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ümprindo o dever que me impõe o art. 42 da lei de 15 de Dezembro
de 1830. venho informar-vos do estado dos negócios do ministério
a meu cargo.
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Familia Imperial.
¦<$.

Suas Magestades Imperiaes e as Augustas Princezas, graças á
Divina Providencia, nâo têm ioffrido alteração em sua preciosa
saúde. %/ â. , >

Havendo cessado as razões, que motivavão a residência da Sereníssima Prin-
ceza a Sra. Condessa de Aquila e de Seu Augusto Esposo fora do Império, para
o que havião obtido a necessária permissão, é de esperar que Suas Altezas
venhão brevemente residir junto ao throno imperial, o que será muito agra-
davel a S. Mo Imperador, caso nao prefirão fixar a sua residência habitual
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N'esta ultima hypothese, como sabeis, deverá ter lugar a entrega do dote

de 750:000<f000, fixado no respectivo tratado matrimonial, cessando a

dotação.
.**.

Administração das províncias

A necessidade de melhorar-se a administração das províncias torna-se de

dia em dia mais urgente. Este objecto occupa a attenção do governo, o

qual, como sabeis, nomeou, em 1857, uma commissão composta de cidadãos

distinctos por sua illustração e experiência, incumbindo-a de propor o que

mais conveniente lhe parecer para conseguir-se os desejados melhoramentos.

Essa commissão não pôde ainda apresentar o resultado de seus estudos, o

que prova por si só as difficuldades, que offerece um assumpto tão compli-

cado. Um só dos seus dignos membros deu, em separado, seu luminoso pa-

recer, contendo úteis indicações, que poderáõ com proveito ser consultadas,

quando alguma cousa se haja de resolver sobre este importante ramo do

serviço publico. ;
Parece-me ser geralmente sentida a conveniência de proporcionar-sè aos

presidentes de provincia o concurso de agentes administrativos especiaes, que

os auxiliem nas diversas localidades, bem como de ampliar-se as suas attri-

buicões e de dar-se-lhes uma posição mais permanente e garantida, seni

prejuizo da liberdade de acçâb, que deve ter o governo a respeito d'essesseus

delegados.
Cumpre, porém, antes de tudo, ássegürar-lhes meios de subsistência cor-

rêspondéntes á sua elevada posição e que libérteiii esses furiccioriarios dos one-

rosos sacrifícios, a que os obriga a insuficiência de seus actuaes vencimentos.

À tábéllá, que se contém no art. 2° da lei h. 647 de 7 dê Agosto <íe 1852,

carece indispèrisavèlméhtè de refortna.
«"• p. tf -i ¦ i ¦• »' ii íi''-. "'¦'-k.Â" '¦''•''jÀí'%^-''"V

Será de manifesta vantagem que ás ajudas de custo se dividâo em dtfás

partes, (féstináiido-sé üma pára os gastos de transporte, e á outra para os

h primeiro esfebeieciméhió: aquella deverá ser proporcionada ao numero
¦- •_' j^4tf : fí J j[ lji/; ,-K;->'r.-:!

de pessoas de que se compuzerem as familias dos nomeados, è ás distancias,
u



qui' gffectivaraente houverem de percorrer, e esta ás circumstancias e cathe-

goria das provincias.
Confio que tomareis em*consideração «ste objecto, com a possivel brevi-

dade, para que não continuem ps embaraços em que se vê presentemente
o governo, sempre que se trata de prover algum d'aquelles importantes cargos.

Eleições.

procedei

No decurso do anno próximo passado procedeu-se á eleição de deputados

pelo Io districto das provincias do Maranhão, Sergipe e Rio de Janeiro, pelo

2o da de Minas-Geraes, pelo 3o das de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro,

e pelo 4o da Bahia para preenchimento de vagas, que se dérão por motivos
-. • »¦.

de que tendes conhecimento.
I No. mesmo período fez-se na provincia do Ceará a eleição para preenchi-

mento. da vaga, que ficou no senado por falleçimento do desembargador An-

tonio José Machado, e forão expedidas as ordens convenientes para

se na de Matto-Grosso á eleição, afim de que seja preenchida a vaga resul-

tante do falleçimento do senador João Antônio de Miranda.

Tiverão também lugar, em diversas localidades, algumas eleições primarias,

M observância de deliborações da câmara dos Srs. deputados annullando as

<jue havião sido feitas em Dezembro de 1860.

Ser-vos-hão presentes as actas d'essas eleições, que têm sido até hoje rernet-
'•'$§&'''¦'''' .."¦¦.-'

tidas ao governo.
Achareis entre os annexos o decreto expedido pelo governo, sob n. 2,865, em

¦ ¦-*»¦¦•

data de 21 de Dezembro do anno próximo passado, prescrevendo regras sobre

o processo das qualificações para melhor execução do disposto nos artigos 26

e 27 da lei n. 387 de 19 de Agosto de 1846, bem como as decisões proferidas

para solução de diversas duvidas, que occorrêrão sobre matéria eleitoral.

A curta experiência, que temos da ultima reforma eleitoral, não me parece

suficiente para autorisar qualquer modificação sobre objecto tão melindroso;

mas é forçoso reconhecer que a freqüência com que se tem reproduzido o vicio

I.
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das duplicatas e as irregularidades das apurações exigem do poder legislativo

a mais séria attenção.
«V*

> Assembléas provinciaes

Insisto sobre a necessidade de declaração authentica, que ponha emfim

termo ás questões, que freqüentemente se reproduzem sobre o exercicio e ex-

tensão de algumas das attribuiçoes das assembléas legislativas das províncias.
Para este resultado muito poderá concorrer a deliberação, que houverdes de

tomar em relação ao trabalho, que vos deve ser apresentado pela commissão

nomeada por ambas as câmaras, por convite do senado, e incumbida de

propor um projecto de interpretação a diversos artigos do Acto Addicional.

O governo espera que dareis a este grave objecto a attenção que elle me-

rece, adoptando as providencias, que em vossa sabedoria entenderdes conve-

nientes, afim de que, definidas claramente as attribuiçoes das assembléas

provinciaes, se evitem duvidas e conflictos sempre prejudiciaes ao regular

desenvolvimento das instituições.

Câmaras municipaes.
'.'-./'..

. ' A':A ..'•>
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Não é de hoje que se sente a necessidade de dar-se uma melhor organi-
saçao a estas corporações para que possão ellas preencher os fins dé sua in-

stituição.
Desde o anno de 1833 que foi reconhecida pelo governo essa necessidade,

como evidentemente o provão o decreto e instrucções de 3 de Outubro d'a-

quelle anno, pelo qual foi nomeada uma commissão encarregada de propor,
entre outras reformas de nossa legislação, o melhoramento da lei do Io de
Outubro de 1828.

De então até hoje quasi todos os meus illustres antecessores têm chamado
a vossa attenção para a reforma das municipalidades, a respeito das quaes já

'•"..'. -í" .''7 ; St"-"" !*' ¦ '?¦ ¦ ¦

n'aquella época se exprimia o illustrado ministro, que então dirigia os negócios
da repartição hoje a meu cargo, nos seguintes termos:

i.
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« A organisaçao, senhores, é imperfeita. Um corpo coüectivo, numeroso
e periodicamente reunido não pode conciliar a vantagem da gravidade nas
deliberações com a energia e promptidão necessárias na execução.

« A lei pretendeu remediar este defeito por meio dos fiscaes; porém,
sendo estes meros executores dê ordens, nem se lhes tributa o respeito devido
ás autoridades, nem elles podem dar ás suas funeções o desenvolvimento
exigido por eircumstancias oceurrentes.

« Ás câmaras tèm, por outra parte, também procurado removê-lo autori-
sando algumas dellas os seus presidentes, no intervallo das sessões, para os
negócios do expediente; mas esta providencia pouco remedeia.

«Vós conheceis, senhores, os inconvenientes d'esta defeituosa organisaçao
na falta de um executor com attribuiçôes próprias.... »

Achando-me de perfeito accordo com as idéas manifestadas por meus ante-
cessores, não darei aqui maior desenvolvimento a este assumpto, limitando-me
a assegurar-vos que o governo não deixará de apresentar, no correr d'esta
sessão, a proposta que lhe parecer conveniente para que se leve a effeito a
reforma, que desde tantos annos se reclama.

A lei do Io de Outubro de 1828 preterio um principio de reconhecida
verdade — a deliberação deve ser de muitos, a acção de um só.

Sobre essa base deve assentar indispensavelmente a reforma das câmaras
¦ ¦¦ -''¦¦¦ ¦' '""ifc. ¦¦¦''¦'&.'''"

municipaes, convindo além d'isso alargar o circulo de sua acção- e propor-
cionar-lhes mais amplos meios de promoverem o melhoramento dos serviços
a seu cargo.

Cumprirá também, na reforma que se houver de fazer, attender ás condi-

ções especiaes em que se acha a câmara municipal da corte, cuja organisaçao,
• fe , ¦ -, ¦, ftfe f -fe , '' , ;'^ , J-fe,. ; - _.

por considerações que vos são bem conhecidas, não pode ser exactamente
a mesma das outras câmaras municipaes do Império. / 

'M

Aposentadorias e accumulaeôes.

As aposentadorias dos empregados civis carecem ser reguladas por uma lei

geral, que, estabelecendo precisamente os casos e as condições em que yy

I.
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jossão ter lugar, e garantindo aos servidores do Estado o gozo d*esse favor,

quando se acharem nas circumstancias de merecè-b, acautele ap mesmo,

tempo os interesses do thesouro, e faça cessar o arbitrio, que n'esU> matéria,
¦

tem prevalecido até hoje.

Ejò meu entender, a aposentadoria só deve ser concedida çpm a totalidade

fa fflfclft aps empregados iphabüitados, por moléstia incurável pu idade,

avançada, comtanto que contem o máximo tempo de serviço, que for fijado,

e çom ordenado proporcional aos que se inhabilitarera depois de um certo
• •

¦#:

tempo de exercicio.

Sendo, porém, incontestável que o demasiado rigor e inflexibilidade da

lei em assumptos d'esta natureza, é sempre razão para que seja illudida a
"a •

sua execução, parece conveniente que se admitia a aposentadoria com uma

certa quota do ordenado para aquelles que a requererem, tendo servido effec-

tivamente durante um periodo suficiente para justificar essa concessão.

Considerações, que me parecem também muito attendiveis, aconselhâo que

se estabeleção gratificações addicionaes aos empregados que, contando o

tempo preciso para a aposentadoria, quizerem continuar em actividade de

serviço, e o puderem fazer com proveito para o Estado.

Por esse meio alliviar-se-ha o ônus do thesouro com a classe dos aposentados

e conseguir-se-ha conservar por mais tempo nas repartições os empreg
• ¦ f • % ¦

provectos, que melhor podem servir.

Também sobre as accumulações de empregos torna-se indispensável uma

medida legislativa, que, sem exclui-las absolutamente, limite os abusos, que

podem dar-se facilmente sobre tal assumpto.

Penso que não se dev# prohibir que accumule mais de um emprego aquelle

|jue dispuzer de tempo e aptidão para bem desempenha-los simultaneamente;

mas é jusfcrque, n'esse caso, não sejão integralmente percebidos os respec-

livos vencimentos, porém sofírão uma reducção progressiva, que ponha limites

ás accumujações, as quaes só como excepção se deve admittir.

Para esse desconto convirá que sejão considerados como de emprego activo

os ordenados de aposentadoria, afim de que a esperança de accumular taes

ados
': 

| £ "J."
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y JLi. i m ti ... u' -Ú i *^M * «.M iiiu*iW i #üüi,'« . i*tr« j Uordenados com os de outros empregos nao seja um novo estimulo para que

empregados aíiida válidos solicitem aposentadorias.
D'estas regras devem ser exceptuados somente alguns empregos, cuja áccü-

mutação e permittida pela Constituição ou se justifica corti razoes de natureza
inteiramente especial.

¦h

Secretária de Estado.
.

OJ /Li 7.7' _» %

ÍÃí // , .*¦ _ Ji C UJ

Estão dependentes de vossa approvação os decretos n. 2,368 de 5 de Março
de,Í859, e n. 2,749 de 16 de Fevereiro de 186Í, que reformarão a secre-
taria dé estado dos negócios do Império.

í. _. *__;

Parecendo ao governo que esses decretos podem soffrer alguma alteração

no sentido de diminuir, pela reducção do pessoal, a despeza que se faz com a

mesma secretaria, determinei ao respectivo director geral que indicasse as

modificações, que podem ser feitas na organisação da repartição, de que e
* chefe, para conseguir-se áquelle fim, sem prejuizo do serviço publico.

iü O. 7. ..... :. .

Submetti ao exame do consultor d'este ministério o trabalho que me foi
.; .. f-,

_• .v* *• ¦¦;

apresentado, e aguardo o seu parecer para, esclarecido pela experiência e

luzes d'estes funccionarios, resolver definitivamente sobre a reducção de
*v ' ¦'$ •

i pessoal que convém fazer.
Por este motivo deliberei não preencher os dous lugares que .vagarão na

secretaria, e, como d'ahi não tem provindo embaraço á marcha regular da

repartição, persuadó-me que estão rto caso de ser supprimidos. ¦yff' -•„-¦¦.
¦7*3' '.- ": 
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r- Conselho de Estado. "»í;- _!<

¦¦*¦:

Éstâ impóriante instituição continua a prestar os mais valiosos serviços, auxi-

liando o governo com as suas luzes e experiência no esfudo e resolução _as

variadasi questões, em que sé torna conveniente a sua audiência.

Àpézar de réconnécer que e grande ò trábàffio que pesa sobre d lÜnséffio de'

estado, com1 rfelâçao ao pequeno numero de seus membros, nao julgo oppóMUnó'

propor qualquer alteração na lei de sua creação.
I. .:.¦¦ 
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0 regulamento, porém, pelo qual provisoriamente se rege o conselho de es-

tado, poderá ser melhorado mediante algumas modificações, que me parecem

aconselhadas pela experiência.

Sem augmentar o pessoal d'esta corporação, convirá dividi-la em tantas secções

quantos são os ministérios.
1

Em uma classe tão limitada de funccionarios convém que o governo tenha

toda a liberdade para distribui-los pelas diversas secções, attendendo aos es-

tudos e habilitações especiaes de cada um dos dignos conselheiros.

Não se evitará d'este modo que um conselheiro sirva em mais de uma secção ;

mas a sua distribuição por estas se fará de modo mais accommodado á capaci-

dade de cada um, tornando-se-lhes por isso mais fácil o exame, e mais promp-

ta a solução das questões, sobre que houverem de consultar.

Algumas declarações se tornão também precisas sobre a doutrina dos arts. 24,

26 29 e 30, que tratão dos conflictos de attribuições, e varias outras que, sem

alterar em nada a natureza , os fins e as attribuições do conselho de estado ,

concorreráõ para maior clareza e precisão do respectivo regulamento, e para

o melhoramento do serviço.
4 \ 
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Este assumpto acha-se hoje affecto ao próprio conselho de estado, que tem

de apresentar ao governo, nos termos do artigo 8o da lei de sua creação , um

projecto de regulamento definitivo, tomando por base o que foi mandado ob-

servar provisoriamente pelo Decreto n. 124 de 5 de Fevereiro de 1842.
7*i ' 77 • • "'• -''.:. f ' ¦ ¦¦'¦ • •¦...: y i .
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Instrucção primaria e secundaria.
¦m ' v. «>¦ •-' ' ¦,lio

*

Na impossibilidade de oíFerecer-vos, como fora para desejar, informações

completas sobre o estado d'estes ramos do ensino em lodo o Império, visto

como não forao enviados de todas as provincias os precisos esclarecimentos

a tempo de poderem servir para este relatório, exporei tão somente sobre

este obiecto o que diz respeito ao municipio da corte, referindo-me, para com-
• YíY:- ' ' X- <'Wf .. . -:-, ' ¦ ' ; , ? '¦.'¦¦. ¦ - ' ¦ í ¦ •;.< *; f.v,^ '¦¦ 
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plemento d'estas informações, ao relatório da Inspectoria Geral, que vos será

presente, e no qual encontrareis mais circumstanciadas noticias sobre a mar-
I.
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eba d'este ramo do serviço e sobre as necessidades, de cuja satisfação depen-
da o seu progressivo desenvolvimento. *

% digno conselheiro inspector geral e o conselho director da instrucção pri-
maria e secundaria do municipio da corte continuão a prestar valiosa coad-

*

juvação ao governo, desempenhando com zelo e dedicação as suas importantes
funeções. ¦/

Quanto, porém, aos delegados de districtos, se manifestão, em geral, o de-
sejo de concorrer para o melhoramento do ensino , é forçoso reconhecer que,
não recebendo retribuição alguma pelo seu trabalho e lendo de consagrar-lhe
somente as horas vagas, que lhes deixão as suas outras oceupações, não se pode
exigir d'elles toda a assiduidade e dedicação, que serião indispensáveis.

Se não vos parecer opportuno marcar-lhes um vencimento, embora reduzindo
enumero d'esses funecionarios, penso que será acertado \ como já ponderou um
dos meus illustrados antecessores, subdividir os respectivos districtos para que,
tornando-se menos onerosas as obrigações a seu cargo, possão ellas ser des-

I empenhadas por modo mais satisfaetorio.
A creação de uma escola normal para habilitação do pessoal que se destinar

ao magistério é, a meu ver, a necessidade mais urgente do ensino primário.
Na corte e nas provincias torna-se de dia em dia mais sensível a falta de pes-

.soas idôneas para o desempenho d'estas graves funeções.

Um estabelecimento d'esta natureza, que aqui se creasse em escala coffve-

niente, produziria os melhores resultados e concorreria para a regeneração do

magistério, do qual depende essencialmente o progresso, da instrucção pubpf.
A instituição dos professores adjuntos, de que trata o capitulo 2o do regü-

..."¦¦¦

lamento de 17 de Fevereiro de 1854, não satisfaz a esta exigência, aceres.

cendo que a manifesta insuficiência dos vencimentos, que lhes forão fixados,

torna muito difficil o preenchimento dos lugares.

Uma outra necessidade, queconvém seja remediada, é a de edifícios próprios

para as escolas primarias.
As casas particulares onde ellas funecionão não offerecem, de%dinario, as

preeisas accommodações e nem é sempre possivel encontra-las nos lugares mais
• convenientes/ V 

' *
•¦*¦¦¦

Stu

--'__É_--
__.¦ - 'W»,

¦ f



'.--...
*

A essas considerações accresce ainda que o progressivo augmento dos alu-
«...

gueis torna essa despeza muito onerosa aos cofres públicos.
As aulas do imperial collegio de Pedro U, forão regidas, durante o ultimo

anno lectivo, com a devida regularidade. *
Pelo Decreto n. 2,883 do Io de Fevereifo do corrente anno forSo feitas di-

versas modificações ao regulamento do collegio, que erão aconselhadas pela ex-

pertencia e das quaes, espero, ha de resultar algum melhoramento. Effec-

tuando essa reforma, teve o governo especialmente por tim organisar o plano
dos estudos do collegio de modo que se restringissem algumas matérias menos

__i __

necessárias, cuio excessivo desenvolvimento prejudicava ao ensino* de outras

disciplinas mais indispensáveis, e tornar assim possivel uma melhor distribuição

das matérias pelos diversos annos do curso, com maior aproveitamento de tempo,

de modo que resulte para os alumnos uma instrucção mais igual e completa

em todas as disciplinas epsinadas no collegio. ./,* ^

O decreto a que me refiro fez também cessar a inversão da ordem na-
¦ "^i _

tural, que existia no estudo de certas matérias e o inconveniente, que resul-

tava da mudança de methodos e de professores no ensino de outras, que se

acha dividido por diversos annos do curso. ^
A reforma acha-se já em plena execução e efFectuou-se sem nenhum augmento

de despeza. /;¦' #

f M experiência tem também demonstrado a necessidade de algumas alterações
Ü~y'

na parte econômica e disciplinar do regulamento de 24 de Outubro de 1857,
ea governo trata de habilitar-se com as informações e esclarecimentos pre-

¦ ¦h_fí

cisos afim de resolver opportunamente sobre este objecto. ¦&
X-

Diversas obras forão feitas nos edifícios do internato e do externato do col-
legio, dentro das forças da respectiva verba do orçamento. ^

Outras, porém, são ainda precisas no edificio onde existe o internato afim
de dar-lhe as proporções necessárias para aceommodar o grande numero de

%*' .7"M 7',
alumnos, que para alli concorrem. * a
# Para qupnão se veja o governo obrigado a recusar, como já tem feito, a
admissão de novos alumnos, é indispensável augimentar aquelle edifício de

, maneira que possa receber maior numero. - -
VSy
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Para os exames geraes que tiverao lugar iVesta corte, em Novembro do
anno próximo passado, inscrevèrão-se429 alumnos, dos quaes forão approvados
224, reprovados 129 e retirárão-se dos exames 76.

Por estes algarismos vè-se que pouco mais da metade dos alumnos obti-
verão approvaçâo; os outros ou forão reprovados ou desistirão dos exames antes
de concluidas as provas.

. k.
m

Nos que tiverao lugar em Fevereiro ultimo os resultados forão ainda menos
favoráveis, pois que, tendo-se inscripto 259 alumnos, apenas obtiverão appro-
vação 82, forão reprovados 128 e retirárão-se 49.

Não devendo este facto ser attribuido á excessiva severidade dos examina-
dores, segundo informou o digno commissario do governo, não se pode dei-

xar de concluir que ha facilidade da parte dos professores em dar attestados
¦

de habilitação a alumnos, que não têm estudado devidamente as matérias, em

que se propõem a ser examinados, ou que* é máo o methodo e insuficiente o

zelo com que é feito o ensino. If

O governo procurará.investigar, como lhe cumpre, as causas que concor-

rem para esses resultados tão pouco lisongeiros, afim de prover como melhor

convier sobre esse ramo importantíssimo do serviço, que por tantos titulos se
¦'-•* * ¦ 
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recommenda á attenção dos poderes públicos.

Na faculdade de S. Paulo requererão exame, nos mezes de Feyereiro a.

Março de 1861, 829 alumnos, dos quaes forão approvados 499, reprovados

188, retirárão-se 108 e deixarão de ser chamados 34. * ,. _

Para os de Novembro inscrevêrão-se 858, dos quaes forão approvados 376,

reprovados 86, retirárão-se 81 e deixarão de ser chamados 315. »

Para os de Fevereiro e Março d'este anno inscrevêrão-se 893, dos quaes

forão approvados plenamente 106, simplesmente 449, reprovados 208, dei-

xárão de comparecer ou retirárão-se antes de concluidas as provas 118 e

deixarão de ser chamados 12. *

Na da Bahia requererão exames, em Fevereiro e Março do g|smo anno,

263, sendo approvados 239 e reprovados 24.

I.

¦ --4 ¦



ü**™1*^ ^-''r.*-^-". •¦¦¦"¦

a <

,\

Instrucção superior.

As faculdades de direito e de medicina continuão a funccionar com a devida

regularidade.
Nas memórias históricas apresentadas pelas congregações das de S. Paulo

e Bahia e na exposição feita pelo director da do Recife (annexos soh a letra D)

encóntrareis circumstanciadas noticias sobre a marcha e freqüência de cada

uma d'ellas durante o ultimo anno lectivo, os resultados dos respectivos exames,

bem como as occurrencias mais notáveis, que se derão n'aquelle periodo.
NadeS. Paulo matriculárão-se, em 1861, nos diversos annos do curso 490

' "4p "'"' m 
J0m^ -_w

alumnos, dos quaes forão approvados plenamente 315, simplesmente 123, re-

provados 39, deixarão de fazer acto 3 e perderão o anno 10.

Na do Recife matriculárão-se 468, dos quaes forão approvados plenamente
328, simplesmente 88, reprovados 34, deixarão de fazer acto 13 e perderão o

anno 5."
N'esta faculdade dous bacharéis defenderão theses e receberão o gráo de

doutor. ,
No edifício em que funcciona a de S. Paulo fizerão-se algumas reparações ne-

cessarias, que o tornarão mais commodo e decente.
A bibliotheca de ambas tem feito acquisição de mais algumas obras.
No decurso do mesmo anno alguns novos escriptos forão publicados por

lentes da faculdade de S. Paulo, a saber: um Compêndio de Pratica Civil e
Commercial, pelo Dr. Joaquim Ignacio Ramalho; uma obra com o titulo de
Elementos do Direito Administrativo, pelo Dr. Antônio Joaquim Ribas e as
Prelecçoes de Direito Administrativo Pátrio para servirem de compêndio nas
aulas, pelo Dr. Francisco Maria Furtado de Mendonça.

Não existindo nos estatutos das faculdades de direito e de medicina, que se
achão sujeitos á vossa approvação, regras applicaveis aos casos de suspeição dos
lentes, nos negócios de interesse particular, procurou o governo remediar essa
lacuna, mandando observar provisoriamente as disposições que forão estabele-
cidas pelo decreto n. 2,879 de 23 de Janeiro d'este anno, o qual submetto ao
vosso esclarecido exame.
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Na faculdade de medicina da corte matriculárão-se, nos diversos annos docurso med»co, 100 alumnos, dos quaes forão approvados plenamente 80, sim-
plesmcnte II, reprovados 4, deixou de fazer acto 1, perderão o armo 2 efalle-cerão2. .m

No curso pharmaceutico malriculárão-se 31, dos quaes forão approvados pie-namente 16, simplesmente 8, reprovados 2, deixou de fazer acto 1 e perderão oanuo 4.
E' de urgente necessidade tratar-se da construcçao de um edificioconveniente

para esta faculdade, que até hoje continua a funccionar em um prédio parti-cular, pelo qual se paga excessivo aluguel, e que não offerece as indispensáveis
accommodações, accrescendo além d'isso que o proprietário recusa-se a re-
«ovar o contraio, cujo prazo está a findar-se.

O governo nomeou, em principio do anno próximo passado, uma commissão
composta de lentes da faculdade, encarregando-a da escolha do local mais apro-
priado para a projectada construcçao, e, confiando que o habilitareis com os
meios precisos para essa obra tão reconhecidamente necessária, está resolvido
a fazer dar-lhe principio, logo que esteja assentada essa escolha, ainda hoje
dependente do parecer d'aquella commissão.

Na faculdade da Bahia matriculárão-se, nos diversos annos do curso medico,
116 alumnos, dos quaes forão approvados plenamente 68, simplesmente 29,'
reprovados 12, deixarão de fazer exame 3, retirárão-se paraa corte 3, deixou de
habilitar-se 1 e receberão o gráo de doutor 14.

No curso pharmaceutico matriculárão-se 30, forão approvados plenamente16, simplesmente 10, reprovados 3 e perdeu o anno 1.
O director d'esta faculdade insta pela fundação de uma casa de maternidade,

de um horto botânico, do gabinete de historia natural e de uma casa própria
para se fazerem as observações meteorológicas, providencias estas que coiisi-
dera como indispensavelmente necessárias ao melhoramento do ensino.

A bibliotheca da faculdade foi enriquecida com 271 volumes de obras das
mais modernas e o laboratório de chimica e de pharmacia achão-se convenien-
temente providos de quasi todo o necessário.

No decurso do anno concluirão-se as obras do amphitheatro anatômico, e
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fizerão-se no edifício da faculdade e suas dependências algumas reparações,

que muito o melhorarão, sendo ainda necessárias algumas outras, que o

director reclama, e sobre as quaes o governo resolverá opportunamente.

Tendo sido supprimida a classe dos lentes substitutos das faculdades de

medicina, conforme a autorisação concedida pelos estatutos, tornou-se pre-

cisa a expedição do decreto n- 2,885 do 1» de Fevereiro «Teste anno, o qual

encontrareis entre os annexos, modificando convenientemente as disposições

dos mesmos estatutos e do regulamento complementar relativamente aos con-

cursos, afim de torna-las applicaveis ao provimento dos lugares de lentes

cathedraticos.
Convindo aproveitar as lições da experiência, a qual pôde ter demonstrado

a possibilidade de melhoramentos nas faculdades de medicina, o governo

imperial, por aviso de 16 de Outubro ultimo, encarregou aos respectivos direc-

tores de proporem, depois de accurado exame, e de ouvido o parecer das con-

gregações, as medidas que para aquelle fim lhes parecerem convenientes,

tendo em attenção a distribuição das cadeiras feita no art. 3o dos estatutos

vigentes. #
O digno director da faculdade da corte apresentou, em data de 7 de Março

próximo findo, o seu parecer; masf não tendo ainda recebido o da faculdade

da Bahia, o governo nada pode, por ora, resolver sobre assumpto tão impor-

tante.
Não terminarei quanto a este assumpto, Augustos e Digníssimos Senhores

Representantes da Nação , sem chamar a vossa attenção para a situação dos

jovens que, deixando a casa paterna ou os collegios onde receberão os pri-
meiros elementos da educação, vão freqüentar aqueíles estabelecimentos de

- instrucção superior, achando-se desde então privados de toda direcção e

vigilância, em uma idade ainda tenra, e em que tanto necessitão do apoio

moral e dos conselhos de uma autoridade fcenevolae paternal, que vigie sobre os
-V" £*fc

seus costumes, e que os salve dos mil perigos a que os expõe a sua inexpe-
*.

riencia. ;,;>, -: ." ; •'^¦'¦v '' ím

Ninguém pode desconhecer a perniciosa influencia que devem necessária-

mente exercer sobre os seus costumes, idéas, caracter, e por conseguinte sobre
I.
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todo o seu futuro, esse estado de quasi total abandono dos jovens que fre-
guentão as nossas faculdades, e a quem mais tarde tem de ser confiada uma
importante participação na vida social, e o exercicio das mais graves e va-
riadas funeções.
"'A -

Permittí que eu autorise estas poucas reflexões com a opinião respeitável
de um insigne estadista europeu, que é ao mesmo tempo distineto por sua vasta
íllustração, e por seu espirito pratico e elevado bom senso.

|Em 
um escripto recente o Sr» Guizot, depois de assignalar os perigos a

que ficão expostos os jovens que vão a Paris fazer seus estudos superiores
diz: * '

'

« Porque não collocariamos nós, ao lado das nossas grandes escolas de
instrucçao superior, estabelecimentos onde os jovens estudantes encontrassem
alguma cousa do lar doméstico, e vivessem reunidos em um certo numero,
gozando de suficiente independência e liberdade pessoal, mas sujeitos i
uma certa disciplina, vigiados e apoiados em seu procedimento, e ao mesmo
tempo ajudados e acoroçoados em seus trabalhos? »
*

Instituições semelhantes existem já, com proveito notável, em diversas
faculdades da Inglaterra, e não seria talvez difficil adopta-las entre nós, fa-
zendo-lhes as precisas modificações. *

O escriptor a quem me refiro não julga preciso que se torne obrigatória paraos estudantes a residência n'esses internatos; mas acha que as suas vantagens
seríão tão manifestas que por si só ellas attrahirião para alli a maior partese não a totalidade d'elles.

Esta necessidade de prover-se sobre a educação dos nossos jovens durante
o tempo em que frequentão os estabelecimentos de instrucçao superior, e de
protegê-los e garanti-los contra os perigos a que ficão alli expostos', não
escapou também ao espirito observador e reflectido do sábio arcebispo mar-
quez de Santa Cruz, como se pôde ver das suas memórias ultimamente pu-blieadas.

li íilli
"»¦' A' A

Este assumpto é por certo digno da vossa solicitude, e o governo confia
que o tomareis em séria consideração.

U
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Faculdades tkeologicas.
* **

0 governo não pôde ainda usar até hoje da autorisação concedida pelo
art. i°, § 2o da lei n. 781 de 10 de Setembro de 1854 para a creaçâo de

faculdades theologicas no Império, em razão das difficuldades de qüe fostes
At

informados por um dos meus illustrados antecessores no relatório, que vós

foi lido na sessão de 1855.
E todavia são tão manifestas a necessidade, que ha de proporcionar-se ao

nosso clero meios de instrucção mais abundantes, e as vantagens, que em

relação a este intuito devem provir d'essa creaçâo que, apezar de serem actüál-

mente pouco favoráveis as circumstancias do thesouro, não duvido que vos

pareção justificados os sacrifícios, que por ventura tenhamos de fazer para

providenciar-se sobre objecto de tanta magnitude, logo que se consiga aplai-

nar aquellas dificuldades.
Cumpre não perdermos de vista que os meios de instrucção proporeio-

nados aos que se destinão ao estado ecclesiastico não tem acompanhado os

progressos, que desde alguns annos se tem realizado em relação ás outras
classes da sociedade, , u

í

il:jya . •. .. ".ííKUlHiit-*-:* í.ú'< Ol-^BXl/.
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Esta circumstancia explica, talvez , o estado\ em geral, pouco satisfactqrio
de nosso clero, sob o ponto de vista da iilustração. m,<hili ,,'.uú >,liir0

Estou persuadido de que a creaçâo de uma faculdade theologica, que se

poderia effectuar sem grande dispendio, muito concorreria para elevar o pres-
-..;*.Jfc \ 3 ; A ¦¦¦ ¦¦•-¦ '-'¦ '' •" ' ."¦*¦ .-'*¦• .-^¦; y- ¦-¦¦ '"¦ ¦ • J. '& ¦

tigio do nosso clero, e que attrahiria mesmo para a vida ecclesiastica muitos

jovens dotados de talentos, que d'ella são actualmente desviados pela impossi-
bilidade de obterem uma instrucção superior, que satisfaça as suas aspirações.

Instituto CommereiaL
!7 

, ¦¦'... 
'¦. 
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Estando ainda dependente de vossa approvaçâo a rèforína promttlgíidtt
pelo decreto n. 2,741 de 9 de Fevereiro de 1861 /nenhuma execução í*éVè
até hoje na parle em que alterou os vencimentos dos professores^ e aufmen-
tou a despeza com este estabelecimento .. j n;? i
1. .
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Por essa mesma razão achão-se regidas interinamente as aulas do eurso
preparatório, e a de mathematicas elementares do curso proflssional.

N'este ultimo são effectivos somente os professores de escripturação mer-
cantil e de estatística e geographia commercial. * ,.,

Tendo pedido demissão os professores de direito mercantil e economia
política, matérias que forão reunidas em uma só cadeira, foi esta posta em
concurso, bem como as de francez, allemão, inglez, e mathematicas ele-

. mentares, para as quaes existem inscriptos diversos candidatos.
O governo, porém, julgou dever sobrestar no provimento definitivodessas

cadeiras até que vos pronuncieis sobre aquella reforma, e decreteis os fun-
dos precisos para as despezas, que ella creou.

No dia 3 de Fevereiro do corrente anno forão abertas as aulas do insti-
tuto com 160 alumnos, não se tendo, porém, matriculado nenhum na aula
de escripturação mercantil.

O governo mandou fazer no edifício do externato do imperial collegio de
Pedro II algumas accommodações necessárias para que n'elle possa também
funccionar este estabelecimento. a

Não estando ainda sufficientemente experimentada a reforma, a que me
tenho referido, nada posso informar-vos sobre a sua conveniência; cumprin-
do-me, porém, não dissimular que algumas pessoas entendidas julgão-a insuf-
ficientepara que o instituto possa attingir os fins de sua creação.

Academia das Bellas-Artes.
' ';.. ¦'• ¦¦.. ' 
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Algum desenvolvimento tem apresentado ultimamente a academia das Bel-
las-Artes, para onde concorrerão no ultimo anno lectivo 105 alumnos, dos
quaes 36 freqüentarão o curso diurno, e 69 o nocturno.

A regularidade, porém, com que lhes forão tomadas as faltas, e a justiça
com que forão julgadas, fez subir a 50 o numero dos alumnos que perde-
rão o anno, tendo-se além d'isso despedido 4 do curso nocturno, e fallecido
% que frequentavão o diurno. -

0 pensionista Victor Meirelles de Lima, tendo concluído seus estudos na
¦'¦' ¦..".'' '• 

A v •.
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Itália e na França, regressou ao Império trazendo um grande e bello painel
de sua composição, representando a primeira missa celebrada no Brasil.

0 novo pensionista Joaquim José da Silva Guimarães Júnior, alumno de
gravura de medalhas, já remetteu os seus primeiros estudos.

O governo entendeu dever adiar a exposição de bellas-artes, que não po-
dera ter lugar senão depois de feitas as reparações de que urgentemente ca-
rece o edifício da academia, e que forão já autorisadas. Esses concertos,
porém, não remedeião a insuffieieneia do edifício, resultante do desenvolvi-
mento que tem tido a academia, e sobre a qual nada pode o governo deli-
berar sem que o habiliteis previamente com os meios precisos.

O gosto das bellas-artes, ainda pouco desenvolvido entre nós, carece ser
acoroçoado, não só por meio das exposições e dos prêmios, que constituem
sem duvida um estimulo poderoso, mas também por outros incentivos, como
seria o assegurar-se a extracção das melhores obras, que por ora encontrao
poucos apreciadores, afim de que os artistas, que não dispõem de grandes
recursos, não desanimem diante dos sacrifícios de tempo e de dinheiro, que
exigem as grandes composições. -

A bibliotheca da academia foi augmentada durante o anno com diversas obras;
a pinacotheca fez algumas acquisições apreciáveis, e á collecção de gessos, que
a academia possue, vierão addicionar-se alguns baixos-relevos, bustos, estatuas
reduzidas, exemplares de ornatose fragmentos para desenhos de figura.

Academia Imperial de Medicina

Esta academia continuou a funecionar regularmente no decurso do anno.
que acaba de findar, confirmando o conceito favorável, que tem grangeado
no mundo scientifico por seus importantes trabalhos.

Nenhuma oceurrencia tendo havido, durante aquelle periodo, que deva ser
trazida ao vosso conhecimento, terminarei, quanto a este assumpto, referindo-
me ás informações prestadas nos anteriores relatórios.

I.



Instituto Histórico.
*

Esta útil instituição prosegue no patriótico empenho de colleccionar docu-
mentos relativos á historia, geographia e ethnographia brasileira, regis-

. trando-os em sua Revista Trimensal, na qual tem também publicado diversas
memórias devidas ao zelo e dedicação de seus dignos sócios.

Na troca de relações scientificas e lilterarias com diversas academias e
sociedades estrangeiras procura o instituto manter illesos os créditos e o
subido conceito, que tem sabido grangear. *

Alargando-se, porém, cada vez mais sua esphera de actividade, sente o
instituto deficiência de meios pecuniários, que o inhibe de pôr em execução
projectos, que considera de summa utilidade, e para cuja realização reclama
os auxilios dos poderes do Estado. *

Sobre representação do respectivo secretario expedio o governo circular
aos presidentes de província, autorisando a acquisição de aerolites, ossadas
fosseis, amostras de mineraes, e outros objectos, que possão enriquecer o
museu do instituto.

/ Archivo Publico.

O serviço d'esta repartição tem progredido regularmente.
Por esforços do respectivo director começou-se a formar uma pequena

bibliotheca para uso do archivo, tendo para ella concorrido o official-maior
com o donativo de 212 volumes.

E' de necessidade remover-se a repartição dos aposentos, que actualmente
oecupa no convento de Santo Antônio, para algum outro prédio que lhe pro-
porcione melhores accommodações, evitando-se além cPisso os riscos de in-
cendio, a que alli se acha exposta.

Convindo que no archivo publico sejão arrecadados todos os documentos,

que possão interessar á nossa historia, dirigi-me aos diversos ministérios,
solicitando as providencias necessárias afim de que sejão elles çolleecionados
e entregues aquella repartição.

t.
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BIMiothcca Publica.

Este estabelecimento foi freqüentado durante o anno próximo passado por
¦ 

,____» 
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1,890 leitores, que consultarão 5,939 obras.
No mesmo periodo foi augmentada a bibliotheca com 585 volumes, dos

quaes forão remettidos pelo ministério do Império e presidentes de provincia
104, por differentes typographias 284, por seus autores, ou por pessoas de-

dicadas ao culto das letras 136, e compradas 61.
¦ áWÍ' 
'¦ * *

Faz-se preciso completar as collecções de memórias acadêmicas, de revis-

tas e jornaes scientificos, e formar collecções de obras relativas ao Brasil, á

America meridional, e ás linguas indígenas.
A quantia necessária para semelhante despeza não poderia ser muito avul-

tada.
Os empregados da bibliotheca reclamão o augmento de seus exíguos ven-

cimentos.
Até hoje só se acha impressa uma parte do texto da Flora Fluminense, e

;¦ 
' ¦ ¦ ¦_ ,
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essa mesma com bastantes inexaetidões. Convirá qye se complete essa inte-
ressante publicação, se entenderdes acertado consignar os meios precisos para
tal despeza.

*... ,*

Commissão scientiíica.

Tendo explorado quasi todos os pontos da provincia dp Ceará, a commissão
representou ao governo imperial ponderando a conveniência de serem todos os
seus membros chamados á corte, o que lhes foi concedido por Aviso de 10 de
Maio de 1861.

A commissão regressou á esta corte a 24 de Julho do anno próximo passado,
tendo gasto em sua viagem de exploração dous annos e quatro mezes.

Mandou-se também recolher á corte todo ò material, que se havia reunido para
a serviço da| exploração afim de ser devidamente aproveitado*

Sendo ainda necessário algum tempo para colligir, classificar e concluir os
i.
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respectivos trabalhos, foi a mesma commissão reorganisada por Aviso de 7 de
Novembro próximo findo, marcando-se novos e menores vencimentos somente
aos chefes, com excepção do presidente, que nenhuma retribuição exigio pelacontinuação dos seus trabalhos.

Além d'essessó percebem gratificações;um adjunto da secção de botânica e
dous da astronômica e geographica.

A commissão espera poder dar principio brevemente á publicação de seus
trabalhos.

Museu nacional.

Nenhuma alteração occorreu, em relação a este estabelecimento, que me-
reça ser-vos referida.

E' de necessidade remover-se o conservatório de musica do edifício do museu,
onde sente-se falta de espaço para a classificação e exposição de novas col-
lecções.

Essa mudança terá lugar logo que se possa prover sobre um edifício conve-
niente para o conservatório. *

O governo supprimio, por Aviso de 4 de Junho do anno próximo passado, a
consignação de 1:600#000, que para a acquisiçâo de collecções de moedas e me-
dalhas se havia posto á disposição dojdirector da secção de numismatica e archeo-
logia, que actualmente serve de cônsul geral do Império no reino da Prússia.

Também, por Aviso de 17 de Fevereirp ultimo, foi extineta a commissão do
adjunto viajante do museu, de que havia sido encarregado, por Portaria de 24
de Junho de 1860, L. Jacques Brunet, mediante a gratificação de 8000000
annuaes.

V___àí "' ¦"..>-'*. \, : ¦¦¦¦ .,".,¦.; i ; -/ '.-¦;. X.'

Negócios ecclesiasticos.
¦
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Sendo da maior conveniência que se guarde perfeita harmonia entre os po-deres espiritual e temporal, devem as suas reciprocas relações achar-se de tal
modo estabelecidas que se evitem conflictos, sempre damnosos á causa da reli-
gião e aos legítimos interesses do Estado. ~

1.



Entretanto essas relações não se achão, em alguns pontos, claramente defi-

nidas entre nós, do que podem resultar difficuldades, que será' acertado
. .

previnir.
Esle importante assumpto continua a occupar a attenção do governo.

r
¦ 

'¦¦: .' :

Bispado*.

Todos os Bispados, com excepção do da Diamantina, se achão providos de

pastor. O governo desejaria que não se desse aquella excepção; mas, procu-

rando acertar, busca informações que o guiem em tão delicado objeeto, e logo

que as obtenha uniformes e satisfactorias não demorará a sua escolha.

0 reverendo bispo do Rio-Grande do Sul fez a sua entrada solemne na diocese

em 28 de Julho ultimo.

Os do Pará e Ceará tomarão posse por procuradores, o primeiro em 23 de

Maio e o segundo em 16 de Junho do anno passado; fazendo aquelle a sua en-

trada solemne em o Io de Agosto e este em 29 de Setembro.

0 do Maranhão, sagrado em 20 de Outubro do anno passado, tomou posse

por procurador em 5 de Fevereiro ultimo, e fez a sua entrada solemne na dio-

ceseem21 de Março.
O de Goyaz, sagrado em o Io de Dezembro, mandou tomar posse por procu-

rador em 27 do mesmo mez, devendo brevemente seguir para sua diocese.

Por decreto de 11 de Maio de 1861 foi nomeado bispo de S. Paulo o monse-

nhor Sebastião Pinto do Rego, que se acha confirmado pela Santa Sé desde 4

de Outubro. Incommodos de saúde tem retardado a sua sagração, que espero

poderá, como tanto convém, effectuar-se com brevidade.

Aggravando-se os padecimentos physicosd® reverendo bispo do Rio de Ja-

neiro, passou elle a administração da diocese ao vigário geral do bispado co-

nego José Joaquim Pereira da Silva, e ao juiz dos casamentos conego José

Antônio da Silva Chaves.

Relação metropolitana.

j^„j$5E$.- •

Y

A organisação d'este importante tribunal, que decide em ultima instância

pleitos que envolvem os mais Íntimos interesses das familias, continua a dar

lugar a sérios embaraços, dificultando julgamentos, que só devem ser retar-
U
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dados o tempo rigorosamente preciso para formar um» opinião segura , ».

O d.g„o pnmaz da igreja brasileira informa q„e, mesmo eonvocando os vi-
ganos geraes da diocese, encontra difliculdades em reunir o tribunalO mal que d'ahi resulta é tão sensível que não se faz mister encarecê-lo'Pende de vossa deliberação um projecto apresentado na sessão de 1858augmentando o numero dos desembargadores, projecto cuja adopção me pa-"'" " dera°rada 

S n • *¦*• ""aneeiro do fmperil apresentema,s hsongcro aspecto; convindo notar que já pela lei n. 83 de 17 de Selembro de 1839 foi elevado o numero de juizes de 3 a 7, sem que d'ahi provie^se o benéfico , que se ,eve em vista, de poder o .ribuna. cumprir promptae satisfatoriamente os fins para que foi instituido.
Parece-me que, respeitando o antigo costume observado quando existiaem m.e.ro v,gor a provisão regia de 30 de Março dc 1768, em virtude da

qual pod,ão ser nomeados substitutos em falta dos juizes, flcarião removidosos embaraços, que se oppõem ao julgamento das causas sujeitas í decisão da re-lação metropolitana.
Sendode incontestável conveniência publica que não se deixe de fazer jusüçapor falia de juizes, eslou persuadido que adoptareis as medidas que maisacertadas forem para que este tribunal funecione com toda a regularidade.

^

&Ü Catíiedraes.

Em geral, o estado de nossas cathedraes não é satisfactorio: quasi todas care-cem de reparos e de paramentos. -
A da Bahia acha-se tão damnificada que , ha muito, deixou o cabido deínncconar n'ella. Hoje serve de cathedral a igreja dos jesuítas, que lambemnecessita de concertos, orçados pelo digno metropolita em 30:000$ O governo, attendendo ás forças do orçamento vigente, applicou para esse fim a

quantia de 4:000$. B4»<tí'!>},;;*.;,>y^i}...j,,;(r,x
Esta cathedral carece também de paramentos na importância de 2-000*Nade Pernambuco acha* o teclo arruinado, exigindo promplos reparosSente igualmente falta de alfaias e de um órgão.
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A do Ceará, apezar de nova, não se pode prestar aos officiòs pontificaes,

. nem permitte a installação do cabido, em razão dc seu errado plano de coíb

strucção.
O governo, não tendo no orçamento meios para occorrer á despeza de 17:600*

com obras de que ella necessita, declarou ao reverendo bispo que, na vossa pri-

meira reunião, terieis conhecimento d'esle objecto para deliberardes o que

mais acertado fôr.
As cathedraes de Marianna, Goyaz e Cuyabá carecem igualmente de con-

certos e alfaias para que n'ellas possão ser dignamente celebradas as ceremo*

nias do nosso culto. A ultima, edificada ha mais de cem annos, talvez deva ser

substituída.

Capella Imperial.
» •-

Com o prolongamento da rua Sete de Setembro, soffreu o edificio da capella

imperial, tornando-se por isso necessário construir algumas accommodações em

substituição das que forão demolidas.
Já forão presentes ao governo as plantas das obras precisas; porém, ainda

não tendo sido organisado o orçamento da despeza, só em outra oceasião se

poderá resolver a tal respeito. i - ;

Seminários.
¦» 

-¦¦-.-¦• ¦•¦¦..-¦«-

Não podendo o governo esquecer a importância d'estes estabelecimentos que,

quando bem montados, contribuem poderosamente não só para a illustração

como principalmente para a educação do clero, tem estudado com attenção
*

as questões relativas aos nossos seminários, sobre que tem tido de deliberar.

O edifício que açtualmente serve de seminário no Pará, para ficar com-

pletamente reparado, necessita ainda de 3Q:#53#437-, como já foi communi-

cado á câmara dos senhores deputados. *
Os concertos de que carece o seminário de Pernambuco forão orçados ein

28:3060120. '
Para obras e acerescentamento do grande seminário da Bahia são precisos

13:000$.
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*»

Quer este, quer o pequeno seminário precisão de moveis para as aulas ava-liados em 1:000 0.
Para cobrir as despezas, orçadas em 21:178*400, com os reparos de quecarece o seminário de Marianna, são ainda necessários 15:178#400, visto que• o governo só pôde applicar para tal fim a quantia de 6:0000.
O de Cuyabá, que funeciona em um próprio nacional, ainda não possue os

• commodos precisos para a admissão de alumnos, apezar de ter o governo dis-tnbuido n'este exercicio 4:000* para as suas obras.
O de Goyaz ainda não foi inaugurado por falia de edificio accommodado,

falta que o governo se esforçará para que seja removida, p
Também o do Rio-Grande do Sul não possue edificio próprio. Para sua con-

strucção mandei levantar a planta e orçar a despeza.
O estado do seminário do Maranhão, que se acha estabelecido em dous dor-

mitorios do convento de Santo Antônio, é satisfactorio. ;,.. um
Quanto ao de S. Paulo, construído pelo finado bispo, chamo a vossa áttenção

para a representação, que pende de vossa decisão, pedindo dispensa da lei
da amortização para poder possuir uma casa a elle contígua e um sitio duas
léguas distante da cidade.

E' fora de duvida que do pessoal do professorado dependem em grande
parte os benefícios que os seminários podem produzir; por isso, no que lhe
compete, o governo continua a proceder em tal assumpto com o necessário
cuidado.

Seria conveniente que em todas as dioceses existissem, além dos grandes,
pequenos seminários, em que se ensinassem as matérias preparatórias, e que]admittindo somente alumnos internos, de tenra idade, fossem a escolaem que
pudessem ser com tempo apreciadas devidamente as suas qualidades moraes e
vocação para o sacerdócio. Marcharíamos assim com passo mais seguro para a
regeneração do clero. > 

'

.Infelizmente o nosso estado financeiro não permitte a realização de todas
as idéas reconhecidamente úteis; e não seria acertado emprehender novas
despezas quando a maior parte dos seminários existentes precisão do auxilio
dos cofres públicos para se manterem.

I.
.4

•t
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Palácios cpiscopacs.

Somente nas dioceses do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Pará e Ma-

ranhão, existem próprios pertencentes á níitra ou ao Estado destinados para -

residência dos respectivos bispos.
Nas outras residem os prelados em casas particulares, cujos alugueis são

pagos pelos cofres públicos, resultando d'ahi uma despeza annual considerável, ©

ainda temporariamente augmentada por não estarem concluídas as obras do

palácio episcopal do Maranhão, e por ter o do Pará de servir de seminário
até que se conclua o edifício para elle destinado, que se acha em construcção.

A casa em que reside o reverendo bispo do Ceará, e pela qual paga-se o
excessivo aluguel annual de 4:200$, não tem, segundo informa o mesmo bispo,
as accommodações necessárias. Este inconveniente só poderá ser removido
comprando-se ou edificando-se outro prédio.

