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Graças á Divina Providencia, não tem havido alteração na preciosa saúde de Sua
Magestades Imperiaes.

Acham-se ainda na Europa Sua Alteza Imperial a Senhora D, Izabel e Seu Augusto
Esposo ém Yirtude da licença de dezoito mezes, que lhes foi concedida por Carta
Imperial de 32 de março do anno fiado, tendo sido sempre lisongeiro seu estado
de saúde,
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Em carta datada de 19 de março ultimo, dirigida a Sua Magestade o Imperador,

communicou Sua Alteza o Senhor Conde d'Eu a noticia, grata a todos os Brazi-

leiros, de achar-se de esperanças Sua Alteza Imperial a Senhora D. Izabel.'

Na mesma occasião, fundando-se nos parecercs, que rcmetteu, dos distinctos me-

dicos Barão de Santa Izabel, Depaul, e Campbell, pediu que, attentos os perigos
de uma longa viagem de mar em taes circumstancias, fosse dispensado por esta vez
o cumprimento da condição do seu cohtracto matrimonial, em que, prevendo-se o

caso de gravidez da Herdeira presumptiva do Throno em paiz estrangeiro, estipu-

lára-se o seu regresso a tempo de realizar-se no Brazil o nascimento dos Príncipes

seus filhos.
Sobre este importante assumpto Sua Magestade o Imperador, ouvidos os Conse-

lheiros distado, e de accôrdo com o parecer que preponderou, considerando que
não se pode exigir o cumprimento da referida condição, sabiamente estipulada no
dito contracto matrimonial, dadas circumstancias. especiaes que constituam caso de
forca maior, Resolveu Mandar declarar a Sua Alteza o Senhor Conde d'Eu (o que foi
teito por Aviso de $.2 dê abril ultimo) que, si os referidos médicos, até á época: em

que possa ser emprehendida a viagem, entenderem que esta exporá a perigo mais

que provável, quasi certo, a saude e a vida preciosa da SereníssimaPrinceza e do

seu Primogênito, em tal caso, de força maior, deliberando S. A. como as circum-
stancias exigirem, poderá usar da licença que tem e que terminará em 18 de oitubro
do corrente anno, estando certo o Governo Imperial de que a resolução final de
S. A. será tomada com a ponderação que o assumpto requer, consideradas e
attendidas as Conveniências políticas que dictaram a condição do conlracto matri-
monial e que só devem ceder á previsão fundada de males que o cumprimento delia
tenha de produzir. ; v« 

'

finalmente, respondendo o Governo á consulta feita por Sua Alteza sobre o modo
de proceder acerca das provas de authenticidade do nascimento do futuro
Príncipe, 2.° Herdeiro presumptivo da Coroa, na hypothese de realizar-se fora do
Império, declarou quaes as formalidades e ceremonias que cumpre observar,
tanto no caso de dar-se o facto na Europa, como durante a viagem de mar, convindo,
si fôr possível, que na 1.a destas-hypothescs o nascimento se realize na casa da
Legação Brazileira.

Oi Augustos Príncipes fiíbos deSS. AA- Sm, D. Leopoldma e Sr, Duque de Saxe
têm felfzmetitegozado saude. ¦.¦¦:>¦¦-^mt•ufà;::;jê!à

. 
- *i * '..... • -',-¦•• ¦

Tendo findado em 51 de dezembro ultimo à prôrogacão - de licença concedida
ao Senhor Conde d' Aquila, pelo motivo, que állegou, de moléstia de Sua' Alteza
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a Senhora D. Januaria, para demorar-se ainda por um anno na Europa, prorogação
que lhe foi declarado não.seria mais renovada, solicitou Sua Alteza nova licença.
Resolveu porém Sua Magestade o Imperador não concedcl-a.

Verificando-se pois o caso de residência fixada fora do Império sem licença,
trata o Governo de effecluar a entrega do dote de Sua Alteza a Senhora D. Januaria,
estabelecido na lei de 29 de setembro de 1840 e no tratado matrimonial de
2G de janeiro de 1844, e conforme as seguintes estipulações assentadas entre o
Governo Imperial e o Augusto Príncipe: 1." de ser feito o pagamento pelo padrão
monetário fixado na lei de 8 de oitubro de 1833, para o que já foi concedido credito
na lei n." 1245 de 28 de junho do 1865, art. 13,2.' parte; 2." de ser a importância do
mesmo dote depositada em apólices no Thesouro Publico e subrogada nestas a
hypolheca especial que, para garantia do mesmo dote, segundo a eslipulação do
art. 3.° da convenção addicional de 23 de abril de 1844, fora estabelecida no
rhorgado instituído em Nápoles, e mencionada no art. 42 do contracto matrimonial.

Esta ainda pendente a pretençáo de Suas Altezas a uma compensação pelo gozo
que deixaram de ter dos terrenos indicados nos §§ 3.°, i.° e 5.°do art. 7.° do dito
contracto matrimonial.

Ao Poder Legislativo compete resolver esta questão.

/.»

CONSELHO D'ESTADO.

São notórios os importantes serviços constantemente prestados pelo Conselho
4'Estado. Mais valioso auxilio porém prestaria ao Governo, si na parte relativa
ás funcções de ordem administrativa se corrigissem os defeitos de sua organização
e ampliassem suas attribuieões.

Indicando em anteriores relatórios esta necessidade, emilti minha opinião
sobre as bases em que deve assentar a reforma desta Instituição.

ADMINISTRAÇÃO PROVINCIAL.

Continuo a pensar pelo modo que já tive occasião de exporem 1872 sobre
as alterações de que precisa urgentemente o nosso systema de administração
provincial. - '¦ -'•'" fré

Si^ conforme ponderei, nao aconselha a prudência que, em attenção a graves
diíTiculdades práticas nascidas das circumstancias e condições do nosso paiz, se

»¦:
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adoptem neste assumpto todas as innovações que os princípios theoricos e exemplos

estranhos indicam, cumpre ao menos obviar os grandes defeitos da actual

organização.
Fundando-me nas razões que apresentei, insisto na conveniência: de insti-

tuirem-se conselhos provinciaes que prestem aos Presidentes o auxilio de sua

sciencia prática no estudo dos negócios e questões importantes; de crearem-se

delegados subordinados aos mesmos Presidentes, que exerçam em districtos do inte-

rior das Províncias, principalmente nas de mais vasto território, algumas funcções

administrativas, e em geral auxiliem a acção da autoridade central; de remediar-

se, quanto possível, n confusão da política com a administração f finalmente de

organizar-se o contencioso administrativo, assegurando-se as indispensáveis ga-

rantias aos direitos individuaes dependentes do juizo único e definitivo dos

Presidentes. • *

Estou convencido de que com estas reformas melhoraria consideravelmente

a administração provincial, que se torna de dia em dia mais difficil pelo

augmento da população desenvolvimento dos diversos ramos do serviço

publico.

Limites de Províncias.
*

São contestados os limites das províncias de Santa Catharina e do Paraná,

quanto ao território que forma a freguezia de Palmas. Esta questão é de antiga

data; já existia entre a primeira daquellas províncias e a de S. Paulo antes

de ser dividida. ^
Pelo Decreto n.° 3378 de 16 de janeiro de 1865 o Governo tomou sobre esta questão

uma resolução prQvisoria, que suspendeu por Aviso de 21 de oitubro seguinte

por ter sido o caso sujeito ao conhecimento e decisão do Poder Legislativo.
Permanecendo a questão no mesmo estado, têm-se repetido as duvidas e conflictos

dc jurisdicção entre as autoridades das duas Provincias. Chamo a vossa attenção

para este assumpto que pede prompta decisão.
Têm também surgido duvidas sobre os limites das provincias do [Piauhy e

do Maranhão no Alto Parnahyba, O Presidente da primeira reclamou providencias
que ponham termo a esse estado de cousas. Ordenei que fossem feitos 'por

çpgenheiro^s os necessários exames e prestados todos os esclarecimentos e informa-'

ções que habilitem a proferir decisão mais acertada, y y
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ASSEMBLÉAS PROVINCIAES.

Novamente vos recommendo a. necessidade da interpretação autlienüca de ai-
ià

gumas disposições do Acto Addicional que, por serem diversamente entendidas, dão
logar freqüentemente a questões e conflictos, que perturbam a marcha dos negócios
e cream sérios embaraços a administração.

. Creio que, com as modificações que a vossa sabedoria dictar, satisfará esla neces-
sidade o projecto que vos foi apresentado em 1870.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

A reorganização das Câmaras Municipaes, separando-se as attribuições, por
t sua natureza inteiramente distinctas, da deliberação e da execução, e dando-se á

Instituição mais amplas faculdades e mais recursos para poder curar proveito-
samente dos interesses locaes de sua competência, é outra necessidade que, como a
da reforma da Administração Provincial, cresce de dia em dia. Pende também cie
vossa deliberação um projecto apresentado sobre este assumpto em 1869.

Municipio da Corte.

^To exercício de 1873, segundo o balanço da Illustrissima Câmara Municipal,
a sua receita arrecadada subiu a 918:4000784, incluído o saldo do anterior de
19:2720669, e a despeza realizada importou em 905:9200273, passando para o novo
exercício o saldo dei 2:4800511.

A parte daquella despeza relativa a obras monta a 422:7330124.

Attendendo á representação feita pela lllma,, Câmara sobre a necessidade de
construir-se um cães corrido na extensão de 25 metros em frente da praça de D. Pe-
dro II, offerecendo todas as condiçõeshydraulicas de estabilidade e resistência, e tendo
no centro uma rampa de pedra que se estenda para o mar 23m,1 com escada de
cantaria dando livre embarque ainda nas marés mais baixas, autorizei a éxe-
cução desta obra, cuja importância orçada é de 85:483$000, e impuz a cláusula de
effectuar-se o respectivo pagamento pelo excesso de receita no corrente exercício,
com o qual a mesma lllma. Câmara conta para occorrer a esta despeza,

#
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Espero que será um dos vossos primeiros cuidados a reforma da nossa legis-

laeão eleitoral,"fendo 
tido a honra de apresentar á vossa illustrada consideração um projecto

sobre este importante assumpto, são conhecidas as idéas que tenho como mais

convenientes:para conseguir-se o fim desejado-

Já tive occasião de ponderar que, em matéria tão complicada, ena qual se

encontram difficuldades práticas que por todos os lados embaraçam oeffeito com-

plcto de quaesquer combinações, apenas é licito pretender a coaretação, tanto

quanto é possível, dos abusos que viciam ou impedem a verdadeira expressão do

voto popular.
Assim pensando, mereceram-me principalmente toda a attençao: >

y|.° O modo da qualificação dos votantes, base do processo eleitoral. Procurei

não só melhorar a organização das juntas incumbidas desse trabalho, como ga-
*rantir pelos meios que me pareceram nfais próprios o exercício do direito de voto

, aos cidadãos a quem a lei o confere.
2.° A fixação da renda como condição da capacidade eleitoral, harmonizando

a disposição constitucional com o estado actual do valor monetário.

|Ü 3° O remédio possível aos abusos que se commettern na composição cias mesas

parochiaes, e aos que procedem do arbitrio que a lei lhes conferiu quanto á
verificação da identidade dos votantes, :

4.° A falta de prescripções e fórmulas precisas que evitem muitas irregulari-
'...';,'.'¦¦'. ¦ 

' "

dades no processo eleitoral.
Adoptei, finalmente o principio da representação das minorias, que con-

sidero não só de justiça, mas também de alta conveniência j)oJilica>::
Mantenho a convicção de que a reforma realizada sobre estas bases trará im~

portantes vantagens.
;¦.•.',''.":.';'" .:'.'•.¦.•::¦!''¦'•¦¦i-iífty

Nas províncias de Minas Geraes e de S. Paulo procedeu-se a eleições para
preenchimento dos logares vagos pelo fallecimento do senador Gabriel Mendes
dos Santos e do deputado Barão de S. Joaó do Rio Claro.
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Acham-se no annexo M todas as decisões proferidas pelo Governo durante o
anno, quer sobre qualificações, e reclamações feitas contra a validade de qleições
municipaes, quer sobre (Juvidas suscitadas a respeito da intelligencia* e execução
da legislação eleitoral.
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INSTRUCÇAO PUBLICA
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Tenho a meu pezar exposto por vezes n «r,,
W » M publica, o -!_. J„^_" 

*" ai°d» - «- « »o,so
«Mo oue requer 110ssa civi|izaçSo 

""'"""1(tos •*• o. maios de eleval-a ao
^Felizmente este assumpto é um d«encâoeo interesse gerai, o, esforços0™!™? ^^ •*»*«» » *
nistraçao PuMic. ,era merecido 

' * ™7« •"* -à pe.a admi-
•em-lhe prestado aclivamenie a sua si™ • ' ' ' '**" T
toda, as provincias muilos d 

™a «P ™,,osa coopero. Ra tór.e eem» S6 *recid„ ^^^ZT^T "" **""*»*¦ «"
** e PrOTillci,e, ao de.euvoivime :d :sl ;™ 

