, segundo communicou o director em officio de 7 de Julho.

Áquella, porém, que liga a Igreja nova com os ditos prazos, esta em via de execução, e
em bom adiantamento.

Não possuindo a colônia uma casa que servisse de residência ao seu director, aulortsou-
se a presidência a manda-la construir, em virtude de ordem expedida em 30 de Abril do anno
findo. . '

Finalmente, por aviso de 18 de Janeiro ultimo foi igualmente autorisado o presidente, a
mandar construir, conforme a planta e orçamento que remettêra. a ponte sobre o rio Jucú,
cuja obra era de reconhecida necessidade. ^

Realisou-se até a presente data a remessa das 30 famílias "de colonos, que o governo im-
perial encommendára á Associação Central tle Colonisação, com destino á colônia Santa
Isabel.

Já lhes forão distribuídos os prazos, auxílios e favores estipulados, e constantes do aviso
de 7 de Janeiro do anno passado, de que se deu conhecimento no ultimo relatório.

Na mesma colônia se achão varias famílias das contractadas pelo Dr. Nicoláo Rodrigues
dos Santos França Leite, ás quaes o presidente deu esse destino , de conformidade com as
ordens do governo.

Com essas novas remessas, a população da colônia, que até Abril do anno findo era de 373
indivíduos, tem sido augmentada com cerca de 200 habitantes úteis, que contribuirão,
como se espera, para maior prosperidade do estabelecimento.

' i i ¦ ., ' 
í; '¦¦ ¦ ¦¦¦¦ '

Santa Leopoldina.
¦¦-¦'..., i'

Fundada em 1856 com os colonos removidos de Ubatuba, receberão estes os seus prazos,
sem que fossem todos medidos igualmente, nem contivessem a área que se havia promet-
tido.

Este inconveniente, devido á necessidade de estabelecê-los immediatamente, deu origem
a continuas queixas, a que o governo imperial procurou satifazer com o aviso de 13 de No-
vembro ultimo, autorisando a presidência a trocar os antigos prazos por novos regularmente
medidos e demarcados.

Alguns colonos pretenderão aproveitar-se desta autorisação, mas conservando sempre os
antigos prazos; o que, não lhes sendo permittido pela presidência, só üm fez a mudança.
Comquanto nao sejão estes os melhores colonos, alguns delles todavia se têm dado com afinco
ao trabalho, e,vão prosperando.

Fínàlméniè, oè importados em 1858, em geral Prussianos, e alguns Luxemburguezes,
I. 2
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tôm procedido cxcellcnternentc; já por seu amor ao trabalho, jà por seu comportamento pà-ciílco.
A época em que forao introduzidos os colonos em 1859, e a falta das derrubadas, que pela 

*
maior parte íizerão depois de sua chegada, atrazou algum tanto as suns lavouras; de ma-
neira que tiverão de ser subsidiados pelo governo por mais tempo do que aquelle a que lhes
dá direito o respectivo contracto. Estornai, porém, vai desapparendo; e o andamento dacolônia é regular, e promette lisongeiro futuro.

Em Agosto do anno passado representai, o presidente da província sobre a necessidade demontar-se uma ferraria nesta colônia; o que foi approvado pelo governo imperial, que man-
dou-lhe fornecer os meios necessários para isso.

Tendo os colonos catholicos reclamado um templo, e o missionário capuchinho uma casa
para sua habitação, ordonou-sc ao presidente que mandasse levantar a planta e fazer o orço-
mento, afim de se dar começo a essas obras logo.que fosse assentado o lugar, que tem de ser
a sede da povoação.

Por aviso de 23 de Dezwmbro ultimo determino.i-so que se estabelecessem pastos com-
munspara o gado da colônia, coaio o podiuo seus habitantes, e requisitou o dito presi-dente.

A necessidade de um interprete das linguas allemãa e hollandeza, também foi provida,sendo aquella autoridade incumbida de contractar pessoa habilitada, marcando-Ihe até a
quantia de 30$000 de gratificação. 

*
Tem continuado os trabalhos de medição e demarcação de novos prazos, para estabeleci-

mento de colonos, e trata-se de proporcionar fácil communicação aos últimos prazos medidos
eoecupados; e para isso ordenou o presidente^, como ficou dito anteriormente, a abertura
de uma estrada que, partindo do porto de Mangarahy, para ali se dirija.

O director provisório, Henrique de Illiers, de que se fez menção no ultimo relaiorio, foi
dispensado ; e nomeado em 23 de Janeiro deste anno para servir effectivamente este cargo,
o Barão Pfuhl, naturalisado Brasileiro, o qual entrou em exercicio no dia Io do corrente.

Passando sem demora a examinar os assentos que encontrou relativamente ao estabeleci-
mento, e a fazer um ligeiro estudo sobre a colônia, seus habitantes, sua lavoura, trabalhos
em andamento e seus recursos, formulou um relatório, que teve hontem entrada nesta repar-
tição; e do qual, pela estreiteza de tempo, não me è possível extractar todas as informações
que ahi se encontrão dignas de attenoão.

Segundo os dados estatísticos, Consta que se achão estabelecidas nos seus prazos 186 fa-
milias, compostas de 787 pessoas; as quaes, com mais 26 famílias recém-chegadas, contendp
125 indivíduos, dão um total de 213 famílias, e uma população de 912 habitantes.

Posto não afiance o director toda a exactidão no livro dos assentos, vê-se que recebeu a
colônia um augmento de cerca de 500 colonos, como se havia previsto no anno passado.

Concorrerão para este acerescimo, além dos colonos do Dr. França Leite, as 100 famílias
contractadas por conta do governo pela Associação Central de Colonisação, cuja ultima re-
messa teve lugar em 3 de Janeiro próximo findo, constando de 203 indivíduos.

Do citado relatório se vê, que o estado sanitário da colônia é mui satisfactorio, nãò liàVéndo
ahi moléstias endêmicas, em conseqüência da elevada posição das terras, ar puro, abundância
de boas águas, que correm por todos os prazos.

Não está por isso a colônia isenta de doenças, de que soffrem pela maior parte os colonos
modernamente chegados, como acontece geralmente nos primeiros tempos por causas já co-
nhècidas. A mortalidade no 2o semestre do anno findo foi 4 2/7% da população.

As terras são férteis, e a lavoura prospera, mormente a respeito de gêneros alimentícios;
o que leva o director a dizer, que não está longe o tempo em que a colônia exportara alguns
mantimentos para o abastecimento da cidade da Victoria e súàs vizinhanças; pois ha
colonos, que, não obstante terem sido obrigados a mudarem três vezes de lugar, açsegurãò
que não comprarão mais mantimentos para seu sustento, emquanto outros já vendem à seus
companheiros as sobras de suas colheitas. |ip#iifffflB* t^^W^^m
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Accrescepta o cjireclor, que a cs|i)ola dc 0DOSO0O que deixou Sua Mageslade o Imperador,

para ser distribuída na colônia, tem proporcionado allivio aos mais alllictose necessitados
• entre o limitado numero dos que por infortúnios, ou doenças, se achao em peior posição,

Este acto- de magnanimidade do Augusto Viajante, deixou indelével lembrança nos corações
dos l)$l}Uai)tes da colônia, ... -" 

Com a morte do pastor protestante da colônia Santa Isabel, ficarão os colonos desta crença
em Santa Leopoldina igualmente privados de sua palavra; pois aqui vinha em certas épocas
dj) anno. Esta falia será em breve supprida pelas providencias dadas pelo governo imperial,
pára !rae seja contractado um outro pastor."" 

Quanto ás construcções na colônia, a que mais avulta è a da casa para o director, que se
acha prompta para receber telhas. Segundo as informações prestadas, parece que esta obra
não satisfaz as necessárias condições de duração, mormente pela má escolha das madeiras
empregadas. . .

Além dos ranchos feitos, outros se têm construído para acommodações provisórias dos
recém-chegados; achando-se também em construcção dous consistorios, um no porto da Ca-
choeira, e outro no prazo da Igreja.

Espera o director, que com a quantia que Sua Magestade o Imperador deixou para este
fim, poder-se-hão apromptar mais dous, um em Bragança, e outro perto do rio da Fumaça.

Á vista do exposto, póde-se dizer que esta colônia compensará em época não remota os sa-
crificiosque com ella despende o governo imperial; offerecerá um attractivo ao commercio de
Minas. e chamará uma emigração espontânea, que venha gozar de seu bom clima, e da ferti-
lidade de suas terras.

-»*'. í *! * *'

Colônia no Guandu.

., 
¦. ¦

Novas e mais detalhadas informações do presidente da provincia, que pessoalmente vi-
sitpu a 

'localidade, 
demoverão o governo imperial de estabelecer uma colônia de estrangeiros

no Guandu.
As terras são fertilissimas e sajubres, mas ficão a 33 léguas da foz do Rio-Doee, cujas mar-

gens são despovoadas; sendo, que a única povoação da provincia, que lhe fica próxima, é
a villa de Linhares, d'onde gastou o presidente para chegar ao Guandu quatro dias. A dis-
tancia á capital nãupermitte pensar-se por ora em uma communicação prompta e proveitosa
para a colônia.

Se porém é arriscado e duvidoso o futuro desenvolvimento de um núcleo colonial de es-
trangeirps, em, paragem tão distante, pão acontece outrp t^nto com nacionaes, qu$,cpuhe-
cedores dQ paiz e de seus recursos, ppdem viver e prosperar, mesino dadas aquellas con--

A localidade do Guandu não, só, è vantajosa, como exige uma povoação. E o termo nave-
gpel do p)-Doee, a em caminho da provincia deMinas-Geraes, na proximidade do ppto
niiljltar qv$ se tem íe promover no Porto do Souza, pôde servir de apoio ap tran^ítpji.qq^
mercio desta provincia. % v v § â

Neste sentido representou 0, pr-esidénte ao governo imperial, |p em aviso de 25 dé Jupiho
de 4859. pipri§ou-o â creação de ip# colônia ou povoação de nacionaes, Para e# fim pr
blicou o mésm,o' presidente as seguintes condições, mediante as qu^es poderáõ ali estabelecei""
se faMte "$i?^^ , ^ ;v ;

l.a ToAo,Qindivi-íuo,quédê testemunho de seu bpm CQfnporta.inentp j$^&W&ni
trabajjjo, terá m ftw4» % cqnçesslo, poftitulo de venda, de um loto de terras de 300 braps
e*fl qnajclro. ' • '. 

, >. ^ . . '',
$.*" O Bíeço. destas torras,será de real e rçeio a braça, quando fOr a prazo., e, de me*q reaJ»,

quando fôr a dinheiro á! vistav v , vv
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3.» No caso dc venda á prazo, o pagamento se realisará denho dc 6 annos, contados do fimdo 3 anno do estabelecimento do colono; sendo por prcstacr.cs, no 4" anno de 1/10. no 5-de 3/10, e no 0" dc 6/10 do preço lotai. m
4 • O governo auxiliará cada familia com ferramenta c viveres por O mezes, cujo custo serálevado cm conta ao colono, para ser pago conjiinclamcnle com o preço do terreno, no mesmo

prazo, e com as mesmas condições.
5.* O terreno concedido e suas bcmfeilorias ficarão hypotbecados á fazenda nacional em-

quanto o colono tiver seu debito ou parle delle em aberto; não podendo neste caso aliena-lossenão por herança ou legado, que passará com os respectivos ônus ao herdeiro ou leeatariouma vez que continuem a ler o lote cm effécliva cultura. .
6.« Aos colonos, que dentro de 6 mezes se mostrarem remissos nos trabalhos, se suspen-dera todo e qualquer auxilio por parle do governo, que os fará punir como vadios, na formadas leis em vigor.
7.a Logo que na colônia se houverem estabelecido pelo menos 50 famílias, o governo as

provera de capellão e professor de l»s letras; ficando os colonos obrigados a edificarem ásuacusta a capella e casa para a escola de madeira c sem luxo, e fornecendo o governo as alfaias
para aquella, e moveis para esta.

Em vista destas instrucções, resolveu o governo imperial modifica-las, quanto ao numerode braças, reduzindo a um quadro de 250 braças em vez de 300; e nesta conformidade
procedeu o presidente, mandando medir 50 prazos pelo engenheiro Pedro Cláudio SoídoPende de decisão ó direito de venda á prazo.Deliberou também o presidente mandar desde logo levantar, pela verba — catechese —
uma capella, como meio adequado de altrahir para ali população permanente; e, se effecti-vãmente se passar para o Guandu, como se espera, o missionário capuchinho Frei Bento deBubio, actual vigário encommendado da freguezia de Guiethé em Minas, poderá ainda servira catechese de numerosas hordas de indios, que vaguêão pelas mattas adjacentes.A direcção e administração da nova colônia achão-se reunidas em uma só pessoa.

RIO DE JANEIRO.

Colônia de Petropolis.

A poyoação de Petropolis acha-se elevada á categoria de cidade, e a população estrangeiranella existente, ou confundida com a nacional, ou podendo viver de seus próprios recursosEm 28 de Novembro officiou o presidente da provincia communicando que, havendo-se ins-tallado o município de Petropolis, creado pela lei provincial n. 961 de 25 de Outubro de 1857 •
e que em conseqüência, duvidando da legalidade da conservação de uma parte importante dá
população fora da alçada das autoridades civis e municipaes, e sujeita tão somente á direcçãode uma autoridade creada por um acto da presidência; consultava o governo imperial sobrea conveniência de fazer cessar este estado anormal.

A estas razões acerescia que no orçamento provincial não existia quota especial para asdespezas que se houvesse ainda de fazer com a colônia.
O governo, attendendo a que a solução estava dada pelo art. 79 do regulamento n. 1318 de30 de Janeiro de 1854, que determina que a administração das colônias estabelecidas pelogoverno cessa] quando estas passão a villas, resolveu que o elemento colonial desappareciaante o elemento municipal; recommendando', entretanto, toda a protecção em favor dos an-tigos colonos.
Segundo os dados apresentados pelo presidente, custou a colônia de Petropolis áprovinciado Rio de Janeiro, desde 1844 a Agosto de 1859, a somma de Rs. 139:603#016.
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SANTA CATHARINA.

Colônia Blumenau.

i

- "I

Lim.ladoíoi o desenvolvimento que esta colônia teve no decurso do anno de 185& Seu em-
¦esario, oDr. Herman lllumcn ' 

"J J~j -

prosperidade da colônia, não
experiência tendo mostrado que
sação, do que auxiliar intermediários, c cumprindo não abandonar um dos núcleos coloniaes
mais florescentes no Império, c mais acreditados na Europa, aceitou o governo a cessão da
colônia, como lhe propôz o Dr. Blumenau, e a rescisão de todos os anteriores conlractos.

Pelo'contracto de cessão entregou este as terras que possuía no Itajahy, cuja área é calculada
em cerca de vinte léguas, com excepção dos sitios da Velha e do Salto, contendo ambos uma
superfície não excedente a meia legua, e demais quaesquer propriedades e bemfe.torias que
tivesse nas referidas terras; ficando igualmente comprehendido na cessão o estabelecimento
existente na barra do Itajahy para receber os colonos recém-chegados.

líecebidas estas terras no valor de 12O:O0O$OO0, deduzio-se a divida do Dr. Blumenau na
importância de 85:000$000, e entregou-se-lhc a quantia de 35:0003.000.

No mesmo acto obrigou-se aquelle empresário a não receber dos colonos já estabelecidos,
e que por ventura lhe devessem qualquer quantia, juro maior de 9 % ao anno; sendo-lhe
porém licito nas transacções, que para o futuro fizer com colono estabelecido ha mais de anno,
levar o juro que fôr accordado entre elle e este.

Obrigou-se mais a continuar a prestar seus serviços na colônia, na qualidade de director,
ou de auxiliar do director que fôr nomeado, percebendo em qualquer dos casos uma gratifi-
cação, que jamais excederá de 4:000$000.

Nova colônia em projecto. . , ¦

Tendo o governo imperial resolvido fundar na provincia de Santa Catharina uma colônia,
com parte das famílias encommendadas a Steemmann, ordenou por aviso de 18 de No-
vembro ultimo á presidência que escolhesse localidade nas terras, que está medindo o
agrimensor Joaquim José de Souza Corocoroca, e procedesse aos trabalhos preparatórios
nos termos das condições do contracto feito com aquelle empresário de emigração.

Escolhida a localidade para a projectada colônia, deu-lhe o presidente o nome de — The-
resopolis. Segundo as ultimas noticias, os trabalhos estavao a terminar, achando-se concluídas
as casas provisórias, as derrubadas, e as estradas; e sendo estas feitas de modo que mais
tarde possão adaptar-se ao transito dc carros. Restava apenas alguns serviços de medições e
plantas, que não obstão á recepção de colonos, logo que cheguem.

Colônia de Nacionaes.
. •¦¦"¦¦ ., . f ....¦¦

0 presidente da provincia communicou em officio de 21 de Novembro do anno passado que
algumas famílias nacionaes da provincia do Paraná apresentárão-se ao subdelegado de Cam-
pos Novos, pedindo terras em que se estabelecessem. Àchavão-se ellas em complete miséria.

É opinião do presidente que um pequeno núcleo de população em lugar tão ermo, afastado
de todo o contacto com gente civilisada, e demais sujeito ás incursões dos selvagens, fião
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terá, ao menos por muito tempo, condições de prosperidade; convindo antes convidar
aquella gente a vir eslabcccr-se enlre a colônia militar de Santa Thereza, e a colônia allemãa
Leopoldina, sobre a estrada de S. José a Lages, conccdcndo-lhc os mesmos favores que se
tem dado a colonos estrangeiros.

Por aviso de 30 do referido mez de Novembro foi autorisada a presidência a vender a
estas famílias no lugar indicado, a meio real abraça quadrada, lotes de terras de 62,500
braças, pagaveis em prestações, a conlar do 2° anno do estabelecimento; accrescentando-sc
que, se não fôr isto aceito, poderão ellas ser estabelecidas com as mesmas condições sobre o
estrada da Cruz-Alta, na provincia de S. Pedro, onde uma colônia deve prestar optimos ser-
viços ás tropas que de Missões se dirigem para Curitiba.

S. PEDRO DO SUL.

S. Leopoldo não é hoje propriamente uma colônia; é um município agrícola, rico e abun-
dante, que tudo deve, e a sua importância actual, aos núcleos coloniaes que ali se forão
formando desde 1824.

Assim se exprime o presidente da provincia em seu ultimo relatório á assembléa provincial;
e effectivamente assim é. Sua prosperidade, c a riqueza mesmo de muitos de seus habitantes
dispensão hoje quaesquer favores especiaes, que o governo deve á colonisação. Mais do
que isso, é o mais importante, se não o único ponto de attracção para a emigração espontânea
que infelizmente não se pôde desenvolver em suas proximidades, por já lhe faltarem terras
devolutas.

No ultimo anno não menos de 288 colonos ali se forao estabelecer voluntariamente.
* A colônia tem 18 dislrictos coloniaes; e estesí ,568 prazos oecupados.

Estes districtos formão 4 freguezias, habitadas por 15,295 pessoas, divididas pela maneira
seguinte: s

ü-í-*

mi

y'imí

FREGUEZIAS. FOGOS.

S. Leopoldo  644

Santa Anna dos Sinos  291

S. Miguel dos Dous Irmãos 1,210
;

S. José do Hortencio..... 515

Total.  2,660
",':*¦?

POPULAÇÃO.

Homens 1,869
Mulheres 1,804

Homens 798
Mulheres 821

¦ ¦. -?

Homens 3,711
Mulheres 3,315

.' ' » 1 > ; í ¦"'. í | (yi 
'

Homens 1,572
Mulheres 1,405,

3,673

1.619
t>í'4 ¦ s •*¦ • ¦¦ . ¦

7,026 «1M*5í

2,977

15,296

Segundo os cálculos do presidente da provincia, a producção da colônia no anno ultimo
deve ter subido acima de mil contos de réis. = t
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A colônia de S. Leopoldo è hoje o çélleirq da provincia de S. Pedro do Sul; sendo quo já

exporta para outros pontos do Império ascobras da provincia.

mhini íjíp íu\

Colônia de Santa Cruz.

(i' 
Esta colônia, tfbada cm recente datak conta hoje 008 prazos demarcados, distribuídos, e

effectivamenfe oecupados, è 22 sem oecupação.0 Süaspopuláção é de 2,722 pessoas, comprehendidasem 571 fogos. A sua nacionalidade é:
664 nacionaes, 2,040 Allemães, 6 Flamengos, 5 Franc(ftes, 4 Portuguezes, 2 Dinamarquezes
ei Argentino. .

Sãocathoücos, 986; evangélicos, 1,736.
Destes habitantes são lavradores 999; os de outras profissões dividem-se: em 2 carro-

ceiros, 25 pedreiros, 27 carpinteiros, 13 marceneiros, 5 tropeiros, 1 gravador, 10 ferreiros,
23 sapateiros, 7 alfaiates, 1 barreteiro,3 cortidores, 1 lombilheiro, 1 selleiro, 3segeiros,
6pintores, 5 tanoeiros, 3 ferreiros* 20 carniceiros, 7 padeiros, 1 molejro, 1 funileiro, 1
vidraceiro, 1 relojoeiro, 1 ourreves e 3 correeiros.

Produzirão, de 1858 a 1859, 25,730 saccos de milho, 5,192 ditos de feijão, 124 de hervilhas,
51 de trigo, 33 de centeio, 3,332 de batatas, e 929 arrobas de fumo.

Calcula-se o numero de animaes de criação c de serviço êm 721 de raça cavallar, 8 de muar,
24 cabrum, 6,095 de cerdum, 61 bois e 664 vaccas.

A exportação da colônia no mesmo tempo de 1858 a 1859 é avaliada em 90:000$000; e
a importação em 54:000$. .

Abtntimmh <* *> w^^g ãe Sania Maria da Boca do Monte% * 1 -

{)t) PXiKSAKí &0'fo Q£',uV*'í y ' ¦¦' 3 i í. |-4,- . .a

. 
- 

¦¦¦

,;"festa" cótónia poücó tèm progredido. Sua população, que, segundo o relatório do anno pas-
sado, era de 139 pessoas, é agora de 142, lendo tido apenas o accrescimo de 3, talvez devidos
a outros tantos nascimentos. Destes 142 habitantes, 101 são nacionaes.

.^^íílV/í jv*o/ -aaiAa'^

Colônia de Santo Ângelo.
,15 f i ¦\-t4

. ' .

¦

C^fj^;^ çousa se devia esperar da fertilidade de suas terras, e í$&

A área de seu territorio é de 16,22^,0,00 l^açasrquadradas, ou quasi duas léguas quadrada^
E/n^||iQ|^|1^9^^t^^ 8âtpi'azQS ^eyi^çnerite dernarcados c oecupados. ^feiiM'"' Este prazos comprehéndem 112 fogog^W!Ma população de 394 pessoas, das quaesfè^
são nacionaes, e o restante estrangeiros, pela maior parte allemães. Professão a religião ça-

ítíP^^§^^^^ètóqt^^^r^cmji^ um brilhante quadr^cl$t
líírlítí áiino p#e ser calculada em 6:300$. l\X'¦¦-Z^'''7^m

rugarWárcado para a povoação; tendo o presidente da província reconun§f|p
parece,ser explorçtdo, e cuja. navçgaça^dara

mouca 122,, a a protestante 272.

suf (m$$m^A<mm&k m
dado que o fizessem.á margem cio rio Jaçiihy, que

tm ni •?'"» í í 5

ê$Mmm e Hío-Par(io,n finíi rn ¦? ei lilllllltó
I, 2
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Co/orna das JYií Forquilhas.
y

Esta colônia data de 1825 como a de S. Leopoldo, mas menos protegida que esta não
tem podido attingir ao gráo de prosperidade em que se acha sua irmãa.

Sua população, que 6 de 444 pessoas, conta 354 nacionaes: pódc-so dizer (pie já não é
verdadeiramente uma colônia, mas sim uma povoação da provincia.

Entretanto são férteis as suas terras, c seus habitantes vivem na abastança, e alguns mesmo
são ricos.;

Tem ainda muitas terras desoecupadas, e pôde vir a ser um grande núcleo de colonisação,
se fôr esta para ahi encaminhada.

*

Colônia das Torres.

Com esta colônia dão-se as mesmas circumstancias que com as das Três Forquilhas. Fun-
dada ao mesmo tempo, tem tido a mesma sorte. '

Conta 142 habitantes, dos quaes 101 nacionaes.

Colônia MonVAlverne.

Recentemente fundada em terrenos devolutos, entre o arroio Castelhano e o denominado
— Sampaio—, trata-se actualmente dos trabalhos de medição e demarcação dos prazos co-
loniaes na margem esquerda do primeiro daquelles arroios.

Não consta, porém, qual o seu estado, nem se já forão na colônia estabelecidos alguns
colonos.

MJíV

¦•f I i f iii im

Colônia Nova-Petropolis.

ivr. vti imw

Esta colônia, como foi dito no relatório anterior, foi fundada a 7 de Setembro de 1858.
O pensamento, que dominou essa fundação, foi o de estabelecer um mercado interme-
diário entre a capital da provincia e os campos de serraacimaT é povoações adjacentes.

Está perfeitamente situada; suas terras são fertilissimas, e dão lugar, pélá sua extensão,
pâíã16 estabelecimento de um grande numero dé colonos. ' :- f ?

Actualmente habitão a colônia 513, dosqüàies 424 Allemães, 8 Belgas, 48 Hollándezese
J^Ftancezes. São catholicos 308, e protestantes* 116. 1 iívMW í l i 3 s : \

nmí} f F/iVjUiim.w í mi
.hÁ colonial conta 12linhas:
,A ^a tem 66 prazos distribuídos, dos pães 50 com principiasse çuttura. Existerqcons-

tnM(té¦ í2 ranchos, e outros em construcção. 0 restapfe^os; prados pap têm Mdo demar-
cados, por serem precisas mais minuciosas averiguações,' ví§tò cpofínaran çom tenras' parti-

líTUUÍÍ -'ií i\lrl • !2^ tèní 6 léguas, e? pócle ser dividida em 540 prazos. Jjestçs^ ( aeh|íp-se disfribinflps
30, e com princípios de cultura, .10 ou 12. Tem apenas 3 çariclios feitos. í?"éí"A 

-3a" Mé ^demarcada, á margem do rio Cahy. Tem 15 prá$pfe distrítiuidtíé, com derTU-
badas feitas, e plantações principiadas.

I. 2
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ítuAiiii tem 22 prazos, e achao-se nellcs estabelecidos colonos bremenses, que não são dos
qaegozão etó melhor nome na colônia.

A 5\ situada á margem do Cahy, contem 30 prazos, que forão. distribuídos aos colonos
pomeranios.

A Ga linha vai sendo demarcada c distribuída pelos colonos ultimamente chegados, o
que pedirão para serem ali estabelecidos.

Nas outras linhas não consta ainda que se lenha dado principio aos trabalhos.
* . i

; ;j Colônias por empresas de sociedades, ou de particulares,
>íodi auxiliadas pelo governo.