»
. j » t.7 7 * va.v 7<t''7 ,;.v 
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Matrizes.
!'* .

O estado decadente de nossas matrizes é por vós conhecido. Para colloea-las
em um pé conveniente fora necessário despender só com este objecto a maior
parte das rendas do Estado e das provincias. *

Mesmo em algumas das freguezias do municipio da corte, as matrizes se
achão arruinadas, e nao possuem os precisos paramentos. V

Só os esforços de parochos, que, por suas virtudes e zelo evangélico, tenhão
captado a estima dos povos, podem contribuir do modo mais efficaz para collo-
car os templos em um estado compativel com a pompa do culto catholico.

Ao passo porém que todos lamentamos a decadência em que os vemos,
quando todas as conveniências aconselhao que de preferencia tratemos de
melhora-los, augmenta-se o numero das freguezias com tal profusão que, para
a despeza proveniente da creaçâo de novas parochias, o governo vê-se forçado

s

a pedir-vos que no próximo exercício a respectiva verba seja augmentada com
a considerável isomma ãè 99:864$520? - m J

Pareee-mé que este assumpto titórècè sei^ tomado em consideração pelo pédèr
legislativo. •¦-,'^:i^-:!- -¦-" * '¦ :tú^.h.mh

**.* 1 f f X X yX'7y . *' *;' * ,' XX X,
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Parochias.

Tratando das matrizes manifestei a inconveniência da retida creação defreguesas, que angmenta os embalos com qne lutamos para melhorar oestado dos nossos templos.
Sobre este objecto chamei a attenção dos reverendos bispos, que muito

podem auxiliar o governo no empenho de impedir que se crêem novas paro-ch.as, quando essa medida não seja imperiosamente reclamada para qne nãofalte aos fieis o pasto espiritual.
A subdivisão das freguezia* difficulta a apresentação de paroehos, e fazcom que algumas fiquem privadas de sacerdotes, que ministrem os soccorrosda religião.
r_ *Desejava n'esta oceasião dar-vos exactos esclarecimentos sobre o numero dasfregnezias que se achão providas de vigários eollados, das que são regidas porv.gar,os encommendados e interinos, e das que estão vagas; mas não possofaze-lo por não ler recebido algumas das informações exigidas.
Entretanto posso assegurar-vos que não é diminuto o numero das que não

possuem vigários eollados, .por falta dos concursos e propostas de alguns
prelados.

Este assümpto oecupa a attenção do governo, que espera ser coadjuvado,
para a observância da lei, pelos mesmos prelados, a quem não pode escapar
a vantagem de serem as parochias regidas por sacerdotes de provadas habi-
litacões, e que, por sua estabilidade, possão curar eficazmente dos interesses
da igreja.

- • ¦ ',".:• Xfi . fi ':-,:¦ i " fi. - 
i 
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Conventos.
.. ¦»-' ..'. . ... , y ... ... .. .
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A decadência das ordens religiosas, outr'ora tão florescentes, é facto queellas mesmas reconhecem, procurando sahir do abatimento, em que têm cahido,
pela realização de alguma idéa de geral e não contestada utilidade.

Assim os benedictinos creárão n'esta cidade umeollegio de instrucçao secun-
daria, que todos podem freqüentar gratuitamente; e os carmelitas acabão de
imita-los.

i.
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Mas isto nâo basta para sua rehabilitação.

As freqüentes lutas intestinas em corporações, que fazem profissão de humil-

dade e amor do próximo, revelão grande vicio no seu modo de existir, justiíicão

a necessidade de uma reforma, e manifestão a conveniência de continuar em

vigor a deliberação tomada pelo governo de suspender a admissão de noviços.

Parece-me que muito poderia concorrer para o melhoramento das ordens

religiosas uma medida legislativa que as compellisse a converter, dentro de um

prazo determinado, em apólices da divida publica, com a cláusula de inalienabi-

lidade, os bens de raiz e semoventes que actualmente possuem, e que, além de

distrahi-las dos fins de sua instituição, preoccupando-as com a administração

de interesses puramente materiaes e mundanos, tornão-se quasi completamente

improductivos em poder d'aquellas corporações, com manifesto prejuízo da

producção e da riqueza do paiz.
O emprego d'aquelles avultados valores em titulos da divida publica assegu-

raria ás ordens religiosas um rendimento liquido mais que suficiente para sua

sustentação, restituindo entretanto ao commercio e á industria valiosas proprie-
dades, que em nada contribuem hoje para a riqueza publica e que serão cada

vez mais mal administradas, em razão da escassez do pessoal,de que se compõem

aquellas corporações.
Vós resolvereis sobre este objecto o que for mais acertado.

missionários.

A questão que se levantou por causa do decreto n. 373 de 30 de Julho
de 1844, e que produzio a interrupção da remessa para o Império de missio-
narios capuchinhos, não foi ainda concluída.

É, porém, de esperar que o seja e brevemente, á vista do interesse e empenho
com que a Santa Sé promove tudo que respeita á propagação da fé catholiea,

principalmente em uma época em que o espirito do erro e as falsas doutrinas
religiosas procurão fazer proseiytos, enviando por toda a parte os seus agentes e
espalhando profusamente os seus perniciosos éscriptos.

O governo imperial, por seu lado, tem envidado todos os esforços para eonse-

guir esse resultado sem quebra, porém, dos direitos do Estado. w ¦ s

I.
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Entretanto, sem deseonhecer a proficiência e aptidão dos capuchinhos paraeste semço, cumpre-nos cuidar do estabelecimento de missões nacionaes.
Esta instUuição não seria nova entre nós, e dahi já colhemos bons resultados.
Ella servirá para estimular os nossos sacerdotes e fortalecer a vocação dos

que desejarem abraçar a vida ecclesiastica.
. *

Com effeito, nada pôde haver de mais nobre para o sacerdote do que, pela pre-dica da palavra divina, ensinar a piedade e a virtude, melhorar os costumes eextirpar os vicios.
Além d'esta animação aos sacerdotes que, inspirados pela fé, desejarem

desempenhar a missão mais árdua e sublime de seu ministério, colheremos avantagem de prover com os próprios recursos, em um futuro não muito remoto,
as necessidades da calechese e civilisação dos indígenas.

.)
_¦

Alimentação publica.

Os gêneros alimentícios têm conservado os preços ordinários, concorrendo
ao mercado em quantidade suficiente para n'elle manterá abundância.

Esta situação favorável veio confirmar a opinião d'aquelles, que attribuirão acarestia dos annos anteriores a causas de natureza mais ou menos transitória e
particularmente á irregularidade das estações, que, prejudicando as plantaçõeshavião produzido a escassez das colheitas e o conseqüente encareci mento dos
gêneros de primeira necessidade.

Com relação, porém, ao abastecimento de carne verde, as circumstancias não
têm sido igualmente favoráveis, pois que esse gênero, tão essencial para a ali-
mentação publica, tem mantido, com pequena variação, os altos preços, a quesubio desde alguns annos.

O governo não tem sido indifíerente, como sabeis, a este assumpto, que tão
de perto interessa á segurança, á saúde publica e ao bem-estar da população.Limitando-se, porém, como deve, aos meios indirectos, a sua acção torna-se
quasi nulla,e manifestamente insufficiente para remover o mal de que se queixãoao mesmo tempo a população da côrte e os negociantes, que de diversas provin-cias para aqui conduzem o gado destinado para o corte.

-M
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Attribuem muitos este estado de cousas 4 impossibilidade de livre concur-

rencia, ao passo que outros entendem que só o monopólio convenientemente

organisado poderá remedia-lo.

Se é exacto, como se tem afirmado, que as condições do commercio do

gado vão-se tornando de dia em dia mais desvantajosas, cumpre adoptar-se

providencias, que possão melhora-lo, favorecendo ao mesmo tempo o desen-

volvimento d'este ramo de industria, da qual depende o abastecimento das nossas

grandes povoações, e que constitue para muitas provincias a fonte mais impor-

tante, se não a única, de sua riqueza.

Interesses de tanta gravidade reclamão a attenção dos poderes do Estado e o

governo pela sua parte, desejando reunir todos os esclarecimentos que possão

ser necessários para com acerto se resolver sobre este objectò, mandou proce-

der a inquéritos nas provincias de S. Paulo e Minas-Geraes e exigio dos respec-

tivos presidentes, por aviso de 28 de Janeiro ultimo, informações, que oppor.

tunamente vos serão presentes afim de que adopteis as medidas legislativas, que

em vossa sabedoria entenderdes mais convenientes e eficazes para a consecução
#

d'aquellesfins.

Saúde publica.

M

No decurso do anno que acaba de findar conservou-se sempre favorável o

estado sanitário da capital do Império.

A excepção da phtisica, da syphilis e de algumas febres intermitentes e erysi-

pelatosas, que são endêmicas nos lugares paludosos da bahiado Rio de Janeiro,

nenhuma epidemia grave por seu caracter ou por seus effeitos appareceu no

município neutro.

A febre amarella, que já se considerava endêmica no nosso porto, deixou

de manifestar-se no fim do verão de 1860, eaté hoje não reappareceu.

Este notável melhoramento do nosso estado sanitário se confirma pelo exame

do mappa estatístico da mortalidade, que registrou 8,587 óbitos, apresentando

portanto uma diminuição de 2,431 em relação ao anno antecedente.

I.
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Na freguezia da Guaratiba manifestou-se durante o anno a epidemia das
bexigas, que felizmente não se propagou a outros pontos.

O governo deu, como era de seu dever, as providencias convenientes para
atalhar os progressos d'aquelle mal e para serem soccorridos os enfermos ne-
cessitados.

*"

A junta central de hygiene publica continua a cuidar dos deveres a seu cargo •
mas muito lhe resta ainda a fazer a bem da salubridade publica e da policia
sanitária. (Annexo B).

Também nas províncias o anno de 1861 tocou quasi a seu termo sem que
durante elle a saúde publica soffresse notável alteração.

Diversas moléstias, que se manifestarão com caracter epidêmico em algu-
mas d'ellas forão, em geral, benignas e tão passageiras como as causas atmos-
phericas, que determinarão o seu apparecimento.

Nas províncias do Pará, Rio-Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Piauhy,
a febre amarella, na do Rio-Grande do Norte a bexiga, nas do Paraná e Minas-

* •-* ¦*>• •¦ _ .,

Geraes, alguns casos de febres perniciosas, e na da Bahia diversas moléstias que
atacarão especialmente os indivíduos emigrados do sertão e que desapparecêrão
á medida que elles regressarão a seus lares, forão as únicas que se manifestarão
durante aquelle período, sem que todavia produzissem notáveis estragos.

Nos últimos dias, porém, do mez de Dezembro, desenvolveu-se na povoação
do Cruangy, termo da cidade de Goyana, provincia de Pernambuco, uma epí-
demía, que desde logo se reconheceu ser a cholera-morbus, e que, propagan-
do-se pouco a pouco pelos municipios circumvizinhos, invadioa provincia da

' 
A'yA'!:A : y'' ..¦•'". • '77..J ...7 
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Paráhyba, onde penetrou até á capital, manifestando-se também em seguida
nas provincias do Ceará e Rio-Grande do Norte. >

Não obstante os promptos soccorros, que têm sido prestados pela adminis-
tração d'aquellas provincias, e o caracter evidentemente mais benigno, que
tem apresentado essa epidemia, temos já a deplorar a perda de crescido numero

j ;...' ¦¦'• .'. " .. '' "Al '¦ '. 
... 

' •...¦ .,.".;. ,.,_¦, , "• .¦¦.. . . 
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de vietimas.
O governo imperial não só tem posto á disposição dos presidentes das referidas

provincias os meios precisos para acudir as populações acommettidas pelo
terrível flagello, mas dirigio-se também aos das outras, em circular de 7 de

1.
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Janeiro ultimo, fazendo-llies a este respeito as convenientes recommendações,

afim de que possâo estar devidamente apercebidos para o caso de serem tam-

bem atacadas as suas respectivas provincias.
Infelizmente, segundo as ultimas noticias (de 19 de Abril) posto que a epide-

mia tenha declinado de sua maior intensidade nas comarcas de Santo Antão e

Bonito, nâo se pôde ainda ter esperança de sua completa extincção; visto como

continua a desenvolver-se, ainda que com caracter pouco grave, nos termos do

Cabo, Escada, Agua-Preta e na freguezia de Moribeca do município da capital.
Na cidade do Recife conserva a epidemia o mesmo caracter benigno, sendo

pouco considerável a mortalidade por ella causada. Para todos os lugares affec-
tados continua a presidência a enviar os soecorros convenientes.

Inspecção de saúde dos portos*
¦,f 

4

t

# O decreto n. 2,734 de 23 de Janeiro de 1861 alterou o systema de policia
sanitária dos portos, desde muito em pratica entre nós, substituindo as qua-
.-¦:¦• A - ' -V ' - -'

rentenas pela desinfecção dos navios, dos passageiros e da carga,
É de crer que o novo systema, sem duvida mais commodd aos viajantes e mais

conveniente ao commercio, produza os salutares effeitos que a sciencia assignala;

porém ainda não tivemos oceasião de experimentar a efficacia das providencias
ultimamente decretadas, porque felizmente tem sido satisfaetorio o estado sani-

V ; ¦¦¦ J

tario dos nossos portos.
Pensão alguns que, para colher todos os benefícios resultantes d'este systema,

são necessários estabelecimentos próprios para aceommo|iar as mercadorias
suspeitas e alojar os passageiros vindos de portos infeccionados, afim de serem

p ahi submettidos ás medidas, que elle prescreve. i
Mas, ainda quando estivesse bem demonstrada e reconhecida a necessidade

de taes estabelecimentos, com accoumiodações suflicientes para receberem rner-
cadorias, a sua construcção não deixaria de ser retardada, attendendo-se ao avul-.
tado dispendio. que com ella se faria e ao estado pouco lisongeiro do thesouro.

O referido decreto p. 2,734, fixando vencimentos aos empregados da saúde
dos portos, está dependente de vossa approvação.

i.
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Pareccndo-me inconveniente que os inspeetores dos portos apenas percebãoos emolumentos devidos pelas cartas de saúde, que passão aos navios que as
solicitão, sobretudo attendendo a que os médicos da visita sanitária percebemna corte a gratificação annual de 3:000$, espero que resolvereis a este res-
peito como mais acertado fôr.

Hospital marítimo de Santa Isabel.
',mWm

Este estabelecimento funccionou até 30 de Junho do anno passado, quandodesapparecêrão os casos de febre amarella no porto d'esta cidade.
D'essa data até o presente acha-se fechado, observando-se o disposto no decreto

n. 2,801 de 19 d'aquelle mez, que reduzio o seu pessoal ao restrictamenle neces-
sario para sua conservação, e para acudir promptamente ao serviço, quando

circumstancias extraordinárias exijão a sua abertura.
Em virtude d'essa reducção e da diminuição nos vencimentos dos empregados,

que tiverão de permanecer no hospital, a despeza mensal com o seu custeio, queseria de 2:900#, passou a ser de 1:500$. ...
Fora para desejar que a administração d'este estabelecimento passasse para a

Santa Casa da Misericórdia, mediante uma subvenção annual. N'esse intuito dei
alguns passos; porém não convindo á mesma Santa Casa encarregar-se d'ella porcausa da situação do hospital, teve o governo de desistir da idéa.

Entretanto, parecendo-me conveniente que este estabelecimento perca o
caracter de repartição publica, deixando o governo de intervir nas menores
particularidades, de sua administração interna, embora conserve sempre sobre
sua marcha a acção immediata e efficaz que deve ter, cheguei a combinar com
os médicos, que alli servem, nas bases de um contracto, em virtude do qual devia
ficar a cargo d'elles o custeio do hospital, mediante a subvenção de 1:300$
mensaes, destinados para as despezas de conservação, e a diária de 2#porcadá
um dos enfermos, que aPi fossem tratada.

D'essa providencia resultaria notável economia para o thesouro, sendo também
de esperar que com ella nada perderia o serviço do hospital.

Demorei, porém, a celebração daquelle contracto, porque, em objecto de tanta
gravidade, que entende com a saúde publica, deseja o governo proceder com

I.
5
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toda a circumspeeção e madureza, depois de ouvir o juizo esclarecido de

ç#ssoas imparciaes e competentes.

Instituto vaccinico.
: 
¦¦ \$ ¦¦ : ¦ 

'¦
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0 serviço da vaccinação continua a ser feito com regularidade na corte e nas

capitães das provincias. A mesma regularidade, porém, não se nota quanto a

outros pontos, não só em virtude da repugnância das classes menos esclare-

çwJaSj como porque nem todos os commissarios vaccinadores procedem com o
necessário zelo no desempenho de um encargo não retribuido.

O progressivo desenvolvimento da illustração no paiz deve concorrer pode-
rosamente para que se propague o uso de tão útil preservativo.

Fprãp vaccinados 16,327 individuos no período de Julho de 1860 a Junho
de 1861, como consta do mappa, annexo B.

y.

Estabelecimentos de caridade.

Os estabelecimentos pios a cargo da Santa Casa da Misericórdia funccionárão
ÇAHi regularidade, como era de esperar de sua zelosa administração. (Annexo C»)

O hpspital geral recebeu, durante o anno passado, 12,385 enfermos, dos
quaes sahirão curados 9,945, fallecèrão 1,645 e ficarão nas enfermarias 795.
A mortalidade regulou por 13,2 °/0.

No hospício de pedro II entrarão no mesmo anno 274 alienados, sahirão
curados ou deixarão o estabelecimento 175; fallecèrão 78, e ficarão em ira-
lamento 377, dos quaes 208 homens ei 69 mulheres. #

,. Jfo recolhimento das orphãas existião, no principio de 1861, 79 crgfeãas e 23
pensionistas^ e entrarão durante o anno 19 orphãas e 1 pensionista.

R^tirárão-se no mesmo período 1 exposta, 1 pensionista, 4 orphãas que se
casarão, 3 que forão estabelecidas, e 1 reclamada por sua familia. FaUeceu 1.

Existião portanto no estabelecimento, no principio do corrente mm, M
çrpliãas? 36 expostas e 23 pensionistas. .

Na casa dos expostos forão recolhidas 510 crianças, das §unes Mke&U
2Q&, e, forão reclamadas por seus pais 7.

O'estes algarismos vê-se que a proporção da mortalidade, que havia tido
/
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progressivo decrescimento desde o anno de 1852, e que foi em 1860 de 17,5 %elevou-se, no decurso4 do anno próximo findo, a mais de 50 %.Este resultado, sem duvida pouco satisfactorio, não será muito para admirar
se se attender á natureza especial d'estes estabelecimentos, que, mesmo no*
paizes mais adiantados da Europa, não têm conseguido senão lentamente e
depois dos mais constantes esforços, diminuir a crédula mortalidade dos infe-
lizes, que n'elles são soccorridos.

Não podendo atlribuir essa maior mortalidade senão á acção de causas
transitórias e independentes do zelo da administração, já provado nos annos
anteriores, o governo confia que a solicitude e philantropm dos dignos mem-
bros da mesma administração se empenharão em investigar aquellas causas,
afim de que sejão promptamente removidas n'aquillo que depender dos seus
esforços.

instituto dos meninos cegos.
.

í ¦ .
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Satisfactoria é a marcha que vai apresentando esta útil instituição.
O pessoal dos alumnos foi ainda, como no anno antecedente, de 26 sómen-

te, sendo 8 do sexo feminino e 18 do masculino, e nem o edifício oferece ac-
tualmente capacidade para muito maior numero. Esses alumnos aperfeiçoar
rão-se durante o anno próximo findo nos diversos ramos, que constituem a
sua educação, como provarão os exames respectivos.

Além da instrucção religiosa e litteraria exercitão-se elles em diversos tra-
balhos ao seu alcance e aprendem officios mecânicos.

*.*.-¦ -4iv ••' ¦:
'•¦':.:.¦¦¦ -'¦¦". TI?»"?. ...

A urgência dos reparos e augmento, de que carece o edifício do Instituto,
torna-se cada dia maior e mais evidente para que possa elle prestar utilidade a
maior numero de alumnos e melhor preencher os fins de sua instituição.

Apezar porém de haver sido presente ao governo a planta e orçamento
d'essas despezas não pude autorisa-las por falta dos meios precisos, attenta
a exiguidade da verba de que dispõe o ministério a meu cargo para as obras
respectivas. Entretanto uma outra necessidade não menos importante foi ak
tendida, mandando-se fazer as construcções necessárias para abastecer oedi-

I.
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ficio da água precisa para uso do estabelecimento. O patrimônio do Instituto

monta actualmente á quantia de 8:896/5(266 ; proveniente do seu capital primi-

tivo e juros vencidos, bem como da importância de multas, em que forão

commutadas, em beneficio do mesmo patrimônio, as penas de diversos réos.

itiiíi

Instituto dos surdos-mudos.
t

Depois de approvado o contracto de 10 de Abril celebrado pela commissão

com E. Huet, director do Instituto, declarou este, em Dezembro do anno proxi-
mo passado, que não podia mais continuar com a administração d'elle, sendo

por isso rescindido o mesmo contracto. 7
Mediante o pagamento da quantia de 3:4940021, importância de moveis

e outros objectos e de despezas anteriormente effectuadas ficou aquelle In-

stituto pertencendo ao governo , continuando entretanto a cargo da commis-

são, sob as mesmas regras de administração já estabelecidas.
A commissão confiou a direcção do estabelecimento ao padre Manoel Soares

**

do Couto e ultimamente ao Rev. padre Frei João de Nossa Senhora do Carmo.

Continuão a existir no Instituto os mesmos alumnos, que o freqüentarão no

anno de 1860, em numero de 15, sendo 10 por conta do thesouro e 5 por
conta da província do Rio de Janeiro. Dous que erão alli sustentados por
suas familias retirárao-se o anno passado. A administração tem tomado for-

ma mais regular em todos os ramos. Os estudos continuão com ordem, e,

quanto se pode julgar pelo pouco tempo da mudança, parece que os alum-
nos vão se adiantando. -

O director é ao mesmo tempo capellão do Instituto e celebra missa no oratório
da casa, tendo para isso íeito acquisição dos paramentos e mais objectos

precisos. •*%¦-- >rr$>. h^jrv*
Fizerãc-se no edifício alguns pequenos reparos, e forao renovadas algumas

roupas, moveis e utensílios, sem que por isso fòsséfh excedidas as prestações
ordinárias. A commissão inspectora, cujo zelo e solicitude continua a ser
digno de louvor, pede que seja augmentada a quantia destinada para as des-

pezas do Instituto, visto como as despezas, a que foi obrigada em virtude da
i.

Ml
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rescisão do contracto, obrigárão-a a lançar mão da quantia que existia á sua
disposição em uma casa bancaria, diminuindo-se , portanto, os recursos com
que podia contar no corrente anno flnanceiro. m

Para justificar este pedido pondera a commissão :
* Io, Que o Instituto não tem até hoje um inspector de alumnos, entidade, aliás,

tão necessária em laes estabelecimentos;
2o, Que não está convenientemente provido de todos os objectos necessários, o

que se vai preenchendo aos poucos;
3o, Que pode crescer o numero dos alumnos;
4o, Que o director percebe apenas ò honorário de 1:000#, fazendo ao mesmo

tempo as funeções de capellão, e que não será fácil com tal retribuição achar
quem o substitua, se por qualquer motivo houver elle de retirar-se.

Releva, finalmente, informar-vos que o governo imperial, querendo acautelar
a eventualidade, que realmente se deu, de ser rescindido o contracto celebrado
com E. Huet, tinha autorisado o nosso ministro em Paris para contractar com o

M- -»Y

estudante brasileiro, Manoel de Magalhães Couto, afim de dedicar-se aos estudos
precisos para o desempenho das funeções de director do Instituto. ;

Tendo sido celebrado o contracto segundo as instrucções dadas ao referido mi-
nistro , acha-se hoje aquelle estudante freqüentando o Instituto Imperial dos
Surdos-mudos, abonando-se-lhe, por ordem do governo, a quantia mensal de
350 francos para pagamento da respectiva pensão._. - ^

Opera lyrica nacional e theatro dramático.
&.¦

Esta empreza deu regularmente os espectaculos a que se obrigou por seu con-
tracto, tendo levado á scena diversas composições de artistas nacionaes, que fo-
rão acolhidas com applauso.

' 
ya-. ."..*.. y-

E' fácil de apreciar-se a influencia favorável que pode exercer esta empreza
ern relação ao progresso dá"arte musical, ao mesmo tempo que proporciona a
diversos artistas brasileiros oceasiões de aperfeiçoar-se e honesto meio de vida.

O emprezario continua a manter em Paris um pensionista do conservatório
de musica e nas aulas de canto e declamação, sustentadas pela empreza, já existe

i.
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um núcleo de alumnos, que viráõ opportunamente augnientar o pessoal dos
*

artistas.
0 contracto da empreza celebrado em 17 de Junho de 1860, e que principiou

a vigorar em Novembro seguinte, expira no Io de Novembro d'este anno.

0 emprezario pede a prorogação d'este contracto para não perderem-se os

fruetos dos esforços feitos até hoje e os que se deve ainda esperar no futuro;

mas o governo nada tem por ora resolvido, por que deseja prover sobre este ob-

jecto de modo que, sem maior encargo, se conciliem os interesses da opera ly->-

rica com os do theatro dramático propriamente nacional, cuja creação convém

promover-se. $
Para este fim foi creadauma commissao de pessoas competentes por sua il-

lustração, a qual foi encarregada de propor os meios mais convenientes para
conseguir-se a creação do theatro dramático nacional, sem prejuízo da opera

lyrica. v
Os dignos membros d'essa commissao derão o seu parecer, em data de 13 de

Fevereiro ultimo, lembrando, como medidas preliminares para a consecução

d'aquelles fins, a creação de um novo conservatório dramático e a edificação

de um theatro para comedia e opera nacional. ^
Em verdade, a organisaçáo do aetual conservatório dramático não o habilita

para desempenhar os fins a que deve propor-se, acerescendo que a sua natureza
de sociedade particular o põe fora da acção governativa e a maneira por que
elle é composto não offerece todas as garantias de um exame consciencioso e

justo das diversas composições submettidas á sua critica.
A commissao propõe conseguintemente a creação de um conservatório

dramático, presidido pelo inspector gerai dos theatros subvencionados, com-

posto de homens de letras, nomeados pelo governo de três em três annos, ficando
a seu cargo o exame e julgamento das peças, que houverem de ser repre-

Aos membros do conservatório assim organisado entende a commissao que
deve ser marcada uma gratificação deduzida proporcionalmente das subvenções
concedidas aos diversos theatros. Quanto á construcçáo de um theatro nacional,

parece-lhe ser necessidade geralmente sentida.
i.
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N«o so um edificio modelado peta regras da arte deve oferecer ã afia eome-«I «ma scena, que ella não encontra actualmente na corte, mas permiltirãque o governo possa contmetar livremente eom a melhor eompanhi. ,„e seorganisar, abrindo-sepor esse meio uma concurrencia útil e fecunda
As despezas com a edificação do novo lheatro podemõ correr por conte do

produeto dasM loteria,, que reslão ainda das 36 concedidas pelo decreton. 979 de 15 de Setembro de 1858 para a construcção de um theatro para a aca-demia de opera e musica nacional, as quaes, não obstante o disposto no decreton. % 93 de It de Maio de 1860, não se devesnppor que tenhao caducado, poisque lhes saxi apphcaveis as disposições do decreto n. 2,611 de 11 de Julho de1860, que estabeleceu condições para a concessão dos favores votados pelaassembléa geral legislativa para manutenção da opera lyric* nacional, insti-
tuiçao inteiramente idêntica á que ficou extincta pelo supracitado decreto
n. 2,593.

Esse edificio, sendo construído com as condições artísticas, que são neces-
sarias para os espectaculos lyricos, prestar-se-ha, com a mesma vantagem, á
scena dramática,, conciliando assim os progressos da opera lyrica com a creação
de um theatro dramático nacional, que possa ser uma escola da lingua, do
gosto litterario e dos sãos princípios de moralidade.

E' certo que com isto não ficará ainda satisfeito a manifesta necessidade, quetemos, de um theatro de mais vastas dimensões proporcionado á importância
d'esia capital e ao nosso estado de civilisação; mas este plano, sem duvida muito
modesto, em nada pode prejudicar á realização de pensamento mais |randÍoso,
quando as circumstancias financeiras do paiz permittirem emprehenáer-se
uma obra de maior vulto.

».
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Theatro Ijrieo flaminense.
«&-•

Â empreza do theatro lyrico entrou em liquidação, verificando-se ã sua tal-
fáneia.fom um passivo considerável. '-<--

¦üY^^''Vi;::;-:.V;' ¦' "- ¦'¦¦¦.¦- Fl^.. ¦ ¦¦ ¦'¦'
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O governo havia já anteriormente nomeado uma commissao para conhecer
do estado da empreza, a qual procedeu ao inventario dos moveis e alfaias do

T
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theatro pertencentes ao governo, que forão por ella avaliados em 33:022#830

e postos em arrecadação, bem como as que pertencião á empreza, no valor

de 35:2190720.
* Aberta depois judicialmente a fallencia d'aquella empreza, forão entregues

V

ao juizo competente os objectos á ella pertencentes.
Cumpre-me aqui informar-vos que forão effectivamente pagas pela empreza

as quantias devidas a diversos artistas, que a esse respeito havião dirigido
reclamações ao governo e ao poder legislativo. „¦ • .. H

Tendo-se obrigado pessoalmente os directores da empreza para com os res-

pectivos credores, o governo resolveu que ficasse sem effeito o aviso de 31 de
Agosto do anno próximo passado, pelo qual se havia mandado reter no thesouro
nacional o producto das 12 loterias concedidas pelo § 27 do artigo 11 da lei
n. 1,114 de 27 de Setembro de 1860 ,.

Extineta assim a empreza, o governo resolveu mandar entregar o theatro pro-
visorio ao cidadão João Pereira Darrigue Faro, o qual se obrigou a fazer as
despezas necessárias com a sua conservação e a promover que n'elie se dem
espectaculos, sem que por isso perceba subvenção alguma pelos cofres pu-„ ^

áp '¦'.'•' V ¦*•'*¦ ¦'-.**."

blicos.

Conservatório de musica.

"¦ v» *
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Este estabelicimento, que tão efficazmemente deve concorrer para o pro-
gresso da%rte musical, vai apresentando satisfáctorio desenvolvimento.

AchSò-se em exercicio seis aulas freqüentadas por 92 alumnos, sendo 40 do
sexo feminino. ¦ m

Muitos d'elles forão contemplados na distribuição dos prêmios da academia
das bellas-artes e outros achão-se empregados na opera lyrica nacional.

Entre estes últimos merecem especial mensão os artistas Antônio Carlos
Gomes, autor da opera—a Noite do Castello—já representada com applauso
n'esta corte, e Domingos José ferreira, que acaba de concluir uma composição
semelhante.

Esses honrosos exemplos vão sendo seguidos por outros.
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Também o alumno Henriques Alves Mesquita, que se está aperfeiçoando
em Paris, já remetleu parte de uma opera, que está escrevendo e que revela o
aproveitamento notável, que tem tido em seus estudos.

O governo prorogou por mais 18 mezes o prazo de 4 annos marcado a este
pensionista, cessando porém a pensão de 3,000 francos, que lhe era fornecida
por conta do Estado, e que ficou substituída; desde Abril de 1857, pela de
1500000 réis mensaes, com que é subsidiado pelo emprezario da opera lyrica
nacional na conformidade do respectivo contracto.

O patrimônio do conservatório compõe-se actualmente de 66 apólices da
divida publica de 6 %, de tres prédios no valor de 19:500^(000, que forão
comprados para no lugar delles construir-se o edificio projectado para o conser-
vatorio, e finalmente de .8:0000000, que existem em deposito no banco
Rural e Hypothecario.

*—»

. ?.

Estado dos créditos.

Deduzidas por um lado as sommas assignadas aos diversos encargos, que
pela nova organisação, autorisada pela lei n. 1,067 de 28 de Julho de 1860,
passarão para o ministério da agricultura, commercio e obras publicas, e
reunidas por outro as que se destina vão ás despezas com as cathedraes, bispos,
parochos e seminários episcopaes, que em virtude do art. 8o do decreto n. 2.749
de 16 de Fevereiro de 1861 entrarão para a competência do ministério do

•__¦

império, ficou a este, para os differentes serviços a seu cargo, no exercicio de
1861—1862, o credito de. . . ..... . ... 4,774:27l|860
Augmentou-se depois com a quantia que pelo ministério da

agricultura se poz á disposição do do império para as obras
publicas que erão a este especiaes. . . . . , . 100:0000000

E ficou elevado a ..... . . • •• ..4,874:2720860
D'este credito distribuio-se: ;

Ás províncias para as despezas determinadas por lei e en-
cargos de todo o exercicio ... . 1,625:1770833

6
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•Ao município da corte, idem'.

Ao ministério da agricultura, com applica-

ção aós vencimentos do pessoal da rés-

pectiva secretaria . . . < .

Ao mesmo para despezas eventuaes. . .
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E' provável que ainda algumas exigências do serviço motivem pequenos
augmpptos na distribuição do credito para algumas rubricas, e tragão uma
ou outra alteração pouco sensível. Se, porém, com o favor da Providencia,
a epidemia, que infelizmente tem flagelado as Provincias de Pernambuco e
Parahybi», nao tomar maior desenvolvimento e conservar-se favorável o
estado sanitário das outras Provincias, e considerando que economias no
serviço e redueçòes na despeza, especialmente por se ter reorganisado a
commissão scientifica e suspendido a recepção de doentes no hospital de
Santa Isabel deixarão saldos nos respectivos créditos, é de esperar que além
de outras de pouco vulto, haverá de sobras nas^erbas de

ÍÚ _ 
'•'

I I f ._ , .

Commissão scientifica. .
Presidências de provincias
Hygiene publica . . .
Lazaretos . , , . .
Soccorros públicos. ?. ,

_ 70:000|000

30:000^(000

5

40-000#000
Í20:000g000 265:0000000

000#000

., f * Vi -** mm
Com estes meios e com a reserva de 149:.286$642, que deixão margem de

414:286|f642, ainda satisfeitos empenhos anteriores, comp dividas de exer-

cicios iindos, de que já forão autorisados alguns pagamentos na impéríanciaj
de cerca de 21:000^000, que constituem créditos extraordinários ouaceres-

cimos de credito, mas que por este modo secarrégão á somma geral das con-

signações ordinárias da lei, embora não lhe sejão imputadas semelhantes

despezas, ha toda a razão para esperar que na liquidação das contas deste

ministério, no exercicio de 1861—1862, verificar-se-hão sobras superioresa

300:000^000.
Xá
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CrediAoV (.uMplcmentarei- © ex.raor___|ari©s. ¦
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Como se vê, nenhum credito supplémentar ou extraordinário foi aberto

até hoje pelo ministério a meu cargo para o exercicio que vai findar.
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Orçamento da despeza para o exercicio de 1803—1864.
ljy|||».;, y * ¦ m

¦»

O credito concedido para as despezas do ministério do império, pela lei
n. 1,114 de 27 de Setembro de 1860, (oi de 4,874:272^860, e o pedido para
o exercicio de 1863—1864 é de 4,735:530^(080, como vereis da respectiva
proposta. Manifesta-se á primeira vista uma reducção na importância de
138:742^774. Se attender-se, porém, a que na lei de 27 de Setembro de 1860
não estão comprehendidos cota os fundos indispensáveis diversos augmentos
de encargos, provenientes de serviços autorisados e outros que forão posterior-
mente reconhecidos, na importância de 210:6550220, as reducções na despeza
tomão outro desenvolvimento e dão uma differença de 349:3970994.

Os accrescimos provierão: .._;
Da nomeação dos professores de desenho e allemão para o ensino de Suas

Altezas, com o vencimento de 1:600$ cada um, deduzindo-se na despeza a de
2:000$ do ordenado de professor de instrucção elementar, que está vago e sem
necessidade de ser provido . , .' = > ..... . . .... •.. ; . 1:2004000

Da creação de mais dous officiaes para a secretaria do sena- ;> f
do, e maior despeza com a publicação dos debates. • . ¦ . .-. ¦ •¦¦ 9:1600000

Do augmento na câmara temporária dos representantes das
provincias do Amazonas, Espirito-Santo, Paraná e Santa-Catha- <

*_1nna, e da creação de dous lugares de guardas das galerias. .« ? 9:770#000
Das ajudas de custo para os deputados que accrescêrão. ; 1:65O0OOO
De maior soldada ás Iripolações dos escaleres da visita sani- y mm

taria nos portos. ...... . . . . . 2:9700000
Das congruas aos parochos do grande numero de fregue-

zias novamente creadas ou canonicamente instituídas . 99:8640520
Da necessidade de alugar outro prédio para o estabelecimento

do archivo publico . . . . . . . . . . . 1:2000000
Da reformai do ensino no Instituto Gommercial. ,,. .y ,;! 5:8400000

I.

A transportar. 131:6540520
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Transporte. . . i»:«4|»0
Do serviço com a instrucção primaria e secundaria do mu-

nicipio neutro, por ter passado para o thesouro nacional a co-
branca da renda do collegio de Pedro II e pensões dos alum-
nos, orçadas em 80:000^000, e que se deduzião da despeza. 76:905^000

Do serviço do Instituto dos Meninos-cegos, pelo mesmo « ,
motivo e maior numero de alumnos pobres  2:095#000

210:6540520

Fizerão-se reducções:
Na rubrica de « Secretaria de estado » pela parte do pessoal

que passou para o ministério da agricultura, comquanto por
outro lado augmentasse a despeza com 12:000$ para a reim-
pressão das leis de 1808 a 1837 . . . . ... . . 40:000|000

Na de « Presidências de provincias » pela suppressão dos lu-

gares de guarda-mobilias e da despeza de luzes dos palácios,
bem como do meio ordenado de vice-presidentes, que se lançou
á verba de «Eventuaes» . . . . . . . . . . 12:280^000

i

Na de « Faculdades de direito » pela deducção dos ordenados
do director da do Recife e de lentes que são membros do corpo
legislativo, durante 4 mezes de sessão; pela suppressão de dous
lugares de collaboradores na secretaria da dita faculdade, e
das gratificações de alguns lentes, que contavão mais de 25
annos de serviço e que forão jubilados. . . . . . . 7:940#662

Nade «Faculdades de medicina» pela deducção dos orde-
nados de um director e um lente, membros do corpo legisla-
tivo, e pela suppressão, conforme os estatuíbs, de toda a classe
de substitutos na faculdade da Bahia e de um d'esfes lugares
na da corte . .. . . . . . . . . . . . 19:5330332

Na de «Academia das Bellas-Artes» pela mencionada de-

A transportar. 79:753^(994
I.
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Transporte.
dueção de ordenado de um professor, e diminuição em outras

,.;- l / :\, tf i
Ki í, II. i

79:753/5(994

* " * f s 2:288/5(000
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despezas •
Na de c< Museu nacional» pela suppressão dá gratificação,1

destinada a um adjunto viajante .
I ¦. .;

Nà de « Hygiene publica » pela suppressão da despeza com
transportes em serviços extraordinários, còmedorias, etc. .

Pia dè « Lazaretos >5 pelas alteraçoèi* feitá^ nó pessoal è éèr-*
vjçqdo hpsp^jtal marítimo de Santa Isabel

Nade «Commissão Scientifiea» por effeito da reorganisaçâo
que soffreu depois de sua volta para a corte. • . . ; . fy

Na de « Soccorros públicos» por destinar-se a consignação
unicamente a medidas de salubridade publica em eireumstan- v bowííhj :«
cias ordinárias . um%.f &#«|..&4 (Mh£f Mto..:8X9i]<#Í. à u \n h!00:000#000
^à;dè c< Bibliotheca publica » pela suppressão de um lugar -. ¦'< wh m^-nq

de guarda, e diminuição na despeza com os serventes^ wfaQffih-n^

3:8íO/$(000

65:000/5(000

87:000/5(000
lí Vi

ri6-#ooo
Na de « Eventuaes» por julgara-se a \sejnmia de 20:000$-nlrmiii >'é ^ nq

sufficiente para oceorrer ás necessidades d^esta natureza im^m; ^ 10:O0O$000

... * .. , ,, 348^:397^994)«am [^nnihimvn. » sim*1 ¦j-

Nas demais rubricas ticaraosem alteração as sommas que lhes forao assig-
• '*''..;• ?nadas na citada lei de 27 de Setembro de 1860, por continuarem as mesmas

necessidades do serviço. "'"'' tlHf ***:! ^#^ Mí ";5Í'|:^'H'MMí,MM ^a|fô|iji
¦JH-1.1- ;a-'J >' ¦' *í J • * - '

it'*| 4 17: I f A í.í-
...» Í.K-* -7- a fi v.,5

•ÍÍ.7-Ü-I f

:Ve r;W^>

Taes são, Augustos e Digníssimos Senhores Representantes 4agfôs|a} as infor
mações que julguei dever trazer ao vosso çonbeciniento, cumprindo-nie declarar
que vos serão prestadas quaesquer outras, que fôreni precisas para o deseniper
nho de vossas importantes ^Acções., ri

7£. ,.t i-11-

Rio de Janeiro/ 3 de Maio de 1862.
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DECRETO N. 2.865 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1861
llá instrucções paru Iioa execução do disposto nos art». 3(io2Sda JLei regulamentar tias eleições de 1» de Agosto de 184G.

Para melhor execu<;üo do disposto no arts. 26 e 27 da Lei n.° 387 de 19 de Agosto de1840, Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. l.° A lista que, em virtude do disposto no art. 19, combinado com o art. 25 daLei n.° 387 de 19 de Agosto de 1846, os Juizes de Paz em exercicio são obrigados a en-viar annualmente até o ultimo de Dezembro aos Presidentes das Juntas de Qualificação dasrespectivas Parochias, será organisada sobre a base do alistamento anterior, com todos osrequisitos exigidos no citado art. 19, e comprehenderà:

1.° Uma relação dos cidadãos incluídos na ultima qualificação, e que devão ser eliminados
pela Junta por haverem fallecido, por se terem mudado ou perdido as qualidades de vo-
tantes, declarando-se expressamente, em seguida ao nome de cada um, os motivos pelos
quaes deve ter lugar a sua exclusão, e indicando-se ao mesmo tempo o numero sob o qualse achar relacionado na lista da ultima qualificação.

2.° Uma relação dos nomes dos cidadãos que devão ser incluídos na lista da qualificação
pela Junta revisora por se haverem mudado para o districto, ou adquirido as qualidades de
votantes depois da ultima qualificação, declarando-se pelo mesmo modo os motivos da inclu-
são de cada um, e no caso de mudança, a data em que esta teve lugar.

Art. 2.° As deliberações das Juntas revisoras da qualificação relativas á inclusão ou exclu-
sao de votantes serão referidas nas actas respectivas com a exposição dos motivos da inclusão
ou exclusão de cada um.

Art. 3.° Feita a revisão, incluídos e excluídos os que o deverem ser, as Juntas, além da
lista geral de que trata o art. 27 da Lei supracitada, mandarão organisar, em vista das
actas e pelo methodo declarado no art. 19, uma lista especial dos cidadãos por ella incluídos
e outra dos excluídos da qualificação, declarando-se em seguida ao nome de cada um os
motivos da sua exclusão ou inclusão.

Estas listas serão lançadas no livro da qualificação, extrahindo-se três cópias de cada uma,
as quaes, depois de assignadas pelas mesmas Juntas, terão o destino marcado na primeira
parte do art. 21 da referida Lei.

José Ildefonso de Souza Ramos, do Meu Conselho, Senador do Império, Ministro e Secre-
tario de Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio
do Rio de Janeiro em vinte um de Dezembro de mil oitocentos sessenta e um, quadra-
gesimo da Independência e do Império.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

José Ildefonso de Souza Ramos.



PORTARIA DE 20 DE ABRIL DE 1801.
«

t

3.» Secção.—Rio de Janeiro.—Ministério dos Negócios do Império em 20 do Abril do 1861.
Com o ofllcio da Illm.» Câmara Municipal datado de hontem, c recebido hoje, forilo cn-regues a Secretaria de Estado dos Negócios do Império as actas da eleição primaria dailaroeluas do Município da Corte, cuja remessa foi exigida em Portarias dc 8 e Io do cor-rente mez; o em resposta á observação que a mesma Illm." Câmara faz para justificar a de-mora nessa remessa, do serem muito extensas as copias que se tinhão de tirar das ditas actas,Ha Sua Magestade o Imperador por bem Mandar declarar á Illm." Câmara, quo em virtudedo disposto no art. 59 da lei regulamentar das eleições, que manda que as mesas parochiaesenviem as Câmaras Municipaes os livros das actas da eleição primaria, sendo da obrigaçãodas mesas unicamente a extracção dos diplomas dos Eleitores, como se vè do art 57 damesma lei, foi sempre do dever das Câmaras Municipaes, e ellas o tem constantemente cum-

prido cm todo o Império, fazer remessa de taes actas ao Governo, na Côrtc directamente aoMinistério do lmpcno, c nas Provincias por intermédio dos respectivos Presidentes, a fim do
poder ser cumprido o preceito do art. 121 da referida lei.

Sendo portanto aquelle dever resultado da disposição de lei, declarado em Avisos do Go-verno, como seja o de 9 de Agosto de 18V7 n.° 108, nüo era preciso que a Illm.» Câmaraesperasse as ordens que lhe forão expedidas, e ficão acima citadas, para o cumprir; antes erade sua obrigado fazer extrahir e enviar copia dc taes actas logo que recebeu das mesas pa-rochiaes ou livros dellas: e assim o deve observar para o futuro. O que se lhe communiea
para seu conhecimento e execução.—Francisco de Paula de NeyreirosSayão Lobato.

Aviso tle SO de Abril de 1861.
í ¦

3.a Secçaos—Rio de Janeiro.—Ministério dos Negócios do Império em 20 de Abril de 1861.
Illm. e Exm. Sr.—Tenho presente o officio dessa presidência n.° 8 de 5 de Fevereiro ul-limo, submettendo á decisão do Governo Imperial a duvida proposta ao Juiz de Direito dacomarca do Pombal por dous membros da mesa parochial que dirigio os trabalhos da eleiçãode eleitores da villa de Patos. Allegão os referidos mesarios que, não tendo elles as ne-cessarias habilitações para fiscalisar os trabalhos da eleição, delegarão os seus poderes emum advogado da dita villa, a fim de que este protestasse e reclamasse em nome delles, ao que'se oppôz o Juiz de Paz Presidente da Assembléa parochial, contestando-lhes a faculdade defazer semelhante delegação* Em resposta declaro a V. Ex., para o fazer constar ao referido

Juiz de Direito, que muito regularmente procedeu o Juiz de Paz Presidente da Assembléa pa-rochial oppondo-se á delegação de poderes eleitoraes, que pretendião estabelecer os dousmesarios; não só porque semelhante procedimento não se acha autorisado por disposição ai-
guma da legislação eleitoral, como também porque de varias decisões do Governo Imperial sededuz que taes poderes devem ser exercidos pela própria pessoa a quem a eleição os conferio.
Se o cidadão que he eleito membro da mesa parochial ou da junta de qualificação entende
que não tem^ as habilitações necessárias para exercer as attribuições deste cargo, pode ser subs-
tituido, na forma da lei, procedendo-se á eleição de outro mesario ; e portanto nenhuma
necessidade ha de tal delegação.

Deus Guarde a V. Ex.—Francisco de Paula de NegreirosSayâo Lobato. —Sr. Viee-Presidente
da Provincia da Parahvba.

0mmmtjtmMt%!kuim '
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Aviso de «4 de Abril de 1MU.

3.a Secção.—Rio de Janeiro. — Ministério dos Negócios do Império cm 24 de Abril de
1861.

Illm. e Exm. Sr.—Foi presente a Sua Magestade o Imperador o officio de 15 de De-
zembro do anno passado, em que o Juiz de Paz mais votado da Parochia de Nova Friburgo
pede ao Governo Imperial a solução dos seguintes quesitos:

1.° Se, apezar de suspenso do cargo de substituto do Juiz deOrphãos, podia elle, na qua-
Iidade de Juiz de Paz mais votado, presidir a eleição de eleitores a que devia-se proceder na
mesma Parochia.

2.° Se pôde tomar assento como Vereador, visto que sendo este emprego de eleição popular
parece-lhe estar comprehendido no caso do art. 58 do Código Criminal.

E o Mesmo Augusto Senhor, tendo se conformado por sua immediata Resolução de 1(>
de Março próximo passado, com o parecer da Secção dos Negócios do Império do Conselho
de Estado, exarado em Consulta de 7 de Fevereiro ultimo, Ha por bem mandar declarar o
Seguinte:

1.° Que o dito Juiz de Paz podia presidir a eleição, embora estivesse suspenso do cargo
de substituto do Juiz de Orphãos por crime de responsabilidade, visto que o art. 2.° da Lei
ri.f 387 de 19 de Agosto de 1846, applicavel á presidência daquella eleição, diz que o Pre-
sidente da Junta será o Juiz de Paz mais votado do districto da Matriz, esteja embora sus-
penso por acto do Governo, ou por pronuncia em crime de responsabilidade, além de que
o Aviso n.° 129 de 9 de Novembro de 1846, § 3.° determina que o Juiz de Paz mais vo-
tado presida á Junta, ainda que sendo ao mesmo tempo Subdelegado, esteja como tal suspenso;
decisão esta que faz ver que a doutrina do citado artigo he applicavel mesmo aos casos em
que o Juiz de Paz se acha suspenso por erro ou abuso commeltido em cargo differente :

2.° Que, segundo a resolução de consulta de 25 de Fevereiro do anno passado, a qual se
refere á de 30 de Dezembro de 1846, ambas fundadas no art. 165, § 2.° do Código do
Processo Criminal, o dito Juiz não pôde assumir o cargo de Vereador, por isso que o pro-
nunciado fica suspenso do exercicio de todas as funeções publicas, e a suspensão não se limita
ao exercicio das funeções do cargo, por cujo abuso foi o empregado pronunciado, ou, em vir-
tude da pronuncia, condemnado; extende-se a todas e quaesquer outras funeções publicas que,
o réo exerça ou tenha direito de exercer. O que communico a V. Ex. para sua intelligen-
cia e para o fazer constar ao referido Juiz.

Deus Guarde a V. Ex.—/osé Antônio Saraiva.—Sr. Vice-Presidente da Provincia do Rio
de Janeiro.

Aviso de 6 de Maio de 1861.

3.a Secção.-—Rio de Janeiro.— Ministério dos Negócios do Império em 6 de Maio de
1861.

Illm. e Exm. Sr.—Foi presente a Sua Magestade o Imperador o officio reservado dessa
Presidência n.° 74 de 3 de Novembro do anno passado, expondo as irregularidades occoiridas
na eleição de Vereadores e Juizes de Paz da cidade das Larangeiras. E o mesmo Augusto
Senhor, tendo-se conformado por suá immediata Resolução de 27 do Abril próximo lindo,
com o parecer da Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado, exarado em con-
sulta de 31 de Janeiro ultimo, Houve por bem approvar a eleição de Vereadores, por isso
que não oceorreu nella irregularidade alguma que a possa viciar, accumulando-se a Francisco
Muniz Telles Rarreto os votos tomados em separado, dados a Francisco Muniz Rarreto, poisestá provado que taes votos lhe pertencem por não haver no municipio outro indivíduo a
quem elles possão ser attribuidos.