** "*• **».
•sua própria conta instituído escolas JTr f"^0 

P°pular> **» tobem por
«o biWiolhecas, , mBm„^;a 

«** P««- cem esse deslin0, £ta-*» *-__,. . „s «J^g *""¦? a «™ia de _ra|wr . ,„s.
eiedade. t0S de que Prec™ todas as classes da so-

** * »t»da ma,, a ij 17™* 
SC,e"?° e """* daS **¦•»

«h-«umericadasescoias. 
pTdX' ™'"^i0"»1'**<**¦*>'* «re para desejar "^ SÍS'eM dc **" «* muito IoDge 
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Provincias. ;. unidades e crear cursos superiores em algumas
_ Para melhorar a ibsirucçâo priuaaria, secuode- , ^„r ¦ , t!«*». 9»e brovemeule suouaoUerei á vo sa il M' 

f0mU",Í'"» "ro-"«-* -forma ,ua m pa,,C8 
*^ '«^ • » qual „ncei'S"« «ffeito „o municipi0 da 

«*".* ^ da e que peço a„toriza{â0 „_*-*_, .e.isia.L pe^0 
Wm;* fa ™*--. mcumbiudo ás^"daria, ,imito.me ao A^^«» 

»» . cuidar „a i„slrucçSoprimria ,'«Portató ramo d0 e„sinol ;°;d» 
«ms teudeutes a promover e auaiiiac Uo
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A obrigação da instrucção elementar para todos os indivíduos de 7 a 14 annos, e
também, noslogaresdo Município em que houver aulas de adultos, para os de 14 a
18 qué não a tiverem recebido;

A fundação de escolas diurnas e nocturnas para adultos;
A creação de duas escolas normaes, uma para cada sexo, nas quaes se prepararão

professores para o ensino primário, comprehéndendo o seu programma as discipli-
nas que se professarem nas escolas primarias e o estudo da pedagogia com escolas
práticas;

A faculdade de crear o Governo escolas mulas, instituir escolas de trabalho para
o sexo feminino, e auxiliar os estabelecimentos particulares de instrucção gratuita
primaria e profissional que se mostrarem dignos deste favor;

A livre admissão a exames no Imperial Collegio de Pedro II, assim como nos
que semelhantemente se fundarem nas províncias, de todos os indivíduos que o re-
quererem, e a expedição dos respectivos diplomas aquelles que forem approvados
nas matérias do curso do bacharelado;

A divisão do Município em districtos litterarios, quantos forem necessários para
uma assídua fiscalização, sendo remuneradas os inspectores de districto ;

A reorganização do conselho director e da secretaria da instrucção primaria e se-
cundaria do Município.

Quanto ás províncias, estabeleço as seguintes disposições, sendo feitas asdespezas
necessárias pelos cofres geraes e por caixas especiaes instituídas para sustentação

O

das escolas em cada uma das municipalidades:
A creação nos municípios de escolas profissionaes em que se ensinem as scien-

cias e suas applicações, que mais convieremás artes e industrias dominantes ou que
devam ser creaclas e desenvolvidas:

A concessão aos estabelecimentos de instrucção secundaria, mantidos pelas pro-
vincias e que seguirem o plano de estudos do Collegio de Pedro II, das mesmas van-
tagens de que goza este, concorrendo o Governo com um subsidio para os daquellas
províncias eujos meios não bastarem para toda a despeza precisa ;

Aextiucção dos actuaes cursos de preparatórios annexos ás Faculdades de Direito;
A fundação de bibliothecas populares, ou a prestação de auxílios para este fim.'
Com muito prazer menciono o facto da instituição de conferências publicas nesta

cidade para a elucidação de assumplos relativos ao desenvolvimento da instrucção
e interesse moral do povo, o que se deveá iniciativa do illustrado Conselheiro
Manoel Francisco Correia.

Desde o mez de novembro do anno findo, no edifício das escolas publicas da fre-
guezia da Gloria, têm-se realizado regularmente, duas vezes por semana, essascoft.
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ferencias, freqüentemente honradas cora'Tiae''e a que sempre »*¦»—. ooit„r;r„?5a de *~ MagesMes
B.versas R«,ytacias, seguindo exem .? . P MS'

* «lastrar . e.ew o espirito pUblico . d™"P'°' 
lta abra5* « «esmo feio

acompanhem. P 'C° ' devemos e3P«rar que todas as outras as

Nos artigos seguintes exponho o estado a» *
P^lica. ° 

° e«No de cada um dos ramos da instrucçao
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Instrucçao superior.
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Escola I»oIy technica.

Paraexecuçãoda Lein.0226tdendPmn- a- Central por Decreton.-MOOde25de~ê2m T* 
^^^ *^

. co,a Po^ohniea. Compo,S8 dettTZ^T™^ ^
mm Curs° * <&#* placaso „„turaes *SC8Um,eS CUWS «»*«

...«•; Curso de ^tí^ysim e mÜKmm ¦•
' • Cursodeengenheirosgeographos;
4.° Curso de engenharia civil;
S.° Curso de minas-
6- ° Curso de artes e manufacturas *

^i::rauteda m**.*** -«^ noanno nnd„
l iü:: üiii p p - - s o iiíe;

tooa ,ambem admillidM 
'J£*»|3»7 -Pi- e 06 reprovações.

vações. - iasíol-38aPProraçoes 
plenas, 57simples e 33 repro-l^í^l^illiiiiSii
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Pára fornecer á bibliotheca da mesma Escola livros de indispensável necessidade,

autorizei a sua compra na Europa pela Legação do Brazilem Pariz.

Encontra-se no annexo B o relatório do General Director da Escola.
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Faculdade de Oireito do Recife.
¦ 

¦

Matricularam-se, no anno de 1873, nas diversas aulas desta Faculdade 284
'¦'¦'; P'P . Y: '¦ '.. \- ¦ '.';•¦.'¦' ¦'"...' ¦ 

'' .¦.'¦-,''.

alumnos.
Os exames annuaes deram o seguinte resultado: approvados com distineção 9

alumnos, plenamente 205, simplesmente 44; reprovados 10. Perderam o anno 2,
e deixaram de fazer acto 14.

Tendo sido também admittidos a exame 41 alumnos que deixaram defazel-o
em annos anteriores, ou que obtiveram autorização especial do Poder legislativo,
foram approvados plenamente 31, simplesmente 9 e reprovado 1.

Concluiram o curso 87, e mais 1 que freqüentou as aulas do 5.° anno em 1870.
Receberam o grau de doutor 2 bacharéis formados, que defenderam theses.
Inscreveram-se no mesmo anno para os exames de preparatórios 774 alumnos

em sciencias, e 834 em línguas. Naquelles foram approvados com distineção 24,
plenamente 223, simplesmente 264; reprovados 128; deixaram de fazer exame

¦:¦ ¦:/ :. P .' 
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; ' ;,'-,

135. Nos últimos foram approvados com distineção 6, plenamente 62, simples-
mente 299; reprovados 361; deixaram de fazer exame 106.

Extraordinariamente fizeram exame 24, dos quaes foram approvados plenamente
5, simplesmente 15, e reprovados 4.
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Procedeu-se a concursos para provimento dos logares vagos de professor de
grammatica e lingua nacional, e de professor substituto das cadeiras de línguas.
Tara o 1. ° destes logares foi nomeado Albino Gonçalves Meira de Vasconeellos por
Decreto de 17 de janeiro ultimo.

Por Decreto de 17 de maio foi nomeado, nos termos do art. 81 do Regulamento
de 5 de maio de 1856, professor substituto das cadeiras de rhetorica, philoso-
pliia, historia e geographia o Dr. José Soriano de Souza, não tendo precedido
concurso por se não haverinscripto pretendente algum.,

Foi jubilado por Decreto de 24 de janeiro ultimo, o professor de philosophia
Dr. Antônio Herculano de Souza fiandeira. ., .,

à- y

A bibliotheca da Faculdade possue diminuto numero de obras. Pela exigi.iida.de
da verba destinada a este objecto, não tenho tratado de adquirir ao menos as
obras mais necessárias.
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Trato de c mprar terreno apropriado para a ediftoaçãp do novo prédio destinadoa esta Faculdade, que continua a trabalhar na oasa arruinada «inconveniente ondeha annos se acha, por não se encontrar outra com a capacidade precisa

Faculdade de Direito de S. I»aulo.
Matricnlaram.se, no anno de 1873, nas diversas aulas desta faculdade malumnos.' Os exames annuaesderam o seguinte resultado: approvados com distinecão 0plenamente 30, simplesmente 31; rcprovados4. Perderam o anno7. edeiiàramde fazer exame 3. Falleceram 4.

Tendo sido também admiuidos a exame 7, ,ue deixaram de fel-o em annosanteriores, foram approvados plenamente 2, simplesmente 2; e reprovados 3'Concluíram o curso 24, e mais . que freqüentou asaulas do3, anno em 1871 ¦e receberam o grau de doutor 3 bacharéis formados, que defenderam theses 'lnscreveram.se no mesmo anno para os exames do preparatórios 2,8 alumnos

Plenamente 3, s,mplcsmente w, reprovados 25, deixaram de fazer exame 37"onro" 
Z í?Wt'*4** '• P,e»ame»le »¦•simplosmcnios,',icprovados 2a; deixaram de fazer exame 19.

Abriram-se concursos para provimento dos logares de lentos substitutos, vo-ospor ter szdp nomeado cathedratloo o Conselheiro Manoel Anionio Duarte de Azevedoe haver fallecido o Dr. José Joaquim de Almeida Reis 'Por Decreto de 6 de fevereiro ultimo o bacharel Carlos Marianno Galvão Ducnonomeado professor da cadeira de philosophiu do curso preparatório, S 
'

Pela jubilação concedida ao bacharel Manoel José Chavesabriram-se concursos para provimento da cadeira de grammalica e lin-uanacional, e para o logar de substituto da de arilhmetica e geometriaA Wbhotheea da Facu.dade teve o augmento de 332obra, q„e,he tamdoada,

«^r 
" ^ m°derMS * tol,° °—%^. «ieneia da

:,:;m

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.
Matricularam-se no anno de 1873: *

m CUrS° medico ................. 803.tan„s.
,..,:„.',;• 

'*, 
P^rmâéeüíico _...; m s
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6s exames annuaes deram o seguinte resultado . _

5aS «to* do curso medico: approvados com d.sUncc,» tam , >^

lÉníáWiPW 87; reprovados ... Perderam o anno 0, e deparam

mc" ÍÜIhÍ 3, Perderam o anno ,3, e g» 
de fazer «amo ou

iii í a**» * «*«*# »°,e*M'm ,ue °buT r;
llie! do Poder Legislativo. 0 resultado foi o seguinte: no b dos dito.

:zz:ii ;„»;, «^. .*. .«-*- **,-, .,-
Movados plenamente 6, simplesmente 5 o reprovado 1.

C erile o grdu de doutor a 93 alumnos, ,ue concluíram o cnrso; recebeu-o

SL do anno aolerior, ,u, defendeu dreses. Prestaram o juramento legai, os

23 alumnos que completaram o curso pharmaceutico.

nliUiaram-se perante a Facotdade para exercer sua proiMo no Impeno

6 doutores em medicina e A pharmaceutico, que apresentaram diplomas con-

feridos por Universidades estrangeiras; e foram approvados 6 dentistas que reque-

reram exame.

Os oppositores ürs. Cláudio Yelhoda Moita Maia e José Pereira Guimarães

nbriram na Faculdade cursos particulares, que foram muito concorridos pelos

• alumnos, o li de medicina operatoria, e o 2.» de anatomia topographica e des-

, criptiva.' E* conhecida a utilidade que de taes cursos resulta ao ensino, e seria
* 

para desejar que este exemplo fosse seguido. i . lM$

Por Decreto de 24 de maio foi nomeado Viee-director da Faculdade o seu dis-

tincto e mais antigo lente Dr. Francisco Ferreira de Abreu.

Obteve juhilação, por Decreto de 20 de agosto, o distincto lente de chimica or-

gamca Barão da Villa da Barra. Para provimento desta cadeira, e também do

logar de oppositor na secção de sciencias médicas, vago pelo fallecimento do

Dr. José Maria de Noronha Feital, abriram-se concursos.

Por Decretos de 25 de junho e 13 de agosto, em virtude de concursos, foram no-

meados oppositores: da secção de sciencias accessprias o Dr. João Martins Teixeira, e

da secção de sciencias médicas o Dr. João José da Silva.

Tem-se continuado a receber os instrumentos, apparelhos e utensílios que, como

anteriormente vos expuz, mandei vir da Europa pára completarem-se todos os gabi-

neles e laboratórios desta e da Faculdade da Bahia.

M \s&i^Ímwüi*-';'
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Para conservar convenientemente preparados estes gabinetes e laboratórios na
do Rio de Janeiro, autorizei o Vice-director para nomear chefe dos anatomo-palho-
lógicos o oppositor Dr. Cláudio Velho da Motta Maia, e dos de sciencias naturaes o
preparador José Borges Ribeiro da Costa, percebendo cada um a gratificação de
1000000 mensaes além dos vencimentos dos seus logares.