•»$! aOll OÜSlíf) PARÁ E BAHIA.
* í 7 ¦" .$ ¦ *# K '*

A .-.¦¦¦ |

0-Sft * üfif$inío «v3-tó'í -
Nada consta nesta repartição a respeito da colônia de Nossa Senhora do O', na pro-

vincia do Pará, nem das do Engenho-Novo, c Jequitinhonha, na da Bahia; e por isso
subsiste o que a respeito dellas se acha exarado no ultimo relatório.

fftdíTUi
:sa) ímíPi ' ESPIR1TÒ-SANT0/

4 .•-;•¦*;

„

?AoriüIov v- v t a v 7! Colônia do Rio-Novo. .

f!'Àirim dé satisfazer algumas das necessidades mais urgentes desta colônia, expostas naquelle
relatório, celebrou-se a 17 de Outubro do anno passado com a Imperial Associação do Rio-
No#um contracto, cujas principaes condições são as seguintes:

A obrigação que contrahira a Associação de comprar 20 léguas quadradas de terras re-
düziç-sè á superfície que se liquidar como devolula nas áreas, cujos perímetros se achão me-
diM'demarcados áesquerda dos rios Novo e Icanha, restringindo-se na mesma proporção o
numero de familias, que deviâo ser importadas, e que fica sendo de uma família por cada
lote* 250,000 bràçàg quadradas. /eM^&Mfehção elevou-se a 50$ por colono entre 10 e 45 annos de idade, e 30$ pelos de
o a ly. ii
wf^òtóslhd^ quantias: ,; |,

, T v.
A^^^âbèttúta d^^uma estrada; que ligue a colônia â povòação da cachoeira de Itapeminn^,
e de outra que communique com a que vai até Piuma, 14:000$. ; *

Para construcção de uma capella, 3:000$. • ?|
Estas quantias devem ser entregues à Associação em prestações. m
Além disto foi-ffiè"cóncedidò, a titulo de empréstimo, sobre hypotheca de bens de raiz

sufflcientes, a quantia de 60:000$, que o presidente Caetano Dias da Silva nao pôde ainda
receber por questões supervenientes. ¦£ MM ,7 ,^Mão^ênWMtt^^ sobre o estado da colônia, nada mais
ÍÉiíi^^fe^^P^^W''^» aiitio passado, senão que pendem de solução M gO-
verno imperial algumas representações do director, no tocante a assegurara sorte do esta-
teleeimento, prai eü)ó fim atê propõe que seja elle convertido em colônia do governov se

1- 2;-"'A': "¦¦¦' ¦".¦¦'•'^'v'¦ ¦ ¦'"V>rV:7 ;.' a A'.--..'.-.
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Esperão-se informações do piesidenlo da provincia, que, segundo consta, nomeou um
commissano para examinar a colônia, 0 aproscntar-lbc um relatório, que o habilite ahi-
formar com o necessário conhecimento de causa. , a'

f;i7f'if'i H' à \i\i tànú XI ÀColoma Francüvania. •, :. ,, ,, ,,„;,, ^vk,^ ííüfl

Não tendo o empresário desta colônia, oDr. França Leite, podido satisfazer as condiçõesdo contracto que fizera cm 17 de Dezembro de 1856 com o governo imperial, requereua res-cisão do mesmo, a qual, tendo já sido pedida anteriormente á data do ultimo relatório, lhefoi concedida, depois dos exames a que se procedeu, e de consulta da secção do conselho deestado dos negócios do império. '
O contracto que se lavrou em 22 de Outubro de 1859 contém as condições seguintes:
O Dr.. França Leite fica desligado das obrigações contrahidas, perdendo o direito aos fa-vores que o governo lhe garantira para introducçao de colonos.
O governo toma a si todas as obrigações a que o Dr. França Leite eslava obrigado, nãosò para com os colonos jâ por elle estabelecidos, mas também para com os contractadosna Europa até á data do contracto, e que chegarem dentro de seis mezes depois delia.Para cada um destes colonos se descontarão 75&000 na divida de 50:000$ de que o governoimperial é credor; e feito o desconto, se ficar saldo a favor do governo, será este pago: Io,

pelo valor das bemfeitorias, da ferraria, barco de ferro, serraria, machinismos e ferramentas
existentes no estabelecimento da Francilvania, precedendo avaliação; 2o, pelo valor das*
terras que forem, precisas para inteirar a somma restante.

No mesmo contracto se acha estipulado que, satisfeita a divida, receberá o governo em
plena propriedade o estabelecimento da Barra do Rio-Doce com destino a recolher -colonos,
como as cinco sesmarias, que o Dr. França Leite comprou ao visconde de S. Salvador deCampos, com todas as casas, bemfeitorias e mais pertences ali existentes; dando em copip.en-
sação dos valores, que nao tiverem entrado no pagamento da divida dos 50:000$, quatroléguas quadradas de terras no districto do Monsarás, contíguas a outras que o dito dòütóç
possue no Piranga. " ^l^T'Esta entrega ficou dependente de approvação do corpo legislativo; ^^^^^1$^^,
será a importância das mesmas terras paga em dinheiro. Será paga da mesma fôrma qualquerdifferença que haja entre esta importância e aquelles valores.

Tomando o governo desde já conta do estabelecimento da Barra e |í^^y4^> em ylptudedo contracto citado, passou a ordenar ao presidente da província qiiè,; máíi^iasse,fpraiedei ás
avaliações necessárias. - o]^a

Segundo se vê do exposto, tem o estabelecimento çolpqâalçle FraücMyaçjffJP É$l#í$l^erdo numero das colônias auxiliadas pelo governo, para entrar ^tencjaip, e como tal figurar nos futuros relatórios, caso ^e naoçxth^
õ núcleo" que ali sé havia formado.' 

* 7 ' ' 
:7'' 7,T j,},.'ns v ^mwpinuímm m^m^

¦x.v~,xxv: Áx-' ' ¦- . .. •¦ ¦ ^(RiO:C nj]tÍ9t|^.;>-'^j:iixj^aí>o6iíOi:i?Já0^D-rBia^
Coloma projectada peto 

'$$($
-x>4b f^;j-vn -.¦»¦l i -i. ;•. -;. xrvÁnvmq o onp ;t%(H)0-<K> ^ti^flflüíütf l^ ^gfillioídil&Já

:À Ao conde de Montravel e a seu lilho Paulo de Mpnti^yel con
vípci^ do Esjpirito-Santo uma área de terras dcyobias, $çr^^í coiodição de hella estabelecer em 1,450' cÒlohoa.i^j'v".. 10. ,f ¦ j £ t ^l|t Í^^% 'ílil^íri^i^^
:j|f^^^|||f^ porém conceder-lhes outros fa,vores* poo^ falt^
cessarios, recorreu ao governo imperial um dos concessionwo^
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30$000 por colono adulto, e menor, que viesse a introduzir; cmais a dispensa dc direitos
sobre os vivercs necessários para a alimentação dos colonos, durante os primeiros seis mezes.

Tendo a experiência demonstrado que as empresas particulares de colonisação não podem
prosperar, apezar dos auxílios recebidos do governo, iguaes, se não maiores, do que os
que pede Montravet, vindo todas cilas, no fim de certo tempo, solicitar do mesmo governo
novos favores, ou rescisão de seus contráctos, resolveu o governo imperial indeferir aquella
pretenção.

í.

1UO DE JANEMO.
- ' ''. .'< ,-4-tJ

-. - . 
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raliao rfos Veados. ' '
M < ,. * - : ;' ; i 5 *

. « , V .' fi • . ' 
j .

Esta colônia continua no estado descriplo no relatório anterior; e não se me offerecendo
dizer nada de novo a tal respeito, limito-me a referir o qne oceorreu acerca das diversas re-
presentações feitas pelo seu empresário. ** ôt# ^ _

Foi indeferida pelo governo imperial a pretenção, que tinha por objecto a continuação de
auxílios por parte do mesmo governo. ;

Para esta solução concorreu o achar-se pendente ainda de decisão do corpo legislativo o
perdão do pagamento da quantia de 3.:000#, que deve o empresário ao thesouro nacional,,
de dinheiros recebidos por empréstimo do governo para introducção de colonos.

Ultimamente, porém, foi dada ao mesmo empresário a quantia de 8:000$, como indem-
nisação da igreja por elle edificada, e que serve de matriz da freguezia de S. João Baptista do
Vallão dos Veados, e de terrenos adjacentes. . . v

Em conseqüência disto officiou-se ao ministério da fazenda, para que a referida igreja fosse
inscripta nos próprios nacionaes, com a declaração do destino publico a que fica reservada.

\\í fl ..í ;* '.. ¦ :' ':/' ítlli.Rf 7-7

MINAS-GERAES. dífl&&*6$
¦•. ?,.'!»''.- ¦' ":

i i íilil "¦ !

Colônia D. Pedro II. ni ; $à.&'è 7 WrmWq eifígi

íi i**_' *__*_*__ 11: i cís?

Conforme as ultimas informações, conta esta colônia 1,191 colonos, dosquaeg$9g^mà
licos, e 492 protestantes,/ jj[oo.Jr-i:^ mmiufi 272yn77tmmm'ünô

Em satisfação á condição 6a do contracto de 25 de Abril de 1857, celebrado çqmria jfflfa
panhia União e Industria, empresaria desta colônia, mandou-se-lhe dar quatro contos de pj|.
applicavel á edificação de uma casa de oração para os colonos protestantes, visto ,ex.çed^,§
seu numero de 400. ... ,. ^igi

Foi autorisado o presidente da provincia por aviso de 19 de Dezembro de 1859, M| Jfe
tender-se com o pastor evangélico da colônia, afim de dirigir este a escola, em que tenMo de:
instruir-se os filhos dos colonos protestantes, cujo numero é de 71 meninas e 85memnos.

Por officio mui recente participou aquella autoridade haver fixado em 400$, pagos peto? j
cofres geraes, a gratificação annual destinada ao pastor respectivo, devendo ser el^ev|d^
a 600^, logo que fôr a escola freqüentada por mais de 80 ^MiS^

Foi também creada uma cadeira do Io gráo de instrucção primária dentro dbtorritpH^p
COlOnia. | , 7 :..,-' ::;' i j ¥i'y.,,,.,.. i^

Nada mais temchegado officialmente ao conhecimento da Repartição' a respeito do estaao
e desenvolvimento deste núcleo colonial.
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MUCURY', fl .,. #Jíi , ,/*i

, . i lUitoyt lõiJuiitó.íítií) u^Kjí* /lírmmM
r- t ft'íAs occurrcncias desagradáveis, que tiverao lugar cm Santa Clara e PhiladelphiaJ è ám

forão minuciosamente expostas no relatório anterior, obrigarão ó governo imperial á^mappâr1
ali um segundo commissario especial para investigar sobre as causas, que as motivarão, e á
propor os meios mais adaptados para fazé-las desappareccr. Foi para este fim nomeado o ba-
charel Sebastião Machado Nunes, que em officio de29 de Julho de 1859 deu conta do rcsul-
tado desta commissão.

Em dous pontos forão inslallados os colonos do Mucury: em Plíiladelphia e em Santa Clara;
naquelle estabelecêrão-se em roda da povoação, em um raio. de meia légua, acompanhando
os ribeirões S. Jacintho, S. Benedicto e Santo Antônio. No Io achão-se 175 colonos; no 2o
48; e no 3o 60: ao longo da estrada achão-se ainda 221. Em Santa Clara estabelecêrão-se
junto á margem do rio, existindo neste ponto 87 indivíduos. ,)ü Bànünw cinoloa cie?

Os primeiros colonos introduzidos pela companhia vivem bem e satisleitos, com excepção
de alguns doentes ou preguiçosos. A companhia auxiliou-os, rnandando-Ihes fazer as derru-,
badas para começo de estabelecimento.

As primeiras colheitas destes colonos forão regulares; e coincidindo com a grande secça
que pesou em 1858 sobre o valle do Mucury, obüverão muito bons preços, tirando dahi
os colonos lucros soffriveis. Melhorando as estações, baixarão aquelles preços insensivel-,
mente, soffrendo os pobres colonos grande decepção, pois contavão com a continuação das
vantagens primitivas. ; * ,m p

Foi esta infelizmente uma das primeiras causas do desgosto que em geral se apoderou dos
colonos, que, além de não alcançarem os antigos preços, tinhão difíiculdade de encontrar
compradores. w u

* Philadelphia, com limitada população, e com algumas fazendas nas proximidades, é apenas
um ponto de passagem de gêneros que desta cidade seguem para Minas-Novas, e outros pontos
da provincia de Minas-Geraes. Seu commercio é mui circumscripto ainda, e limitadíssimo o
consumo de productos de alheia lavoura, produzindo-os quasi todos em maior ou menor
escala.

Estes inconvenientes., unidos á difficuldade dos transportes em uma extensão de cerca de
30 léguas por terra até Santa Clara, e aos fretes pagos até a foz do Mucury, e dahi até esta
corte, que fazem subir as despezas a ponto de só poderem ser supportadas por bem poucos
gêneros de nossa lavoura, desappareceráõ mais tarde, quando, pelo acerescimento de popu-
láçãó, áugmentar o numero dos consumidores do lugar. i eio^milíiíí Mmm *&sümim:j

Outras causas vierão aggravar o mal existente: entre ellas avulta!jò^{ipâreéiííiènto to
féfóés em Santa Clara. Esta localidade, já sujeita airitermittentes,e pouco própriapf a«010-
nisação, teve ainda a infelicidade de as ver tomar o caracter typhoide^dãrafctó M/WI
ácirtía me referu

Dahi o abandono e a deserção dos colonos, e as misérias..qup.tiyennày^Jlajy
qiesnuiito maiores terião de ser, se o ^S||»l^H»|ôSlilÍÍno, anterior relatório., rw ft-fr ^ií?H^r^ mm4m mh mdiã Ptemriúmfcáú'lo mappa junto, organisado segundo as;notarfpraecidúàrpÇ^àá^o;^Ü%;^dé
Colonisaçao, -verá V. Ex. o destino que tiveraò os 296 colonos víMxlg^MKrff^^!:
de Março a Junho do anno passado, e tratados ne%;«^r.oífipa|| ^wm^êff^lüedio da mesma Associação. r; ¦ ^-i^^rt^^ imu-à/^'hoje os colonos ali existentes parecem éstár toais confõMáa^f Í^cWriíâiSl««e
4erem ao trabalho, poderáõ vencer as difficuldades que os têm açabrqnhadq.,. pj _2^Mk

Durante o anno de 1859 apenas forãò introduzidos:^}^
I. 2 ¦tü 4í

¦
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Pela condição 2a do contracto dc 31 de Dezembro de 1856, celebrado com o seu director,
rteou-se este a introduzir em cada um dos annos de 1857,1858 e 1859, mil colonos:obrigou

¦ ¦

Nò Io anno introduzio ...
No 2o »
No 3o »

....•».•..•

<tV.lt r

413
802
22

1,237
Para o numero de 3,000 estipulado no contracto, faltão — 1,703

,¦11 HIlH  I*J—»¦

3,000
*.

Conforme a condição 5*, sujeitou-se a companhia a uma multa não superior a 4:000$000,
quando não executasse as condições do mesmo contracto ; mas, por aviso de 29 de Janeiro
de 1858 relevou-se a multa pela não introducção dos mil colonos pertencentes ao anno an-
terior. *

. Da mesma maneira procedeu-se a 10 de Março de 1859, pelos 189 colonos, que de menos
vierão em 1858."

Ultimamente representou o director da companhia que, em conseqüência das contrariedades
de que foi victima a colônia, impossível tornou-se a introducção dos mil colonos de 1859 • e
pedio que se lhe concedesse o prazo de dous annos, a contar de 31 de Dezembro do mesmo
anno, para introduzir e estabelecer um numero igual, com as vantagens que pelo contracto
citado gozavão os importados pela companhia.

Esta representação íoi indeferida pelo governo imperial. i

_H

SANTA CATHARINA.

Colônia D. Francisco.

X5'

Segundo as informações mais recentes, o estado deste estabelecimento é o
Habitão a colônia 2,475 pessoas; sendo v r

} 
•. ., .,..:•¦:/..¦.I...*J ,' J ."'1 Ai ' £ 'í 

f\ s^Ç

Do sexo masculino...... . ,* 1,309 }
Do sexo feminino  .. 1,166 .m

i .- ¥iix&

2,475
São cathoücos.  446
São protestantes......  2,029

fiif* ! ! I ». í 1 f ¦ :' " ; y 
'

2,475
Tèavse nauirfdlãâitttí'è33!0~ ^

No anno de 1859£ .nascerão 95 :tmom
i -"--• ¦

¦ :, ¦ • ¦. - ¦ .'„ ¦¦ ' ¦¦ -¦.

yemupüDo^èxo masculino I.... 54
efidoiífii^ísieminino .X. i! 41

iMcüfnííDaf* religião catholica.... 10
f1fya'}prptestante  81

y^y^m
w&sm

1. 9

?ííí*x >

ftr
•Tf f-g-J *&¦;

nili ,K**?..*

'¦ t ' ¦ V"5*. T* - yii^^x ¦

[ii Wí y'<'
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Fallecêrão no mesmo anno 381 y ¦ .. i i r;

Do sexo masculino
uo ieminino.. .•..........>..».
Catnolicos.
Protestantes

20
18
32
6

. > _ i i /1 í I í fiiiíliíll!i.!! ' Jl ÜÍ i

EfTectuárão-se, durante o dito anno, casamentos cm numero de 23; sendo:

Catholicos
Protestantes
Mixtos

4
16

3

l i ¦¦ i. *

¦ > ! i ¦Freqüentarão as escolas de las letras em Joinville, 48, sendo 20 meninos e 28 meninas; e
em Annaburgo, 40.

i I f ;'. ¦ -" * ]'¦ t i

. 5.;

;'-X-X

Casas habitadas naquella povoaçao existem 113; e nos estabelecimentos agrícolas, 483. \
No anno de 1859 leve a colônia um acerescimo de 286 colonos, transportados em tres

expedições.
Possue a colônia:

131 animaes cavallares e muares,
150 ditos vaceuns,

1092 ditos suinos,
49 ditos cabruns.

Possue também 24 carros de quatro rodas, e 10 de 2 rodas.
Contão-se 23 engenhos de preparar assucar; sendo:

- Movidos por água.
» » vapor

st t f iil .",.* | ¦-.?!;

¦ I 1 | - / í > .» .1 „ J S ! - . "1 •

íl

» animaes

7
1

15

39 machinas de preparar farinha de mandioca.
ditas de socar arroz. *
moinhos de farinha de milho e arroz.
serrarias, sendo 2 movidas por água, e 1 por^y^o^. H_ ^fabricas do telhas, e 1 de olaria. "J
ditas de cerveja.
cortume.
casas de pasto.

L»t_! r.' il riiiíííl ^JÕ3li'ÍÍÍ'Í.ÜÍÍlI ?ffi Ob-iIíi'Sâ£
í^ * í-^ço ?!#({ òà£,w Ai.fl.ol06 í; uâlJâSí

^(UUloilvíilj Oi>c*

Os gêneros produzidos no mesmo anno calculão-se em:

XUFarinha de mandioca  6,700 alquQir^Hii
Assucar  /oo arronas.
Aguardente  CH ^Wpipa$miXimiií. ,JÚ
Arroz com casca....... mmmMn o4,Q0Qcfdqueires. *
Fumo em rama... — . ;... .,,^^^20^ ^arrobas.
Café......  400 »
Feijão.. $S*^
Milho.  .:-iHW. SljOOO^ãos.

h 2

liü X'ÍXixXX.
x [\ , X. '¦¦ 

'"X 
-

|s .¦¦¦'• ' **

*•¦-;¦¦ ¦;*>'' y
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Destes ceneros nenhum foi exportado, achando todos consumo na colônia, cujos habi-
tantos, não pertencentes aos trabalhos clíeclivos da lavoura, se dividem pela maneira seguinto,

pouco'mais ou menos:
«91 dedicão-se exclusivamente a serviços indtistriacs; cerca dc 200 trabalhao em varias

construcções, e nas estradas; afora os recom-clicgados, que pela maior parte consomem,
nada produzindo.

A exportação da colônia consisto cm 020 dúzias de taboas, no valor do 3:450$00O; o em
moveis, roupas, sapatos, canos, etc, cujo valor regulará de 8 a 10:0003-

A sua exportação, comquanto não hajão dados exactos, pôde calcular-se approximada-
mente em

l/70'O arrobas de carne secca. a 5$000 8:500»
270 saccas de arroz » 456000 2:700$

10,000 alq. de far. de mand. » 2$000 20:000$'460 
arrobas dc café.... .i.nvif- o'it.! yí hí200 ditasde aS8ncar

2:300$
4:800$

híf! Ú -;,:i • Í/Mu !

54 íl f.

r »

5$000
4$00O

5ÕÕ barricas de far. de trigo . 22$000 11:00O$
260 arrobas de toucinho » 12SÍ000 3:120$
500 alqueires de sal •' 1&500

80 saccos de feijão » 10$000
150 bois' » 35$000
100 porcos » 20$000

' IA

750$
800»

5:250$
2:000$

Somma  Rs. 73:220$
m

1 '' 
Os colonos de D. Francisca pedem instantemente a elevação de sua povoação á villa, afim

de terem a sua câmara municipal.
Ha três annos instituirão nella um conselho munieipal, ou communidade, como elles

' 
chamão, o qual cobrando de cada colono uma pequena taxa, na conformidade de seus con-

,, traclos ,'applicão:a depois em beneficio commum.
Ií! Esta taxa, posto que pequena, e na razão mínima de 2$ atè 25,000 braças quadradas, nem

por todos é paga,, faltando os meios de, coagidos a isso. ^.g.7 :i(,,m 7 , ;i

i i A ' í í i'". '¦-1Y í * 1 * 1 \í'H 
' 

€\ fi;:nei6{ioqoêii8íj Oí;;hÍ3íioos in^n. íiS7"^j"^/^iüU* t/tf l«J:i&fn ** rq/Iiuo
Em 1858-  815$860 ,f() ^^ M ^}_f

íOT-ííJ.or. àofipíôa <íob .^ornli^oirjfno gotoTjpàq rm! o;0ífto:í ' íbj 2:774^320
i íl Mi i« r ¦ x-ffs !

>$H&ífijè3
n í ir

.Allogão os colonos que, se o montante desta quantia não é sufficiente para rendado uma
A^AM^^m^iWm ser lévadá ào dobro sem vexame, iq rs . x ' '
ítí ^'^R^a^^tain^a^^bi^éaçSb de^um tabellião, que lavre seus termos, hypolhecas, etc.
I * yJ Quanto às obras da colônia, consta o seguinte: m êã0:í^^í',^||n%ffic^ò, do^ È Agttstò^do ahbò;p!assado'participou ó delepdo que, segundo os exames
TilífefiilW^iÉiiifalJOlé^^

, não excedeu de 750 braças,; inteiramente áCâbádãs na fôrma das instrucções confeccionadas
¦O. 8W^síà ^Bparti^âo prálVàèMò-todò^osérviçobèm executado.

I6?7 ,!f xistiao ate fim dfelühbo1 ipêWfp de &"'íücfço da obra, i
1.2

estrada; aberta, è dada por promptadesdfeo co
rosX^etci 80 !;lí ! - ""-x-r-x i i scúmmq x.r
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Atè o dia Io de Outubro havião-so construído mais 1,465 braças (sendo 98 já na 2a secção),
com as respectivas pontes e boeiros, dos quaes alguns era execução.

Acha-se assim concluída a Ia secção desta importante estrada, que, segundo as informa-
ções, offerece seguro e commodo transito aos transportes dc rodagem, mesmo em tempo
chuvoso.

As despezas efíectuadas importarão:
%

:¦'""*¦ '

Até Fevereiro do anno passado em. 23:789^190
Ale 30 de Junho  M :070"M)20

'_! 7 , < ' •
Até .30 dc Setb. do mesmo anno... U:434$000 ' '¦ ¦'¦

Sendo o custo total Rs. 56:293$810 .

Achão-se incluídas nesta somma todas as despezas da estrada propriamente dita, das pontes,
boeiros, administração , e outras.

As estradas e caminhos coloniaes estão bem conservados, e offereccm seguro e livre tran-
sito em qualquer tempo.

A casa de detenção e a da escola de meninos achão-se promplas; e forao construídas
com solidez e perfeição, segundo o parecer do delegado'das terras.

Este empregado, tendo sido aulorisado para alterar os planos da igreja catholica, e da casa
de oração protestante, assim o praticou, orçando ern 16:121^376 o que falta até a con-
clusão da Ia; e em 10:276^848, a despeza a fazer-se com a 2.a

Resta-me consignar aqui as principaes condições do contracto celebrado em o Io de Julho
de 1859, em virtude do qual continua o governo imperial a prestar auxilio á Sociedade Co-
lonisadora de Hamburgo, mediante certas obrigações por esta contrahidas, afim de garantir

mm futuro desenvolvimento da colônia D. Francisca, que não pode ser duvidoso, avista de
- seu estado florescente.
mik O governo concede á sociedade: .
Aay l.o A subvenção de 50$ e.30$000 por colono adulto ou menor, que esta introduzir ali ate

o numero de 3,000. (Hü í, l , , ,
2;° Um auxilio de 3:000$ mensaes para fazer face ás despezas de transporte de colonos do

"porto 
de S. Francisco até á colônia; adiantamento de instrumentos, e outras despezas de

installação no 1" anno; e de vários serviços e obras a que ella se obriga. ¦:';•' ! :

3 ° A faculdade de comprar quatro léguas quadradas de terras devolutas ao longo da sobre-
dita estrada da serra, que segue para Coriliba; assim como outras tantas léguas na margem
do rio Itapocú; sendo o preço de meio real a braça quadrada, com a condição de nao poderem
taes terras ser vendidas senão a colonos, em lotes medidos e demarcados „ com áreas equiva-
lentes ás forças de cada familia. ' '"nxm 

n-x^ • rtí n \„„n-in
Também se obriga o governo a concluir aquella estrada rio menor prazo possível, a igreja

<¦': catholica, e a casa de oração; bem como a fazer pequenos empréstimos aos colonos actuaes
atè prefazer o total de 16:000$. _

'Mú 
ofA sociedade, assim auxiliada, obriga-se:^ 910/^0^,0 a* .u^ onoli ,A\„7k_,A nL\

1» A importar no prazo de 5 annos 2,500,colonos, de 5,,a feannp^; sendo .4/5 .^e agii-
,5ja- cultores,: e não .excedendo as passagens^y 5 tbaters paraos AduUps?i e, de rnetad^ para os

de 5 a 10 annos. tóiüiaa^b 'àiitm . mmú-màh èwM rM Qimnú rt §
>ÍjTKKs2f? A .proporcionar aos recem-chegadps!Jo. transporte: gratuito do: porto de desembarque a
ineiífiolonia ,,e casas cobertas,«ifa em Juga* ,$alubre, onde sejãcrecebidos e possão ha-
ssfebita^ por espaçode dous.mezes,.se $ÈMÉ$fe ÚM >éU o ê&M cio f¦304 estabelecer urn hospital, e a ter um medico efíeclivo na colônia, para o tratamento
• ra o gratuito dos colonos pobres; podendo porém estabelecer uma tabelja de preços, approyada

pelo presidente da provincia, para os colonos que puderem pagar a-sdespezas respectivas.

.

1. 2

' 
'¦ 

' 

' 

-"¦'_ ¦' •"'.'.
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4.° A ter dentro de 6 mezes do contracto um pastor protestante na colônia.
5,° A despender pelo menos 8:000$ com a abertura do caminhos vicinaes, que forem pre-

cisos, devendo elles prestarem-se ao transito de carros.
6.° Á fazer medir e demarcar lotes de terras, sempre em numero sulliciente, para os

colonos que forem chegando, vendendo-os a prazo ate 5 annos, c sem juros nos dous pri-
meiros, aos que não puderem pagar â vista.

7.° A empregar de preferencia nos trabalhos das obras da colônia os recém-chegados, c os
)k estabelecidos, que forem mais necessitados, regulando o serviço de modo que a uns e ou-
tros não faltem os meios necessários ao seu sustento.

Ao governo lica o direito de rescindir o contracto-, quando julgue não cumprida qualquer
das condições nelle exaradas; podendo não obstante limitar-se a cxigh;o pagamento das multas
estipuladas para os casos de infracção.

Em virtude deste contracto, ficarão rescindidos todos os anteriores, com excepção única-
mente das disposições relaiivas aos favores e isenções concedidas pelo decreto n. 537 de 15
de Maio de 1850, acerca dos navios que transportão colonos.

¦ 
, 

¦ ¦ 
*-•'*¦

S. PEDRO DO SUL.

Santa Maria da Soledade.

Das informações prestadas á esta repartição pelos empresários da colônia de Santa Maria da
Soledade— Monlravel, Silveiro & C—, e pelo relatório do presidente da provincia, consta que
forão ali introduzidos 1,512 colonos, quando pelo contracto celebrado com o governo imperial
apenas se tinhão obrigado ao numero de 1,440. 1_ verdade que para isso excederão o prazo
do contracto; mas allegárão razões de força maior, que forão julgadas procedentes.

O estado cffectivo da colônia era, na data das ultimas informações, de 276 famílias, com.
1,316 pessoas. Destas são, nacionaes 85; Allemães, 952; Suissos, 40; Belgas, 14; Hollan-
dezes,223; Francez,!; Dinamarquez, li. Pertencem á religião calholica, 684; eáprotes-
tante, 632.

Todos estes colonos são lavradores, mas alguns empregão-se também em diversos officios;
e assim póde-se dizer que ha na colônia 2 moleiros, 2 tanoeiros, 3 ferreiros, 16 carpinteiros,
8 pedreiros, 12 sapateiros, e 6 alfaiates.

Tem-se retirado da çplonia cerca de 200 colonos, pela maior parte por terem parentes ern
^^^ioíMVJtÔSt^c-ÉíWèl-Âfft¦? g quererem reunir-se-lhes. A vizinhança dos Bugres, que já as-
sal^a9jj,gjçi[è,iassassinárão,a dous colonos, lambem não pouco teria contribuído para essa
emigr^ colonisação, prejudica a empresa, por ser-lhe assim;
mais difflcil o pagamento dos adiantamentos com elles feitos. . 7 j 7 - -

À^r^ucçao da colônia no anno ultimo foi de 13,500 alqueires de milho, 2,150 deféijao, %
250'deerVílhas, ÍSÕdetrigo, 500 de cevada, 3,800 de batatas, e 230 libras de fumo. A'
exportação destes productos foi de 4,000 saccos de milho, 975 de feijão, 50 de trigo , 753
de batatas, e 200 libras de fumo, tudo na importância de 13:397$2Ó0.