Outro tanto porém não acontece com a eleição de Juizes de Paz, que he annullada, visto
que o numero das cédulas apuradas he superior ao dos votantes que concorrerão á urna; cir-
cumstancia esta que vicia radicalmente o processo eleitoral, porque, não tendo a mesa pa-rochial observado o que a tal respeito dispõe o Aviso de 25 de Outubro do anno passado, não
se pôde legalmente verificar se o excesso he tal, que possa ou não affectar o resultado da
eleição,
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^ÜÜIF^Üc-l3"10 que Y* £*' "\8nd? Proceder á nova eleição de Juizes dc Paz. E por-iolvidas por essa Presidência, ob-
isposto nos Avisos n.oi 298 de 11

. . pela qual se declarou á mesa pa-locnia que as JO cédulas excedentes ao numero dos votantes na eleição de Juizes dc Paz fossemapuradas em separado; por quanto, nüo sendo possível cm taes casos conhecer-se quaes ascédulas introduzidas na urna em numero superior ao dos votantes, o único recurso he o daapuração de todas ellas, a fim de verificar-se pelo resultado final se o excesso he tal aue
possa prejudicar a validade da eleição.

Também nào foi acertada a deliberação dc mandar-se que os votos das ccdulas assignadas
, _loni«vUn.das ao ,otal dos volos aPurados'- Pois que o Aviso n.° 109 de 9 dc Setembrodc 18451 & 1.°, fundado sobre o art. 100 da Lei del9dc Agosto de 1846, determina que taescédulas nâo sejão apuradas.

Deus Guarde a V. Ex.— José Antônio Saraiva.—Sv. Vicc-Presidente da Província deSergipe.

Aviso de 8 de Maio de 1861.
M ¦

3.a Secção. —Rio dc Janeiro.—Ministério dos Negócios do Império em 8 de Maio de
loul.

lllm. e Exm. Sr.—Foi ouvida a Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estadosobre a representação que acompanhou o officio dessa presidência n.° 263 de 31 de Dezembrodo anno passado, na qual os cidadãos José Gomes da Silveira, Vicente do Rego Toscano, eMiguel da Silva Tavares pedem ser alliviados da multa que lhes foi imposta pelo antecessor
de V. Ex., de conformidade com a ordem que lhe foi expedida em Aviso de 8 de Agosto dodito anno, por terem obstado, como membros da junta de qualificação de votantes da parochiade Mamanguape. que se lavrassem os termos do recurso interpostos das decisões da mesma junta.E Sua Magestade o Imperador, conformando-se por sua immediata Rosolucão de 27 de
Abril ultimo com o parecer da referida Secção, exarado em consulta de 9 de Março antecedente,
houve por bem indeferir a preteneão dos supplicantes, por isso que, tendo elles, que formavão
a maioria da junta, dispensado de servir perante esta o Escrivão do Juiz de Paz, nomeando
um de seus membros para o substituir na qualidade de Secretario, não só violarão um pre-ceito da Lei regulamentar das eleições, como collocárão o dito Escrivão na impossibilidade
de tomar por termo os recursos, visto que o livro se achava em poder do Secretario, usando
assim a junta de um artificio para que de suas decisões não se recorresse para o conselho
municipal.

O Escrivão do Juiz de Paz não pode portanto ser culpado da falta dos termos de recurso,
para que fique sujeito á multa, como pretendem os supplicantes, nem pode a responsabilidade
dessa falta ser compartilhada pelos outros membros da junta em minoria, como igualmente
querem os supplicantes, visto como elles não concorrerão com os seus votos para o procedi-mento irregular que teve a junta ; e o Governo tem por vezes declarado que não são sujeitos
á multa os membros dissidentes da maioria, contra a qual tem elles a faculdade de protestardeclarando na acta os seus votos.

O antecessor de V. Ex., na informação que deu sobre o requerimento dos supplicantes,
pondera que, em vista do que terminanlemente dispõe o Aviso n.° 147 de 2 de Outubro de
1850, nem mesmo o Governo Imperial, segundo parece, podo isentar os supplicantes da muita
contra que elles reclamão.

A Secção do Conselho de Estado examinou também esta questão, discorrendo sobre as
decisões contidas assim no citado Aviso de 2 de Outubro de 1850 como no de 29 de Maio de
1855 sob n.° 140; e, de accordo com as conclusões do seu parecer, de ordem de Sua Ma-
gestade o Imperador, declaro a V. Ex. que compete ás Câmaras Legislativas conhecer das
multas que constarem do processo eleitoral que lhes he presente, quando verificão os poderesde seus membros, porque he somente destas multas que ellas tem noticia, e he somente sobre
ellas que podem resolver; e ao Governo Imperial pertence julgar das multas impostas no
processo das eleições de Vereadores e Juizes de Paz, por isso que elle he o único compe-
tente para conhecer definitivamente de taes eleições em virtude do poder que lhe he confe-
rido pelo art. 118 da Lei regulamentar das eleições de 19 de Agosto de 1846.



7 Com esta decisão ficüo declarados áquelles Avisos, e firmada a rcgva que se devo seguir
nos recursos interpostos contra a imposição das multas decretadas na citada Lei.

Deus Guarde a V. Ex.— José Antônio Saraiva.— Sr. Presidente da Provincia da Pa-
rahyba.

Aviso de 8 de Maio de 1§G1,
i. ....

3.a Secção.—Rio dc Janeiro.—Ministério dos Negócios do Império em 8 do Maio dc 1861.
IHm. e Exm. Sr.—Foi presente ao Governo Imperial o offlcio dessa presidência n.° ioode30 de Novembro do anno passado, dando conta das seguintes decisões proferidas sobre duvidai

propostas pelo Juiz de Paz mais votado da parochia de Macáo:
l.a Que, segundo o Aviso de 28 de Agosto de 1848, pôde ser membro da mesa parochialum eleitor que nao está qualificado votante, porque, determinando a Lei que faça parte delia

quem fôr eleitor ou tiver as qualidades de eleitor, nüo ha razão para excluir-se o cidadão na-
quella circumstancia.

2.a Que, na forma do art. 5.° do Decreto n.° 500 de 16 de Fevereiro de 1847, a possenão interrompida dos direitos de cidadão brasileiro, não havendo prova em contrario, he suíii-ciente, dados os outros requisitos legaes, para se poder ser votado nas asscmbléas parochiaes e
qualificado votante. '

Em resposta declaro a V. Ex., de ordem de Sua Magestade o Imperador:1.° Que de conformidade com a resolução Imperial de 16 de Março ultimo, tomada sobre
parecer da Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado, exarado em consulta de;* uu rtnrereiro ameceaenw, se acciaio, por oceasiâo tle julgar-se da validade da eleição deVereadores e Juizes de Paz da parochia de Maranguape da Provincia do Ceará, que, exiaindoo art. 1.°, § 1.» do Decreto n." 842 dc 19 de Setembro de 1855, c art. 5.° do Decreto n •
1.812 de 23 de Agosto de 1856, que tenhão as qualidades de eleitor os cidadãos chamados paraformar as juntas de qualificação e as mesas parochiaes, não podia fazer parte da mesa parochialde Macao o cidadão, que com quanto fosse eleitor da parochia, não fura todavia qualificado votantena ultima qualificação, visto eme nor este facto perdera elle a primeira qualidade exibida pelaLei para poder ser eleito para aquelle cargo;

2.» Que foi acertada a solução que o antecessor dc V. Ex. deu á segunda duvida, por issoque ella esta de accordo com o Decreto que se cita, cuja doutrina tem sido confirmada oòrvarias decisões posteriores. lDeus Guarde a V. Ex.— José Antônio Saraiva.—Si: Presidente da Provincia do Rio Grandedo Norte. >

U7 . i J '

1861

Aviso de SO de Haio de I8GÍ7

3/ Secção.—Rio de Janeiro,-Ministério dos Negócios do Império em 20 de Maio de
¦ã y.y- y. .-* 

"'$7- 
¦. y 

'- y' '' ¦' 
' ' ' ' ' ' ' : '¦{ ¦¦.'.. 

¦ ¦ -,- ¦'¦ . ..¦¦;' 7 ¦..,/. 
'

Illm. e Exm. Sr.—Foi presente ao Governo Imperial o ofileio de V. Ex. n.° 179» do primeiroto mmmmm® que commumca que, com quanto o art. 25 do Decreto n.° 2.621: de __de Agosto dei1860_ determine que, 30 dias depois do marcado para eleição de .Deputado» á As-semblea Geral Legislativa, a Câmara Municipal cabeça do districto eleitoral faça a apuração dosvotos na li» dos arte. 85, 80 e 87 da Lei, Regulamentar das eleiçOes, todavia V ExÍ||disposto a determinar que na eleição, que marcou para o dia 9 do próximo mez de Junhopara preencher a vaga que teve lugar no 4.- districto eleitoral dessa Provincia em consequendade ter Sua Magestade o Imperador me nomeado Ministro o Secretario de Estado dos Negocio»
M^f'1 " Prec?aÍ°«° adit? apuração, se por ventura antes de findo aquelle prazo UI
respeito o que fôr mais acertado
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¦ w»

deve fazer

a apuração Slí alteraTo r»f «&/,? F* ?a° ChCgUC dc,,t,'° do te,nP° marcado parasoja de maior p o doei? àqueKue _%?! HP* ** DS° reSulta ^onvcnientcPquo
dessem influir no resultado, d? I T,sJn ° "ao ser apurada «'«a acta, cujos votos po-a alteração indi ada por V Fv e nem SM.?! 59 PrTSt°,nü° "a «» em se faicr
nenhum resulta dc s-í a lí in wi, „»,• P°r.fim evita1, algum inconveniente, pois qne
que se trata P aÇU° fc,ta n0 lrigcslino d,a marcado por V. Ex. para a eleição de

Ueus Guarde a V. Ex.-José Antônio Saraivà.-Sr. Presidente da Provincia da Bahia.

Aviso de *1 do llaio de 1§61.

3.» Secção.-Rio de Janeiro.-Ministério dos Negócios do Império em 2Lde Maio de 1861

AvI®o de 83 de Maio de 18GI.
- a-A .¦ '; . „¦¦

3.» Seeção,-Rio de Janeiro.-Ministério dos Negócios do Império cm 22 de Maiode 1861.

Illm. e Exm. Sr.—Em resposta ao oííicio de V. Ex. n!° 28 de 9 do rorr^ntp in*.declaro a V. Ex. que o Governo Imperial approva, por ser conforme ao art 11 das ?™
ÉfH "ZT f^P n'°- m de 28 de Ju»h0 de ISMiTSopi. qJ.ldV E 

"
offld Pi «flde Paz mais votado m mm mmmkmmi m liipslo mmeio de 13 do mez passado, que a chamada dos votantes para â eleição de Juizes dímmmm mm fàmmm devia ser feita pela lista da qualficaci do cò^nte

DeusISPfV0rten,p0r da f651"? e'e^5o estaria ella concluída ' 
SÉtlft, ueus ouarde a V. Ex;-/ose i«/OWo S«ra*ra.-Sr. Presidente da Provincia do Paraná.

A- , ; , -V .,

- - ,¦ v
¦ 

\

I.
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Aviso de 31 de Maio de 18OI.

*

3.* Secçío.— Rio de Janeiro.— Ministério dos Negócios do Império om 31 do Maiode 1861.

Illm. c Exm. Sr.—Em resposta ao officio do antecessor de V. Ex. n.° 98 do 30 doMarço ultimo declaro a V. Ex. que o Governo Imperial approva, por ser conforme aosAvisos n." 33 do 1.» do Fevereiro de 1833 o 18 do Janeiro do 1854, a decisüo pelaqual essa presidência declarou ao primeiro Juiz do Paz da parochia do Porlo ltello que aelle. na qualidade de Juiz de Paz mais velado do ultimo quatriennio, competia convocarna fôrma do art. 4.° da lei de 19 de Agosto de 1846, os Eleitores o éüppientos para áformação da junta revisora da qualificação de votantes da mesma parochia, o presidir aosrespectivos trabalhos, visto que, nao tendo sido feita a referida convoca-lo prlo Juiz dePaz do quatriennio findo, que se achava em exercicio no dia 21 de Dezembro do anno
passado, o devendo cila portanto effectuar-sc depois do se acharem em exercicio os Juizesdo actual qualricnnio, ao mais votado dnste competia convocar o presidir a dita Juntacumprindo outro sim que fossem convocados os Eleitores c supplentcs da legislatura passada'por isso quo os da actual ainda não se acha vão reconhecidos pelo poder competente.Observo entretanto a V. Ex. que ao referido Juiz de Paz do quatriennio findo deveser imposta a multa do art. 126 do § 1." n.° 4 da Lei de 19 de Agosto de 1846, porter transgredido a disposição do art. 4.° da mesma Lei, quo manda fazer a convocaçãodos eleitores e supplentes um mez antes do dia marcado para a formação da juntaDeus Guarde a V. Ex.— José Antônio Saraiva.—Sr. Presidente da Província de'SantaCatharina.

Aviso de 3 de Junho de 1861.
"A _ ¦.'3/_ Secção. — Rio de Janeiro. — Ministério dos Negócios do Império em 3 de Junhode 1861.

Mm. e Exm. Sr.—Forão presentes a Sua Magestade o Imperador os officios de V Exn. 1 0 7 de 2 e 10 de Janeiro ultimo, o primeiro expondo a duvida suscitada Dela
SS8P í?f d„a Cidade de S- João d'E*-Rei ácerca do Conego José SlmpUdo deffl-
Z-1S íí SS°r Pa,'a ° ,aCtUa!, quatrienni0. e a W™ « mesma Câmara não quer
™LP Z t ¦ r"dí> ™?°' a,,e&and0 m ao tempo da eleição elle não tinha os dousannos de domicilio exlgidos nos arts. 4.» da Lei do 1.» de Outubro de 1828 e 98 da
ÍLÍ.19 

de Ag0SÍ° de 1846' vist0 9°e sò cm Janeiro de «59 fôra T dito Conego es-tabelecer a sua residência naquella cidade, e o segundo remettendo em additamento áTiuelíe
Câmara""13 

represSntaça° ^ a taI resPeíto 
gf g"> a V' Ex- ^ms VeSoies d? d!!a

Él nr^r0íUrSÍ0 Senh01'' tend°-se cotlfo™ado POf sua immediata resolução de 28 deMaio próximo findo, com o parecer da Secção dos Negócios do Império do Conselho dpEstado, exarado em consulta de 12 de Abril ultimo. Ha por bem mLSr que o ditoUnego nao seja admittido á posse do referido cargo pelos seguintes motivosHe incontestável que os documentos apresentados pelo eleito provão a 
'intenção 

in&dou^annos antes da eleição, elle formara de residir na mencionada1 cidade o Sue de certonao lhe da o direito de tomar posse do cargo para que foi eleito, por islo a^ a simnSintenção da mudança manifestada por qualquer forma não basta pa a cSituTrdomidlioa Lei requer que haja residência effectiva, e esta, segundo o M V MãIIÍS In
SL***? °(Vi^i:ioda F^guezia da referida cidade, só começou L Janeiro de 1859sendo portanto evidente que o eleito só tinha, ao tempo da eleição, vinte mezes ál dlmicilio, e naoAdous annos, como exigem as supracitadas Leis. de d°A

GerST 8 V' EX'~J0Sé Antonio WÊmm Presidente da Província de Minas

H.I..1J..1I.
A A,'



Aviso de 13 de JunSio de l*6t.

^fâm* -a.~i.toio d„, NCg„ci0S 4o „„„„,,_„,_ de Janciro m n do .unho

cladus: uu u"'liiio iinpotial as segmntcs decisões por elle1.»
Aviso
n.° 29,

1 A' Cornara Municipal do Pnrfn d* nr,., ~n-°97 de 20 de Abril de 1849° §%7 rtSmS$ 
° 

f-WS estabc'ccido pelo».- üd, dc 4 do Fevereiro de 1854, nfo devia r 1, r 
a doc,sío1 constante do Avisode Pa/, ao çidadflo que não fora qual ficado vnínlo TS S™1* T*"' diploma dc J™

, 2." Ao Juiz de Paz Sübolente d-, riirnnhi- h„ ' • im ao «nMnodlátd em votos.de eleitores na <fcftá £3 £ ^ E 
"dp &j^&SÇ "to >J0^ celebrar-se a eleiçãovotantes cumprindo, portanto, quo a resSiv. 

'. 
n/» í. 

n3° ^m ^ a 1»»'«l«aç5o demez dc Janeiro ultirno*. respectiva junta se reunisse na terceira domina do
v».oS"te 2SKííí_5Ê__S?SÍS_Stí_i_^ S S£ <,„,mesma Gamara, quanto ao facto lê ter pmésMSSK PS? a duvida «»**» pelaque devião produzir C8i votos o torom cL „ Par°chial de Collares recebido 76 cédulasdevia ser altribuida ^Ê^i^^^SÊ^^^ pois ^ tal «SSSdo que o de vereadores, o que decerto nlnorti^l CedulaS menor numero de nomesno Aviso de 20 de Março dc J 849 §!• 

P°dia V1C,ar a aPuraí5°* como Ja ftra declarado
m tm^.mmm^m^iÁíÍmfmÍSm " 

^"f' «» •*»*-- « —
para que o dito juiz deixasse de convocaío ,' $g£mto S° e,lcit0r' não havia "-*>elle pedido escusa do cargo de M dPaz°*fi?Jhtrabaln,os da eleição, embora houvessenão devem ser convocados oièSLPMMI ?* de mudar-se da parochia, visto que sóclarado „o Aviso n, UlS^^mg^i^ W^ 

mM°S' C°m° já ?d de-5.° Ao
todos os meiosSS$S*ÍI Cí 'S 

£__& a_*Wí «- .c™P'i-">« empregar
não se prestassem, deveria o SSfiSSSr-í,Wlws Sfi unissem, e quando a issoi*° de Outubro dê 1828^convocando VSÍ f pr°Ceder de accordo com ° art- 28 da Lei dotando os que comol^mTtsi Tmíl^o^L" 

,mm^-tatM em V°t0S' e Jurame«-certo de qu, devião ser compellidos loí m! riA,^^0 P-?f para se formar Camara-assento, quer como i^áS^SlSSí^^^ os cidadãos convocados para tomar
juramento, uma mW&^^^^í^mi^^ •*> haverem prestadonão tivesse reclamado em temoo na. se i/ f'590 d° i£f 16 da<Juel,a lei' e ° eleito

6.» Aos Juizes de Paz PrSnL VeSSe foncedldo escusa conforme o art. 20.o art. U *das ins,^/ JllÉ§ ot ,toT° Ç^t I d^t 5 
,;f rapémerim> $referindo-se ao Tabelliâo que o colle-io „o L,í «w de Agosto do anno passado,Ção dos votos, de oue¦ traí? o nr? 7*hk i• d.e«<Lcha,nar para ,avrar a acta da apura-

applicavel á ivfe, daq pa oc ia HSSílISK ?f d? 19 de AgOSto de l8i6> não ^a

da LI de° Wa^Í dSILHÍ'?/6 M?SaráS' qUe de confo™idade com o art. 60Junhode 1849 devia ? rM? nnr,M . ?"• ,nstrucÇões anexas ao Aviso n.» 168 de 28 de
mm 1KÉÜSIS0fo,q,uedZ!a_ |ílSÍÍ*Í«!pf? a feição embot
a distancia da residência dos votantes ° 

ait* 41 da mesma ki, tendo-se em vista

liPâlliiPSii 11 fliPi deste ann«- « visto ,er desap-

mesa parochial, e cumprindo-lhí1c'd!f I! S»™.iÍ dlto.Ju,i achar-S8 occupado na



'*

Aviso, n.° 112 de 4 de Fovoroiro de 18'i4, trlnsferir a rctinino da dila junta para o dia 3de Março, guardando-so todas as formalidades da lei a respeito da publicação dos editaeseonvocacüo dos eleitores o supplentes, &c. W|10.» Ao Juiz de Paz Presidente da junta do qualificação da parochia de Santa Anna daUropina, que podia ser convocado para a formação da mesma junta o cidadão Joviamio JosóMoreira, quo fora eleito pela turma dos suppI.Miies de eleitores, embora mio tivesse sidoqualificado votante, visto quo a lei nao- restringe semelhante eleição aos cidadãos qualificadosantes a amplia a todos os que tiverem as qualidades de eleitor as quaes não são conferidasmas apenas reconhecidas pela qualificação. '11." Ao Juiz de Paz Presidente interino do collegio eleitoral da Cachoeira, quo a nre-sidencia interina do collegio eleitoral compete ao Juiz de Paz mais votado do novo qua-triennio, o em sua falta ou impedimonto aos qua lhe forem immediatos cm votos, c aindana falta ou impedimento destes, aos do districto mais próximo, lambem do actual qua-tnennio, e aos respectivos supplentes, uma vez que éstcjão com potentemente juramentados ¦nao embargando achar-se qualquer delles presidindo a junta de qualificação, cujos tra-balhos podem ser suspensos. ' J
,s 1%°" A'ACa,nara Municipal da Capital da Provincia, quo, segundo o art. 99 da Lei n.° 387de 19 de Agosto de 18t6, combinado com os ^ 1.» e 2.» do art. 92 da Constituição doImpério, o cidadão de que tratava a mesma Câmara, Francisco de Paula Furtado, não po-dia ser Juiz de Paz, visto não ter a idade do 2o annos, salvo se elle estivesse comprehendidoem alguma das excepçoes dos mesmos paragraphos.
*,E?.lWs^docÍ!íro ,a V Ex- que ° Governo Imperial approva as 1.', 2.\ 3.\ 4.'5. , b. , l._, 8., e 12.a decisões, por estarem do accordo com a lei e Avisos expedidos parasua execução. *

Approva também a 11/ com a seguinte declaração : que a presidência da mesa parochialda Cachoeira competiria ao Juiz de Paz mais votado do quatriennio findo, e na sua faltaaos immediatos, no caso de não ter a parochia novos Juizes de Paz, visto que nesta hvpo-these continuava o exercício dos antigos, como se tem decidido, o assim acontece sempre

Não approva porem a 9.1 e 10.a pelas razões seguintes:
fe_• \ P0"!116» embora se achasse oecupado na eleição de eleitores o 1 • Juiz de Paz diparochia de Çametá , por ter sido reeleito para o actual quatriennio, devia a reutXo dajunta do qualificação, cuja presidência lhe competia como mais votado do quatrieimio findoter lugar na terceira dominga do mez de Janeiro, marcada pela Lei, sob aSdeScfa

ÉÍ^lfe|W1i?SÍ ^.ST0 q.Uat,rÍennÍ° find0' co™ P'-esc'reve o aft S daLei n. d87 de 19 de Agosto de 1846, explicado pelo Aviso n • 09 de 13 de Abril dP 18^e varias outras decisões do Governo Imperial. e 1847'
Também não podia obstar aquella reunião o facto de ter o ditoHaiueuM* o conegio eleitoral no dia 29 do referido mez, na qualidade de 1° Juiz de Pr,do quatriennio actual, não só porque a presidência podia ser IsZida%elo seu immcdhtÓem votos do novo quatriennio, segundo determina o Aviso n.» 2 de íI do JaSoT \i)continuando elle no entanto na presidência da junta, como também porque- ainda mesmodado poiso de insistir elle em exercer a presidência interina dllÉP d1a 11fuQccionar sob a presidência de alguns dos seus substitutos do quatriênio fi;- o no

!!! * Ma™"*0 W Pa,"a qUG f°JSem adÍad°S °3 IfeiÉpilill |Í õ
A 10.% porque, sendo a qualificação um dos predicados c*i<ndnq ru*u iâ fe>S Cfl êLser eleitor, não tem as qualidades de eleitor, cLo ^èSÍIffi|ÍS^S|Ígde 185o e as instrucções de 23 de Agosto de 185G, para se noder fazer mrtid» m^fSchial.e junta de qualificação, o cidadão que não cÂ qulfiÍIÍltP|||ll|S£mez passado, expedido de conformidade com a Imperial resolução derço antecedente a respeito de um eleitor não qualificado, decisão estarazão he applicavel ao cidadão não qualificado, que não he eleito

por Aviso de 8 do
consulta de 10 de Ma;
que com maioria de
pomo acontece no caso em questão."Deus Guarde a V. Ex,-José Antônio Sar.aiva.~Sv. Presidente da Província do Pará.

V



Aviso do 22 de J.nilio de 1861*

3 a Secção.-Rio de Janeiro. - Ministério dos Negócios no Impcrio cm 22 de Julhodc 1801.

'v^^i&S^IÊ^- dC V\E." n° m dc 5 de Junh0 "Uimo' dirigido port«!r . Hinibtoiio da Justiça, c por esto transmitido á Repartição a meu cawm- n . v.verno Imperml ficou inteirado de ter V. Ex. marcado o dia 2 do corra e ma?* ir •_
KffL^M^SSl^ **** ''arochia dc ÍÍcaU,b.,° 

'uf 
n?o pjde fér

Sn dó teS ifí' P°r l.' 
,neSte mcsmü diil de Procedcr-sc à oleiçãode umouituioi, e lei em o Juiz dc Paz mais votado, a quem compelia a nr_.id. riria rih rtü« innílo os seus immediatos em votos, de estar na' Villa NovSa ajuclla Sô n!&&dc cie. ores, como o dito Presidente fez constar ao anlec. _sor de V E? e_ JBrtSSÈIho dingio antes do dia fixado para a reunião da referida Junta 'Jun resposta declaro a V. Ex., que fica approvado o sou acto auc consti d. r,_i. ....oITico quo V Ex. expedio aquelle Presidente da Junta na data de 3?de Junho IjÜ

SffS?SI t:gí,'atCm 
25 dC M0-ÍO anlCCCdCnte' feriando'a VdExUqu0c Zvc Smtv»o da pai to do seu antecessor em nao* prov donciar logo sobre aouolla falta 'àiLth mL

Sc _ E 
fi,CaSSC ta° ,hím°radaJ a quali,icaçi10 dos votfntes contíf men 

'da 
Lei! Z< xige se faça logo no principio de cada anno. ' q

dc SergiPcGUarde 
* V' Ey—/osc' /Wí./b«° dc Soíí5a ***». -Sr. Presidente da Provincia

Aviso dc 16 de Agoslo do 186Í.

3 a Secção.-Rio de Janeiro. - Ministério dos Negócios do Império em 1G de Agostode 1861.

rf...!..m'. C_1?XI_1, S._~~Foi Presente ao Governo Imperial o officio dessa presidência n° <_datado de lo de Março ultimo, submettendo á sua approvação a deliberação que tomoudc declarar á Câmara Municipal da Villa M. fi. S^hn, i..n '„„„ ...inilT TT ™moV-

flíP^PP D,r' J0SÒ Lobo Vianna> P°r nã0 ter ao temP° ^ eleição os dous annos dedomicilio dentro do termo, exigidos pelo art. 98 da Lei de 19 de Agosto de 1846 F
|ua Magestade o Imperador, conformando-se por sua Immediata Resolução de 7 do cor-)ente mez com o parecer da Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estadomm _m Consulta de 28 de Junho ultimo, Houve por bem approvar a referid-ldeliberação, porquanto, embora aquelle Cidadão tivesse os dous annos de domicilio".
MM 7 q!Je -ntl'0U no e*ei'cicio das fundes de Vereador, não os tinha, comtudo, ao
X uUn^A parVp0df_ser eleito' c"mo jà tem ° Governo Imperial decidido emCasos idênticos, de conformidade com o citado art. 98 da Lei dc 19 de Agosto dc 18.6O que communico a V. Ex. para sua intelligencia. °

. ^eusD G"arde a v* Ex.—José lldefonso de Souza Ramos.—Sr. Presidente da Provincia

Aviso de. $M de Agosé© de 18

o." Secção.—Rio de Janeiro. —Ministério dos Negócios do Império em 17 de Acosto00 loul. ¦-

m. e Exm. Sr.—Foi presente a Sua Magesíade o Imperador o officio dessa Presi-dencia u.~ z/o aaiaao ae ló ao i.ovemoro cio anno próximo passado, expondo a seguinteduvida: « Se sendo o Delegado de Policia dessa Capital, Dr. Guilherme Pereira Rebello'candidato na eleição dos membros da Assembléa Legislativa Provincial, e tendo esta eleieióT* 3
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dc ser feita muito depois da de Deputados á Assembléa Gorai Legislativa, devem-lhe ser
contados para deixar o exercicio daquelle cargo os Ires mezes anteriores á primeira
das ditas eleições, ou os três anteriores á de Deputados á Assembléa Geral. » E o
mesmo Augusto Senhor, conformando-se, por Sua Immediata Resolução de 7 do corrente
mez, com o parecor da Secção dos Negócios do Império do Conselho de Eslado, exarado
em consulta de 8 de Julho ultimo. Manda declarar a V. Ex. quo parece mais conforme ao
fim do Decreto n.° 1.082 de 18 de Agosto do anno passado, que se contem os três mezes
anteriores ao dia que fôr marcado para a eleição provincial, visto ser esta eleição distineta
da do Deputados, e ter dc realizar-se em tempo muito posterior; porém, que competindo
às Assombléas Provinciaes a verificação dos podeivs dos seus membros, pertence-lhes resolver
nessa oceasião de accordo com à intclligencia quo derem ao referido Decreto na sua
applicaçao. 5

Deus Guarde a V. Ex,—-José Ildcfonso de Souza Ramos.Sv. Presidente da Provincia
de Sergipe.

Aviso de li do Setembro de í 861.

3.a Secção.—Rio de Janeiro.—Ministério dos Negócios do Império em 11 de Setembro
dc 1861.

Illm. c Exm. Sr.—Respondendo ao officio de V. Ex. datado de 5 dc Agosto próximofindo, n.° 29, tenho de declarar-lhe que o Governo Imperial approva, por ser conforme
aos arts. 33 e 31 da Lei n.° 387 de 19 de Agosto de 1846, explicados nos diversos
Avisos que cita, a decisSo pela qual V. Ex. fez constar ao Presidente do Conselho Mu-
nicipal de recurso da Villa de Nova Almeida, que, no caso de impedimento dos Cidadãos
que devem fazer parte do mesmo Conselho, cumpre que sejão chamados os seus immediatos
em votos, ou supplentes, tratando-se do Juiz Municipal, com tanto que o dito Conselho
não funecioné por menos de quinze dias completos.

Deus Guarde a V. Ex.—José lldefonso de Souza Ramos.—St. Presidente da Provincia
do Espirito Santo.

Aviso de 13 de Setembro 1S61.

3.a Secção.—Rio de Janeiro.—Ministério dos Negócios do Império em 13 de Setembrode 1861.
¦ . •• . 7,7-,? ., -. ; . i -....7 » . 7 7777. : 

'7 
7 7 7 < . . .;..- ¦

Illm. e Exm. Sr.—Em resposta ao officio de V. Ex. n.° 31 de 21 de Maio deste anno,declaro-lhe. que o Governo Imperial approva, por serem conformes ao art. 33 da Lei n.° 387de 19 de Agosto de 1846, explicado pelo Aviso n.° 18i* de 21 de Abril de 1860, as decisões
qüe V. Ex. proferio sobre as duvidas apresentadas pelo Presidente da Gamara Municipal daVilla de Maués, por oceasião da organisação do Conselho de Recurso da qualificação de votantes,íf saber, que na falta do Jüií Municipal e de seus suppíentes competia a elle a presidência doconselho de Recurso na qualidade de substituto do Juiz MunicipaJ, e que ao Vereador s<mimmediato pertencia o segundo lugar no dito Conselho, para o qual a citada Lei chama o Pre-sidente da Gamara, cargo este que interinamente fica exercendo o dito Vereador, por assumiro representante as funeções de Juiz Municipal.

Deus Guarde a V. Ex.—José lldefonso de Sousa Ramos..— Sr. Presidente da Provincia do
Amazonas. '•

ii V ri

sír-T*1
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Aví.no do 1» do ftovciiiliro de l.Sttfl.

do ?8'6f^ao-IUo 
do ^"eiro.-Ministerio dos Negócios do Império cm 10 dc Novembro

fc?*&^^ 2 ^,0-U.bro próximo passado, em
do art. 118 da Lei de 19 dc Agostí^ de iSií P ' ^nta duvidas «obwa interpretado

«M^oZ^*& d0^° oítnení^n08 ^^ 1* F^08 ¦*** as
2.» Dado o caso d« m,<' « pa, ' , so,mi,tc approva-las provisoriamente?

tanto ^Ú^Â^oS^aS Z? 
rCC0'1,,Cf n0Sdil0s P^identes attribuição

oleiçâo tiver íol_^S!__T£ffl_ÍSS SCr C.XerC,da Cssa faculda(le sòmenle quando a

vêníet?dlM^ pe'°* Presidcntcs »*<> evita o incon-
por isso que ella o p ôdu seu cffeHof 2 « Í53F ** "° dia deSÍgnado Pela L(*
Imperial, ames da qual Ss S£ma, dar nriríSí™ appr<,vat3° do a<*> Pelo Govern,,
de «ao ser approvada P3o m£sm! Goveímv «ES 

'° 
d CP?' po,*quc' na *flH*bàe

i.avcr duas ele ções, umal mi?o PrJS^^ UÇÜ° d° Pres,d(;nte> dar-sc-hia o caso de
provara, outra a &%Í_£í_í_!S^S& P™™™-™»*-. «nas que o Governo ap>

Em resposta declaro Ti Jv S P „ V lai ° lnconvemente acima apontado,
tado o cSo aruío que aos" fetólfSl! • m°d° P?r que alé hoje tem sido execu-

dido pelos Avisos n.° 18 de 11 de Janeiro dIPfSq í <T? «Mi°'i ^'í0 ° que esta deci-

seus cargos os Vereadores Sí^?_KS?3USSÍS Sr™'0 ^ CXerCÍCÍ° Ü0S

ser exercida em qualquer das l.ypotheL de qne VXExP trata 
"8 d' mcncionada Lc' W*

Kio cTanSÍNort;.^^ '^^ *< S°USa *"«-"-S'- Presidente da Provincia cio

Aviso de 83 de Kovcmbro de 18-01.

3|| Seccão.-Hio de Janeiro.-Ministério dos Negócios do Império em 22 de Novembrode 1861.

Illm. é Exm. Sr.—Em resposta ao officio de V. Èx. n° 67 de 6 do (.iifnhm iSvMí!
Í^IIPilPf 

° 
^verno 

Imperial approva, por sfi^co„fo™e%^o S d^U
» 3 6» d|o det§ÊÈF0iSS?' V -d0 ai'V 2-° ,da^ lnSta,c«ões aunexas ao Dec ^>ii, -w.o-i uu _s__ cie Agosto de 1860, a decisão pe a oual V. Ex tifrflsfrím #.** n^ ama

ZerS _s_*__Sfiw *i f3®? *. fe#pii»llSi Kv: aao ;íAticer acto algum eleitoral, os Eleitores da Parochia do Catalão dou*'da d-i Cnn^Urum de cada uma das Parochias do Rio Claro, Pouso Alto, Palma e Íl |®I»nao foi approvada pela Gamara dos Deputados. ' J cluÇd0 a!,u!a

Govaí"3 
GUardC " V' EX-~J°Sé I!def0nS° de S0Uza ^«°^-Sr. Presidente da Provincia de

a.. tr*wi*> i am^m^jm. -mm*
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Aviso ile 5 fie Dezembro de 18©1.

3." Socr.So.—"Rio dc Janeiro.-Ministério dos Negócios do Importo em 5 de Dezembro dc
1861;

Mm o Exm. Sr.- Tendo sido presente ao Governo Imperial o odlcio de 4 do mez pas-
sado S' mesa do collegio eleitoral da Cidade de ^^^^S^i^^Á
•ictis da eleição dos membros da Assembléa Legislativa Provincial polo 5.° districtò üessa
Provincia a que sprocedeu no dia 3 do corrente mez, Manda Sua Magcstade o Imperador
lSrar a V Ex., para as communicações convenientes, que, conforme a expressa disposição

o art 84 da Lei ní« 387 de 19 do Agosto de 1846, as authenticas das actas que o art.
79 da mesma Lei manda remetter ao Ministério do Império nas eleições de Deputados a As-
sembíóa Geral, devem ser enviadas ás Assembléas Provinciaes, nas eleições dos seus membros,
Dor intermédio dos Secretários das mesmas Assembléas. .

dSus Guarde a V. Ex.-Josè Ildefonso de Souza Ramos.-Sr. Presidente da Província
dc Minas Geraes. ,

Aviso de 11 de Dezembro de 1861.

3.» Secção.—Rio de Janeiro.—Ministério dos Negócios do Império em 11 de Dezembro de
18C1.

Mm eExm. Sr.—Levei ao alto conhecimento de Sua Magcstade o Imperador a repre-
sentação de vários cidadãos habitantes da Parochia de Nossa Senhora da Conceição da Cidade
de Anara dos Reis, pertencente ao 4.° districtò eleitoral dessa Provincia, e os ófficios do Vrce-
Presidente da mesma de 6 e 23 de Agosto ultimo, versando tudo sobre os actos pelos quaes
o mesmo Vice-Presidenle resolveu: 1.° annullar a qualificação de votantes a que se procedeu
em Janeiro do corrente anno na dita Parochia; 2." adiar até decisão do Governo Imperial
sobre esta qualificação a eleição de Eleitores que devia ser feita em o 1." do Setembro pas-
sado ; 3.°, finalmente, annullar também o Conselho Municipal de recurso da referida Cidade
de Angra dos Reis. ¦ ¦'¦_¦ ; A , K

E o Mesmo Augusto Senhor, eonformando-se por sua immediaía Resolução ae ôi) ae mo-
vembro próximo passado com o parecer da Secção dos Negócios do império do Conselho de
Estado exarado em Consulta de 28 de Outubro antecedente, Houve por bam approvar os re-
feridos actos: o primeiro, por ter íuncckmado como Membro da Junta de Qualificação o ei-
dadão Alexandre Bernardino de Moura, que não se achava qualificado votante na parochia,
contra o que decidirão, de accordo, eom o art. l.°, ¦§ 1.° do Decreto n.° 842 de 19 de oe-
tembro de 1855, e o art. 5.° do Decreto n.° 1.812 de 23 de Agosto dc 1856, os Avisos do
8 de Maio e 17 de Junho, do corrente anno: o segundo, por depender da decisão dennitiva
do Governo Imperial, sobíe a annullação da qualificação dos votantes da mencionada Pa-
rochia, o fazer-se validamente a eleição de Eleitores com a qualificação do anno passado; o
o terceiro, finalmente, por ter servido no Conselho Municipal de Recurso da Cidade dc Angra
dos Reis como Eleitor mais votado, na falta dos Eleitores da freguezia, sèdc do termo, o ei-
dadão José Francisco da Silva, que não devia ser convocado para tal fim, em conseqüência
de ser igualmente o Juiz de Paz mais votado da Freguezia da Ribeira, de conformidade com
os Avisos n.° 57 de 22 de Março de 1847 e n.° 65 de 6 de Abril do mesmo anno, % 2.°,
tendo além disto o dito Conselho deixado de estar reunido os quinze dias marcados na Lei,
contra o que dispõem os Avisos n.° 65 de 6 de Abril de 1847 § 1.°, n.° 60 de 10 de Maio,
n.° lOi de 5 de Setembro de 1848, e n.° 22 de 23 de Janeiro de 1849. O que commu-
nico a V. Ex. para seu conhecimento. .

Deus Guarde a V. Ex.— José Ildefonso de Souza Ramos.—Sr. Presidente da Província
do Rio de Janeiro.

B.I.HI' .IIIH
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Cireulai* de 13 de Dezembro de INCi.

' ¦.<¦-¦

3.' Secção.— Rio de Janeiro.—Ministério dos Negócios do Império cm 13 de Dezembrode 1861.
*

' Illm. c Exm. Sí\—Por Aviso de 15 de Outubro do anno findo, se declarou á Presidênciada Provincia dc Minqts Geraes que, determinando o § 3.° do art. l.° do Decreto n.° 1.082fie 18 de Agosto do mesmo anno, que hajão tantos collegios eleitoraes quantas forem as Ci-dades e Villas do Império; o não existindo disposição alguma que exceptue desta regra asVillas creadas depois da divisão eleitoral das Províncias, nem havendo motivo para que se desemelhante excepção, devem formar collegios eleitoraes as Villas novamente creadas losouue
sejão instâlladas. ° *

Por outro Aviso de 12 de Setembro ultimo se declarou que, depois da designação geraldos collegios eleitoraes, feita em virtude do citado Decreto n.° 1.082, nenhum pôde serereadosenão por acto legislativo, a vista da expressa disposição do art. 2.° do dito Decreto; e quepor isso nos municipios installados depois daquella designação nao devem «ser creados eolle-
gios eleitoraes, embora tenhão de dar mais de vinte eleitores.

Estando portanto em contradicção os dous referidos Avisos, c convindo que sobre tão im-
porlante assumpto se execute a Lei de modo uniforme; Houve por bem Sua Magcstade oImperador ouvir a Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado, a qual, em Con-sulta de 9 do mez findo foi do parecer que a doutrina estabelecida pelo mencionado Avisode 12 de Setembro Jhe a verdadeira, e se deduz da confrontação das disposições do art. l.°
§ 3.°, e do art. 2.' daquelle Decreto, em virtude dos quaes he indispensável acto legislativo
para que se altere a primeira designação dos collegios eleitoraes feita em observância do mesmo.. Decreto.

Conformando-se o Mesmo Augusto Senhor com este parecer, por sua immediata Resoluçãode 7 do corrente mez, manda declarar a V. Ex. que só por Lei pôde ser alterada a desig-nação dqs collegios eleitoraes feita em 1860, ficando portanto, revogado o mencionado Avisode 15 de Outubro do anno próximo pretérito.
Deus Guarde a V. Ex.—José lldefonso de Souza Ramos. •— Sr. Presidente da Pro-

vincia de ;

Aviso de 18 de Dezembro de 1861. *,
.*" ¦*¦•-... •".'.¦'"' ¦ ¦• '*'* f "'","¦ -''¦"'* ' >' - í' '- * " '¦¦¦ */-.*'' ''*''... . ' :' .-.. ' : •¦¦.;'. .'. /, U&.
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3.a Secção.--Rio de Janeiro.—Ministério dos Negócios do Império em 13 de Dezembro
de 1861.

Illm. e Exm. Sr.—Foi presente a Sua Magestade o Imperador o officio de 18 de Outu-
bro ultimo, em que V- Ex. pergunta se, tendo sido extineta a Villa de S. Vicente Ferrer
depois de ser feita a divisão e designação dos collegios eleitoraes dessa Provincia, devem os
seus eleitores votar no collegio do municipio de S. Bento, a que ficou incorporada a dita
Villa, considerándo-se extineto 6 respectivo collegio eleitoral; ou se deve este subsistir não
obstante aquella extineção, Í^M^^éW^M .

Sendo ouvida sobre o referido officio a Secção dos Negócios do Império do Conselho de
Estado, foi de parecer^em Consulta dé 9 do mez findo, que não podendo.ser alterada senão
por Lei, na forma da segunda parte do art. 2.° do Decreto n.° 1.082 de 18 de Agosto de
1860, a designação dos collegios eleitoraes feita em virtude do mesmo Decreto, e dando-se
essa alteração tanto na creaçao como na extineção de taes collegios, deve subsistir o da extineta
Villa dé S. Vicente Ferrer, emquanto o Poder Legislativo não resolver de outro modo.

Conformando-se Sua Magestade o Imperador com este parecer, por sua immediata resolução
de 7 do corrente mez, assim o manda declarar a V.^ Ex, para sua intelligencia e execução.

Deus Guarde a V. Ex.— José lldefonso de Souza Ramos,*—Sr. Presidente da Provincia do
Maranhão;

¦ 
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Aviso de a« do Dezembro «Se 1861.

3.a Scccüo.*—Rio do Janeiro.— Ministério dos Negócios do Império em 30 de Dezembrode 1801.

Illm. c Exm. Sr.—Sobro o oiTicio do V. Ex. n.» 75 do 17 de Julho deste anno (oiouvida a Secção dos Negócios do Império do Conselho do Estado; o de conformidadecom o seu parecer, exarado em consulta de 26 de Novembro próximo passado, declaro aV. Ex., do ordem do Governo Imperial, que, tendo sido interrompidos os trabalhos daJunta do qualificação de votantes da parochia de Nossa Senhora dos Campos, em razãode haver mudado de domicilio o Escrivão do Juiz de Paz, era o Juiz que a convocarao competente para presidi-la na continuação dos trabalhos, o nao o do novo qualrienniocomo bem decidio V. Ex. fundado no Aviso do 2S do Fevereiro de 1850, que esta-belcceu essa doutrina de accordo com a letra expressa do art. 110 da Lei n.° 387 dolí) de Agosto do 1846, e com o Decreto n.° 503 do 20 do Fevereiro de 1847.
Quanto porem aos novos Eleitores, declaro a V. Ex. que elles não deviilo ser con-vocados, nao obstante a doutrina do citado Aviso de 28 do Fevereiro de 1850, a qualse refere ao processo primitivo da organisação das Juntas de Oualiíicaçfio, que foi pro-fundamente alterado pelos Decretos n.° 842 de 19 de Setembro"de 185o, art. l.°, ^ 1»"Z A$l2 de 23 dc A8°st0 dc l856> arts- 4-°> 7-° o W, c n.í 2.621 de 22 de Agostode 1860, art. 4.° ' * '
No primitivo processo, excepto o caso do art. 6." da Lei de eleições n.° 387 dc 19de Agosto de 1846, as Juntas erSo compostas dos próprios Eleitores e Supplentes, cujos

poderes, expirando com a approvaçao dos novos eleitos, perdião os Eleitores e supplentesda precedente Legislatura o direito de servir.
Com o novo processo, porém, taes Eleitores e supplentes limitão-se a eleger os membrosdas Juntas, e terminado esse acto, terminada também fica a sua missão.Nestes termos as Juntas de Qualificação, uma vez eleitas competentemente, podemlunccionar em todo o tempo necessário para a conclusão dos trabalhos, embora se extendfmestes, por circumstancias especiaes, á época em que tenhão expirado os poderes dos Elei-torçs que lhes derao o ser: são tribunaes, que, sendo legalmente constituídos, não deixãotle existir no prazo de sua jurisdicção por ter desapparecido quem os nomeou.U Governo Imperial, portanto, annullando os trabalhos da referida Junta de Ouaii-neaçao, em que mtervierão os novos eleitores, limita-sc a recommendar à V. Ex. a" dou-trina que fica exposta, não ordenando a reforma dos mesmos trabalhos, como faria emoutra circumstancia, porque achando-se tão próxima a época cm que tem dc se procedera nova qualificação de votantes não haveria tempo de reformar-se aquella.«eus Guarde a y. Ex.—José Ildefonso de Souza Ramos.—Sr. Presidente da Provincia

Aviso de 31 de Dezembro dc 1S6JL

de 
:i86?eCÇa°"—RÍ° dC Janeiro,~Ministério dos Negócios do Império em 31 de Dezemhró

V 
lVx' 

Í.EÍ7ra'rtpS^""iF0Í»fPreseDtf.a S- M- ° ImPerad°r o officio do antecessor de• i ' ,'.u e ° de MarS° ultimo, submettendo á approvaçao do Governo Im-
CÜ»?_SS^TmÍT • ÍV^F a S«0lrnÍdadc da "3W gera. dofvotos pm*a
li? i 1 ÜilP aI L,eglS atlVa para 8 d0 mcsmo mez* Vmo que restringio pata o

1 ia e 
Pdo 

nPnh ,m i0f0 dep°1S ^d° aS actas dos Gü,leSios Heitor**, e declarar
u" trovL^nt* Hn * 8 ap.U,a?0 'eita pd0 Presid<>nte da Câmara da Capital, c mais
Si SE „„™ütl%7 

ldadp' em Vir,tude da 1ual forão P^clamados Deputadosaqueiia Assembiéa dous candidatos que se achavão no 4.» e 5.» lugar da votação ore-
gumfãuen°divefUnd° 

^ P°r SUPP°StaS '«compatibilidades, e o terceiro sem._&.?•?-

susIndS 
°e 

í™tbnS 2 
V- EX- q,Ue' í Vista dc tSo iUeSal Procedimento, mandoususpender e tesponsabilisar os mencionados Vereadores, c ordenou que o Vereador im-
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líníiíí^v^Li^í108 aos S{^ims a*s«misso a presidência da Câmara, e «uo, convocado,
S^^&S?^SS^T qU?nl0S f0SS0m os »cccssarioS, so procedes o a lima íoíaapuração, em que fossem observados os preceitos da lei.E o mesmo Augusto Senhor, tendo-se conformado, por Sua Immediata Resolução ,u.8 do corrente mez, com o parecer da Secção dos 

'Negócios 
d 

"império 
do Si»deitado, exarado em consulta de 19 do Outubro ultimo, Ha por Tem decLaiTlè-

¦_ Que não foi regular aquella deliberação do mandar proceder ánova anuracão inv,.n,iA
l__2â'2_?' 

ainda 
fC ille^me^ Pois que tal prec-edento ^iS^Í^SSSíabusos, como 0 reconheceu a Câmara dos Deputados no parecer relativo ás elecL <Kí

_TSS; 
" 1a° 

,íó«qUC semcl,,a»lc Procedimento nio póle apoiar--Toem na Lfdí fde Outubro do 1828, nem na dc 3 do Outubro dc 1834, por isso aue não s, it-,v,de noaocio nurnmfinte hAmin__to__H_r/. *._..«. __*iü _ _ ' __?:.. . HJW Jld0 se ti atava

vauiiiuias _egtsiauvas, comenda as Municipalidades, ho toda accidcntal ea vida dc taes corporações, visto que nâo he inherente á sua naturezaA Lamara Municipal funecionando em taes casos dentro da orbita dc'suas attribuirr»o<no pode ser embaraçada pelo Presidente da Provincia, principio é5eSSw|£b'nheçido pelo Governo Imperial no Aviso deste Ministério de 26 do Fevereiro ultimo nnqua se declarou á Presidência da Provincia dc S. Paulo que o Gove7no ímper 3 ntdpodia decidir acerca de uma questão de apuração de votos para Deputado? por ntser negocio de sua competência, tendo a lei deixado a solução ás SarasMunici Jísapuradoras, e em ultima instância á Câmara dos Deputados. Municipae*
l „• S, P0''T a d,cliberaÇao de mandar responsabilisar os Vereadores que violarão aLei, obrou regularmente o antecessor de V. Ex., pois que na qualidade de mimei™, íi,?da execução da Lei na Provincia tinha o direito 

'deP 
assim proceda So Íi manto SgJ

2^E__W^ 
d°S 

\Ct°S pi'atÍCa(l0S pela refcrida Camara Municipal coLqaPundondaeleçao; alem de que achava-se revogado pelo $ 19 do art. 1.» do Decreto de 10 1Setembro dc 1855 o art. 111 da Lei dê 19 de Agosto de 1846, no qual se deiermhtaí-que qualquer procedimento judicial, ex-oflicio ou a requerimento dc par e, poicáS 1. egulandades oceorridas em eleições, só poderia ser iniciado depoisde verificados petaautoridade competente os poderes conferidos pela eleição de que se tratasse
do F l 

d° a V' Ex'~José ndef°ns» de s™™' Ramos-Sv. Presidente da Provincia

Aviso de «ide Janeiro de 1862.

i ?•* SecÇ3<>---Rio d® Janeiro.—•Ministério dos Negócios do Império em 16 de Janeiroue 1862.