Estando assim satisfeita esta imperiosa necessidade, ha tanto tempo sentida e re-
clamada, resta ainda a da creação de um horto botânico.

A fundação de um gabinete de anatomia geral comparada e pathologica, que
também é reclamada, realizar-se-á brevemente, porque, entre as obrigações do oppo-
sitor nomeado chefe dos gabinetes anatomo-pathologicos, foi-lhe imposta a de crear
este gabinete especial. #

Na bibiiottíeca da Faculdade realizaram-se alguns melhoramentos que reconri-
mendei e autorizei: deu-se-lhe nova ordem, organizou-se o catalogo completo dos
livros, e, tendo sido illuminada a gaz, conserva-se aberta até ás 9 horas da noite, o
que tem trazido notável augmento de freqüentadores. Ellapossúe 1.829 obras em
6.412 volumes, divididas em 4 secções: accessoria, medica, cirúrgica e lilteraria.
Comquanto naquelle numero se comprehendam obras de reconhecido merecimento,
ainda faltam muitas.

¦\ -. 
~

Para o edifício da Faculdade autorizei também alguns melhoramentos: a illurni-
nação a gaz de algumas salas, comprehendida a da aula de medicina operataria e
anatomia topographica-; a compra de moveis necessários, etc.

Sendo indispensável estabelecer junto da Faculdade a aula prática de pharmacia,
ordenei para este fim o arrendamento de um armazém contíguo pertencente á Santa
Ca*a, e as obras de que elle precisava para prestar-se a isso.

Faculdade de Medicina da Bahia*
»¦

Matricularam-se no anno de 1873:
V No curso medico  243 alumnos

» pharmaceutico  81 »

>¦¦• mMmmà ' ..- 324

Os exames annuaes deram o seguinte resultado;
Nas matérias do curso medico: approvados com distincção 9, plenamente 159,

simplesmente 59; reprovado I. Perdeu o anno 1, e deixaram de fazer «ame 13.
Falleceu i,

I. 4

s*4
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'0*w* - ém»&mim a mm:

T^as matérias do cais» pu» _ ,„--;.,«,« u Faleceram 2.

Foram lambem admuiioos d tA<...^

illll lill | 
tol~° 

l|fI|l|Í eprestaram o juramento
Íl,berim o grau de doutor em med.cma 34 alumno,, pre

togai 19 que concluíram o* curso .pharmaceutico. ¦
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n,M-n« exames de preparatórios 927. alumnos
inscreveram-se no mesmo anno para os exame, u>, pi i

., ¦vi,n^mar.in S88 simolesmanbául-, iepio\auu5MJ, «

„„;„Hi,»«s-i»ram appro.ados ca distmcoão 1». PgW* 4»2' 
f 
?|||$

'ioi r^rovados 109, deixaram de fazer exame 50. ,
394,icprov ' .'n* iixa,ue 20,dos quaes foram approvados plenamente

Extraordinariamente lizeiam vx<i*ut ^, uu H

9, simplesmente 7, e reprovados 4. ,

•v-.'''.'\ V ¦
¦

v. >'' '.''f

.. . ':

¦

... .

W-
'v.v':';.'\. ••¦.¦

'"v.i 
V ::i" ¦':;:-':" . ¦'" '-¦''¦."¦

>

?Tv v. '

; 
F„i „o,W«,lo, por Docrdo do SS de fovsmro ulíimo, MMçc desta Fao„ldado d

seu disuneto lente Dr Antônio Januário de Faria. |IÍ||| 
,3 de

Em virtude de concursos foram nomeados, por Decretos de 2, de junho, 13

ag„s1oc8dcoUubro..p.ra.-os loSa« vagos de ^kribr nas secçóos c»rg^

,LiraeaccesSori,,osDrs.JoSéPodrodeSouzaB,,ga, 
José Lu i2 de Al«oda Couto

e José Alves de Mello. '- . '^ 
„..',,.„;,,

Por Decreto de 18 de abril ultimo foi jubilado o lente da cadeira de pathologia

externa, Dr. Manoel Ladisláu Aranha Dantas.

Por falta de aecorninodaçoes próprias, no edifício da Faculdade, para a organi-

zação dos gabinetes e laboratoriui.com os instrumentos, apparelhos e utensihos que

mandei vir da Europa, autorizei o arrendamento de um prédio contíguo, no qual se;

estão fazendo os convenientes arranjos,: f também a compra dos moveis necessários.

No mesmo prédio serão dispostas algumas salas para os exames preparatórios.

Nesta Faculdade, como na do Rio de Janeiro, é sensivel a falta de um horto

Por esforços do digno lente dé botânica Dr. Antônio Marianno doBomfim, e á sua

custa, teve começo o estabelecimento de um gabinete da historia natural. r

À bibüotheca daFaculdade carece de obras scienlificas indispensáveis .Pelarazao
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já declarada não tratei de Satisfaz ;r esta necessidade. Autorizai a impressão do res-
pectivo catalogo que se acha prompto. ;

' Achrm-sa nó línm-to B as Memórias'históricas das Facildadésdo Rióde Ja-
neiro, da Bahia e do Recife, e os mappas do resultado dós trabalhos da toda,.'

¦¦*
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Instrucção secundaria.

Tratando, no meu relatório de 1872, do Imperial Gollígio de Pedro II, único
instituto de instrucção secundaria na Côrle, a cargo do Ministério do Império,
reconheci os serviços que elle tem prestado á instrucção publica em conseqüência
de sua regalar organização e pelos hábeis e zelosos reitores e professores que tem/
Acrescentei então que me parecia conveniente fazer algumas modificações em seu
Regulamento no intuito de dar melhor ordem ao ensino de certas matérias e
desenvolver o de outras; de instituir uma classe de substitutos, cuja falta é sensível,
ao menos para algumas aulas; e de augmentar o numero dos explicadores e dos
inspectores de alumnos.

De accôrdo com estas idéas preparo um projecto que sujeitarei à vossa illustrada
consideração.°

-No artigo especial—Obras publicas a cargo do Ministério do império—menciono
as importantes obras que .mandei executar para conservação, melhoramento e
acrescentamenlo do edifício nacional em que está o Externa to do Collegio.

> Como fim de desenvolver o ensino secundário nas provincias onde não ha
Faculdades, e facilitar aos estudantes os meios de fazerem os exames para admissão
nos cursos superiores, foi expedido o Decreto n.° 5429 de 2 de oitubro do anno
findo, pelo qual são permillidos esses exames naquellas provincias, exceptuada
a do Rio de Janeiro, com os effeitos dos que se fazem no município da Corte e
nas provincias onde ha Faculdades.
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Nesses exames deve observar-se o mesmo processo, sendo exercidas pelos Pre-
sidentes de provincia as aUribuições que competem ao Governo Imperial na Corte,
e por delegados especiaes de sua nomeação as do Inspector geral da instrucção
primaria esecundaria. ¦ 

". 
...

Recebi participação de haver-se procedido aos referidos exames nas provincias
do Maranhão, PÍauh^Parahyba, Espirito Santo e Minas Geraes. •
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Imperial Collegiô de Pedro I*
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0 resnUado dos W*»— -*»—*•« » ** *

No Externato matricularam-se;

Contribuintes externos r.rrr
I meio-pensionistas... .....•->•••••.••••

Gratuitos externos .......•••• •-•.•••.•••••
v 

» meio-pensionistas....-.----;-;-;y

• • • • • • • » •¦¦¦•'

73
61

ti I
13

anno 9, não fizeram exame 88, talleceu u

2. Concluíram o curso e graduaram-se 3.,

¦" No internato matricularam-se; ,, : ^ 93
Contribuintes •••••

.....•• ••••Gratuitos.. ......».<•••••
30

123

1.

*

Fizeram exame 74. foram approvau ^ 
não fizeram exame 23;

y«i- „-rtRQ a t-Pnrovados 5. Perderam o anno 7, nao uíciu
sem distmcçao 59, e reprovaaos Jft 

nnnrluiram o curso 4, e gra-
sahiram do Collegio 19. Foram premiados 10, concluíram

d"™m.aao» ÜÜ Ü SlilÜil P
De matematt* elementares, no Externato, o bacharel UB Pedro Drago, por

Decreto de 22 de julho de 1873; ^ . . q.
De poetagoez, geographia e arilhmetiea, ao Internalo. o bacharel

ÜÜ Pimenta deLaet, porDecreto damesmadata; ,___,>

De igoal cadeira oo »a|i ManoelOljmpio Uodrigues d. «sea, por »—

damesmadata. •¦.- . '« •

^ * :..;..;¦¦:.„¦,;¦;:,, Vino município da Corte.

- De 54 estabelecimentos particuto^^
«umnos, sendo ti para o sexo maacnUno e V para o feminino reeeb^n™.

informações, das quaes constam que no anno de 1873 foram freqüentados por 2.393
> ¦: ¦.».¦: 
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alumnos e 821 alipaps^ppi^ a.gxçfsmdçj M\ .dp^exo^asculiào. e 176 do
feminino relativamente ao anno anterior.

Ha ainda outros estabelecimentos desta natureza que não prestaram infpr-

¦¦. •:¦'¦,. ' .-:¦/. -:¦¦¦...¦¦ - ;*m •¦.--.: ¦•¦-;

¦ 
.

¦ 
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Bi macoes.

¦ 
. 

¦ ¦ 
¦

0 estabelecimento gratuito nocturno denominado—Escola Industrial—, cujo plano
de estudos comprehende dois cursos, um preparatório e outro industrial, creado
na Corte em 1872 pela Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, e do qual dei
noticia no meu segundo relatório claquelle anno, tem 153 alumnos matriculados em
diversas aulas, sendo 131 brazileirose 22 estrangeiros.

Para ò aluguel da casa em que se acha, presta-lhe o Governo o auxilio de
2:OO0|íOOO annuaes. O director e os professores servem gratuitamente.^

A mesma Sociedade mantém uma escola elementar noçtürna para adultos,
estabelecida no edifício em (jue está a Inspecção geral da instrucção primaria e
secundaria. E' freqüentada por 128 alumnos, sendo 92 brazileiros e 36 estrangeiros.
Pelos cofres da dita Sociedade são pagos os professores.

Por iniciativa particular e com autorização do Governo, fundou-se na Corte cm
março ultimo, tendo sido o promotor da idéa o Conselheiro Manoel Francisco Correia,
uma escola normal gratuita, cujo fim é dar em um curso pedagógico o ensino theorico

,c prático indispensável ás pessoas que se destinam ao magistério da instrucção
prioiaria.

Consta o curso, dividido em três annos, das seguintes matérias: língua nacional,
arithmeticá, álgebra até equações do 2.» grau, e geometria applicada ás artes,
historia em geral e particularmente do Brazil, historia sagrada, geographia em
geral ecorographia do Brazil, philosophia, noções de physica e chimiea, de
historia natural, de hygiene e physiologia, de medicina domestica, e de direito
publico constitucional, desenho, musica e pedagogia.

Estão matriculados nesta escola 104 alumnos dos dois sexos.
Além do curso normal, poderá o director da escola, pelas instrucções que a

regem, fundar cursos annexosde outras matérias. Foi já creado e está em exercício
odalinguafranceza.

. , 
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0^^InstitutoPharmaceutico, fundado nesta Cortei o cujos estatutos foram approvados
pelo Decreto n.° 2283 de 20 de oitubro de 1858, não podendo só com os recursos
próprios levar a effeito jiín dos fins a que se propôz: a abertura de dois cursos
gratuitos, um de estudos preparatórios, e outro de sciencias pharmaceuticas; pediuo auxilio do Governo. CogçedHhe o subsidio de £000*000 annuaes,;,,,,,,,, i^;;^;;
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EMme. gerae. de pr«í»ra_rto. na Corte.

i - • ^ .nara estes exames foram no fim do anno de 1873 eprincipiodo
Is inscnpçoes para esit_ _._a_u^

corrente asseguiátes: • s|g 4745 ;í
Em línguas....g• • •'• ;•••;".'*'V"".*.*'."7''" ^930 *

«os «ames de ünguas hWe |« *«*? «gfc Élf §
simpte,. 887reprova^, Deaaram defa»eS.me M.

É|| de iclèntei^
297 reprovações. Deixaram de fazer exame 462.

III.
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Instrucçao primaria no município da Corte.
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Escolas publicas.

, 1 i 4^« • zkw fo _4 de ianeiro ultimo em Yir-
cluidas as 10 que foram creadaspelo Decreto n. oh32 de 24 aejaneir

. .... . 0. o «M jj, m n o 0348 de 25de agosto de 1873.
tude da autorização conferida no art. 2. § 2o da lei n. -**» ue a b

Dividétn-se em 41 para o sexo masculino e 36 para d feminino. ^ '

limadas referidas 10 escolas ultimamente creadasé destinada, nos termos das

disposições dos arte. 62 e 63 do Regulamento approvado peloDecroto n.-1334 A de

17 de fevereiro de 1854, para servir de casa de asylo aos meninos que s^ acharem

nas circumstancias declaradas no 1.» dos ditos artigos, segundo o Regulamento que

ò Governo expedirei. :
No anno findo estiveram em exercido 65 escolas, das quaes 34 para o sexo mas-

culino e 31 para o feminino, e frequentaram-nas 5.721 aiumnos, sendo 3.088 do

sexo masculino e2.633 do feminino.

nas III alumnos, sendo 3.023 do sexo masculino e 2.599 do feminino.