Contão-se ali 240 cavallos, 4 bois, 75 vaccas, 1,300porcos, 120 cabras, 3,400 aves do-
mestiças.

V..

Sua extensão é de duas léguas em quadro, ou um território demarcado na fôrma do regula-
mento de 30 de Janeiro de 1854. Destas duas léguas estão cultivadas 1,900,000 braças qua-
dradas, e não cultivadas 34,100,000 braças ditas. '

7im^ú^mií^m] 1 MU!
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AcSl ™°c"?ados m loles "egoterasi com 16,800,000 braças quadradas; 39 irregulares,com í.95/,000 ditas; o disponíveis 75 loles, em uma área quadrada do 7,500000 braças•formando assim um lotai dc 382 lot s. ' / '
Alguns colonos têm preferido ficar com meios prazos, o que se lhes tem concedidoO preço da braça quadrada é de 5 réis. pago á vista; e de 6 réis, a prazoA colônia lem medico contractado pelos empresários, e estabelecido nellaCarece de capella, sacerdote, e casa para escola. ¦¦-¦•

!|1
Colônia de S. Lourenço.
-* . % y" - f u £

Esta colônia acha-se situadaá margem do arroio S. Lourenço, no município dc Pelotas soba direcçao de um de seus empresários, Jacob Reingahtz; Conta 206 habitantes, inclusive 38brasileiros. São catboücos 71, e do culto evangélico 135. r? {
Os colonos occupão 17 prazos, com 221,000 braças quadradas; parecendo não se acharemtodos devidamente installados.
Começada ha pouco tempo, nem todos liverão plantações, por chegarem alguns depoisdo tempo próprio. Entretanto a producção foi regular, edelia venderão parte.

«

Colônias por empresas de sociedades, ou de particulares,
sem auxilio do governo. j(--i .y |m . y, .yyy lytíH ¦>*'*'!J

•:i \\ I ' Mil)
"ijll.ijV

Depois do ultimo relatório apenas de algumas colônias particulares tem esta directoriarecebido informações ; deltas, pois, ciarei uma breve noticia, assim como do que consta dasestabelecidas na provincia de S. Paulo, á vista dos relatórios que acabão de ser apresentados
pelo commissario do governo, que as foi examinar. *" ;M ?1 v

%. __ ..;.<;./, 
r y yy.-:!y.;?,|!HÍ ,?,*"?''»_*»; í'l {-hxi\. f':83£8$

f» í'* __ m. k ,

amazonas. ^ md,&múimmimmmmM
g Bj-jr.ÍH;» f.ff fill ')Up ViUb ->c> ';»!)í'MjíOl3efc: §

A companhia de Navegação e Commercio do Amazonas, não obstante tèr-^é!désònefàdb
da obrigação de estabelecer colônias nas margens deste rio e<seus affltíehtéã, mantém^Òm-'tudoaco{owaBax50tiara, sobre a qual nada é possivel dizer, por téreím-se declarado íài-
possibilitados de fornecer informações, tanto o presidente da companhia>j como tí'seu' agèntíé"em Manáos. •* jh > »íh /<*¦ ^nmuM^ih^^Qh úiuiMm/>q <Miojflro mm

Por ordem, porém, do mesmo presidente da companhia, deve-as itttòistfâr ô á^iátÔ itòPará; e espera-se por ellas.. !? > fí \ ¦ 0nm sfc mã- ^mu-é-^H ^ílp^#*G&
K'*k . .. • '-.í ; r.i'iíu:hMOíiií^»i ofeu* . ósíNíi-ob wndH OUÊ -l» r?^fitódob' y j ,/,. , j y MARANHÃO, i./l\ mhib i éÉBÍímM:0fÍ &U 0É>#&f09 .,
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De seis colônias, que em diversas épocas se estabelecerão nesta.proVinciarfajenasfiestão mi
hoje duas, ade Santa Isabel, e a — Petropolis. ;/^.f^Ji.#;>i(tfttÍlWíi%Iií -è^ili '

Esta colônia, que foi fundada com cerca de 50 colonos, não tem tido adiantamento algum;
I. 2
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e parece que seu empresário se dispõe a despedi-los, logo quo se tenha indemnisado das des-
«P7iQ mip fpz com o seu transporte o estabelecimento.¦^(2l*.fflSodc8la repartição naquella provincia, lamentando o estado pouco l.songciro que
no?este SfSofferccidoa colonisação, nota entrclanto que ella não se deve julgar per-
Sldaá vista da prosperidade sempre crescente da colônia Santa Isabel, onde tudo faz crer

qúe com boa vontade, interesse e boa fé da parle dos empresários, alguma cousa pode-se
conseguir.

Colônia de Santa Isabel.

. Foi fundada pelo systema de parceria em virtude do c<^act|^|"||| «*jj$ 
jjj

de 1852 celebrou o governo provincial com o commandanl.-« pe o Toiquato Coelho de
Souza, em terras do engenho Frechal, a margem esquerda do rio üru.

F\*Kipm nella G9 nessoas de ambos os sexos. .
n t\ é sílubre De'o que em geral os colonos gozão de boa saúde, c vivem satisfeitos. .
O S^SíSSutirna colônia alguns brasileiros; c jatem dous, quetambem

«p mniX cournenetrados das vantagens de um trabalho regular e assíduo.
??2 Ilol que no anno de 1857 foi dc 3,592 arrobas e 20 libras de assucar bruto,

e mel pur^C sS no de 1858 a 4,655 arrobas e 20 libras de qualidades regalares, e de
*ímmtm££S^mm* »se "rtwAmÍ°-mas a píalicatoi-
lhes móSdo as grandes vantagens que delle podião tirar, e hoje todos o empregao O em-

S^^maf aSíes em seus trabalhos, deu-lhes também a meiação no restillo que
oroduzir toda a canna plantada com arado. ^

Existem na colônia 4 casas cobertas de telhas; e os colonos já possuem 10 carros, 62 bois,
8 vaccas e 13 cavallos. ._ <• nt'fnPn_- E-n seus quintaes vê-se a bananeira, o cafezeiro, e muitas arvores fruc tifeias.

Ha mais na colônia três casas de negocio, pertencentes aos mesmos colonos.
O empresário trata de levantar uma capella.

S. PAULO.

Não existião informações nesta repartição sobre as colônias da provincia deS. Paulo
-.;]__£tr°s "Spfesiíénte 

paia «•_** n« •*¦ «Í^^SL*^
declarando o mesmo presidente ultimamente, que ve-se na impossibilidade de o lazer, por
qS^mboSesL exigido das autoridades locaes essas informações, ellas nao as tinhão
daA 

vista do que, e repetindo-se todos os dias as queixas dos colonos, resolveu o governo
dm^í^im provincia pessoa de confiança, que, inspecc.onando as colônias,
informasse o mesmo governo do estado em se achassem. -

Recahio esta nomeação no Dr. Sebastião Machado Nunes, que daqui partio no mez de üe
zembro, e cujas informações vão annexas.

Dellas consta que o estado actual das colônias de parceria, existentes mp^^
Paulo, não é máo; muitos colonos têm já conseguido pagar suas dividas, e continuo a viver
como taes nas mesmas, ou em diversas fazendas, ou se achao esfo^^; ejrarta^oj
nosto não esteião em estado independente, porque ainda devem, comtudo vivem nem, pro
fidofm^abundância tudoqLnto uecessiBopar» sua -A*"""™ amando
as dividas, ainda que lentamente, com o produeto do café, que colhem de parceria.

,'. 
"""¦ *r*a Y-
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Os colonos que se tem dado melhor no paiz s~o os Allomaes naturaes do Holstein; depois

os Portuguezes, e em ultimo lugar os Suissos. t , * ,
Estes, possuídos da falsa idéa de que o governo imperial, ou o daSuissa, lhes mandará

pagar as dividas, considerão-se em estado provisório; e daqui vem que trabalhão pouco, e$
exigem muito, fazendo questões por qualquer bagatela, ,

-.Os contractos tém sido geralmente cumpridos pelos fazendeiros, e lambem pelos colonos~
âexcepçào de alguns, que não trabalhão quanto podem, e quanto devem.

Por oulro lado, cxceptuando um único fazendeiro, todos os outros tem restituido aos
colonos os juros das quantias emprestadas sem elles pelas municipalidades da Confederação
Helvetica, cessando assim este motivo de queixa, que com razão fazião os colonos suissos.

Esses juros tinhãosido a principio lançados pelos fazendeiros nos contractos dos colonos,
em razão da falta de explicação, que a este respeito devia ter havido por parle da casa im-
portadora. , V »

Posto que a "colonisação actualmente existente em S.Paulo possa sustentar-se, porque a,,
nenhum colono faltão os meios de subsistência, comtudo não se deve esperar que ella ali se
desenvolva tão cedo, em razão do pouco interesse que o café deixa, tendo de consumir-se
metade do seu valor, e ás vezes mais, em gastos de transporte, e outras despezas neces-
sarias, para pô-lo no lugar do mercado.

Desse estado de cousas resulta que os colonos em geral tratão de pequeno numero de pés
de café, preferindo cultivar os gêneros alimentícios, com os quaes abastecem as suas casas
de viveres, e satisfazem outras necessidades; vendendo as sobras, mas não amortisando as
dividas senão com a metade do producto liquido do café.

É porém manifesto que este systema,, pelo motivo exposto, não pude ali offerecer vantagem
aos fazendeiros, cujo interesse consiste só na cultura do café; e por isso não estão em geral
dispostos a receber novos colonos, tendo alguns atè acabado com a colonisação que tinhão.

Da Suissa têm vindo continuadas queixas contra as colônias de S. Paulo. Enumera-las-hei:
l.a Ter sido espancado um colono suisso na fazenda de Elias da Silveira Leite, no muni-

cipio de Piracicaba;
2.a De não ter a casa Vergueiro & C. remettido, por conta dos adiantamentos feitos pelas

municipalidades suissas, o que tem recebido dos colonos;
3.* De ter a mesma casa Vergueiro & C. cobrado 6 % de juro por esses mesmos adiariía-

mentos, quando as municipalidades nada exigião, nem têm recebido.
Ouvido sobre isto o presidente, e a dita casa Vergueiro, não tem sido possível obter so-

lução alguma.
Porém, pelas já citadas informações do commissario do governo, pôde hoje formar-se um

juizo, tanto acerca deste objecto. como de tudo o mais que respeita ás colônias estabelecidas
na província de S. Paulo. ., ¦ -.; 7,;
•¦¦•• ¦¦ ' *¦.'¦•'" Uíl-í J u -H\ ¦. tm :4>ííàB fti&íj- lí-t Q--SÍ) J3í3. f CJ O?u38t]£3T:0 ODÊjBfil
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Colônia Pedro M «PÍ*oii.j iMeuph •íèhmm Mí§&«
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O estado desta colônia é pouco lisongeiro. ' MmmE oil7._âo0fimTolm^too a -/oirffitss
4 Sua população que, ainda no anno passadoy compunhâ-sede;28familias com i37 pessoas,
está reduzida a 16 famílias com 96 pessoas ^havendo alguns emigrado para Montevidéu $Pt
titèsfara Buenos-Ayres, e poucos para Pelota&e Jaguarão^^jJ? pf i#a^$ip^

Qs que continpão vivem çommodamente, tirando proveio da c^jitum
disso, cètiverão no ultimo anno 1,200 saccos de batatasy|lQS; diíQSi#ifeijift0# csiéisâé
3,000" libras de manteiga. . -^:. -^ ^tífmlmM^ i.|kk* < $to#^^
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dolonia Mundo-Novo.
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Esta colônia prospera; e muito mais prosperaria, se o rio dos Sinos desse navegação
frança todo o anno. Sua população é hoje de 1,005 individuos, distribuídos por 182 fogos.

São nacionaes 512, e estrangeiros 493.
Todos os colonos são lavradores, mesmo os que têm algum officio. Os gêneros que mais

cultivão são a canna, o feijão, o milho e o fumo; o mais que plantão é para consumo. No
ultimo anno colbèrão 3,300 saccos de feijão , 8,000 de milho, e 200 arrobas de fumo.

Cada prazo colonial tem 1,500 braças quadradas ; ha porém colonos que só têm meio,
ou um quarto de prazo. ¦ • * siliffi ièÍfp|S^f1í|

Tem 3 serrarias, 4 engenhos de moer canna, 3 de moer grãos, 2 de farinha de mandioca,
e 1 cor tu me.

~i ¦ ' " f 'f. r'.'

¦*# t
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Colônia Mariante.

Pelo relatório de 1859 constava que esta colônia tinha 116 habitantes; mas pelo rela-
torio do presidente da provincia á assembiéa provincial consta que apenas tem 57 colonos,
dos quaes 9 brasileiros.

\i# •*¦;
Colônia dos Conventos.

li I«

Esta colônia, fundada em 1855 por Baptista e Fialho, em terras de sua propriedade, á
margem do rio Taquary, tem excellentes terras, comprehendendo uma área de 22,285,000
braças quadradas. • ;tííuuik - M

O systema é o de venda de prazos de 150,000 braças quadradas, ou de meios prazos de
75,000ditas. u; ,

Sua população é de 188 habitantes, com 35 fogos. São nacionaes 76, Allemães 112 ; ca^
tholicos71, eVangfelicos 117. '

„: T'
V/1»'

No anno ultimo: Uk <iZ'í
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Feijão 10 alqueires,
Milho 20
Batatas 26 wmkm
Trigo 6 »
Favas 6 »
Cevada ©«; <*w.xy

COLHERÃO. '*• *

1,600 alqueires.
3,850

650 »
200 >
180 »

60 »

y k prosperidade da colônia depenlle da faetura de uma estrada na margem direira do Ta-
quài?y / que vá^ extensão de 3 léguas. O porto do Gaste-
lftano, além de favorável á colônia* pódé-o ser igualmente ás de MontfAlveme e Santa Cruz,
logo que hravereste^
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Colônia da Estrella.
Y \

A colônia da Estrella, na fazenda do mesmo nome, foi estabelecida pelo proprietário desta,o coronel Victorino José Ribeiro.
Sua área é de 6,316,134 braças quadradas, divididas em prazos de diversos tamanhos; mas

só tem effectivamenle oecupadas 679,000 braças. _ ..,
Habituo a colônia 192 pessoas, das quaes apenas 20 são estrangeiras.
Os terrenos são da melhor qualidade.

Colônias e presídios militares.

Tendo-se dado nos relatórios dos annos anteriores informações circumstanciadas sobre a
creação, marcha e estado destes estabelecimentos, limitar-me-hei agora a apresentar uma%
resumida noticia do que no ultimo anno tem nelles oceorrido, digno de especial menção; ex-
ceptuando as da provincia do Pará, por falta absoluta de informações.

MARANHÃO.

Colônia de S. Pedro de Alcântara do Gurupy.

O novo director, tenente-coronel Albino Lellis de Moraes Rego, nomeado para esta co-
lonia, ahi chegou em 10 de Julho do anno passado, e no dia seguinte entrou em exercício.

A população da colônia consta de 174 indivíduos, sendo 155 livres, e 1*9 escravos: da-
quelles pertencem 74 ao sexo masculino, e 81 ao feminino; destes, 6 são homens, e 13
mulheres.

Existem 8 edifícios públicos, e 21 particulares, servindo um de quartel, outro de carpin-
taria, e outro oecupado pela ferraria e olaria. . : s,

A obra do cemitério está tocando á sua conclusão, e vai-se dar começo á da capella.
A escola publica de las letras, provida de professor, que foi nomeado, é freqüentada por

30 alumnos; 23 do sexo masculino, e 7 do feminino. ° — - ¦
Possue a colônia um cafezal, um cannaveal, e duas roças para arroz e mandioca; além de

seis lavouras pertencentes a particulares. ^ y
¦•. B.fc ¦ i' il »• í;v

.'Mi'

PERNAMBUCO.

Colônia de Pimenteiras.
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Conta actualmente esta colônia um director, um ajudante, um cirurgião_ um capeIlãor e
um saf gento-escrivão; tem mais um 2o sargento ,8 cabos, 3 anspeçadas e 23 soldados, afora
6 cabos e soldados destacados; juntando-se a este pessoal 42 pessoas de família entre mu-
lheres e filhos, residentes na povoação da colônia com pais algumas f^
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Os edifícios ali existentes sao — i capeua, uni cciiiiwnu whu sua wpuuua, i ut.ni u«
rrecadação, 1 ferraria, i olarias (cm ruínas), uma casa de fazer farinha, e mais 8 envi-
raçadas Além disto, achão-se em construcção 1 enfermaria dc alvenaria, 1 casa para ofli-

'60

A população estabelecida dentro da légua em quadro da demarcação da colônia apresenta
um total de 881 pessoas, sendo 451 varões entre homens e crianças, o 430 mulheres adultas
e crianças: daquelle sexo, são casados 141; e deste, 140. A esta população livre accrescem
apenas 15 escravos de um e outro sexo.

Os edifícios ali existentes são — 1 capella, um cemitério com sua capellinha, 1 casa de
ar
(lriCi
cinas~<é~5 a 6 casas de taipa, pertencentes estas a particulares.

A maior dilliculdade, com que ali se luta nas construcçOes, é a falta de cal, que vai do li-
toral por preço muito alto.

Quanto á vias de communicação, conta a colônia um pontilhão e duas estivas, e possue
2 léguas de estrada à villa do Bonito, 6<á de Água Preta, e 2 á colônia Leopoldina.

Reclama a directoria os seguintes melhoramentos: 1 capella definitiva, 1 quartel e prisão,
1 serraria movida por água, 1 pontilhão sobre o rio Piranga, a demarcação da légua e districto
da colônia, sua subdivisão em lotes; sendo para isso indispensável uma consignação dc di-
nheiro.

Apezar de sua crescida população, não se acha ainda este estabelecimento em eircumstan-
cias de poder dispensar os auxílios do governo, para entrar na lei commum das povoações.
Assim pensa o conselheiro delegado da repartição geral das terras publicas; o qual, em um
esclarecido parecer, dado á presidência da provincia., e que tenho á vista, opina pela impor-
taçao de colonos estrangeiros, que juntamente com nacionaes se estabeleção em terras con-
tiguas á colônia de que trato.

Resta-me mencionar que em 11 de Abril do anno passado começou a funccionar a escola
de primeiras letras, sob a direcção do capellão, que fora encarregado deste magistério.

Sobre o processo instaurado contra o subdirector, de que se deu conta nos relatórios an-
teriores, cabe-me dizer que se acha elle affeclo ao concelho de estado.

A respeito das terras desta colônia, existe pendente unia reclamação dos herdeiros do
barão de Caçapava. . w ¦

ALAGOAS.

Colônia Leopoldina.

Possue esta colônia os seguintes edifícios públicos: o templo collocado no centro da praça
de Pedro II; o cemitério; o quartel, collocado ao Norte da rua Jacuipe; a casa da directoria,
e alguns outros pouco importantes.

O engenheiro incumbido pela presidência da provincia, em Maio do anno passado, de
examinar aquelles edifícios, os achou solidamente construídos.

Para facilitar a passagem sobre o rio Jacuipe, ha duas pontes, sendo uma na praça de
Pedro II, e outra dahi a 2 léguas, junto á serra de S. João; além destas, existe uma outra
ponte na rua dos Presidentes, sobre o riacho Pimenta, afora 5 pontilhões e 18 estivas em
differentes pontos.

As estradas que se dirigem ao Porto-Calvo, e á villa da Imperatriz, continuão em bom
estado, até os pontos indicados no relatório anterior, com pequena differença.

. y;i| ¦:•¦ ¦ :¦! .¦:!¦• -¦'.¦•„.¦• . ,.¦ ...',:> 
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MINAS-GEllAES.

Colônia Urucü.

Não faltão elementos de prosperidade a esta colônia, situada a um quarto de légua pouco
mais ou menos da estrada, entre dous ribeiros, o das Lages e o Urucü, e tendo á sua frente
uma extensa planície.

Em conseqüência dos embaraços, que leve de encontrar o seu definitivo assentamento, não
tem ella senão quatro edifícios públicos de pouca importância; a saber: um grande rancho
de recepção de colonos, uma casa de arrecadação, ouíra em que reside o director, um pu-
chado, que serve para dar commod.o ao escrivão, e aos enfermos, bem como para aquartela-
mento, e para os presos, o a casa do capellãò, onde celebra este provisoriamente os officios
divinos.' Além disto, existem as pequenas moradas dos colonos, e duas casas de negocio, perten-
centes a negociantes da Philadelphia.

A população actual da colônia consta dc 232 indivíduos, dos quaes 129 Portuguezes, e
103 Belgas e llollandezes.

Os Portuguezes, seus primeiros povoadores, prosperão e vivem satisfeitos com suas fa-
milias; sendo mui louvável o seu amor ao trabalho, que tem dado em resultado o desen-
volvimento de suas lavouras, a ponto do produzirem além de suas precisões, e de poderem
manter um pequeno commercio de gêneros de primeira necessidade.

A 30 de Novembro do anno passado oito destes colonos prestarão nas mãos do juiz de
paz de Philadelphia o juramento de fidelidade á Constituição do Império.

Os colonos belgas e hollandezes, depois de reduzidos ao numero acima declarado, pela
sahida de algunsviciosos e descontentes, e achando-se em melhores condições, mostrão-se
satisfeitos, e trabalhão com mais zelo e dedicação. É de esperar que, tendo sido mais favo-
recidos do que aquelles o forão em seus princípios, sigão o seu exemplo, e, como elles, venhão
também a prosperar.

O engenheiro Peletan, encarregado da medição e demarcação dos prazos, concluio este
trabalho; e como as bemfeitorias de uns ficassem coniprehendidas em prazos de outros
colonos, apparecêrão reclamações, sobre as quaes se tem dado as convenientes provi-
dendns. ..¦¦'.. 

* 
. .,

i Constando ao director desta colônia que nenhum terreno mais possuía ella, alem do de
seu perímetro, porhavê-lo demarcado para si a companhia do Mucury: assim o trouxe ao
conhecimento desta repartição, em data de 4 de Janeiro do cbrrente anno; e sendo ouvido a
tal respeito o director daquella companhia, acaba V. Ex. de.resolver que seja autorisado
o da colônia militar a estender esta para o lado do Sul, pelo valle de S. Matheus.

GOYAZ.

A"

PRESÍDIOS.
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Santa Barbara.— Fundado em 7 de Dezembro de 1854, tem uma superfície de 27,000,000
de braças quadradas, das quaes 228,000 estão cultivadas.

A povoação conta 30 fogos, com 163 habitantes. Os gêneros de cultura regular são : café,
mandioca, arroz, milho, feijão, canna e algodão. Tem um engenho de moer canna, e os
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demais officios, quer públicos, quer particulares, permanecem no estadodescripto no anno
findo.

Possue duas pontes, e acha-se outra em construcção.
Pede-se, como melhoramento importante , a abertura da estrada do Norte.

¦v

Santo Antônio.— Creado cm 25 de Novembro.de 1854, tem 96,500,000 braças quadradas,
achando-se cultivadas 280,000.

Sua população divide-se em 39 fogos, contendo 137 habitantes, mais ou menos, além
dos que morão nas proximidades.

Além da ponte de 150 palmos, de que se deu conta no ultimo relatório, acha-se uma
outra em construcção sobre o rio do Ouro, o qual carece ser em parte desobstruído.

Santa Cruz.—Foi creado em 18 de Fevereiro de 1855, e conta hoje 108 pessoas, dislri-
buidas em 31 habitações.

Consta, pelas recentes informações, que exporta elle mensalmente cerca de 500, e importa
sal em quantidade pouco mais ou menos de 2,000 alqueires.

Produz fumo, algodão, mandioca, milho e arroz; e possue 486 cabeças de gado, além do
cavallar e outros.

SantaLeopoldina.— Comprehendeumasuperfíciede31,500,000braças quadradas, achan-
do-se 430 cultivadas, e produzindo mandioca, canna, arroz emilho.

O numero do gado vaccum subio a 151 cabeças.
Necessita de grandes melhoramentos, com especialidade o da navegação, como um de

seus principaes elementos de vida e prosperidade. Já conta 25 casas, e sua população cresceu
até 90 indivíduos., cerca de 30 mais do que se declarou no anno passado.

Monf Alegre.— A superfície total é de 108,000 braças quadradas, tendo apenas 120 em
cultura de mandioca, arroz, milho e canna.

Não consta que sua população tenha tido augmento.
Apezar de ser de recente data, apresenta uma criação de 436 cabeças de gado vaccum;

mais 120 do que no anno anterior.
Commumca-se este presidio com os de Santa Leopoldina, Santo Antônio, Santa Gruz e

Santa Barbara.
É sensível a falta de um capellão.
iAJ

.,.j \.:..\\ -A'.A< l-S l A,A
MATTO-GROSSO, S. PAULO E PARANÁ.

Pouco ou nada tenho a accrescentar ao que se expôz no relatório anterior acerca das co-
lonias militares nestas três províncias.

•iAülH

A dos Dourados, na primeira dellas, creada em 26 de Abril de 1856, ainda não se acha
assentada, por difficuldades e delongas nos trabalhos de explorações para escolha da locali-
dade mais conveniente.

<A do Avanhandava, creada em 23 de Março, de 1858, entre a villa da Constituição, em
S.Paulo, e a da Parnahyba, em Matto-Grosso, não longe da cachoeira daquelle nome, tem
o seu pessoal nomeado, sendo director o capitão Manoel Geraldo do Carmo Barros, ao qual
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se mandou fornecer certos objeclos indispensáveis para a sua fundação, e abonar as quantias
necessárias para etapes, explorações, derrubada e abarracamentos. Não consta, porém,
oflicialmonte, que se tenha já escolhido o lugar mais próprio para o assento da colônia»

*

A de Itapura, na mesma provincia de S. Paulo, creada em 26 de Junho daquelle anno de
1858, deve ter recebido o primeiro impulso ae trabalhos na localidade designada para as-
sentamento de seu estabelecimento; entretanto nenhuma noticia ha do que ahi se tenha feito.

: .

A respeito da de Nossa Senhora de Jataliy, fundada na provincia do Paraná em virtude
do decreto de 2 de Janeiro de 1851, não possue a repartição informações que a orientem
sobre o seu estado actual; apenas consta que, tendo os indios Coroados feito devastações a
uma légua da Cachoeira, o presidente da provincia mandou para ahi 21 praças, para se reu-
nirem ás 24 que já existião no estabelecimento, esperando-se cou. esta providencia conseguir
conter áquelles selvagens. . .

Xí Ií

SANTA CATHARINA.

Colônia Sanla Theresa.
TI:n.

Esta colônia foi creada em 7 de Janeiro de 1854, e acha-se situada a 17 léguas da cidade
de S. José, na margem direita do rio Itajahy, na estrada de Lages.

As informações colhidas depois do ultimo relatório pouco adiantão; consta, porém, que a
superfície da colônia, posta em cultura, è de 148,750 braças quadradas, continuando a pro-
duzir o milho, feijão, mandioca, arroz, trigo, cevada, canna, batatas, e outros gêneros.

Não combinando as ultimas noticias com as mencionadas naquelle relatório, acerca da
sua população, numero de casas, de estabelecimentos agrícolas e industriaes; julgo con-
veniente passa-las em silencio, até que venhão esclarecimentos mais circumstanciados e posi-
tivos.

Colônia Santa Maria.
¦ y ".. • . •* '•\;0:-^r.^ „ >¦.,..• yy y. l\ >»A .:.-A-:í W.

Teve principio em o Io de Julho de 1857 com 11 soldados, e estabelecida definitivamente
no lugar denominado — Morro-Chato —, sobre a estrada de Lages, como filial da de Santa
Theresa, em virtude do art. 2o, càp. Io do regul. desta, approvado por decreto de 13 de Março
de 1858.

Tem 49,500 braças de superfície cultivada, e 241,500 sem cultura. ^
j
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S. PEDRO.
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Esta colônia, que foi creada, como se disse no anno passado, para proteger os habitantes
da Lagôa-Vermelha, continuamente inquietados pelos indios: já tem o seu regulamento* áp-
provado por decreto n. 2504 de 16 de Novembro de 1859, e foi definitivamente fundada em
17 de Fevereiro do mesmo anno.
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A sua população consta de 35 pessoas nacionaes, entrando neste numero 19 praças,
além de 3 famílias estranhas, com 15 indivíduos.

Sua plantação consiste por ora em milho e feijão; e na colônia existem os animaes vaceum
e cavallar, necessários ao respectivo serviço.