Illm. e Exm. Sr.— Tenho presente o offiicio dc 5 de Agosto do anno próximo findo emque V. Ex. submette á consideração do Governo, Imperial as decisões dadas ao 1 ° Tuiy dePaz do districto de Santa Cruz: 1.°, que nao se tendo reunido na época marcada pela lei ajunta de qualificação de votantes por acharem-se impedidos todos os Juizes de Paz do districtodevião ter sido convocados os do districto mais vizinho, segundo a expressa disposição doart. 17 das instrucções annexas ao decrecto n.° 1.812 de 23 de Agosto de 1856, mas queachando-se elle já em exercício, devia fazer a convocação dos eleitores e supplentes^me tinhãode concorrer á formação da mencionada junta, guardados os prazos marcados no art. 4 ° dalei de 19 de Agosto de 1846; 2.°, que até o dia 2 de Maio daquelle anno devião funcckmarna dita junta os eleitores da passada legislatura, e do dia 3 em diante os da actual, por issoque as funeções do eleitorado terminão com a lesgislatura para que fez-se a eleição o quehe doutrina expressa nos Avisos de 13 de Dezembro de 1847, 5 de Março de 18..8 h° k15 de Março de 1848 § 3.» S '
Em resposta declaro aV. Ex. que o Governo Imperial approva a primeira daquellas de-eisões, por ser conforme ao decreto que V. Ex. cita e ao art. 4.° das instrucções annexas aoaviso n.° 168 de 28 de Junho de 1849, ebem assim a segunda; observando/ porém quantoa esta, que, uma vez organisada a junta de qualificação pelos eleitores e supplentes cia pas-
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sada lcsgislatura, por ter tido lugar essa organisacão antos de haverem sido approvados pela
Câmara dos Deputados os da actual, devia ella continuar em suas funcções, na fôrma da decisão
dada em Aviso de 30 de Dezembro ultimo, expedido ao Presidente da Provincia de Sergipe,
de conformidade com o parecer da secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado
exarado cm consulta de 26 de Novembro antecedente, e publicado uo Jornal do Commercio
de 2 do corrente.

Deus Guarde a V. Ex.— José lidefonso de Souza Ramos.—Sr. Presidente da Provincia do
Espirito Santo. •

Aviso de 3® de Jai_e.ro de 1NG9.

3.* Secção.--Pdo de Janeiro. —Ministério dos Negócios do Império, cm 29 Janeiro de
1862.

Tenho presente o oíTicio de 23 do corrente mez, em que Vm. consulta: 1.°, se devem ou
não ser incluídos na qualificação de votantes nessa Freguezia os pedestres de policia que não
recebem soldo, e os que são nomeados pelo subdelegado de policia para o serviço da Fre-
tfuezia, os quaes se achão nas mesmas circumstancias; 2.°, se as reclamações que por ventura
tenhão de ser dirigidas á junta de qualificação devem ser feitas em petição assignada por
cada um dos reclamantes, e revestida dos documentos necessários, ou se qualquer indivíduo pôde
reclamar em nome de muitos outros, em um só requerimento, sem assignatura e expressa
autorisaçao destes. •<•¦¦•

Em resposta cumpre-me declarar-lhe, para sua intelligencia e execução, quanto á l.a du-
vida, que sendo excluídas da qualificação pelo § 6.° do art. 18 da lei n.° 387 de 19 de
Agosto de 1846 somente as praças de pret do exercito e armada, e da força policial paga,
e os marinheiros dos navios de guerra, cm nenhuma deptas classes se achão comprehendidos
os pedestres de policia sem soldo, os quaes devem portanto ser qualificados urna vez que reunão
as outras qualidades exigidas por lei, como sejão a idade, a renda, &c, visto como não he licito
ampliar os termos da lei, especialmente para restringir direitos tão importantes como os de
que se trata.

Quanto finalmente, á segunda duvida, tenho de declarar-lhe que, em virtude do disposto no
art. 22 da lei supracitada, qualquer cidadão pôde fazer queixas, reclamações ou denuncias
acerca das faltas ou illegalidades com que as juntas tenhão procedido, ou seja em relação
ao queixoso, reclamante ou denunciante, ou em relação a qualquer outro cidadão, devendo
taes queixas, reclamações ou denuncias ser assignadas pelo próprio queixoso, reclamante ou
denunciante, ou por seu legitimo procurador, como já foi explicado pelo Aviso deste Minis-
terio n.'° 35 de 8 de Março de 1847 § 2.°

Deus Guarde a Vm.— José Ildefonso de Souza Ramos. — Sr. Juiz de Paz Presidente da
junta de qualificação de Irajá.

.i ;j' -
i m»

-:/'pü ^/p-p^pp^ Aviso de 1© de Fevereiro de 18©S*

3.* Secção. — Rio de Janeiro. — Ministério dos Negócios do Império em 19 de Fevereiro
de 1862. .%¦:.

' l . ... -'v , 
¦ ¦.:,-¦».. ¦*. "¦ ,,..:.-• . ' ''¦- 

.¦;..¦.--.. ... f
¦''í '-''-. '- '.'¦''' ¦ 

. 3 A'' 7'-" ',. ¦¦'""' '.•'• '•' '.-"'"'¦ .¦¦/.•-: ,'..-¦ , ._ ' ¦ ,¦ *)_• ¦ ~

Em seu officio datado de hontem participa Vm. que, tendo comparecido e tomado parlenos trabalhos da primeira sessão da junta de qualificação dessa parochia o respectivo Membro
Honorio Francisco Caldas, deixou este de concorrer ás seguintes sessões, sendo por isso cha-
mado outro cidadão para substitui-lo, na fôrma da Lei, e que, apresentando-se hontem parareassumir o seu lugar ria Mesa, entendeu Vm. não dever admitti-lo, fundado nas disposições
dos Avisos de 22 de Abril de 1847 § 2.° e 8 de Fevereiro de 1849 § 6°

E em resposta cumpre-me declarar a Vm., para seu conhecimento e execução, que em con-
formidade do disposto nos Avisos por Vm. citados, e nos de 25 e 26 de Fevereiro de 1847 sob
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apresente este para tomar p ATos trabaíiíos impedimento do .Membro substituído, se
ÉKSStóíí 0dXi?ÍÉ&Í Fr^ Prosi«a c «»«»« os seussado o seu impedimento Honorio trancisco Caldas, uma vez que tem c<\s-

Aviso do 1.» de liai co de 1869.

ISci;* ^^"^rio 
dos Negócios do Imperio.-Rio de Janeiro em o l.« de Março de

/ombro uftimoTém^V* \\f^££SÍ S^í í ,mpcrador ° officio d° 26 de U
™«*^9^^ à0h G(?T ,mP<?ial varias duvidas quevincia pelo 1.» e 2» districto votos para Membros da Assèmbléa Legislativa dessa Pro-
«4, faSa-iS' .* W* »» '¦' dWric,,, ,„a a Canara Ma-

doCollSo de1 ÍPJK& ron^eridaare?onSrHd°' £#£*&* da «P«a d. «to

?."aAlll!^,f v!tio^mt£Tara MunicífalAd« cidad* de Taubaté Resolvera:
Luiz e fiSltíMSfS^S1^ * Andrade 3° V°t0S qUe °S Co,,eSios dc S-
e uUbTLXXdl?^" SaCz?ot^tlJoaCeainehy'APÍndam^hangaba' Bana-1

aguardar a esse respeito a Resolução da Assèmbléa ProvinS á qual eómíete 2S«ÍÍ5dessas questões, quando proceder á verificação dos poderes Se seis membros ° flmÜ

A segunda, porem, das mencionadas deliberações não está no mesmo caso Dormianto^mdesattender aos motivos pelos quaes duvidou aquella Câmara apurar os votos constantes d-,acta de Itu, por falta da conferência e concerto, não pode o Governo ImS de"xar de êconhecer que procedeu menos curialmente a mesma cLara tomando o a?b£ dê excti o",da apuração; pois que cumpria-lhe antes promover o supprimento MMfaUasdMP§tureza sanaveis, requisitando uma authentica revestida dassolemnidadelegaeI atodaÜÉIesse fim devesse demorar a apuração pelo tempo que fosse indispensável ainaa <l«e pai a
Nem a isso podia obstar a disposição legal que marca o tempo dentro do qual deve serleita a apuração, porquanto se deve entender que a fixação desse prazo tem antes nor fimvedar que se faça a apuração sem que haja decorrido o tempo prSo para o rocebTmenS
l* cr
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de todas as actas, do quo proliibir a prorogaçflo do mesmo prazo, quando dentro delle não
se puder obter a reunião das mesmas actas.

Tal he a doutrina expressa do Aviso de 9 do Fevereiro de 18^8, confirmada ainda ha pouco
pela Câmara dos Deputados quando approvou, sem impugnação, a eleição da Província de
Goyaz, cuja apuraçflo fora adiada por aquelle motivo, cm virtude de deliberação da respectiva
presidência.

Desde, porém, que assim nüo havia procedido a Câmara apuradora, cumpria-lhe ter feito
uma nova apuração para incluir os votos do Collegio do Itú, logo que lhe foi presente uma au-
thentica revestida das soiemnidades legacs, visto como não so podia considerar completamente
terminada a apuração com exclusão dos votos de um Collegio, a respeito dc cuja eleição ne-
nhuma outra duvida houve além da falta de uma formalidade que não era insupprivel, e quu
sendo estabelecida pela Lei para maior garantia da legitimidade das eleições, não deve ter por
effeito prejudicar aquella, contra cuja regularidade nada se ai legou.

Nem a este procedimento se oppõem os Avisos deste Ministério de 26 de Fevereiro e 31
de Dezembro do anno próximo passado, os quaes, versando sobre hypotheses diíTerentes, ne-
nhuma applicaçao podem ter ao caso dc que se trata.

Tendo pois a Câmara Municipal da Capital dessa Província consultado a V. Ex. sobre o
procedimento que deve ter relativamente á proposta de um de seus Membros, que requerou
se procedesse a nova apuração, apresentando para esse fim uma acta devidamente conferida
c concertada, cumpre que V. Ex. lhe responda fazendo-lhe sentir que a resolução por ella
adoptada, na hypothese de que se trata, embora se possa fundar na disposição litteral da Lei,
não se conforma com o espirito e razão da mesma Lei, a qual, tendo sempre muito em
vistas rodear de todas as garantias o direito politico do voto dos cidadãos, não pódc permittir
que se nullifique a eleição regularmente feita em um Collegio só por falta de formalidades na
extracção das copias da acta respectiva; cumprindo-lhe, portanto, proceder a nova apuração,
visto não se achar ainda reunida a Assembléa Legislativa Provincial, a qual compete decidir
definitivamente as questões relativas á eleição de seus membros.

Este procedimento, além de ser inteiramente razoável c conforme com a Lei, torna-se ainda
mais justificado attendendo-se aos graves inconvenientes que resultarião se, subsistindo a
apuração incompletamente feita pela Câmara, tivessem de indevidamente tomar assento como
membros da Assembléa Provincial pessoas que não forão eleitas, e cuja intervenção nas
deliberações da mesma Assembléa, durante as sessões preparatórias, poderia dar lugar a queella se constituisse illegitimamente, e portanto sem a força e autoridade precisa para desem-
penhar as importantes attribuições que lhe forão conferidas pelo acto addicional.

Deus Guarde a V. Ex.—José lldefonso de Souza Ramos.—Sr. Presidente da Provincia de
S. Paulo.

Aviso de 3 de Março dc 18SSS.

3.a Secção.—Rio de Janeiro.—Minisierio dos Negócios do Império em 3 de Marco de
1862.

Cumpre que Vm. informe com brevidade sobre o objecto da inclusa representação, que ao
Governo Imperial acabão de dirigir diversos cidadãos residentes nessa Freguezia, na qual se
queixão do propósito, em que dizem estar Vm. e o seu immediato supplente, de obstarem a
que se proceda á eleição de Juizes de Paz dos districtos ahi novamente creados, deixando paraesse fim de proceder á convocação sob falsos pretextos.

Por esta oceasião julgo conveniente declarar a Vm. para seu conhecimento e governo, queos motivos de impedimento, que por ventura possão priva-lo e aos seus immediatos de fazerem
aquella convocação, devem ser justificados, cumprindo ao juiz impedido passar a vara com a
precisa antecedente ao seu immediato, e na falta de todos ao Juiz de Paz do districto mais vi-zinho, a fim de que não fique prejudicado o cumprimento d'aquelle importante dever, cuja
preterição, não justificada, he sujeitaá pena estabelecida pelo art. 126 da Lei de 19 de Agosto de1846.

Deus Guarde a Vm.— José lldefonso de Souza Ramos.Sr. Juiz de Paz mais votado daParochia da Guaratiba.
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Aviso de I» do Março «It» 188*

1862." 
SecçSo-Rio de 'aneiro.-Ministerio dos Negócios do Império cm 13 de Março dc

nheiro, cabeião4hSi£^eS^SãiSS»-1? dc Paz Lconardo ^tonlo Pi-
ultimo cuja delcrm&o dedara Vm J^J Minis '>r,'0J com a dal« <*c ^ do Fevereiro
regularidade Sefiófi 0VS 

"L£ 
fc SLna ""P^s.b.i.dade de satisfazer, attenta a ir-

bros que compunMo a SiXma?£&^SSK !K """f0 'UÍZ dC Paz C pc,0S mí!m-
irabalüos, sendo por isso súistftuidos 1 f2rma da Lei ^ 

"* C°mpartíCer a°S re8peCtÍV0S

a do Juiz de Paz do 2.» dtoSS^dS^SL&í^ií0 L, dlstricto' c que não contendo
do anno próximo passada? So puderao S^lS^?^ n"1^3ôe7de Draembro
forma prescripla ní 3o^ríto ^JSíSSS&ffi JUnla, aS li$tas da <1™W™<*° ««
terminado no Aviso supracitado 

t0indnd°-se P01 ,sso "«possível a satisfação do que foi de-

quando tiver cila dc \££i^mm^Smnm^ffiSESí F SCgUn,da reuni5° da jun,a•
muladasas listas, de qurata r 24 d L » 4 f °^ T"0, "f??038™ f»''-
declarações exigidas no Secreteí de 7 3eD?ZemL ultimo ? 19 Ag°St° de 1846' COm as

o art. 19 da 
^e e,eiç^

aos mesmos traba hos as auaes cumnria mio olia hnnvneca nv^tl !í * servirem ae base

ÍS GuSaV0VmVm>;S Í8"? qUe aTpanhJr3° ° seu OÍTicio supracitado,
da ParoctSa dc W^ W^ % SS! !f*"ffl M° Vaz <**«•-** de Paz
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RELATÓRIO

SOBRE

i SALÜBRIDADE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
DURANTE O ANNO DE .861.

A salubndade da edade do Rio de Janeiro, avaliada pelo numero de mortesoccorridas em os correspondentes períodos dos precedentes annos foi em 1861de todas a mais favorável. Cora efleito: '
Fallecèrão nesta cidade em 1861. 8,587.

em 4860. il',018*.
em 4859. 9,832.
em 4858. 9,681.
em 1857. 8,699.
em 1856. 7,879.

Confrontando com o numero de mortos a intensidade dos principaes modifi-cadores da saude publica durante os respectivos annos, —a ozona, a pressãodo ar, a torça dos ventos, a temperatura e a humidade, sobresahem estas impor-tantissimas ligações—; a saber: que a mortalidade está na razão inversa da
quantidade de ozona existente no ar, da pressão atmospherica, e da variaçãoda temperatura, e na razão directa da humidade.

Da influencia destes modiíicadores não se pode separar a das moradas, daságuas, profissões, e dos costumes ou maneira de vida. Não incluo nestes agentesou modificadores os alimentos, porque neste assumpto pouco ou nada tenho queapontar, para ser attendido, visto que, em lhese, a alimentação publicaéboa. r
Sinto que, não se me havendo concedido autorisação para imprimir os dadosestatísticos mortuarios, e os que com insano e minucioso trabalho tenho ora-nisado acerca da nossa meteorologia, não possa apresentar os respectivosmappas desde de 1857, de cuja synopse resaltão intuitivamente as deducções

que deixo transcnptas acerca da mortalidade e dos modiíicadores da saude
publica.

ú y
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Das águas, da vegetação, das moradas, do modo de viver, do matadouro, da
limpeza, etc, me tenho mui particularmente occupado em meus precedentes
relatórios desde 1&53; por isto julgo supérfluo cançar de novo a attenção do
governo imperial com fastidiosas repetições.

Entretanto, o lutuoso numero de innocentes nascidos mortos, a pasmosa
mortalidade que se realiza até e idade de sete annos, é inexorável e constan- ;
temente elevada a proporção das victimas da phthysica, do typho e de outras
febres, pedem clamorosamente adequadas providencias especiaes, além das que
se referem, em geral, á saúde publica, algumas das quaes ainda que árduas
sao exeqüíveis e se me aligurão infalliveis. 0 resumido quadro que acompanha
este tosco relatório pOe em relevo a urgência de, pelo menos, attenuar tanta
desgraça.

Munido de escassos recursos tenho, comludo, abordado de frente as trans-
cendentes questões acerca da salubridade, rcstando-me somente expor os meios
de evitar a desanimadora morlalidade da infância.

Pôde alguém interpretar a favorável mortalidade de 1861 pela diminuição da \
população lixa e llucluante, que não pelos modificadores ou agentes que lição men-
cionados. Esta opinião naosupportaamaisperfunctoria analyse; porquanto: Io, a
diminuição de cerca de 3,000 morlossupporia a emigração em um anno de cerca
de um terço da população, sem que a importação nos trouxesse um só hospede,
o que eqüivale a um absurdo. Em 2o lugar, a phthysica, as febres, etc, matarão,
pouco mais ou menos, em 1861 o que costumão matar em cada anno; e razoa-
velmente se deve suppôr que, não occorrendo facto algum que abone o contrario,
seus estragos guardão a mesma proporção com o numero de homens, que guar-darão nos precedentes annos: pelo contrario, attenta a diminuição do numero
total dos mortos neste anno, a conclusão mais obvia é que a proporção das
mortes pela phthysica devia também diminuir, e o valor da fraceão ¦numero d<

* numero de
de mortos

habitantes
conservar neste caso o seu valor, mas se este numerador é maior do que deveria
ser (e pois deve-se suppôr diminuído) é necessário admittir que o denominador
cresceu na mesma razão: logo a verdadeira conclusão a tirar-se do facto (de
perseverar inalterável o numero de mortos pela phthysica em um anno saudável)
é que a população cresceu na mesma razão.

Entre outras moléstias mais dignas de attenção observou-se ainda a varíola,
que no correr do passado anno, fez 175 victimas, a febre amareíla que fez 247,
o cholera-esporadico que fez 6, eo sarampo que fez 41, ficando assim bem
patente, que a febre amareíla e a varíola reclamão providencias.

Nas freguezias extra-muros appareceu em alguns pontos, especialmente
na Guaratyba, a febre intermittente, que filha das eircumstancias das localidades,
só pôde ser providenciada por medidas administrativas, que alterem as moradas,
os hábitos, a cultura, etc, entre os habitantes.

0 cholera-morbus appareceu em Cruangy, em Pernambuco, e em algumas
províncias vizinhas, mas, me parecendo que o seu germen não procede directa-
mente do Ganges, é sem duvida o cholera, mas como acontece nas de mais
parles, elle não se diffundirá por paizes longínquos limitando a certadistancia a
sua atmosphera.

F. de Paula Cândido.
Rio de Janeiro, 3 de Abril de 1862.
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Mortalidade do Rio de Janeiro no anno de 1861.

Í • I
MEZES. 1 II í. L l§-« á

_S ms c _2 SSi0 o® 2s «g^* sa'8 3* gs
.«..¦_______)___________^^ °
Janeiro

Fevereiro......

Março

Abril

Maio

Junho

Julho...

Agosto

Setembro......

Outubro

Novembro

Dezembro......

Total geral. •

115

94

120

125

107

110

103

93

102

120

132

124

1.345

¦ i_*-

226

200

23G

201

203

216

153

128

136

133

146

168

2.152

m
$mt *m4 _^
çj tf}** r'

-*« O V CS

9HIA £

1

1

1

1

47

72

47

37

35

11

5

1

247

56

65

65

65

67

63

27

37

33

33

28

28

567

U

11

1

6

3

1

7

7

17

25

41

.35

24

178

(0 õ
s

C/5

l

2

1

2

5

11

384

313

357

365

344

350

328

318

300

309

300

313

3.981

¦

O

80
OM

•m
5 ,1
MS

12

7

13

12

6

5

8

7

7

11

9

3

100

Dr. Francisco de Paula Cândido.

i
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O

852

759

845

808

753

763

C31

603

605

649

654

665

8.587
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MOVINCIAS

Municipio da Corte.

Rio de Janeiro .

Bahia . . .

Pernambuco

Alagoas. . .

Rio-Grande do Norte

Sergipe. . ..'.

Ceará . . .
i

Maranhão .

Pará . . .
,t

Santa Catharina .

Matto-Grosso ,-,'

Parahyba . .'

Paraná . . .

I Total .

Mappa da Taccinação praticada no império durante o anno financeiro de 1860 a 1861.

:__g___H_E______B

«.«.' .*I1". -¦".-.' A

SEXOS

Masculino

1,989

945

3,118

680

25

58

312

368

527

325

199

581

126

182

9,435

Feminino !

1,531

890

2,212

340

26

32

236

282

499

203

163

192

95

191

6,892

CONDIÇÕES

livres

1,835

1,057

3,837

738

42

54

370

622

556

260

657

139

336

10,838

Escravos

1,685

778

1,493

282

9

36

178

28

470

Í92

102

116

37

5,488

_a

RESULTADO DA VACCINAÇÀO

Tiveráo vaccina
regular

1,758

1,369

4,218

839

10

59

342

431

696

376

275

424

160

358

11,315'

Sem efleila

..

466

498

40

41

20

156

171

. «

. .

63

147

11

8

1,621

Náo observadas

1,762

. •

614

141

• .

11

50

48

330

152

24

202

50

7

3,391

___ 
C^

PhÜ
Np) jg
_:>

3,520

1,835

5,330

1,020

51

90

548

650

1,026

528

362

773

221

373

16,327

MUNICÍPIOS E PAROCdUS QÜE k TiCQ-
NAÇÃO CO-PREUBIE

Capital e 9 municipios.

Capital e 21 municípios.

Capital somente.

Capital somente.

Capital somente.

Capital e 7 municipios.

Capital sóü ente.

Capital e 3 municipios.
*

Capital somente.

Capital e 4 municipios.

Capital somente.

Capital somente.

Capital somente.

14 Capitães e 44 municípios.

OBSERVAÇÕES
/

As provincias que não estão aqui
contempladas não remettêrão .ainda os
seus respectivos mappas.

• A vaeeinação da proviucia do Paraná
comprehende desde Abril de 1860 até
fins de 1861, somente na capital e po-
voação da Tranqueira. ,

Houve nesta corte 10 casos de revac-
cinação e todos elles sem suceesso.

Forão distribuídos pela junta vacci-
nica, aos commissarios vaccinadores
provinciaes e a diversos indivíduos, 735
tubos capillares e 1,619 pares de la-
minas com fluido vaccinico.

BBS i_MM____g_a_g_H_c '*t'eT"f*t**:r'!>.t'iffT"*'*_*i<t,pi'Hf*,'tffrT"*^fr*'»'.j™.*fi.T7^'r*?rffl

I. 6.

Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de 1862.

Pelo Secretario, José da Roeiia I_eão JUinioi*.
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Jacintho BloclHgues Pereira Reys, Inspector Geral do Instituto Vaccinico.
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RELATÓRIO **. ,

DO

ESTADO ACTÜAL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DO RIO DE JANEIRO

E ESTABELECIMENTOS QUE LHE SÃO ANNEXOS.

HOSPITAL GERAL.

. ^ este P'o estabelecimento, no anno compromissal do Io de Julhode 1860 ao ultimo de Junho de 1861, a,seguinte

tReceita e Despeza.
• Mi •

Receita ordinária . . . ... j 455:947^797
Despeza ordinária, inclusive Rs. 11:764|852

de indemnisaçao ao thesoureiro por maior
despeza no anno findo. . . . . 446:804^316

Saldoafavor dareceila. . . . . . . - ] S 9:143*481
Receita extraordinária . . . . . . 117:475#816
Despeza extraordinária. . . ... 141:7221814

Déficit. 
'.;:.;" 

. . 
". 

1 24:2460998
Deduzindo-se do déficit da extraordinária, o saldo da ordinária,

resulta o déficit supprido pelo irmão thesoureiro. . 15:1030517
Que addicionando a differença entre a quan-tia de Rs. . . . . . . . 60:1680468
de receita que ficou por arrecadar, e a de. 69:086^438 ; '
de despeza liquidada que deixou de ser^aga. . . 8:917*970

Eleva o déficit. .,;.,. 24:0210487
Este déficit desapparecerá attendendo- '

se a que comprehende não só a diflerença
eatre as quantias de Rs. 8i:000#, producto
do imposto de 8 •/• e do beneficio das lote-

i. . 
' ''.

..' ¦
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600*698

rias concedidas para continuação das obras
do novo hospital, pelo art. 3o do Decreto de
25 de Setembro de 1858, e a de Rs.
108:460$698 que com ellas effectivamente
se despendeu. ........ 25

E mais a quantia que licou por pagar de
materiaes comprados, para as mesmas obras,
e que está comprehendido na somma de
Rs. 69:086*438 20:011*926 45:672*624

_____________________________________ . ¦- 
i iDe que resultaria o saldo a favor de Rs 21:651*137

¦_-_________a__MMBBMMIMI —

Na despeza extraordinária está comprehendida a quantia de Rs. 7:766*375
pela compra deuito apólices da divida publica do valor nominal de um contode réis a juro de 6%, para cumprimento do disposto no art. 22 do Decretode 25 de Setembro de 1858.

No hospital geral, no.jdecurso do anno de 1861, forão tratados 12,385 en-lermos, inclusive 810 que passarão do anno antecedente; sahirão curados —
9,945—fallecêrão—1,645— dos quaes 145 — nas primeiras24 horas. 103—em 48 horas, e 102—no fim de três dias: ficarão existindo no ultimo de De-zembro 795.

A porcentagem dos fallecidos, incluídos os 810 enfermos passados do annoanterior, foi de 13,2 % e abatidos os mortos nas primeiras 24 horas 12,1 % ese além destes forem eliminados os que fallecêrão em 48 horas, fica reduzidaa 10,4 %, e finalmente supprimidos os fallecidos no fim de três dias a porcen-tagem descerá a 10%. '

No mesmo periodo vierão a consultas á sala do banco estabelecida no hos-
pitai 8,800 enfermos, e 3,650a quemse fez curativo na mesma sala, e que re-cebêrão remédios. Nos consultorios^estabelecidos no recolhimento dasorphaashospício de Pedro 11 e enfermaria da Saúde se derão consultas a 1,616 en-lermos, a grande numero dos quaes se fornecerão remédios, tendo lido lugar 251operações de pequena cirurgia, e forão feitas 377 visitas a pessoas pobres e re-sidentes nas proximidades dos consultórios, e que a elles não podião comoa-recer pela gravidade de suas moléstias, y *

No consultório ophtalmologico se derão 670 consultas, e se praticarão 22operações de catarata.
No anno compromissal de 1860—1861 importou, termo médio, a despezacom cada enfermo dos tratados no hospital geral em Rs. 19$522.
Quanto as obras.—Está em progresgp a do edificio que tem de formar a

perspectiva do hospital geral. Estão em andamento ires casas de banhos des-tmadas aos enfermos de um, e de outro sexo, assim como o arranjo dos jardinsinteriores, afim de servirem de recreio aos convalescentes. Reedifica-se a casaarrumada da chácara do Vigário geral; e está a concluir-se a casa destinada ánova lavandana do hospital geral, afim de substituir-se por machinas e novo
processo, o trabalho dos braços, que já vão faltando.
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CASA DOS EXPOSTOS. ¦- %

segJte 
C 6Ste PÍ° 6Stabe,eciment0 no «""o compromissal de 1860-1861 a

Receita e Despeza.
Receita ordinária. . . . . . . . 80-290*1*9Despeza ordinária, inchsive Rs. 19:197^656 

¦¦
da indemnisaçao ao thesoureiro pormaior despeza no anno findo. . . 83:1430795

Receita extraordinária . $**; ] 
', ' 

i3:623#284 2:883*666Despeza extraordinária. ..'...' 27:9980177 ?
Deficit- 14:374^893

Total do déficit que foi supprido pelo actual thesoureiro. KSlSiíSSemelhante déficit não existiria se não tivesse de despender-se -ífi0'owcom a conclusão da obra da nova casa da roda na rua dosBarbonos e compra de mobília e utensilios . . . 22:221 f950
E por conseguinte haveria um saldo. . . . . A. . 4:993s39l

0 movimento deste estabelecimento durante o anno de 1861 foi o seguinte:
Passarão do anno antecedente. . .. . 55 -
Lançados na roda durante o anno. . . ; ! 

510
Voltarão á casa da roda. ... ¦.-:'.-'], I.. 

'...,' 82 
647

Sahirao dados a criar. . . . . A-a : . - ,' 
'a 320 a a

Reclamados por seus pais. . . . . . . ; "7 r
Fallecèrão no estabelecimento. . . . ¦ . . . 265 592
Ficarão existindo no ultimo de Dezembro. . . f ! ~~" 

~~
¦MV

No numero dos lançados na roda se não comprehende 76 que forão en-contrados mortos; assim como nos que voltarão 18 chegados no mesmoestado.
Dos 510 expostos lançados na roda, 122 estavão bastante enfermos e ai-

guns moribundos, e entre elles um cego. Nos 82 que voltarão também vierao
18 no mesmo estado. |$^^

Este grande numero de enfermos (320), muitos dos quàes pouco tempo tive-
rao devida, fez elevar o numero dos fallecidos no estabelecimento a 265, easer a porcentagem de 40 % que, na ausência destas circumstancias, nao Das-saria de 20 a 25 •/..' ' %

i. 4
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RECOLHIMENTO DAS ORPHÃAS.
No anno compromissal propmamente findo, teve este estabelecimento a

seguinte
Receita e despeza*

Receita ordinária, inclusive 9:3670736, saldodo
anno anterior  .

Despeza ordinária . .K. • ........ .
•67:5760331
30:879|853

Saldo > . 36:696#478
Receita extraordinária .
Despeza extraordinária.

Déficit.

5:9990099
12:404#874 s 4

:VV '•"- • 7 -'*''•'

¦

Este déficit foi supprido pelo saldo da receita
ordinária,e ainda ficou existindo. . . .

Além do cofre do estabelecimento existe um co-
fre especial dos dotes que no mencionado anno
teve a receita de . . . . . . . j .

despeza com o dote de oito orphãas. . . .

E por conseguinte o saldo de . . . . r .
Ao qual junto o saldo do anno antecedente . fa

6:4050775

30:2900703

16:6430988
8:9170320

7:7260668
18:3350856 :i.\

Perfaz o de ¦"• i . »¦ -¦. 26:0620524

Sendo o saldo dos dous cofres reunidos , 56:3530227
_tiNoannp de 1861 foi o movimento deste estabelecimento o ségqinfe:

Passarão do anno antecedente:
Orphãas.
Expostas. .
Porcionistas

79
27

l, • 7 129

«7. 
7'., ...

7;Y77;v7i -, 7 jY.

Y "'.- '' - ' •'" -"; t
' 
¦¦ ¦ ¦-¦.. X-v '" 

' ¦, ;7 ¦ ¦¦'--:'/V'.' ¦'-¦ ¦.¦¦¦•¦

x.::xxXyyXyyyiy$^
¦ V. ¦-.'..¦•-:;:'¦

.' : -7 ¦¦ :X' *'7 
*'"

7 I. ti

¦ .-'X. '.'-¦¦, v-, ¦ ,\. 
" -X-7-X':¦'¦X^v^!XXi^:X^-'XX-'^yv:-vy, •

¦ .¦.¦¦¦• ¦

Entrarão em 1864:
Orphãas. .
Porcionistas

•t

s .

19
1 20

77' ¦ 7 ," ,.. ¦';.' 7.- *iy

Sahirão em 1861 :
Por terem çasaj3of

Otphaias- .
^xpqstas .
Porcionistas

149

m
4
1
1

777 
~

-? '.'7

X. &¦ h

ü>
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Transporte ... $
Por serem estabelecidas

Orphãas  3
Entregue á sua família

Orphaa ........ \
Por ter fallecido

Orphãa. . . . . • . 1 H
Ficão existindo em 31 de Dez. de 1861:

Orphãas 89
Expostas ... r ... 26
Porcionistas . ... A. 23 138

No numero das porcionistas estão incluídas 16 desvalidasdo recolhimentode Santa Theresa.

» %

HOSPÍCIO DE PEDRO II.
No anno compromissal de 1860—1861,, leve este pio estabelecimento aseguinte m

Receita e despeza.
'¦ ' 

'..y dA ^.i'V ¦

fAíi "4:

*•.%.»- ' Sjf.

Receita ordinária. . . . . I ... 75:214#57S
Despeza ordinária, inclusive 10:9720142, indem- y .....,,

nisação ao thesoureiro por maior despeza do >
anno findo .... . . .-. . . . 94:748^782 y

Déficit; . A. 19:SM#20ê
Receita extraordinária ..... . . . 128:713^522
Despeza extraordinária ........ 87:843^700

•_»—-—___—_——_————_>_»—__—_—_—

Saldo. , . . . 
•40:869118221

Supprido o déficit da receita ordinária com o aw^^ aI.:^;,- ¦:¦''-,/¦ ¦
saldo da extraordinária, ficou existindo o de ^ 2.1 :335j5^1^;

...

A- Y ''• 
£ g™™

. ¦'

~: V.V, ¦.': :-'¦',-'¦.; Ay;í

V; • ¦¦.'¦':;¦ v-v: ¦ . í y

«- 

— r^m,

No anno de 1861 foi o movimento <to estabelecimento o seguinte:
Passarão do anno anterior . . . 356 alienados.
EntrárSo no anno de 1861 . . . . 274 630

Sahirão . : . . . . . . s. .175
Falleeêrão . . .''.'s': . -\ . 3%

Fitarão existindo em 31 de Dezembro
de 1861 . V . . . . v . .

¦> -j-i-r- yyy^vQyyii

I. li
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Do numero dos existentes sao:
Do sexo masculino. ...... 208
Do sexo feminino 169

"¦¦:¦ ' 

¦ 

'

Obras.—Acha-se concluído o passadiço que liga o Hospício com as officinas
exteriores, em que trabalhao os alienados: está adiantado o outro passadiço,
que o liga com a lavandaria. Continua o assentamento do gradil da frente do
edifício. Achao-se assentados os trilhos de ferro, e em andamento o atterro e
dessecaçao dos terrrenos palludosos da chácara do Hospício.

j

EMPREZA FUNERÁRIA.

A enfermaria e cemitérios públicos, cuja fundação e administração foi con-
fiada á Santa Casa da Misericórdia, teve no anno compromissal de 1860 a
1861 a seguinte

Receita o despeza.
*

Rendimento dos cemitérios 95:351 #000
» das porcentagens dossubemprezarios 70:638^669 '

» dos prédios rústicos e urbanos . 3:076#853
Curativo dos doentes passados á sua conta na

enfermaria da Saúde. . ... . . 4:126#600
Indemnisaçôes . . ...... .a 6:050#000
Venda de objectos inúteis. .... ....,,,. 150$000

:¦¦%:-,., fi- - ¦: **.. 
, » " 179:393^422

Empréstimo contrahido no banco Rural. . . 98:585^395
277:9780517

.%'-'

Despeza.
. - 

' ¦ ¦' -'' ¦ ''"-''''.'fi ' ' ¦ ' 
" 

¦ ¦' 
' 

;'*'¦ .'¦ 
''•¦ 

'•'* 
"

Empregados no escriptorio dos funeraes e dos
cemitérios públicos,, expediente, e impressões. 27:369^513

Obras nos cemitérios. . . :^Wfffi;íife . 90:089^643
Conducçoes de cadáveres 9:436$218
Enfermaria da Saúde, inclusive 5:167#Í21 em

concertos e obras* . . . . . . • 47:066^860
Foros de terrenos .7 . . . . . .. 620$000
Juros do emprestirtio . . ... . . 38:306^619

«- .»_»¦_-«__ ____——__•—_____.__' ¦ 
212

Pagamento por conta do empréstimo. ... 55-655^530
7, '.<..*; ..,:fifi.fi.fififififi—— -'268:5440383

**!'* ¦»-.'¦ '«*****? Saldo. . .:,..-. . . . , 9:4310134
i. ;' :*7 .7
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Transporte ....
Indemnisação ao thesoureiro por maior despezano anno precedente

9:431*134
. •' * y

¦¦ ¦ 
77-7

15:358^877
Do que resultou o déficit de. „„

.  rr

0 total da divida ao banco Rural e Hvpotheca-
foi pela differença entre 'a quantia de . . . 98*585*395* 

óó^m
que no anno corrente forneceu, e de. . . . 55:655^530
que foi paga .

foi elevada a .
42:929#865

t

422:262#266
¦¦¦¦¦¦ -a ¦ ¦

A enfermaria da Saúde teve no anno de 1861 o seguinte movimento:
Enfermos que existiao no ultimo de Dezembro de 1869 153
!__..__ .n,. 2003 

2 ^6

Entrados em 1861.

\ 752'248 
2,000

156

sahirão. .... . . .... ...... ;Fallecêrão . . . . . . /..';. , ....
«

Ficarão existindo no ultimo de Dezembro de 1861 . .
Porcentagem 11 %•

' '¦ '¦¦¦'.¦'¦ • -'¦ 
' 

/'• _.*.¦'"r*')£.*'>¦'

A maior despeza com esta enfermaria, realizada neste anno, é provenienteda necessidade, «que se tornou indeclinável, de construir-se uma lavandariae outras obras de reparação e commodo para o crescido numero de enfer-mosque tem affluido.
y->, ¦ # ¦. . "'7.' *

Santa Casa da Misericórdia, em 6 de Março de 1862. •

\<X
' V.. . ' *. - •: . : : . . - Í--.V _ ; . :'• 'v.»

0 provedor, Marquez de Abrantes.

w? •ii i: i

HRS. . Si,
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Mappa demonstrativo do numero de baptismos, casamentos e óbitos, nos diversos
estabelecimentos da Santa Casa da Misericórdia.

:. ,vyv'."

ANNO DE 1861

Baptismos na casa dos expostos. . ,.

Casamentos no recolhimento das orphãas

/Nos expostos . ... . .

No recolhimento . . . \ >.

No hospital geral . t . . .

No hospício de Pedro JI . . .

Na enfermaria de N. S. da Saúde

*s

I
*

1 A ¦

- ¦""' ¦ílíí*** V*

* y y y \. '

¦

• \' " l"yri- y

^ma^^—-a^tc—^-^^^m^~-^.~^^B^~3m^^^mi^^mHr mam

¦¦ ¦ ' <•»

SEXOS t
^

í .fl o
U—i * t—« Eras|
ss fl .'a

. 
¦ ¦ ' •

258 250 508

6

150 H5 265

1195 450 1645

52 26 78

227 21 248
. I

¦—¦ ¦!¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦ i
-A-

Secretariada Santa€asa da Misericórdia, 31 de _>e_embro de 1.861.
xx*> •
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No impedimento do chefe,

relteigâimo da Costa «ornes.
•;' ,tj* , , V". 
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RECOLHIMENTO DE SANTA* THEREZA
/ •
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AX.
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Cumpre-me, corno presidente da mesa administradora do Recolhimento de
Santa Thereza, submetter á apreciação do governo imperial o relatório annual
do estado em que se acha esta pia instituição.

^Pessoal. Consta actualmente -dp numero-de. 15 desyalidas, mencionadas na
relação junta sob n. '1. Comparado este numero com o da relação ahnexà a6*
relatório precedente acha-se de menos a desyalida Marfe Joanna Alves da
Piedade, que sahio casada no dia 16 de Junho de 1864 - Os insuíficientes re-
cursos de que dispõe a mesa, obrigada como tem sido a emprega-lois dé pre-
ferencia na obra do novo Recolhimento, tem obstado infelizmente á admissão

... 
. 

., ^ .»¦de outras desvalidas.
As actuaes continuão a ser educadas, como porcionistas, no Recolhimento

das Orphaas da Santa Casa, onde convém que permaneção até a áia trasladação
para o sçu próprio recolhimento.

Estado econômico. A conta-corrente junta sob n. 2, extrahida da escriptu-
ração a cargo do digno thesoüreiro, demonstra ter sido a receita do lò de
Janeiro ao ultimo de Dezembro de 1861, próximo findo, de Rs 47:560$000, es4
a despeza, no decurso do mesmo ânno, de Bs. 63:141^701; havendo portanto
um saldo a favor do mesmo thesoüreiro de Rs. 15:581$701.

Foi a receita proveniente do producto: 1 °, de quatro loterias que correrão;
2y dos juros de apólices; e 3o de esmolas, colhidas quasi todas pelo digno*
thesoüreiro.¦ '*,. "• X XXA A ¦ ' 
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E verificou-se a despeza pelo pagamento: 1°, do saldo da conta corrente
anterior na importância de Rs. 29:361 #216 a favor do mesmo thesoureiro; 2o,
das ferias dos operários, e folhas dos empregados; 3°, da compra de materiaes
para a obra; e 4o, das mensalidades das desvalidas, que existem como porcio-nistas no recolhimento das Orphãas.

Obra do novo recolhimento. Durante o anno findo de 1861, e mormente no
seu 2o semestre, deu-se mais alguma actividade ás obrasem andamento.

Quanto ás de pedreiro, forao construídas 143 braças quadradas de paredesde ;pedra, que completarão a parte da ala esquerda dos fundos, que faltava
para fechar o quadrado de todo o edifício, menos o vão do centro, destinado á
entrada para o serviço interno. Cobrio-se com telha a parle da mesma ala quefora construída. Assentárão-se 3 portadas de cantaria, e respectivas soleiras,
e mais 14 braças de sapatas e forros. Construirao-se 16 braças quadradas de
alicerces que faltavao para completar o raio interior, que divide em dous o
grande pateo central, e é destinado para a capella. Forao feitas 140 braças
quadradas de massiço de pedra no pavimento térreo, para receber o asphallo.
Reveslio-se toda a ala direita, que olha para o grande pateo, na extensão de
280palmos, e 40 de altura; e emboçou-se, em igual extensão e altura, a
ala esquerda, que lhe lica opposla. Forao estucadas completamente duas salas,
e parte do grande corredor da ala esquerda da frente do edificio.

E quanto ás de carpinteiro, conslruirao-se 39 portas completas, e mais 46
que faltão somente as almofadas : 20caixilhos de vidraças para janellas comos competentes marcos e taboas de peito: 32 aros de madeira para assenta-
mento de outras tantas grades nas mezaninas: 12 vãos de guarnição de cedro
para portas. Além disso embarrotou-se, e ripou-se para estuque o tecto dosalão da extremidade da ala esquerda da frente, e aprontárão-se os rodapésdo mesmo; foi construído todo o madeiramento, para receber telhas, da
parte da ala esquerda dos fundos, que fechou o quadrado do edificio.

Se correrem no presente anno quatro loterias, e nao falharem as esmolas,
e outros recursos que a mesa não se descuidará* de procurar, é de esperar quea obra possa continuar com maior actividade, e aproximar-se da sua conclusãoDeos guarde a V. Ex. Rio, 10 de Março de 1862. —lllm° e Emo Sr. José lide-fonso de Souza Ramos, ministro e secretario de estado dos negócios do Império.

Marquez de Abrantes?

Provedor.

I. 5
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Oi pliãas do Recolkintento «le Santa Thereza aciiialmcutc no Roço-
lliimento das Orphaas da Santa Casa.

N. 1. Anna Constança da Silva . . .
2. Anna Corrêa de Sena . . . . .
3. Amélia Augusta César de Lima ...... ...
4. Julia Leopoldina da Conceição ..- .
5. Josephina Maria Innocencia . . .
6. Josepha Rosa Pereira . ; . . .
7. Luiza Maria Fernandes. . .'...'.
8. Luiza Maria Rosa .* . , . . .
9. Maria Sophia de Menezes ürummond
10. Maria Carolina de Jesus . * . .
11. Maria Jacintha de Jesus . . ¦ . .
12. Maria Luiza Vieira. . . . . .
13. Possidoniada Costa. . . . . .
14. Rita Amélia de Nazareth . . . .
15. Senhorinha de Lima . . . . .

Idade 1
12
1 6'.
Jo.
13.
15.
18.
9.

19.
12.
13.
12.
13.
18.
16.

A menina Maria Joanna da Piedade deixou o recolhimento por ter casado
no dia 16 de Junho de 1861. *

.. *•

Recolhimento das Orphãas da Santa Casa, em 5 de Março de 1862.

Irmãa Porge,

Superiora.
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Receita e Despeza que teve o Recolhimento de Santa
./ - f'

Importância do beneticio da 19tt, 20a, 21% e 22a Loterias do Reco-
lhimento, extrahidas no anno de 1861, e recebida em o Thesouro
Nacional

Idem dos juros de dous semestres das Vinte Apólices da Divida Pu-
. blic8 de 1:000^000 reis cada uma, recebida em Janeiro e Julho

do anno de 1861
Idem de ditos das duas Apólices de 500$000 reis ...
Idem recebida da Exma Sr* Viscondessa de Ipanema, de esmolla parao Recolhimento
Idem dito dos portadores de bilhetes premiados de Loterias, de es-

moitas para as meninas do dito Recolhimento, com o que perfazRs. 28:532$Ô00, que tenho entregado

Saldo á favor do thesoureiro em 31 de Dezembro de 1861
Somma Reis

1 %,

44;400$000

1 :-00$000
60$000

360 $000

1:540$000
47:560$000

15;581$701
63:141$701

•

Rio de Janeio 6 de Marco de 1862
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Thereza, do Io de Janeiro a 31 de Dezembro de 1861.

DESPEZA
Importância do saldo que se ficou devendo ao The-

soureiro, em 31 de Dezembro de 1860, eomo da
conta extrahida nessa data

Idem das Ferias semanaes e Folhas mensaes da obra
do dito Recolhimento, pagas do Io de Janeiro a 31
de Dezembro de 1861  17:267$530

Idem das Contas de materiaes para a dita obra, pagasdurante o referido tempo.  13:554$835

Idem das mensalidades pagas ao Recolhimento da
Santa Casa, de 3 quartéis do anno de 1861, pelas Re-
colhidas do Asylo alli existentes, e da gratificação á
Regente , #\

l'f; O&Jmfa.

Somma Reis

29:361$216

3ü:822$365
>¦

2:958$_20

63:141^701

O Thesoureiro João Pedro da Veiga.
¦*?
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RELATÓRIO BA FACULDADE DI MEDICINA DO RIO DE JAU,
?, DITO DA FACULDADE DE MEDICINA DA DADIA.
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Faealdade de Medicina do Rio de Janeiro, 31 de Janeiro
de 1862. t

i *

JIIustrí88imo t (kaXixtdktàm j&nher
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Cumprindo com o que determina o art. 37 dos estatutos, tenho a honra de
apresentar a V. Ex. o relatório da repartição a meu cargo.

A faculdade abrio-se no dia Io de Março do anno próximo findo, e em sessão
dessa mesma data a congregação approvou o programma de que trata o art. 350
do Regulamento Complementar dos Estatutos, com declaração dos compêndios
adoptados para o referido anno.

Não teve lugar o concurso para a escolha de dous internos de cada clinica, por
falta de candidatos, tendo-se inscripto apenas o alumno Júlio Rodrigues de Moura
para o concurso ao internato da clinica interna; pelo que forão escolhidos pela
congregação, mediante propostas dos respectivos lentes, como determina o
art. 286 do regulamento, os alumnos Júlio Rodrigues de Moura e Joaquim
Fernandes Peixoto para internos de clinica interna, e os alumnos Joaquim
Rosas Travassos e Joaquim Pedro Soares para internos de clinica externa, os
quaes todos achavão-se nas condições dos arts. 280 do regulamento e Io do
Decr. n. 1943 de 8 de Julho de 1857, e estiverão em exercício durante o anno.
Convicta entretanto a congregação de que a principal causa desta falta de can-
didatos está na disposição do art. 1° do referido decreto, resolveu endereçar ao
governo imperial a representação que acompanhou o meu officio de í 1 de Abril,
e cuja solução ainda aguarda.

Tendo sido jubilado na 2a cadeira do 5o anno o conselheiro Dr. Cândido
Borges Monteiro, foi nella provido, por carta imperial de 16 de Julho, e tomou
posse no dia 23 do mesmo mez o Dr. José Maria Chaves, substituto mais antigo
da respectiva secção, deixando de ser attendida a representação da congregação
para a remoção do Dr. Franeiscq Praxedes de Àndracle Pertence; e o lugar de
substituto que ficou vago foi declarado extincto por Aviso de 17 de Agosto, de-
vendo-se assim entender em casos idênticos. *
^Candidato singular no concurso a que se procedeu para o preenchimento de

uma vaga de oppositor da secção de sciencias accessorias, foi o Dr, Joaquiin Moh-
teiro Caminhoá considerado habilitado pçla congregação ,e nomeado por Deç.
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He 6 de Julho. Em concurso igualmente singular para o preenchimento de unia
vaga de oppositor da secção de seiencias cirúrgicas, foi o Dr. Matheos Alves de
Andrade também considerado habilitado pela congregação, e nomeado por
Decr. de 3 de Agosto. 0 primeiro tomou posse no dia 9 de Julho, e o segundo
no dia 15 de Agosto.

c Existem ainda três vagas de oppositores da secção de .seiencias accessorias e
#ma da spcçao de seiencias cirúrgicas;;seu provimento porém desde oi dia 7 dè
Março do anno de 1860 acha-se sustado até que o governo imperial se digne re-
solver o que julgar mais conveniente ao ensino sobre este assumpto.

Os oppositores designados para servirem no anno passado forão os Drs. Fran-
cisco Pinheiro Guimarães, José Maria de Noronha Feital, João Vicente Torres-
Homem, Francisco José Teixeira da Costa, Vicente Cândido Figueira de Saboia
e Luiz Pientznauer; os três primeiros da secção de seiencias médicas, e os outros
três da secção de seiencias cirúrgicas; o primeiro no lugar de encarregado de or-
ganisar as taboas meteorológicas, o segundo no de preparador de chimica organi-
ca e pharmacia, o terceiro no de chefe de clinica interna, o quarto no de prepa-
rador de anatomia, o quinto no de preparador de chimica mineral e medicina
legal, e o sexto no de chefe de clinica externa. A designação dos Drs. Francisco
Pinheiro Guimarães, José Maria de Noronha Feital e Vicente Cândido Figueira
de Saboia, para lugares de secção differente daquellas a que pertencem é justifi-
cada pela falta que então havia de oppositores da secção de seiencias accessorias.
Tendo-se porém apresentado no principio de Junho o Dr. José Thomaz de Lima,
oppositor desta ultima secção, renunciando ao resto da licença com que se acha-
va, e não se tendo ainda apresentado paia entrar em exercicio o Dr. José Maria
de Noronha Feital, foi aquelle oppositor designado para o lugar deste , e esteve
em exercicio desde o dia 14 de Junho até o dia Io de Agosto em que passou a
exercer o lugar de director da officina de pharmacia, para o qual tinha sido
pouco antes designado o Dr. Joaquim Monteiro Caminhoá, oppositor da mesma
secção, que passou a exercer aquelle lugar, tendo sido a troca permiltida pelavice-director ia. Todos os outros acima designados estiverão em exercicio dos seus
lugares durante o anno, tendo apenas interrompido o exercicio do seu lugar,
por grave moléstia, o Dr. Francisco José Teixeira da Costa, que foi substituído
pelo oppositor da mesma secção, Dr. Matheos Alves de Andrade desde o dia 20
de Setembro até 14 de Outubro. '?B*llÍ#

Em virtude do contrato que celebrarão com o governo imperial em Janeiro
do anno próximo findo os pharmaceuticos Exequiel & Filho, tendo estes pharma-ceuticoscommunicado em Julho achar-se prompto o seu estabelecimento da rua
do Areai, para nelle funccionar a aula pratica de pharmacia desta faculdade,
deu a viee-directoria conhecimento disto á congregação, que deliberou a promp-ta abertura da dita aula, marcando-lhe as horas, e dando as outras providenciasnecessárias para a boa execução do art. 5o das Instrucções de 4 de Janeiro do
anno de 1860. Effectivamente abrio-se a aula no dia Io cie Agosto, e funecionou' de um modo assaz lisongeiro durante o resto do anno \ vio-se porém logo privada,
por Avisos de 7 de Agosto e 11 'de 

Setembro, dos dous serventes especiaes quelhe mareão as Instrucções, e o serviço passou todo para um dos cinco serventes jáexistentes na faculdade e que para isso foi retirado do serviço do laboratório de
chimica mineral e medicina legal com algum prejuiso deste serviço.