Àindanão estão providas as 6 escolas dp1> grau que foram elevadas ao _•

Abriu-se para ellas concurso geral.
' i X 

': '-ÍT "- -'¦ 4 ,'¦¦'* í ¦'¦Edifiétò para escolas,
,,: '¦ '" . 

'¦¦¦ ¦< "¦'¦' "¦¦ 
;¦ ¦, .'.',". ¦ ;". ** ¦• ;'. ".'". 

íWa*;'.-?;.

«tf artigo -Obras publicas a cargo do Ministério do Império-trato dos edificios

que mandei construir para escolas na freguezia de Nossa Senhora da Gloria, na de

Seita Rita, na de S. Francisco Xavier, e no AndarahyGrande.
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Escolas da Municipalidade.

:. As duas escolas de instrucção primaria, uma para cada sexo, denominadas—de
S. Sebastião—, eme fundou e mantém a Illm.a Gamara Mnnirinaí no nriiíiftinnnr pIIa
erigido na praça—Onze de Junho—, foram freqüentadas, no anno findo, por 435
alumnos, sendo 271 do sexo masculinoe 164 do feminino.

No mesmo edifício estabeleceu também a Mm.» Câmara uma escola nocturna para
adultos, na qual estão matriculados 76 alumnos.

|stá concluído o outro edifício, levantado para estabelecimento de escolas pela
mesma Gamara no terreno cedido pelo Convento de Nossa Senhora da Ajuda, na fre-
guezia de S. José. Brevemente se procederá á sua inauguração; #

Estabelecimentos particulares.

Receberam-se informações de 99 estabelecimentos de instrucção elementar retri-
buidos pelos alumnos, spdo 45 para o sexo masculino e 54 para o feminino.

Segundo essas informações forata freqüentados por 5.740 alumnos, dos
quaes 3.501 do sexo masculino e 2.239 do feminino. Em 1872 os mesmos estabele-
cimentos tiveram a freqüência de 5.323 alumnos, sendo 3.067 Ho sexo masculino e
2.256 do feminino.

São subsidiados pelo Governo os seis estabelecimentos seguintes: para o sexo
masculino 2 escolas e um curso nocturno na freguezia da Lagoa e uma escola na de
Irajá, e para o feminino uma escola na freguezia jda Lagoa e outra na de Inhaúma.

Por iniciativa e esforços do Conselheiro Manoel Francisco Correia instituiram-se,
no1.* de janeiro do corrente anno, duas associações, que se denominam —Promo-
toras da instrucção—, sendo uma composta só de senhoras. Esta trata de crear um

... 
- 

•.. ¦ fr*. 

'•'¦

internato para meninas. A outra fundou:
Bqis cursos nocturnos que se estabeleceram no edifício destinado ás escolas pu-

Wicas d^i freguezia de Nossa Senhora da Gloria e em casa alugada no alto do Pedrc-
gulho: no 1;° estão matriculados 202 alumnos e no 2.° maig de 20;

Uma escola para meninos na freguezia da Lagoa em uma das salas do Instituto
dos SurdQs-raudos: tem 21 alumnos;

Uma escola de domingo, que trabalha das 9 ás 11 horas da manhã, e na qual
alguns professores dão explicações sobre diversos ramos de conhecimentos úteis.

Os directores e os pròfosôrés de todos os referidos cursos e escolas servem gra-
tuiiáaiente.^ •;

Acha-se no annexo B- o Relatório do ..Inspsctor Geral interino da Instrucção
primaria e secundaria do Município da Corte.
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instrucçao publica nas províncias, a ,?y.

v ...

¦ /.»,-'

.-

L « Ite • «>—°«wssiTCis —los' w I,mcia"
K me tem P^ado poderoso aoailio, como deCrei coando egu

esneranoa de rápidos progressos e do mais esperançoso futuro.
^ 

Xos É aprlntados, e» ,8,0 o,«, *#, ^§||gt

_elhaote xclnUviment, ao anno findo, apezar da cnrtm do praz *». d ¦

Atada assim, a comparação entre os novos qoadros, segnmtes, o aquelles patonte.a

notável adiantamento. . . . „rt„
„as leis regntadoras da instrucçao fizeram-se em diversa? provincias impo,-

taes alterações no tatoito não só de melhorar o aystema de ensino como de ar a

este maior expansão. Nas do Coará e Pianhy adoptoa~se o prinrip.o do ensino hvre,

ia admillido nas da Balda, Pare, Paraná, Rio de Janeiro, Mo Grande do Horta,

1 S. Paulo, Santa Cathariua e Sargipe, e o da instrucçao obrigatória, ja estabele-

cido nas de Minas, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e Sergipe. Ultimamente foi também

adoptado este principio na província de Santa Catharina.

Em muitas provincias tem-se dado começo á realização da uül idéa da cons-

trucçào de prédios especiaes para escolas, quer á custa dos cofres provinciaes, _

quer por iniciativa particular.
•Em quasi todas têm-se estabelecido escolas nocturnas, que em geral são muito

: concorridas, não se limitando o ensino ao puramente elementar.

Têm-se também creado novas escolas mixtas para meninos.

Dos quadros relativos a cada uma das provincias, e rtos quaes acham-se minu-

ciosas informações, consta que existiam-nellas, no anno de 1873, 5.432 escolas e

169.361. alumnos, numeros que, comparados com os de 4872, que se referem ao anno

de 1871, dão o augmento de 732 escolas e 35.6H alumnos no período de dois annos.

Segundo os trabalhos organizados pela ftepartaçào da Estatística o numero das

escolas nas provincias elevou-se no mesmo anno a 5.641, e o dos alumnos a
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170.020. A differença entre estes números e os dos quadros que se seguem pro-
cede de terem sido recebidas naquella Repartição algumas noticias e informações
que nâo puderam ser contempladas nos ditos quadros, já concluídos.

Instrucção prâmaria.
v y

0 numero das escolas publicas de instrucção primaria em todas as províncias
foi de 4.178, das quaes 2.709 para o sexo masculino, 1.466 para o feminino e 3
mixtis. Estas pertencem a Goyaz e üati figuram nas columnas das parcellas.
¦ Nas primeiras acham-;e incl li Ias CO escolas noeturnas, sando 18 das Alagoas, 2
do Espirito Santo, 3 de Goyaz, 8 do Pará, 3 do Paraná, 13 de Pernambuco, 2 do Rio
Grande do Norte e 14 do Rio de Janeiro.

A distribuição pelas provinciai é a seguinte: §§|i
-; Sexo Sexo Total.

mas uliao. feminino»

xLlllaZUIlaS # ..«»«.«.».«•.•*.*«•*•«•<.•>...««•.•••*.. .j(; \) ,}\)

.Dali Lu •••••.•.••••••••••••»••••»»»••••••••• .... * . » • m'±0 oõ Ot)0

Ceará..;.... 140 93 233
Espirito Santo... 7Í * "'' 25 96
Goyaz..... 37 26 86
Maranhão....... •••••m 84. 50 .134
Mato Grosso 24 27
Minas Geraes..... 413 133 600
Pará 123 76 201
Parahyba... ™ -31 HO
Paraná..,.. 57 31 88
Pernambuco....... 199 148 347
Piauhy 34 23 57
Rio Grande do Norte....... 68 27
Rio Grande do Sul...... ••;•••• 186 U8
Rio de Janeiro. ?... 320 206* 526
Santa Catharina 53 44 97
S. Paulo. ... 314 197 511
Sergipe.................... '.." 86 62 148

0 numero dos alumnos que se matricularam nas escolas publicas de instrucção
- V „

primaria foi rje 139.190, dos quaes 98.993 do sexo masculino e 40.197 do sexo
feminino. Figuram entre os alumnos 2.230 que pertencem a escolas noeturnas,
sendo 484 das Alagoas, 36 do Espirito Sanlo, 54 de Goyaz, 1.000 do Pará, 152 do
Paraná, 367 de Pernambuco e 137 do Rio de Janeiro: nâo foi possivel discriminar os

x'' ..' .

do Rio Grande do Norte. Entre os alumnos do Pará e Paraná estão incluídos os das
escolas noeturnas particulares, que nao foi possivel soparar das escolas publicas.m • I; ; , , '
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4 distribuição pelas provincias é a seguinte:

Alagoas.
Amazonas ••
Bahia • •••• .••••••••
Ceará.....'...'......- •• .••••••••••
Espirito Santo ....... | \ || • • • - .•••••••• •• • • • %
Goyaz.. ....;...•• .........•••.
Mato Gr osso „\. .....•.". •••• *•'•'*••"

Minas Geraes. •••••• '"•' • '| ¦% •' •

Maranhão  Víí*'#'V/V'ís
Pará. m. r#Xfeipi$^^.g. • ?v...vv>:. w*-.-^..¦¦..-,

. <. • :.}•......k» •xb.*^*! ».'.';:»'>\. • »••»**• ........

. . . . • . . • ¦»•¦;'. .... . . * ? • * *

• ••«•««*• ......««*•• ......... * . • • •

..••......•• * .««»«..«»«•

Sexo ' Sexo xotai,
raaseulino. fímenine.
4.364 2.039 7.003
723 191 fâl

10.942 3.642 14.584
6.353 3.369 9,722
1.585 220 1.803
1.937 633 2 610
1-118 129 .1.24?.,

13.237 3.192 18.449
3.692 1.101 4.793
6.673 2.339 9.012
2,332 948.yyy 3.480
1.742 747 2.489

^9.403 5.360 14.763
1.064 422 i:4Í86
2.938-7 i.1Q4 4,042
4.668 2. <i49 7.317
9.727 ^.551 13.278
i.924 ^ 852 2.776
9.611f 5.332 14.943
2.720 1.757 4.477

Parahyba...
Paraná ..........•<
Pernambuco V>:.:. ¦• ••••••

'0000: ... Vi" •.. - . ., . 
'

Piauhy...../...... .•j** •«• • •
Rio Grande do Norte.... ...>-..................... \
Rio Grande do Sul. \ • • •;• •• •; • •:-• ••¦•;' •'• • •

*¦'..', . '-¦''¦:.-¦ I 3:- '7/7". J» -._¦¦ );¦¦ *, 0. .3 000.r0'- ¦¦.

Rio de Janeiro ..,..' •'•' • • •" • • • •;
Santa Catharina. rv
S. Paulo......
Sergipe.

'...-.¦'¦"-'.¦¦•'. ¦' 
V 
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O numero das escolas particulares de, instrucção primaria foi de 899, das quaes
0K:

590 para o sexo masculino, 230 para o feminino e 59 mixtas: acham-se incluídas

nas primeiras 81 necturnas, sendo: 5 do Amazonas, 9 da Bahia, 7 do Maranhão,"

7 de Minas Geraes, 8 do Pará, 2 do Paraná, 13 de Pernambuco, 12 do Rio Grande
do Norte, 3 do Rio Grande do Sul, 8 do Rio de Janeiro e 7 deS. Paulo.
7 As escolas mixtas não figuram nas columnas das parcellas, c são 4 das Alagoas,
T de Mato Grosso; 7 do Paraná, 31 do Rio Grande do Sul e 10 de Santa Catharina.

A distribuição pelas províncias é a seguinte: -/^ y ,,[\

Alagoas,
Amazonas
Battia  .* • • • ;•
Ceará. .-.  ....
Espirito Santo.
Govaz- ti ¦, . ¦ -, •,,.,.,,..„.

Aiaraniiao. ......•%.*-..... •?.•-•-?• .*?• ....•• ^..._..»........
Mato Grosso.
Minas Geraes,
Fará........

Sexo Sexo,/'-
masculiuo. feminiup. Total.

47 39 90
. 8. 7 7.7'. 1 | 

'777vi7 
9

7:7 22;;/.;77 11 " 
| 33

.--.,_.'3y00: ;¦;;',-,;_7"i 3.007-0-0: '.¦¦¦:.'¦-?..'• .•J.TyL

10
V í 0'-7 7 ^0„l

77. . 714 
''7773700 

3" [ 7:000 W
13 

'.." :l3-007.- 
15-

. 87, 33 7 120

Parahyba...... >.\.....; ... .*».«•.*..««••*. *.»..*4

23
6

13
•3 8

/''¦¦ .-.:• ¦¦¦-¦ ¦¦' '¦'¦' 0
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Paraná.........,..;.
Pernambuco........
Piauhy........... ..
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul..
Rio de Janeiro......
Santa Catharina.....
S. Paulo
Sergipe.............

Sexo Sexo
masculino. feminino. Total.

22 33
85 34 119

9 11
19 24
59 36 126
86 24 110

8 29
v 53 " 24 . 77.77.