Já possue casas de madeira, cobertas de palha, para o director e seu ajudante, escrivão
e capellão; e.bem assim os quartéis, uma casa para deposito, e ferraria, achando-se em
construccão a igreja.

Existem cultivados 27 prazos, e medidos e demarcados 32.
Ao presidente da provincia se ordenou que enviasse para esta colônia as praças do exercito,

que, sendo bem morigeradas, tivessem dado baixa, e desejassem ali fixar-se, abonando-se-
lhes'as etapes e rações do costume.

Catccliese e civilisaçâó dos indígenas.

AMAZONAS.

O presidente desta provincia, em data de 29 de Março do anno passado, officiou ao go-
verno imperial participando que, tendo o capitão Joaquim Firmino Xavier participado lhe que
nas margens do rio Ixiè havião reuniões armadas de indios em não pequeno numero, deter-
minara que partisse o capitão Francisco Gonçalves Pinheiro, commandante do forte de S.
Gabriel, para dispersar semelhantes reuniões, e lhe dera para isso as necessárias provi-
dpneias

Em data de 29 de Maio, porém, de novo officiou, informando ao governo imperial que
o resultado de semelhante expedição demonstrou o nenhum fundamento daquella noticia.

Em conseqüência de perseguições, soffridas pelos indios da parte de pessoas incumbidas
de sua direcção, muitos delles têm-se retirado dos povoados para lugares menos concorridos;
cessando porém a causa de taes retiradas, devem estas cessar.

PARÁ.

.aA' :

Em 22 de Abril do anno passado participou a presidência da provincia o descimento de
487 indios (114 homens, 133 mulherese 240 crianças) da tribu Toconhapé; os quaes, depois
de presenteados, e de haverem alguns recebido o baptismo, retirárão-se para o seu novo
aldeamento no Itapiranga, freguezia de Souzel. «_**»> ,„k

Attendendo aos desejos, que tinhão as tribus Aporahy e Japoruhy, de aldear-se e suo-
metter-se ao governo, e tendo o director dos índios dos rios Passe e Jary feito sciente a pre-
sidencia das boas intenções dessas duas tribus, calculadas em 4,000 almas, determinou o
ministério do império, em 1 de Dezembro do anno passado, que a mesma presidência des-

pendesse até 4:000$ com o aldeamento das mesmas. ¦ ¦ A
Em 22 de Novembro do anno passado participou o novo presidente da província o se-

0111 Ti fP ¦*%

Que Frei Marcello de Santa Catharina de Senna seguira para a missão do alto Xingu, da
aual deu conta em 9 de Agosto, do mesmo anno, declarando que as numerosas tribus desses
lugares desejão mais ou menos abraçar a, civilisaçâó, e submetter-se ás autoridades com-

potentes; sendo porém de lastimar que o mão trato dado por. pessoas, quedevenao ser as

primeiras a chama-los aos usos sociaes, os tem repellido.
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A tribu Jaruna é talvez a mais considerável d'entre tantas que ahi existem; e calcula-se

conter 2,000 almas.
Participou também que o director dos índios dos rios Peru e Jary havia conseguido captar

a benevolência de alguns índios da lribu'Paruary, que habita a parto septentriónal do Ama-
zonas, e que deites se lhe apresentarão dous, que voltarão presenteados e contentes.

É j)ara sentir que o cmego Joaquim Gonçalves de Azevedo, a quem confiou o governo
imperial a fundação da missão do rio Trombetas, ainda se nâo haja apresentado.

Tendo sido baldada a expedição feita a bem do descimento da tribu Parechy para o seu
novo aldeamento, junto á primeira cabeceira do rio Villa-Nova, em conseqüência do estado
de doença do chefe, e de haverem os indios feito plantações, e não poderem abandona-las,
coníiou-se uma nova commissão, tendente ao mesmo fim, ao tenente Gregorio Leão Ro-
drigues.

MARANHÃO.

Existem nesta provincia 15 direcionas parciaes, e as colônias S. Pedro do Pindaré, Januaria
e Leopoldina;

A Ia e 2a* directorias são as do rio Mearim.
Consta a Ia de 7 aldêas de Guajajarás, e 2 de Matteiros; e é uma das mais importantes,

tanto pela boa índole, como pela natural propensão destes indios para o trabalho.
A fundação da nova villa da Barra da Corda, e a abertura de algumas estradas, a elles é

devido.
A 2a, que foi creada para promover o aldeamento dos Caractegés, segundo informa o de-

legado desta repartição, nenhuma utilidade presta.
A 4a, 5a e 6a directorias comprehendem as do rio Grajahú; a 4a conta seis aldêas, e a 6a

quatro.
A 7a, 8a, 9a, 10a e 11a são as do rio Pindaré.
A 3a e 12a são as da comarca da Chapada: aquella conta tres aldêas pacificadas, e o

director ia experimentar um ensaio de colonisação; o esta foi creada com vistas de aldear
os indios Matteiros, que vagão pelas margens do Mearim.

O actual director, Frederico Augusto de Souza, conseguio aldear 42 indios de ambos os
sexos; hoje, porém, existem apenas vinte e tantas pessoas, e é devida esta diminuição de
população ás epidemias dos annos cie 1856e 1857, á falta de recursos, e a máo trata-
mento.

Este estabelecimento foi mudado para as immediações do rio Flores, e acha-se no lugar
denominado — Instans —, á margem do Mearim. W

É mesquinho o produeto da lavoura destes colonos, alguns dos quaes entregão-se á nave-
gação, e mostrão-se apropriados para esse mister.

Na comarca de Vianna existem a 13a e a 14a directorias. Se se conseguir o aldeamento
dos Timbiras, poderá esta ultima prestar bons serviços.

A#l5a está na povoação de S. Miguel, comarca do Rosário.
Além dos alçleamentos propriamente ditos, ha nesta provincia, sustentadas â custa dos

cofres proviuciaes, as colônias seguintes:
'¦¦¦.

' '

;y;

S. Pedro.— A população indígena desta colônia é de 79 almas,
Exerce actualmente o lugar de director o cidadão Marpellfeop çfô Exaltação F^rnandçs, qPfi,

tendo-se retirado para a cidade por molesto, regressou à colônia agi de Dçzembro do $pflLO
passado.
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Januaria —Foi nomeado, para interinamente exercer o lugar de director desta colônia, o
idadão Antônio de Senna Machado, que seguio a seu destino, passando a 15 de Novembrocid

pela colônia S. Pedío.

Leopoldina — O missionário padre Winckler, director desta colônia, retirou-se para a
comarca da Chapada, pelo que nenhuma informação existe a respeitada colônia.

- \

ALAGOAS.

*

Em aviso dc 25 de Fevereiro ultimo ordenou-se á presidência desta província que man-
dasse, com toda a brevidade possível, medir as terras dos Índios, afim de se prevenir a re-
producção de queixas destes, pelas freqüentes invasões de suas terras.

CEARÁ., 

¦•¦¦•

¦ 
*

A presidência, respondendo ao aviso circular de 5 de Setembro ultimo, do ministério do
império, diz não existir catechese, nem hordas de indígenas errantes na província.

BAHIA.

Nada consta a respeito desta província, além do que foi publicado nos relatórios dos annos
passados.

7 -

PERNAMBUCO. ^

Tem esta província 6 aldêas: Escada, Barreiros, Cimbres, Brejo dos Padres, Assumpção e
Santa Maria.

Algumas dellas rendem apenas estrictamente para suas necessidades; outras, porém, mais
favorecidas, produzem muito além de suas necessidades.

Todas ellas reclamão capellas, e professores de primeiras letras.
É de lamentar, entretanto, a falta de um capellão na aldêa do Brejo dos Padres, onde po-

derião catechisar-se as muitas hordas que vagão pelo Serro-Negro, e margens do rio S. Fran-
cisco e da Assumpção.

As repetidas queixas sobre invasões das terras destes aldeamentos provocarão da parte do
governo imperial ordens também repetidas, para que se fizessem avivar os respectivos rumos,
e pôr cobro áquelías invasões, e reivindicar os terrenos usurpados por particulares. Estas
ordens porém, não tiverãojxecução; tendo, finalmente, por officio de 23 de Novembro do
anno passado, declarado o presidente que as nao podia cumprir por falta de engenheiros.

Requisitou-se, pois, do ministério da guerra um engenheiro para este serviço; e, tendo
sido posto á disposição do ministério do império o 2o tenente Henrique José da Silva Quinta-

" nilha, já seguio este para Pernambuco em Fevereiro deste anno; sendo de esperar que,
com o desempenho da commissão de que foi encarregado, se consiga o resultado desejado.
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ESPIRITO-SANTO;
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A 23 de Março dò anno passado apresentarão-se li indios Mutuns, vindos do Hio-Doce,
á presidência da província, e mostrârão-se dispostos a aldear-se.

Dias antes tinhão vindo dous habitantes das margens do Sul, na confluência do Guandu,
e todos, depois de presenteados, retirárao-sè contentes,

A respeito do aldeamento Imperial AíTohsino nada posso acerescentar ao que fica exposto
nos anteriores relatórios.

A 20 de Novembro passado communicou a presidência haver nomeado o missionário Frei
Bento de Bubio para encarregar-se da catechese dos indígenas,que vivem errantes pelas
margens dos rios Doce o Guandu, ímreaudo-lho o vencimento dc 600$ annualmenle. Foi
approvada essa (lelihoraoão pelo governo imperial.

GOYAZ,

Os aldeamenlos existentes são 5; a saber:

Pedro III do Carretüo.— Eslá fundado á margem do rio do mesmo nome, 22 léguas ao
Norte da capital da província. Exerce o lugar dc diroctor João Leite Ortiz, debaixo de cujas
ordens immediatas serve o índio José de Aguiar.

Vivem confundidos com a massa An população assim os poucos indios primitivos, como os
seus descendentes. Ç^ [\K\V{:U.V

S.Joaquim de Jamimlm—Existe este aldeamento no território de Salinas, a poucas léguas
da parochia de CriXcás. Exerce interinamente o emprego de director o missionário Frei Segis-
mundo Taggia; e o de professor de primeiras letras José Maria Marques.

Possue três edifícios públicos, esãb a capella, a escola de primeiras letras, e uma officina de
ferreiro ; os dous primeiros têm sido auxiliados pelos cofres provinciaes, e o terceiro pelos
geraes>

Empregão-se seus habitantes em mui limitada cultura dos gêneros alimentícios, na caça e
na pesca.'

Algumas mulheres empregão-se em tecer algodão. .,

Pedro Ajfonso.— Estâ situado duas léguas abaixo da povoação do Sonno. Seu director é o
missionário Frei RaphaeV de Taggia; e serve de professor de primeiras letras Manoel da Silva
Rodrigues Brasileiro. -

Tem três edifícios, a capella, a escola de primeiras letras, e uma officina de ferreiro; os dous
primeiros têm sido auxiliados pelos cofres provinciaes, o-ultimo pelos geraes.

Além dos Carahós, consta, taftibem a sua população de indios Caracatiz, e Canellas.

~ Theresa Christina — Acha-se sobre a margem direita do rio Tocantins, 12 léguas acima
yda povoação de Pedro Affonso.

Possue uma capella, que tem sido construída á expensas dos particulares e dos cofres pro-
vinciaes. Seus habitantes cultivão os gêneros alimentícios, com especialidade o milho; e
vendem as sobras aos navegantes do Tocantins, aos quaes preslão bons serviços como re-
pieírós.,;- i^>u»«>*í! '*'- ¦ 
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Boa-Visla.— Existe na extrema da península formada pelo Araguay e pelo Tocantins.
Exerce interinamente o lugar de director o missionário Frei Francisco do Monte de S. Vido.
Os indios Pinagès, e Gratahüs, que o habitão, cultivão os gêneros alimentícios, cação e pescão.

Quanto a outras informações acerca destes 5 aldeamentos, refiro-me ao que foi dito no re-
latorio do anno passado.

Tribm selvagens.

Os indios Caiapós, de boa indole, forão os habitantes da extincta aldèa de S. J.osè dos

O novo aideamento, autorisado pelo aviso de 6 de Outubro ultimo, deve ser fundado nas
proximidades do rio do nome desta tribu.

São também de boa índole os Chavantes. O seu aldeamento projeclado deve ser fundado
nas cabeceiras do rio Thosouros, sendo sua actual habitação;'« margem esquerda do Araguay,
defronte das cabeceiras do rio Peixe.

Os indios Canoeiros, porém, são essencialmente bellicosos, vivem quasi sempre em de-
predações, é têm praticado assassinatos; sendo por isso muito mais difficil chama-los á
civilisação.

Além das tribus mencionadas, existem nos territórios banhados pelo Araguay até as di-
visas septentrionaes da provincia, numerosas aldêas de indios selvagens, de varias nações.

Não se pôde exactamente determinar, nem o numero de almas que as compõem, posto se
calcule em 25,000 pouco mais ou menos, nem as divisões territoriaes, por falta de estabele-
cimentos fixos, em sertões tão pouco conhecidos.

O padre Armando Antônio Martins, missionário nomeado para catechisar os indios
Caiapós, foi dispensado pelo governo* imperial, por haver dado provas de incapacidade
para esse fim.

Em data de 20 de Setembro autorisou-se o presidente da provincia de Goyaz a organisar
as duas companhias de pedestres, de que trata a lei de 14 do mesmo mez no art. 7o, § 5o,
para defesa dos habitantes civilisados das diversas aldêas, que erão assaltadas por tribus
selvagens. .

s. PAULO.

De um mappa organisado pelo director geral dos indios, em 23 de Março de 1860, se
vê que o aideamento de S. João Baptista contava 200 almas, sendo 80 homens e 120
mulheres; o de S. Sebastião do Pirajú, 70, sendo 31 homens e 39 mulheres; e o de
Itarery, 16, sendo 7 homens e 9 mulheres.

Informa o missionário deste aldeamento que entre os indios se nota considerável me-
lhoramento de costumes, e mais inclinação para o trabalho ; e que no aldeamento de Itarery
proseguião também os indígenas em hábitos pacíficos, ora empregando-se nos trabalhos das
suas próprias lavouras, ora alugando-se aos moradores vizinhos já como trabalhadores
ruraes, já como remadores.

W

MATTO-GROSSO. yjr'

O presidente desta provincia communicou ao governo imperial que mandara pagar ao
missionário Frei Maríano de Bagnaia, director da aldêa do Bom-Conselho, o que se lhe
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estivesse devendo de atrasados em seus vencimentos. É este urn dos mais desvelados missio-
narios que tem existido entre nós.

Não ha noticia alguma mais a respeito da catechese nesta provincia; continuando a sub-
sistir as 5 aldêas mencionadas no ultimo relatório.

Ha muitas tribus errantes pelos bosques, das quaes é*a mais notável e mais terrível a
dos Coroados.

Todas estas tribus, porém, são propensas â civilisação, que, á falta de missionários, não
se lhes pôde proporcionar convenientemente.

MINAS-GERAES.

O presidente desta provincia em 26 de Março do anno passado pedio ao governo im-
perial providencias, que forão dadas, a respeito dos indios da aldeado Manhaassú, aquém
falta vão niantimenlos, roupas, remédios e todos os essenciaesutensís.

Em 12 de Maio do mesmo anno participou o vice-presidente que o empreiteiro da es-
Irada entre Joanezia e o Pontal da Barra fizera-o sabedor de que a 5 de Fevereiro um
indio do Norte asseverára-lhe que vinha da parte de muitos outros, com o fim de declarar
que se achavão dispostos a aldear-se na freguezia de Joanezia; e que noventa e tantos Gi-
poroks, tendo feito pazes com os Nakncnuks, e estando asylados nas margens do Suassuhy,
nutrião as mesmas disposições.

PARANÁ.

S. Pedro de Alcançara.

O estado do aldeamento de S. Pedro de Alcântara não è tão lisongeiro como promettia
o anno passado: seus rendimentos não dão para suas despezas; e tudo isso, segundo as
informações recebidas, é devido ao pouco zelo de seus empregados.

Nossa Senhora do Lorêto do Pirapò.
.- ..';''.''-

Este aldeamento conta os seguintes edifícios: uma olaria com duas moradas de caga para
o forno, uma igreja com 32 palmos de frente e 50 de fundo, e quatro casas para em pre-
gados, sendo todos estes edifícios cobertos de telhas fabricadas na aldêa.NAchão-se em construcçao a casa do director, e um armazém na barra do Pirapó.

Fizerão-se derrubadas para o traço da aldêa, que foi incumbido ao engenheiro Eliot, e já
se acha tirada a planta.

A extensão traçada é, por emquanto, uma légua de comprido e 600 braças de largo;
traçàrão-se 5 ruas naquella extensão, e outras tantas na largura, todas ellas com 80 palmos
de largo.

Além desses trabalhos, ha os dous roçados para plantações, e grande quantidade de milho,
feijão, e de todos os gêneros alimentícios semeados.

Os indios, que povôao esta aldèa, erão 215 sob o commando do cacique Very, e 48 sob
o de Conda; o director actual conseguio chamar ao grêmio da civilisação mais 8, e esperava
ainda 40. ^* ¦ f :' "•:: ->"-<'¦* ?n >*• "-^^'M* ntfAiomnA
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Aldeamnto de S. Jeronymo,
.... ... . .. 

:¦ .¦..¦¦';.

Tendo atróàrecido grande numero do Índios Coroados, já nos campos das fazendas da
Fortaleza, ia na fazenda de S. .Icronymo, pertencente ao barão de Anlmuna, onde com-
metSo alguns roubos á mão armada, já pelas colônias do Jatahy e Pirapó; c reconhe-

ndo-se que esses selvagens, acossados pela fome, vinhão 
^^^^^^

a «ente civilisada, tornava-se da maior conveniência formar-se um aldumcnlo ondo. se
nude sen. elles aglomerar. Em tal conjunclura quiz o referido barão de Anton.na dar mais
Uma prova do seu patriotismo, offerecendo gratuitamente para este fim , ao Estado . aquella

SttFo?lS^ e 
nesta repartição se lavrou a 21 de Junho do anno passado o

respectivo termo de cessão, ficando nella comprehendidas 6 léguas quadradas, entre os
campos da Fortaleza e as colônias do Jatahy, com todas as bemfe.tor.as o, instrumentos exis-

tentes na dita fazenda. * m
•\eradeceu-se ao doador a. sua cessão; e por aviso de 27 do mesmo mez de Junho se re-

metteu cópia do termo á presidência do Paraná, ordenando-se que gu.ando-se pelas ms-
ruecões de 25 de Abril de 1857, fundasse nas terras cedidas um aldeamento, que se de-
n°mkw 

recomSlque, emquanto não aparecesse missionário para a aldèa, nomeasse

director interino o sertanista Joaquim Francisco Lopes, homem muito habi nado a lidar com
osselvaUns e que iàtém prestado importantes serviços ácatechese; dando-se-lheporaju-
Inl João Henrique Ehot, o qual, por ser hábil piloto, pode encarregar-se de quaesquer
tebalhos de medições, e levantamento de plantas. O missionário Frei Mathias de Gênova,
actualmente residente na cidade de Castro, deverá ir de tres cm tres mezes exercer as func-

ções do seu ministério no novo aldeamento, para onde havião de destacar também 12 praças,
nreferindo-se as casadas, e distribuindo-se um lote de terras a cada uma.

Igualmente se mandarão fornecer ao direclor instrumentos agrícolas para dar aos mdios,
e algumas bestas para transporte dos gêneros.

O director interino do estabelecimento do Pirapó \ que tem servido dignamente, pro-
põe-se, sem prejuízo do aldeamento referido, a formar outro em Santa Isabel, fornecendo o
mantimento necessário para um anno. . i ,i„

Os indígenas errantes destes lugares ameação a cada instante os direitos de propriedade,
e até mesmo a vida dos habitantes civilisados. Àltendendo a este estado de cousas.o governo
imperial, por aviso de 14 de Outubro de 1858, mandou aopresidenie do Paraná que pro-
videnciasse sobre a creação de um-aldeamento dos índios que praticavão hostilidades contra

os habitantes de Palmas e Guarapuava; e que, por intermédio do cidadão Joaquim Anionio
de Moraes Dutra, os convencesse a retirarem-se da vida nômada. Forao reiteradas aquellas
0I>Entre 

os Índios do aldeamento de Palmas nesta provincia, e os de Nonohay na provincia
de S.Pedro, derão-sealgumas desintclligencias, que podião ter trazido comsigo mui serias
conseqüências. . , . i kJ$ ,„_,.,„

Em Junho do anno passado um dos índios de Nonohay, servindo de peão em uma tropa
aue seguia para o Paraná, foi assassinado pelos da tribu Conda, estabelecida em Palmas

Persuadirão-se os amigos do assassinado que esta morte fora 'perpetrada 
por mandado

do cacique Jacintho, e matárão-no na primeira oceasião que ti verno.
Para a seu turno vingarem esta offensa, marcharão os índios de Palmas, capitaneados pelo

caciaue Victorino Conda, pai daquelle Jacintho, e pelo cacique Vetry, contra os de Nonohay;

e foi precisa toda a prudência dos presidentes das duas provincias para evitar, como feliz-

mente se conséguio, o conflicto entre as duas tribus. oí
I. 2
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Sendo porém de recear a repetição de novas hostilidades, cm conseqüência da inimizade
existente entre os indios das duas aldeas, resolveu a presidência do Paraná, com appro-
vàçãò Üo governo imperial, remover os tle Palmas para os campos do Xagü.

Em officio de 7 de Dezembro ultimo já esta presidência commnnicava que em breve
estaria effectuada a mudança, havendo fundada esperança de que cessassem para sempre
aquellas lulas; o requisitando por essa oceasião um missionário para o novo aldeamento,
infelizmente nenhum havia, que se lhe pudesse mandar. *

. Em officio (le 22 de Fevereiro ultimo communicou o delegado do director geral das terras
publicas, que, levados pelo serlanista Joaquim Francisco Lopes, tinhão chegado á capital
3ü indios Coroados, a quem o presidente da provincia mandou distribuir brindes; mas
que, pela sua má índole, apezar do pequeno numero, dentro dc poucas horas puzerão a
população da capital em .sobresalto.

Entravão pelas casas, e querião levar comsigo quanto viíio. Sua propensão ao roubo e
ao assassinato, e seu aterro á vida nômada, fazem crer ao dito delegado que será ex-
treinamento diíTicil a reducção delles, sem que todavia se deixe de fazer esforços para ca-
techisa-los.

S. PEDRO DO SUL.

Da provincia de S. Pedro ha falta de noticias circumstanciadas a respeito desta ma-
teria.

Por aviso de 17 de Abril de 1858 foi autorisado o presidente a crear um aldeamento
próximo á freguezia da Lagòa-Vermelha , com o íim de promover a catechese de um grande
numero de selvagens, que por ahi vagavão , e ameaçavão os direitos dos habitantes daquella
freguezia.

tftf í ¦¦ - 1 t

Aldeamento de S. Nicoláo.

Em 1771 foi fundado pelo governador José Marcolino de Figueiredo.
Está situado entre a cidade do Rio-Pardo e Arroio do Coutlo, local alto, com condições

sanitárias.
Seus limites são: ao Norte, o Arroio do Coufcto; ao Sul, a Barra-Vermelha.; a Leste,

a estrada da villa de S. Manoel; e a Oeste, o Rio-Pardo. ,
Sua extensão é de 3,078,900 braças quadradas, pouco mais ou menos.
O terreno cultivado consta de 52 cercados pertencentes aos indios, e 16 chácaras par-

ticulares,
Sua população é de 205 almas, das quaes 118 pertencem ao sexo feminino.
É sensivel a falta de um sacerdote neste lugar. ,, 7;*
Fallecêrâo 9 pessoas no anno passado neste aldeamento, e nascerão 6.
Retirárão-se do aldeamento 7 pessoas. Sua producçâo é pequena.

k \:J

Limites entre provincias.
¦;:;.:.::':¦..:?•

Acha-se terminada a commissao de limites entre as provincias do Rio de Janeiro e S. Paulo,
confiada ao coronel Galdino Justiniano da Silva Pimentel; o qual, em resultado de seus tra-
balhos, apresentou uma planta e memória descriptiva do território por elle percorrido e exa-
minado sobre a linha divisória, comprehendendo os terrenos adjacentes.

1. 2
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Já tive a honra de informar com o meu parecer acerca desses trabalhos, em data dc 25 de
Novembrodo anno proxi.no passado, e então tomei a liberdade dc expor com franqueza á
V Ex a minha opinião quanto á convénienéia e:vanlagens dc um dos projectos aprescn-
tados pelo sobredito commissario, e que tende a annexar á província do Rio de Jane.ro uma
nirio de território da de S. Paulo. , _ ,

Dependendo norém nma deliberação tão importante como esta da intervenção do cprpo
l<mMWfmhmm}\â%syQào presente às câmaras respectivas, para ser este
assumpto tomado na consideração$mty. (j ||}.8f Hb

, * Orçamento./ j

fmã orçada para o anno üüÜ&WWWèi!^Í862 é de; \..™ 1.194:240*000';

E para o exercício de 1860 a 1861 foi de .,;.*  U61:440$000

ComDarado o que se pede agora com a quantia pedida para o exercício de 1860 a 1861,
resulta a differença para menos de Rs. 167:200$, proveniente do projecto de extmeção de,
dez delegacias, da limitação nos trabalhos de medição das terras publicas, e da reducçao

%or contaXcredito especial de Rs. 6,000:000*, aberto por decreto n. 885 de 4 de Ou-
tubro de 1856, tem-se disposto até hoje daquantia de Rs. 1,210:417$377, segundo a de-
monstração do mappa junto. . . . _

O resto deste credito está sujeito á compromissos do governo imperial com a Associação,{>
Central de Colonisação, ecom a Associação de Colonisação em Pernambuco, Parahyba e
Alagoas, bem como ás despezas resultantes da execução das instrucções de 18 de Novembro
de 1858. t. / M Wdíj í

O prazo de tres annos, dentro do qual o governo imperial podia dispor deste credito,
expirou em Outubro ultimo; não obstante, ouvida a secção do conselho de estado dos ne-.
gocioiMWmfierio, resolveu S. M. o Imperador que pelo mesmo credito se fosse satisfazendo"
todas as despezas autorisadas durante aquelle prazo. Nesta conformidade officiou-se ao mi-
nisterio da fazenda em data de 23 de Novembro do anno próximo passado.

Termino aqui o presente relatório dos: négefeibs que têm corrido por esta repartição, es-
perando que V. Ex. relevará quaesquer lacunas e imperfeições, que dificilmente se podem
evitar em trabalhos desta ordem, dependentes em ..grande pajrte de informações apàliares^
qul^ffl^flral ou chegão mui tarde, sendo muitas^ íhcòmípiéfâs; ou pouco sátisfactorias.

W^l%àB a V. Ex.
¦ mmmm^ das terras publicas, em 31 de m^^^^^^it-

PfFpíEW^Sr. conselheiro João <% Almeida Pereira Filho, ministro e secretario de estado
dos^negocios4fe-Império. -.

O director geral, Manoel Felizardo, de Souza e MíMAs^i^

,®lmãmm&h wtmvmM °>»w^f^g|gy^g /m^m-lmã^ <>
' 

.! .
3iiü|M».w£j'iÍiii'"irfr-irrr' ^.^¦^/i.i^M.^wHi^^rfwiiM^
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N. 1.

Despeza que provavelmente se fará no anno financeiro
de 1861 a 1862.

TABELLA N. 1.

Com o pessoal e material da repartição geral das terras publicas. ... . . 25:400^000

- 4

TABELLA N. 2.
U\HH I 

-yiy:-.:'-

'•«*',. • ( í j ... i I

Com as delegacias nas províncias. . . • . . . .'"•.' ... . . 46:500$í)00

TABELLA N. 3.
Jjil y' ¦"• kfàft-

Com a medição e demarcação de terras. . .......... . 184:000$000
' Y YY :.'¦•.,' '. . • -. £. f. hl *f.-4" <•* '«¦,%*; ' -".' ' YY.

TABELLA N. 4.

Com os juizes commissarios nas províncias . . ... . 
'. 

. . . . 30:000#000

TABELLA N. 5. '
*

Com aintroducção e estabelecimento de colonos. . . . . .... . 628:340í>000
~9Í4T_40JiiOOO

CcÉ as colônias militares .  . . ... . 200:000#000
Com a catechese e civilisação dos índios  . . . 80:000^000

Rs. , . . . . 1,194:240^000
'X 

iii i

»

Repartição geral das terras publicas, em 31 de Março de 1860.
i*;:.'A ¦ ¦

7#>'>

O official-maior, Bernardo Auguato Nascente* d'A lambuja.
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TABELIi
*<*

¦

m^Mb-ZWW AP***-
v . *. . ¦

íl[J

Director geral • • • * •¦•••.• ,,,*(,v^t * '

Fiscal , * 'j*j 
\,-*

Oflicial-maior . - •. . 4. .* <r .