I. * 
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Tendo pouco antes da abertura da aula pratica de pharmacia representadoo respectivo lente sobre a necessidade de fornecerem-se á dita aula algunslivros destinados á immediata solução das muitas duvidas que podem occorrernos trabalhos da aula, a vice-directoria assim o communicou ao governo impe-nal; e tendo-me V. Ex. encarregado de comprar até a quantia de 132$,aquelles desses livros que se encontravão no nosso mercado, verifiquei a compra
por 120$, isto e* menos 12$ do que a quantia orçada.

Tendo o capitão honorário Ricardo Leão Sabino requerido exame de dentistasem instruir o seu requerimento com attestado passado por um dentista appro-vado nesta faculdade, á semelhança do que succedia antigamente na classe phar-maceutica, foi o dito requerimento indeferido pelo Dr. vice-director; o gover-no imperial, porém, a quem recorreu o supplicante, mandou admtti-lo ao ditoexame independentemente da apresentação do attestado, declarando não legalaquella exigência, não obstante as judiciosas informações da vice-directoria, quepropunha o estabelecimento de um curso de dentista, em que se habilitassem
aquelles que quizessem obter desta faculdade o respectivo titulo.

A congregação, a quem o governo imperial mandou ouvir sobre uma repre-sentação em que o instituto pharmaceutico do Rio de Janeiro pedia ao corpolegislativo a concessão do titulo de bacharel em sciencias naturaes aos indivi-
duos que completarem o curso de pharmacia, e sobre outra representação em
que os oppositores desta faculdade pedião ao governo imperial a reforma dealguns artigos dos estatutos que lhes dizem respeito, elaborou dous pareceressobre taes assumptos, tendo cabido ao digno vice-director a honra de transmit-
ti-las ao governo imperial em officios de 22 e 30 de Julho. Quanto porém ás
reformas dos estatutos, que tive ordem de propor ao governo imperial com pré-via audiência da congregação, nomeou esta uma commissâo de membros seus
para, depois de maduro exame, apresentar um parecer a tal respeito, parecer
que effectivamente foi apresentado e lido nas duas ultimas sessões do anno pas-sado. Excessivamente longa promettia ser a discussão deste parecer, e os traba-
lhos escolares estavão todos concluídos; nestas cireumstancias pois, para podercumprir com o disposto no Aviso de 16 de Outubro, dirigi-me a cada um dos
lentes, exigindo que respondessem até o dia 20 de Dezembro sobre certos que-sitos que tive a honra de remetter por cópia a V. Ex. em officio de 23 de
Novembro ultimo. Rrevemente serão enviadas ao governo imperial as obser-
vações que pretendo fazer, e as que deduzo do parecer dos lentes sobre esta
matéria. -

Tendo o alumno de clinica externa, Joaquim Pedro da Silva representado ao
respectivo lente contra o procedimeto inconveniente que com elle teve na en-
fermaria-aula um enfermeiro da Santa Casa da Misericórdia, foi esta represen-
tação remeltida pelo referido lente ao Dr. vice-director, que em officio de 15
de Junho a transmittio ao provedor da mesma Santa Casa, pedindo-lhe que,tomando conhecimento do facto, se dignasse providenciar em ordem a evitar-se
a sua reproducção ; este ofíicio porém ainda não teve resposta.

E' sem duvida digno da mais severa reprovação o procedimento que ti verão
alguns alumnos desta faculdade para com o mordomo do hospital da Santa Casa
de Misericórdia por nome José Antônio Martins de Oliveira, insultando-o com
palavras eassuadas. •-*. *^- ,;rj. ¦ ,v,. *,,' -'-./
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4 Este delicto porém tinha-se dado fora do recintn da faculdade, desde o l&rço
«té a rua da Misericórdia; sua posição portanto cahia mais á policia externa do
que á policia acadêmica', e não tendo sido presenciado por nenhum lente,
oppositor, ou empregado da faculdade, só chegou ao conhecimento da vice-
directoria pelo aviso de 26 de Setembro ultimo, em que o governo imperial
lhe ordenava que tomasse desde logo as medidas ao seu alcance para que cessas-
sem taes abusos, e fossem punidoè os seus autores, solicitando do governo im-
perial quaesquer providencias que não coubessem nas attribuiçõesdeS. S. e da
congregação: era uma prova de deferencia da parte do governo imperial para
com a faculdade. Tomando as necessárias providencias afim de evitar arepe-
tiçãodetão desagradável occurrencia, a vice-directoria procedeu immediata-
mente ás necessárias averiguações, e levou tudo ao conhecimento da congregação,
que nomeou uma commissão para inquirir também sobre o facto. De todas
estas investigações, e daquellas a que eu também procedi logo que tomei conta
da directoria, resultou apenas o conhecimento da realidade do facto; mas
quem erão os seus autores? Nenhuma declaração, nenhum indicio certo se
pôde obter; todos ignoravão quem elles erão. Entretanto as assuadas não se
reproduzirão, e uma admoestação severa foi feita aos alumnos em todas as aulas
pelos respectivos lentes. f
;l Deixarão de ter publicação official no anno próximo passado alguns dos actos
desta faculdade que a devião ter, por se ter recusado a esse encargo a empreza
do Jornal do Commercio, não obstante a obrigação em que está pelas condições
2* e 3* do seu contrato com o governo imperial, conforme declarou o aviso
de 12 de Janeiro de 1861, no qual me foi igualmente communicado que o mesmo
governo não abonará mais despeza alguma proveniente da publicação em ou-
trás folhas. Tendo communicado isto ao governo imperial, foi-me respondido,
em aviso de 25 de Setembro ultimo, que se aguardavão as providencias requisi-
tadasao ministério da fazenda, em 29 de Agosto por oceasião de reclamações iden-
ticas. Para se ter porém certeza immediata na secretaria desta faculdade de que a
referida empreza não deixa de dar publicidade nasua folha aos actos officiaes,que
dalli lhe forem remeltidos para este fim, torna-se necessária a entrega diária
daquella folha na mesma secretaria, como já solicitei do governo imperial em
officio de 2 de Março ultimo.

Da encommenda de livros e instrumentos por mim feita recébêrão-se já seis
èstixões, elogo que receber o resto das ditas encommendas remetterei ao go-Terno imperial as contas documentadas do seu importe. Esta demora na vinda de
toda a ^encommenda, inteiramente independente da minha vontadef,l explica-a
o livreiro Leclere, de Paris, allegando as difficuldades que tem tido em desço-
brir muitas das obras antigas que lhe forão encommendadas^e que irá remet-* feudo á medida que as achar.
W Achasse ainda a faculdade privada de um edificio próprio, para o qual já se
consignarão fundos em dous orçamentos • e o thesouro nacional contiúa a des-
pender a quantia de 7:2001, com o aluguel do edificio em que provisória e in-
commodamente funeciona a faculdade. Se a commissão nomeada pelo governoimperial em 6 de Março ultimo., e composta dos Drs. Luiz da Cunha Feijo, como
presidente, Francisco Ferreira de Abrêo e Francisco Praxedes de Andrade Per-
tence, já apresentou o seu parecer sobre a escolha do terreno mais conveniente
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para o novo edifício, habilitado estará o governo imperial para deliberar a se-melhante respeito, como me foi commumcado em Aviso de 20 de Abril; e neste
caso peço a V. Ex. que se digne mandar dar começo á uma obra tão necessária,
solicitando da assembléa geral legislativa os fundos sufficientes para a suaconclusão.

O orçamento da despeza desta faculdade para o exercicio de 1863 a 1864,
que acompanha o presente relatório, comparado com o orçamento que foi
apresentado para o exercicio anterior, apresenta uma nova verba de 2:400#
para pagamento da gratificação a Ezeqúiel Corrêa dos Santos & Filho pelacessão do seu estabelecimento da rua do Areai para a aula pratica de pharma-cia; outra verba, que deixou de ser incluída naquelle orçamento, na impor-
tancia de 7000 , para pagamento da gratificação de 25$ mensaes a cada um
dos quatro alumnos internos da faculdade; um augmento de 730# na verba
dos serventes para pagamento dos dous serventes especiaes de que trata o artigo
4o das Instrueções de 4 de Janeiro de 1860; uma addição de 550$, á verba da
secretaria para a compra de um armário e outros utensilios, ,e para a substi-
tuição das velhas mesas da mesma secretaria, que se aehão em bem máo es-
tado; e finalmente um acerescimo de 1:800$ nas verbas dos oppositores para
pagamento das gratificações do director da officina de pharmacia e do encar-
regado de preparar as taboas meteorológicas. Esta differença para mais na
despeza do exercicio de 1863 a 1864 é entretanto limitada a 1:980# pelas reduc-
ções feitas nas verbas—Laboratório de chimica mineral e medicina legal
Laboratório de chimica orgânica e pharmacia — Gabinete de anatomia —
Acerescimo de gratificação dos lentes— Ordenado dos substitutos e gratifica-
ção dos mesmos —, e pela suppressão da verba—Laboratório de matéria me-
dica, — feita de conformidade com,o disposto no art. 224 do regulamento
Complementar dos Estatutos. Nenhuma reducção julguei conveniente fazer na
verba de 1:000# para augmento da bibliotheca, àttenta a necessidade da ac-
quisição de novas obras, e da assignatura dos mais importantes jornaes de medi-
cina, necessidade assaz justificada pelo nenhum^augmento que teve a bibliothe-
ca durante muitos annos; e continuo a pedir 4:000$ para augmento dos ga-binetes e laboratórios, porque, baldos ainda de muitos e custosos instrumentos,
é necessário torna-los dignos da faculdade a que pertencem.

Transmittindo a V. Ex. o incluso mappa estatístico do anno próximo findo,
é-me grato communicar a V. Ex. que os trabalhos escolares marcharão com
regularidade, tendo cumprido os seus deveres, não só os lentes e os oppositores;
mas ainda os empregados e os alumnos.

Deos guarde a V. Ex.

Ilm0 e Exm0 Sr. conselheiro José Ildefonso de Souza Ramos, ministro e secreta-
rio de estado dos negócios do Império. >

José Martins da Cruz Jobim,

,.'.;p .(';
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Quadro estatístico do resultado dos trabalhos da Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro, no anno lectivo de 1861.
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CURSO MEDICO

MOVIMENTO DAS AULAS

Matriculárão-se
Forão approvados \ 

Wa»m«rte .
) Simplesmente.

Deixou de fazer acto
PerdêrSo o anno
Forão reprovados . . . . ;
Fallecêrão . . . . . -. .
Doutorárão-se ......

* .
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CURSO PHARMACEUTICO

MOVIMENTO DAS AULAS
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Forão approvados 
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©bservaçõe».—-Em virtude de decretos da assembléa geral legislativa forão previamente admittidos
á matricula e exame de todas as matérias do Io anno medico quatro dos almnos que cursarão o 2o anno medico,
dos quaes dous forão approvados plenamente e dous simplesmente, e á matricula naquelle mesmo anno, e a
exame somente de anatomia, por já se acharem approvados nas outras matérias, mais dous dos alumnos que
cursarão o Io e o 2o annos médicos, um dos quaes foi approvado plenamente e o outro reprovado. A'matricula
e exame das matérias do 4o anno medico, e de pathologia geral que lhe faltava, foi também admittido por decreto
da assembléa geral legislativa um alumno que, tendo sido nesse exame approvado plenamente, deixou de ser
admittido á matricula do 5o anno, de conformidade com o mesmo decreto.

Forão examinados na arte de dentista 11 indivíduos que o requererão, sendo reprovados três e approvados os
oito restantes, a cada um dos quaes passou-se titulo de dentista.

Habilitárão-se para o exercício de suas profissões no império um doutor em medicina pela universidade de
Pavia, um cirurgião pela escola medico cirúrgica do Porto, um pharmaceutico pela universidade de Leipzig e
uma parteira de 1* classe pela faculdade de medicina de Paris.

Foi approvado no exame clinico de sufficiencia um doutor em medicina pela universidade da Indianna,e
reprovado em igual exame um doutor em medicina pela universidade de Nápoles.

Secretaria da faculdade de medicina do Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 1862.-—O secretario, Dr.Carlos
Ferreira de Souza Fernandes.
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Faculdade de Medicina da Bahia, 28 de Marco de 1862.
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14 alumnos, cujos nomes achão-se declarados na lista appensa
0 internato das clinicas foi preenchido como nos 2 annos antecedentemedraníe nomeação da faculdade, por não ter-se inscripto pê"mltamâpara o concurso que esteve aberto em Fevereiro. ^
Não se podendo julgar que a tantos mancebos que se dedicão aos estudosmédicos faltem a habilitação e o talento para entrarem em uma mgueÜíofferece oceasião para se tornarem distinetos, e seguro meio para adquirirem aptaüça «ue lhes f màspensavel, porque fora iS» desconLer aTpS ehabihdade de muitos força é pensar que seja a razão de tal aconteciSo ainsuficiência da gratificação mensal de 250 que lhes marca o art 287 doregulamento complementar dos estatutos, e a falta de alimentos aue Hwsassegurado mesmo artigo, mas que a Santa Casa da Misericórdia não nódéftfstar-lhes por causa do seu estado econômico. P
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Em taes circunstancias, a designação de um quantitativo que corresponda ao
valor dos alimentos e augmento á gratificação, parece ser o recurso próprio para
destruir o obstáculo que se oppõe ás vistas da lei.

Passando agora a tratar do ensino das matérias das diversas cadeiras,
cumpre-me referir que foi este acompanhado de experiências e demonstrações
praticas nas aulas de physica, chimica e de pharmacia, esforçando-se os seus
professores por torna-lo o mais proveitoso possível aos alumnos com .cf poucos
meios de que puderão dispor, visto como os gabinetes e laboratórios respetíftvos,
não obstante offerecerem e terem ultimamente recebido da Europa um certo
numero de machinas e instrumentos, devidos á concessão dos poderes compe-
tentes do estado, carecem ainda de muitos outros, que convém sejão fornecidos
com urgência, em vista da necessidade que delles tem a instrucção dos
discipulos.

O estudo da botânica continua a resentir-se da falta do horto, de que trata o
art. 9o dos estatutos, sendo insufficiente e pouco profícuo, pela ausência de
instrucção pratica, que só com a existência daquelle estabelecimento se pode
fllofinoRr

Pelo que torna-se urgente a designação de um quantitativo sufficiente, pão
só para a compra de um terreno apropriado nas immediações da cidade, como
para a edificação nelle de casa para empregados, e deposito de utensílios e mais
objeetos concernentes ás plantas e cultura dos vegetaes, *e também para a cons-
trucção de um muro que separe o horto dos terrenos circumvizinhos alheios.

A anatomia e a medicina operatoria forão ensinadas conforme os programmas
respectivos, e as suas lições esclarecidas com demonstrações cadavericas, feitas
pelos seus professores, dando-se além disto, os alumnos, ao exercicio particular
das dissecções, debaixo das vistas de pessoas habilitadas para dirigi-los. Releva,
jporém, que para tornar ainda mais completo e proveitoso o ensinoda segunda
das seiencias indicadas, obtenha a faculdade, mediante a prestação de,uma
pequena somma, os instrumentos, quer melhorados, quer mpdernanifínfe
inventados, que mareão os progressos deste ramo scientifico.

À instrucção que prestão as lições feitas sobre partos, moléstias de mulheres
, pejadas e de* recém-nascidos, coniquanto copiosa e habilmente apresentada ^Ip

seu professor, continua insufficiente e pouco proveitosa, porfaltar-$e a^pcatjc$,
a qual somente pode ser fornecida por uma clinica especial adpqmdla, $ara
cujo estabelecimento não offefece o hospital da Santa Casa da Misericórdia
enfermaria particular, nem espaço para organisar-se uma com as coiidicjes que
llie são indispensáveis.!' 

Para oceorrer a tão urgente precisão, a faculdade, de accordo com o ar.t.,8°
dos estatutos, solicitou do governo imperial, em officio desta directoria de %h de
Jarçode 1860, a fundação de uma casa de maternidade, e lembrou par# e,sje
fim a compra de um prédio contíguo ao edifício daescola, e a mesma füreçtpriia,
lendo no seu relatório do anno passado insistido sobre a urgência de |i|| .tal
provLçlencia, limita-se presentemente a renovar suas instâncias, chamando; spjwe
este ponto a attenção de V. Ex.: iO gabinete de historia natural, de que trata o art. 9o dos estatutos, e uma casa
própria para se fazerem observações meteorológicas com aexactiflãoguewpej
um iaí trabalho, são meios de instrucção pratica de que muito parece^:.$pfyR,
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e para cujo estabelecimento poderá servir o prédio indigilado para casa dematernidade, uma vez que nelle se facão as modificações architectonicasconvenientes e os arranjos indispensáveis.
O estado da bibliotheca, que era deplorável pela deficiência de livros queexpuzessem os progressos da sciencia, foi melhorado com a recepção de 271volumes de obras dc medicina, cirurgia e sciencias accessorias, das maismodernas, mediante a consignação de 2:0000, que com ellas se despendeu;mas, não sendo ainda satisfactorio, releva que nova somma seja marcada, não só

para continuar-se a compra de obras semelhantes, como para assignatura eacquisição dos jornaes scientificos mais interessantes.
O laboratório de chimica e. a oííicina de pharmacia, graças ao emprego daconsignação que lhes foi marcada, acabão de ficar de posse dos armários e

prateleiras de que tanto prccisavão para guardar e dispor com ordem os instru-
mentos e as diversas substancias que tinhao vindo da Europa e achavão-se
encaixotadas ha longo tempo, sem poderem ser utilisadas.

Acha-se concluída a construcção da nova casa anatômica, solicitada por esta
directoria e autorisada por aviso de 23 de Abril do anno de 1860, servindo com
muita vantagem aos que procurão instruir-se na pratica de anatomia e de
operações.

O soalho do gabinete de anatomia humana e comparada, que abatera em
conseqüência de ter apodrecido em toda a sua extensão, foi vantajosamente
substituido por um pavimento de terra, ladrilhado com pedras genovezas
quadradas, adquirindo assim uma solidez e duração que nunca teria se fosse
reconstruído com madeira.

Achando-se o forro que forma o tecto da bibliotheca, e a bancada que constitue
o antigp amphitheatro anatômico, arruinados em sua totalidade, ameaçando
desabar em alguns dos pontos de sua extensão, torna-se indispensável renovar
aquelle e reconstruir esta, sendo para esse fim necessária a designação de
quantia sufficiente para taes obras, em a qual se inclua a que deve ser despendida
com o ladrilho, limpeza e reparo do pavimento térreo sotoposto ao laboratório
de chimica e com o páteo que lhe fica adjacente.

Houve dous concursos, um para o preenchimento de dous lugares de
oppositor da secção de sciencias médicas,e outro para o de um lugar de oppositor
da secção cirúrgica. No da secção das sciencias médicas passarão pelas provasmarcadas na lei os Drs. João Pedro da Cunha Valle, José João de Araújo Lima
e João Francisco dos Reis, e somente o primeiro destes candidatos obteve maio-
ria de votos, sendo por isso nomeado pelo governo para um dos referidos lu-
gares, e continuando o outro vago. No concurso da secção cirúrgica en-
trou unicamente o Dr. João Francisco dos Reis, e tendo exhibido as provas
competentes, não reunio votação sufficiente para alcançar o lugar a que
se propuzera, e ficou este por preencher.

Forão verificados dous títulos de pharmaceuticos passados pela escola medico-
cirúrgica de Lisboa _

Por decretos de 9 de Novembro do anno passado forão jubilados diversos
professores, a saber: os conselheiros João Antunes de Azevedo Chaves, na
cadeira de clinica externa, João Jacintho de Alencastre na de anatomia topogra-
phiea, medicina operatoria e apparelhos, Justinianno da Silva Gomes na de
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physiologia, e Joaquim de Souza Velho na de matéria medica, e therapeutica,
sendo pelos mesmos decretos nomeados lentes da primeira das mencionadas
cadeiras o Dr. Antônio José Alves, da segunda, o Dr. José Antônio de Freitas, da
terceira o Dr.lAntonio Januário de Faria, e da quarta o Dr. Joaquim Antônio de
Oliveira Botelho. *

Por decreto de 28 de Junho do mesmo anno também foi jubilado na cadeira
de anatomia descriptiva, a pedido seu, o conselheiro Jonathas Abbott, achando-

, se. presentemente em concurso o lugar que deixara vago. As cadeiras da
faculdade forão oecupadas durante o anno lectivo por seus respectivos lentes,
sendo alguns destes substituidos nos seus impedimentos pelos substitutos
competentes, e na falta destes pelos oppositores da maneira seguinte: o Dr. An-
tonio Januário de Faria regeu a cadeira de pathologia interna por moléstia do
seu proprietário o Dr. Alexandre José de Queiroz desde 15 de Março até 23
de Abril; a mesma cadeira foi regida pelo Dr. Joaquim Antônio de Oliveira
Botelho desde 19 de Junho até 10 de Julho; e por fim foi novamente regida
pelo Dr. Faria desde 8 até 31 de Agosto.

O Dr. Antônio Mariani do Bomfim regeu a cadeira de botânica por moléstia
do conselheiro Manoel Maurício Rebouças desde 24 até 30 de Abril: a mesma
cadeira foi regida pelo Dr. Ignacio José da Cunha do Io de Maio até 28 de
Junho, continuando a reger desta data até 8 de Agosto o* mesmo Dr. Bomfim,
e finalmente adoecendo também este, foi ella regida até o fim do anno peloDr. Ignacio José da Cunha.

O Dr. José Ignacio de Barros Pimetel regeu a cadeira de medicina legal de
10 até 28 de Junho por ter sido chamado para o jury o seu proprietário o
Dr. Salustiano Ferreira Souto, e por moléstia deste foi ella regida pelo Dr. Ro-
zendo Aprigio Pereira Guimarães do Io até 19 de Outubro. Finalmente pelaaposentadoria do conselheiro Jonathas Abbott, foi a cadeira de anatomia
descriptiva regida pelo Dr. Antônio José Alves desde 19 de Julho até o fim
do anno.

Fizerão cursos particulares, de comformidade com o art. 196 dos estatutos,
como nos annos precedentes, os Drs. Antônio Alvares da Silva, oppositor da
secção medica, e José Affonso Paraíso de Moura, da secção cirúrgica, o pri-meiro sobre physiologia, em que tratou da digestão, absorpção , circulação e
parte da respiração; e o segundo sobre a theoria e a pratica dos principaesmethodos e processos empregados nas operações.

Os oppositores têm sido empregados dentro de suas respectivas secções,
servindo uns de preparadores de diverssas aulas, e outros de chefes de clinica,
regulando-se a alternativa de seus trabalhos pela urgência das circunstancias
oceurrentese pelo maior proveito do ensino.

Para que porém alcance este o gráo da importância que deve ter, é de summa
conveniência, que os da secção das sciencias accessorias em primeiro lugar, e
dopoisos da secção de sciencias cirúrgicas sejão suecessivamente mandados
á Europa a expensas do estado, conforme já propoz a faculdade no citado
officio de 24 de Março,afim de que, enriquecendo-se dos conhecimentos práticos
que se não adquirem no paiz, se tornem hábeis preparadores das cadeiras para
que forem designados, e fiquem melhor habilitados para entrarem no magistério.
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MEMÓRIA HISTÓRICA

DOS

ACONTECIMENTOS N©I71VEIS OCCORRIDOS NO ANNO DE ISOt

NA

FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA

#¦

A influencia da instrucção publica no desenvolvimento progressivo das
sociedades, a sua missão civilisadora, os seus destinos ninguém os revelou em
palavras mais nobres, mais profundamente sentidas, como Leibnitz nesta
phrase notável, tantas vezes repetida pelo illustre Cousin: « Entregai-m'a porum século, e eu mudarei a face do mundo; » ninguém os elevou tão alto, como
Bacon: « A sciencia é um poder ! »

Entretanto, persuadem-se os espíritos vulgares que, no caminhar das gera-
ções que se succedem na terra, ha um termo fatal, em que devem falleceras
aspirações mais grandiosas do pensamento humano • persuadem-se que a in-
telligencia, embora confrangida, ás vezes, no horror de sua própria desespera-
ção, não ha de um dia realizar os largos destinos, que lhe estão apregoando os
fados; persuadem-se que senipre hão de ser arrastados pela indifferença dos
tempos os esforços supremos da razão, e que o verbo da sciencia, emanado
das fontes da sabedoria eterna; glori ficando e ennobrecendo os séculos que
atravessa, passa entre nós ignorado, como um éco perdido!
Enganão-se! ;.'><¦¦'
Se esses espíritos, transviados de sua missão pela noite profunda em que

adormecerão, nem se quer despertão á luz que além desponta em horizontes
mais puros; se no tumultuar das paixões çgoistas, em que se revolvem-não
sentem-se levados pela onda impetuosa, a que Deos não pôz barreiras quando
disse aos mares — « não passareis daqui! » — para nós o futuro ainda não se
envolveu nas trevas dos desenganos fataes: para nós cada momento que passa,
deixa na terra um progresso ou uma esperança!
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Se esses espíritos, perdidos nas sombras do obscurantismo, lá se ficão
quietos nos seus ocios, bradando ás eras — ainda é cedo 1 — quando o astro
que encaminha a humanidade já fulgura radioso no meio do espaço, nós —
filhos da geração que crê, irmanados na fé pela sciencia que se abraçou com
a cruz, vamos caminhando vagarosos — sim — como o tempo em suas evolu-
ções successivas, mas vamos — como elle — progredindo, semeando a palavra
e as crenças fervidas de nossa alma. embora hajamos de cahir exhaustos sem
ver medrada a seara.

É a sorte das grandes verdades ao acorda-las Deos na mente do homem !
Antes que as consagre a veneração dos séculos, antes que a posteridade as

sanctifiqüe, recebem da época que as vio nascer, que não comprehendeu-as
talvez, esse baptismo de duvida, se não de escarneo, de irrisão e de opprobrio:
mas, quando menos se espera, chega o dia em que, na confusão e desespero
dos que negavão o astro para não lhe abaterem a fronte orgulhosa, a idéa,
vencendo a resistência das vontades, vinga, cresce, dilata-se, revê-se ainda
mais valida e fecunda nas perspectivas encantadas do futuro, encarna-se nos
faetos, cala em todos os espíritos, vibra harmoniosa nos sentimentos da nova
geração, faz-se o pensamento de um século, e — como o verbo de Deos na
terra — vai ecoar bem longe no seio immenso da humanidade ! ¥

E por isso, senhores, que no meio do geral desanimo que lavra por todas as
hierarchias sociaes, no meio do descrédito, em que mal intencionados pro-
curão envolver as instituições scientifieas do paiz, não temos cansado de pro-
testar contra esse sceptiscismo maldito, contra essa descrença irreflectida,
escolho temeroso, em que naufragão, mal vem nascendo, os germens de pro-
gresso que, por força irresistivel dos acontecimentos, ha de ser eternamente a
aspiração suprema das sociedades modernas.

Assim, quando, ha poucos annos, do humilde banco de discípulo eu ouvia —
aqui, nesta faculdade— a palavra inspirada de meus primeiros mestres, o brado
de reforma soltado do alto da cadeira do professor, afagado de um amor puris-
simo no coração da juventude, discutido — lá fora — como uma necessidade
palpitante, repercutia vivido e esperançoso em todos os ecos: mas, para que o
ouvissem, para que se elevasse até onde devia ser escutado, devera ser bem forte
esse brado, mais forte ainda que o bramir da procella, que rugia cá em baixo.

Ouvirão-o, por fim; ainda bem !
, Sete annos, porém, de experiência reflectida, sete annos de lição profícua têm

bastado para sanccionar as previsões da razão, para revelar, á luz dos factos,
que a reforma de 1854, altamente empenhada em melhorar as condições do
ensino medico, o que em grande parte conseguio, creou-lhe novas necessidades,
embalou-o em largas esperanças que até hoje não têm sido realizadas, e sabe
Deos quando serão.

Poupemo-nos, pois, ao trabalho de evocar memórias de nossa existência pas-
sada, para provar, diante das diversas phases que a caracterisão, que o ensina-
mento das doutrinas médicas nest^ faculdade tem evidentemente progredido de
alguns annos para cá; é incontestável que muitos fructos, que vamos ora co-
Ihendo, provém virtualmente dessa semente fecundissima desabrochada ao
influxo vivificador da reforma, que baixou com o decreto n. 1387 de 28 de
Abril del854.
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M.?Lí!íheSe sul),il™^as »déas progressistas da época era esta sua missão, eraseu lado, era seu destino! '
Mas de outro lado, sea reforma, inspirando-se nas fontes puras da razão e do.saber, devia acompanhar a marcha progressiva das sciencias médicas nos paizesmais adiantados; se aconselhava-lhe a experiência aguardar do futuro a soluçãodos grandes problemas de que pendem os destinos desse ramo de instrucção;se con vinha-lhe, para nãodesairar a obra immensa que emprehendèra, enca-dear os elementos do ensino, de modo que o estudo sempre harmônico, sempreregular caminhasse sem os tropeços de outr'ora por entre as trevas que a algunsainda assoberbavao; se, demais, em sua nobre e santa miUao corria-lhe. aforaoutros, o dever de extirpar abusos inveterados , praticas nocivas, altamentecondemnadas, podia sahir perfeita, inteiramente acabada, a não ser um mytho,da pressa urgentíssima em que foi concebida e logo executada ?Nao, senhores: não ha, não podem haver reformas definitivas, sobretudoem matérias tão melindrosas, quaes as de ensino: ao tempo, á observação dos ,homens bem intencionados, ás lições da experiência cumpre corrigir os seusdelei tos, sagrar os seus nobres alvitres, remodela-las á feição da época, bafeja-lasde uma nova existência; aliás, teria a sciènçiá proferido sua ultima palavra,teria abdicado sua dignidade no presente, suas aspirações no fulnro.
Mas, agora que o governo nos annuncia uma nova era de regeneração, agora

que os horizontes parecem esclarecer-se de uma aureola de luz immensa, não
descansemos suppondo ter tocado a meta de nossos supremos desejos • apresse-
mo-nos, ao contrario, em lembrar-lhe as lacunas que ha ainda a preencher na
lei que ora nos rege, as necessidades que as circumstancias actuaes estão pedindosejãoremediadas, a.satisfação das promessas que nos forão feitas, em summa a
realização de todas as condições de existência, pelas quaes se mantêm, prospera©e vivem, diante do século, instituições fadadas, como esta, a tão grandesdestinos. _. '

Pensando assim — reparai bem — eu não aventuro uma opinião minha,
lembro apenas o meio que nos proporciona o legislador, facultando ás congre-
gações o direito de propor ao governo essas reformas parciaes exigidas pelo
progresso do ensino e disciplina escolar; e se assim não é, que pensamentodominou-lhe o espirito ordenando que fossem « annualmente. relatados em uma
memória histórica os acontecimentos notáveis do anno findo, com especificação
do gráo de desenvolvimento, a que fòr levada, nesse mesmo período, a exposição
das doutrinas tanto nos cursos públicos, como nos particulares » (art. 197 dos
estatutos)— uma memória que, para se manter dignamente na altura á que a
elevou a lei ha de, em rigor, entender com a parte administrativa, disciplinar
e scientifica da faculdade, uma memória que mostre que não ficámos estacio-
narios no meio do movimento maravilhoso, em que se agitSo as sciencias médicas
nos paizes de mais cultura intellectual, uma memória, emfim, cujas paginas,
enlaçando o passado ao presente, serão um dia revolvidas pelos vindouros, como
outros tantos elos da longa cadeia de nossa existência scientifica?

Um facto, senhores, um acontecimento —como chama-o a lei— por mais
simples que pareça, envolve sempre em si a sua razão de ser, as condições
necessárias de sua manifestação; pôde passar desapercebido, se estudão-o em
abstracto; mas quando buscão-se as origens de que elle brotou, quando encarão-o^
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^)or todas as faces, quando elle, mais outro e muitos se encadèão, se harmo-
nisão, se aprecião em suas relações legitimas de filiação, então esse facto
assume as suas verdadeiras proporções, e, visto á luz da critica, já se chama
historia, já é umachroniea.

Eis-aqui, senhor.es, como eu comprehendo o mandato que eommettestes á
conta de minha narrativa; como escreveria â historia de nossos feitos na inti-
midade de seu viver delies, em suas relações exteriores*, em seus destinos
sociaes, se a tanto se abalançasse, o mais obscuro colléga vosso, a intelligencia
mais humilde desta faculdade — tão humilde que fallece até da autoridade,
da experiência e d$alto critério que só conferem os annos.

Não encareço difficuldades para esquivar-me aos golpes da censura pelo máo
desempenho da tarefa; appello para vossa memória, para vossa consciência :
águias que me precederão neste insano lidar, nesta empreza em que, muita vez,
a gloria é a coroa do martyrio, desprezarão as azas ao sopro dos mais prósperos
fados; mas, á mingua de espaço, cahirão, cahirão da altura de suas aspirações
generosas no chão gelado de uma indifferença sem nome !

E seus pensamentos que tantas esperanças e tão lisongeiras calarão-nos
n'alma, que é feito delies?

É que entre nós, nos nossos dias, com a educação viciada que nos herdarão, a
historia, qualquer que seja o seu assumpto, ou ha de debater-se na impotência
de seus esforços, esperando que um acontecimento imprevisto a leve pura e
sem mancha ao alvo á que aspira, ou ha de envolver-se no manto de Tartuffb
para ganhar por cada palavra equivoca um applauso da multidão.

Diante da ignomínia deste dilemma a historia emmudece gemendo, ou cobre
de envergonhada as faces, como César ante o ferro homicida de Bruto!

Felizmente, senhores, em quanto — lá fora— o mundo levanta aos quelhe dizem a verdade em face a cruz tremenda dos ódios e malquerenças—*
aqui — a nenhum dos que têm chagado os pés nestas sendas fragosas tendes
embargado o passo ; não sei porque, desvaneço-me de crer que também não o
fareis a mim, a quem não cessais de honrar com os vossos suffragios e animação;
mas, quando me desampareis, nem por isso morrerá, sem um éco, nos abysmos
de minha alma a voz intima que de lá me brada como ao Assewhero da tra-
dicão —- « caminha ! — caminha! ^

Deixai-me, pois, caminhar. ^
¦' V, i Y- " Y; : • • ¦' Y Y 
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Ainda bem não tinhão surgido os primeiros dias do anno lectivo de 1861,
já apprehenções mui sérias preoccupavão nosso espirito, jáviamos desenrolar-se
diante de nós o quadro immenso dos acontecimentos que se forão suecedendo
sem interrupção até os últimos instantes desse anno memorável. *..

Antes, porém, de desperta-los do somno atribulado em que, por ventura,
se agitão nas solidões de nossos archivos, antes que a mão do tempo os consuma
de todo, riscando-os da lembrança dos homens, na pressa em que estou de
revoca-los á vida melhor — qual a da luz publica — seja-me licito, para não

quebrar estylos antigos, inteirar-vos de alguns factos, que, embora não tenhão
I. â
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HontàmM_£_H££lnCm0rÍaS' ?0,n,¥d0 razões mui PO-Wobrigão-n.e
outra Iflexão nu,' h?.^6-Pr°P°Sit<?em- «ueestou ^ adduzir-lhes uma ou
cor^ desprezada pelos quede
publica. °r' 

a ma,S Santa Causa de nossos dia* ~aSa instrucçâo

da f T i > laS' preludiarao, como sempre, os trabalhos(ia laculdade, sendo fiscahsados por parte delia pelo Sr Dr Faria Tn2que nelles ,„ eressao governo pelo Sr" Dr. Moreira ^mpaio cimp e'ia„lo a
para esse í,m tinhaoja sido nomeados pelo Exm.Sr presidente da üvopZVProsegumdo em sua marcha costumada, tfer^ina^S flWE>dando em 2b3 exames, fe tos por 121 asnirantes arenas 94 1™ - Ç '
se vê do seguinte mappa. aspirantes, apenas 24 reprovações, como

preparatórios. Latim. Francez.

Exames feitos ... 50 54
App. plenamente. .18 19
App. simplesmente. 28 20
Reprovações. ... 15

Inglez. íeographia. Philosophia. Geometria, total

41 34 38 46 263
26 13 19 J6 ju

21 19 30 12824
Destes resultados a que os indifferentes não attendém, e que ha alguns se affigurao muito satisfactonos, quantas reflexões amargas estão ?eben?andoWÊfdo se os comparamos com os obtidos em annos transados, e ahida ma se"

é^ÊÊÊÊmÊÊÊÊá ma,ricula em nossas f— i*
Correra a mocidade ao seio dellas, porque lhe fechão as portas á manifestaçãode suas soberanas vocações, ou porque lh'as escancárão de par em11 Ç

acadêmica"? 
°' P°1S' V'&gUarda 

Se nãotiverm os É§ em tanta iniciação na vida

tfln^flll',Sei^°r?' qüe n'ura P? como I nosso> ^ que desgraçadamentetantos talentos fadados morrem de desamor e desenganos, á mingua de alimen-to para suas aspirações ;n'um paiz em que as artes, se um dia fforecêrão, hoieja se nao venr de humilhadas e abatidas; n'um paiz em que a industria, desvai-rada nos caminhos da perfeição, perde-se nas trevas de sua infância mas noqual, por uma fatal compensação, os diplomas scientificos, tantas vezes adoui-ridos—sabe-o Deos como—habilitão para tudoos mimosos da sorte, levantãoasmediocndades que mal se soerguerião por si sós do pó em que esquecidas raste-
jao, a cupola das mais invejadas posições, é natural, muito natural que corrãotodos após esse talisman fadado, embora um dia se lhes converta elle em funestissima túnica de Nessus. A

Mas, na penúria de recursos que o paiz offerece a seus naturaes nósé quedevemos condemnar-nos á immobilidade, fomentando pretenções ambiciosasou cruzando os braços diante do mal que vai creando raizes tão fundas, ameaçan-do rebentar em vasta sementeira de desgraças de que, por este lado, seremosnós, somente nós os responsáveis perante a posteridade?

A Ã '¦..'"'.'¦ ¦¦' ¦ 
A-VV-^A
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STão trago para aqui, senhores, estasapprehensões dolorissimas que, de muito
ravão de meu espirito, para que inscrevamos nos pórticos de nossa facul-

Não
se travão
dade a terrível legenda do inferno de Dante :

Lasciate ogni speranza, voi ch^ntrate.

(La Div. Com. i/inf. Canto 3% verso \)°.)

e muito menos aquellas palavras de predicção sinistra que vira Balthazar nas or-

giasde seufestim. ¦ *
Mo! — não aconselho — que fora isto aspirar ao reinado das trevas — que te-

chemos as portas aquelles que, sequiosos de saber, procurão-as confiados no

poder que podem: ao contrario —desejo que abracemos de coração as intel-
ligeneias fecundas, que ahi estão despontando cheias de esperança e de vida,

porque destas é o futuro ; quero ver sempre honrado o talento que procura ar-
rancar-se da obscuridade, nobilitando-se pelo trabalho e pelo estudo \ mas,
farto como estamos, de mediocridades, não continuemos a estender a mão pro-
tectora a tantas outras que, por mais que facão, jamais hão de subir ao nível
commum j evitemos que se esterilisem , á sombra de plantas damninhas , as
sementes que promettem medrar em fruetos abençoados, e para consolação
desses mancebos tão mal começados repitamo-lhes mil vezes estes conselhos,
sublimes de amor e dedicação/dados, ha pouco, a sens discipulos no collegio
de Bedarieux por Nazon — o mestre querido da mocidade: « Voyageurs pru-
« dents, attendez pour partir, que l'aurore se leve et éclaire 1'honzon. Ne
« commencez pas votre voyage au milieu des ténèbres de Ia nuit, de peur
« que votre pied ne se heurte contre les pierres clu chemin et que vous ne
« sovez forces de revenir sur vos pas, honteux et decouragés. »

Procedendo desta arte, creio que salvaremos o futuro de tantos jovens, que
em outras carreiras, poderão obter triumphos mais dignos de si, destes tempos
e desta terra.

Não penseis, porém , que eu carrego de mais os escuros do quadro que
ora offereço á vossa contemplação ; lembrai-vos que, quando o grito de reforma
rompe espontâneo de todos os corações ainda não tomados do demônio do
egoismo , também açode á razão que todos as reformas possiveis, a mais ins-
tante hoje, promettedora de grandes esperanças é a reforma dos homens!

Xodós—no lar pacifico da familia, nos comícios populares, nas reuniões scien-
tificas, á luz do dia e em face de üeos, têm protestado contra essa irreflexão,
com que a mocidade de agora encara a escolha de um estado tão rodeado de
precipícios e difficuldades, para cujo vencimento não procura, em geral, ha-
bilitar-se como devera.

Vede:
Dos lábios piedosos do virtuoso arcebispo, o finado D. Romualdo, de sau-

dosa memória, daquelle luzeiro de illustração e saber que, depondo o baculo
e a mitra aos pés dos altares , nunca se deshonrou de descer ás assembléas
dos mancebos para justar com elles nos torneios litterarios, ouvi eu, ouvirão
alguns de vós, e hoje todos por boca da imprensa, estas palavras de desalen-
to e triste verdade:' « Força é confessar... que, geralmente fallando, pouco
« se estuda nesta época de progresso, e que os diversos ramos da litteratura
«pelo menos os que servem de preparatórios aos estudos superiores, ou se

I. 7
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« aprendem muito superficialmente, e quanto basta para vencer os exames« ou são apenas considerados como um objecto de recreio ou de luxo. » «
Ainda ha pouco, um illustrado professor da faculdade de direito do Recife, oSr. Dr. Apngio Justiniano da Silva Guimarães, relatando á presidência o modo

porque forãoalh feitos os exames preparatórios áque assistira, como commis-sano por parte do governo, resume a synthese deplorável do que presenciaranestas, palavras, de cuja verdade ninguém, em boa fé, duvidará.
« E certo, quanto as approvações, que o patronato sitia-nos, e que os máos« hábitos respectivos.... e o máo modo de ver dos pais, dos tutores, mestres de« collegio, etc., actuão de tal modo que supponho não poder encontrar-se nesta« terra uma pessoa qualificada que não tenha sido uma vez patrono de exa-« mes, um juiz de exames que não tenha uma vez vergado ao peso de considera-« ções exlrinsecas. Pede-se a cada canto, multiplicão-se as cartas, fazem-se

« questões de ponto de honra, dão-se rompimentos de relações, e em resul-« tado lá chega a injustiça relativa, vai-se a força moral dos juizes e a forja dos« superliciaes continua a trabalhar! »
Assim, senhores, numa época em que lá mesmo na França um sábio preladoexclama: Au point ou nous en sommes aujourdhui.... il faut de toute neces-

site que Vinstruction sauve Ia societé en Ia regenérant, ou qrielle Ia perdeen achevant de Ia corrompre; n'uma época em que tão mal encaminhada
vai a mocidade, em que homens sem coração fingem servi-la, fallando ás
paixões más, cavando-lhe aos pés o abysmo que, mais cedo ou mais tarde, ha de
tragá-la ; n'uma época em que, na phrase eloqüente de Mirabeau— os velhos
archotes se apagão — para que o mundo não fique em trevas, para não des-
mentir nossa missão, nem illudir as esperanças do século, apressemo-nos,
pelo lado que nos toca, em preparar a nova geração que ha de um dia succeder-
nos neste fadario sem fim. %

0 meio é fácil; está brotando suave, efficacissimo da razão intuitiva, do con-
curso unanime dos que fazem votos pelo engrandeeimento da instrucção — .
severidade, em termos razoáveis, porém severidade real a começar logo destes
certames intellectuaes \ são elles a base do edifício?—pois tratemos de se-
gura-la.

A principio hão de estranhar, é natural; antes de serenarem os mares ca-
vados por temporal desfeito, ainda esbravejão as ondas, ainda se ouve o gemer
da procella em roncos longinquos: mas cessará por uma vez essa anarehia
intellectual que, semelhante a um flagello de Deos, vai ceifando as intelli-
gencias que mal aventurão os primeiros passos na carreira da vida: apren-
dera com cedo a mocidade que ,

.f 
¦,

. . . . as cousas árduas e lustrosas
Se alcanção com trabalho e com fadiga.

(Cam., Lus., Cant. iv, Est. 78.)
f. s

'¦' 
X l ¦ 'X 'v ¦*¦'''

conhecerá que os meios que nos envilecem aos nossos próprios olhos, não podem
engrandecer-nos diante da sociedade, e dahi m os bons, cujos brios se acha-
vão arrefecidos, se acenderão em nobres estímulos; os máos, vendo que o pa-
tronato proferio sua ultima palavra, e que surgem de novo os dias, em que só o
mérito conquistava as coroas de gloria, nem se quer ousaráõ affrontar as dif-
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ficuldades de uma carreira que faria no futuro sua desgraça, sua vergonha e
seu opprobrio!

Mas dirão 09 reclusos nas trevas, os homens do laissez faire, laissez a/ler,
os piratas da consciência alheia: que importão estes estudos preliminares ao
aprendimento e pratica da medicina?

Que! —ha hoje quem o pergunte deveras?
Senhores, ainda quando a litteratura não fosse a expressão da sociedade, como

a defline Bonald, nem a voz do povo, como diz Barante, ainda quando não deva
ella associar-se a tudo na vida publica, corno quer Lamartine, ninguém ha,
penso eu, tão pouco lido que ignore o ascendente immenso dos estudos litte-
rarios, revelado nestas eloqüentes palavras do profundo Cousin: « Quelle idée
« se fait on.... des études appelées à si juste tilre humanités, si on suppose
« qu'elles se bornent à deposer dansla memoire et àlasurface de l'entendement
« quelques connaissances plus ou moins précieuses sans exercer aucune in-
« fluence sur toutes les autres facultes et sur 1'âme entière?... Quoi! tous ces
« devins genies, hôtes assidus de nos collèges, guides et compagnons fidèles de
« nos eleves ne leur enseignent que de mots!.., Non, ce commerce intime
« ayec ce qu'il y a eu de meilleur et de plus grand sur Ia terre est Ia plus« bienfaisante education.... Nous Ia créons sans effort. en laissant sortir des« monuments consacrés des grandes littératures ce parfum insensible et pé-« nétrant d'idées justes et de sentiments honnêtes qu'ils exhalent sans cesse.« qu'ils repandent et entretiennent dans l'humanité! '

Perdoai-me, senhores, ao menos pela verdade que revela, pelos sentimentos
generosos que inspira, uma citação tão extensa, sobretudo quando não possoresistir á-tentação dej contrapor á cruzada dos bárbaros que, a todo transe
procurão acabar com o estudo das letlras, o nobre pensamento de mais um após-tolo da cultura dellas.

E Villemain quem diz: « Les letlres sont commetoutes les choses <_andes
« et purês, comme Ia justice, comme Ia vertu; elles ont le privilege cTélever« 1'âme tout ensemble et de Ia calmer: » e Chateaubriand, aguella alma inspi-rada na luz do céo, escreveu na suavidade de seu estylo inimitável « les lettres« sont 1'esperance pour entrer dans Ia vie, le repôs pour en sortir. »

Vede ainda como se exprimem dous eloqüentíssimos sábios italianos que o
patriótico governo piemontez mandou á Allemanha estudar a reforma doen-sino publico: « Da dove trarremo anime pronte ai sacrifício, da dove forte« volontà et generose, da dove ardite ispirazioni, si non dal tempio delia civile« sapienza, ove daremo in custodia ai giovani il fuoco sacro deU'avvenire ? »Ouvi, por ultimo, não o leveis a mal, a opinião insuspeita do visconde dé 41-meidaGarret: « O homem que se destina, ou que o destinou seu nascimento« á uma vocação publica, não pode, sem vergonha, ignorar as bellas lettras. »Em face de tão accordes autoridades, diante das quaes emmudecem os re-cursos de meu pobre raciocínio, que dirão os homens do que me importa? —
aquelles que, na phrase conscienciosa do illustrado Sr. conselheiro AranhaDantas pouco se embaração que—apedeutas, até ignorantes da própria linguamaterna, aspirem desta espécie de sacerdócio ?

Se, pois, as lettras, protegidas pelo gênio immortal das nações, resplandecemno meio dellas, como a luz nos paramos do céo, diffundem a civilisacão ele-
r. ¦ 
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vao o espirito, esclarecem a intelligencia, despertão no coração sentimentos
generosos, adoção os costumes, amenisão os campos áridos da sciencia, quem,se nao o medico, ha de ser dellas seu cultor mais desvelado?

, bobra-me, por ventura, tempo para folhear as paginas da historia no intuito de
provar-vos que os grandes médicos forão sempre grandes litteratos?

H, attentando nisto, que eu ligo aos exames preparatórios tão subida impor-tancia, importância que a lei lhes deu, e na qual, talvez, não se tem reparado.
Quereis ve-lo ?

y O apparato de cinco juizes á frente desse pleito, apparato que só se ostentatao solemne nos exames de thesès dos doutorandos, a maioria de professoresda laculdade nessa commissao, sendo um delies de nomeação do governo (art. 332do Regulamento complementar dos estatutos) não revela falta de confiança no
professorado secundário, como pensão muitos lembrados de um triste passadoque.... felizmente passou (se é que já não revive em nossos dias), adverte-nos,apenas, que a nós é que corre mais directamente a obrigação de zelar ocre-dito da faculdade, tantas vezes arriscado pelo systema antigo ; e dificulta pelonumero e pela escolha de caracteres conhecidos as approvações obtidas pelofavor; regularisa, segura, emfim, pelo rigor das provas os primeiros passos da
moeidade no sacerdócio sublime a que aspira.

Agora dizei-me: ter-se-ha satisfeito neste particular o pensamento da lei, ao
menos como eu o concebo?

Quanto as formulas, incontestavelmente — sim: quanto a essência, peçovenia para provar que — não.
Em primeiro lugar haveis de convir que não pôde ser muito consciencioso

em uma matéria o voto de quem não faz delia o objecto especial de seus es-
tudos; sendo assim, collocai- me um professor forte de chimicas ou patholo-
gias, de hygienes ou therapeuticas a julgar de polyedros e enthymemas, e di-
zei-me que abalos lhe estremecem a consciência quando é hora de proferir o
seu juizo final!

Depois, reparai nisto, impondo as instrucções que regem os exames prepa-ratorios a um dos juizes, membros da faculdade, a obrigação de arguir na
falta de um dos dous examinadores, quando de outro modo não puder ser
supprida, arvora-o em professor de uma disciplina que elle pode litteralmente
ignorar.

O que succederá então? ^S
Succederá o que está succedendo todos os dias: no primeiro caso, os lentes

da faculdade louvão-se nas notas dos examinadores e decidem-se por ellas;
donde resulta que o voto preponderante é realmente o da minoria; no se-
gundo, o examinando é arguido por um só professor contra a letra expressa
da lei.

|| Até ahi o mal vem da lei, mas não é seguramente por culpa delia que o
professor nomeado para fiscaiisar os exames por parte do governo limita-se a
concorrer com o seu voto para o julgamento final.

Parece-me, sem ser isso uma novidade peregrina, que a elle corre a obri-
gação de inspeccionar a marcha de todo o processo de exames, pesquisar as
mais-pequeninas particularidades, e afinal dar dé tudo uma conta çircumstan-
ciada ao governo, cujo é elle delegado alli. Deste modo, penso eu,i se evi-
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taráõ muitas mystificações que, por ventura, mais de uma vez ter-se-hão dado
neste importante trabalho.