207 11 31
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0 numero dos alumnos que se matricularam nas escolas particulares deins-
trueção primaria foi de 21.570, sendo: 15.021 do sexo masculino, 6.049 do
feminino e 500 sem designação de sexo. Figuram entre os primeiros 1.^3 que
pertencem as escolas nocturnas, sendo: 108 do Amazonas, 648 da Bahia, 376 do
Maranhão, 163 de Minas Geraes, 199 de Pernambuco, 185 do Rio Grande do Sul,
88 do Rio de Janeiro e 116 deS. Paulo. Os alumnos das escolas nocturnas par-
tieulares do ; Pará e Paraná foram englobados com os alumnos das escolas nocturnas

publicas. Os alumnos das escolas nocturnas particulares do Rio Grande do Norte

acham-se inciuidos sem discriminação. •
' ' 
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A distribuição pelas províncias é a seguinte:
ym

Amazonas • ••••••.»••••».,•••••»»»•••*•••••••»•••••••

l»v« i a..... .....•*..*. ......•».«».. ¦ •»•»•••••••••••

üispirito o3nto*•••.••«•••*•........•••••.•••••••• *
Goyafc............. '.•.••
Ma ra nu ao»«••..••»»...•*.••••*.•••*»«.««•*»•••*».*
Mato Grosso
Minas Geraes.
Pará.... ece
Parahyba
Paraná ......... .....;. .^.
Pernambuco •... 
Piauhy....... i.  .vy
Rio Grande do Norte.
Rio Grande do Sul
Mo de Janeiro..,.....,,....
Santa Catharina V:.  ?...
S. Paulo....... ;....
Sergipe,..,,.;,.; ] /.

Sexo Sexo
masculino. feminino. Total.

y 305 289 594
172 12 .184
648 648

205 10 215
." 40 40
811 156 

967

173 18 191
1.122 611 1.733
523 353 876
155 43 198
456 125 581

1.247 531 -4.778
218 34 252
917 82 999

4.284 2.350 6.634
1.929 605 2.534
457 373 830
9S9 245 1-234
410 172 582
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„ „»raeto daseaco,* P»bU=ase *___*-* ins^çáopri-a«d.

5 077 sendo: 3.299 para ò sexo masculino, 1-716 para o feminino e62 misto,

„ 
", 

_Lo —ocokp—-se,, —, sendo: ,3 das AUgôas

do_s, , da Ba_a, i do EsPir»o Santo, , de 
p 

7 
||gfg|

de Minas Geraes, (6 do Pará, . do Paraná, Sá de Pernambuco. H do Uo G.ando

Norte, 3 do Rio Grande do Sul, 19 do .Rio de Janeiro e 7 de S Pau o. . 
_

As escolas mixtas não figuram nas colunas das parcellas, e são: 4 das Alagoas, 3

dofpm,» Santo, 3 de Goyaz, . dc M«o Grosso, 7 * Paraná, 3, do _o Grande

do Sule16 de Santa Catharina. -

A distribuição pelas provincias é a seguinte:
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,.....?.....••••••• 
•• • • » ¦* 'Alagoas.... •••* •

Amazonas..... • • • •: • • •:' • • '

Bahia.,.. $ • .• / • • p§|".' *è
Ceará..... —.. .,.... • • • • • • • ?
Espirito Santo...... •••••• *??:'•"
Goyaz. .........».••••  
Maranhão # • ^:;':'v
Mato Grosso ' * *#

Minas Geraest , ¦. .•"•••••¦

Pará.
Parahyba ...?••
Paraná...
Pernambuco.. ...............
Piauhy.  ••••*
Rio Grande do Norte. ................
Rio Grande do Sul •• •

y

Rio de Janeiro.....
Santa Catharina.. ,.....*..
S. Paulo
Sergipe. •»• •

A 0 numero dos alumnos das escolas publicas e particulares de instrueçâo pri-

maria foi de 160.760, sendo 114.014 do sexo masculino, 46.246 do feminino

e 500 sem designação de sexo; estes pertencem á provincia do Ceará e não figuram n?s

columnas das parcellas. Entre os alumnos estão comprehendidos 4.113 das escolas

nocturnas, sendo: 108 do Amazonas, 648 da Bahia, 376 do Maranhão, 484 das

Alagoas, 36 do Espirito Santo, 54 de Goyaz, 163 de Minas Geraes, 1.000 do Pará,
152 do Paraná, 566 de Pernambuco, 185 do Rio Grande do Sul, 225 do Rio de
Janeiro e 116 de S. Paulo, além dos do Rio Grande doJ_orte, cujo numero não
se acha discriminado,

Sexo Sexo yyyyyy
masculino. feminino. Total.

136 96 236;
38 10 ¦yyyyy!$.
270 93 366
140 4Á 93 239
80 26 109
57 27 87
98 53 151

: - "i§y-'- '¦"¦ 
ly 

'•••';__

S32 yy 188, 720
148 yByyyyyyW:

7" 85 :;' 
'"¦# 

yf' 
"líS-

79 35 7 121
..284 182 ^ 466
43^ 25 68'y[é1'' WyyM ¦' 119
245 154 430
406 ..;, 230.y 636
61 49 126
367 y 221. 888
106 7á 179
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A distribuição pelas províncias é a seguinte:
Sexo Sexo

masculino. feminino. Totah
Alagoas 4.6C9 2.928 7.597
Amazonas 895 203 1.098
Bahia... 11.599 3.642 15.232
Ceará......... IV... 6.353 3.368 10.222
Espirito Santo. ..f..&.>i-.., 1.790 230 2.020
Ijroyaz... •••••••  • *••».....,.•••• •ifiíjjL. .......# - 1 .uo7 Ot)3 ,2.650
Maranhão .....,..J;. 4.503 1.257 5,760
Mato Grosso  M,........IV. .VI:.... 1.291 147 1.438
Minas Geraes ... ..t 16.379 3.803 20.182
Pará. ,,,:ík 7.198 2.692 9.888
Parahyba. ..?.!..  * 2.687 991 3.678
irârana ..•.••••»..«••••...•.•..• .••...•.«•...•*«•• a. ijo 0/2 -o. [jju
Pernambuco... 10.650 5.891 16.541
Piauhy.. 1.282 456 1.738
Rio Grande do Norte .'.;..>*:¦;....:. 3.855 1.186 5.041
Rio Grande do Sul  8.952 4.999 13.951
Rio de Janeiro 11.656 4.156 15.812
Santa Catharina Iv.;,. 2.381 1.225 3.606
S.Paulo ....= 10.600 5.577 16.177
Sergipe 3.130 1.929 5.059

¦'¦ ¦¦* '¦¦:,'..¦¦*' ¦¦:¦¦' v' :¦ .:
¦ ¦ - - ' '*V'\ ' ¦'"¦''{'..'

A comparação destes quadros com os de 1871, insertos no relatório dei 872, mostra

que houve não pequeno augmento tanto no numero das escolas de instrucção pri-
maria, como no dos alumnos que n'ellas se matricularam. .

O augmento total no numero das escolas publicas foi de 687, sendo 366 destinadas
ao sexo masculino, 318 ao feminino, e 3 mixtas. O excesso no numero das escolas
noeturnas, comprehendidas entre as primeiras, foi de 32.

; Nas particulares deu-se o augmento de 188 : em relação á divisão por sexos, houve
o augmento de 132 para o masculino e a diminuição de 3 para o feminino, o que
reduz aquelle augmento a 129; mas, com o acerescimo de 59 escolas mixtas, verifica-
se o augmento total indicado. Quanto ás escolas noeturnas houve o augmento de 70.

Tomando as escolas publicas e particulares englobadamente, o augtóento foi de
498 para o sexo masculino, 315 para o feminino e 62 mixtas, que dão a somma de
875. Acham-se comprehendidas neste numero as escolas noeturnas tanto publicas
como particulares, as quaes subiram a 141, ou 102 mais do que no quadro de 1871.

O numero dos alumnos das escolas publicas teve d augmento de 23.399 do sexo
masculinoe 11.191 do feminino: total 34!500; mas, deduzindo-se deste numero
Í015 semdesignação de sexo, que figuram na totalidade do quadro de 1871, re-
duzeiri-sè a-3á.48S;-
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Ho Dttmero dos alunos das escoLs ^ W"*' "J-f 
^r«« 

*2 do feminino e 500 sem designação de sexo: total 5.392, mas,
do sexo masculino, 82 do teminmo aue foram contemplados
abatendo-se deste nume» I.Mi sem delação desexo, qoe

na totalidade do quadro de 1871, reduzem-se a ^^||| 
||||||fl|ÍÍ|

aUgmenlo deS8.S09 do sexo mascmmo,«UM ™ n0 dr0
de^exo, os quaes sommam 39.892; mas, deduzmdo-se 4,999, quefi0ura

de 1871, sem designação de sexo, reduzem-se a 34.893.
*
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Iristrueção secundaria,
. . , d , . m

parao«. —o,«^aofemininoea»_. — •£»££ 
no

L columnaá das parceüas, sendo l em Minas Geraes,i no *'°to™" .

_, de Janeiro. Da,uebaS escdas * são nocturnas, * . W>Grosso, • « * «*»

ei em Sergipe.
A distribuição pelas provincias é a seguinte: SfiXO MaLSeXo Sexo

masculino, feminino.

• ••••... •
Alagoas.... * • •....*•••»•••••*
Amazonas....... • • • • *• • • • • •"

..*....• • • • • • ••

'¦^ 

¦#.••••••• •'•*••

• v • o . ». * *

. • • r • • • • » •>* * * *

• .*...* *

• ..*.**.
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Bahia........
Ceará ...••••
Espirito Santo
Goyaz
Maranhão....
Mato Grosso...
Minas Geraes
í ara........
Parahyba....
Paraná........
Pernambuco...
Piauhy........
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul..
Rio de Janeiro....
Santa Catharina...
•S. Paulo........»«
Sergipe..

,.,•.. • • •»• • • •

..........

... 

¦... 

• 

¦*

...........•••••••

i
%

3
9
2

• * . 
• • • • ¦•¦

1
1
1

. . * . . . • •
••••»•••?

. .. •.* . • ...•••••»•

, , • • . • ... • '"• •
• •..•••».••. • ••*..*

. ... . • . • *«•«.... • • ;.* ...f 
':*, ........ . * O

....... 

'¦•*••••..

*/.?'-.;• » • • * .

o .... o.. ..?..•••• •¦;• • • • • ? •

. 4 ........... '•••••?* *

5
5

71
2.'4

3
2
3
7

. * ...»»•

. .... 

¦•'

13
1
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• •»•»»?»••. ... •;;• • . .......... » • • .-* . * • . .

1
12

* ....

......

........

. • • .'. . . .

... ... *. .

........

. ... . » • •

1
2
4

!0
3
.2
S

85
3
4
3
2
3
7
í

d y~d.- .'¦.¦:'\ívy.-?-

1
12

O numero dos alumnos que se matricularam nas escolas publicas de instrucção

secundaria foi de 3.808, sendo 3.209 do sexo masculino e 599 do feminino.
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A distribuição pelas piroYincjas é:
Sexo Sexo

masculino, feminino.
Total,

Alagoas.. ..........v...................
Amazonas..........*................. #............
Bahia.......;..v.....;...,;........;.,,.....;..;;.
ideara.......... • • *• .*»....,.,.,,,. »»,,*.,. i*...., .. ,,
HiSpjrito banto... ••••••.•..•..••..,•..,,,,,,,,...,
ooyaz. ...o....... .•.•..•...........,,,,.,.
Maranhão .\....... ].........;. •......
Mato Grosso
Minas Geraes.

Parahyba.

Jr ernamDuco ......•«..»».*..»*..•«..«.««..,•••»«•,.,

Hio Grande do Norte...............,..............
Ilio Grande do Sul.
Rio de Janeiro.......... t........................
Santa Catharina. .. ..
M« JTallll/. . ....... . . . . . . .*..,.. .... ...... • . . ... '.". V.;". • ¦'•'

Sergipe. ,....................

/4\ .

60
167
252
41

181
454
29

1,079
190
109
41
162
50
119
4
51

35
185

61
60
228

. . • *?•; • .

16

200

146

31
25

35

57
181
454
29

1.164
390
109
41
308
50
119
35
76

70
185

O numero das escolas particulares de instrucção secundaria foi de 198, sendo
137 para o sexo masculino, 44 para o feminino, 45 sem designação de sexo no
fiitf Grande do Sul, 4 mixta em Santa Catharina e 4 dita em S. Paulo. As 17
ultimas não figuram nas columnas das parcellas. Entre aquellas escolas ha 2
nocturnas, a saber: a escola mixta de S. Paulo e uma para o sexo feminino em
Pernambuco.

A distribuição pelas províncias è:
Sexo Sexo Total.

masculino, feminino.