Dous officiaes a 2 v400$QQO » .ofmnsfoiO

Quatro suntoucnsG^ ^ \» • • • •

Porteiro. . • oeo^eCKhí • oteífôfaO* •• ' 
/ 

' #

Continuo . • séoij$009> • • * VV-VlVíâ í
Expediente da secretaria, impressões e objectos para desenho.

Despezas miúdas, incluindo um servente . . .. . * *
mm-'i!h __.!• Rs

Ordenado 4:000*000
2:400*000
3:200*000
4:800*000 :. ^

»• 4-800*000 v .,.;.
1:000*000
600*000 20:800*000
4:000*000 '

600*000 4:600*000
— ii .ii l ¦ ¦"« li 1.11 ¦ ¦ ' '¦ !¦ «iiriii "..,. '

25:400*000
—w»»—mim — _¦_>_—i—m

Repartição geral das terras publicas, em 31 de Março de 4860.

¦ ¦
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1 ' • r. .>.. * *<í» r,- »
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OQtMG^-i

^Cíf òfficial-Tnaioi', Bernardo Augusto Naaeentes «r l/ftmfnija.
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DELEGACIAS NAS PROVÍNCIAS.

1! I
Alagoas. . Vr Y ;¦¦;. fe'íDglOtoSIttl

«n * f

- • • ' * . * - * íptíl

Delegado . . . '. . . . . . . . . . Ordenado lM0S^-*m-ümmtt
Piscai. . . . . 

*..-... 
Gratific?^

Officiai. . . . . . . Y . . . :. . . Ordenado 1:000$000 .oitôfio?
Amanuense. ... . - . .". . . ". 600$000 • '6úfíp&u<

Porteiro archivista. . . /-.' .'lcíiíííííb.íí*..BifiqáóJoa[tfó-í>>at*osa9^qft8OOí&O0Q,.,"^-ftbe-l^^éqiy
.Expediente. Y.:'. . . . . . . ». . v. ;;.(&!_. wsé rui.''^OO^ODO^^bMi;

Despezas miúdas
**...*f .|,y».

• « . !»»". S.-frV-^sl _'

fl 120*000 _:72Ò#ÈWO
M

l :.'>' y 
"¦

HK^ií..?i

oOÍ.H ?jli ixj'
11» I

.11; fgs .aiioíldoq aCTi#.?j.í> lniDv; ãS&if&aaJI
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Delegado .^^u.A-íi^wiftMkr»
Fiscal . .
Officiai . .
Amanuense.
Porteiro archivista . Y,

Expediente . .
Despezas miudâs |ü

"¦ ."- -, f .- '/!¦'¦. -i ?7 '.,.

j« ,Vf tjPf jf-',*,' " 4*

I^f 32*áS J; "oI»*í*íi2?sJrdenado ,2:000*000
Gratific. 300*000
Ordenado 1:200*000

600*000
800$000

. . 300*000
' 120*000 v\ 5:320*000

#..

•¦-... - .,.^Si-y.y

Espirito-Santo.
''. 

. ,\V,V; -; V:

V.Vyi

- 
¦'• 

••¦¦¦: 
•.

,..«...

vi1. * -•

'' VÍ ¦¦^;'í,í.í..^í .,

Delegado
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Matto-Grosso-

Delegado. . .0O(N£OO8:f
Fiscal. . ^ . oooçOOS •
Amanuense serviria ^porteir

Aluguel de casa ^ .
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Despezas miúdas--oOíí •
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ransporte. 32:540*000
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Repartição gefcátdâs terras publicaé5, em 31 de Março de 1860.
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TAItBLtA m«
i

.aHQMÇftWEi DEMARCAÇÃO DE TERRAS/

Uma turma de agfimensdres n#fiildó (termo médio) 500 braças correntes por dia,
e trabalhando 25 dias em cada mez, regulando a preço de 100 rs. por braça
corrente, entíknÉJ^tóèste calculo toda a despeza a fazer-se com o pessoal da
inspectoria, ls:0ü0$000, sendo' quatro turmas tí0:000W00. ':-

«iíttoõ^-seamedipõicihtrês provincias . .'• . ..... ;':. . I80:0005í000
Concerto de instrumentos efompra de mais alguns 4:000$000

ooo^ouo 
,mmmX eboifl Wàl :8 y -.--Rs^v*' . . V! 184:000^00
-miiiM 9 08801O-ollsM

O0Oi?(K)O:üC - . x ,

Repartição geral das terras publicas, em 31 de Março de 1860.

0 efficial-maior, Bernardo Auguate Naicente* irAzambiija.
¦»,
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TABULA ? ft *4.

JUIZES COMMISSARIOS .NAS! PROVÍNCIAS.

Ao engenheiro juiz commissario, quando nao empregado effectivament^t wimã&iimty 9b shiioj smXS
nas operações de legitimação e revalidaçãp, a gratificação mensal ma è# 55 obítórifedml a
de i50?MK)O .Vk |< «íi •*: • •ebúi (-ta-itea *4:800»000l'í19 .alflarw»

A um agrimensor, quando nâo empregado effectivamente nas opera- fOíH)80ÓO*8l ffinoto9qafli.
v, ções, a gratificação mensal de 100?íOOO. ...... . *¦. %e-rt l:200&00a fiea-obttsto.wií

msfflBiladf ob otmiio

Nas provincias de Santa Catharina, Paraná, S. Paulo, Rio de Janeiro,
Espirito-Santo, Bahia, Pará, Amazonas, Matto-Grosso e Minas-
deraes •••• ••••• ••••,• « •

3
3:000#000

30:Q0p»ppa¦«•_ '»y/» ¦ ?'V

I 7 ít. 
"_» 

.*;. ;Lf' ,>ioiIdíff*i esneTasfe \im% òmhm%H.

Repartição geral das terr.as publicas, em 31 de Março de 18(50.
V • " J 7 \.»" ....

,7 .7.7.7--:^ 7:7 •rf4,Kf.4^^t#iM *»tt*«fiw& €*fr$#?frisfl /lofeítt-Isfriüe ;0

0 official-maior, Bernardo Auguato Nascente* d'Azaiiibnl**
*
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INTRÔtfUCGÃO É ESTABELECIMENTO DE COLONOS.
tnq<p >mulnm fzmí-mq ê éhh m -'hfiül • ¦ ;:• ' *j •-;

... ..._.,. Companhia do Ruhlsmo
lp;#jh£ 8£0 • ¦ . íjj ......

Centrados de 1 8 de Julho e 17 de Outubro de 1859 :
Subvenção por introducção de 180 colonos. . • A • • • • 7:S2
Sacerdote  6WÜÜU

%

m« 1 ti" ft t j'

Sociedade colonisadora de 1849 em Hamburgo.
Atlr

Hbvençao
Contracto de 1 de Julho de 1859:*

por introducção de 5Ô0 colonos
Dita de 3:000*000 mensaes
Medição de terras • • • • • f • ¦

Construcção da estrada de Joinville á Coritiba . . . •

Conclusão da igreja catholica e da casa de oração protestante .

Empresa Rheingantz.

Contractos de30deDezembrode 1856 e 18 de Dezembro de 1857:

Subvenção por introducção de 288 colonos.......

U. í->WC* P
t 4

21:660*000
36:000*000
4:000*000

36:000*000
9:600*000

Empresa do

Contracto de 30 de Agosto de 1858:

Empréstimo. . . . • • • • • •

Jeqnitinhonha

• . • • • • .. • • •

Companhia Anglo-Luso-Brasüeira.

Subvenção por transporte de colonos . • • •

Custeio das colônias a cargo do governo geral, a saber:
3 na provincia do Espirito-Santo.

Paraná.
Santa Catharina.

». S. Paulo.

8 colônias, termo médio, a* 30:000*000
'''¦'¦
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8:400*000
« " *.-A
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107:260*000

7:680*000

25:000*000

30:000*000

240:000*000

418:340*000
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8Í
Transporte. . • 418:340»000

Transporte de colonos para os estabelecimentos colontaes • • 80:000^000
Abertura de estradas e preparos de terras, para estabelecimentos de novas

colônias. #••.,¦»•••• 120:000#000
Despeza com os membros e mais empregados da commissão de que fjjffáffâ

re.gulamento do 1° de Maio de 1858, na corte e províncias marítimas appro^
ximadamente -*.-•.*• i •••* •  10.000J&000

Rs. .... . 628:340*000
êíiHl §h oictoJíj Cl d iuíhã abfà'WvM:>úiuM '

^. , ,. _ ?hy:^'7 '* »081 *b -'»tò":nk'Wai loq ôíijnevá;-:*
. -¦ ^obl»;£MIV

Repartição geral das terras publicas, em 31 de Março de 1860.

aV

f - • ' I. •

\ ''y w m !-n rçft iííi^í -«li iviH\u\>.nt'^tr\ nW^Wrín?*.
...-.- ¦. 

' '

O official-maior, Bernardo Augusto Nascente* d\iMMu*uJa.
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N. 2.
1 %

Mappa do registro das terras possuídas.
^fmX^^wm^,mm*>a*^^wmmmmmmmmmummmm.m.

-'ItOVIVlAS.

Amazonas......

Pará

Maranhão

Ceará,

Piauhy ..

Rio-Grande do Norte. .

Parahyba

Pernambuco

Alagoas. . . . . . _

Sergipe. ......

Rio de Janeiro . . . ,

m« .«iimi.i

Goyaz . '• ' •

S. Paulo . .... .

Paraná

Santa Cátharina. . . .

S. Pedro ... . . .
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33:250*000
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25:825*000

16:650*000

9:400*000

11:725*000

52:100*000

9:700*000

825*000

8:475*000

• »¦;.".¦ .

17:275*000

185:228*000

i

SR

75*000

475*000

550*000

1:650*000

825*000

775*000

400*000

1:775*000

6:525*000 _

Ma_M-l---«-W-5_M£EM»BIMBCT '

Repartição geral das terras publicas, em 31 de Março de 1860.
-

O oflicial-maior, Beriiarcio Augusto Nascentes d'A__ainl>iiJa,
1. 2 u ;*-V-
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H. 3.
Mappa dos estrangeiros entrados em 1859 eoin animo

de residirem no Império.
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NACIONALIDADES PROFISSÕES RELIGIÃO

-<

Províncias o 9 «? *¦¦.-.* 2 ^ á £H B a í § 5 s $
1 « fl I | il § i

Io 

^ u *b et?

Corte 12,650 8,329 749 3,572 855 1,793 7,804

Pernambuco. .-...• 332 287 5 40 20 114 187 302 26

Pará , . 217 214 . - - 45 81 82 216 1

Bahia 1,165 285 3 .877 35 173 888 868 177

Alagoas  49 49 ..... 24 ... 25 49 . . .

S.Pedro 3,081 . . . 2,235 846 9 ..... 93 . . .

Espirito-Santo .... 577  577 577 303 274

Santa Catharina. . . . 1,872 43 . , . 1,578 254 4 31 678 480

Paraná. ...... 303 135 53 115 11 164 110 207 71

S. Paulo ...... 120 ... 120

19,695 9,342 3,165 7,188 1,830 2,333 9,127 2,716 1,029^

^ZTIl_^jj||lJM««aJ»M»."".|'ll'lTM7IITm«nil~«'«» »W»lllr...1„««i. 
^unai

De uma estatística remettida pelo cônsul do Brasil em Hamburgo consta que durante o anno de
1859 emigrarão de Hamburgo, Bremen, Antuérpia e Havre 2,999 colonos para o Brasil.

Repartição geral das terras publicas, 31 de Março de 1860.

O official-maior, Bernardo Augusto Nascentes d'A.eamlmja.
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H. 4.
Destino quo tiverito om 2Mi colonos vindos tio Hueury no decurso dos

mezes do Marco ató Junho do anuo passado, © tratado* nesta .corte
por ordem do governo imperial.

.'«IIMUMMWM

NAVIOS ESI QUE VIEHlO lt,\ EUROPA.

Chrisliansund

Elise

AUclD.il . .. ••••» .

Gezina Gertruida

Sophie .........

Elite

Teutonia

Eugénie

César *
... .....

Capiberibe.

Jason • • « .... .

?

——«anapancaa—ma— ¦bwmb—— «rtiin-mna»

Lahore 

Jenny * ......... 7

o W
- Cfi <
5 3 JL5 ft. O
(AJ H

(tf2-

120

39

2

3

1

2

5

3

7

7

202

O

CJ

te

21

4

• 1

1

5

...

...

a

...

...

»t *

1

1

34

</5o u
3 tf
i-» «o

CS -f.
te ür.

4

35

3

• » •

... -

...

. . .

* . •

5

5

58

Vi
<

<

8
H
c/3
O
O.

w
e/D
O

• . •

» • •

...

t • •

...

...

...

• . .

. . •

...

. . .

2

TOTAL

144

47

36

11

12

2

4

1

2

5

3

13

13

296

Os navios marcados com * trouxerão colonos por conta da Associação Central de Colonisação ; os
outros, como o Christiamund, Elise, Sophie e Teutonia, por conta da companhia do Mucury. Destes
colonos sâo 213 allemães, 81 francezes, 5 belgas, 14 hollándezes, 8 suissos e 5 portuguezes.

Repartição geral das teimas publicas, em 31 de Março de 1860.
O official-maior, Bernardo Augusto Nascentes cl'Azantfjuja.
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colonas u província de s. paulo.
**

Relatórios do conmHssario do governo, o Dr. Sebastião
Machado Nunes.

ISl-e Kx1" Sr.

Tenho a honra de communicar a V. Ex. que, em observância do aviso de 29 de Novembro do anno
próximo passado do ministério a cargo de V. Ex., dirigi-me aos municípios do Amparo, Campinas,
Limeira, llio-Claro, Constituição, Capivary, e Jundiahy da provincia de S. Paulo, e por ahi visitei
os estabelecimentos coloniaes, de que tive noticia, em numero de 29, comprehendendo em sua
totalidade 3,543 indivíduos; e agora venho expor a V. Ex. o estado em que achei os referidos
estabelecimentos, e ministrar-lhe as informações, que me forão exigidas pelo citado aviso.

Uma boa parte dos colonos, que têm sido importados para a provincia de S. Paulo, contractados
pelo systema de parceria, tem já conseguido pagar suas dividas: alguns se conservão nas mesmas
fazendas, ou se têm passado a diversas, continuando a viver como colonos pelos mesmos
contractos, ou por outros de locação de serviços, e muitos se achão estabelecidos nas povoações, ou
nas proximidades dellas, com diversas industrias, ou como proprietários de pequenas porções
de terra, que cultivãp por sua conta.

Os outros colonos, posto que não se achem em estado independente porque ainda não puderão
pagar suas dividas, vivem comtudo folgadamente produzindo quanto é necessário para sua subsisten-
cia; e vão amortisando os seus débitos, ainda que lentamente em grande parte, com o produeto
do café, que colhem de parceria; alguns mesmo, e não poucos, que estão em condições favo-
raveis, por serem bons trabalhadores, e terem filhos que os ajudão, possuem verdadeira abundância
em suas casas, e ainda lhes sobrão mantimentos, que vendem.

Estes colonos vivem geralmente satisfeitos; e os que não o estão, é quasi sempre porque se achão
dominados peía idéa de se poderem libertar das dividas por outro modo, que não pelo
trabalho. ¦¦.'..

Para dar uma idéa do bem-estar destes colonos, mesmo daquelles que ainda se achão onerados com
uma divida, bastará dizer que muitos (calculo em um terço das famílias) possuem vaccas de leite e
animaes de montaria, não se servindo destes geralmente senão para darem seus passeios ás povoações•vizinhas, vantagens estas que a maior parte dos nossos pequenos lavradores não tem.

Os colonos que se têm arranjado melhor são os de origem allemaa, naturaes de Holstein,
Observei que estes homens são geralmente pouco exigentes, morigerados, indusiriosos e traba-
lhadores, mantendo em suas casas uma bem entendida economia e bom arranjo.

Depois dos AUemãesvêm os Portugueses, e em ultimo lugar os Suissos. Estes, sempre domi-
nados pela idéa de que o seu governo, ou o do Brasil, lhes pagará as dividas, considerão-se em
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estado provisório; e daqui vem que dão-se pouco ao trabalho, c estão geralmente mais endivida-

dor Á minha chegada em qualquer colônia de Suissos, sempre ii.quir.fto logo se era a commissão

^Sfímffl^iSílos^ílmos- principalmente suissos, uma tendência á se manterem a custa
,los h endeiros Este exigência, que tende manifestamente a arruinar o colono e a prejudicar o
fazendeiro dfflicullando o pagamento das dividas, se funda em um artigo dos contractos, pelo
nua Sendeiro é obrigado a fornecer por adiantamento a subsistência aos colonos, emquanto elles
não puderem a isso prover por si mesmos, mas sem limitação de tempo.

A principio os fazendeiros, ou porque se considerassem obrigados pelo contracto ou porque
entendessem que, satisfazendo a exigência dos colonos, consegu.r.ao torna-los contentes e dóceis,
fX esses adiantamentos sem difficuldade, c alguns até com profusão, mas depoisconhecèrao

que canmaoS55 porque o colono, que a principio linha dado pouca attenção a divida,
vendo-se passado algum tempo, onerado com um grande debito, desanimava, trabalhava de ma
\ontade,'e portanto mal, e tornava-se desgostoso, e portanto exigente.

Hoie os fazendeiros mui pouco tornecimento de viveres fazem aos colonos, porque tem todos
mais de dous annos de residência em S. Paulo, à excepção de um pequeno numero, que veio o
anno passado directamenle para a fazenda do com.nendador Luiz Antônio de Souza Barros Esle

pouco fornecimento mesmo e feito de preferencia em dinheiro na maior parte das fazendas.

O -vslema hoie seguido pelos fazendeiros a respeito do fornecimento dos viveres é uma das
causas a une attribuO o ter melhorado o estado da colonisação em S. Paulo; porque, acabando
com' as questões acerca dos preços dos gêneros; tem ensinado os colonos a serem arranjados e
econômicos, e até trabalhadores; lambem tem concorrido para isto : i°, o ler havido uma grande
mudança de colonos de umas fazendas para outras de sua escolha, acontecendo que grande,
parte delles não se acha já com os fazendeiros para quem forão primitivamente transferidos pelos
importadores • e 2o o fazerem os colonos seus todos os mantimentos que colhem, tendo os fazen-
deiros desistido por tolerância, ou por condição expressa dos novos contractos, do direito à me-
tade das sobras alienadas. Sendo minguado o produeto do café pelos motivos que daqui a pouco
notarei não concebo que o colono pudesse viver satisfeito se tivesse de ceder metade das sobras
alienadas dos gêneros alimentícios, pois, além da subsistência, tem o homem civihsado outras
necessidades a satisfazer; e para tanto não podia bastar o produeto do café, tendo de ser apph-
cado metade delle ao pagamento das dividas. -O mappa da colônia —Senador Vergueiro-,
que apresentarei a V. Ex., confirmará a verdade do que acabo de expender.

Resumirei o que tenho dito até aqui sobre o estado da colonisação em S. Paulo do modo se-
guinte : muitos colonos tèm já conseguido pagar suas dividas, e continuão como taes, ou estão
estabelecidos; muitos outros porém ainda devem; mas a nem um faltão os meios de subsistência
possuindo-os não poucos com abundância; vivem geralmente satisfeitos, e os que ainda são devedores
vão conseguindo pagar suas dividas, posto que lentamente em grande parte.

Ainda que o estado da colonisação seja o que acabo de referir, não estão comtudo os fazendeiros
dispostos a 'receber novas remessas de colonos ; uns mesmo acabarão com a colonisação que tinhão,
e alguns desejão fazer outro tanto ; e entendo que elles têm razão.

Na minha opinião os lugares, que visitei, não estavão, e nem se achão ainda em condições fa-
voraveis para receber colonos com vantagem, mesmo pelo systema de parceria, principalmente,
quando elles têm de começar onerados com uma divida, em razão do pouco interesse que o café
deixa, tendo de consumir-se metade do seu valor, e ás vezes mais, em gastos de transporte e
outras despezas necessárias para pô-lo no lugar do mercado. O frete de uma arroba de café ate
o porto de Santos custa'28,300, termo médio; a esta despeza, já avultada, se tem de juntar as do

preparo, do imposto da barreira no Cubatão, e da commissão da venda, de modo que uma arroba
de café produzida pelos colonos dá apenas 3$000 líquidos, e ás vezes menos; e, como metade
pertence ao fazendeiro, vem o colono a receber a insignificante quantia de 1$500 por cada arroba
de café, que colhe, venüendo-se elle actualmente por mais de 6$000. Além disto só oito mezes,
pelo menos, depois de colhido o café, é queo colono pôde receber o seu produeto pela. ne-
cessidade de .ser transportado ao lugar do mercado, e de esperar-se a conta da venda de toda a
safra.' ||. V |í||^|#|^ ¦' --'y'-: i i p,

Deste estado de eousás resulta que os colonos em geral tratão de pequeno numero de pés de café,

preferindo cultivar os generosalimenticios, com os quaes abastecem as suas casas de viveres, e sa-
I. 2 A



35
tjsfazeni outras necessidades, tirando delles um proveito immedialo, mas não amorlisão as*dividas.E porem manifesto que este systema não pôde convir aos fazendeiros, cujo interesse consiste só nacultura do café; e e esta uma das principaes razões por que elles não estão dispostos a receber novoscolonos, e porque eu entendo que esses lugares não se achão ainda tm tÀntim* bvnravAk nar*
receber colonos com vantagem, ainda mesmo polo systema de parceria, principalmente chegandoelles, como geralmente chegarão, onerados com grandes dividas.

Para evitar de algum modo os inconvenientes apontados, usa-se em algumas fazendas, ondenao ha abundância de terras, como na colônia - Senador Vergueiro — e outras, dar traba-lho aos colonos quando elles têm os seus serviços em dia, e pagar-se-lhes a dinheiro, degeneran-
do assim a parceria em locação de serviços, e dillicullando-se o pagamento das dividas, pois oscolonos em geral só apphcão a esse pagamento metade do producto do café, conforme o contracto.

A vista deste estado de cousas nâo é de admirar que muitas famílias, não tendo em seuseio bons trabalhadores, ou sendo oneradas com filhos pequenps, tenhão tido dilficuldade em pagarsuas dividas.
Nâo obstante o propósito, em que estão em geral os fazendeiros, de não receberem novas remessas

de colonos, ocommendador Luiz Antônio de Souza Barros, cuja colônia está em estado florescente,
mandou vir ainda o anno passado 23 famílias allemãas escolhidas, as quaes chegarão á colônia com
pequenas dividas em Julho do mesmo anno. Nos contractos se estipulou que o fazendeiro só for-
neceria mantimentos para um anno, salvo o caso de moleslia, cláusula salutar que os livrará do
precipício em que muitos têm cabido.

Os contractos são em quasi todas as fazendas os bem conhecidos de parceria da casa de Verguei-
ro & C. : somente os colonos que se têm passado a outras fazendas, sahindo daquellas para onde
primitivamente tinhão ido, transferidos pela referida casa, é que têm feito contractos novos, mas
estes não diversifleão daquelles no essencial, consistindo a difíerença unicamente em se especificar
melhor nos novos contractos os direitos e obrigações reciprocas, e em se estipular maior juro
quasi sempre.

Também ha alguns contractos de locação de serviços, obrigando-se o colono a tratar do café e
colhê-lo, e o fazendeiro a paga-lo logo depois da colheita por um preço ajustado. Estes contractos
renovão-se todos os annos em razão de ser variável o valor do café.

Observei por toda a parte que os fazendeiros cumprem as condições dos seus contractos, e que
os colonos em geral também satisfazem as suas, á excepção de alguns que não trabalhão quanto
podem, e de outros que se aparlão demasiadamente da cultura do café para se empregarem nados
gêneros alimentícios.

Ás causas, acima apontadas, ás condições desfavoráveis de muitas famílias oneradas de filhos me-
nores, eá falta de trabalho suíficiente ede hábitos de economia e bom arranjo da parte de algumas,
é que se pôde attribuir o atraso de muitas no pagamento das dividas.

O systema seguido geralmente na divisão dos productos de parceria é o seguinte : o café colhido
pelos colonos é recebido por medida; confundido depois com o da fazenda, é assim preparado e
remettido para o mercado. Vendida toda a safra e recebida a conta de venda, calcula-se quanto
produzio cada arroba, deduzidas as despezas de transporte, de barreira, e de commissão de venda;
e abatido ainda o custo do preparo, que é de 400 rs. por arroba segundo o contracto, faz-se q
pagamento aos colonos, ou credita-se-lhes nas respectivas contas, calculando-se três alqueires rasou-
rados por uma arroba.

Examinei se era possível que o café de parceria fosse preparado e levado ao mercado separada-
mente, porque assim o resultado seria sempre exacto; mas obtive a convicção de que semelhante
systema é impraticável, e muito inconveniente e prejudicial aos colonos; impraticável porque seria
necessário que o fazendeiro tivesse terreiros separados e também gente especialmente empregada
no preparo do café de parceria, o que quasi duplicaria a despeza, e então não lhe poderia convir pre-
parar o café pela retribuição de 400 rs. por arroba, segundo o parecer de pessoas entendidas e des-
interessadas, a quem consultei; inconveniente e prejudicial, porque, sendo o café, depoisde colhi-
do e posto no terreiro, sujeito a vários accidentes, que às vezes têm oceasionado a perda o>u
deterioração de milhares de arrobas, não fatiando nos furtos a que também está exposto, não só te-
rião os colonos de supportar taes prejuízos, como constituirião estes uma origem fecunda de queixas
e reclamações, entretanto que pelo systema seguido, logo que o colono depositou três alqueires
de café f sabe que ha de receber por elles o preço que der uma arroba, érteâig |8||lflli9 uixv^ ia
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• Ainda, isto nao é tudo; a preferencia no transporte do café de parceria e do fazendeiro daria

também lugar a conflictos desagradáveis e a reclamações. . x .
Por isto estou convencido que o systema seguido na divisão dos produetos de parceria é o un.co

praticavel e o melhor.
mm os colonos une ainda se achão com os fazendeiros para quem forão transferidos pela casa

imoomdora nnniómse os mesmos contractos assignados na Europa, nos quaes é o juro de 6'/.

KnrtSítò- novos contractos aqui feitos é elle quasi geralmente de 801112; em ambos
£J_K\Í2S 2 em relação _ toda a divida, quer seja proven.cnle dc passagem, de adianta-.juros.
mento em dinheiro, ou de fornecimento de viveres.

Em iodas as contas que examinei achei exacta a deducção dos juros, notando porem, como

obsêmrei oppoíunamente, que em muitas colônias a éscripturaçâo é imperfeita e confusa por ser

feita geralmente por pessoas sem as habilitações necessárias.

Com relação á deducção dos juros dos fornecimentos feitos durante o anno em diversas datas,

eu» (UâS ou cm gêneros, tem-se adoplado dous systemas, tendo ambos por base anuidade,

attent^autadadéde calcar-se com'exactidão: os juros de taes fornecimentos sao tirados

Suma fazendas por metade do tempo vencido, e em outras esses fornecimentos so augmenlao
rcSl tirando-se os 'juros unicamente da somma, que o colono ficou devendo no ultimo ajuste

de Contos- por exemplo, lendo de ajustar-se uma conta em 1 de Janeiro do corrente anno, tira-se o
mi®somma que o colono ficou devendo no ultimo de Dezembro de 1858, e a quantia por elle

despendida em diversas datas em 1859 é reunida sem juros ao capital.

Em uma só colônia, composta de Allemães e Portuguezes, vi que os juros dos fornecimentos

durante o anno erã. tirados por inteiro; mas ahi achei os colonos de todo satisfeitos, e
me declararão que sabião desse modo de contar o juro, mas que nada reclamavao, porque,
quando se linhão ajustado com o fazendeiro de quem fazião os maiores elogios, se sujeitarão
a essa condição, que elle lhes impôz pelo motivo de necessitar tomar dinheiro a juro de 12 /.
e mais para"da-lo a elles a 6. Deste methodo, ainda que irregular, de contar os juros nao pode
resultar inconvenientes para os colonos, porque elles, á excepção de uma lamina em muito
boas condições para pagar a sua divida, nada devem ao fazendeiro, a quem alguns somente tem
pedido pequenas quantias por empréstimo, não necessitando nem um receber maiilimentos, por-
que todos os possuem com muita abundância. A fazenda de que trato é a do Sr. Ignacio Xavier de
Jíegreiros, no municipio do Rio-Claro.