Senhores, desenganemo-nos: em quanto não fizermos a mocidade conven-
cer-se de que mal preparada não pode ter ingresso no sanctuario de nossa
faculdade, emquanto não demonstrarmos seriamente ao governo a conve-
niencia do bacharelado para a admissão nella, emquanto o altestado de appro-
vação não fôr também o attestado do saber, havemos de continuar a lutar
com difficuldades immensas, que, ha muito, deverião ler desapparecidò.

s
V, 

"tf m

IH

Ha um anno, senhores: em um dia, como ode hoje, acudimos quási todos
ao chamamento da lei, cumprido foi á risca tudo quanto é nella ordenado

.que neste dia se faça; assim, verificada a presença dos lentes, forão desig-
nados os substitutos que devião fazer as vezes dos cathedraticos que não tinhão
comparecido, approvárão-se sem modificações, os programmas offereeidos ao
juizo da eongregaçãp, os quaes—bem como os compêndios—forão os mesmos
dos annos auteriores, ficando por fim, estabelecido o horário das aulas.

A propósito de programmas. , #
A dependência reciproca dos diversos ramos de conhecimentos humanos,

o seu desenvolvimento simultâneo é um facto tradiccional, incontestável hoje.
Por diversos, que pareção os seus meios de observação, os fins a que se

propõem, o espirito indagador sem precisar, muita vez, de remontar-se á altura
das mais elevadas concepções philosophieas, descobre sem trabalho essa filia-
ção natural, essa harmonia intima, esse laço indissolúvel que os prende em
um amplexo único. '

Desfarte as sciencias, máo grado as subdivisões que lhes assigna a fra-
queza da intelligencia humana, á proporção que mais senhorilmente se os-
tentão, mais se identificão, mais confundem as espheras especiaes em que
gyrão, tendendo sempre á unidade; realizando assim o ousado aphorismo
de d'Alembert: «Para quem sabe abraçar o universo com um rasgo de vista,
o universo é um facto único e uma grande verdade. »

Ora, pela própria natureza do objecto a que se dedicão, este pendor de
uma para^ outra scieneia, mais irresistivel se manifesta naquellas que enten-
dem com a medicina; ou ellas se oecupem do homem são, ou encarèm-o
sob os diversos estados mórbidos que soem revelar-se nelle, ou sirvão ás outras
de meros auxiliares.

Se isto é assim, a conseqüência immediata é que no ensinamento regular
o programma e tudo; e, portanto, por mais bem concebido que seja elle
em cada especialidade, ha de o ensino resentir-se de faltas mui graves, se não
andarem todos emparelhados, se não se harmonisarem, segundo as relações
mais ou menos intimas que ligão entre si as differentes doutrinas, que consti-
tuem o ensino geral.

Entre nós, particularmente, esta. medida está de muito reclamada a brados
pela necessidade; visto como, ou pela escassez do tempo, on pela diffusão dos
livros que servem de texto ás lições, ou pelos grandes desenvolvimentos dados
a alguris assumptos, talvez por outras causas que eu não sei, nem posso agora

../
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cerbffmites6 ^ * muU°S cursos não se leram»*»» nem vão além de
Ficando assim por tratar muitos assumptos-em algumas sciencias, segura-

Süíi 
ma.s impor antes-incute-se indirectamente no animo dos qíe as

Sn- f 
dlsPensttl)lhdade do estudo delles;, vemo-nos, por nossa parte,- constrangidos nos exames a percorrer um circulo muito limitado, sempre ó

ZÍ?,°a P°/qU-e °ra deí?onhecer os eternos princípios da justiça humanaexigir do discípulo aquillo que lhe não derão os mestres; de todos os in-convenientes, porem, o maior é que nos creamos uns aos outros diflicul-
confiadT1 

SemS qUG a8'8'ravã0 sobremodo a situação do ensino que nos foi
Quereis vê-lo?
Já que o aprendimento da physica não precedeu ao da chimica, como é derazão, mal seguras andarão ellas se os seus programmas não se enlaçaremintimamente, sobretudo agora que o curso de chimica tem por complementoobrigado o estudo da mineralogia, a qual sem soccorrer-se á physica, em-Dora muito prestadia lhe seja a chimica, jamais ha de elevar-se á altura gran-diosa de seus destinos. D
Ora, se os phenomenos maravilhosos a que a luz dá lugar deixão de ser estu-dados na physica, como podem ser explicadas as propriedades ópticas doscrystaes, sobre as quaes (não excluindo caracteres physicos de outra ordem)Werner e tantos outros, que seguirão as pegadas do sábio professor de Frey-berg, estabelecerão um systema de classificação das diversas espécies mineraes?—como pode ser devidamente apreciada a acção chimica desse imponderávelsobre as substancias orgânicas ou inorgânicas ? —como pode ser comprehen-dida afuncção admirável dos olhos?—como, se também as grandes questõesrelativas ao magnetismo não são ventiladas, hão de ser comprehendidas, emsua generalidade, as constituições médicas e os assümptos mais transcendentes

da climatologia?
Se a anatomia descriptiva, por sua parte, deixa em olvido a nevrologia, como

pode ser ensinada, como pode ser aprendida a innervação ?- Se aangiologia
também não é sempre doutrinada, o que fica sendo a anatomia das regiões—a
anatomia topographiea -H %

Se á pathologia não sobra tempo para o estudo de tantas moléstias, como ha
de razoavelmente investiga-las a clinica respectiva?

Senhores, não vamos adiante; sabeis de mais para exigirdes que eu continue
neste rápido esboço, que tentei apencàs, para provar-vos, diante dos factos,• que meditei um pouco na proposição que aventurei, chamando a vossa at-
tenção para a importante questão dos programmas, que desejo ver filiados,
para que se não quebre a unidade scientifica que deve presidir a todo ensino
regular. :/ V - ' ~

Mas não me empresteis intenção que eunãotenho.
Não digo que se constranja o professor a mover-se eternamente nas dimen-

soes acanhadas de um leito de Procusto, não digo que se lhe tracem horizontes
de ferro, além dos quaes seja-lhe defeso transpôr-se em seus vôos arrojados,
embora seja sabido que em paizes de mais polimento scientifico, naquelles
em que o plano de estudos é objecto de mui accurada solicitude, é, muita
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vez, estatuído nelle até o numero de lições em que tal matéria deve ser dou^
trinada.

Sou do ensino livre, senhores, mas receio muito os perigos da licença; por
isso, se me pedisseis conselho, eu lembraria que a faculdade tomando a atti-
tude que lhe compete neste ramo do serviço escolar, determine em cada
especialidade as matérias que devem ser mais perfunetoriamente tratadas;
as que, sem inconvenientes, podem ser dispensadas, para que o tempo, outr'ora
empregado no estudo dellas, seja mais proveitosamente applicado a outros as-
sumptos, que, de muito, estão pedindo uma lembrança, ao menos, entre nós,
quando ninguém os esquece—lá pelo mundo ciVilisado.

Ainda bem, senhores, que para apadrinhar os meus escrúpulos, em uma das
sessões subsequentes aquella, cujos acontecimentos vou aqui narrando, vós
vistes um professor autorisado por longos annos de magistério, pelo alto
critério que todos lhe conferem, apresentar-se pedindo nossa approvação ao
Tratado elementar de physica de Ganot, porque — dizia o Sr. conselheiro
Dr. Magalhães—já lhe era impossível continuar a explicar pela obra de
Pelletan.

Com effeito, na época emquePidoux—o pharmacologista distineto—inau-
gurando a primeira sessão da socieade de hydrologia medica não hesita em
dizer; «Un grand physiologiste, unmedecin profond, ne devrait pas pouvoir
« éxister sans êtreen même temps un grand physicien et un profond chimiste.»

Na época em que Pouillet, um dos grandes vultos scientificos que dirigem
hoje os destinos da physica, escreve convencido: « Nous commençons a sortir
« des ténèbres, notre vue s'affermit à Ia lumière, et nous pouvons mieux juger
« qua aucune autre epoque des secours solides et puissants que Ia science
« peut prêter a Ia civilisation : » - •

: Na época em que Faraday, pasmado dos progressos maravilhosos da phy-
sica hodierna, exclama diante do instituto real de Londres: « The develop-
cc ment of the applications of physical science in modera times has become
« so large, and so essencial to the well-being of man, that it may justly l>e
« used, as illustratkig the true caracter of purê science, as a department of
« knowledge, and the claim it may have for consideration by government, uni-
cc yersities and ali bodies to whom in confided the fotering care and direc-
cc tion of learning » —fora condemnar o professor progressista a um supplicio
de Tantalo obriga-lo a leccionar uma matéria de tanto futuro, de tantas
promessas e esperanças por um livro que emmudeceu ha trinta annos !—fora
um anachronismo que, por mais justifica.vel entre nós, não se poderia mora-
ligar aos olhos dos que, conhecedores da matéria, ignorãoas condições excep-
cionaes em que nos achamos. , .

* * Referindo este facto como um dos mais notáveis acontecimentos do anno
findo, eu me congratulo ainda uma vez com o meu respeitável mestre, pelos
applausos unanimes com que foi victoriada a proposta de S. S. * v -
abrigado á ordem lógica de minhas reflexões, passei de uma para outra

sessão da congregação, sem lembrar-vos uma oceurrencia de grande mérito
suecedida na primeira reunião do anno próximo passado.

É a consagração de um facto de alcance imrnenso; é uma prova da subida
consideração que a faculdade, ás vezes, outorga aquelles de seus membros que,

\
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**abraçados á cruz do dever, dedicão-se até ao sacrifício para se tornarem bene-mentos delia e da sciencia.
Os relevantes serviços prestados á faculdade pelo Sr. conselheiro Dr. Jo-natnas Abbott, então câthedratico de anatomia descriptiva, ninguém, absolu-lamente ninguém, póde-os contestar; elles ahi estão lembrados na memóriaagradecida de seus discípulos, alli estão gravados, em caracteres indeléveis,naquelle primoroso gabinete de anatomia comparada, que, em paiz maisafortunado que o nosso, já se appellidaria de seu nome.Nesse dia, que sempre assoma entre nós como uma aurora deredempção,resolveu unanimemente a faculdade, sob proposta do Sr. conselheiro Dr. Ma-

ga naes, que, á expensas delia, fosse tirado o retrato do Sr. Dr. Jonathas ecollocado no amphitheatro em que, sempre applaudido, leccionára por maisde 36 annos.
Basta, senhores! —o facto em sua grandeza dispensa commentarios; o re-trato Ia está fallando mais eloqüente em sua eterna mudez, do que poderiãotaze-lo minhas pobres palavras!Praza a Deos que a faculdade conte sempre em seu seio muitos outros Jo-nathas, a quem possa tão dignamente honrar!
Praza a Deos que, novos Corregios incendidos de nobre emulação, inflam- ,mados no fogo do gênio, parodiando o dicto do celebre pintor, exclamem diante 

'
daquelle quadro: lo son professore.Emfim, senhores, cansados de tanto esperar, no dia 15 de Março—mono-
tono e estéril—como quiz alei que o fosse, devendo ser o primeiro dia dafaculdade, mestres e discípulos se encontrão, dão-se as boas vindas, abrem-se
os cursos, e dahi em diante lá vão pela senda ordinária caminho das pro-messas feitas:—pois deixa-los ir, que não podem ir melhor, e emquanto chegar
o já suspirado termo da viagem, emquanto as águias se arrojão por estes ares
em fora sem descortinar terras no horizonte, vamos nós outros espairecer os
olhos por assumptos menos sublimados.

• .IV 
Y ' -,. 7'7p.y . .

Verificando-se ainda uma vez a hypothese da 2a parte do art. 286 do Regu-
lamento complementar dos estatutos, forão nomeados pela congregação, em
sessão de 17 de Abril, sob proposta dos Srs. professores de clinica, osalumnos
do 4° anno Fábio Augusto Bayma e Carlos José de Souza Nobre para internos _
de clinica cirúrgica, e os do 6o—Francisco Marques de Araújo Góes e José
Bernardino de Souza Leão para exercerem funcções idênticas na clinica me-
dica; sendo, porém, em sessão de 25 do mesmo mez, apresentado á congregação
um officio em que o alumno Fábio Bayma, agradecendo á faculdade a honra
com que o distinguira, declarava não poder aceitar, pelo estado pouco lison-
geiro de sua saúde, o lugar para que fora nomeado, foi logo proposto e appro-
vado para oecupar aquelle emprego o alumno do ¥ anno Antônio Augusto
Guimarães Júnior. v

Ha tres annos annuncião-se os concursos para o internato das clinicas, ha
tres annos um alumno sequer não se tem inseripto para esse pleito gloriosoem que, muita vez. até o vencimento é uma victoria! >
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Outr ora para cingirem a coroa dc vencedores no estádio ou no circo, nos
famosos jogos athleticos da Grécia e Roma, impunhão-se os lidadores ás mais
penosas privações; hoje quando se abre a arena as lutas pacificas da razão e
do saber, quando ao talento acrysolado na fragoa do estudo se acenão os ca-
minhos da gloria, quando o século abençoa os esforços da intelligencia, a moci-
dade, no verdor dos annos, adormece inebriada nas delicias de Capua!

Digno de reparo é este facto, senhores; meditemos nelle.
Ou esta repugnância invencivel ao concurso provém de defeitos na lei que o

instituio, ou motivos pessoaes muito poderosos arredão do combate os competi-
dores, aos quaes é impossível que faltem desejos de mostrar de publico o que
são e o que valem.

Em todo caso, dever nosso é investigar esses motivos para remedia-los, se de
nós dependem, afim de que uma idéa tão grandiosa, lão applaudida, rodeada de
tantos cultos—lá pela Europa civilisada,—não morra entre nós depreciada
pela indifferença mais desanimadora,

Attentemos primeiro na lei.
Diz o Regulamento complementar no art. 280: « Os alumnos do 4° e 5

« anno para clinica cirúrgica e os do 6o para a medica, serão os únicos habi-
« litados para o concurso do internato, uma vez que tenhão pelo menos appro-
« vação plena no exame do anno antecedente. » Quem sabe da organisação do
ensino entre nós, quem sabe que pela distribuição das cadeiras, o alumno, ao
começar o quarto anno do seu tirocinió—época em que deve realizar-se o con-
curso—desconhece ainda as noções mais comesinhas das pathologias especiaes,
vè logo que faltão-íhe os elementos indispensáveis para affrontar as provas de
un pleito, que ha de versar essencialmente na observação de um doente e em
uma questão pratica (art. 282 do Regulamento).

Logo, quanto a estes, a lei que os convida, que os incita ao concurso, é a
própria queosexclue delle; e, pois, neste ponto, em meu humilde entender,
merece ser reformada. .

Entretanto, está se vendo, taes razões não justificão de nenhum modo a falta
de concürrencia dos Srs. estudantes do 5o e 6o anno aos lugares de in-
ternos, lugares que, aliás, não sei se solicitão, mas não duvidão aceitar hoje,
com tanto que lh'os demos sem que tenhão elles, ao menos, os incommodos
inherentes ás provanças publicas.

Que outras cousas, então, podem explicar essa indifferença? Acaso julgão
os nossos alumnos tão somenos as suas habilitações, para forrar-se ás ambições
de um titulo de que tantos se vanglorião—lá pelas escolas modelos? ,

; Mo! — confessemos aqui, senhores, por honra nossa e delles que muitos
alumnos distinetos, de mérito incontestável existem nesta faculdade, que não
se apavorão de ura concurso por mais arriscado que seja, muito mais sabendo
que em parte alguma é elle mais vantajoso e de mais fácil conquista do queentre nós. ~

Dizem, os que encarão diversamente a questão, que, pesando sobre os in-
ternos responsabilidades mui graves, trabalhos mui onerosos, faltos, além disto,
de garantias, não se julgão elles devidamente compensados com as remune-
rações que lhes offerece a lei; sendo que destas—a alimentação promettida
no art. 287 dó Regulamento ainda não pôde fornecê-la a Santa Casa da Mise-
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íicordia. em lace dn« nnnwi« ***
pecuniarta, ató o mo^nTr rm'C08 em que?e acha> e •¦"**ütlo
nunca foi kk^ZTe^VZ^f"'^ ' ÍDSCriP?ão no an"° P- P-E' inconi^to JlZ? •estee^car?°Jaset,»hão prestado. F P«**«%?S=r2 va,lM>mas rvalor in,ei~
da pratica reflectida de um hosniÍT ÍJrovei 

° <*ue P^ os alumnos colher
franqueem as suas MteSSS^SSffi > T .°nde nã° ha muilos> <l™
àe curar; quando, prS^^ 

lns r.ufse!10? s^'dos da arte
mocidade que ni£Tfii ! -ta0 P1'0^^1 o desinteresse de nossa

seja não andaopor ahi^lÊ^^È^** vant^nspromettidas,
porque, pela secretaria d?Ift ™ d,a *nerc,a os Srs' estudantes

rão as ordens uMS^^S"t^È ^ d° a?no fllldo'baixá"
internos no art ÍI1oSSS*° 

da.Bratlfi<*Çao mensal, estipulada aos
tá realizado Regulamento C0I«plementar, o que effectivamente es-

ou ha de ^S£íâl3Ü S« 
*«?,

lugares sem concurso, „„e o internaío porconcnüá S WmI^

Cabe fallar aqui de concursos de outra ordem -A' dous para lugares de oppositores assistimosno anno próximo passado- umem sciencias médicas, outro em sciencias cirúrgicas 'Para o primeiro inscrevêrão-se os Srs. Drs. Antônio de Jesus e Souza JoãoPedro da Cunha Valle, José João d'Araujo Lima, Antônio Joaquim Zdrifuesda Costa e João Francisco dos Reis, mas a 7 de Maio, dia prefixo para a eS
os Srs. Drs. - Rodrigues da Costa por doente, e Jesus e Souza por prSh oconcurso em cirurgia para o qual também se havia inscriptoEm conseqüência das habilitações que mostrarão os três outros Senhora na«
provas por que passarão, de conformidade com as instrucções de 14 de DeaWbro de 1854, com quanto devessem ser preenchidos os dous lugares annunciados"foi unicamente apresentado ao governo imperial o Dr. João Pedro da CunhaValle o qual, nomeado por decreto de 8 de Julho, foi empossado no cargo déoppositoremti5do mesmo mez; ficando, assim, ainda vago um lugar nessasecção, foi elle de novo annunciado em concurso—em data de 11 de Novem-

Para o lugar vago em sciencias cirúrgicas inscrevêrão-se osSrs. Drs Antôniode Jesus eSouz^e João Francisco dos Reis; não se apresentando, porém, aindadesta vez o Dr. Jesus, inhibido, segundo officiáía á directoria, por suas occu-
paçoes como medieo militar, e não sendo julgado habilitado, em lace das provasI. 7
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por que passou, o outro candidato, deixou de ser completada, por falta de um

°PCn^t 
tÉMililão de Bragança, oppositor «g&Jgjgg

éias accessorias, annunciou-se o concurso para o referido lugar^por edita de

%% de Maio, inscrevendo-se para elle os Srs. Drs. Virgílio Chmac£ Damaz o e

Levinio de Bastos Varella. Acordou, porém, a ^^ega^f^»S-

"TcKigualmente 
annunciado desde 30 de Novembro o --l«»«

cadeira de anatomia descriptiva, vaga por jubilaçâo do Sr. conselheiro Dr.

'Tenhor^fafluencia 
de candidatos aos lugares de <^£ «£«-&

cuídade, a falta sensivel, ás vezes absoluta, delles na doRio de Janeiro e: umtacto
constante, diversamente interpretado pelos illustrados collegas, que o tem re-.

gistrado em suas memórias. nn\n\fa< nor6 
Por minha parte, sem pretender oppor-me abertamente as opimoepor

elles sustentadas, sem desse facto tirar um louvor, sequer, para a corporação
medica bahiana, que bem o merece 5 sem intenção de irrogar a mais leve^cen-
sura á mocidade fluminense, de cujo talento e saber faço o mais alto^conceito,
sem acreditar que a apresentação ao concurso exprima, g^f^Jr^
ções sinperaspela sciencia e muito menos o sacrifício de outros interesses aos

que resultão do magistério, eu me persuado que a posição pouco ieliz dooppo-
sitor, a abnegação que impõe a carreira do professorado privando, em am-
bas as faculdades, das mesmas origens - dever e consciência, lei escriptae m
moral—reflectindo-se nos mesmos factos, não pôde dar a razão cabal do con-
traste observado; inclino-me antes a pensar que nas condições especiaes, em

que se acha a mocidade, que sahe das duas faculdades, póde-se mais depressa,
mais acertadamente talvez, deparar os motivos dessa differença, ja por vezes
notada. '

Senão, veiamos: ,;í Ao emancipar-se da vida acadêmica, quando aspirão a legitimar-se todas as
ambições que d'ahi leva o homem para o viver social, a abnegação inteira pela
sciencia é já um sacrifício imcomportavel, e nesta luta desesperada de que so

podem salvar-se os gênios predestinados, calão-se os mais nobres estímulos,
emmudecem as vocações; porque, mais alto que os mais altos interesses das
sciencias bradãoas necessidades do homem:—se, por excepção, alguns man-
cebos atirão-se, intrépidos, ás lutas da intelligencia, sonhando nas glorias do
magistério uma visão de encantos, outra parte, descrente dessas glorias, tantas
vezes mentidas, embrenha-se pelos labyrinthos da clinica, em busca de reali-
dades mais positivas, quando nã.o vai por ahi fora em demanda de outras oc-,
cupações alheias ao seu ministério.

Perguntai agora á experiência, soccorrei-vos á lição dos factos: onde as
aspirações são mais certa e amplamente satisfeitas—aqui, nesta terra—cada-
ver de um gigante immenso—onde o talento condemnado a vegetar na mais
triste pbscuridade, nem se quer depara em que exercer a sua actividade—ou

' 
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ra, Si681''"10' ,baiíado n'um oceanodeluz, reve-se ardente de esperan-ças e futuro nos vastos horizontes de uma corte quasi européa.
rnr£rSn u T' • Senhíres; ninS'uem troca> e,ltre *í vantagens reaes e du-
óíeS ,£?forias eph1en!e!'as d0j****-***-; '""S""» lr<™»***• *
CdtlPt KIT8"8 -° futUr°: alme-»ar' P°is' ™ luSarde oppositor na
também? qUaS1 

S6mpre V0Caçã°' coníluisla-10 aa Bahiaf se-lo-hj

mh^i?' inã° 
aTUSem as*faculdades; todos ^s temos levantado um brado

Sth írá^T 
d°*S °PP?slt01,es* ^ não tão desfavorecida, como julgão-na,

Shi. ,' k 
d6 P? vantaSens* e de outro futuro: por isso, a faculdade dá

Kw'm.1 
eCend° 6VeraS que a instiluiÇã° dos oppositores assenta sobrebases mal seguras, as quaes não tanto amesquinhão esta classe, donde sahiráõos uturos professores, se não que offerece alguns obstáculos ao progresso emelhoramento do ensino, sendo ouvida em congregação, segundo lhe foraordenado'em aviso de 6 de Abril, acerca da representação em que osopposi-tores da faculdade de medicina do.Rio de Janeiro, pedem sejão modificadasas disposições dos estatutos na parte que lhes diz respeito, não hesitou, apoiandoo parecer que lhe fora commettido pelo illustrado critério dos Srs. Drs. con-selneiro Cabral, Faria e Bomfim, em propor como necessárias as seguintes

providencias: ô•
1.° Que aos oppositores se conte o tempo da jubilação, desde a data da posseoo lugar, seguindo-se a este respeito as disposições que vigorão relativamentea antigüidade dos lentes cathedraticos. ™:i '
2.° Que se conservem as cadeiras do ensino medico distribuídas em tressecções; sendo, porém, cada uma destas dividida em duas sub-seeções, paracada uma das quaes haverá tres oppositores, cujos lugares serão providos me-diante concurso sobre todas as matérias de que ella constar.
Os oppositores, além dos encargos que lhe são impostos pelos estatutos, serãoobrigados a fazer cursos acerca das matérias relativas á secção a que perten- 

'
cerem, conforme, o programma que, no principio do anno lectivo, fôr apre-sentado pelo professor e approvado pela congregação.

3.° Que continue a subsistir a disposição que exige concurso para o lugar delente, o qual poderá ser disputado por qualquer candidato de fora, ainda quandoesteja completo o numero de oppositores.
4.° Que, estando nas congregações os interesses do ensino cabalmente repre-

sentados pelos lentes, os quaes se devem suppor aquinhoados de maior somma
de experiência e de pratica, nenhuma necessidade ha de que tenhão os pppo-sitores alli voto deliberativo.salvo a circumstancia prevista pela lei de se acharem
no exercicio de qualquer cadeira, e ainda assim não deveráõ votar nos con-
cursos para cathedraticos; podendo, porém, ser consultados em todos aquelles
casos em que o director ou a congregação julgar conveniente.

o\0 Que sejão considerados suppressos os lugares de substitutos, á medida
que forem vagando, ainda que nas referidas secções haja menos de cinco
ODDOsitores.**—?* 

|/**\/ VM^VV*'**-/!-/'! >'¦'1. • ¦ y.'¦ • -K '

6.° Que tenhão os oppositores ordenado fixo e mais uma gratificação quaitdoestiverem em exercicio de quaesquer trabalhos de seu cargo
Eis-aqui, senhores, para que saibão-na todos, a substancia da informação,

i. :"-.'¦ 4
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largamente motivada, que destes ao governo de S. M. 1. acerca da represen,
tação que lhe foi dirigida pelos dignos oppositores da faculdade do Rio: mas-
íia concessão de tantos favores não vos esqueçais de que, para legar ao futuro
professores melhores do que nós, cumpre tornar mais severo o Julgamento'"dò
concurso, não só para elevar de mais em mais o credito desta faculdade, senão
para cercar do prestigio da autoridade indispensável ao mestre o joven pro-
fessor, já que a autoridade só dos annos cahio em nossos dias diante da auto-
ridade do saber, e muito principalmente para que depois de havermos rejeitado
tantos candidatos, não venha por ahi unia mal entendida compaixão conferir
foros de sciencia a alguns impertinentes, que não farião mal em começar a
aprender de novo.

Demais, se eu pudesse desejar alguma cousa, pediria á faculdade que fizesse
cessar esse atropello com que, parece, se querem preenchidos todos os lugares
de oppositores: além de outros inconvenientes, resulta desta pratica que a esphera
dos candidatos, limitada a um numero muito circumscripto, restringe, em mal
do ensino, a escolha, que melhor pudera ser feita em um circulo mais vasto de
competidores; haja um intervallo razoável de um a outro concurso, na medida
outr'ora traçada na França por um ministro de instrucção publica, quando fem
um relatório a Luiz Felippe dizia: « S'il y alieu d'annoncer un concours....
« il faudra se clefendre de deux dangers: ne pas trop rapprocher ces luttes
« scientifiques et littéraires, pour ne pas diminuer Ia force et 1'intérèt, et ne
a pas trop les éloigner, afm d'entretenir remulation et de pourvoir à des be
« soins sans cesse renaissants. »

VI
í 15rrí

Três cursos particulares houve na faculdade no anno findo: um de anato-
mia descriptiva regido pelo oppositor Sr. Dr. Domingos Carlos da Silva; um
de operações, essencialmente pratico, sob a direeção do oppositor Sr. Dr. José
Afíbnso Paraiso de Moura, e ura de physiologia pelo oppositor Sr. Dr. Antônio
Alvares da Silva.

Senhores: embora entenda eu que ao professor se deve deixar toda liberdade
relativamente á exposição e critica das doutrinas que ensina, comquanto eu
saiba que muita vez é irresistível o pendor, que nos arrasta para um ou outro
assumpto scientifico; comtudo, quando, entre nós, não são acabados muitos
cursos officiaes (falta sobremodo sensivel e na qual já reparei), quando a pra-
tica não offerece ainda aquella extensão por que todos anhelamos, eu me per-suado que maior serviço prestarião os dignos Srs. oppositores se, de accordo
com os professores das matérias que leccionão, cifrassem o seu ensino ou exclu-
sivamente na pratica, ou naquelles pontos que, por sua importância e transcen- /dência merecem ser mais aprofundados, empenhando-se, quanto lhes fosse 

'

possível, por completar o ensino das doutrinas, que não são explicadas nos
cursos públicos, y u:>;¦ •* •"• ^ ¦ ¦

E, ainda bem!—o que afianção-me ter feito os Srs. Drs. Moura e Domin-
gos Carlos nos cursos de que se encarregarão; aceitem, pois, elles —assim
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dUouvot' Dr A1VaiGS <1U SÜVa' P0I> lã° imI)0rlante serviÇ° ° raeu tribut0

futuro^nT 
dift1.*os collegas os demais opposilores, e tenho fé que, de

nSf aldSSíWf? 
corrcsP°nderáõ a seus grandes destinos no ensi-

J]ü;/Ve Já (iuemd;sserCousin' creio eu,'que de memória cito-o agora: os
E"* • «* <*» /««'««fe; pois sejão elte lambem a esperança
olnLt^ /Uen! 

a,8Un? lnt.eresses transitórios aos muitos que lhes hão de
In Infi-1P 

Ca d° "W**"»»lã0 di«icil e arriscada; não desanimem diante
emuíação 

C°m ° pr°íesSOrado olKcia1' nem desereião do poder supremo da
Ha muitos annos, senhores, um homem, cujo nome, riscado já do livro daviua, murmurara sempre—além das eras—pelos campos infindos da sciencia,como uma tradição de gloria, incumbido de inspeccionar os estabelecimentosconsagrados ao ensino medico e pharmaceutico da França, quando lamentaa latta do ensino livre na faculdade de Montpellier prorompe nestas palavrasgenerosas; « Pour mon compte, je.suis três partisan de ce système, donl les•« prmcipaux avantages sont d'ajouter une sorte de complément à l'enseigne-« ment qui doit etre donner par Ia faculte dans le cours de l'année ; d'exciter« par cette utile concurrence, 1'emulation des professeurs, qui auronl toujours« le plus grand intérêt à ne pas se laisser éclipser par de jeunes rivaux; enfin« de consacrer dans les justes limites de Ia raison ce príncipe si souvent ré-« clame de Ia liberte de 1'enseignement. »
Escrevendo para a França, dir-se-hia que Orfila desenhava as feições maismiúdas do nosso ensino, e nos traçava o caminho por onde se chega nelle á

perfeição. D
Duvidar hoje, pois, das vantagens do ensino livre fora duvidar do que hamais nobre e elevado no coração do mestre—o amor da gloria, nascido daemulação; entorpecer-lhe a marcha—fora temer-lhe a concurrencia • agorentar-lhe os vôos—fora condemna-lo ás trevas! - : -
O ascendente salutar do ensino livre não reílecte só naquelle que o professa;mais longe vai a sua influencia: aberta a luta entre o professorado official e o

que não o é, qual ha de consentir a sombra de um rival, qual ha de entibiar
os brios, qual não procurará crear-se um nome recommendavel, qual quereráver desmentida a fama de uma reputação já conquistada nas fadigas do ma-
gisterio?

Se houve tempo tão desgraçado, senhores, em que o officio de ensinar, rebai-
xado a uma mercancia ignóbil, limitava-se apenas a um simples modo de vida—esse tempo passou • em nossos dias outras são as aspirações, outra a missão
do mestre.

Encarecer o mérito dos futuros professores, modela-los pelo exemplo de uma
vida inteira de abnegação e sacrifícios pela sciencia, cerca-los do prestigio da
autoridade, firmado na presumpção do saber, tal é a derradeira missão de vós
outros, oh! meus mestres!—que nos ides deixando; tal é, tal deve ser o alvo
supremo que hão de mirar aquelles a quem corre hoje a obrigação de diíFundir
a luz da sciencia e espargi-la por sobre a cabeça de uma mocidade tão distincta,
qual é a mocidade desta terra.

I. 7
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•A competênciaienlre os mestres, além de outros estímulos, muito concorre

para isso. * ¦ 
,

Nem outro, creio eu, é o pensamento da lei da reforma quando, creando
a Jéiâsse de oppositores, facultou a elles—e só a elles—o direito de fazer cursos
particulares no recinto da faculdade, proporcionando-lhes implicilamente todos
os meios de elevar o ensino ao gráo de fastigio e esplendor a que já devera ler
subido.

Entretanto, tão desapercebidos passão elles em nossa faculdade, tão modestos
são os seus empenhos, tao limitado o 6eu numero, tão mal agouràdosem seu
alcance, que não preenchem talvez os in ten tos progressistas com que forão
instituídos. ,

Mas que querem? Que ha de fazer o oppositor n'um curso particular que,
mal começa, é logo desamparado pelos alumnos que devião mantê-lo em seu
intererse, ao menos com os applausos espontâneos da admiração?

Que ha de fazer o oppositor quando vê que a lei, promeltendo-lhe pelo bom
desempenho destes cursos— accessos e melhoramentos na faculdade (art. 196
dós estatutos) não nos dá a nós—seus juizes prováveis—os meios de verificar o
modo, como são elles realizados?

A despeito de tudo isto, eu faço votos para que os cursos particulares se mui-
tipliquem entre nós, para que ao influxo dos estímulos nobres que elles pro-
voéão, floreça de mais em mais o ensino official.

Responderá o silencio ou a indiferença á sinceridade destes votos?

Vil

Jazera tempo, senhores, de lançar um olhar perserutadorpelos elementos
do ensino pratico; já era tempo de abrir de par em par as portas de nossos
gabinetes, de franquear os nossos amphitheatros, de apontar os caminhos
de nossas enfermarias a tantos incrédulos ou irreflectidos que, para encobrir
as próprias culpas, sacrificando a verdade ao prazer selvagem de só crerem
em si, cerrando os olhos á luz da evidencia \ ao testemunho dos sentidos,
andam -por ahi fora correndo mundo a bradar a incautos e apaixonados:—
lia faculdade de medicina da Bahia nâo existe ensino pratico! '

Não!—nao vingará a trama urdida nas trevas para descrédito nosso!—não!
—não dirão mais hoje—homens de boa e de má fé—que entre nós o ensino
pratico é uma chimera; porque não será difficil provar-lhes que, se não temos
ainda attingido ao gráo de perfeição tão desejado nesse ramo do ensino me-
dfco, muito já se tem conseguido, e se não avultão mais os resultados—
será por uma triste fatalidade, não porque nos faltem de todo os elementos
^ara isso.

Nãosei se no commetter tal prova vai um grande arrojamento meu ; não sei,
ífàvéras; mas o meio de verificá-lo é — fazer o retrospecto do nosso ensino pra-
tico nos?tempos que precederão a reformação trazida pelo decreto de 28 de Abril
ide 1854, é^perguntar ao passado o que foi elle e compara-lo com o q^ue é
hfoje^ e ver-se-ha então se temos realmente progredido nestes últimos annos.

Pois seja assim. v-
i. :
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_S^ímnJ2.qU r-ã° era,' que nao P°dia ser analytica, porque mal preparados,
cão írr,n f" 1° °S a,Umnos a aPPIica^° da analyse mathematica a explica-
fi»U«v»!i_!í Phe". menos naturaes, muito menos era experimental, porque
oV rv"Irff,^a 

machlfna' um aPPcrelh°> »m instrumento, se quer, em que pu-desse verificar-se um íaclo, observa-lo, reproduzi-lo.
n»n rltn01^ SUTO 1;aciocir,i? i sim i mas de raciocinio contrastado pelos factos,
TLZuD i s P penm>,a em í"6 vivia' baixara de suas artas generalisações™ memória, quasi sempre - ingrala ou infiel - aquillo que visto umavez, nunca mais esquece. . .

Muito era o afan com que se empenhava o professor na exposição das doutri-nas; a altura do seu talento subia a sua dedicação pelo ensino, mas raro o re-sultailo correspondia aos esforços delle, porque - observação e experiência -os dous esteios mais sólidos, em que descansa todo o edifício da phvsica moderna,nunca os houve até 1848
Ao serviço da chimica havia de muito um laboratório , um preparador: de-monstraçoes praticas houve-as também, analyses importantíssimas alli se fizerão,mas podemos dizer que todas as necessidades da sciencia de Lavoysier forãoentão satisieitas?—quantas lições ouvi-as eu theoricas, meramente theoricasdias e dias a mingua de meios para illustra-las com o auxilio valiosissimo da-pratica?
A botânica, falta de um horto apropriado, limitava a sua pratica a tres ou

quatro herbonsações turbulentas, que mais erão motivo de distracção, que de-sejo real de aprendimento — ou então esbofava-se o paciente, zeloso e incan-savel professor em estudos de organographia e taxonomia, feitos em uma ououtra planta que, acaso, deparava sobre a mesa da aula, ou para alli manda-vaa expensassuas. /
A pharmacia, cujas generalidades mal erão esboçadas (quando o erão) porfalta de tempo, já ao expirar do anno lectivo, de que recursos dispunha?

Com que experiências se edificava? Que manipulações ensinava a seus ouvintes?
Não fornecendo a faculdade a instrucção pratica pela qual essencialmente

subsiste a arte pharmaceutica, ião os alumnos procurá-la em estabelecimen-
tos particulares, donde voltavão, munidos dè um attestado de aproveitamento,
em fins de seus estudos theoricos, para passarem um exame irrisório, queconsistia apenas na pratica de uma operação mui trivial, escolhida d'entre
um circulo tão limitado de pontos, sempre os mesmos, que, sem exagera-
ção. pode affirmar-se, sabia-os todos de antemão o examinando.

Estudos assim, sem a interferência da faculdade, sem nexo, sem systema,
em que muita vez o mestre precisava de aprender, ainda, garantirão jamaisem parte alguma do mundo as bases em que deve enraizar-se uma instrucção
solida -- i" ^:i .Ja,;

Entretanto tal foi — ainda alguns annos depois da reforma de 185á—-o esta-
d^; dâ^pratica pha»
r A medicina legal partilhava a sorte mesquinha de suas irmaas ; nem naquella
parte mais importante delia— a toxicologia — uma só lição era pratica: e>„ o
que é para admirar, quando havia na faculdade um laboratório de chimica,
quando muitas analyses ehiraico-legaes em matéria de envenenamento erão alli
feitas á requisição das justiças criminaes do paiz !
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Ao lado da matéria medica que, por donativo de seu então professor o muito
digno conselheiro Sr. Dr. Joaquim de Souza Velho, possuía uni gabinete sempre
provido, a expensas delle, de todos os medicamentos mais empregados, figu-
rava a anatomia que, inteiramente pratica na parle osleologica, graças á ri-
queza do gabinete creado pelo seu desvelado professor, ia-o sendo menos na
arthrologia, e dahi em diante, a despeito do estudo feito sóbre estampas, tal era
a mingua de cadáveres, que, se não fora o de cartão de Auzoux, tão custosamente
obtido, dir-se-hia que as demais partes desta sciencia, as mais transcendentes
sem duvida, erão lheoricamente aprendidas.

. Da mesma falta resentia-se a medicina operatoria: a pratica de partos consis-
lia em manobras exercidas sobre um manequim ridículo , que mais provocava o
riso, do que prestava-se a um aprendimento sério : as clinicas cireumscrevião-
se em um campo tão limitado de observações, que não sei como correspon-
dião ellas áseus altos destinos1 na arte de curar; a physiologia para que
proseguir, senhores? — tudo, tudo mais, em relação á pratica, ia á Deos o á
ventura! •

Vê-se bem, por este quadro traçado, embora em mortecôr, com a mais escru-
pulosa exactidão que, se o ensino pratico nesta faculdade não ficou inteira-
mente em palavras até baixar a sua derradeira reforma, por incompleto, im-
petfeilo e em algumas matérias nullo, não podia continuar neste estado ano-
maio, sem arriscar o credito da faculdade, e abalar profundamente os pode-
res públicos na presumpção de zelosos pelos interesses mais vitaes do ensino.

Graças porém, á nossa boa fortuna, graças ao zelo e dedicação do Sr. con-
selheiro director para tornar effectivas as promessas da lei, graças ás reiteradas
queixas de todos os illustrados collegas, que me precederão no encargo de histo-
riador, graças, emfim, á solicita interferência do governo , actualmente o ensi-
no pratico vai tão aprimorado.... não digo bem : —hoje ha tantos elementos
para aprimorar-se o ensino pratico que, se não descansarmos na embriaguez
de nossos triumphos, vaidosos de haver já conquistado o velocino , em breve
não invejaremos mais a felicidade em que se librão muitas escolas da Euro-
pa que — bem ou mal — á força nos querem dar por modelos.

Antes de empenhar-me na demonstração, aliás facillima, deste asserto, hão
leveis a mal uma explicação antecipada, sem duvida, mas necessária nestes
tempos de tanta suscepíihilidade, para abrigar-me de censuras injustas, levan-
tadas da difficuidade que tenho de raro me fazer comprehendido.

Dizendo que muito aprimorado vai entre nós o ensino pratico, eu restringi
o meu pensamento, vendo esse primor supremo do ensino nos elementos mate-
riaes indispensáveis para isso.

Se sabeis, pois me ensinastes, senhores, que a franqueza não é só uma vir-
íude do homem social, é também um dever do que falia ou escreve para o
paiz, se não vos amedrontais diante da verdade , haveis de convir, em face
da lei escripta, que o conceito que faço do nosso ensino pratico, por ora, não pu-deraser outro, '

De feito , aos oppositores commette a lei a direcção dessa parte do ensino ; é
dessa classe que sahem os preparadores para os diversos cursos: mas elles —
os oppositores preparadores — d'onde é que sahem ?—de uma pleiade brilhante
de moços talentosos, sim, de instrucção variada, ao menos alguns, porém filhos

I. *
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Í\™â iSfC V ,na° ,h°S, *5 a Pralica (luc e,,es> Pe,a maior Part« eman-
çipados hontem dos bancos de discípulos, ou distrahidospor outras lidas, sãonoje obrigados a ensinar!

E como se não bastara isto, a lei, cogitando como devera, de circumstanciasnormaes, ordena o revesamênto dos oppositores nos exercícios práticos! — de
Illm n mitt .Mini./Li rv ^^~~~_t~.. .1 • -I

..—, w.w^^vuw pig a uib-jubiçuo uc outra cadeira: podendo, destarte,dar-se o lacto altamente provável, altamente inconveniente, senão repugnantede, no tini de seis ou oito annos, não ler ainda o opposilor adquirido em ne-nnuma matéria uma pratica sizuda e reflectida, que sem taes predicados nãosei eu que pratica valha cousa alguma.
Ao menos assim diz um sábio franecz, cuja autoridade nunca é debalde invocada em matéria de instrucção: « Tout enscignement qui n'est pas sérieux,« n est pas seulement mutile, mais dangereux : il amollit et eífémine 1'esprit,« il est un mauvais apprentissage de Ia vie,il donne ce préjugé—qu'avec peu de«* peine on peut apprendre quelque chose, ce qui est radicalement faux. »Mas quem sou eu, senhores, para discutir assumptos de tão grande magni-tude com o auxilio só do que vejo e do que sei?—fallem, pois, por mim, obs-curo narrador, juizes de mais apurado critério. *.*
Entre outros motivos a que attribue o ter sido mais completo em 1860 o seucurso de chimica mineral, diz o illustrado Sr. Dr. Valle, muito digno professorda faculdade do Rio de Janeiro : « por se achar o oppositor preparador mais ha-« bilitado pela pratica antecedentemente adquirida,» e secundando a justa re-flexão do illustre collega se enuncia assim o distineto Sr. Dr. Ferreira Pinto emsua excellente memória: « Para pôr termo á esta parte.... que mais particular-« mente se refere ao ensino, chamarei a attenção para a urgente necessidade de« acabar com a instabilidade dos preparadores dos differentes cursos práticos.« E este o parecer de todos os Srs. lentes, que mal tendo approveitado a pra-« tica, que os seus preparadores puderão adquirir, vêm-os substituídos por outros

« novéis nos segredos da pratica, os quaes se não encontrão no thesouro das
« theorias, por mais rico e topetado que seja. -

Nesta estabilidade dos oppositores preparadores tendes vós tacitamente ae-
quiescido, visto como desde que forão providos, ha seis annos, nos lugares
que ora oecupão, nunca forão mandados servir em outras cadeiras os Srs. Drs.
Moura e Gordilho; o primeiro chefe de clinica externa, o segundo preparadorde anatomia descriptiva, -

A despeito de tudo isto, eu deixara quieto no silencio de minhas convicções
o pensamento que provocou esta explicação, se vós mesmos, senhores, pedindo
providencias ao governo acerca do ensino pratico, não houvesseis reputado de
uma necessidade indeclinável que—dentre os oppositores de sciencias accesso-
rias sejão suecessivamente mandados d Europa ,a ewpensas do governo, um oa
dous afim de poderem adquirir os conhecimentos práticos de que — carecem —
par a preparador es das matérias das differentes cadeiras. u

Este pedido , não vos esqueçais , senhores, subio ao governo de S. M. I. em
data de 24 de Março de 1860, e dahi para cá, parece, não se tem melhorado tanto
as nossas condições que dispensem a realização dessa medida.

s
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Agora que me julgo plenamente justificado da proposição que tomei a liberda-
de de aventurar em minha rude franqueza, relativamente ao ensino pratico, per-
mitti que prosiga na apreciação dos meios de que nos achamos actualmente
favorecidos para tornar de dia em dia mais perfeito esse ramo do ensino,
quando, de nossa parte, uma vontade firme e inabalável, vencendo pequenos
obstáculos, quizer fazer delle — o alvo supremo de suas aspirações.

Estudemo-los na ordem precedentemente estabelecida.
A physica possue hoje um gabinete de lustrosa apparencia, —como quasi

todos—sufFicientemente enriquecido para suas actuaes necessidades; a prati-
ta acompanha alli a theoria, osphenomenos mais importantes são verificados,' 
os alumnos dão contas do que vêm, e não se afanão, como outr'ora, no im-
probo, se não inglório, trabalho de repetir de memória, como se as machinas
fossem elles, o que na memória não se lhes havia incarnado pela apresenta-
ção material do objecto estudado. .

Com as novas acquisições que vai fazendo, muito mais poderá conseguir, se
a descripção dos apparelhos e o seu funccionar delles se fizer logo que forem
theoricamente explicados — como succede nas outras cadeiras praticas ; — as-
sim, muito mais suave será o estudo, mais attrahida a attenção do discipulo
mais incisiva e edificante a palavra do mestre, e, talvez, não falte tempo para
o acabamento do curso.

A chimica mineral, que nestes dous últimos annos andou a fazer milagres,
visto como desmontado o laboratório para de novo se preparar, achavão-se ap-
parelhos e reagentes—tudo atirado pelo chão, ainda assim fez o que pôde, mas
não foi lá grande cousa; entretanto, no corrente anno, no pé lisongeiro em que
elle se acha, rico de instrumentos e substancias, collocai ásua testa um pro-
fessor de mão cheia, que não o humilde aprendiz que ora vos falia, e dou-vos
minha palavra, senhores, que se a chimica mineral não fôr pratica da primei-

. ra á ultima lição, será porque absolutamente nao querem que o seja.
Deste modo a chimica orgânica, dispondo dos mesmos recursos e de outros

que lhe são próprios, nao se deixará ficar atrás das demais sciencias praticas,
nem do que já teiü conseguido em seus nobres empenhes por illustrar-se com

tftf" a lição profícua da experiência.
Sciencia de tantas promessas, sciencia de futuro immenso, sciencia em que,

na phrase conscienciosa de Dumas: « Le moindre des phénomènes qu?elle em-
>.. « brasse, étudié avec zele, patience et sagacité..., conduit presque loujpurs

« a des belles decouvertes  a des decouvertes, qui viennent toucher aux
a idées les plus élevées de Ia philosophie naturelle » — a chimica orgânica, geme
entre nós, sob o peso de uma triste fatalidade: mal preparados ainda para colher
o fructo das grandes verdades nesse vasto campo, em que ainda ha quem pense,
como L. Sallé: — « íes erreurs et les opinions hasardées trouvent plus süre-
a ment un refuge » — bem haja o governo que, creando essa cadeira na lei da
reforma das faculdades, obrigou-se a mandar á França aperfeiçoar-se em seu
estudo, illustrar-se pela pratica de mestres eminentes—até de Allemanha-—
onde ella campeã mais victoriosa, o professor que houvesse de regê-la!

Infelizmente, porém, pelos motivos mais de uma vez aqui expendidos, não
tem sido possivel ao nosso collegae meu amigo o Sr. Dr. Cerqueira Pinto
realizar esse empenho, em que se acha paja como governo e a faculdade.

i. 7
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no art. 273 diflinindo as obrigações dos chetes de-clinica, a estes com-
cparar as peças de anatomia pathologica, doutrina já eslatuida no art.
orgânica onde não só os obriga ^preparar, se não a demonstrar: quan-
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compòr-se em nosso clima, estampas variadissimas cujo primor só — e bastante
a desafiar o gosto pelo estudo, que mais querem ?

Occorre-me, porém, uma idéa, e pego licença para submettc-la ao vosso cri-
tcrio.

Ha na faculdade um oppositor adstricto aos trabalhos práticos da cadeira
de anatomia geral e pathologica, quando o regulamento complementar dos
estatutos
mette—pr
105 da lei
to a praticada anatomia geral que se reduz, ao que me consta, a observações mi-
croscopicas, eu, sem rejeita-las, estou por ora resolvido a dar mais importância
ás dissecções cadavericas; e, pois, proporia á faculdade, se me fosse licito nesta
oecasião, que—continuando a ficar, como até agora, a pratica da anatomia des-
criptiva, durante o tempo d'aula, por conta de um oppositor, ao de anatomia
geral, dispensado do exercicio que tem, fosse incumbida a direcção dos alumnos
nas dissecções—fóra do tempo d'aula—cingindo-se a um programma que deter-
minasse o modo, como tal estudo deveria ser effectuado.

Que vale a boa vontade do discípulo, a sua dedicação e gosto pela sciencia, se
não acha quem lhe aponte os cachopos em que, de inexperto, pôde correr risco
de naufrágio?

Quando em nossa faculdade o estudo da anatomia vai fazendo tão fervorosos
proselytos, havemos de deixar os alumnos entregues só aos seus próprios re-
cursos?

Da anatomia geral e pathologica já disse que cifra-sea sua pratica em obser-
vações microscópicas,—o que ja é muito para uma sciencia inteirament e nova
entre nós.

A medicina operatoria vaiem muito bom caminho relativamente á pratica: o
grande numero de cadáveres, que são levados para as salas de dissecção tem ha-
bilitado o professor a realizar por si, ou seu oppositor, todas as operações impor-
tantes de que se oecupa em seu curso; e em referencia á anatomia topogra-
ithica consta-me que no anno passado uma só região, digna de ser mais particu-
armente estudada, não deixou de o ser.

Mas a casa de maternidade para os exercícios de obstetrícia prommetida no art.
8 dos estatutos, reclamada para o progresso de nossos estudos, pelas necessi-
dades mais urgentes do ensino, que efeito delia? 4

Está na lei, senhores, e a pratica de partos continua a ser hoje o que já era—
ha trinta annos atrás!