Alagoas....
Amazonas
Bahia....
G0ará
xispiriio oanto........... ¦••...«••.. • • • i...«,...»
Goyaz.
Maranhão....
Mato Grosso.
Minas Geraes
Pará........
Parahyba..,.
Paraná..%...;

¦ 
:¦.¦ 

¦

¦¦' <: ¦ ¦¦-.',¦'- 
'...'¦."¦¦

;'¦'.•-;*''.:.¦'!;'¦.'¦'.' 
'¦•¦'- ' : .'¦..'vifti: iv*i'''

11 12 ' ":;í

14 13 27

,11

10 16

4
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Sexo *>W ¦ T°tal% .
4 

* 
masculino. feminino.

II' lii -,:-¦: a- '-¦" ie Wf* fl:v2|IF
Pernambuco.........*.*«*.*. ¦ v ^ ,,,^, • ^ #vvV
Piauhy.... • • • • • • • • • • • • • • ••'••• "' *"' "" '2 ........ 

è %
Rio Grande do Norte..... "" „..,. ' ........ 15
Rio Grande do Sul ¦¦-¦¦-¦':::rr.:'---" " 13 16
Rio de Janeiro...; ••••• ............ ........ 2
Santa Catharina.. ••¦• .••..•••• •• ' 

34  35
S.Pauk).. .......•• .....••••••• vvvy..g ^ 7/
Sergipe • ••_:• *.>.-•• ?"£?

... O «o do, alumoos ,ue se rn.trieu.aram nas escola, particolaro, de ma-

lrac0ao «andaria foi do 4.903. oeodo 3,»«o »» — .«

feminino, compreendido, 460 «dumoo, da, aulas noctarna,, sando 2o8 do «.

^cultuo OMS. Vaulo, o m do f—o, do, quaes .80 « Pernao*» **

em S. Paulo. ^r
A distribuição pelas províncias é ?

Sexo Se^o Total>
- masculino, feminino.

is 204
Alagoas ...........v... .,......-.- ..;>; .-,..,

Amazonas...,. —" ••••••- 
';"' _;,

Bawa. .,,y :" :'¦;¦ ¦•••"...¦ ,," 
.... ....

Ceará ,.........-••¦•.-• ...•.••••>••••• "'- ,,,.44
Espirito Santo.....>..4.-,...••• '••>"•' /.,.. ..•,.
«flyM..,>,Vv-•••>""•'• ..-•..•••••••''•••'• '2jg 207 45s
Maranhão.... ...........•> .......,....••• .... 38
Ílato6ro880...-»'-f..M^-l'.f'--'*'-'»"-7"».-':.:;*.,i 139 *i28 267

Minas Geraes.... """"548 340 888
>arã............ ••' "• 69 .... /69
Parahyha  ;•••,••,> '"^ ^ 20 1S7
Paraná...,....--. ...........•.,.•••••• , Wl 826
Perúamb^cp......i••v••^^•••'•è,•'?•,'-•,,y:,*•¦
Piauhy.........•••.•.•.••••••••••'•••^••••"•'" * is' ' IS
Riò Grande do Norte... ••• ••' 533 177 71Q
Rio .tirande-doSuh.. ¦"..'..•." ?*••• •*•' 004 33 327
Rio de Janeiro. • • • • • ' 

m
Santa Catharina .......: ^ ggg ' 

i.340
S. Paulo.........*. ••• -
Sergipe....... ¦.¦•¦•... ?..••••• --....•••¦•?-• ^» ••••• • • •

;0 numero das escolas publicas e particulares de instrucçao secundaria foi de

355, sendo 274 para o sexo masculino, 61 para o. feminino, 15 sem dignação de sexo

e 5 mixtas, das quaes uma nocturna. Compreliendem-se no numero total 5 escolas

nocturnas, além da mencionada, sendo quatro para o sexo masculino, è uma para

' ' '-..
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o^ feminino. Pertencem as nocturnas: urna a Pernambuco, uma a Sergipe e duas
a S. Paulo, incluída nestas duas a mixla. As escolas mixtas não nocturnas são;
uma em Minas, uma no Rio de Janeiro, uma em Santa Catharina e uma no Rio
Grande do Sul.

As 15 escolas, de cujos alumnos não se designa o sexo, bem como as 5 mixtas,
nãp figuram nas columnas das parcellas.

A- distribuição pelas províncias é:
Sexo Sexo Total,

masculino, feminino.
Alagoas.......V/..V....................'.•.•'.,........¦' 12 ~ 13
Amazonas......... . ..'*....'............ 9
Bahia.....................  17 14 jj

Espirito Santo. v......... ..  f
woyaz ..... •..'. •....»*.'• • •.»........... :.....«.««.,.."': ,. : â
Maranhão.. ..... ..»  li 16
MatoGrosso ............ 13 .... .13
Minas Geraes.^..... .. , 81 19 101
Pará......;.;...,..................,.........,... 13
Pafahyba..... i. ,....,. .... 8
i-i.di.diid.• •......• •........ .•*........ .*.»......••'§«• ~o 7
Pernambuco....  18 25
Piauhy......  .... 3
Rib-Grande,do Norte.  .... #
Rio Grande doSul.. ......... ........." .... .... 16
Rio. de Janeira... ........  16 20
Santa Catharina »....,..« ............. .... g
o.raUlO,.. • •*• èf..è«..........»..... • •.... «••••••• 35 .... 30
PwlgjiP"».. ....,?• . »£• ... *.•-• »•••«, . • •••>.. »jj, «.»^#.í. . 17 19

r to numero dos alumnos que se matricularam nas escolas de instruccão secun-
daria, tanto publicas como particulares, foi de 8.801, sendo 6.464 do sexo mas-
ciilino e2.337 dó feminino. Pertencemásescolas nocturnas 460, sendo 258 do sexo
masculino e 202 do feminino.

A distribuição pelas províncias é:
Sexo Sexo jota

masculino, feminino.
Alagoas..................  186 18 204
Amazonas..  Q 60 m
Bahia.........v.vé..  167 61 228
Geará,,.....,.,.........  252 .... 252
Espirito Santo.....................  85 16 101
^^Sí%^^^f|^^í|^^ 181 .... 181
Maranhão......................................... 702 207 6091. 8

•'¦;77-7;7. 7- 7. 7.77'-' 'i -" ""' '' 747'
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: j; masculino* feminino.

Mato Grosso.............. ................... ^ ^ ; .1,431
Minas Geraes.;......U.........."•••••-•¦••• '73a 940 1-278

Parabyba. .....«............*•.•••••• *•*".;.* i?8 
20 '198

Paraná.................... ...• — ••••••••••••;•••• .^ . .,634.
Pèrnaítibucc).. /. .Y... .......••• • • •¦•••••
Piaiihy... \.............................. ...•••• • * • • * v* '' "134

Rio Grande do Norte.....,..» «*¦. 2Ó8 748
RíoGrandedoSul............. •••• «J- 403
Rio de Janeiro ........... "¦ ' 

jjg
ttf^ÍÍ^iá^^^8S^r 587 1.410
^lo- «f * 

•••• w0 10 220
Sergipe • • • •

Comparando estes quadros com os de 1871, veriQca-se que houve augmento,

tanto no numero dos estabelecimentos.de instrucção secundaria, como no dos

alumnos. v ¦ -*& 5 t^;

O augmento no numero dos estabílecimentos públicos foi de 42 para o scxq

masculino, 12 para o feminino e, 3.escolas. mixtas: total 57; mas, abatendor

se 7, que figuram na totalidade do referido quadro sem designação do sexo

para que são destinado^ reduz-se o augmento a 50, comprehendidas 4 escolas.

Np numero dos estabelecimentos particulares houve o augmento de 75, sendb^3

para o sexo masculino, 5para o feminino, Í5 sem designação do sexo para quesao^
destinados, e 2escolas mixtas. Figuram enlmelles2 escolasnocturnas.

Sommando os estabelecimentos públicos' com os particulares deinstrucção secun-

daria, açha-se o augmento de 125, sendo 6,espolas nocturnas. Coram 95 para o sexo

masculino, 17 para o feminino, 15 semdesigaaçãpdp sexopara que são destinados, e
¦ •.¦¦¦" - ¦' ,.: . ¦-:' \ v":,. ¦-,. :'¦¦",;; ,.¦¦ —; ^ ;--'-.,^ ;• . ¦¦':'•¦ --f íí*'~VI .-¦¦''"'¦' , 

' 
\fr^'^i^^^'^t\t -'VC

5 escolas mixtas, o que pqrfazo numero d§ 132;. mas, abatendo-se 7vque semdest-

gnação sé acham no quadro de 1871, reduz-se o augmen to a 125.
O numero dos alumnos dos estabelecimentos públicos deinstrucção secundaria

teve o augmentode 814, sendo 293 do sexo masculino e 521 do feminino.
No numero dos alumnos das escolas particulares de instrucção secundaria deu~sa

a diminuição de 597 do sexo masculino e o augmento de 501 do feminino: o que reduz
aqplla diminuição a 96 alumnos.

Reunindo^ todos os alumnos dos estabelecimentos públicos e particulares vê-se
que houve a diminuição ;de 304 do sexo mâscúlmò é ó augmêntd de 1.022 do sexo
feminino, e que, deduzindo aquelle deste numero, fiqa jipi augmento cie 7J8.
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05 resultados geraes. relativos á instrucção primaria e secundaria, tanto publica

como particular, durante o anno que terminou, constam dós quadros que se

segflem.
(enumero"das escolas publicas de instrucção primaria t secundaria em todas as

pyóvmcias foi de 4.335, sendo 2.846 para o sexo masculino e 1.483 para o feminino,

<5pmprehendidas 64 escolas nocturnas, e 6 mixtas, Estas ultimas não figuram nas

«òlutoMs das parcellas.
Sexo S«xo total,

masculino., feminino.

Alagoas........  90 57 147
Amazonas.•..«...• • •.. •••••««..•»»••»»»»»«*•»•••• 02 «j %%
Bahia......  251 86 337
Geàrá..Y........;.;.,...  149 94 243
Espirito Santo.... .... 73 26 99
Goyaz.  59 26 88
Maranhão  89 50 139
Ma té «Grosso.......  29 32
Minas Geraes............................. o........ 196 89 286
JT dl « . . • '.» • • • ....... ... ..*„• * . . . * o . . . . • • • . ......•.».•.*.... XMi i mi\J'M

Parahyba................  83 31 114
Paraná.....................  60 31 91
Pernambuco... ............... 201 148 3ví9 ^
Piaiihy...'..... ...,  37 23 60
Rio Grande do Norte.. ..'  75 27 102
Rio Grande do Sul.................;............... 186 118 305
Riode Janeiro.........'...  323 206 530
Santa Catharina................................... 53 44 97
S.Paulo........ .. 315 197 512
Sergipe.........;....,.,;....  98 62 160

Õ numero dos alumnos das escolas publicas de instrucção primaria e secundaria
foi de 142.998, sendo 102.202 do sexo masculino e 40.796 do feminin®, e per ten-
cendo 2.230 ás escolas nocturnas. < -

y$ Sexo Sexo Total.
masculino. feminino*

Alagoas.........;.;..... .........v.............. 4.364 . 2.639 7.003
Amazonas......,,.....;...............,.,;........ 783 191 974
Bahia..........................  11.109 3.703 14.812
Ceará........... _.,. ... 6,605 3.369 9.974
Espirito Santo... ..  1.626 236 ,1.862
Goyaz.....:..;.........................v.;.'..'....'¦¦' 2.138 653 2.791
Maranhão.,-..,...,,....;,.,  4.446 l.ioi 5.247
Mato Grosso., ,....... 1.147 129 1.276
Minas Geraes...... .......;;...;.................. 16.336 3.277 19.613
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¦y'-:y:y^ SôXO S0XO total.

\íit , v;í,t;;''/^rí^'^fr.,tfi " •' '~'i: ; masculino* feminino.
Pará. ...... ... ... ...... ........ .-6.863 2.53» 9;402
Parahybâl'.l'.l.........,v.......••••.•••.••• •• <y •'*•***' ' i9W J'??J '

Paraná:..... ...........1.783 747 2.830
Pernambuco....... ••  9-565 8^ ! ™
Piauhy............, 'mmmmmmmmm^'
Rio Grande do Norte............................. 3.057 1.104 *•;"*;
Rio Grande do Sal 4-672 2.680 ^•^
RiodeJaneiro..... W® ••*».. 3S76 ^
Santa Gatharina.... ,y.'.i............ ¦...¦- 1-924 852 2.776
SC Paulo...., i.m. 9.646 «.367 15.013
Sergipe. 2-905 1.757 4.662

O numero dos estabelecimentos particulares de instrucção primaria e secundaria

M de 1.097, sendo 727 para o sexo masculino e 294 para o feminino, aléna de

6imixtos e 15 sem designação quanto ao sexo para que são destinados, os quaes
n|) figuram nas columnas das parcellas. Entre os primeiros se eòraprehendem duas

escolas nocturnas. \ -* r\r ^-- :í*5-> ^^
Sexo Sexo total, a

masculino, feminino.