Somente na fazenda de Elias Ribeiro Leite se continua a tirar juros das quantias emprestadas sem
elles a qualro famílias suissas pelas suas municipalidades, dizendo-me aquelle que assim o tem leito

porque recebeu os colonos na supposiçâo de que toda a sua divida vencia juros, e que de outro modo
os teria rejeitado em razão de pagar o dinheiro, de que necessita, a 12 °/0; entretanto, advertido
da falta de direito para tirar semelhantes juros, comprometteu-se a nao continuar a deduzi-los e a
indemnisar os colonos no primeiro ajuste de contas.

Em todas as outras fazendas não só não se tem continuado a deduzir taes juros, como se tem res-
tituido aos colonos todas as quantias que por semelhante titulo a principio lhe forão lançadas em divida,
como verifiquei examinando a éscripturaçâo, e as cadernetas dos colonos.

Os pesos e medidas são aferidosem quasi todas as fazendas, e a semelhante respeito nem uma
reclamação me foi feita: somente em duas colônias, como explicarei em outro lugar, alguns
colonos se queixarão de que a medida de alqueire, pela qual se fez a medição do café no pri-
meiro anno, era maior do que a actual. Em muitas colônias possuem os colonos medidas suas
aferidas, pelas quaes se faz a medição do café, ou por outras de igual capacidade pertencentes
á fazenda. O nosso systema de pesos e medidas é hoje bem conhecido dos colonos, os^quaes
fiscalisão este objecto, já comparando-os com os de outras colônias, já assistindo á aferição por'
convite dos fazendeiros.

Nem um fazendeiro tem levado commissão alguma pela transferenciados serviços dos colonos,
antes muitas vezes tem feito algum abatimento nas suas dividas quando, desavindos com elles,
desejão que se retirem. Somente a casa importadora de Vergueiro & C. é que tem levado a
commissão de 10$000 e 5*000, pela transferencia de cada colono maior ou menor. Esta com-
ínisao é em toda a parte carregada em divida aos colonos, e até a própria casa importadora
á tira daquelles qüe não transferio e que ficarão em suas fazendas.
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A casa de Vergueiro <fc C. eslá autorizada pelo governo provincial de S. Paulo para tirar esta
eommissSo atô dos colonos que ella importou etn virtude de um contracto que com elle celebrou
recebendo uma subvenção por empréstimo. Nos relatórios de dous presidentes desta provincia,"ôa lesíishrapresentados á assèmbléa legislativa provincial em 1854 e 1855, se lò que sem essa com-
missão, como retribuição do seu trabalho e prêmio dos adiantamentos, nüo podia a referida casa
rcalisar a importação de colonos.

Também não é contra esta commissão que os colonos reclamào: o que ha a este respeito é
o ^eguinte :

Á pr<
guei
se íeguittYtt as uuriaaçues uo» eoionos reiauvas ao ernoarque e a viagem, e as dos empresários a
respeito do tratamento a bordo.

[ proporção que na Europa se ia cóntractâudo uma porção de famílias para a casa de Ver-
ivo & ()., se entregava para todas ao chefe de uma dellas um contracto de passagem, pelo qualregulava as obrigações dos colonos relativas ao embarque e k viagem, e as dos empresários a

Nesses contractos vem lambem especificadas as dividas de cada uma das famílias, e em artigos
se diz que os colonos não pagaràõ no Brasil a capitação ou o imposto para os hospitaes,

se ler carregado a sua importância nas suas respectivas dividas. Não se declara qual é esla
especiaes
por
importância, mas os colonos dizem que foi de dez thalers por cabeça.

Os colonos, confundindo este imposto com a commissão da casa de Vergueiro éC, dizem que,a
pagarão duas vezes, e têm reclamado a sua restituição, e a reclamào vivamente.

Seguramente esta reclamação é fundada em justiça, porque, se não /oi a commissão que os colonos
pagarão na Europa, e nâo ha por isso obrigação de a restituir, ba certamente o dever de indemnisa-los
do imposto que não se paga no Brasil, è que indevidamente se lhes carregou na Europa como divida.

Em virtude destas reclamações tem a casa de Vergueiro & C. restiluido a commissão aos
colonos que têm contractos de passagem e que se achão nas fazendas do senador Francisco Antônio
de Souza Queiroz, do commendâdor Luiz Antônio de Souza Barros, de Benedicto Antônio de Ca-
margo, e do Dr. José Elias Pachecho Jordão, os quaes a restituirão igualmente aos colonos com os
respectivos juros.

Em iguaes circunstancias, mas sem terem sido indemnisados, se achão os colonos suissos queestão nas fazendas de Francisco Mariano GalvãoBueno, de João Leite de Moraes Cunha, dos herdeiros
do capitão Joaquim da Silva Diniz, de Hercules Florence, do commendâdor Antônio de Queiroz Telles,
do tenente-coronel Joaquim Benedicto de Queiroz Telles, de Antônio Joaquim Pereira Guimarães,e alguns
outros que se têm passado de umas fazendas para outras apartando-se dos seus companheiros de viagem.

Não me foi possível, pelos exames a que procedi nas colônias, conhecer asomma das dividas dos
colonos suissos ás suas municipalidades, porque grande parte dellesse tem mudado de umas fazendas
para outras, e a escripturação que encontrei nellas uão é em geral assaz perfeita para dar conheci-
mento de todo o movimento das colônias desde o seu começo.

Llém disto algumas colônias se extinguirão, não restando dellas senão a lembrança, e finalmente,
parecendo-me ter visitado todas as colônias existentes na parte da provincia que percorri, não posso
assegurar que para outros municípios distantes não tivessem entrado colonos suissos subvencionados,
sabendo aíites com certeza que todos, ou quasi todos, que estiverão em Ubatuba, são desse numero.

É portanto manifesto que com dadossemelhant.es só poder-se-hia chegar a um resultado approxi-
mado, mas não exacto.

Á vista disto, quando estive na colônia—Senador Vergueiro—em Ibicaba, procurei estas infor-
mações, mas o Sr. José Vergueiro, que estava dirigindo este estabelecimento, me declarou que só
em Santos as poderia obter, porque ahi é que estava o escriptorio central.

Entretanto, chegando eu a Santos, e entendendo-me a este respeito com a pessoa que estava na
gerencia da casa de Vergueiro & C., me declarou que, estando o escriptorio central em relação
com o de Ibicaba, onde existia a principal colônia, não lhe era possível, sem esclarecimentos dahi,
prestar-me as informações que eu desejava, e me assegurou que m'as remetteria para esta corte apenas
chegassem os esclarecimentos que lhe erão necessários, os quaes ia solicitar pelo primeiro correio.

Aguardo pois estas informações, e as levarei ao conhecimento de V. Ex. logo que as receber.
Se pelo exame das colônias, como acabo de expor a V. Ex., não é possível conhecer-se com exac-

tidão a somma que os colonos devem ás municipalidades, menps ainda se pode por elle saber quanto
tem sido pago, porque com tal pagamento nada têm os fazendeiros, os quaes, recebendo os colonos,
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uacárão á casa de Vergueiro & C, â vista ou a prazo, toda a divida delles, inclusive a Droveniente
dos empréstimos das municipalidades, para com as quaes ó a referida casa de Vergueiro & C. a única
responsável em virtude de uma cláusula expressa dos contractos.

Tendo-me occupado até aqui com o que é geral ou commum a todas as colônias, o me foi recom-
mondado, exporei em outro officio o que fôr peculiar a cada uma; e, terminando este, rogo a V Ex.
haja de^desculpar-me se não consegui corresponder á confiança que em mim se dignou depositar o

governo imperial.
Deos guarde a V. Ex. -Rio de Janeiro, 26 de Março de 1860.

IIK e Ex-° Sr. conselheiro João de Almeida Pereira Filho, ministro e secretario de estado dos
negócios do Império.

Sebastião Machado Nunes.
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Colônias dos municípios do Amparo, Campinas, Limeira, Rio-Claro,
Constituição, Capivary, e Jundiahy.

«'?> ; '

pjrtMI. 
" *'¦¦'.; ¦. \Y :. h H _ ¦ \

Hlmo c Ei" Sr.

O estado das colônias, que visitei na provincia de S. Paulo em observância do aviso de 29 de
Novembro do anno próximo passado, é o que consta do seguinte resumo das informações que pude
alcançar e das circumstancias que observei.

município do amparo.

5. Luiz daBoctrVista. — Colônia pertencente a Luiz Pinto de Souza Aranha, a qual teve principio
em 17 de Novembro de 1857 com 43 colonos portuguezes contractados pelo systema de parceria,
tendo-se assignado os respectivos contractos perante o vice-consulado portuguez em Santos; o juro
estipulado é de 12 0/o ao anno.

Existem presentemente só 5 famílias com 21 indivíduos, porque as outras, tendo encontrado
arranjos, que lhes parecerão mais vantajosos, deixarão a colônia com acquiescencia do proprietário
pouco tempo depois da sua chegada.

Estas cinco famílias estavão em desharmonia com o proprietário ; mas não lhes ouvi uma queixa,
que fosse procedente, ou ao menos que importasse falta de execução dos contractos. Inquietavão-
se muito estes colonos com o estado das suas dividas, sem attenderem ao seu pouco tempo de
residência no Brasil, ea esse único ponto se referia todo o desgosto que manifestavão.

• O proprietário por sua parte queixava-se de lhe terem sahido os melhores colonos, ficando-lhe
essas cinco famílias, que não trabalhavão quanto podião e devião, por se distrahirem muito do
serviço em passeios, dando-lhe grandes prejuízos por trazerem em abandono os cafezaes a seu cargo.
. A escripturacao da colônia é regular, os colonos não pagão alugueis de casas, nem de pasto paraos seus animaes, e já mui pouco recebem da fazenda para sua subsistência.

Manifestando estes colonos grande vontade de pagarem as dividas em um tempo determinado, o
proprietário, desejoso também de se ver livre delles sem grande prejuízo, accedeu a isso; e
em minha presença se fez- uma novação do contracto, pela qual se obrigarão a tratar de um certo
numero de pés de café por um tempo determinado, findo o qual estarião livres de toda a divida
contratada até o fim do anno passado.

Não tendo estes colonos necessidade de contrahir novas dividas, porque já colhem o necessa-
rio para sua subsistência, é de esperar que a sua sujeição não irá além do tempo ajustado.

Colônia de Francisco Mariano Galvão Bueno.—Compõe-se de 4 famílias suissas com 19 pessoas.Os contractos são os mesmos da casa Vergueiro &C, nos quaes é o juro de 6 % ao anno.'
Quando visitei esta colônia achava-se ausente o proprietário delia ; mas um - seu sobrinho fran-

queou-me a escripturacao e os contractos, sem que, porém, pudesse dar-me as explicações ne-
cessarias. Achei que a escripturacao era feita com irregularidade, e que demais as contas não estavão
fechadas; pelo que não se podia ter conhecimento exacto das dividas, e nem mesmo. o tinhão os
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colonos; estes entretanto não se queixavfto, e parecião satisfeitos. Os preços dos gêneros forne-
áAílZ 2_SSSS2SSSãC« í pareceu-me que estes colonos pouco ou nada tem amortisado
asPdvX^^ Fevereiro de 1856), notando que a receita
1 fX fimilia era mui pequena, e em desproporção com a despeza.

inmüriiS Sobre X constância, os" colonos me declararão que as suas receitas erão
ÍS^ÍÍnS dava pouco, êque por esto mesmo motivo a muito que desejavao en*

pequenas, po que o,ato mu pouco, 4 proprietário afirmou-me que era porque

5S-£?ÍS^^S__!í^«5»-«BStt-* os colonos constantemente cm serviços alheios a colônia.
^^yStfflSmada villa do Amparo, procurei ahi inormar-me, o soube de
JZ£ insusS que com elTeito estes colonos írequentão muito a villa, vivendo mais da
pesso* iSáe rSose outros animaes, e do negocio que íazião todos os dias na villa em
compra e^"™ pouco se empregavão.
^explS I ^'^^ÃSááDfl- queixosos apeza&e não se acharem em boas

áSW&t^"^^^^^^ que o proprietário devia fazer para procurar
n J a sua coíon"a em o?dem, falendole sentir especialmente que nao podia deduzir juros dos «

Snrtstnnos fe" os pelas municipalidades, quando houvesse de encerrar as contas, segui para diante;
^Sdi^iSappSuéUe na coloniado Dr. Galvao, onde me achava, e ahi confirmou
L informações <rameSâ prestado o seu sobrinho a respeito do procedimento dos colonos;
_ásS&i^âo« ainía encerrado as contas pela duvida, em que estava, se dos adian-
SS£X^municipalidades devia deduzir juros, visto que um seu vizinho, que lambem
C^^^&^mrtancias, havia obtido uma decisão emjuizo arbitrai perante o juiz
T naZ(te^:larando-o autorisado a levar juros de taes quantias, o que verifique, depois ser oxacto.

E£'colSSSSto gíandes despezas nos dous primeiros annos de sua chegada: nos dous últimos,

porém, forao menores.

rMãm brevi ade as suas dividas, porém que vivem bem, sendo menos vantajosa a posição
ISplí^l^oan^ter com elles o contracto, apezar de não tratarem bem do café,
sob pena de perder os adiantamentos que tem feito.

9 Joaawm -Fundada em Dezembro de 1854 pelo Dr. Joaquim Mariano (ialyão de Moura Lacerda
em sua Snda semeia légua da villa do Amparo, com 15 familias, ás quaes têm adherido
SSSv^^Sras fazendas, de modo que contém actualmente esta colon.a 18 famílias
nnrtu<mezas 17 brasileiras, e duas suissas, formando um pessoal de 185 pessoas.
^ÍÍetoòiSítoína-se digno de attençâo especial por ser todo elle costeado com braços
livres, tendo o proprietário conseguido executar por esse meio serviços importantes.

Os contractos são geralmente os de parceria; mas também os ha de ^f 
de s^ço?•*$>

empreitada, porque o systema de parceria não se pode prestar a todos os trabalhos necessários em
UIOs ""estipulados 

são de 6 °/«aoanno, e também de 8 em alguns contractos; a escripturação
é feita com regularidade. . , «-v.-oiKmpntn

Estes colonos vivem muito satisfeitos, eabonao muito o proprietário a res peito do prece dimento
justo e equitativo que tem tido para com elles, sendo certo que nunca f^^^MMfossem sem dificuldade resolvidas amigavelmente entre si; trabalhao regularmente na cultura ao
café, que trazem bem tratado, e também se oecupão da plantação dos gêneros alimentoos, .que
colhem em abundância, empregando-se também alguns na cultura da canna de assucar efabneo de assu
car e aguardente, em pequena escala, por conta do dono da fazenda. -7 ,

Estes colonos jâ têm conseguido pagar uma boa parte das dividas, havendo alguns que janaaa
devem, e que continuão a viver como colonos na mesma fazenda. -, n. _ _

Não agradando aos colonos de parceria a demora, que ha, e é inevitável, na. eada do cate,^conuac
tárão com o proprietário pagar este toda a sua colheita a 500 rs. m0^M^^Êm
se conservar pelo preço actual, devendo, no caso contrario, vigorar a parceria, ou tazer se
novp ajuste.
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BoarVtsa. - Estabelecida por João Leite de Moraes Cunha em 2 de Setembro de mii comnSe-sede 14 fa.ml.as su.ssas, duas allemãaso uma brasileira, com 02 pessoas, c reíSa-w^wKde parceria, vigorando a respeito dos Suissos os mesmos ™ni™in- ,u, Mca va*m*-.P v 8J hiema

VPfíTIt Al
Quando cbiguei a esta colônia os Suissos estãv5o~em pè\*íciÍa üeshamionia com* o oronrietario •

nao assim os outros. -'-upiieuuio.
Allegavfto estes colonos que a medida de alqueire com que se fez a medição do café no urimeiro*__*_{-___? ESm$2&&3&' SPffiíSfS A!"as. Já? ™ p°.diil mm mSSSi]

apezar

tidos disto o ameaçados de soíTrçrem um desconto,' õteíinTráí^"èm^o V^i" a^nhS^ií^S"e dez famílias levarão a sua obstinação até o fim, deixando perder toda a colheita embaixo dos cate-ze»ros. O proprietário chamo» estas familias ao juizo arbitrai perante o j ? d pafpara o indem-msarem do prejuízo, e forão a isso condemnadas. ' em
Nessa mesma oceasião lambem decidirão os árbitros que erão devidos juros das quantias emores-adas pelas municipalidades su.ssas, fundando-se elles no erro, que appareceno art. 5« dos addicionaesiazendo-se referencia aos §§ C° e 7", devendo ser aos arls. 0" c 7 uuiwuiw»,
O proprietário por sua parte queixou-se de que a maior parle destes colonos tratava mal docafé (o que verifiquei ser exacto), dando-lhe com isso prejuízos.Estas e outras desintelligencias de menor vulto oceasionárão a desbarmonia de mie lenho falladn •

de sorte que uma só vez desde o principio da colônia não tinha havido ajuste de contas entre o oro-
pnetano e os colonos, os quaes arguião as contas de fraudulentas por desconfiançaExaminando a escripturação da colônia, achei-a com pouca clareza, devida àfàha de perícia de umantigo director; e estando o actual ausente na cidade de S. Paulo, nada me foi possível verificarRetirei-me portanto, declarando ao proprietário que voltaria á colônia a ver se era possível reduziros colonos a ajustarem as contas, comtanto que elle as mandasse organisar com toda a leealidadecomeçando por não levar juros dos adiantamentos feitos pelas municipalidades, não obstante! decisãodos árbitros, a qual se fundava em um equivoco manifesto, que elle não deixou de reconhecer.

Voltando com effeito á esta colônia dahi a dias, achei as contas organisadas com toda a legalidade •
a minha observação a respeito dos juros dos empréstimos das municipalidades foi attendida bem como
pequenas reclamações dos colonos, entre as quaes a que versava sobre a medida com que'se médio ocafé no primeiro anno. Também consentio o proprietário em dispensar a indemnisação, pelo café
perdido, a duas famílias, que trabalhavão melhor, promeltendo fazer o mesmo-ás outras se seguissemo exemplo daquellas. ' 5 ^

Os colonos reconhecerão as contas não sem alguma difficuldade por se achar incluída a importânciado imposto para os hospitaes, que confundião com a commissão da casa Vergueiro • e só o fizerãocom a condição de lhes prometter o proprietário que reclamaria com energia a sua restituição.
Com este ajuste de contas, que foi até Dezembro de 1859, ficarão assaz reduzidas ás dividas destescolonos, acreditando eu que as familias mais oneradas as poderão pagar em dous annos auandomuitp, e que todas ficarão a final satisfeitas. ,vH - W

^s casas nesta colônia são gratuitas,- bem como o pasto para os animaes.
Todos estes colonos já quasi nada recebem da fazenda, porque plantão e colhem o necessário narao sustento. r

MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
*

Laranjal. -Fundada em julho de 1856 por Luciano Teixeira Nogueira com algumas familias suissasvindas de outras fazendas, contém presentemente 95 pessoas, tendo sidoaugmentãdàcómalgixmâs
familias belgas, transferidas directamente pela casa importadora de Vergueiro & C.

A respeito dos Belgas vigorão os mesmos contractos.de parceria da casa importadora, nos quaes o
juro e de 6 °/0 ao anno; os Suissos porém têm outros contractos, que não differem daquelies senSôem ser o juro das quantias adiantadas em dinheiro de 12 ?1 aô anno, e de 6 das fornecidas em
gêneros. v a:
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As casas são gratuitas, bem como o pasto pára os animaes. A éscripturaçâo da colônia 6 bem

"rt?t.s. <b „m annò oue estes colonos deixavão de receber gêneros da fazenda, porque plantão
e coESumls em fiS o. ti». ¦#*** se»do esta $* daS C0,0n,aS em qUe 0,)SerVO,

®£re|^ Caíé; C é CSla aUnÍa
queixa que ^.^S^^ffiSedbnia estão três colonos, sendo um hamburguez

Mas 'WfSSB cumprindo uma sentença, proferida em juízo arbi-
e dous JMK jM»SSS condenmados a pagarem em dobro o que devem ao propne-
S^o^SSljl de Outubro de 1837, por terem recusado cumprir os con-

lhe toda a sorte de insultos W^68' em que foi proferida a sentença de que tenho
. fTl^^Mi^Sw^Sm^^com licen*a °escrivao d0 jT í pHaz'
Tp mfW JÈS5SSI ^foi no»íeada para °subsliluir senao ° prolocol°das

SÍSft * corre* - * W*^«&£^^#^

nrinrinal motor das desordens de seu estabelecimento. _ ^o

IpÊSlÜi interrompidos os trabalhos da continuação da penitenciaria.

R/» Viúa -Colônia composta de 21 famílias portüguezas, suissas, e allemaas do Holstein com 87
iSSISS de Camargo Penteado na sua fazenda do mesmo nome Regula-
Sd^t-S-e^a^Lto ao produeto do café somente, pertencendo aos colonos exclusivamente
E fSaSSduzem, 0 juro é de 6 •/. ao anuo." - Presentemente, por um ajuste separado, o
café íS?«MS?, ou abonado logo depois da colheita, a 400 rs. por alqueire.

Iis^s3s!^*iss&pri^ mm, sido mm.
^SSmmiml&SSmmXTS^
nriPtarin • alffuus se achão iá de todo quites com elle, e outros pouca cousalhe devem.
P fnm'a Sn a fica a mui peqSena distancia da cidade de Campinas, fazem estes colonos
bom toteresse rvenda de gênero alimentícios de'toda a espécie, aproveitando bem tudo quanto
produzem e lhes sobra.

<J,fe fíuèdas -Fundada por Joaquim Bonifácio do Amaral em 26 de Maio de 1852 com nove

fiplilKiw que forao para el!e directamente contractadas pel°systema de
PaS í!m de cinco annos, tempo por que forão contractadas, tufão todas ^J^$W% jjjgMriíviriacr ichando-s» o seu numero elevado a 16 com 7 casamentos. Durante esse tempo o pio
^^IfÉillÉli^iii^ ^stes colonos, não lhes levou juros alguns, apezar de

os estipular o contracto. .fi
Tendo expirado o tempo do contracto, o proprietário redigio um novo para o Jtaúti^peciu-

^V fplhor as obrigações dos colonos quanto ao tratamento do café: algumas famílias recusarão
ÜÉ! 1%»» outras porém o aceitarão e continuão a viver na colônia muito a seu
loISo sendo algumas credoras do proprietário de pequenas quantias; pelas quaes lhes paga
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elle o juro dc 8 °/o- quo ô também o estipulado no novo contracto. O proprietário, em virtude
desse novo contracto, não tem parte alguma nos gêneros alimentícios, c dá gratuitamente terra
para planta-los até mil braças quadradas, devendo porém os colonos paga-las á razão de 3$500
annuaes por cada igual porção que quizerem além daquella.

Esta colônia se compõe aetualmonle de H famílias allemãescom íjfiprssoas, e de mais 9 brasileiras
com (50, ao todo 110 pessoas.

Como tivesse sabido grande parte dos colonos aUómSes, o proprietário quiz tentar a colonisação
brasileira, e contractou com as mesmas condições dos allemães essas nove famílias brasileiras,
com as quaes nao tem sido tao feliz, se bem que entre ellas ha algumas que procecloin bem,

Todos estes colonos, quer brasileiros, quer estrangeiros, estão satisfeitos com o proprietário, aquém
elogião.

A escripturacão da colônia é bem arranjada.

Bom Retiro. — Esta colônia pertence aos herdeiros do capitão Joaquim da Silva Diniz, e teve
começo em Dezembro do 1886: consta de 8 famílias de Holstein com 40 pessoas, as quaes nao
tiverão queixa ou reclamação a fazer, achando-se todas satisfeitas.

O contracto é o de parceria geralmente adoplado com pequenas modificações, e tem sido
observado; os juros estipulados são de 12 % ao anno, mas só da importância das passagens, não
vencendo juro algum as dividas provenientes de fornecimento de viveres.

Cinco destas famílias já se achavão quites, e as outras pagaráõ com o producto do café do
anno passado as pequenas quantias, que ainda restão ; nenhuma recebe já mantimentos, porque
todas os têm com abundância das suas roças.

Dous colonos pertencentes á estas famílias são contractados, um a salário por anno, e outro
por empreitada como oleiro. Estes dous colonos me observarão, sem animo de se queixarem,
que os pagamentos, que lhes erão devidos, estavão em atraso desde Outubro do anno passado,
em razão de ter fallecido o proprietário da fazenda em Abril do mesmo anno, tendo-se retirado
a familia para cidade de Mugy: acerescentárão entretanto que do administrador da fazenda tinhao
recebido o necessário para não soffrerem grandes necessidades. Escrevi ao capitão Pedro de
Alcântara Diniz, que se achava dirigindo a administração da fazenda, para que providenciasse
sobre isto.

*

Boa Esperança. ¦— Começou esta colônia em 1855, e compõe-se açtualmente de 4 famílias
allemãas e uma sjiissa com 32 pessoas: pertence á Joaquim Ignacio de Vasconcellos Machado.

Pelos contractos actuaes os colonos são obrigados a tratar de um numero convencionado de
cafezeiros, recebendo 400 rs. por cada alqueire colhido; têm morada gratuita, bem como pasto
para quatro animaes, e terras para mantimentos. O juro convencionado é de 12 °/0 ao anno ;
mas o proprietário já não fornece mantimentos; e se acontece ter alguma familia falta de algum
gênero, elle o empresta, para lhe ser pago na mesma espécie, afim de não se augmentar a divida do
colono.

Nenhuma destas famílias portanto tem divida proveniente de fornecimento de gêneros: duas
dellas nada devem, e as outras são devedoras ao proprietário de pequenas quantias, que este por
ellas pagou a credores seus. y v í u.. dkfMHmmiü immf&^m:y

Estes colonos me declararão que estavão satisfeitos, e que nenhuma reclamação tinhao a
fazer.

¦' ílv ',;,':->¦¦¦-.. .:, ,y .-;,. y;yyj •¦-•-.• i3 .
Dores.—Estabelecida por Pedro José dos Santos Camargo. Esta colônia está quasi extineta, consta

apenas de 3 famílias portuguezas com 12 individuos, as quaes devião ficar reduzidas a duas no
dia seguinte ao da minha visita, por estar contractada para. sahir uma d'ellas, que tinha acabado
de pagara sua divida: as outras duas muito pouco já devem, e estão também resolvidas a sahir
logo que lhes seja possivel, porque o proprietário assim o exige, desejando acabar com a colonisação
em suas terras.

.-.' í h l i ¦*¦¦ X í * $ «** \ ' #. i ¦¦. " ,; j.y _*_; -iyê c ," .-,¦ ¦' —*. - .- v .
,t ..; ;., ... • >-" •¦.¦¦'•.'*yk -Ày ¦--. '-,,'. ¦>?»,•».?'s.y?.,"?>.y y..-¦....••,

Florence.—Fundada por Hercules Florence em Fevereiro de 1856 : consta de duas-familias suissas
com 19 pessoas.
| Os contractos são os de parceria da casa Vergueiro & C. Estes colonos têm quasi conseguido pagar

I. 2 „
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as suas dividas, pois com a colheita de 1859, que ainda não Unha sido abonada, ficarão

qUA°mbas estas famílias receberão empréstimos das suas municipalidades, dos quaes a principio se
íkduzio iuros, nue depois lhes forão resliluidos. , ir
fS oonòsmosffio-se satisfeitos, e só reclamarão a restituição daxoinniissao da,m Veleiro

& C. por ser do numero daquellcs, a quem na Europa se carregou como divida o imposto dos hospitaes,

que confundem com a referida commissão. ,
Cada uma destas famílias tem a seu cargo cinco mil pes de café, e Iratao delles bem; sendo esta a

razão por quo conseguirão saldar seus débitos em pouco tempo.

Palmeiras. - Esta colônia foi fundada l.a quatro annos por Antônio R^es^f^W*

põe-se actualmente de 12 famílias allemãas e 2 porluguezas com 44 pessoas, cedidas todas por
0TScStos°'ão 

os de parceria, geralmente adoplados com peq«^s f 
d.f.caçoes sendo

uma dellas que o fazendeiro só seria obrigado a adiantar mantimentos por se s mezes,oque tem
sido observado, de modo que estes colonos jã pouco devem, •AS^Ã^íSS
recebendo mais cousa alguma da fazenda. Estes colonos, em vez de dividuem o café que colhem , o
vendem ao proprietário a 400 rs. cada alqueire.

A morada é gratuita, bom como o pasto para dous cavallos c uma vacca.
Todos estes colonos me declararão que estavão bem, que nenhuma reclamação tmhao a fazer,

e que só senlião que o seu patrão os quizesse abandonar porque desejava vender o sitio, onde estavão
estabelecidos.