Se não é absolutamente verdade que—Ia clinique est Ia médecine tout entière,
et que les chaises de clinique constituenl par excellence Tenseignement medicai
(Cousin)—porque autoridade de mais critério neste assumpto acaba de aflirmar
em pleno congresso medico, que,—reduite àelle même ou d Ia purê clinique Ia
médecine ne seraitpas devenue unescience—elleríaurait pas dépasseé lesbomes
de Vart (Pidoux) é, comtudo, incontestável que o estudo da clinica é a coroa queremata todo o edifício do ensino medico, é incontestável que é elle a aspiração
em que mais ardentemente se empenha a mocidade, que vem buscar nas facul-
dades médicas as credenciaes, com que espera um dia apresentar-se no mundo:
portanto procurar melhorar as condições do ensino clinico, entre nós, deve ser o

JS "•' • 
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ai qUf deSejaF' entã° é que um vicio radical lhes corroeas ent anhas; tentem cura-lo, que o podem, os que têm saber e sciencia destascousas;—eu nao.
Não posso, entretanto, dispensar-me de citar aqui—não'só como um tributode veneração a lembrança do illustre finado, se não como uma verdade estas

palavras consagradas na memória, ainda hoje inédita, do Dr. Malaquias Alva-res cios bantos: ?
« Era da mais palpitante necessidade, que o ensino das clinicas fosse tornado« mais amplo e mais proveitoso. São estas aulas os complementos das patho-« logias respectivas. Reduzir as observações a um quadro muito resumido, e nes-« te observar, ainda mal é a conseqüência de estarmos aclstrictos ao hospital da« ò.Lasa da Misericórdia, quando de outros poderíamos também haver doen-« tes, de não termos enfermarias nossas, e de estar reduzido o tempo dasclini-« eas a duração ordinária ou que se devia desejar das aulas theoricas,quando, se« maior ainda fora o numero de doentes, não são as enfermarias da Santa Casa« ricas demolestias. ftas clinicas, penso eu, que mais convém observar do que« discutir, e que o melhor ensino consiste na educação dos sentidos do medico« para a exacta apreciação dos factos mórbidos. »

Subscrevendo quasi inteiramente a opinião judiciosa do meu fallecido mestre,eu cerro neste rápido parallelo o pouco que sei, e às circumstancias me permittemdizer, acerca do ensino pratico nesta faculdade, para obrigar" os pessimistas aconvir que, se muito não temos feito, ao menos não temos ficado estacionarios
neste ramo do ensino e pedir-lhes—a elles e aos descrentes—que respondãoá
pergunta profundamente pensada de Destutt de Tracy: « Ou ne peut on pas ar-
« river avec le temps, quand on est dans Ia route quemèneau but,etqu!On ne
« tfenécartejamais? ^^^^a a ' '¦¦ 

'M
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Quem compafar a vistosa apparenciade nossa faculdade hoje com essa falta
de animação e vida que—-força é confessar—riella se observa; quem vi-la rotos
os laços que a prendem á sociedade, reduzida apenas a um centro dé instrucção
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quando um centro de impulsSò devera também ser ella, ha de convir quo de tão
lamentável antithese outra não pôde ser a causa- senão o arrefecimento des gran-
des estímulos que, se no homem são o incentivo para as altas façanhas, de insti-
tuicões destinadas, como esta, á missão tamanha, cercadas de tanto amor e tantas •

esperançai sãoo alimento de que se nutrem, são o espirito a cujo impulso se mo-
vem, são a cohimna de fogo accentlido em desertos ao sopro de Deos para guiar
os novos Israelitas aterra da promissão. :* 

Sim, meus senhores, digamos nas amarguras do coração, digamos no desaten-
to de.nossas melhores aspirações, mas digamos a verdade inteira: raro, bem raro
éosignal de vida que a nossa faculdade dá hoje ao mundo que a contempla silen-
cio.sa no meio da agitação em que elle se revolve! aqui—na mudez de uma in-
differpnça maldita,—aqui nos âmbitos limitados destes salões morrem esqueci-
dos ou ignorados os vossos triumphos, sem ao menos repercutirem lá tora ao ap-
plauso das turbas!

Sim—o livro, a publicação periódica, as associações scientiQcas, a discussão
publica, a consagração dos prêmios, todosestes monumentos que, por si ou pela
iradição, legarião ao futuro um signal de nossa passagem na terra, todos estes
monumentos que um dia a posteridade procurará para julgar-nos em sua severa
imparcialidade, o que é feito delles?

Jazem, por ventura, como o munumento de pedra, perdidos em minas ou con-
sumidos pelo perpassar das eras?

Nem isso!
Entretanto o livro—a cruz do nosso apostolado—já devera resumir em uma

synthese sublime o frueto sazonado da experiência de tantos annos de magis-
terio! ?S$jã\ :- >

Entretanto a publicação periódica—o pão quotidiano da intelligencia—
mediria os progressos do nosso estudo, difiniria o caracter do nosso ensino, es-
treitaria de mais em mais as relações que nos prendem ao século!

Entretanto as associações seientificas abririão uma vasta arena ás lutas glo-
riosas da intelligencia e do saber!

Entretanto da discussão publica rebentaria pura, como emanação do céo, a luz
da verdade!

Entretanto os prêmios conferidos ao mérito serião bastantes a despertar muitos
brios adormecidos! ., *

Estes estimules, repito, estes nobres incentivos de emulação, sem os quaes o
talento desfallece no prestigio de suas mais bellas illusões, onde estão elles?

Houve tempo, porém, em que assim não foi; houve tempo em que através
dessas paredes resumava a palavra inspirada de muito professor distineto; houve
tempo em que os feitos de muito primor não os archivava só a memória do dis-
cipulo!

. . Então vivia-se! *¦ : /¦¦ .>s:*;\ ^S ^u,y: ¦
Então mestres e discípulos, irmanados no mesmo laço de amor, enlevados

nos mesmos destinos, unidos pelo talento e pelo estudo, deixavão bancos e
doutoraes para irem discutir no chão cornaram da associação o-verbo supremo
da sciencia. al^ mMMêM Í#lfe -1 i|Wfc éí|#:^ :. Éfli!' w$

Então do seio da faculdade levavãó pelo mundo afora as azas omnipotentes
L 7
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da imprensa dous grandes jornais, e depois outros — em que mais de um talento
fecundo se ostentou em todo o viijé de suas galas. f

Era o tempo em que o sempre lembrado Dr. Malaquias, animando-a com
a palavra e o exemplo, cercava-se da ílôr de nossa moeidade para dirigi-ta
nessa romagcm de gloria; era b tempo em que o finado Dr. Eduardo França
illustrava as paginas daquelles jornaes com os seus — estudos de ornithologia
brasileira e lucubrava nas investigações depsychologia; era o tempo em que q
Sr. Dr. Aranha Dantas traçava o plano do seu -r- curso depathologia externa —
e não se desdenhava de acudir pressuroso a defender-se da censura de um seu
discípulo a opiniões, que sustentara da cadeira de mestre; era o tempo em que
as illustrações da faculdade e de fora delia animavão e applaudião os esforços
generosos daquella mocidade, ávida de saber e gloria; era o tempo em que
mestres e discípulos, litteratos e gente indifferente apinha^ão os salões da
faculdade para arrouhar-se nos encantos da eloqüência lógica de um Ataliba,
na palavra laboriosa, mas incisiva de um Malaquias.) na sciencia singela e
profunda de um Eduardo e de alguns de vós, cuja modéstia guarde-me* Deos
de offender; era o tempo em que a faculdade coroava n'um titulo de louvor
—vergonha, inveja e desespero dos que de si se esquecião—as fadigas supremas
de seus discípulos distinctos.

Era bom de mais esse tempo; devia acabar em breve e acabou!
Hoje — a nossa missão official cifra-se na observância fiei dos preceitos da

lei, tomada muitas vezes á letra; hoje dous collegas que ainda crêm, como eu,
no poder das idéas e da imprensa —os illusírados Srs. Drs. Góes e Faria —
convidão-nos para um festim scientifico, pedem a nossa coadjuvação, soceor-
rem-se á experiência dos que forão nossos mestres, para mandarem, publicados,
por ahi além —- os archivos de medicina bahiana — mas a idéa morre! —
morrer, quando uma porção de moços, discípulos nossos, cheios de fé e con-
fiança no poder de seus talentos, realizão a inauguração do instituto acadêmico
e mantêm um grande jornal, éco brilhante daquella sociedade! — hoje.
quando o ardor pelos estudos vai tão arrefecido, bons e máos, todos os alumnos
— são confundidos na igualdade desanimadora de uma uma indifferente —
como na independência que o caracterisa, já vos disse, eseandalisado, em sua
memória, o nosso digno collegao Sr. Dr. Alves.

Abrão-se,, porém, de novo as fontes represas dã emulação e surgirão, mais
formosos talvez, os dias de gloria da faculdade.

Desejos, esses sei eu que vos sobrão; falta-vos a resolução: mas esta ha de
chegar, quando quizerdes reparar que muitos suppostos obstáculos leva-os de
vencida a lei.

Vede:
O art. 341 do regulamento complementar dos estatutos é concebido nestes

termos :
« Os lentes ou quaesquer pessoas que compuzerem compêndios ou obras

«para uso das aulas e os que melhor traduzirem os publicados em língua es-
« trangeira, na conformidade do art. 108 dos estatutos, têm a primeira im-
«pressão á custa dos cofres públicos, além disso privilegio exclusivo por dez
« annos, e um prêmio até dous contos de réis, a juizo do governo, conforme o
«merecimento da obra. f

.'*¦ ti.:, "q
¦¦*»¦ ' .
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Logo, o espantalho da despeza de impressão, tão elevada entre nós, nãojusti-
fica mais a falta de compêndios nossos; o tempo empregado nesse importante
trabalho remunera-o o governo com o prêmio pecuniário; e a reputação firmada
nessas paginas repassadas de»uncção scientifica ? — e o conceito publico? — e
o serviço go paiz ? — e a gloria individual ? — e a honra da faculdade ?

O livro, pois, pôde escrever-se; sobretudo porque não fiquem em palavras
as promessas generosas da lei; sobretudo porque não andemos muito distan-
ciados de nossos collegas das faculdades de direito, que todos os annos noticião
em suas memórias a publicação de mais um compêndio de lavra própria, e
ainda mais porque havendo entre nós alguns senhores que professão e apregoão
doutrinas pessoaes, talvez singulares, possão ellas, vulgarisadas pela impressa,
ser julgadas á luz da critica dos entendidos, afim de que não se perca uma
idéa Doa, ou quem sabe? — um erro não se perpetue.

Bem haja o Sr. conselheiro Dr. Aranha Dantas que abroquelado no — nonum
premaíur inannum do lyrico latino, promette-nos, ha muito, é verdade, uma
nova edição do seu curso de pathologia externa, no qual sei que não cessa de
lucubrar, embora comum vagar que a elle próprio desconsola.

Quanto as discussões publicas não sei eu que a lei as prohiba; até parece-me
que outro caracter não podem ter as conferências mensaes recommendadas no
art. 41 do regulamento complementar dos estatutos.

Se não, dizei-me , senhores: que têm sido até hoje estas conferências? —

que proveito tem o ensino ou a scienciá logrado dellas?— que serão, de futuro,
se não procurarmos dar-lhes um destino real?

Fora, pois, conveniente, em meu humilde entender, imprimir-lhes um
cunho de utilidade pratica, dar-lhes uma nova physionomia, convertendo-as
em discussões publicas, em que, aprofundadas as grandes questões da scienciá,
se revele inteiro, para confusão dos descrentes, o talento e saber de nossas
illustrações professoraes.

Emquanto este caracter não assumirem ellas, ou outro que tanto importe,
não passarão essas fastidiosas conferências de uma incommoda irrisão, inútil

como tanta cousa inútil da lei. que as estatuio.
Manancial fecundissimo de emulação entre mestres e discipulos e quem sabe?
de mais elevado conceito da faculdade vejo eu na discussão das Üieses dos

doutorandos feita, como outr'ora, em plena congregação e diante de um publico,
que mais cedo ou mais tarde, arrefecidas paixões ruins, acaba sempre por dar
a Deos o que é de Deos e a César o que é de César. ; v -

Mas — para que levar a mente saudosa a estes dias de ventura em que a
faculdade se espanejava á luz da vida e da emulação ? Para que, se a memória
da felicidade passada mais pungente nos retrata a triste realidade do presente ?

A realidade é esla, senhores :
Hoje — os professores empenhados na argumentação de uma these, vendo-se

quasi sempre reduzidos a clamar no deserto, não invidão mais os grandes
recursos de outros tempos, para não se deixarem offuscar de seus rivaes; os
doutorandos, por sua parte, não se dão, em geral, ao trabalho de confeccionar
theses dignas de si e de uma faculdade j que mais alguma attenção lhe devia
merecer, e muito menos ainda em defender o que escrevem, porque — cohe-
rentes com a lógica dos factos consümmados —- coíitãò de antemão com a nossa
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proverbial, muito proverbial indulgência, e assim vai-se a emulação, e o maras-
mo progride.

Os prêmios — o mais nobre estimulo do talento, o incentivo mais eíficazpara
despertar o gosto pelo estudo — não os esqueceu a lei; até os encareceu tanto,
tão alto os elevou, que fez da collação delles um dos quatrtf actos solemnes da
faculdade (art. 340 do regulamento complementar): entretanto,*quando mui
brilhantes resultados já terião elles produzido, tem-nos o governo, até hoje,
deixado — lettra morta nos estatutos; porque, talvez, adstricto aos próprios
termos da lei (art. 202 dos estatutos) não julgou ainda conveniente esta-
belecê-los!

Contentem-se, pois, os nossos alumnos distinetos, as intelligencias fecundas
que por ahi andão illustrando-se nas fadigas do estudo, com a satisfação intima
que gera a consciência do dever cumprido; deixem que os favores de uma urna
indifferente eonfunda-os no turbilhão da mediocridade,* e quando virem assim
nivelados — talento e ineptidão, estudo e madraçaria, urbanidades e desres-
peitos, não descoroçoem; consolem-se nas esperanças do dia de amanhãa,
aguardem o futuro que a todos nos julgará, e esquecendo os prêmios da lei,
progridão em seu fadario de honra, lembrados apenas de que para as águias
fez Deos o espaço!

Perdoai-me, senhores, a rude franqueza com que vos fallo de assumpto tão
importante, perdoai-me ainda, não poder discuti-lo como eu bem quizera, em
attençao a tantas conveniências que devo respeitar; para que se eleve esta fa-
culdade ao gráo de fastigio e gloria á que já podia ter subido, lembro os esti-
mulos que nos faltão, mas nisto, — éco de um collega de outra faculdade —
dou o brado cie alerta ds sentinellas adormecidas; ellas que facão o seu dever.

IX
»

% Se os factos oceorridos nesta faculdade devessem ser historiados em suas
memórias, segundo a importância delles, sem duvida não me teria eu protra-
hido por tanto tempo ao triste encargo de dar-vos conta da jubilação de seis
collegas nossos, meus mestres todos.

Vergado ao peso dos annos, de fadigas ou desgostos — que tanto não sei eu
— pedio, e por decreto de 28 de Junho obteve o Sr. conselheiro Dr. Jonathas
Abbott, do governo de S. M. I, como recompensa legal de 36 annos deassigna-
lados serviços, a graça de ser jubilado na cadeira de anatomia descriptiva.

Perdeu, assim, a faculdade no distineto professor uma de suas mais antigas
e gloriosas tradições; perdeu a juventude estudiosa um mestre desvelado,
que—entre risos e flores, brincando sempre, sem esquecer jamais a gravidade
do homem que se respeita, — teve o singular condão de fazer da sciencia mais
árida talvez, o romance mais deleitavel, a poesia mais inspirada.

Sirvão estas palavras singelas do seu obscuro discipulo de testemunho publico
da dedicação que sempre consagrou ao ensino e á faculdade o Sr. conselheiro
Dr. Jonathas, o qual, quasi ao despedir-se delia, lançando um olhar saudoso para o
gabinete anatômico—obra de sua creaçâo—-ofFereceu-se para mandar impri-
mira sua custa um excellente mappa demonstrativo das preparações alli exis-
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tentes, com o qual eu me desvaneceria de honrar as paginas deste meu traba-
lho, se a faculdade julgasse conveniente dar-lhe, como merece, maior publi-
cidade, para que não fiquem escondidas as nossas riquezas, como o thesouro do
avarento. t. '

Possa aquelle que houver de substituir tSo iiíustrado protessor continuar um
nome a que*, por muitos annos ainda, andaráõ associadas as mais gratas
recordações! * ,"...''. . , • i in

Cinco mezes depois, sem que o houvessem pedido, forao igualmente juinia-
dos, por decrete de 9 de Novembro, os Srs. conselheiros Drs. João Antunes
d'Azevedo Chaves na cadeira de clinica externa, Manoel Maurício Rebouças
na de botânica, Justiniano da Silva Gomes na de physiulogia, João Jacintho
d'Alencastre na de operações e Joaquim de Souza Velho na de matéria me-
dica, e nomeados logo para substitui-los nas respectivas cadeiras os Srs. subs-
titutos Drs. Antônio José Alves, Antônio Mariano do Bomfim, Antônio Janua-
rio de Faria, José Antônio de Freitas e Joaquim Antônio de Oliveira Botelho.

Noticia tão inesperada causou em nossos ânimos.o abalo que deve soílrer

quem vê-se inopinadamente separado de collegas, por tantos títulos distinctos,
e que no espaço de tão longos annos nunca desmentirão os seus brios, nem o
conceito publico de que sempre gozarão.

Descansem, pois, os illustres jubilados na consciência de seus relevantes ser-
viços á faculdade, galardoados assim pelo governo de S. M. I., e de onde quer
que se achem, talvez já esquecidos de muitos que tanto lhes devem, aceitem,
em nome de seus coílegas todos, a sincera expressão de minha saudade, tão
sentida hoje, quanto pura e desinteressada foi sempre a veneração e amizade
que a todos tributei como discípulo, a consideração que a todos prestei como
colle^a.

A memória do coração, essa, senhores, os desenganos da vida, o desfolhar
das illusões, os desgostos prematuros não m'a tirarão ainda, mercê de Deos! —
o pouco, o muito pouco que sei, devo também aquelles anciãos respeitáveis;
as distincções supremas com que sempre honrarão o discipuio desconhecido ;
não as esqueceu nunca, não poderia hoje olvida-las aquelle a quem elles fizerão
mestre; os seus suffragios chamarão-me ao seio da faculdade, para sentar-me
a par com elles nesta cadeira que indignamente occupo; confessar-lhes, pois,
de publico, a minhagratidão é mostrar-lhes, senhores, e avós também —

que ainda tenho coração para sentir.
Felizmente, para consolar-nos de pezar tamanho, folgo eu de ver empossada

haquellas cadeiras a flor de nossos melhores professores: moços todos, na qua-
dra mais bella da existência, talentosos e instruídos, tendo já nos deslumbrado
no fulgor de seu gênio, ardendo na impaciência de novos triumphos, ade-
jando-lhes em torno a mente senhoril mil formosos, projectos de reformas,
capazes de tudo sacrificar pela gloria da faculdade, o que delles não se deve,
esperar? .• P

Praza a Deos, porém, que jamais os tome o demônio da indifferença, quando
reconhecem—como eu—que a indifferença nos corpos scientificos é osymp-
fòma precursor do seu próximo aniquilamento. *

Aguardemos, no emtanto. a lição dofuturo; que em matéria de indifferença
bem dolorosa nos tem sido a experiência do passado.

I. 7
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X.

Um facto deplorável, senhores, de alcance immenso para o nosso futuro
deu-se no anno passado: eu o esquecera, ou fingira esquecê-lo nesta cansadanarrativa, se a verdade histórica fosse uma illusão, se illusão fosse lambem o
pudor da verdade, se esse fado—triste de recordar-se—não pudesse quebrara harmonia que sempre entre nós reinou, e não abalasse tão profundamentea presumpção de nossa religiosidade no cumprimento de deveres que nos
impõe a lei.

Eis o facto sem um commentario sequer.
Abrira-se concurso para tres lugares de oppositor da secção medica: termi-

nada a exhibiçãodas provas por que passarão os candidatos: d'entre cinco con-
currentes, forão apenas apresentados ao governo imperial os Srs. Drs. Demetrio
Ciryaco Tourinho e Luiz Alvares dos Santos.

Dava-se isto em 9 de Junho de 1860. ¦
Vem dias após dias; a opinião publica, reparando então desacostumada tar-

dança, começa a sobresaltar-se; de umas palavras soltas a descuido, faz-se a
trama d'uma historia muito séria; sonhão-se nullidades, apontão-se até os
motivos dellas: mas a faculdade descansa tranquilla á sombra de sua con-
seiencia; senão quando, baixa o aviso de 4 de Dezembro de 1860, em que reco-
nhecendo-se que nenhuma duvida existe em quanto á proposta dos Drs.
Demetrio e Santos, argue-se de gravemente viciada e incursa em nullidade a
votação para o provimento do terceiro lugar; por isso que — « contra a expressa
« e terminante disposição do art. 155 do Regulamento complementar dos
« estatutos das faculdades de medicina do Império não se retirarão da sala,
« nem se abstiverão de votar, como lhes cumpria, dous lentes particularmente« interessados pela sorte de dous candidatos, de quem era um delles sogro e
« outro cunhado »—e ordena-se que a congregação da faculdade proceda á
votação para o provimento do terceiro lugar, ainda vago.

A faculdade estremece: vê que está sentada sobre um vulcão, mas longe de
desvairar-se em lutas inglórias e apaixonadas, aceitando respeitosa a decisão
do governo, sem trahir, comtudo, a religião de seus brios* nem abdicar os foros
de sua dignidade, resolve, após uma discussão calorosissima em que eu não me
arrependo, antes me vanglorio, de ter tomado parte, que se suspenda a execução
do Aviso, emquanto restabelecida a verdade do facto, que tão desnaturado
chegou ao conhecimento do governo, lhe informe ella que—ao contrario do
que sele no § 2° do citado aviso não tomarão parte ha discussão e muito menos
votarão no mencionado concurso os dous lentes, legalmente impedidos de o
fazer—e se por ventura, a circumstancia de se conservarem elles na sala annulla
a votação para o terceiro lugar, igual nullidade deve dar-se para o segundo,
visto ser o Dr. Luiz Alvares genro de um desses p|of|s|üjp

Conservarão-se neste ponto as cousas por espaço de cinco mezes, quando um
novo aviso datado de 19 de Setembro de 1861, refutando as razões contrapostas
pela faculdade, declara que não ha motivo para que seja reformada a decisão
constante do aviso de 4 de Dezembro, comquantó no mesmo aviso não tenhão
sido bem definidas as razões que a fundamentarão.

I. 6
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Tão tarde porém, chegou esse aviso que não foi mais preciso ser executado,
ido taiue, puiciu, ^ii^u j éwiiàUtíiis ííí <ip achava provido em um

visto como, por um outro concurso a que se sujeitaraja m acnaw pio
lugar de oppositor o Sr. Dr. Cunha Valle, único canduto s^o^ 

g«gg
duvida quctnotivou esse procedimento do governo, ro,a^Xn^o^to 

entec^
histórico, mas sem uma observação minha, sem uma 

^^WffiSé
dido de todos, occultando, talvez, com a maior reserva o 

^^SStí9Sm
do qual, andao ainda alguns perdidos nesse labyrmtho famoso, nao o saneis

HSbLrte, quando a faculdade" orceja por vence,- Éá»»g^
impedem de cumprir melhor a missão fm^SS^SmSSSSSSí
açode um governo^ bem intencionado, chamando cm 

g»wffi
ensino o concurso do saber dos profissionaes e das lições da e^nencia

O aviso de 16 de Outubro de 1861, no qual o Exm. Sr. «""J*»*»*"*"*
recommenda á directoria da faculdade que, ouvida a i^jcj»'
aproveitadas, como convém, as lições da experiência* m^^SSSSm
L cadeiras ftOfopUn governo imperial M^Ç^X 

_%S_Smais convenientes p»« rf« g-fcett» ma possível o 
^mM 

~

& llWb. » «ti* é uma prova cabal de ,ue M*-*W|Sm£
ainustração e patriotismo do governo do Brasil, e se alguma occa 

^osaUos
poderes do Estado mostrão-se indifferentes ás nossas reclamações e talvez porque
(nao leveis a mal a minha franqueza) somos ás vezes exigentes de ma*
V 

Com effeito, senhores, fora de lamentar que uma lei progressista no seu todo,

premettedora de tantas esperanças, deixasse-as em grande parte ^2™^
até hoje; fora de lamentar que, ao passo que se creayao *W^;
saveis taívez, não se desse ao ensino pratico toda extensão de que e elle susceptível
e o m ainda mais admira, fossem desprezadas as relações harmônicas, as
fiífeçSes legitimas em que se enlação as differentes doutrinas que constituem o
ettèiiio tíiedièb!

Mas,paira queantecipariuizos? X,;'. :. a ... _A
Uma commissão composta dos Srs. doutores Góes, Faria e o autor d«sta me-

Má está incutíimda dê apresentar-vos as bases do projecto «de reiormassobre
(jttè vos consulta ti governo: aguardemos, pois, o resultado dessa importante
discussão IJÊ que, estou bem certo, haveis todos de empennar-vos interessados
como vos mostrais sempre, pelo adiantamento e gloria desta faculdade.

: i * 7

!X"'.>^ •' 
' 

. XI ¦

tfesta, senhores, - que já é tempo de colher as velas ao pensamento; basta --

queiábuço a suMimereprehensão de vossa indulgência abusada; basta— que
não frei de deixar-vos esquecido um voto publico de agradecimento pela mm-
rosa escolha que fizestes de mim para desempenho dê tão ardiia tarefa.

Duas palavras mais—e terei cohcluido. .
Èu sabiá, senhores, quê a verdade — vistão-a embora das galas mais iormo-

sas oü Ctibrâo-a dos andrajos da miséria - é sempre verdade; m sabia, pe^a
tradição e pela historia, que a verdade que trouxe a redempção ao mundo
expirara nas affrontas da cruz: mas, mudados os tempos, melhorados os cos-
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tumes públicos, ignorava que ainda fosse tão dillicil proclamá-la no meio dos
homens! —assim, na execução de um plano —por ventura sonhado tão bello!
—esmoreeêrão-me as forças, senti estremecido o coração , quando a mente
tressuava embalde contra a impotência de seus esforços, e agora—quando ja não
é tempo de protrahir-me ao vosso julgamento, envergonho-me do meu trabalho 1

Nem sequer deixo neslas sendas, por onde andei desvairado, o germen de
uma idéa que possa, um dia, alentada pelo vosso amor, abrolhar em fruclos
abençoados; talvez entrevisse-o e muitos no silencio de minha consciência;
diante dos homens, porém, não lhe atino os caminhos!

Se o encontrasse nao o guardaria no egoismo de meus interesses; por pobre
que fosse, eu sei que havieis de acceila-lo; porque o Divino Mestre não re-
jeitou por pobre — antes acceilou por vindo da alma o obolo da viuva.

Mas, se tal ventura não me foi dado lograr, resta-me a pureza das inten-
ções e a convicção profunda de que, se errei, procurei ao menos acertar,

Agora, senhores, dai-vos pressa em jnlgar-me : tempo virá em que a todos
nós julgue a posteridade.

Bahia, Io de Março de 1862.

Dr. Francisco Rodrigues da Silva.

^
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Tabeliã demonstrativa dos exames preparatórios feitos na faculdade de medicina da Bahia, nos mezes de Fevereiro eMarço até 14 do anno de 1861.

H

PREPARATÓRIOS

Exames feitos . . V .

Approvaçâo plena. . .

Simples. . . . •.. .

Reprovados ....

s
¦ t—<-*-*»
03

tS3
CD

G
03

50

18

28

4

54

19

20

15

O"5b
a

41

26

10

5

.Si
Q-i
S«boo
(D

O

34

13

,2i

O
QQ
O

5?

38

19

19

I

46

16

30

TOTAL

263

111

128

24

OBSERVAÇÕES

InscrevérSo-se para os referi-
dos exames 121 estudantes ,
uada fendo occorrido durante

*

o seu processo que perturbasse
sua boa ordem.

Faculdade de Medicina da Bahia, 8 de Abril de 1861

i. 7 Prudenefto Some de Sousa Brito Coteglpe, Secretario.

V
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Quadro estatístico do resullaido dos trabalhos da faculdade de medicina da Bahia no anno lectivo de 1861.

jeK*-.«_È

/

'¦;•: <r

.,..,-"

CURSO PHARMACEUTICOli CISO MEDICO 
'

MOVIMENTO DAS AULAS I I g I i § f I _• I £ I |
* 3 • :< < ^ ^

I 1 & & 3< & w
¦ «1 ___— ———————————

 29 25 18 23 7 14 116 16 6
Matriculárão-se . . . .

Forão approvados
Plenamente .

Simplesmente

• •

6

Reprovados . • • • •

Perderão o anno por faltas • .

Não fizerão exame . • • ••

• •

• •

14 ! 15

10

11

Rétirárão-se para o Rio . *• á •

Não se habilitou. . . . . á

Doutorárão-se . .â .H. • ¦•

• •

• ¦• •

...*>,

• •

• •

• .

• *

1

•¦ •

•••

• *.

• •

• •

•„¦•¦

• •

• •

• •

• •

• •

•«

• •

• •

• •

14

• 

¦••'¦

• •

• •

• •

• •

OBSERVAÇÕES

• •

6

30 146

• •

• • 14

• •

. •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

16

1

84

39

15

1

. . n

• •

. •

• •

• •

• • 14

Não se habilitou um dos estudantes do Io anno medico,
porque, tendo-se matriculado sob a condição de perder a
matricula se o governo imperial não julgasse validas as
certidões dos exames de francez e geometria por elle feitos
em 1853, foi decidido contra por aviso do ministério do
império de 24 de Julho...

VerificárSo-se dous titulos de pharmaceuticos pela escola
medico-cirurgica de Lisboa. Os seis estudantes do 3o anno
pharmaceutico e bem assim um do anno de 1858 fizerão o
exame pratico de pharmacia e forão approvados plena-
mente.

#
SKÍ ¦-' :•'',

NATURALIDADES
¦•¦&,

Medico ....

Pharmaceutico.

90

ALAGOAS

1

PARAHYBA

• •

1

. *

RIO D| JANEIRO

3

• •

S. PAULO

i

• •

RI0-GRA1E DO SUL TOTAL

146

'. 
:

"¦¦:¦' '¦¦....•...¦' 
:¦¦¦,'¦ 7...... -. ...

,;.-:¦ .:¦;«¦/.\ ¦ ¦ .'.¦¦¦ . - .. v .: •.¦ •¦¦'.¦ " ¦:-. -

: 'M'; • j •. • :y ¦'

:> .'"v*v7' yy íòMí-M'" yy'¦¦¦•¦
»*', K ', ¦ ¦" * "* -/ ' -*\ - •/ .f /.;. -V.' M.M

* - i. - •• -s '
"•' *íi:7*v5>>7777.7 '¦:'"' •'::¦'.''''¦''¦¦'.''¦''rír:-'.''
'¦¦'''• : ..>?flí"!.>r>..;V', ;-'.¦:'• 

'• . .,''.v',7." •'• ,"':'-,V.,

¦ -jj p-8 ======—————3mM„

Faculdade de Medicina da Bahia, 1° de Dezembro de 1861,

I. 7
FiiuSeneio José de Souza Brito Cotegipe, Secretario
H.@ V :
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Lista dos alumnos que se doutorarão na faculdade de medicina da
Bahia no anno leetivo de 18ttl, e dos que obtiverfto titulo de
pharmaceutico.

# •

__j .'¦¦.. -'- ¦ 
: 

-, . . -..¦¦¦ .........

Dr. Francisco Marques d'Araujo Góes, natural da Bahia.
Dr. Manoel Antônio Melgaço,
Dr. Ildefonso José d'Araújo,
Dr. José Maria de Freitas,
Dr. José Antônio Lopes,
Dr. Cicero Alvares dos Santos,
Dr. José Bernardino de Souza Leão, -
Dr. Jaime Alvares Guimarães,
Dr. Felix Gaspar d'Araujo e Almeida,
Dr. José Antônio da Silva Serva,
Dr. Jeronymo Sodré Pereira,
Dr. Theophilo Nunes Sarmento,
Dr. Gustavo Baldoino de Moura e Câmara,»
Dr. Jacintho Silvano Santa Rosa. - »

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
V

))

»

»

»

Phai*maceutleo&«

Alfredo Franklim Lima,
Joaquim das Virgens Lima,
Antônio Bernardo Dias Lima,
João Augusto Nepomuceno Machado,
José Pereira Jacintho,
Poríirio Antônio Alves Ribeiro
Domingos de Faria Machado,

natural do Maranhão.
de Çernambuco.
da Bahia.
de Pernambuco.
do Ceará.
» »

da Bahia.

V Faculdade de medicinada Bahia, Io de Dezembro de 1861. j

V

Prüdencio Jôséde Souza Brito Cotegipe f secretario.

¦¦ * ¦ Yte 
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Tabeliã demonstrativa dos exames preparatórios feitos na faculdade de medicina da Bahia nos mezes de
x Fevereiro e Março de 1862 até o dia 14.

PREPARATÓRIOS

Exames feitos. • .

Approvação plena

Simples . . •

• ¦

Reprovados

a
»-3

46

10

21

15

S3
©

a
cs
&

52

20

17

15

_2
a

37

15

8

14

2
o
O)o

36

12

18

6

C
oo__o

34

17

12

Faculdade de Medicina da Bah^t, 15 de Março de 1862.

i. 7

os

CDao
CD
O

41

14

12

15

TOTAL

246

88

88

70

OBSERVAÇÕES

Inscrevérão-se para os exames 133
estudantes, nada tendo occorrido du-
rante o seu processo que perturbasse
sua boa ordem.

Em todos os preparatórios deixár&o
alguns estudantes de fazer exame por
n&o comparecerem á chamada.

Prudenelo Joeé de ttotiza Brlffo Cotegtpe, Secretario.
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De conformidade com o artigo ifl ttos estatutos, principiarão os trabalhos
desta faculdade, no próximo anno findo, pelos (exames preparatórios,^ no
dia 3 de Fevereiro sob 'a stiâ 'effectiva: directoria,'"ÍÈpie' pafcsoi* á ÉirtW;n!'
do Io de AWíao f°dé'Oúrabrò, témjpó'^m^uefoi occupada pelo
lheiro Autran, na qualidade de lente mais antigo.

O quadro dos exames preparatórios havidos nas duas épocas é o se-

interina
conse-

W - -

guinte
_>•• r*óíS itti O-.j: Tftòli ^ÍIlJT ¦>-*>_.

l!:J...

Em Fevereiro e Março 703, sendo:

107.
120

Latim.
Francez.
Inglez.
PMosophia. 63
Rhetorica. 93
Geometria. 108
Geogrã{)hia 104 g

Total 703

Ápprov. plenamente 49.
34
23
22
25
17

o_4-

»

»

»

»

»

»

»

154
to Bf

Em Novembro 473, sendo:

Latim 59.
»•«

Inglez íiíi ia
Philosophia

fev-
Geometria;
Geographia

Total
i.a

6£

6â

473

•Approv. plenamente 21.
*> 16

* 24
JR -•¦'»_¦ 11

97

-Simpl. 50.
»> 55
è 64

27
á 48:
» 60» m_

353

¦ ;:í m^if ;:^xJ:

-Simpl. 23.
» &§

24
» 18

1$
2&

» x2*
158

Reprovados 38
»

»

»

31
21
14
23
31
38

196

Reprovados 1&
30
31

x.;»m 0

.¦;t»rx 
-vií 
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Lm congregação do Io de Março, verificando-se acharem-se presentes, os
Srs. Drs. Autran, Bandeira de Mello, Paula Baptista, José Bento, Loureiro,
Villela, Aguiar, Pereira do Rego, Braz, Figueiredo, Nascimento, Portella,
Aprigio Guimarães, Pinto Júnior, e Tarquinio, e ausentes, ou impedidos
os Srs. Drs. Silveira de Sp|i|t|,jjB(p|ndei|a(.Fi|ho, foi distribuído o serviço
das aulas pela fôrma seguinte: »,y

AO .
Io ANNO.

ys *i'. » , ..
"¦ ¦ mjêIa Cadeira.—0 proprietário Dr. José Antônio de Figueiredo.k» i<w*«, &.

2a Cadeira.—O proprietário conselheiro José Bento da Cunha Figueiredo.

2° ANNO.
.'.- , 

•?. ¦wfc^üsr'*»*.

Ia Cadeira.—Dr. Tarquinio Braulio de Souza Amaranto, na falta do pro-
prietario Dr. Silveira de Souza, que se achava em commissâo

y^ , do governo imperial. ,,..it\M2a Cadeira.—0 proprietário Dr. Jerohymo Villela de Castro Tavares.

v..

v.-; >.'- yy:"-$rí->!!'í

"

yji..?p',. :x "Y . ;,_. Jují ¦- ' -,': ., DU .n;bkií)Í5t íjl^DIa Cadeira.—O proprietário Dr. Lourenço Ingo de Loureiro. ^ ^ g^"] 
2a Cadeira.—6 proprietário Dr. João José Ferreira de Aguiar. \j 4-V VA A ¦•¦;¦*: ¦ s ¦• \rjO tUl v>'íí íj i t í1 - MUA i»? *?- lu *. I VA*"*

ti'"
í.-«!:ii/E 4* ANNO.Mr.il. 'Hi !>i)í>iiiií,0) BH Jíivúuh o ?íi

,j ¦ '3 ¦

4a Cadeira.—O proprietário Dr. Braz Tolentino Henriques de Soüzà!.l!í^
2a Cadeira.—O proprietário Dr. João Capistrano Bandeira de Mello.

jr í . \ x .. *; t \ / t ."? K .? T ..* M W. f.
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|4a Cadeira.—O proprietário Dr. Franeisco de Paula Baptista. .vÀA
I ;2a Cadeira.—O proprietário Dr. Pedro Autran da Matta e Albuquerque.;
; :3a Cadeira.—O proprietário Dr. Vicente Pereira do Rego.V :0mmm iíí
y> Oíí ^ rt ' t! : (& « ' 801 .ithbíflooí:)

A Para programrna do ensino forão adoptados os mesmos compêndios do
pno-precedente. v;: ||T " $jjf j^òf

A designação dos lentes para as aulas, feita na predita congregação de
4* de Março, foi logo depois alterada com aY retirada: dos Disi Bandeira,
Villela e José Bento para a corte, na qualidade de deputados á assembléa
getaL4:vroiQ\}tí wUíS Jo.(iííB^. 11 SlSdíilâiisít] .yowüA ^ .ft'1 iiiiIqcÍ
OíAo primeiro substituto o Dr. Pinto Júnior; ao segundo, o Dr. Aprigio,'
éao terceiro o Dr. Loureiro, qiíe ficou accumulando essÃocadeira, -visto*
eotno um dos substitutos, que estivera presente á congregação de ?Maiiçdp
oDr. Portella, se achava então na assembléa provincial donde, voltando^
12 de Junho, passou a reger a cadeira do conselheiro José Bentó^que o;
estava sendo pelo Dri Loureiro. Apresentande-se a 45 de Junho WíÍJB'.tplt---''y.í2:,y^:- ava atiAA yw "fgjji
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de Souza, deixou de entrar logo no exercicio de sua cadeira, pôíter dado parte de doente, e cessando esse impedimento em 19 de Julho as-sumio a regência delia. '

O Dr. Bandeira Filho, que estivera do Io de Março ao 1o de Junho comlicença do govenio provincial, conservou-se fora do serviço da faculdadeate o de. Julho, ofhciando logo que expirou a licença, que estava doente.Alem destas alterações ainda outras tiverãò lugar, ja por impedimentodos lentes designados, e já finalmente por se ter apresentado, com o encer-rarnento das câmaras, um dos lentes deputado, o Dr. Villela TavaresDe 21 a V\ de Setembro foi a 2' cadeira do 4o anno regida peio Dr.larqumio, por ter dado parte dc doente o Dr. Pinto Júnior. De 9 de Setembroa y de Outubro, em que esteve no gozo de uma licença o Dr. Portella, foi a 2' ca-deira do 1° anno regida pelo Dr. Bandeira Filho, e finalmente, apresentando-seo ur. Villela em 23 de Setembro, assumio a regência de sua cadeiraOs Drs. Bandeira de Mello e José Bento, que como o Dr. Villela estiverão nacorte, mao voltarão á faculdade; o 1 ° por ter obtido a sua jubilação, por decretode o de Outubro, e o 2o por doente ao principio, e depois por ter sido empre-
gado em commissão do governo.

Terminados os trabalhos das aulas em 15 de Outubro, e reunida a congré-
gação em 22 cio mesmo, foi ahi deliberado, que começassem os actos no dia 24ficando esse serviço assim distribuído: '

•*,: b .t?r

'10,ANNO.'-

Drs. Paula Baptista, Figueiredo, e Nascimento Portella.
: ' O

2o ANNO.
/ 1

\

Drs. Villela Tavares, Silveira de Souza, e Aprigio Guimarães.

3° ANNO.

Drs. Loureiro, Aguiar, e Tarquinio.
«"tf--* o'-s

4° ANNO.
."JfTJJti

Drs. Braz, Bandeira Filho, e Pinto Júnior.

%u

'¦'a ¦'' ' <^ H ' -** «:•; írr * '. S 1 ii
íaÍP

> . i J .V

mim

r,0
5o ANNO. fi ii'i-1 í

Drs. Autran, Baptista, e Pereira do Rego. E> AM

A falta de dous lentes cathedraticos, e a vaga de um dos lugares de substitutos
fizerão com que a congregação tomasse o alvitre de ficar o quinto anno com tresexaminadores; alvitre que em circumstancias idênticas já fôrá tomado em umdos annos precedentes.
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O quadro dos actos feitos em cada um dos cinco annos, comparado como dos
itriculadçsé0.segnjnl$;)Jfm,. oíl opj • fi-itn7ab itóHb :iwb8 ty *«<«matric
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, s Matriculárão-se. . .
Fizerãoacto. . . .
Approvados plenamente.
-^•7*7 ¦<*** j 'ifWlT

Simplesmente.. / ¦,. .„

i.#ÀNNO.

Keprova,qos
«•.m* ri* <• s

%,7 .77* ¦--

Perderão o anno. . .
I>ei-iár^í,4ev:faíer acto
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' 7  *
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2" ANNO.

Matriculárão-se. . .- .
Fizerãoacto. t\ . . .
Approvados plenamente .
Approvados simplesraenje.
He-provaâps:;; |3^r

" , 7 ' • -. :

Deixou de fazer acto. . .

>" • 7 7 1 'i*3,í?'

Matriculárão-se. . . 1
Fizerão acto. . . . 7.
Approvados plenamente. .
Approvados simplesmente.
Reprovados. .7 V ,.7.

Perderão o anno. ¦. . .
Deixarão de fazer acto. .

3o ANNO.

4o ANNO.
;u
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Deixarão de fazer acto í -''.r
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Os quaes fizerão acto e sahírão approvados plenamente, sendo-lhes conferido
o gráo de bacharel no dia 9 de Dezembro.

.»¦. .

' '1**1 V T..... ...... t
r '¦ '. tfj • , • . • -A - r •- ¦

lnscrevêráo-se para defender theses os bacharéis Antônio de Vasconcellos
Menezes de Drummond, Joaquim José de Campos, e Jacintho Pereira do Rego.

O primeiro e segundo defendêrão-as, aquelle no dia 7 e 8 de Junho, e sen-
do approvado, foi-lhe conferido o gráo no dia 24 do mesmo, e este nos dias 12 e
13 de Julho, recebendo o gráo, por também ter sido approvado, no dia 28 de
Julho. (if»j r)\ wifftw ^ Qf> g ftlfoof! [] ":; ":l ^b;>h»lMÍ|wJBit f^ii^l >o5^

Quanto* ao terceiro, desistio depois de inscripto.
Dous concursos tiverãoiugar na faculdade^ ò ptimeiro para preencher a vaga

deixada pelo Dr. Silveira que de substituto passará a cathedtatico, e õlslegündo
para provimento da cadeira de inglez, do curso preparatório, vaga pelo falleci-
mento do proprietário o bacharel Leonardo Augusto Ferreira Lima. Para o Io
inscrevèrão-se os Drs. Manoel Moreira Guerra, Francisco Pinto Pessoa, Francisco
de Paula Salles, Fètippié Nery Collaço e João Alfredo Corrêa de Oliveira e An-
drade, mas só entrarão em provas e julgamento, es tres primeiros; os dous ul-
timos retirárão-se!. O processo começou em 16 de Abril, sendo que somente
fora proposto o Dr. Guerra, e como quer que, por occasião do julgamento se sus-
citassem duvidas; levadas estas pela direçtoria interina ao conhecimento do go-
verno, mandou proceder este á nova votação, que teve lugar em 7 de Dezembro.
O segundo concurso da cadeira de inglez teve lugar a 19 de Junho. Para elle insere-
vêrão-se apenas os bacharéis Hermillo Duperrou, e Jacintho Pereira do Rego,
nenhum dos quaes sendo proposto, foi por aviso de 10 de Julho mandado pôr
novamente a concurso a cadeira, o que assim teve lugar por edital*de 12 de
Agosto. ,

A jubilação do conselheiro Bandeira de Mello, deu accesso ao substituto mais
antigo Dr. Manoel do Nascimento Machado Portella, que foi nomeado lente
proprietário por decreto de 23 de Outubro, e tomou posse a 15 de Novembro.

Fallecendo em 3 de Novembro o bedel João Baptista de Souza Rangel, foi pela
direçtoria nomeado interinamente para substitui-lo Manoel Bruno Alves do
Couto, continuo que era desta faculdade; e para o lugar deste Joaquim José Fer-
reira de Almeida.

As aulas preparatórias funecionárão regularmente durante o anno, havendo
matriculados em ^*

Latim. .
Franeez *
Inglez. .
Philosophia . . . .
Geometria. . . . .
Geographia e Historia. .
Rhetorica. ... .

<

- *i

'vi, aA-A*;1
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¦'¦ A-A a'aj:

• ' . "A.'"A

• -• .

A bibliotheca acha-se provida de mais alguns livros e estantes.
I. 2
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Taes são os factos mais notáveis occorridos nesta faculdade durante o anno
findo de 1861, e que tenho a honra de levar ao conhecimento do governo impe-
rial, em cumprimento do artigo 13 dos estatutos. .•»#

5 ' 
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Deos guarde a V. Ex. hv.
«

* 
'.f\

í 1:

Secretaria da faculdade de direito do Recife, 3 de Fevereiro de 18623
i , I 11 11,

1

Illm. e Exm. Sr, conselheiro José lldefonso de Souza Ramos,
Ministro e secretario de estado dos negócios do Império. :t

jr * i íi
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O director
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Visconde de Camaragibe.
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MEMÓRIA HISTORICO-ACADEMICA

APRESENTADA.

Á FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE
NO ANNO DE 1862

PELO

Dr. JOÃO CAPISTRANO RANDEIRA DE MELLO FILHO.

wfom.

Em desempenho da honrosa missão que me incumbistes, venho apresentar-
vos a Memória Histórica Acadêmica dos acontecimentos notáveis do anno
findo.

Tenho consciência de não haver correspondido ás vossas intenções; alenta-
me porém a esperança de que, em'vista da fraqueza do seu autor, relevareis
as imperfeições deste escripto.

O anno lectivo que findou não foi assignalado por algum desses factos
extraordinários, que o possão fazer lembrado nos annaes acadêmicos.

Registrarei somente por amor á fidelidade histórica um pequeno distúrbio
havido em dias de Julho entre alguns estudantes do Io e do 2o anno, distúrbio
que felizmente foi logo reprimido e que não teve maiores conseqüências por
distinguir-se em geral a nossa mocidade pelos seus princípios de ordem e su-
bordinação.

Trabalhos do curso de preparatórios.

Tiverão lugar os exames preparatórios nas épocas determinadas pelos esta-
tutos, isto é, nos mezes de Fevereiro, Março e Novembro.

O numero destes exames por matérias e grãos de approvacão consta do&
quadros seguintes:

I. 2
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QUADRO DOS EXAMES PREPARATÓRIOS EM FEVEREIRO E MARÇO DE 1861.

Fizerão-se 703 exames.

Plenamente .
Simplesmente
Reprovados .

Plenamente .
Simplesmente
Reprovados .

latim. Francês. Inglex.
19 34 23
50 55 64
38 31 21,

107 120 108

>hilosophia. Rhetorica. Geometria,

22 25 17
27 45 60
14 23 31

63 93 108

Plenamente. .
Simplesmente.
Reprovados. .

Geographia.
14
52
38

104

Plenamente
Simplesmente
Reprovados.

Total.
154
353
196

'vy VY
,?.'-'¦: r''

QUADRO DOS EXAMES PREPARATÓRIOS EM NOVEMBRO DE 1861.

Fizerão-se 473 exames.

Plenamente V
Simplesmente
Reprovados .

;V'y--y:y-/,4;

Plenamente .
Simplesmente
Reprovados .

*

.

,,.. - -,V

*5
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Latim. Francez. Inglez,
F 21 16 12

23 '26 24*
15 30 31

59 72 N67

Philosophia. Rhetorica. Geometria

24 11 6
18 18 25
47 26 33,

¦MMwannwM ^Km*mWmmmWmmmmt mhmmmmwhmh
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89 55 64
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Plenamente. .
Simplesmente.
Reprovados. .

Geographia.

7
24
36

67
Total.

Plenamente 97
Simplesmente. ..158
Reprovados 218

Attendendo ao resultado destes exames e principalmente ao dos do mez
de Novembro, notareis que é considerável, em relação aos annos anteriores,
o numero das reprovações e approvações simples.

E- que, com effeito, tem desappareciclo, e tenhamos fé que desapparecerá
completamente a bonhomia de outros tempos sobre exames preparatórios.

Não supponhais porém que ha demasiado rigor da parte dos examinadores,
e que estes pretendao fazer professores de línguas e de sciencias aos aspirantes
á faculdade de direito.

Aquelle resultado accusa defeitos no nosso ensino secundário, defeitos pro-
venientes, hão dos professores geralmente dedicados aos seus deveres. mas
somente das disposições do regulamento relativas a exames preparatórios.

Acha-se alli prefixado o prazo de dous annos, dentro do qual devem ser
feitos os exames praparatorios, sob pena de não serem considerados validos.

Isto dá lugar a que sejão, atropellados os estudos, e a que mal os tenhão
acabado, apressem-se os alumnos a requerer os exames, pelo temor de verem
chegar o prazo fatal em que são estes reputados nullos; accrescendo ainda a
difficuldade de serem chamados a exames, difficuldade que é um dos males
chronicos deste estabelecimento, e que, data dos tempos de Olinda.

E' verdade que o pensamento do legislador não foi obrigar o-alumno a
estudar os preparatórios dentro de dous annos. Mas o que é certo e o que a
pratica denuncia, é que os alumnos por causa do temor que já vos indiquei,
apresentão-se at exame, apenas terminão o estudo de qualquer das matérias,
vendo-se depois forçados para não perderem o exame e terem de repeti-lo, a
estudarem mal e apressadamente as outras disciplinas, a cujo exame concorrem
logo. ; w-

Provém dahi os máos exames em geral, e como corollario as reprovações
em grande escala.

Julgo, pois, que é necessário, a sé querer dar valor aos preparatórios, ou
acabar com aquelle prazo, ou então amplia-lo a cinco annos.

Conviria pelo menos, a subsistir o prazo de dous annos, que se desse pre-
ferencia no chamamento a exames aquelles que já tivessem feito maior nu-
mero delles.'' :h't1^' <ll::) ']* ' •!, .

Era uma medida justa e que firmaria uma regra, tendente a acabar com
as queixas continuadas que ha pela preferencia obtida pelos empenhos para
se ser chamado a exame.

I. 2
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Igualmente, parece-me conveniente para melhor regularidade dos estudos
« serviço dos exames, que se determine que certos d'entre elles precedao a
outros; por exemplo, os exames de línguas aos de sciencias.

Evitar-se-hia deste modo, o que suecede freqüentemente, ser examinado
em philosophia .e rhetorica quem ainda não prestou exames de latim e Irancez.

A commissão de exames foi composta em Novembro dos Srs. Drs. José boares
de Azevedo, Antônio Herculano de Souza Bandeira e José Lourenço Meira de
Vasconcellos: dos quaes os dous últimos alternarão entre si.