JagôaS.,..U,,.,._ 40 102
Amazonas.. ...,.<... ......... • ••• ••• •¦•.•••.• .......... * ^
Bahia........... ............. ......... P
Ceará...........................................• • • • ••••• •••••••£ ••••¦•.•• *•*
Espirito Santo....... í. ••¦•¦...... •......•..;.. •. v... 13 3 16

• :¦ r' ¦" ¦¦¦* -:'2,r ¦•¦ 'j, *'
Goyaz................... .* ..i.. .*...... * y

Maranhão......;.................................. 20 28*
Mato Grosso •••• , y --
Minas Geraes 97 39 lop
Pará...,...;,-............,..  ' 29 17 "46
Pàrahyha.... ..... 10 1? .,
Paraná........;............ 25 ?. ?7
Pernambuco.... 101 ^1 *^
Piauhy 11
Rio Grande do Norte............................... 21 26
Rio Grande do Sul. 59 36 141y
Rio de Janeiro..... 99 27 126 .
SantaGatharma................................... 9 31
S. Paulo. 87 24 112 i
Sergipe.......................................... 25 13y :;38y

0 numero dos alumnos dos estabelecimentos particulares de instrucção primaria
e secundaria íoi de 26.563, sendo 18.276 do sexo masculino, 7.787 dó feminino e
500 sem designação de sexo. Pertencem 2.343 ás escolas nocturnas, séíidõ 2.141 <ío
§exo masculino e 202 do feminino.
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Sexo
m nenti I inAinaoi/UlillUi

j\niazonas.. •...... ••••••. .•;....• • • *. • ..•.•»...«•».• • •«.
Bahia
i_.çara .•...••....•......•....•..».
Espirito Santo ....
UfOYclZ» a . ... . • . . * . * * . ..............

Maranhão. ..

491
172
648
. . .

Sexo
flA »"*» imn/l
iClUUUUVi

307
42

A*AA -» . . .

Total.

793
184
648
800

Mato Grosso
Minas Geraes
Paráv. ..,.,
Parahyba .., .'.
Paraná
Pernambuco
Piauhy
Rio Grande do Norte ..
Rio Grande do Sul .#.
Rio de Janeiro.
Santa Catharina
S. Paulo
iS"! RiUt »•••»•»»••••»»•»•».»»»••«»••••••»•••••••»»»

249 10 159
.... 40 40

1.039 363 1.422
.211 18 229

1.261 739 2.000
1.071 693 1.764
224 43 Ml
593 145 738
1.372 732 2.104
218 34 232
932 82 1.014

4.817 2.527 7.344
2.223 638 2,861
471 336 827
1.777 797 2.374
435 182 617

0 numero das escolas publicas e particulares de instrucçao primaria e secunda-
ria foi de 5.432, sendo 3.573 para o sexo masculino, 1.777 para o feminino; mais 67 '

mixtas e 15 sem designação do sexo para que são destinadas, as quaes não figuram nas
columnas dasparcellas. Entre as primeiras comprehendem-se 66 escolas nocturnas.

Alagoas.
ts,Amazona:

jjíuiia .........
ideara.........
Espirito Santo,
'juyaz....«.«..
Maranhão......
Mato Grosso...
Mínas Geraes..
Parà;.........
Parahyba......
Paraná .,
Pernambuco........
Piauhy
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul...
Riodeíaneiío......
Santa Catharina..,.,
S. Paulo...... .'.
Sergipe,..,,....,,';";.

I. 9

«.«....». «.»».«.«. 8 ...... 89.S...» ..

Sexo
masculino.

148
40

.
xV-
áx fyx^^XX-yXyyix XX

149
86
59

109
50

613
156
93
85
302
46
96
245
422
62

402
123

Sexo
feminino,

97
10

110
94
29
27

Total.

249
50
397
243
115
89
167

4
207
94
33
36
189

32
154
233
49

221
73

126
128
491
71

128
446
656
128
624
198

a';;:

' '.yy..:

XXVX.XxXiÊ

.V
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53

250

/"N.
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O numero dos alumnos-que se matricularam nas escolas publicas e parti-

çulares de instrucção primaria e secundaria foi de 169.361, sendo 120.478 do sexo

masculino, 48.583 do feminino e 500 sem designação de sexo. Pertencem ás escolas

nocturnas 4.573, sendo 4.371 do sexo masculino e 202 do feminino.

yy, gllli|yf élíéfftii * % '' Sexo Sexo Total.
masculino. femininoi "

Alagoas....,........................^ 
S 

4.855 2.946 7801
955 203 1.158Amazonas. • •••• "y u;i-J^« ií r™t, ,, 11 757 3.703 15.480Bahia... «rv *k'ii! "' ,A IA-,-,n , 6 605 3.389 10.474Ceará...........?....;?....• £&; a .<*.„ ¦•¦'.. 0 1 875 248 2.121.Espirito Santo................ i.oío

2 138 693 2.831Goyaz.... •• -• mi.ivu .....
nr u~v 5 <*05 1.464 6.669
Maranhão.,... •••/ •• o.-yj- ..¦ ¦„ „
Mato Grosso. .• ••••• 1.358 147 1. U|

Minas Geraes..........' 17.597 4.016 21.613
Pará. ...;....,..........,.......:.>... 7.934 3.232 11.166
Parahyba..... ............................ 2.865; . 991 3.856
Paraná................................. 2-376 892 3.268
Pernambuco..........v............:........  |0.937 6.238 17.175
Piauhy.................... ,.'......< *•» 456 ^ 1.738
Rio Grande do Norte ...... ...'•• 3-989 1.186 5.175
Rio Grande do Sul... .. 9.489 5.207 14.696
Riode Janeiro 12.001 4.214 16.215
Santa Cátharina 2.447 1.277 3.724
S.Paulo......... 11.423 6.164 "17.587
Sergipe.....;............;.».............; • 3.340 1,939 S.279

A comparação destes quadros com os dc 1871 apresenta os seguintes resultados:

Houve o augmento de 403 escolas publicas .para, o. sexoymasculmo,/ 330 p£rat
o feminino e 6 mixtas; mas, deduzidas 7 sem designação do sexo para que são

destinadas, as quaes não foram mencionadas nas columnas das parçellas dQ

Quadro de 1871, reduz-se o augmento a 732. Neste entra o de 30 escolas no-

.cturnas. ,,',.,.... .^ 
' .;;y\; \." ,'\. 

" -t_f „- 
'* 

l\v >v: ^V'
Nas escolas particulares houve o augmento de 263, sendo : 185 para o sexo

masculino, 2 para o feminino, 61 mixtas, e 15 sem designação* Nas nocturnas
apparece a diminuição de 9. r

Englobando as escolas publicas e as particulares, verifica-se o augmento de 593

para o sexo masculino, 332 para o feminino, 67 .mixtase 15sem designação; mas,
deduzindo-se 7 sem classificação, que só •-figuram na totalidade do quadro de 1871,

, fica reduzido o augmento a 1.000. Nas escolas nocturnas acha-se o augmento de 27.
No numero dos alumnos das escolas publicas deu-se o augmento de 23.692 do

sexo masculino "e 11.622 do femininoy. abatidos porém 2.015, que só figuram na
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totalidade do quadro de 1871, reduz-se o augmento a 33.299. Quanto aos alumnos
das escolas publicas noeturnas houve a diminuição de 63.

No numero dos alumnos das escolas particulares houve o -augmento de 4.213
para o sexo masculino, 583 para o feminino, e 500 sem designação; mas, aba-
tendo-se 2.984 alumnos sem classificação de sexo? que figuram na totalidade do
quadro de 1871, reduz-sè o augmento a 2.312. Este, quanto aos das escolas no-
cturnas, foi de 2.343.

¦Reunidos os alumnos das escolas publicas e particulares, eleva-se o augmento
a 27.905 do sexo masculino, 12.203 do feminino e 500 sem designação, que perfazem
onumero de 40.610; mas, deduzidos 4.999, que se acham também sem designação de
sexo na totalidade do quadro dè 1871, reduz-se o augmento a 35.611. Nas escolas
noeturnas deu-se o augmento de 3.720.
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Passo a dar noticia especial do estado da instrucção em cada uma das províncias
e das alterações feitas em seu regimen.

Não se tendo recebido informações das províncias do Amazonas, Parahyba e
Sergipe sobre o que a tal respeito oceorreu em 1873, servem de base ao trabalho,

quanto a essas, dados colhidos em relação a 1872.

Alagoas,

A receita da provincia foi orçada na quantia de 687:414^000 e a despeza coma
instrucção publipa foi fixada em 125:384#000. Houve o augmento de 4:664#000 rela-
tivamente ao exercicio de 1870—1871. -
¦;'*" ... ' . v 

' 
x t- . V , 

'

legislação.—Não foi alterada na parte concernente á instrucção publica.
Edifícios.— Construiu-se uma casa na villa de Santa Luzia do Norte e foi

offerecida á provincia com destino á escola de instrucção primaria do sexo masculino
pelo juiz municipal, bacharel Bento Ceciliano dos Santos Ramos.

O Presidente da provincia trata de preparar um edificio provincial que estava
desaproveitado na capital para nelle estabelecer uma escola primaria, queadmittirá
mais de 100 alumnos.

Instrucção primaria.— O numero das escolas foi o seguinte:
¦ /VV x. ...¦.¦ ..Xx

Particulares.................
* mix ias. *•••«••«...

Noeturnas......... ...*•::. .¦.:..

Sexo
masculino.

71
47 */v

Sexo
feminino.

vb7.
-¦ 39

• .

18

136

x y í

xy-i
9%:

96

total*

128
86
4".

18

236
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Todas as escolas nociturnas são publicas
Matricula.—Foi a seguinte:,'/: ¦.;....¦.'j,:'..!.-.,:;'.¦•v.._-:;¦ r.',,'í:''.;. "'•¦V',"..'V':\;i'•¦:•',:-¦
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Escolas.

Publicas....
Particulares.......... ••*••?
Nocturnas... •<•

Alumnos

3.880
305

li 484

4.6G9
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Àlumnas. Total.

fffifl 89i :§§||f• 2.639
289
'..:.:;.

^^___M_M——• *

2.928 7.597
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Freqüência.—Foi a seguinte:

Escolas.

Publicas ........••••• * ?. • • ¦•
Particulares. • ••¦.••
Noctumas.....". • • • •

Àlumnosr

2.923
198
301

3.427

Àlumnas.

2.324
212
...

2.

Total.

5.252
410
301

5.933
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Instrucçao secundaria—O numero das escolas foi:

Publicas....
Particulares,

Sexo
masculino.

i
ii

12

Sexo
feminino.

. o

1

1

Total.

i
•12.

13
Mi

O Lycctt proTincíal, que se acha em prédio particular, é o único estabelecimento

de instrucçao secundaria. Entre os estabelecimentos particulares figuram quatro col-

legios sob regimen de internato e externato, sendo Ires para o sexo masculino

e um para o sexo feminino.
Matricula.—Foi a seguinteSE

Escolas, Alumnos. Àlumnas. Total.

Publicas....
Particulares

. •.

186 13
. ••>.>«.

204

Freqüência.—Foi a seguinte;

Escolas. Alumnos. Àlumnas.

Publicas....
Particulares

.:. •

154 12

Total.

166

J ¦¦ ' - 
'

}y- w -¦'¦¦¦¦

Mo ha informação sobre o numero dos alumnos matriculados no dito tyceu

Bibliothecas.— k da capital foi freqüentada por 81-1 leitores. Não consta o nu-

mero dos que visitaram a da cidade do Penedo, de instituição particular
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Amazonas.

A receita da província orçada para o exercício de 1873 a 1874 foi de 585:126^880
è â quantia marcada para a despeza com a instrucção publica de 58:620|Í000. Houve
;.'.'*','¦.¦''. i V-;*

oaugmeJito de 4:920#000 relativamente ao exercício de 187!—1872.
Das informações recebidas quanto ao anno de 1872 consta o seguinte:
Instrucção primaria. — O numero da* escolas foi:

Sexo Sexo
masculino, feminino. Total.

Publicas..... 30 39
Particulares... à... 4

yV » noeturnas -g- .. -ig

No numero das escolas publicas acha-se a aula da Companhia de aprendizes
marinheiros. Dois dos cursos noctumos são subvencionados oelo Governo e creados
pela Câmara Municipal da capital.

Matricula.—Foi a seguinte:
Escolas. Alumnos. .Alumnas. Total.

Publicas..............  793 191 914
Particulares  64 12 76

»' noeturnas  108 '. ... 108

89S 203 1.098
No.numero dos alumnos das escolas publicas estão 50 aprendizes marinheiros.

No dos das escolas noeturnas não se incluíram os de duas.
Instrucção secundaria.- Existem dois estabelecimentos públicos, o Lyceu e

Seminário episcopal.
Matricula.—Consta apenas que o Lyceu foi freqüentado por 60 alumnos.
Bibliotheca.-Existe uma bibliotheca publica na capital da província, contendo

ainda pequeno numero de obras. *

Bahia,

Não foi orçada a receita da província para o exercício de 1873-1874, mas só-
mente fixada a despeza em 2.529:9470749 ; desta foi designada para a instrucção
publ iça a quantia de 34 l:097|l U. Houve o augmento de 61:403jjl 24 relativamente
ao exercício dei871---1872U-: j^i'«:, ¦ m^Míã ili

Legislação. -^Realizou-se a reforma autorizada pelo § 6.» do art. 3.*da lei
U-" 1335 de 30 de junho de 1873 .*'...I. 10
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Iníírttcfao primar ia. -0 numero das escolas foi:

Sexo masculino. Sexo feminino.