A escripturação desla colônia é feita com regularidade.

Tapera. -Esta colônia, que pertence a D. Maria Innocencia de Souza, compõe:se actualmente
de 8 famílias allemãas e 5 suissas com 04 pessoas: regula-se pelo systema «e Parceria.

Pagão estes colonos 6 •/. de juro, 800 rs. mensaes por cada lance de casas, 1#000 também mensaes

^or animal cavallar no pasto, e 500 rs. por vaceum.
Algumas destas íamilias, porém, nao pagão juro algum; porque, tendo sido_ornado o arhgo

respectivo pelo copista dos contractos, prevalecôrão-se dessa omissão para o nao pa*gar; e assim
se tem praticado. , . , v,. „„rt nnA£?

As dividas destes colonos são pequenas; porém, pelas informações que obtive, o que enes
têm feito é mais devido á força produetiva da terra, do que ao seu trabalho, porque quasi toaos
são mãos trabalhadores; sendo que por este motivo a pessoa, que dirige a administração da íazenua,
não está satisfeita com elles.

Por uma convenção addicional ao contracto a proprietária não tem parte alguma nos gêneros
alimentícios, pagando os colonos um arrendamento pelo uso da terra, em que plantão, ojquai e
'fle if 000 annuaes pelo primeiro lote de mil braças quadradas, 2^000 pelo segundo, e 4$000 por
'qualquer dos outros lotes. ..

Ás duas famílias suissas, a quem se tinha carregado juros de um anno das quantias adiantadas pelas
Municipalidades, se fez a competente restituição.

1 ?^Mà 
estes colonos estavão satisfeitos, e nenhuma queixa liverão a fazer.

'-¦-'» 'i í"? '
¦1 "*

Neste municipio já não existem as colônias de Antônio de Camargo Campos e de Francisco de
Camargo Penteado. O primeiro despedio todos os seus colonos, perdendo quanto lhe devião, o que toi
de um pernicioso effeito para as outras colônias, segundo fui informado.

I 1?

MUNICÍPIO da limeira,

í Boa-Vistado ÉÉÊS Golonia pertencente a Odorico & Camargo, a qual foi começada em Junho
de 1858 com 17 íamilias porluguezas, cedidas por outros fazendeiros, contendo 36 pessoas.

O contracto é o de parceria, sendo limitada a sua duração ã quatro annos. O juro cônvencio-
nado é de 6% ao anno. O proprietário nao tem parte nos gêneros alimentícios; mas os colonos

J. 2 A
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pagao arrendamento das terras, o qual é de .8000 annuaes por cada alqueire de planta. As casas são
gratuitas e o pasto também.

As dividas destes colonos não são grandes, tendo pago uma parte dellas nas fazendas d'onde
vierão.

.5. Jcronipno. — Colônia fundada pelo senador Luiz Antônio do Souza Queiroz, a qual contém
actualmente 323 individuos com 03 famílias, das quaes somente quatro são suissas, sendo allemãas
todas as outras.

Os contractos são mixlos de parceria, e locação de serviços, obrigando se os colonos a tratar,
de cafés novos (entre os quaes podem plantar gêneros alimentícios), e recebendo por este trabalho
um estipendio ajustado, que 6 de 10^000 annuaes por cada mil pés.

O juro é de 0 % ao anno, conforme o contracto, a contar do segundo anno de residência
do colono ; mas nas contas de alguns mais atrasados se tem deixado de levar juros por dous e ás ve- •
zes tres annos.

O aluguel das casas é de 6$000 annuaes; e o do pasto á razão de 400 rs. mensaes por cada
cabeça de gado vaceum, c 700 rs. por cavallar. Também pagao estes colonos um arrendamento pelas
terras, em que fazem suas roças; não lendo porém o proprietário parle alguma no produeto
destas.

As famílias sâo, com poucas excepções, industriosas, morigeradas e trabalhadoras, e suas dividas
não são grandes. Alguns dos colonos, que possuem cavallos, os empregão em pequenos carros
no serviço das roças. , „

A escripturação da colônia é regular.
Das quatro famílias suissas somente duas forão subvencionadas com empréstimos pelas suas

municipalidades; mas na colônia não se lhes tem carregado juros dessas quantias, e nem de alguma
outra, por serem estes colonos do numero daquelles que se achão mais atrasados.

Santa Barbara. ¦— Compõe-se esta colônia de 49 famílias brasileiras com 244 indivíduos, se per-
tence ao mesmo senador; começou em Maio de 1850, evai marchando soffrivelmente.

Estes colonos principiarão por tratar de uma porção de café novo a salário, porém já estão de
parceria em grande parte ; os contractos são os mesmos da antecedente colônia, d'onde dista apenas
meia légua. -

Todas estas famílias devem ao proprietário, mas, como não tem pago juros até agora, as suas di-
vidas não são grandes.

Morro-Azai. — Colônia pertencente ao alferes Joaquim Francisco de Camargo : compõe-se de 27
famílias portuguezas, suissas e allemãas com 115 pessoas. v 

"¦¦ ¦*

Os contractos são os de parceria geralmente usados; porém o juro é de 1 °/o ao mez. Não
obstante, as dividas destes colonos são geralmente pequenas, e alguns ha que já nada devem : pagão
12$ annuaes cie aluguel cie casas, e 500 rs. por animal no pasto.

A escripturação da colônia é mal arranjada.
Uma só das famílias suissas foi subvencionada pela sua municipalidade; a esta família porém o

proprietário tem perdoado o juro em todos os ajustes de contas,, em razão de ser uma família atrasada,
cujo chefe é uma viuva, e que dificilmente pagará a divida. |||||

Nenhum destes coíonos veio directamente para esta fazenda; e alguns entrarão para ella já
sem divida. * ' i.Zz. ')snxz^, a^yy-z

y

Palmira. — Colônia pertencente a Lourenço Franco da Rocha: começou ha pouco tempo com
26 colonos suissos, allemães, e portuguezes, vindos de outras fazendas. Os contractos são iguaes aos
da colônia antecedente.

Uma das famílias suissas recebeu empréstimo sem juros da sua municipalidade ; mas segundo o
-actual contracto não deve pagar juros nos dous primeiros annos de sua residência na colônia ;
e como a. sua divida já é pequena, é provável que nofim desse tempo já mais nada devá^v<

Não obstante fiz ver ao proprietário que elle não tem direito para deduzir juro algum da divida
proveniente do referido empréstimo, nor^ue-;^ *> >•

I. 2 ¦ - Z: l.
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, j Smvdor Vergueiro. - Colônia estabelecida na fazenda do Ibicaba, pertencente nojo aos herdeiros
ilo finado senador Vergueiro; consta actualmente do 757 colonos porluguezcs, suissos e ailcmaes.

Com oscolonos, vindos directamento da Europa para esta fazenda, e que ainda nfto acabàrfto o tempo
por que so contractãrão, ou nfto pagarão as dividas, se mantém o mesmo contracto de parceria, com

que de lá viorão; com outros porém que ficarão quites, ou (pie viorfto do outras fazendas, so tem
feito novos contràctos(nos quaes o juro estipulado é de 8 •/. ao anno), nao havendo differença daquelles
no ô^pnciâl

Os colonos suissos forão indemnisados dos juros, quo no primeiro anno indevidamente lhes forão
lançados, das quantias emprestadas sem elles pelas municipalidades.

As casas, que servem de habitação aos colonos, sao bem arranjadas, o por ellas paguo m
annuaes de aluguel, bem como 500 rs. mensaes por cada animal no pasto.

O estado desta colônia consta de dous mappas annexos: por elles se conhece quaes as dividas
dos colonos, qual o numero de pés de café a seu cargo, quanto foi a colheita reahsada por cadafa-
milia nos dous últimos annos, etc. Também por esses mappas se ve confirmadas as observações
que fiz em meu officio de 2G de Março próximo passado a respeito dos recursos dos colonos, isto
èr-que elles em geraltratão de pequeno numero de pés de café, e portanto não colhem bastante para
poderem pagar as dividas em tempo breve, como convém.

Extinguio-se neste municipio uma colônia, que pertencia a Cândido José Serrada Silva, passando
a maior parte dos colonos para a de Odorico & Camargo.
-V

<'*f% I." ,' '' l '

MUNICÍPIO DO UIO-CLARO.

Itaum. -Esta colônia teve principio em Outubro de 1857 na fazenda do mesmo nome de
Ignacio Xavier de Negreiros • consta de 7 familias allemãas e 2 portuguezas com 45 pessoas, vindas
de outras fazendas. r__ , l.-£ . n1il/fnA.

Segundo o contracto, o proprietário paga o café colhido pelos colonos a 480 rs. o alqueire, o aluguel
das casas è de 12» annuaes, e o do pasto de 500rs. mensaes por cada animal: o juro e de b /.
3,0 annoíi

A maior parte destas familias já mui pouco deve ao proprietário, e todas vivem plenamente
satisfeitas, produzindo manlimentos com muita abundância para sua subsistência, e vendendo as
sobras, nas quaes o proprietário não tem parte alguma, conforme o contracto.
«Toda a colônia foi unanime em manifestar que o proprietário tem tratado os colonos como a ütnqs.
/ O proprietário por seu lado está também contente com a colônia, afflrmando-me que tem dese-

jos de dar-lhe maior desenvolvimento, para o que tem abundância de boas terras; mas que lhe
faltao para isso os meios pecuniários, pois tem necessidade de tomae dinheiro a juros de 12 /0.
para da-lo aos colonos a 6, sabendo por experiência que estes não podem supportar aquelle juro-
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:ABoa-Vista. -Estacolônia pertence a Benedicto Antonio de Camargo, e consta de 22 familias de Por-
tuguezés, 7 de Suissos, 2 de Allemães, e 4 de Brasileiros, comprehendendo todas 173 indivíduos.

Os centrados são os de parceria getalmente usados, sendo o juro de6 •/. ao anno, e o aluguel üas
casas de 6$ annuaes, e de 12$ sendo maiores. . .

; Algumas familias estavão satisfeitas, mas o maior numero dellas muito mal contente, principalmente
ás pôftuguezas. ~ Krt.' 

JExaminando as causas de tal descontentamento, obtive a convicção de que nenhuma razão haua

pira isso, pois o proprietário tem cumprido as condições dos contractos, os quaes em nada sao
Éais onerosos do que os das outras colônias da provincia, sendo boas as terras da fazenda, e assaz

produetivos ps cafezeiros. ,- u .,, il|M,(
í^o^lo^càonos suissos se mantém os mesmos contractos assignados na Europa, os quaes são

íiueía rnâis ^vantajosos do ;que os geralmente usados na provincia; porque são os colonos isentos

p'paSgár aluguel de casas, e, nos primeiros quatro annos, também os juros das dividas.

Portanto da natureza dos contractos nao podia provir o máo estado destes colonos.

ps colonos portuguezes estavão no mesmo caso: diziâo que, tendo assignado um contracto na cidade

I. 2 a
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do Porto em Portugal, forao forçados pelo proprietário a assignar outro mais oneroso logo depois dosua chegada à colônia, mas nesta queixa nâo tinhão razão.
O que estes colonos chamarão contracto do Porto era simplesmente uma declaração, pela qualobrigarão a assignar um contracto de parceria logo que chegassem ao Brasil; e os contractos que.assignárao não têm outra diííerença dos geralmente usados nas demais colônias, senão em ser ve-dado aos colonos possuírem animal cavallar; mas esta mesma condição, aliás vantajosa para elles,eslava de facto annullada, porque, por consentimento tácito do proprietário, uma grande parte dasfamílias possuía animaes de montaria.
A respeito dos gêneros alimentícios, posto que nos contractos se estipulasse que metade das sobrasalienadas pertenceria ao fazendeiro, nunca este usou desse direito; e tanta franqueza havia em dispordessas sobras, que o mesmo fazendeiro por vezes as tinha comprado aos próprios colonos semdeduzir a sua metade, como me declararão elles mesmos.
Outra queixa destes colonos era que o proprietário não lhes queria fornecer gêneros para suasubsistência.
A principio esses gêneros forão fornecidos talvez com profusão ; e lauto que alguns colonos maisaccommodados consideravão essa circumslancia como uma das causas que tinha concorrido para queas suas dividas fossem ainda grandes.Mas depois, vendo o proprietário que os colonos, por um máo calculo, vendião a producçãodassuas roças logo depois da colheita por um preço intimo, para posteriormente tomarem iguaes gênerosda fazenda quando estavão por preços muito mais altos, retardando desse modo o pagamento das divi-das, resolveu escassear o fornecimento de viveres, e por ultimo, tendo advertido seis mezes antes* sup-

primio quasi todo elle, prestando-se a fornecer sal somente e outros gêneros semelhantes, que oscolonos não podião produzir, e declarando que a todos aquelles que quizessem proporcionaria meios
de trabalho na fazenda, pagando-lhes a dinheiro.

Esta medida estava evidentemente no interesse dos colonos, os quaes, tendo então mais de
quatro annos de residencia na fazenda, podião e devião prover á sua subsistência por si mesmos,
pois não era possivel que a recebessem das mãos do proprietário sem verem as suas dividas augmen-
tar progressivamente.

Entretanto este expediente desagradou aos colonos por tal modo, que recusarão trabalhar poralgum tempo, chegando a obstinação de clous portuguezes 30 ponto de abandonarem a fazenda:
então estes dous forão chamados a juizo e condemnados a pagarem em dobro a quantia, que estavão
devendo ao proprietário, na forma da lei de H de Outubro de 1837.

Um destes colonos tinha ido para a casa de correcção em S. Paulo, afim de cumprir a sentença,
depois de ter o proprietário tentado todos os meios brandos de o chamar á razão, mesmo depois
de condemnado, e o outro, depois de ter andado ausente por algum tempo, estava na colônia, havia
perto de três mezes, adiando sempre o dia em que devia começar o trabalho, e aos companheiros dizia
que tinha horror á enxada por ser o instrumento com que foi cavada a sepultura de seu pai.Tão máo era ò estado desta colônia, que os colonos nem entre si mesmos vivião bem, pois ai-
guns, e não poucos, não contentes com os furtos que, ás vezes em pleno dia^ fazião nasgrpças :do
proprietário, furtavão também nas dos companheiros.

Procurando-se pois as causas dos desarranjos desta colônia, não se póde atinar com outras senão
a má indole da maior parte dos colonos, e os máos conselhos, que se lhes tem dado, segundo conista.

O proprietário a muito que tinha reconhecido a convenienda de fazercoínosseus colonos outro
contracto, qualquer* que elle fosse, afim de ver se, começando-se por assim dizer uma vida nova,
se restabelecia a confiança que devião ter nelle, e sema qual nenhuma colônia póde marchar bem;
mas não se tinha deliberado a tomar a iniciativa dessa medida pela grande iiídfe^
via entre elle e os ditos colonos. Então , aproveitando o ensejo da minha visita, ^bpüzvW à
substituição do contracto existente por outro de locação de serviços, pelo qual o pítípriètárití fees
pagaria por trabalho, que fizessem, dando-lhes metade em dinheiro, e abatendoa outra metadenas
dividas. AA i

„-'> ! •j •¦-.v -¦-: ¦• >» v A A - í • - ''A •**Os colonos, depois de terem considerado, por convite meu, durante uiri diae un^anoite,^açei-
tárão o novo contracto com avidez, e assignárão as contas do ultimo- átífitíí que àté iáli tíípfiap
recusado reconhecer por mera desconfiança. No novo contracto fofl inèfèrido^^"áitigò^i&jBtji^
uma multa a todo o colono que tivesse a infelicidade de furtar algüMà %tis^]bü Wsàti io
proprietário, ou aos companheiros; e isto foi feito com grande applauso de toda à cdloiáab^

A escripturação, que se faz na colônia, ébem organisada; os juros das quantias fornecidas du*
1.2 ' ri
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rante o anno em gêneros, ou cm dinheiro, (Am sido deduzidos das datas dos fornecimentos. A ^
innia tem além de um director, um escrivão. ,
TscSònoss^sosnaorecoberaoadianta^^^ municipalidades. .

SiS asroSte«ao me fizerão os colonos descontentes desta colônia, houve duas que não

J£ííaSnKw so referirem Pannos passados; uma dizia respeito aos preços dos gêneros, e

AlSãStâ al^eire pela qual se 
'médio 

O M nos dous primeiros annos, a qual d,z,ao que
eramaiordoque aactual 5^,^^^ de alugueis de casas e de .

passagem forão indemnisados da commissão da casa \ ergueiro & C.

Bm, e Cmitmga. - Compõe-se esla colônia de 26 famílias suissase allemãas o 1 brasileira, com

126 indivíduos: pertence ao Dr. José Elias Pacheco Jordão.
n* rnntríiptosVio os de parceria da casa Vergueiro & C, havendo em alguns isenção ue

juros ^Sr^ÃríanSido elles de t% ao anno, e o aluguel de casas de 1*000 por

^^28qSÍSS contracto de passagem, foi restituida a commissão da casa impor-

ta/ora ptXel desEcebido o proprietário, e os suissos forão indemnisados dos ]uros indevida-

mente tirados dos adiantamentos feitos pelas municipalidades.
Posto que os contractos sejão os de parceria da casa Vergueiro *^«^^Jgí* "g

ciai com alguns colonos, o proprietário lhes tem comprado o café a 400 e 480 is. poi alqueire, con-

f°rSas 
cltas^eTst entre si meia légua, marchão regularmente: os colonos já pouco recebem

da fazenda para sua subsistência.

Angélica. - Esta colônia pertence aos herdeiros do fallecidc.senador Vergueiro, e compõe-se de
33 famílias suissas, belgas e allemãas, e 1 portugueza, com 133 indivíduos.

Os contractos são os de parceria da casa Vergueiro, sendo o juro de 6 ?/., o aluguel das casas de
800 rs. por mez, e o do pasto de 500 rs. por cada animal.

As famílias suissas lorão indemnisadas do que no primeiro anno lhes linha sido indevidamente
lançado á conta de juros das quantias emprestadas sem elles pelas suas municipalidades.

Houve em Setembro do anno passado um conflicto entre um colono belga e o director da co-
lonia, lendo resultado delle íicar offendido aquelle em um braço e na cabeça; mas as oilensas
forão leves, segundo constava do corpo de delido. A familia deste colono, como e natural, qnei-
xou-se-me deste facto, relatando-o de um modo desfavorável ao director, o qual por sua parte o
expôz diferentemente, allegando que, tendo sido aggredido pelo colono com um ferro de soldar e
uma faca, procurou defender-se dando-lhe com uma rasoura de pao, que Unha na mao, achando-se
nessa oceasião a medir o café no cafezal, onde o procurara o dito colono.

Por oceasião deste facto se formarão dous processos: um ao colono, sendo autor o director,
'e outro a este, promovido pela justiça: ambos entrarão em julgamento em Dezembro no jury, e torao
absolvidos.

As testemunhas destes processos forão colonos também, que assistirão ao conflicto, e depuíserao
em sentido favorável ao director. .

Qualquer, porém, que seja a verdade, é cerlo que .este facto em nada perturbou a colônia, pois
ahi, á excepção dessa familia belga, nenhuma outra se queixou ou fez reclamação alguma.

Esta familia também se queixou de lhe terem sido impostas duas multas na importância de 60|000
por ter o respectivo chefe mandado suas filhas uma vez a Campinas e outra a S. Paulo, bemetnan-
tes multas são autorisadas pelos regulamentos das colônias, aos quaes os colonos se sujeitao por urn
artúro expresso dos contractos; mas não se pôde desconhecer o inconveniente que ha nisto, tazenao o

proprietário, na imposição dessa pena convencional, de juiz e parte ao mesmo tempo, visto como
o colono não tem meios fáceis de provocar um julgamento por uma autoridade legitima.

Entretanto não deve também o fazendeiro ficar sem recurso algum para o caso, muito freqüente, de
abandonarem os colonos por dias os trabalhos da colônia.

i.
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A colônia ànDoa-Vistà, fundada por D. Anna Joaquina Nogueira de Oliveira neste município,

acha-se quasi exhncla, conservando- e nella somente duas famílias portuguêzas, que já pagarão as
suas dividas.

Também se acha extineta a colônia fundada pôr Francisco Gomes Botão : os colonos, todos por-tuguezes, abandonarão a colônia ; o sendo chamados ao juizo de paz, forão ahi condemnados a vol-
tarem a ella ; mas um juiz de direito interino, para quem appelláráo, os mandou em paz, julgando
que a lei de li de Outubro de 1837 não podia ter applicaçao ao caso. Com semelhante decisão terá
o proprietário tle perder tudo quanto adiantou aos colonos; porque me parece que outro não poderáser o resultado, lendo de os demandar em acção ordinária no juizo conunum.

Igualmente pôde considerar-se extineta a colônia estabelecida por Domingos José da Costa Alves
com vários colonos portuguezes: alguns delles, achando meios de pagarem as dividas, passárão-sea outras fazendas; ou tomarão destinos diversos, permanecendo só seis famílias, mas estas mesmas,
apenas se deu o facto acima referido, abandonarão a colônia: o proprietário os chamou a juizo de
paz, onde forão condemnados a voltarem á ella. Esle negocio eslava dependente da decisão do juizde direito, para quem tinhão appelladò os colonos.

A colônia fundada por João Ribeiro dos Santos Camargo tinha lambem acabado, tendo sahido delia
os colonos depois de pagas as dividas: compunha-se dè colonos portuguezes somente.

-':

MUNICÍPIO l)A CONSTITUIÇÃO.

S. Lourenço.—Colônia estabelecida na fazenda do mesmo nome pelo commendador Luiz Antônio
de Souza Barros: consta de 91 famílias entre allemãas e suissas com 444 pessoas.

Os contractos são os de parceria geralmente usados. Pagão os colonos o juro de 6 °/« ao anno, i2$000
de aluguel de casa e 500 rs. mensalmente por animal no pasto.

A escripturação desta colônia é feita com toda a regularidade.
Alguns colonos ha que já pagarão às suas dividas e continuão a morar na colônia: esses não pagão

aluguel de casa. ¦;•.£ í
Estes colonos, com poucas excepçoes, estão bem, pois em geral as suas dividas não são grandes, e

pouco já recebem da fazenda.
Havendo aqui algumas famílias, que têm contracto de passagem, forão indemnisadas da commissão

da casa Vergueiro. Aos colonos suissos se abonou o que a principio lhes tinha sido lançado á conta de
juros das quantias emprestadas sem elles pelas suas municipalidades. ; . ^

Em Julho do anno passado chegarão a esta colônia .23 famílias allemãas, que para si directa-
mente mandou o proprietário contractar na Europa. Estas famílias chegarão com pequenas dividas
eiãobem. . tu í-uvo,j.;>.i . ,;•„_* r-.v.- yi-^^mi

Tendo a experiência mostrado o inconveniente que ha em ser o colono sustentado pelo fazendeiro
por um illimitado tempo, epor assim dizer dependente do arbítrio do mesfrio colono, estipulou-sè
prudentemente nos novos contractos que o proprietário só seria obrigado a fornecer viveres a essas
famílias durante o primeiro anno, salvo o caso de moléstia, ziimm -0&\. zty mmzm w 1

Santo Antônio. — Fundada por Elias Ribeiro Leite, em 23 de Agosto de 1856 ; consta de 6 famílias
suissas com44 pessoas. 7/

Os contractos são os mesmos da casa Vergueiro &C, com a differença de pagar o proprietário âòs
colonos 10$000,annuaes por cada mil pés de cafés novos que tratão, podendo entre elles plantar
mantimentos. O juro é de 6 %, o aluguel de casa de 12$000 por anno, e o do pasto 8^000 por
cada animal. 7 hu • 1 77 *

Estes colonos não ião bem, as suas dividas erão ainda grandes, e aqui pude colUgir que o defeitq
provém de ambas as partes: o proprietário não tem tido a arte de inspirar confiança ao& colonos,
fazendo caso de pequenas bagatelas; antes lhes tem dado pretextos para desconfiarem delle; e os
colonos, por seu lado, mais que nenhuns outros possuídos da esperança de lhe serem pagas as
dividas pelo seu governo, ou pelo do Brasil, não têm feito por sua parte o que podião e devião para se
libertaremdellas. Mfah ^MMwtàé WMWzMrmmKÊM^M
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¦ 'ylZÀZcnm PiToiin atí* Novembro dc 1858, tempo em pe a muno cumu ¦¦¦*¦¦,,¦•.......» _ .»,*-

T&^^^^^tez'(íc ,,a«a,'-,hos as suas p,anlaçr,es se v,csse a ve
se a mudança antes da colheita. _ &

Qualquer que seja a verdade que "'-* «^ «lJJ^ maltratados, achando-

cafés, que elles estavãó desgostosos o atrasados no pagamento das dividas.

t escrioturacão da colônia é muito imperfeita e irregular.
U SrXnia «me se deu o facto de ler sido um colono olle.ulido em um braço pelo proprie-

fado entrar á força na casa de um seu companheiro para o pffender; mas o offendido o mais ti cs

eomnanheiros pretendem que semelhante aggressão nao houvera.
on rando informações a este respeito na cidade da Constituição por me constar que o colono

fViSlSoSeSyaEate desencontradas. Alguns me dissento que o proprietário era do-

_SS*tS_í&^t5ÍmW costumava a maltratar os colonos, querendo obriga-los a trabalhar e

vivírfsl?Sito cm Snsa recebida pelo colono linha sido grave; e ou ros me alhrmar-.o q. e

l m umCiem de todo perdido por ser dado ao vicio habitual da embriaguez c que a oflen a

^Sl^nlmlÊe; Do 
'numeroWsles é o doutor em medicina ^^^^^^

SuisW o qual se prestou a passar e entregar-me o atlestado annexo. Este indivíduo goza de bom

conceito, e foi o próprio que tratou do colono como medico.
iinalmipr oue seia porém, a verdade, é manifesto que deste facto, acontecido em 1857, bem como

JSS^^am^mtL na colônia - Angélica -, não se pode tirar a conseqüência de que
t c íls s?o maltratedis em S. Paulo, pois são dous factos singulares, que formanao uma excepçao

1^^^^^^^^ averiguado queda parte dos colonos não tivessem partido as

ageressões que lhes são attribuidas. t
Foi igualmente desta colônia que se mandou dizer para a Europa que nella se commell.a o abuso

de se abrir as cartas dos colonos e supprimi-las, sendo este o motivo por que a mais tempo nao tmhao

podido denunciar ojseu máo estado.
Ao chegar á colônia presumi logo que não podia haver nisto verdade; porque ella dista apenas duas

léguas da colônia de S. Lourenço, por onde os informantes podião dirigir a sua correspondência com
segurança, havendo entre elles e a dita colônia relações freqüentes, e correspondendo-se esta sem
o menor obstáculo com pessoas residentes na Europa; mas elles me tirarão de toda a duvida a este
respeito declarando-me todos que tinha havido equivoco nessa informação que tinhao dado.

MUNICÍPIO de CAPIVARY.
m

Bom Jardim. -Colônia fundada em Junho de 1858 por Salvador Nardi de Vasconcellos em um sitio
nas proximidades da sua fazenda. Compõe-se de 9 famílias allemãas e uma suissa com 40 pessoas.

Os contractos são de parceria, e também recebem os colonos salário pelo café novo que cul-
tivão pagando-se-lhes á razão de 20 rs. por cada pé. O juro é de 6 •/., e as casas sao gratuitas, bem
como o pasto. .

O estado destes colonos não era máo, pois vierão de outras fazendas alguns com pequenas divi-
das, e outros já sem ellas, e tinhão abundância de viveres, sendo boas as terras em que os plantavao
e bons também os cafezaes, mas não vivião bem.

Á excepçao de duas famílias, queestavão tranquillas e não se queixavào, as outras erão exces-
sivamente exigentes, levantando duvidas por qualquer pequena bagatela.

Assim é que se recusavão a replantar o café novo, porque o contracto não era bem explicito a este
í. 2 a



líl
respeito, o se nègavSò a tratar do pasto (que Ihès era dado gratuitamente) porque o contracto náolhes impunha expressamente essa obrigação.

Duas destas famílias, lendo reconhecido as dividas, que tinhão íeito em unia casa deneeocio emCampinas antes de se contraetarem para esta colônia, e assignado as respectivas contas, que assim
S_f;SKaP-li° ST^Í "0la™° _*"":i ,,ma I^uena dilíerença,e por essa razão
SS^JPSSiíSiS S ° 'f S.'°' e ? ,houve ,nei0 ll« <^ convencer que irocedião mal,uma vez que tmhao reconhecido as dividas, e não davfio razão da differença

. Ouasi todos estes colonos íizerão parte da colônia de Antônio de Camargo Caninos, que, como informeino lugar competente, a dissolveu perdendo todos os adiantamentos que linha feito

MUNICÍPIO DB JUNDIAHY.