Forão examinadores os professores do curso de preparatórios, sendo algumas
vezes, por causa da falta ou ausência de alguns delles, convidadas a examinar

pessoas estranhas aquelle curso.
Só a necessidade urgente pode justificar este procedimento.
Acidentalmente chamados, quasi sempre interessados pelos examinandos

vu por havè-los leccionado em collegios ou aulas particulares, ou por serem
seus protectores, taes pessoas não offerecem as garantias necessárias de im-

parciaes julgadores, e rompem de ordinário a coherencia que procurao manter
nos julgamentos os professores do curso, i

Avançando isto, não estou distante do pensamento dos nossos estatutos, que
prohibem o ensino particular aos professores do curso de preparatórios, sem
duvida entre outras razões por considera-los suspeitos para examinarem dis-
cipulos de quem recebem uma pensão.

A commissão de exames em Novembro não foi composta de lentes da facul-
dade. Citando este facto não émeu propósito dirigir uma censura; pelo con-
trario, louvo á directoria desta faculdade por ter reconhecido que a retirada
de dous lentes para os exames preparatórios, ao tempo dos actos acadêmicos,
trazia prejuízo ao serviço da faculdade sem ganho dos exames preparatórios,
que forão feitos na melhor ordem em Novembro.

Neste ponto julgo antecipar-vos, consignando louvores ao zelo da commissão
julgadora em Novembro.

Poucas queixas apparecêrão pelo chamamento a exames e o resultado destes
demonstra o escrúpulo com que aquella commissão procedeu.

Houve em 19 de Junho o concurso para cadeira de inglez, vaga pelo falle-
cimento do bacharel Leonardo Augusto Ferreira Lima.

Para elle inscrevêrão-se os bacharéis Hermillo Duerron e Jacintho Pereira
do Rego, nenhum dos quaes, sendo proposto, ordenou o governo imperial por
aviso de 10 de Julho, que se procedesse a-novo concurso, cujo prazo de 6
mezes foi marcado por edital de 12 de Agosto.

Repito mais uma vez o que tem feito sentir os nossos collegas nas suas ante-
riores memórias.

Os professores do curso de preparatórios, dignos pela natureza de suas
funeções e importância das doutrinas que ensinão, vencem mesquinhos
ordenados.

Só uma verdadeira dedicação ao magistério pôde subsistir com 1:600$
annualmente!

Façamos votos para que sejão attendidas as suas representações por vezes
endereçadas ao poder competente.

I. 2
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Nem ha razão para essa inexorável economia quanto ás despezas das facul-
dades de direito e cursos de preparatórios. #

Consultando o orçamento da receitai despeza do Império para o exercicio
de 1862—1863, vé-se que a receita proveniente somente das matrículas, afora
os emolumentos de certidões e cartas de bacharéis, é orçada em 8(j:880#
Esta quantia a não querer o Estado, na phrase do nosso collega autor
da memória de 1860, fazer das faculdades uma espécie de alfândega em bene-
ficio do fisco, é suíliciente para que sejão devidamente retribuídos aquelles
professores, que além disto têm por si a disposição do art. 58 dos estatutos,
que lhes concede as mesmas vantagens dos professores do collegio de Pedro II,
que vencem aliás quasi o duplo do ordenado daquelles. I

Algumas considerações desejava apresentar-vos acerca do methodo por quesão feitos os exames preparatórios; refiro-me ás turmas de 12 estudantes, ás
provas escriptas, e á solermissíma commissão de cinco julgadores para um
exame. ,

Não devo porém fatigar-vos, repetindo o que cabalmente disserão a este
respeito os nossos collegas, autores das memórias de 1859 e 1860.

Adopto inteiramente as suas idéas e reclamo para ellas a attenção do
governo imperial.

A experiência de oito annos é bastante para justificar a reforma daquelle
methodo, sobre a bondade do qual não ha talvez duas opiniões.

Trabalhos da faculdade.

Abrirão-se as aulas da faculdade no dia fixado pelos estatutos, tendo sido
na congregação de Io Março distribuídas as cadeiras pela forma seguinte: '
... ¦•,<:_ '-:•¦

Io ANNO.

Primeira cadeira o Sr. Dr. Figueiredo.
Segunda cadeira o Sr. conselheiro José Rento.

2° ANNO.
/

Primeira cadeira o Sr. Dr. Tarquinio, na falta do lente cathedratico o
Sr. Dr. Silveira de Souza que se achava em commissão do governoimperial presidindo a provincia do Maranhão.

Segunda cadeira o Sr. Di*. Villela Tavares.

'* *" 
t ^5

i'...-Vf''v.

3° ANNO.

Primeira cadeira o Sr. Dr. Loureiro.
Segunda cadeira o Sr. Dr. Aguiar,

1. 2
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4°i ANNO.
» .

m

Primeira cadeira o Sr. Dr. Braz. "..„..
Secunda cadeira o Sr. conselheiro Bandeira de Mello.

5° ANNO.

Primeira cadeira o Sr. conselheiro Paula Baptista.
Segunda cadeira o Sr. conselheiro Aulran.
Terceira cadeira o Sr. Dr. Pereira do Rego.

Esta designação foi logo depois alterada por se terem retirado para a corte
como deputados á assembléa geral os Srs. Drs. Bandeira de Mello, V.llela e

° 
Ao primeiro substituio o Sr. Dr. Pinto Júnior, ao segundo o Sr. Dr Aprigio

Guimarães, e ao terceiro o Sr. Dr. Loureiro que ficou ac cumulandc» a te

12 de Junho, data em (que se apresentou o Sr. Dr. Portella, então ausente
como membro da assemuléa provincial. .

Estava nesse mesmo tempo no gozo de uma licença do governo provincial
o Sr. Dr. Bandeira Filho. .', . ,. ,

Além destas alterações, derão-se algumas outras |a por impedimento dos

Srs. Drs. Pinto Júnior e Portella, e já por se terem apresentado os Srs. Drs.
Silveira de Souza e Villela Tavares. E assim, em 19 de Julho assumio a
regência de sua cadeira o Sr. Dr. Silveira de Souza, que se havendo apre-
sentado em 15 de Junho, estava com parte de doente. _ «

De 9 de Setembro em diante regeu a segunda cadeira do primeiro anno
o Sr. Dr. x^andeira Filho, no impedimento do Sr. Dr. Portella, que esteve no
ffozo de uma licença concedida pela presidência da província.

De 21 a 24 de Setembro, estando com parte de doente o br. Dr. Fmto
Júnior, regeu no. seu impedimento a segunda cadeira do quarto anno o
Sr! Dr. Tarquinio. - . , e \\a

Finalmente, de volta dos trabalhos legislativos, apresentou-se o br. Ui.
Villela Tavares, e tomou conta de sua cadeira em 23 de Setembro.

Os Srs conselheiros Bandeira de Mello e José Bento, encerrados os traba-
lhos da câmara dos senhores deputados, não voltarão á faculdade; o primeiro
por ter obtido a sua jubilação por decreto de 5 de Outubro, e o segundo, a

principio por doente e depois por haver o governo imperial julgado dever
aproveitar melhor os seus serviços na commissão de presidente da província
de Minas-Geráes. ;

Não tendo havido no anno passado, como em alguns annos anteriores,
muitas accumulacões (somente houve uma e por pouco tempo) nem fre.

quentes mudanças de lentes, o methodo de ensino, e a uniformidade da
doutrina não soffreu sensivelmente na nossa faculdade.

Entretanto a permanência dos lentes nas suas respectivas cadeiras ainda
não é a desejável. Sendo o magistério uma profissão que requer eátudoatu-
rado e sem intermittencia, são senipre em damno do aperfeiçoamento do
ensino as commissões continuas em que vivem distrahidos alguns lentes.

i. A
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Perdendo o amor ao professorado e acclimando-se nas regiões elevadasda política e da administração, alguns de entre elles ou acabão por deixaro magistério ou continuão a professa-lo sem dedicação, e mergulhados naesperança de volverem aos hábitos que contrahirão.
E como é doce ceder a.um habito, elles folgão com a primeira oceasiâo

quo se lhes offerece de largarem as suas cadeiras.
O ensino soffrc, o paiz perde quasi sempre um excellente professor, e asciencia um cultor que seria muito desvellado se não desertasse dos seusarraiaes.

¦¦:¦"¦*'¦Exprimindo-me deste modo, não intenciono culpar áquelles collegas queassim procedem. Bem longe disto, acho-lhes muita razão no seu procedi-mento. s
O talento inspira de ordinário a necessidade de gloria, quer ás eminênciassociaes, e não é possivel que estas não sejão ambicionadas por áquelles a

quem a natureza deu os meios de obtê-las.
Essa attracção será sempre mais forte do que a lei, principalmente quando,como actualmente entre nós carece o magistério de consideração e impor-tancia.
Ahi estão os nossos estatutos e os constantes avisos do governo (entre estesum relativo á mudança de horas das aulas) para attestarem essa falta de con-sideração e prestigio a que com pezar alludo.
Ainda mais, os mesquinhos vencimentos que percebemos, inferiores aos

dos empregados de segunda ordem das secretarias de estado, a igualdade queestabeleceu a lei entre nós e os bedéis, sujeitando-nos como estes a ponto, efazendo-nos subir ás nossas cadeiras açoutados pela severidade da pena de
perda da gratificação e.... tudo isto não pôde crear amor, apego ao professo-rado, a quem, cheio de seiva inteilectual, deve resignar-se a essa curvatura
de todos os dias sobre os livros, a aprofundar «áridas e espinhosas questõesde direito, e rodeado de privações, de necessidades a arrostar a reponsabi-
lidade moral, o desgosto mesmo de reprovar a estudantes. i

Paro neste ponto, porque o muito que teria a dizer-vos sobre elle exce-deria os limites a que fito circumscrever-me neste trabalho.
yy

Forão adoptados os mesmos programmas de ensino e compêndios do anno
anterior, á excepção do de direito natural, que foi substituído, sob propostado respectivo lente, pelo compêndio do Sr. conselheiro Autran.

Ainda no anno transado algumas matérias que fazem parte do curso, não
forão explicadas por falta de tempo, apezar da rigorosa assiduidade dos lentes.

O direito das gentes, a diplomacia, e o direito publico, têm, ha muitos
annos, deixado de ser ensinados nesta faculdade, com grave prejuízo dos quese destinão ás carreiras que demandão áquelles estudos.

A organisação do npsso curso não permitte absolutamente que no espaço
de 7 mezes, intercalados os dias dispendidos em concursos e defesas de the-
ses, sejão ensinadas aquellas matérias por maior que seja a vontade do lente.

Isto me leva a lembrar-vos a constituição da nossa faculdade em differentes
cursos, já de cinco annos, já de tres, já de dous, separando-se ao mesmo

7' 7':¦
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dCOct 
modo as habilitações corresponderia» aos variados misteres'da socie-

dade sem o sacrifício desnecessário do tempo. aM.n<1ílifl P flue em&&& SKffiS ?55§S "v
Is Zente na alteração do nome do nosso estabclçmmento.

m nreencher á vasa deixada pelo Sr. Dr. João Silveira de Souza, que de

0lnlteSAol'nUimo não sc apresentou ás provas, c o penúltimo retirou-se
Destes o uiimu u*u areuido oelosoutrosconcurrentes.

quando tocava-lhe a vez de arguir e sei argumu f(W,;n0U 
em24 do

O nroeèssb do concurso começou em 16 de Abnl, e tu minou em-i uu

mi_f_f tódo unicamente apresentado ao governo .mpenal o Sr. Dr.

* "Síeívlda 
IlÉa peto Sr. conselheiro Paula Baptista, por oceasiao

íninkSto do concurso, entendeu o governo, ouvido o conselho dc

EstX, o*tar que se rectiiicasse a votaçãS sobre os cand.datos cxclu.dos

\Sendo-se em sessão da congregação de 7 de ÜgM^jg
tificação forão ainda uma vez excluídos os Srs. Drs. Pinto Pessoa e 1 aula
Q*ll_« a_._ps.endo mais dous votos a favor desta exclusão.

Em IgSeM da jubilação obtida pelo Sr. conselheiro Bandcra de J e lo,

nassou aTnte cathedrilico, por decreto de 23 de Outubro o ente substituto-

E antigo o Sr. Dr. Manoel do Nascimento Machado Portella, que tomou
nn^p pm 15 de Novembro.P 

Siste pois uma vaga de lente substituto, que foi posta a concurso por
edital de 7 de Dezembro, e para a qual ainda ninguém se acha inscripto.

Inscrevêrão-se durante o anno findo para defender theses os bacharéis An-

tonio de Vasconcellos Menezes Drummond, Joaquim José de Campos e Jacintno

(fnrimeiro^o segundo fizerão as suas provas, aquelle nos dias 7 e 8 de

Junho recebendo o fráo de doutor no dia 24 do mesmo mez, e este nos dias
12 e 13 de Julho, tomando o gráo a 28 do referido mez. < mm

O ultimo, porém, depois de apresentadas as theses e approvadas, tez de-

SÍS£to 
aqui a idéa já lembrada na memória de 1>59> de dever concor-

rer toda a congregação á approvação do doutorando, ainda quando continue
este a ser arguido por sete lentes. y^y^vty ;

Dá-se assim maior realce e apreço a esse ultimo grão acadêmico, que
•¦',':' -'"'i

..'Y:
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sendo exigido por lei unicamente para os que se consagrão ao magistério,
deve ser justamente conferido ao talento e merecimento.

Fallecendo em 3 de Novembro o bedel João Baptista de Souza Rangel, foi
pela directoria nomeado interinamente para substitui-lo os continuo Manoel
Bruno Alves do Couto, e para o lugar deste, Joaquim José Ferreira de Al-
meida.

«

Encerradas as aulas da faculdade em 15 de Outubro, e reunida a congre-
gação em 22 do mesmo mez, deliberou esta que começassem os actos no dia
24, compondo-se as bancas com o numero de lentes exigidos pelos estatutos,
á excepção da do 5o anno, que devendo ser de 4 lentes, só pode ser consti-
tuida com tres.

A ausência de dous lentes cathedratieos e a vaga de um substituto autori-
sárão o alvitre tomado pela congregação, que em circumstancias idênticas do
mesmo modo resolveu em alguns annos precedentes,

Ainda assim ficaria a banca do Io anno organisada com dous lentes, a nao
ser a boa vontade do nosso collega o Sr. conselheiro Paula Baptista, que se
prestou a accumulação dos actos do Io anno com os de sua cadeira do
5° anno.

Devendo contar-se como facto ordinário, com as ausências e faltas de alguns
lentes, ao tempo dos actos, ha razão para continuar a insistir se pela alteração
do regulamento complementar, na parte em que requer dous lentes da facui-
dade para compor a commissão julgadora dos exames preparatórios.

Para manter-se esta commissão de 5 membros, que é a expressão do requinte
de desconfiança injusta para com os professores do curso de preparatórios, sa-
crifica-se sempre a disciplina da faculdade, compondo-se as bancas de dous
lentes, e como conseqüência, deixando os estudantes de serem examinadçs em
uma das matérias do anno, ou na dissertação que nos tres últimos annos do
curso devem apresentar por oceasião do acto.

Continuão na fórma dos estatutos a serem os actos do Io e do 2o anno feitos
por turmas de 4 estudantes, que aliás não tirão o mesmo ponto para exame.

Não posso atinar com a vantagem de um systema que prende nos seus assen-
tos durante quasi tres horas seguidas os examinandos e os examinadores, em uma
época do anno em que a estação é a mais calmosa. O cansaço de todos oceasionão
irresistivelmente a diminuição da duração do exame e por conseguinte concorre
para facilitar as provas de aproveitamento.

O quadro dos estudantes matriculados, que forão approvados, reprovados,
e que perderão o anno é o seguinte:

1.° ANNO.

Matriculárão-se . + \. . _
Approvados plenamente. .
Approvados simplesmente .
Reprovados . < ¦
Perderão o anno. . •
Nãofizerão ácto . . .

l. 2

. ¦ ¦>

70
24
25
2®

5
;'!:

127

i ÍE' 2y<2:
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2.° ANNO.
t f-

Matriculárao-se^ . * . ? •
Approvados plenamente. . .
Approvados simplesmente . .
Reprovados 
Não'fez acto . . ? . • •

94
.¦

45
40

8
1

3° ANNO.
tv

* Matriculárão-se. .t . . .
Approvados plenamente .*
Approvados simplesmente .

i.. Reprovado . . . • •
Perderão o anno. Mi . «•
Não íizerão acto. . ¦*** • ..*,

; s : 72 ím'. . . .

«í

15
1-
*

h

'*» :• i ! r r% : t. i I s'
,. i

4° ANNO.

Matriculárão-se. . . . .
Approvados plenamente .
Approvados sisplesmente.',í1, Não fizerão acto. . . X

68
54
9

_5 I ! . '

5° ANNO.

Matriculárão-se . . 4 ? ;.
i Approvados plenamente .

i i 107
107

¦>¦? ti
).-í 

¦ i

*. Conforme tereis notado não houve nos annos inferiores do curso muita bemg-
nidade. O grande numero de alumnos naquelles annos explica muito natural-
mente esse pouco de rigor que houve, deentre muitos combatentes alguns havião;
defraquear.-^; i X' ; '.#íiè v'--,: ¦ >'•'¦ -¦* ^'P lf

Concorre também para isto o nenhum incentivo que encontra para o estudo
a nossa mocidade. aliás rica de talento. -X X m - ^ ;^ ;

Com effeito. não temos prêmios para os estudantes que se distinguirem, nao
conferimos outra recompensa ao mérito e applicação senão a commurn appro-
vação plena. X

Esta mesma que poderia ter algum apreço para os estudantes do ultimo anno
do curso, visto ser a única que tem de figurar na carta de bacharel, deixou de
tê-lo desde que por estylo consueludinario firmou-se o direito de havê-la,
quaesquer que sejão as provas que se tenha dado de aproveitamento.

Nascera dahi o desanimo para o estudo, e o abandono da aridez da jurispru-
dencia para os amenos campos da litteratura; causa principal das victimas
acadêmicas, isto é, das reprovações. ' ' .

Entretanto, não obstante tudo, .muito faz está mocidade, que, dotada geral-
mente de fervor religioso sustenta, por meio de algumas associações e de es-
criptos pela imprensa, as eternas verdades do christianismo e pugna pela diífusão
das boas doutrirôas. '

í. 2



á_
%

¦¦¦.-¦ 
'..'..- ¦¦ ¦.*.

- 17
... ¦¦ ¦

Ahi existem para comprovar o que vos digo, entre c%s primeiras, a Confraria
do Born-Conselho, o Instituto Pio liíterariaeo Athenéo Pernambucano, e en- .
tre os segundos, o periódico lidador Acadêmico, jornal scientifico e religioso,
cujoredaelor principal, o estudante Joaquim Guennesda Silva Mello, merece
encomios e animação de todos aquelles, que amão a propagação dasverdadeiraá
idéas e que prezão o talento e o estudo. * '

* 1 1 Oi

A collação do gráo de bacharel eíTectuou-se em 9 de Dezembroa 107 alumnos
que concluirão o curso.

A este acto, .seguio-se um solemne Te Deurn, mandado celebrar pelos bacha-
relandos, e a que assistirão os lentes e as mais gradas pessoas da provincia.

Felizmente no acto da collação do gráo e por oceasião do discurso que deve
recitar um dos bacharelandos, não tivemos a lamentar, como nos dous annos
precedentes, as explosões de desabafo, que o antagonismo entre lentes e estu-
dantes faz apparecerda parle destes últimos.

O acto foi feito com gravidade, e o discurso do bacharelando, pareceu-me,
interpretou fielmante os votos de gratidão e estima que devem ligar os disci-
pulos aos mestres. i J ¦• .«'

Não posso prescindir de neste ponto reclamar por uma modificação no for-
mulario adoptado actualmente para a collação do gráo de bacharel.

A simples exposição do formulário antigo, e do actual, dar-vos-ha bem a
conhecer a desvantagem e inconvenientes deste ultimo.

Outr'ora pelos antigos estatutos, logo depois de terminado o exame do 5o anno,
era o gráo conferido ao bacharelando. Este fazia-se acompanhar de seus parentes
e amigos, ornava o salão de honra da faculdade a expensas suas, e proferia
naquellaaccasião um discurso de agradecimento aos seus lentes. Sendo o acto
singular, tornava-se por isso mesmo mais solemne para o bacharelando.

Não me lembra que naquelles tempos registrasse a faculdade nos seus annaes
algum desaguisado proveniente deste systema.

Se algum houve era fácil evita-lo, sujeitando (do'que não cogitarão os antigos
estatutos) a previa censura do presidente do acto, o discurso do bacharelando,
causa geradora de taes desaguisados. y y^^ v- -

Hoje pela reforma, isto é, pelos estatutos que vigorão desde 1855, quiz-se
tornar o acto mais solemne, mais pomposo, retendo-se para isto os bachare-
iandos por eàpaço de quasi dous mezes nesta cidade á espera de que se ultimem
todos os actos do 5o anno para lhes ser conferido simultaneamente o gráo.

Marcado este dia, e reunidos os bacharelandos em uma sala acanhada, que
nao comporta o numero de estudantes e convidados que para alli affluem, re-
cebem o gráo, que lhes é conferido depois de se prçceder a três chamadas, que
só tem por effeito triplicar o numero já avultado de bacharelandos. Estas cha-
rnadas, cumpre dizê-lo, são para verificação de presença, para # juramento, e
para a collação. $tíy ¦¦.:. ,,.¦¦--

Terminada esta ultima dos novos bacharéis, es-
colhido pelos seus collegas, um discurso, que de ordinário, traduz o despeito de
um pequeno numero, que ferido petos raios da acadêmica, aguarda

i. 2
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este ensejo para expandir os se», 
^fM^fSSÃ f£23do presidente do acto, este discurso, ja de antemão lido puamei o' *

ao orador o triumpho na caballa infrene que para tal lugai soeijam «™ '
ao orauui u um 

^ .... nr0voca orotestos no acto da collaçao, acompa-

tór^SSffjSSEBK caracter dos seus autores e queso

tm&S^àSSde qne a todos envolve, e ,ue ncu.ral.sa de alguma

80 
tt Í2£m£Í"stfemt^ambas as faculdades de direito c ainda no
O que poi vezes se icm ™u" 

altamente contra o modo actual da collaçao
SStóiito^iíSfe wsisto-A nossa **
dade e força moral ahi estão envolvidas.

Í KíhlinthPoa da faculdade foi este anno provida de mais alguns livros.

a\ní\» na hihlinthpca devão ser comprados de preterencia.
SenloaS^iSS* revistas judiciarias estrangeiras e do paiz
^vSewe dermos perder a esperança de obtê-las, quando nos tem sido

impossível c—r aTeZsa das coUeccões de leis do paiz e dos relatonos dos

dTvSrministelos, apezar dos reiterados pedidos que delles se tem fe.to.

A hibliotheca a faculdade, e o collegio das artes continuão ainda em edifi-

ri^SSquralém Ae pessimamente situados, não têm as accommoda-

çSspeSis ém ordemPa manter-se o silencio e a drscplma que devem

r1lemn^t';reb" m conheccis estes edifícios, e que atravessais dia-

rÊm sob ardente 2alma o saharah do hospicio; mas sim para invocar a

irnçtrogovemo imperial, pelaqual imploramos desde que fo.remov.da a

faculdade de Olinda para o Recife. -

Taes são as oceurrencias e considerações que, em obediência á vossa reso-

lucão iulguei dever expor-vos. . * mm
Conto como disse em principio, com a vossa indulgência para este tra-

baA°outrem 
mais habilitado tocará a tarefa de apresentar-vos a memória histo-

rica acadêmica do corrente anno. # . ¦.,. .
Tereis então uma indemnisação completa. Esta satisfará a vos e a mim, que,

sendo o primeiro a reconhecer as immensas lacunas deste escripto, sinto qu,e ti-
vesseis sido tão mal inspirados na vossa escolha.

Recife, Io de Março de 1862. ¦
í¦;. .;• í MS '. ...!.;.'. -¦¦..'¦ • • ¦ '

Dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho.
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MEMÓRIA HISTORIGO-AGADEMIGA íi
*

íl

APRESENTADA

A I AylJlkíPApSB » DItiM A U ww m IrADwll
HO ANNO DE 1883

PELO

DR. FRANCISCO JUSTINO GONÇALVES D'ANDRADE

Donnez-moi Tinstruction publique pendant un siécle, et j*

Leibnitz.
changerai le monde.

r* sy
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Os factos pouco variados que deparao as evoluções annuaes das faculdades
juridicas não proporcionão narrativas onde de visar o progresso, ou estaciona-
mento das sciencias de direito. Resenha breve e singela constitue as memo-
rias destes estabelecimentos de instrucção superior. i

Dilatarem-a seus autores, a despeito da natureza do assumpto, parece
desconvir com a gravidade das corporações de que fazem parte.

Seja-me, porém, sequer licito inculcar—que esse volver de cada anno
deslisa, por ventura, éíosá serie, que vai prendendo e radicando no paiz prin-
cipios verdadeiros e salutares. Comprova-lo poderá quem, de espaço, ponderar
a excellencia e importância das sciencias ahi cultivadas. s f

As sãas doutrinas elevando-se da demonstração ao dogma, da certeza do ra-
ciocinio a certeza da autoridade, aviventão, convertendo em funda convicção,
a alta sabedoria e congruência das instituições políticas; firmão-as em ânimos
esclarecidos, campo único em que se consolidão e fructificão: gerão e des-
envolvem, estribando-o sobre as bases inconcussas do justo e honesto, o es-
pirito publico, que previne e atalha os commettimentos de interesses einteiitos
facciosos, corados com a geral conveniência: e insinuando nos costumes as
noções exaçtas da ordem moral e social, coopçrão efficazmente para o do-
minio das regras dia justiça é equidade nas relações dos cidadãos e do Estado.

A* elaboração scientifica dos princípios de direito succede azinha extensa
e legitiipo desenvolvimento. Porquanto intèrrogà-lo em suas fontes racionaek
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íheras da acção individual e social, tanto e como amanhei u

direito com individuação de suas ramificações ._

decretado: venha, pois, o assumpto principal.

Começarão os trabalhos da faculdade a 4 de Fevereiro com os exames de

prepaSs, que se protrahirã» até 31 de Março, na forma dos estatutos, ve-

xificando-se nesse periodo os seguintes resultados: .
:" 'A \ ' . 

;,;,. ,; A.,.-. yyy>y:f/-A .,y. íy
Latim.

¦¦j:.

K ~

mpiesmenie

Requererão exame .
Approvados plenamente
4 v;\; » su
Reprovados
Não comparecerão
Suspenderão o exame
Não forão chamados.

A A*

S'-\ '-

B

A i~

¦Aja

Requererão exame f; w
Approvados plenamente.

simplesmente.
Eeprovados . . • •
Tíão comparecerão . .

Francez.

156
20
76
23
10

1
26

156

132
37

U
\l r'i-, ••' - '.-( -'A '•'; K7

vSiy- m '94

KL
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?,• ••. '• •. a*. *T*
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Requererão exame ....... •• . . i • . « 136
Approvados plenamente. . . . .. . * . . ./ 25 *,

» . simplesmente . . . . • . . i_ ,» 63
Reprovados.  * | 35
Não comparecerão  . • . • ,8
Suspenderão o exame  5

,, (jeometriü.
i, ¦ - •. ¦

Requererão exame . . . . . .' ;i':;; . . Y' . 110 ¦-¦'•
Approvados plenamente. 

! . . . Y'. . . Y .! 43
simplesmente ... .'Y .'.:. 51

Reprovados \ .,•->.. " 21
Não comparecerão . . . * ¦"." . . ^ li\
Suspenderão o exame . - . k. v.._ .. ... 10
Não forão chamados. . . . . • . 6

Y — HO •
"¦ 

. |

Rhetorica. V
Requererão exame . . . ' . . . . . . . ] 122
Approvados plenamente. ... . . . .- ^g

simplesmente . v . ¦,. . . . • 62
Reprovados ... o/ -^.
Não comparecerão . . . . ... ^ • • • ^
Suspendeu o exame / . . . . . . • "¦"¦' 1
.. :..::Y-,¦ ^ 

' 
^ 

__ Jgg .

Philosophia. m^mH^MÁ^

Requererão exame ... . .. . . : . -. 89
Approvados plenamente. . . . . . . . • 2

simplesmente . r1^;;^ . . ... 43 .
.Reprovados . . . . .... • ^ ; • ^ •, ¦
Não comparecerão .... . .¦'^:^'^-:.^^-'\^:^'fy./
Suspenderão o exame. . . . . . . *i?:*. ">:V V%^"-, v,.J^.J,_
Não forão chamados. . . . . . . . * • . ^
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Requererão exame . . . s v • - • • 84
Approvados plenamente. . .... . . . ^ . 3

simplesmente . . v .r*lmi* .-. . -42-<
Reprovados . . . . ... -.¦>:, v;^.^^- ^:::: t^:; .^
Não comparecerão v ... . • . ? • . « * 7 '
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Approvados plenamente .
/,! simplesmente.
Reprovados. . . . .
Não comparecerão. . .
Suspenderão exame . .
Não forão chamados . .

• * .... 105

?í_ »<•_"#

•«

o

.-.

_r_ *

36 x
34
— 829

De Fevereiro ao ultimo de Março presidio aos exames o Ex- Sr. conselheiro
director Manoel Joaquim do Amaral Gurgel: assistirão na 

JP^Wm»
missarios o Sr. conselheiro Manoel Dias de Toledo , e Dr. João Theodoro Xa-
vier: servirão de examinadores os professores respectivos.

Em Novembro correrão os exames pelo teor que se segue:

Requererão exame . .
Approvados plenamente.
^ simplesmente
Reprovados . . . .
Não comparecerão . .
Suspendeu o exame . ,
Não forão chamados. .

Philosophia.

•\. V,

•

Requererão exame .
Approvados plenamente.

simplesmente
Reprovados . .
Não comparecerão. . .
Não forão chamados. V

Francez.

• .

*¦¦ s,

Requererão exame .
Approvados plenamente.

x> simplesmente
Reprovados . . . .
Não comparecerão .
Não forão chamados.

ínglez.

*¦¦•

XX.:

¦

yy-í

W»Ê*P%,ví'.--''

Requererão exame . ""¦.g

Approvados plenamente 0
>> simplesmente

^Reprovados .. f;l .
-pèmparecêrão :. ;

iSusperideü o exame,. • í'IÍoto forão chamados.
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j ,Rhetorica.
Requererão exame . • .* • . . \ V^.v* ••#¦ .
Approvados plenamente . . . . . . . 3

> simplesmente . # , • . • . 54
_Reprovados 25

Suspenderão o exame • . . . . • . . . 19
Não foi chamado ..•....*. 1

Geometria.
Requererão exame . . . ... .... .
Approvados plenamente. r ....,• . . 15

x> simplesmente . . #, . • • • • 39
Reprovados . . * • . . • . • . . . 9
Nao comparecerão . . ... .* . . . . 26
Suspenderão o exame . . . . . . . I. 9
Não forão chamados . . , .... . 20

Historia.
, ,.é $ ,'.f ' ¦'" , ¦¦¦ £- 5?

Requererão exame . . . . :. . . . . . ./
Approvados plenamente. . . . . . . • • 9

* simplesmente . . . . .) . V. ; 54
Reprovados . . . ¦'•".. • ... . . .- ... 5
Não comparecerão . . . . ; . ;v.>]-fl />. /í:íV,^.' 3
Suspendêrãoo exame . . . . . . . . 4
Não forão chamados. . . . . . \ . . . 63
."''..' ... v"';1 ?-"¦ '¦¦¦'. í-;l' t'r ' •-'¦•' x

X .¦¦....-

.'. • ¦ • * • * ,.' 
.. . 

-

r::yy Total. ...y'/.'y,. ,;' íf|p¥"ffi
Approvados plenamente, v -v • • • •¦ *| • ?7

» simplesmente. . . ^ v. . .... 299
Reprovados . . . .... •! > • • %£% -^í;^.
Não comparecerão . . . . . ^. . i | . ^$
Suspenderão o exame . . . . ...... 34
Não forão chamados. . , . . ... ; '.[''. 315

102

¦#'

402

118

118

138
* s y

ii i

138

858

Nesta quadra formarão a commissão de exames os Srs. conselheiros direc-
tor, João Crispiniano Soares, Dr. Raphael de Araújo Ribeiro e os professores
de preparatórios nas matérias de suas cadeiras, seguindo-se em fins de No-
vembro ao Sr. conselheiro Crispiniano o Sr. Dr. Gonçalves de Andrade, de-
legado da faculdade. . M : SlíiííllMiíllâ^

Continua a execução dos exames por turmas de 12 estudantes, e a prova
èscripta à preponderar nó julgamento. A experiemíia^^ ^
demonstrado a improfiCuidade de semelhante modo de examm^ de
préVér. f-Ç . \ :a[ f^W^.i^

Como exigir em tão verdes aanos-^provas eseriptas, nãa digo perfeitas,
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porém medianamente boas, se, ™ WMP^™J*Z^mA™^
em concepção e fôrma? Se de línguas e sciencias tèm os examinando* conne
LntnS.me os habilitem a passar a estudos superiores, nao podem ser tao

:£,q 
"ystemaüeos 

q»ebePm se declarem lateralmente; e quando o fossem,

S a facilidlde de dar í penna inteiros os pensamentos e .dei*
O conceito, já de seu confuso e obscuro, mais se enleia no termo impro

prio e phrase espúria. ',
Dahi a notável disparidade entre as duas provas. Qm.DCpnr,n
Alguns alumnos dotados de memória experta etena*, seal nao e, ap esentao,

nos exames de sciencias, Wnsüm^tos fc^f^gS_3«*5_ ,

<?Sg 8$W£m^ J ^.l^tisSrneste-m
A publicidade, quasi sempre tão caudal de benefícios, nao e aqui para des

PrCoausa é averiguada e mui sabida que os estudos maiores não esmorecem á

m0Ntt 
Ssi^rSttoi.: romano, cujos textos se lhe fazem fa-

mili_^ToSmento do latim, nemdesanima dando de rosto com o direito

íâSC^a philo«>phia,que8Ôe apurar e adelgaçar ate as meas habi-

SI^aCduz Predisposta e Iparelhada. Entra na liça com a intelhgencia

enriauecida delraPnde íabedal de factos da vida da humanidade; o racioci-

nrdTselvolvido8 e adestrado, a locução apercebida de me.osa ser persuas.va
6 

vTsíteTmencionado o clássico latim releve-se-me uma reflexão. Com o

estudo destaTingua conviria também exercitar os alumnos no pátrio idioma,

lendofimando uma, ou duas vezes por semana, alternadamente passa-
ÉrllePPnossõs melhores poetas e prosadores. Deste modo se alcança-

fa aff S- os a" estudo da língua nativa, tão rica, bella e magestosa, que^
nadaLm a invejar ás mais abastadas e polidas, buscando fazer-lhes sentir que
Tos ctoicos acuarão, como bem in um illustre ph,lologo theso™> * ™~

bulos e phrases com que possão exprimir com desenfastiada e elegante varie

dade suas Tdéas e conceitos, sem mendigarem aos estranhos o qne tem de
supcrabundancia na própria pátria. Prevenir-se-ha, no possível, a .mpenc.a no
meneio da linguagem, defeito deplorável no homem da lei.
lliela com que se transpõe os estudos secundários é, a muitos respeitos,

^ilSIIá direitlé o alvo affectado. Alcança-la pelo estudo appli-
cação e assiduidade nas aulas é, por certo, arbítrio pouco suave e attraçtivp,

¦Á l® todos crêm que o caminho escabroso e difficil e que conduz a acquisição
dos gráos scieotiflcos, e as elevadas situações da hierarchia social; nem todos
se convencem que nas sociedades bem constituídas só ao direito compete, sem

quebra da liberdade civil, ter ingresso nessa aristocracia moderna tao varia^
vel como legitima, filha unicamente do mento, , , ,;



Por isso não maravilha a precipitação com que se visitão matérias indispen-
seveisá çòmprehensao fe. trato do direito. E o mal lem lavrado de maneira que
até os mais interessados na sorte presente e futura dos alumnos parecem tocados
delle, sem advertirem no tropel de cuidados, dissabores, e occasiões de des-
pendi os que os aguar dão. ,. *

Exilo infeliz nos actos acadêmicos, mallogro de esperanças, lisongeiramente
concebidas, mal vingadas, ou de todo desvanecidas na vida civil, são as ordi-
narias conseqüências desse impensado aventurar.

A inclinação para as letras e sciencias, alentadae fortalecida com o habito de
applicação, adquirido no exercicio de vários preparatórios, é penhor seguro
de que, nas matérias de direito, os mais talentosos serão distinetos estudantes, os
de mediana capacidade, mui regulares. Ao avesso destes continuarão mal sof-
fridos, com pouco ou nenhum aproveitamento, os que se mostrarão reluetantes,
remissosou destituídos de engenho e penetração nos estudos secundários. Quanto
melhor fora, pois, um desengano saudável, por tempestivo, fazendo-os derivar
para qualquer profissão, ou arte d'entre as muitas com que os brinda a sociedade
accommodada a suas disposições e aptidão ? Que montão diplomas scientificos
não sendo a proporção ajustada da valia que atlribuem ? Ambiciona-los para
mera ostentação, ou para haver indebitamente direitos e prerogativas, que só-
mente cabem ao talento, saber e moralidade, é, sobre defeso, erro grave ern
damno próprio e prejuízo alheio. Os titulos scientificos desdizendo da verdade,
apoucão em vez de engrandecer. Collocão em erguido pedestal vulto anão. Este
não é, porém, o maior desconcerto. Que segurança de igual distribuição de
justiça, de certa defesa de direitos, de bom desempenho de commissões poiiticas
ou administrativas pôde offerecer quem se estranha corn os axiomas, phrases e
formulas technicas da sciencia ? No facto, olhado a qualquer luz, só ha incon-
venientesa esguardar.

Aulas maiores.
¦¦-«'¦¦ f-\- .,- y. i

Tiverão principio os trabalhos das aulas maiores a 15 de Março, sob a direcçao
dos lentes designados na congregação do Io do mez de Março, pela prdem que se
propõe:

Io ANNO.

Ia Cadeira. — O Sr. Dr. João Theodoro Xavier, em substituição do Sr. Con-
selheiro Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz, deputado á assem-
bléageral.

2a Cadeira. — O Sr. Conselheiro João Crispiniano Soares.
/->¦¦ : ¦¦....'¦¦¦¦' ¦':. / ¦ •- /-^ ' ". [h .\ V ' -yLy. . '

;j'",:/V'".:"; ' ¦' 2°"ÀNNO. "'..' "' ' ' "¦" - " 
\ 

' '¦

Ia Cadeira. — O Sr. Conselheiro José Maria de Avellàr Brotero.
I. 1

¦¦-:<'\-
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2ã Cadeira.

i i'l

1'Cadeira.

2a Cadeira.

Ia Cadeira.

2a Cadeira.

Ia Cadeira.
2a Cadeira.-

3a Cadeira.

— 8 —

O Sr Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva.
Leccionou até 17 de Setembro, em que assumio ftJJMP"*
da cadeira o Sr. Dr. Martim Francisco Ribeiro de Andrada,
deputado provincial e geral.

3° ANNO.
í ? t 

' 
t 

"' ¦¦¦'. 
]

O Sr. Dr. Antônio Joaquim Ribas. ífÍMÍ|^|fCl
13 deste mez a 17 de Setembro accumulou-a com a 3 do

< 5» anno o Sr. Dr. Furtado de Mendonça, convidado pela
congregação por estarem exercendo o maçisteno todos os

lentes substitutos. O Sr. Dr. Antomo Caríos desde 18 de

Setembro ao encerramento das aulas.
- O Sr. Conselheiro Manoel Dias de Toledo.

J 
' 

V f"

4o ANNO.
'•. ,•

O Sr. Dr. Clemente Falcão de Souza Filho. Regeu ate 23 de

Setembro, entrando a esse tempo o Sr. Dr. José Bonifácio
de Andrada e Silva, lente cathedrahco.

O Sr. Conselheiro Clemente Falcão de Souza.
JB ;>*

5°ANNO.

O Sr. Conselheiro Joaquim IgnacioRamalho. - ,. f.
O Dr. Gonçalves de Andrade, no impedimento do Sr. ür. João

da Silva Carrão, deputado provincial e geral. _ ¦;
. O Sr. Dr. Francisco Maria de Souza Furtado de Mendonça.

Terminadas a 15 de Outubro as funeções das aulas de direito, na congre-

gação de 22 forão ordenadas as mesas de actos pela forma seguinte :

1* ANNO.
5«

Os Srs. Conselheiro João Crispiniano, Drs. Furtado e João Theodoro. — •¦ -' fe','' » 
'

%° ANNO. tí^í^m^r

'^'¦y-yr.^ryyy.

Os Srs. Conselheiro Brotero , Drs. Martim Francisco e Ernesto Ferreira
Franca.

ÉMI 
Í -3° ANNO. f;

'/'.'!;'

»'r;yj »-*.*

Os Srs. Conselheiro Dias de Toledo, Drs. Antônio Carlos è Falcão Filho.
'¦'!$'¦

P ANNO.

Os Srs. Conselheiro Falcão, Drs, José Bonifácio e Ferreira França,
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5o ànso.

Os Srs. Conselheiro Ramalho, Drs. Furtado, João Theodoro, e Gonçalves de
Andrade.

Havendo o Sr. Dr. Furtado produzido suspeição, na sessão de 22 de Outubro,
acerca de dousalumnos do 5o anno, e o Sr. Conselheiro Ramalho respectivamente
a seu genro Antônio Francisco de Aguiaf e Castro, forão designados examina-
dores os Srs. Drs. Antônio Carlos e Falcão Filho, passando na conjuncção des-
ses actos os Srs. Conselheiro Ramalho e Dr. Furtado afazerem no terceiro anno
as vezes daquelles senhores. ^

O comparecimento do Sr. Dr. Ribas aos actos do terceiro anno (11 de No-
vembro) isentou o Sr. Dr. Antônio Carlos do encargo que ahi desempenhava.

Foi chamado para a mesa do quarto annooDr. Gonçalves de Andrade nos
dias 11, 13el4de Dezembro, por ter sido o Sr. Dr. França nomeado exami-
nador de latim, inglez e francez nas provas de habilitação, requeridas pelo
padre João Jacintho Gonçalves de Andrade.

Quadro estatístico dos resultados das aulas maiores.

Matrieulárão-se. • _* *
Approvados plenamente .

simplesmente.
Reprovados . . . <
Nao fizerao acto .
Perderão o anno . . ,..

Matricülárâo-se
Approvados plenamente .

simplesmente
Reprovados . . . .

m.

Málnétílârão*se . . . .
A^píôvadòs pleMifrerite .

simplesmente.
HépíOvàdôâ
PetfdiíSô õ aüno

1.1

Io ANNO.

m

m

2*aííí-ò.

3* Mm

*:(/'1A^:.

> !- 
'

46
27
29

3
3

108

49
30

9&

108

81

• • 81 
.

' 
.'. ¦ '¦ ' 

,- '•'¦¦*¦

134
!. : 62 1)

. M'., 
8

• 3
1 I» II III I !—¦¦—.

134
2

:¦ ' í 
" 'k ' 

i
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4o ANNO,

í|* .XèMatriculárão-se .
Approvados plenamente
Perderão o anno •

JÍ4I
i'_ t. .¦ t* í

>¦ » 95
98

i 
'¦ % 11 ? j 11 t i í 1

,t* 98
i \U {i\l*\Úy-.i%i%Jh * • •'

! I -< f

5° ANNO.
* 

* 

# # 
• ¦s.

Ia I
? i .

I 1

Matriculárão-se. * • K
Approvados plenamente.

simplesmente

1/1M »
• ' -V, '.Ir íi <>.[li 

'•*?¦
'1* »,*.

69
:•:,! " p • * ;•.

S> •. • - # **t • • l • . * . ' ';-• *'.- ' "• * . 
'*'• *

Perderão o anno ml- . ;>i *fi ? i; *'¦ »*•» íf* % : * *•*** • lfj_ •

63
5
1

li

S I

Mi m i|lli J » § ¦ I '
i 69

i í. m s ,. v 11 J

i ly**' *• • | , 1th
TOTALIDADE, 1.4 J iJ

í l ¦) i 'f4í /
.Vi ¦¦¦ 

_' 

* Ul .*'

^1*#K«Í*«:1 «¦-•1

Estudantes matriculados .
Approvados plenamente .

simplesmente
Reprovados. . . . •
Deixarão de fazer acto. . *. ;!•;•„ Jirfr_t_^t_?f!fii^ í
Perderão o anno . . • W *_- 

490

•
* ¦ _ 

•¦ <

t ¦ * » • r 
"

•: i : ' '

315
123

39
3

10
490

• T . / f <
O \

'.-.. --7 .'¦'¦''"¦ ¦

H No dia 22 de Novembro foi conferido o gráo de bacharel em direito aos 68
acadêmicos que cursarão asaulas do quinto anno. Cingindo-se o Sr. conselheiro
presidente do acto á previdente disposição do art, 91 do decreto n. 1568 dé 24
de Fevereiro de 1855, denegou a leitura-do discurso, que tinha de ser recitado
vi*—' x yy t v-* (_} j_

nessa solemnidade. ?i ,; ^ ^ - # #
Em virtude de uma portaria do Sr. «ministro do império de 7de_eye-

reiro, entrou de posse, a 15 do referido mez, como professor substituto interino
de latim, inglez e francez o estudante José Alves Pereira de Carvalho.

Foi annunciado a 14 de Outubro novo concurso, com prazo de quatro mezes,
para o lugar de professor substituto de línguas. Achão-se inscnptos José Alves
Pereira de Carvalho, padre João Jacintho Gonçalves de Andrade e o bacharel
Victorino Caetano de Brito. y

Para preenchimento do lugar de lente substituto, vago por ter passado a
cathedratico o Sr. Dr. Antônio Joaquim Ribas, verificou-se um concurso, em
que, sendo oppositores os Srs. Drs, Ferreira França e padre Mamede José
iGomes da Silva, sahirão approvados,. e proposto em primeiro lugar o Sr.
Dr. França, houve nomeação por carta imperial de 26 de Jumo, e tomou
posse a 8 de Outubro. iÉíiâilíiwii ; - ¦¦ .

A jubilâção do Sr. conselheiro Veiga Cabral occasionou a vaga dal ca-
deírado 3°°anno, para a qual sendo nomeado o Sr. Dr. José Bonifácio, por
carta imperial de 17 de Agosto, em sessão de 23 de Setembro prestou jura-
mento, praticando-se o acto da posse com as formalidades do estylo. Succedeu
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portanto, oulra vaga de substituto, que, posta a concurso a 21 de Setembro,
tem ao presente, por candidato, o Sr. Dr. padre Mamede.

Escaceárão notalvelmente os actos grandes no anno lectivo de 1861, dando-se
apenas um, em Abril, que não foi bem succedido. Propõem-se porém, a
sustentar these para obterem o páo de doutor os bacharéis Francisco Gomes
dos Santos Lopes, Emilio Valentim Barrios, e José Joaquim de Almeida Reis,
tendo o primeiro feito a sua inscripção a 8 de Outubro, o segundo a 5 de
Dezembro, e o terceiro a 13 do ultimo mez.

A directoria da faculdade foi exercida pelo Sr. conselheiro Brotero, na
qualidade de lente mais antigo, de 14 de Maio a 10 de Junho, tempo du-
rante o qual o Sr. conselheiro director teve a seu cargo a administração da
provincia, como vice-presidente. - -

• A acção da policia acadêmica foi, nova e mui sentidamente, excitada pelo
proceder irreverente do bacharel Pedro Elias Martins Pereira contra o vene-
rando director da faculdade, o Sr. conselheiro Gurgel.

Levado o facto ao conhecimento da congregação por officio do Sr. conse-
lheiro Falcão, tocou a formação de um processo, por delicto de injurias ver-
baes, ao Sr. conselheiro Brotero, cujo zelo e reconhecida actividade se manifes-
tárão em promptas diligencias e investigações para chegar á apuração da
verdade; o que tendo effectuado, submetteu o processo á congregação em
sessão de 17 de Dezembro, onde depois de lido, foi á revelia julgada a
demora da collação do gráo de doutor por tempo de dous annos, devendo a
sentença ser intimada ao nomeado bacharel, logo que comparecesse, e admit-
tido o recurso, caso quizesse interpô-lo, facultado pelo art. 129 do decreto
n. 1386 de 28 de Abril de 1854.

Vio com júbilo este anno a nossa faculdade tres de seus dignos cultores
appresentarem preciosos fructos de sua illustração e luqubrações. A Pratica
Civil e Commercial do Sr. conselheiro Ramalho, sobre conter em apertada
summa a legislação respectiva, ministra e indica, em grande parte, o que ha de
mais curial e approveitavel nos muitos ecançados volumes de nossos praxistas.
Os Elementos de Direito Administrativo do Sr. Dr. Ribas, ao mérito real da obra
reúnem belieza de estylo e grata lucidez. Sobre o mesmo assumpto versa a
producção do Sr. Dr. Furtado. É aepigraphe — Elementos de Direito Admi-
nistrativo Pátrio para servirem de compêndio nas aulas. — Esta obra não só
revela extensos conhecimentos da legislação e disposições administrativas ,
mas também mostra como é possivel colhê-las em estreitos limites, respi-
gando-as no confuso e intrincado labyrinto em que jazem. É inquestionável-
menle soccorro de subido valor, disposto ás mãos de quantos têm de aprender
este ramo de direito.

De nada mais me recordo que deva mencionar, salvo os concertos e repiaros
feitos no edifício da faculdade, os quaes se o não tornarão luzido e formoso,
revestirão-o de decente compostura. Confio porém, que as omissões e de-
feitos, de que se resinta este escripto, serão despertados e removidos pelas
reflexões e emendas da illustrada congregação.

S. Paulo, 28 de Fevereiro de 1862. -
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Dr. Francisco Justino Gonçalves d'Andrade.
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Quadro estatístico do resultado dos trabalhos do anno lectivo da Faculdade de Direito da Cidade
de S. Paulo no corrente anno de 1861.
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Reprovados ., . .......
Deixarão de fazer acto. .
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Secretaria da Faculdade de Direito da Cidade de S. Paulo, 19 de Dezembro de 1861.
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itesimio da estatística morüiaria das dez Freguezias ilu Cidade do Rio de .laneiro.
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Os 2.085 estrangeiros livres que fallecêrüo crão das seguintes Nações:
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As moleslias que derão maior numero de victimas forao as seguintes :
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Scenetaria da Santa Casa da Misericórdia , e:n 8 de Abril de 1802. — Joaquim Antônio Caminha.
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• • •Mappa dos Baplismos e Casamentos que tiverão lugar no Municipio daCArtom o anno MIM.
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DOCUMENTOS QÜEACOMPANHÃOESTE RELATÓRIO

ANNEXO A,
:.....¦¦ „

Decisões do governo sobre questões eleitoraes.

ANMXO B
Relatório da junta central de hygiene publica.
Mappa da mortalidade desta cidade, segundo as moléstias.
Dito da vaccinação. \

ANNEXO G.

; 
".X'i-

i, jy*,V "' "'

Relatório da Santa Casa da Misericórdia e estabelecimentos annexos, e mappas res-

pectivos.
Dito do recolhimento de Santa Thereza. > > '

< ¦

ANNEXO D.
Relatório da faculdade de medicina do Rio de Janeiro.
Dito da faculdade de medicina da Bahia.

Memória histórica da mesma faculdade.

ANNEXO
¦'"'''.¦ - 

¦''¦' 7 ' .
-V ¦

Relatório da faculdade de direito do Recife.
Memória histórica da mesma faculdade.

Dita da faculdade de direito de S. Paulo.

E

ANNEXO F.
Estatística mortuaria das freguezias desta cidade.

Mappa dos baptisraps e casamentos.

*í»

Rio de Janeiro, 1862.—Typographia Universal de LAEMMERT, rua dos Inválidos, 61 B.
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