Santo Antônio. - Colônia fundada peld çommendador Antônio dèQueiroz Telles • consta d. ifi írnilias suissas com 75 pessoas. e lb Ia"
Os contractos são os de parceria da casa Vergueiro _ C., sendo os juros de 6 % ao' anno • Êàate agora nao se tem debitado juro algum aos colonos. O aluguel das casas é de M li" anno po do pasto 300 rs. por mez por animal. ®[ mno' e
Estes colonos só recebem metade do produeto do café, que colhem, ou pouco mais* e nãn p _?..mal, .posto que as suas dividas sejão ainda grandes, se seattenderao tempo, em que residem n.colônia (desde 18oi), sendo razão disso não serem elles bons trabalhadores nem econômicos
Não obstante, o. proprietário está satisfeito, cos colonos também não se queixão lendo só ppclamado a entrega por uma só vez da metade do produeto do café, a qual lhe é dada áprono-cãôde suas necessidades. inuporçao
Entendendo-me a este respeito com o proprietário, me disse elle que por experiência sabp mipisso seria um mal para os colonos e para elle, pois o colono, recebendo por junto metaddo orò-dueto do café, o gastaria sem medida, e ver-se-hia elle depois na necessidade de suppri-lo cornojá tinha acontecido com alguns. PF ' 110
Todos estes colonos forão suppridos pelas municipalidades suissas com empréstimos.

S. José da Lagoa. -Fundada por Antônio Joaquim Pereira Guimarães: consta de 9 familiasuissas e 1 de Holstein com 40 pessoas.
As circumstancias desta colônia são exactamente as mesmas da antecedente a respeito dos co-Iodos suissos: a familia de Holstein, porém, faz com elles um notável contraste pela sua mo-ràlidâdé, 3 hábitos de trabalho e economia, de modo que vive bem e satisfeita, sem ter tido cmeixaou a menor reclamação a fazer. 1 *

S. Joaquim. — Esta colônia foi fundada em 1854 pelo tenente-coronel Joaquim Benedicto deQueiroz Telles: contém ãctualmente 7 familias suissas com 30 pessoas, as quaes estão satisfeitas.
Os contractos são os mesmos da casa Vergueiro & C, sendo o juro de 6 °/0 ao anno. A morada égratuita, bem como «o pasto para os animaes. c c i
Seis destas familias forão subvencionados pelas municipalidades; porém das dividas desta origemnão se tem deduzido juros. 5
Estas familias plantão e colhem o necessário para seu sustento, e só recebem das mãos do fazen-deiro a sua parte do produeto do café de parceria; as suas dividas não são grandes, posto eme

pudessem estar mais reduzidas em razão do tempo de residência, que estes colonos têm na fazenda

Tal é o estado das diversas colônias, que visitei na provincia de S. Paulo; e minha opinião éque, se novos colonos não forem introduzidos, não é urgente que seja tomada alguma providenciapara que os que estão possão viver bem e prosperar, continuando como colonos pelo mesmo svste-
I. 2 A
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i í té. .a «ai» fnv.i.ni.T humIo- nois, achandorse elles jíi um

,„a de parceria OU outro 
^^pouco accommodados com os w^-ílT se^URmentada em 8. Paulo, enlão entendo que1 Se porém a colomsaçao por parçena üv^" 

J^;^le 0 conll.ado de parceria; e me-
será indispensável agag*«*m'^ggg^iiS laceis de serem prontamente dçci-
Ihorar-se a administração da^gg«^Jnroprietario. Nâo é raro que pequenas duvidas,
didas as questões, que se susc. arem,em"^ . ; J , £ 

' 
an.le indisposição, que ás vezes tem la-

O juízo,^e#qS estabelecido deve ser próprio a inspirar confiança tanto ao proprietário,

como ao colono.  ri«_^níi«i__h de une fui encarregado por aviso de
É tudo quanto posso dizer a V. ^^^^^'.^^^m oflkio de 26 .leste.

29 de Novembro do anno próximo passado, alem do que ja expenui ou

Deos guarde a V. Ex. Rio de Janeiro, 30 de Março de 1860.

ii • T-rt^ AimaíHn Pnrpín Fílho, miistro e secretario de estados dos
IUmo e Exmü Sr. conselheiro João de Almeida rerena rnuu, ho

negócios do império.
Sebastüo Machado Nunes.

/
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Mappa dos casamentos ebapilHmos, que ttverão tuyar
no Município da Cérte durante o anno de 1*511.

—

'ii iA.

Sacramento
Candelária
São José
Santa Anna
Santa ttita
Santo Antônio ....
Gloria
Lagoa
Engenho Velho
Jacarepaguá
Inhaúma
Irajá
Campo Grande....
Santa Cruz
Guaratiba
IlhadoGovernador.
Paquetá
S. Christovão

Somma

Casa-

V)
W
03

117
42
89

118
132
74
(31
32
50
16
9

20
24

7
11

9
1

41

853

tr.
C
<
—
V3
Im

llaptismos,

LIVRES.

Masc

5

10

254
63

201
307
257
133
144
81

100
61
46
45
130
29
87
32
11
91

2.Í32

Fem.

279
64

171
313
243
136
133
44
113
74
39
38
99
17
84
34
7

84

TOTAL.

533
127
372
680
500
269
277
125
213
135
85
83

229
46
171
66
18

175

1.972 I 4.102

ESCRAVOS.

Masc.

89
39
55
72

105
54
04
55
58
71
22
48
74
48
47
9
7

31

948

Fem.

84
52
54
51
74
6S
50
40
70
59
28
23
63
46
50
6
ô

25

860

rOTAL.

173
91
109
123
179
122
120
101
128
130
50
71
137
94
97
15
12
56

1.714

TOTAL.

CASA-
MF.XTOS.

863

BAPTIS-
.MOS.

117 706
42 218
89 481
118 803
132 679
74 391
61 397
32 226
51 341
16 265

135
20 154
29 366

140
15 268

81
30

41 231

5.912

Secretaria de Estado dos Negócios do Império, 19 de Março de 1860.— Fausto Augusto dr Aguiar.
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janciro  .-,1 40 6 3 11 7 9 11 15 10 54 22 13 4 10 5 22 4 3t 11 30 8 40 15 35 17 18 17 17 12 10 10 5 3 .... 2 ....'.... 0 4 50 39 454 29 572 227 171 398 14C 32 174 8 1 9 177 87 2G4 554 291 8Í5 002 131 13 8  1 845

Fevereiro  45 36 12 ã 15 8 17 9 8 6 34 2G 14 C 13 2 34 8 53 7 39 12 49 82 49 22 20 18 23 4 7 7 2 4 ....'  11 7 10;- 35 491 31 GG0 232 164 390 210 48 204 1G 3 19 159 84 -13 62) 299 922 752 145 20 4  1

Mar.o  65 82 13 9 6 2 25 3 9 8 29 21 9 8 21 7 35 7 GO 22 56 21 OS 13 45 13 32 17 19 17 12 11 5 7 3 2  18 2 93 44 570 51 758 269 150 425 267 GG 333 28 4 32 175 121 296 739 317 1:086 888 164 17 15  S 1:086

Abril  63 35 5 7 8 G 14 9 11 5 19 18 10 8 18 3 40 6 62 11 38 1. 07 22 41 14 29 12 22 13 lü 13 G 6 .... 3 .... 2 II 2 8*. 42 522 37 G83 23f. 158 394 . 238 51 289 17 1 18 155 88 243 647 297 944 793 129 16 6  944

Maio  74 27 7 5 7 9 13 8 7 5 20 24 12 6 19 G 14 5 I 42 13 29 13 150 25 45 14 26 25 18 14 8 15 2 10 2 3 .... 2 7 4 79 47 486 23 G35 22C 174 400 176 59 235 12  12 149 82 231 5C3 315 878 698 165 9 6  878 ,

| Junho  3S 17 S .... 7 4 8 8 5 5 22 15 9 10 13 I 3 21 8 36 12 27 10 49 23 36 13 33 20 I 14 9 11 8 4 6 2 3  8 1 8i 43 385 24 532 165 140 305 186 41 227 5 1 6 143 62 205 497 246 743 597 118 15 10 1 2 743 j

Julho  46 43 2 6 3 4 9 10 4 3 19 18 9 4 3 1 15 8 21 7 1 31 13 39 18 33 11 19 15 17 18 13 8 4 3 .... 4 12 4 .... 71 26 370 18 491 161 151 312 134 45 179 6 1 7 132 93 225 433 290 723 578 109 16 15 5  753

Agosto  43 32 G 8 7 8 10 5 4 8 15 15 6 4 I 2 5 I 17 4 3C 15 20 15 40 15 35 15 23 14 11 10 9 7 5 5 3 2  10 3 50 35 378 29 492 165 153 318 137 37 174 7 2 9 133 74 207 442 266 708 571 103 15 10 '- 1 j

I Setembro  45 24 6 10 9 0 10 11 7 5 22 22 I 4 10 7 10 11 7 15 16 16 7 38 13 27 18 22 14 16 7 9 4 8 5 1  2 60 33 35G 15 464 168 165 333 106 25 131 7 2 9 129 71 200 410 263 673 542 101 13 10 6 1 o,- ,

Outubro  38 28 14 9 12 10 11 9 6 8 24 21 T 12 9 2 18 7 24 10 24 13 34 17 23 18 17 15 15 12 11 7 4 3 12  4 1 53 25 396 23 497 195 165 360 98 39 137 8 6 14 125 104 229 426 314 740 613 106 7 4 2 740 
|

I 

Novembro  28 27- 9 11 0 10 8 9 6 13 13 19 14 9 10 5 14 3 30 11 24 10 28 15 29 10 25 9 12 14 9 9 7 8 1 1  8 .... 5C 31 378 15 474 16G 168 334 117 23 140 16 3 19 130 99 229 429 293 722 569 125 20 3 o  «22 
|

Dezembro  33 24 3 7 4 13 14 9 6 12 34 26 7 10 7 3 17 7 31 4 34 9 48 15 39 22 24 16 18 9 11 13 4 5 2  2 10 5 65 37 435 23 557 201 169 370 145 42 187 11 1 12 159 120 279 516 332 848 685 136 
13 

11 
3 

...... 848

Somma. 569 365 91 80 95 S7 148 101 8S SS .27- 247 110 91 1132 52 258 74 450 139 4G8 149 559 213 437 187 294 192 202 139 122 112 56 65 15 122 1 8 100 31 835 437 ,:227 318 6:815 2:411 1:934 4:345 1:962 508 2:470 141 25 166 1:766 1:085 2:851 6:279 3:553 9:832 7:978 1:532 I 174 106 32 10 9:832
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| Tuberculos pulmonares  1:458 Apoplexia  179 Enterites  85 Erisipclla  67 Vermes  45 Scorbuto  32 Caucro 20 Absorpçao purulenta  14
14

Diarrhéa  641 Angina  152 Anasarca  84 Dcntiçao  65 Opilaç,So  43 Coqueluxe  59 Paralisia 20 Hemoptises

IFebre 

amarella  491 Tétano dos recem-nascidos  138 Ulceras  83 Marasmo  62 Myclite  42 Hcmorrhagia  24 Aucurisma I9 Syphilis  ,

Gastro interites  451 Hypertrophia  134 Bronchiles  76 Febre intermittente  59 Broncho-pncumonia  41 Hydro-perieardite  23 Endocardite i9 Epylepsia  •• 
|

Tuberculos mesenteticos  334 Entcro-collitcs  133 Nevralgia  73 Stomatite  59 Rhcumatismo  38 Gastrilc  23 Febre cerebral 19 Dihnum-tremens

Convulsões  298 Bexigas  132 Tétano  73 Amolccimento cerebral  49 Pcritonitc  37 Suicídio  22 Hérnia 18 Queimaduras

Pneumonias  246 Arcites  130 Meningo-incephaliles  72 Gatarrho pulmonar  49 Asphcxia  36 Iufecrüo purulenta  21 Metrile I6 Schirro

Febre perniciosa  217 Croup  115 Entero-collitcs  71 Cáchexia  46 Ictericia  36 Morphôa  21 Febre gástrica lã Desastre

CongesUto cerebral  196 Gastro hepptitcs  109 Hydropesia.;  70 Enccphalite  46 Congestão pulmonar  35 Scrophuias  21 Metro-peritonitcs 15 Febre ataxica  
|

Febre Typhoido  195 Desinteria  95 Lcsüo no coração  70 Abccsso  45 Anemia  3?, Tísica laringea  21 Varíola 15 Rachitismo  «¦¦ 
|

Hepatites  181 Collite  86 Meningite  68 Gangrena  45 Asthma 32 3

rifin.r^Vg^^^'i^wr^^wtfirrfiyv^Tn'r.?i W~~~~~~~~~m*^9mi,m™t~i

Secretaria da Sanla Casa da Misericórdia, 21 de Janeiro de íHüQ. — Jo-qui»»* Antônio Caminha.



Relação das loterias que existem concedidas, eom declaração das
aue mao extraiu,-

kl

Datas das concessões. Estabelecimentos a que foríio concedidas.
C/3

'mim.

Decreto de 23 do Maio de 1821, c
portaria de 12 do dito do 1826,.

Idem do 29 de Outubro de 1835

Idem do 25 do dito dc 1839

Idem de J7 dc Novembro de 1811.

Idem de 14 de Setembro de 1850.

Idem de 27 de Novembro dc 1SV1..

Idem de 10 de Julho de 1850....

idem de 20 de Agosto dc 1853...

Idem n.° 911 de 19 de Agosto de 1857

Idem dito dito

Dito n.° 979 de 15 de Setembro de
1858

Idem dito"dito_

Idem n.° 984 de 22 de dito dito..

Idem dito dito  ¦:.'¦.

Dito n.° 1.009 de 25 de dito dito...

Concedem 2 loterias annuaes, sem limite dc tempo, para ser
repartido o beneficio pela Santa Casa da Misericórdia, Ex-
postos, Recolhimento das ÒrpIiSs, GollégiÕ de Pedro 2.° e
Seminário dc S. José ,

Idem 2 annuaes, para as obras da Casa de Corrcoçao, em quanto
durar a mesma obra

Idem 1 annual, sem limite de tempo, para o Hospital da Santa
Casa da Misericórdia desta Corte

Idem 4 annuaes, sem limite de tempo, para o Monte Pio dos
Servidores do Estado

Idem 3 annuaes, sem limite de tempo, para o melhoramento
do estado sanitário

Loterias, cujo nunaero annual para a extrac-
eüo iie lixado no decreto de sua concessão.

Concede 10 para o Conservatório de Musica desta Corte, para
serem extrahidas 2 em cada anno

Idem 20 para o Hospício de Pedro 2.°, para se extrahir uma por
anno

19

Idem 20 ao Thesouro Nacional, para serem extrahidas em 0
annos, para indemnisação da prestação de 3 contos de reis
mensaes, com que auxilia por tempo de seis annos a J. C. dos
Santos, empresário do Theatro de S. Pedro de Alcântara...

Idem 30 para serem extrahidas 12 por anno , por tempo de
3 annos, a contar do mez de Maio dc 1857, sendo huma em
cada mez, á Empresa Lyrica desta Corte  29

Idem 12 á empresa da Opera Lyrica Nacional, para serem
extrahidas 4 annualmente, sendo uma de três em tres mezes..

73

40

21

74

27

9

9

Idem mais 30 loterias á Academia de Musica e Opera Nacional,
para serem extrahidas em tres annos a 12 por anno, além
das que já lhe estavão concedidas

Idem as loterias precisas para ser elevada a quatro contos de
réis mensaes por tempo de seis annos a prestação com que
auxilia a João Caetano dos Santos, emprezario do Theatro de S.
Pedro de Alcântara, a começar do mez de Agosto de 1859.

Idem 3 para as obras da Matriz de Nossa Senhora das Brotas
do Joazeiro na Provincia da Bahia para se extrahir huma em
cada anno

Idem 3 para as obras da Matriz de Nossa Senhora d'Ajuda do
Bom Jardim, na mesma Provincia, para se extrahir uma em
cada anno

Idem 40 á Santa Casa da Misericórdia, para a obra de seu
Hospital para serem extrahidas em 10 annos, a 4 por anno,
com preferencia, e pertencendo-lhe o imposto de 8 por % das
mesmas loterias  - •
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Loterias . Ollja c x < racçrio depende de deieniiiiiaeâo do governo , por nílo ser or*
deitado no Decreto de sua concessão as que deverão cxlraliir-sc niimialinente.

Dalas das concessões. Eslabelccimenlos a que for*., concedidas.
<RS

09 *-_»

CS

Decreto de 27 de Nov. de 1841
Idem do 24 de Maio de 1854
Idem dito dito
Idem n.°875, de 10 de Set. de 1856.
Idem dito dito

Idem dito dito
Idem n.f 881 dito dito
Idem n.°'890 de 30 de Maio de 1857
Id*»m n.* 902 de 5 de Agosto dito

Idem n.° 908 de 12 dito dito.

Idem dito dito.

Idem dito dito.

Idem dito dito.

Idem ditjo dito.

1
1
1

Idem dito dito
Idem n.° 915 de 26 do dito dito.

Idem dito dito

Idem n.° 916 dilo dito.

Idem n.° 917 dito dito.

Idem n.° 918 dito dito.

Idem n.° 942 de 16 de Junho de 1858.
Idem n.° 945 de 19 dito dito ....

Idem n.° 954 de 7 de Julho dito..

Idem dito dito.

Idem dito dito.

17
25

6
1

i

4
2

1

Idem dito dito

Idem n.° 955 dito dito.

Idem n.° 956 de 14 dito dito

Idem n.° 961 de 22 dito dito

Idem n.° 963 de 26 dito dito....

Idem n.° 964 de 4 de Agosto dito..

Concede 3 á Matriz da Ilha do Governador
Idem 2 á Matriz do Rio Novo da Provincia de Minas Geraes....
Idem 2 á Matriz de Santo Antônio do Parahibuna da dita Provincia.
Idem 30 para o patrimônio do Hospício de Pedro 2.°
Idem 30 para a obra e patrimônio do Recolhimento de Santa
Thcresa

Idem 100 para a construcção de hum Theatro Lyrico nesta Corte..
Idem 10 á Associação de S. Vicente de Paulo
Idem 2 ao Hospital da Santa Casa da Cidade de Cuyabá
Idem 2 á Matriz da Freguezia da Lagoa de Rodrigo de Freitas,

c áCapella de N. Senhora da Conceição da dita Freguezia..
Idem 8 á Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguezia de

Nossa Senhora da Gloria, para continuação das obras da dita
Freguezia

Idem 4 para a continuação das obras da Matriz de N. S. da
Candelária desta Corte

Idem 2 para as obras das Matrizes de N. S. da Conceição, S.
José e S. Benedicto, da Cidade de Caxias no Maranhão —

Idem 2 para as obras da Matriz da Boa Vista na Cidade do
Recife em Pernambuco

Idem 2 para as obras da Matriz de S. José na Cidade do Recife
em Pernambuco

Idem 3 em beneficio da Associação Tjpographica Fluminense..
Idem 2 á Irmandade de S. Pedro da Cidade de Marianna em
Minas

Idem 2 á Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Cidade
do Sabará 

Idem 5 á Imperial Sociedade Auxiliadora das Artes Mecânicas.
Liberaes c Beneficente

Idem 3 para as obras das Matrizes da Villa Nova, Pacatuba e
Porto da Folha, da Provincia de Sergipe

Idem 4 ás Matrizes do Bonito, Altinho e Caruaru na Provincia
de Pernambuco

Idem 4 á Associação de Caridade desta Corte
Idem 2 para as obras das Matrizes da Granja e Villa Viçosa

da Provincia do Ceará -.
Idem 2 para a construcção da Igreja Matriz de Santo Antônio

da Cidade Diamantina de Minas Geraes
Idem 2 para se fundar na Villa de Curvello da mesma Provincia

huma Casa de Caridade
Idem 1 para conclusão da Igreja de S. Francisco na Cidade de

Pi tangui, Provincia de Minas
Idem 1 para conclusão da Igreja Matriz da Parochia de Sete

Lagoas, na mesma Provincia— 
Idem 6 para o Estabelecimento de productos chimicos de

Ezequiel Corrêa dos Santos I 1
Idem 4 em beneficio das obras;das Matrizes da Provincia do
Piauhv

Idem 2 para as obras da Matriz de Nossa Senhora do Nazareth
da Trisidclla na Provincia do Maranhão

Idem 4 a beneficio e reparo das differentes Igrejas Matrizes
da Provincia do Amazonas _

Idem 12 á Irmandade do Santíssimo Sacramento da antiga Sé

1
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ítalas das coiicessdesi 22??^-^ estabelecimentos a que Ibriío concedidas.
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Ü •75

Doe. n.° 986 de 22 de Set. de 1858.

Idem dito dito
Idem n.° 988 dito dito
Idem n.° 992 dito ditu ....,..,.

0{jl()J ídil
Idem n.° 993'dilo dito..........

Idem n.° 994 dito dito

Idem dilo dito
Idem n.° 997 dito dito

Idem n.° 1.015 de G de Julho de
1859

Idem n.° i.025dc27 dito dito....

Idem n.° 1.028 de 22 Agosto de dito.

Idem n.° 1.029 de dito dito

Idem n.° 1.030 de dito dilo

Idem n.° 1.034 de 30 de dito dilo.

r" \ Transportes
Concede 4 $iri beneficio do Hospital de Caridade da Cidade de

Mnr.mrí i.i.f.I.A....  Maceió
Idem 2 para as obras da nova Matriz da mesma Cidade
Idem 4 d Bibliotheca Fluminense
Idem 2 para conclusão da Igreja do Senhor dos Passos da Cidade

do S. Leopoldo, no Rio Grande do Sul
Idem 4 para as obras da Igreja de N. Sra. da Conceição da

Cidade de Aracaju, na Provincia de Sergipe .'
Idem 4 ao Hospital da Misericórdia, da Cidade de S. JoHo
dEIRei

Idem 1 á Matriz da Villa de Oliveira em Minas
Idem 2 para as obras da Matriz de Ubatuba da Provincia

S. Paulo
3

Idem 2 para a conclusão do Hospital da Misericórdia da Ci-
dade de Jacarahy na Provincia de S. Paulo

Idem 4 cm beneficio das obras das Matrizes de Nossa Senhora
da Gloria, e de Santa Thereza do Município de Valença,
na Provincia do Rio de Janeiro

Idem 2 para as obras da Matriz de Nossa Senhora do Livramento
de Bananeiras, da Provincia da Parahyba do Norte

Idem 4 cm beneficio das Igrejas Matrizes das Cidades da Victoria,
S. Mathcos e da Villa de Quarapary na Provincia do Espirito

U-3

07

i

101

4
2
4

i

Santo.
Idem 4, cujo produeto será applicado ás obras c outros objectos

deque necessitarem as Igrejas Matrizes das Parochiasde Montes
claros, Contendas, S. Rornão, Januaria, Barro do Rio das Ve-
lhas, Grão Mogol c Curvello, na Provincia de Minas Geraes.

Idem 2, cujo produeto se applicará igualmente em beneficio das
obras das Igrejas Matrizes da Villa de Oliveira, e da Fre-
guezia do Passatempo, da Provincia de Minas Geraes
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Mappa demonstratiyo do numero de baptismos, e^ai^ái^i^
cimentos da Santa Casa da Misericórdia.

Relatório do estado do recolhimento de Santa Thereza.
Mappa da receita e despeza deste estabelecimento em 1859,
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ANNEXO D.

Relatório da directoria geral dos correios.
Tabeliã A. — Agencias do correio do Império.

» B. — Resumo das linhas do correio e suas distancias.
» C. — Conducções de malas por contracto.
» D. — Renda arrecadada pelas administrações do correio do Império no exercicio

de 1858-1859.
» E. — Despeza feita pelas administrações do correio no exercicio de 1858—1859.
» F. —Estatística dos officios, cartas e outros papeis sellados, entrados e sabidos do

correio geral da corte e provincias no anno de 1859.

ANNEXO E.

Decreto n. 2382 A de 2 de Abril de 1859, que eleva a 90 annos o prazo de 33 marcado para a
garantia do juro á empresa da estrada de ferro de Santos a Jundiahj, na provincia de
S. Paulo.

Decreto n. 2499 de 30 de Outubro cie 1859, que altera as condições annexas ao decreto de 26
de Abril de 1856, relativas á companhia da estrada de ferro de Santos a Jundiahj.

Decreto n. 2569 de 7 de Abril de 1860 , que faz algumas outras alterações nas mesmas condições.
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ANNEXO P. 7 .

Relatório da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional.

ANNEXO G.
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Memória histórica dos principaes iacontecimentos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro ,
durante o anno de 1859.

Quadro estatístico do resultado dos trabalhos da mesma Faculdade no anno lectivo de 1859.
Mappa estatístico do movimento da enfermaria de clinica cirúrgica da mesma Faculdade

durante o anno lectivo de 1859.
Idem das enfermarias de clinica medica, durante o dito anno.
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Memória histórica dos principaes acontecimentos da Faculdade de Medicina da Bahia, durante .o
anno de 1859. t

Quadro estatístico do resultado dos trabalhos da mesma Faculdade no anuo lectivo de 1859.

Memória histórica dos acontecimentos da Faculdade do Direito de S. Paulo , em 1859.
Mappa estatístico dos exames preparatórios feitos na mesma Faculdade em Fevereiro e

Março de 1859.
Idem dos exames preparatórios feitos em Novembro.
Quadro estatístico das aulas maiores.

Memória histórica da Faculdade de Direito do Recife.

Portaria de 4 de Janeiro de 1860. Dá instrucçôes ás oficinas pharmaceuticas das Faculdades
de Medicina.
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Relatório da inspectoria geral de instrucçao primaria e secundaria do município da corte.
Documentos:

N. 1. Quadro demonstrativo do pessoal dos membros do conselho director da instrucçao pri-
maria e secundaria do municipio da corte, com a data dos decretos de suas nomeações.

N. 2. Quadro demonstrativo do pessoal dos delegados da instrucçao primaria e secundaria do
municipio da corte.

N. 3. Quadro demonstrativo do pessoal dos professores públicos do Io grão de instrucçao pri-
maria do municipio da corte, com a data dos decretos de suas nomeações ou remoções.

N. 4. Quadro demonstrativo do pessoal das professoras publicas do Io gráo de instrucçao pri-
maria do municipio da corte, com a data dos decretos de suas nomeações ou remoções.

N. 5. Quadro demonstrativo do pessoal dos professores adjuntos ás escolas publicas primarias
do municipio da corte.

N. 6. Quadro demonstrativo do pesscal Jas professoras adjuntas ás escolas publicas primarias....'..- ' A.:..' A .

do municipio da corte.
N. 7. Quadro demonstrativo do numero de alumnos que freqüentarão, durante o anno de

1859, as escolas publicas de instrucçao primaria do municipio da corte.
N. 8. Quadro demonstrativo do numero de alumnas que freqüentarão, durante o mesmo

anno, as escolas publicas do municipio da corte.
N." 9 Tabeliã da distribuição, por dias-e horas, das matérias do curso geral de estudos do

Imperial Collegio de Pedro II, no internato e externato, no anno lectivo de 1860.
N. 10. Mappa estatístico dos trabalhos e do movimento da matricula do internato do Imperial

Collegio de Pedro II, no anno lectivo de 1859.
N. 11. Mappa estatístico dos trabalhos e do movimento das matrículas do externato do Imperial

Collegio.de Pedro II, durante o anno lectivo de 1859.
N. 12. Mappa estatístico da matricula dos alumnos do internato do Imperial Collegio de
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N. 13. Mappa estatístico da matricuto dos alumnos do externato do ImppiaJ ÇoUfigjfli 4^,- , Pedro II, desde 15 de Janeiro ató 31 de Março do anno lectivo de 18Q0_ f
N. 14. Quadro do pessoal dos professores do Imperial Collegio de Pedro II.
N. 15 'Mappa dos estabelecimentos de instrucção primaria e secundaria particulares do muni-

cipio da corte.
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N. 16. Synopse dos exames das matérias exigidas como preparatórios á matricula nos cursos
superiores do Império, aque se procedeu no mez de Novembro de 1859, 6i&uiw,.<jÍrb
salas do externato do Imperial Collegio de Pedro II.

N. 17. Synopse dos exumes das matérias exigidas como preparatórios á ma.trjciyfy(nos. çurgqa) 
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superiores do Império, a que se procedeu no mez de Fevereiro de 1860, em uma das
salas do externato do Imperial Collegio de Pedro II.

ANNEXO I.

Relatório da directoria da "Academia das Bellas-Artes.
Mappa estatístico do resultado dos trabalhos do anno escolastico em 1859.
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