*x V,. 248Publicas  
Particulares. ••••• MqNocturnas

85
11
* »

Total.

333

9

366

„o numero das escolas puhlicas para o sexo masculino incluem-se as seguinte, i

a da Pcuileuciaria, ado üsylo dos expostos da Santa Casa daM—a , *£

minario dos orphãos, a da Casa da Prorideocia, a do Collegro do Coração de Jesu ,

a de Nossa Senhora do Sallole, a l «ossa Senhora da Oliveira dos Campmhos, as

dos Arseaaes do guerra e marinha, o a da Companhia do aprendi» manhherros.

üas escolas nocturnas são 7 subvencionadas pela província. ",...,?,.

Matricula.—Foi a seguinte:

Escolas.' Alumnos. Alumnas.

Publicas ••• 10-942
Particulares

« nocturnas  648

3.642

Total.

44.584
...

• • •

...

648

v

11.890 3.642 15-232

m numero dos alumnos das escolas publicas somente estão contemplados os das

escolas mantidas pela província.
msmcfao secundaria.-O numero dos estabelecimentos foi o seguinte ..

,,; Sexo masculino. Sexo feminino. < Total.

4 itóS
Públicos....
Particulares

3
14

17

13

14

27

31 :¦•*./:

I

Ir
, ,.;;. ...... 

-. ¦. . 
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No numero dos estabelecimentos públicos estão o Internato e Externato e o

Lyceu, mantidos pelo Governo, e bem assim o Seminário episcopal. 
||

Matricula.-Foi a seguinte: -
Escolas. Alumnos.

Publicas.....  167
Particulares

Alumnas.

61

Total.

228
¦*í

*¦!'•?;.:
. •

Este numero de alumnos é só o de alguns estabelecimentos; de outros não houve
'/¦¦*i> t 
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informações. w
BMiotkecas.-k da capital, fundada em 1811 no antigo Collegio dos Jesuítas, foi

freqüentada por 5.811 leitores.

.
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Inaugurou-se no dia 25 de março do anno passado a bibliotlieca do Grêmio lit-
terarioda cidade de Valença com 462 obras em 768 volumes, dos quaes íbram con-
sultados 126 em 201 volumes por cerca de 360 leitores.

A respeito das bibliothecas da Faculdade de Medicina, do Grêmio litterario, do
Gabinete de leitura è do Lyceu provincial, da capital, consta que contêm: a 1 .a 5.607
obras em9.6l7 volumes, a 2.a 4402em7.424, a 3.a 2.069 em 2.976 e a 4.a 154 em573.
, Museu.— Ha o do Lyceu provincial, creado pela lei n.° 5 de 2 de maio de 1835.

,¦-¦>¦¦¦:.

Cearás-

Foi orçada a receita provincial para 1873 em 850:897$ 197, e marcada a quantia de
217:100#000 para as despezas con* a instrucção publica. Houve para estas o
augmento de 60:210^000 relativamente ao exercicio de 1871.

Legislação.— Algumas de suas disposições foram alteradas pelo novo regula-
mento de 19 de dezembro de 1873. Fez-se obrigatória a instrucção elementar
para os meninos de 7 a 15 annos e para as meninas de 7 a 12; e declarou-se
livre o ensino particular.

Instrucção primaria.—O numero das escolas publicas foi de 233, sendo 140 para
sexo o masculino e 93 para o feminino.

Não consta o numero das escolas particulares. São subvencionadas pelo cofre
provincial a das Educandas na capital e 6 de Casas de caridade em diversos pontos
da provincia.

Estiveram em exercicio 204 escolas, sendo 121 para o sexo masculino e 83 para
o feminino.

Matricula,—A das escolas publicas foi de 9.722 alumnos, sendo 6.353 do
sexo masculino e 3.369 do feminino.

Freqüência.—A freqüência destas escolas foi de 5.740 alumnos, sendo 3.598
¦¦¦', 1 ¦¦-. >? 

v ¦: ¦

dp sexo masculino e 2.142 do feminino. f|
Calcula-se a matricula nas escolas particulares em 500 alumnos e a freqüência

em metade.
J Instrucção secundaria.—klèm do Lyceu provincial ha 8 aulas publicas de latim.
Não consta o numero dos estabelecimentos particulares; nestes comprehende-se
o, Collegio das Educandas, subvencionado pela provincia. W^^^-h

Matricula.—Foi de 252 alumnos nas escolas publicas. A freqüência não excedeu
a t|fc,^ítY..;.., 

'; 
. .'• ' .;„;"•:¦' .".' - '" '

Bibliotheca.—A bibliotheca provincialconta 3.747 obras. ;
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Espirito San Io

oi orçada a receita provincial em 275:930$000, e marcada para asdespezas

com a instrucção publica a quantia de 64:864^000. Houve para estas despezas o

augmento de 25:530|000 relativamente ao exercicio de 1871-1872.

Legislação,- Publicaram-se regulamentos pelos quaes se reformaram a ms-

trucção primaria, o Atheneu:provincial e a Escola normal.

Edifícios.— Acha-se em construcção a casa destinada ao Alheneu provincial (in-

ternatoue externato) ás expensas^e particulares e do cofre provincial. Está

igualmente constrüindo-se uma casa para escola destinada ao sexo masculino na co-

lonia do Rio Novo, por ordem do Governo geral.
O alferes João Barbosa das Neves e sua mulher fizeram doação de uma casa para

escola na capital. ,
Imtrucmo primaria. —O numero das escolas foi:

\>mmè.
Sexo Sexo

masculino, feminino. Total.

Publicas....
Particulares
Nocturnas..

69
9
2

80

1
• •-

26

94
10
:2

106

No numero das escolas publicas comprehendera-se a da Companhia de apren-
'¦ '¦.

dizes marinheiros e a da Companhia de infantaria.
São subvencionadas pelo cofre provincial 5 das escolas particulares, das quaes

uma na colônia do Rio Novo; e pelo cofre geral uma na colônia de Santa teò-

poldina. |§3§|fS: ' '

Matricula.— Foi a seguinte:
' 
:jt':'.-^-'i-' "

Escolas.

Jl ai llOulai "S .*.*.«•. •¦•¦• .*.**..»...

Nocturnas ....

Alumnos.

1.549
205
30

1.790

Alumnas.

;¦? 220
10
. .

230

Total. ;

1.769
215

36

2.020
1*7^

No numero dos alumnos das escolas publicas figuram 34 da colônia do Rio Novo,
25 da de Santa Leopoldina, 63 aprendizes marinheiros, e 9 da escola da Companhia
de infantaria.

.• %

$pip
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Inslrucção secundar ia.—O numero das escola» é o seguinte:

y articulai es. ••••,»».«.•».,..,,,,,,,,,,,.

Sexo
masculino.

2 ¦'¦.

4

6 ,3 9
."¦..".. '.r t:

Duas das escolas publicas tôm inlernato e externato, ea3.' só externato. As
particulares admittem todas alumnos internos e externos!*

Matricula.—Foi a seguinte:
Escolas. Alumnos. Aluranas. Total.

r uüiicas. ••..,••.•*.•»..,..,,..,.,,,,,,,,, 41 16 Wl
44 . .". 44 '

• "<Í» ".'.'¦'¦''''"

16 101

' 
' 

¦*'"¦ 
'¦ 

' 

-¦ :' 
> 

¦

Sexo
feminino. Total.

i
2

3
6

Jrdi UOuldl CS. ••......,.,,..,»,.,.,.,, ... .

Mo consta o numero dasalumnas das escolas particulares.
Bibliotheca.—A. única que existe na província pertence ao Lyceu « União e Pro-

gresso ».

Goyaz.

A receita.provincial orçada foi de 4 i8:922j}574, e a quantia marcada para as des-
pezas com a instrucção publica de 45:2500000. Para o exercicio de 1871—4872
esta verba fôra fixada em 48:8900000. -

Edifícios.— Existem na provincia 7 casas para escolas, sendo 5 para o sexo
masculino construídas por conta do cofre provincial, e 2 para o sexo feminino
edificadãs por conta de particulares. -

Imtrucçao primaria .—O numero das escolas foi:

¦•¦¦¦¦¦ - 
.' 

¦',¦'¦ 

' 
'¦¦ 

¦ 

' 
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'¦":'

.¦¦¦.'" ¦'.;¦&&%¦:¦: • 
".

¦

Sexo Sexo
masculino. feminino.

Publicas 54
1111 <V l ü d • . • . ,......«..t....... ... ..

Particular
íNocturnas. .......,,..,?,.,,..,..,.,,. 3

26
. •

• •

Total.

80
3
1

57 27 87

No numero das escolas publicas inclúe-se a que é annexa ao Seminário epis-
copai, subvencionada pelo Governo geral. As 3 escolas mixtas dos presídios de
Jiirupensen e Leopoldina e do collegio de Santa Isabel no Valle do Amazonas são
também mantidas pelo Governo.
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Matricula..—Foi a seguinte:
<"' 

- ¦' 
¦

Escolas. Alumnos. Alumna9. Total.

Publicas  1.903 .653 2.556'^^é$$M%^ • • • • • •.••••••••• - •. ^i|fii|^
t Nocturnas.  .84 .. 84

1.957 693 2.650
%.

No numero dos alumnos das escolas publicas estão 3 do Seminário episcopal,

57 das escolas dos presídios já mencionados, sendo 43 do sexo masculino e 14 do

feminino, e 44 alumnos indígenas do còllegio de Santa Isabel, dos quaes 35 do

sexo masculino e 9 do feminino.
V Freqüência.—Só consta a seguinte:

'¦ 
. ... ¦ 

¦' ¦:¦ :¦'''.' 
'•¦ : *•¦¦ '-• '

Escolas. Alumnos. Alumnas. Total.
Publicas..
Nocturnas,

1.771
54

1.825

630
• • •

630

2.401
54

2.455

Instrucçâo secundaria.—Apenas existem dois estabelecimentos: o Seminário
episcopal e o Lyceu provincial; este é externato e aquelle internato.

Matricula,—Foi de 181 alumnos.
Bibíiothecas.— Ha a do Gabinete litterario Goyano e a do Lyceu.

¦ ;

Maranhão.

Foi orçada a receita provincial em 854:851^000 e fixada a quantia de 162:090^000

para as despezas com a instrucçâo publica. Houve o àugmento de 59:233^500 relatí-'
vãmente ao exercicio de 1870—1871.' '*¦• u'

Instrucçâo primaria.—O numero das escolas foi o seguinte:

Sexo masculino. Sexo feminino. Total*

Publicas....  84 50 134
Particulares............... 7 • 10

« nocturnas...... 7 .? 7

98
r-m-

53 151

No numero das escolas particulares ha 4 subvencionadas, sendo uma para o sexo
feminino e 3 nocturnas. Pertence uma destas á Sociedade «Onze de Agosto» estabe-
lecidana capital.
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Edifícios.—Foram doados para, escolas publicas pelo coronelJeronymoJosé

de Viveiros, tenente-coroneUosé Cursino da Silva Raposo elgnacio Antônio de

Viveiros um prédio na cidade de Alcântara, e pelo commendador Jacintho José Gomes

outro, mobiliado, na villa de Monção.

Pelo Convento do Carmo foi offertado um terreno a fim de neile se construir um

prédio para escola publica nafreguezia de Kossa Senhora da Victoria da Capital.

Já começou a construcção.
Edifica.se outro, também para escola, nafreguezia de frossa Senhora da Con-

ceição na mesma capital. H
O commendador Luiz Venancio de Vasconcellos Vieira de Mello cedeu ao Estado

em beneficio da instrucçao publica a herança que lhe tocava por fallecimento de

sua mãe. Tendo o Governo declarado libertos os escravos que lhe foram partilhados,

ficou reduzida a dita herança a 39:445*291, segundo as avaliações.

Matricula.—Foi a seguinte:
Alumnos. AlumnastEscolas.

Publicas • ••• ••
Particulares •#••••

f nocturnas.......

-..

3.692
435
376

4.503

1.101
156

• • . ê

1 257

Total.

4.793
591
376

5.760

Instrucçao secundaria.-O numero dos estabelecimentos foi o seguinte:

Sexo masculino. Sexo feminino.

Públicos, imhhiii
Particulares......*. ...•••

5
6

11

5

5

Total.

5
11

16

No numero dos estabelecimentos públicos entram oLyceu Maranhense, o pequeno

Seminário de U.S.das Mercês, a Casa dos educando* artifices, uma aula delatim

na cidade de Alcântara, euma de francez na de Caxias.

Matricula — Foi a seguinte:
- Escolas. Alumnos. Alumnas. "Total.

Publicas ....?....•
Particulares....

454
248

...

207

454
455

909
; III v ¦:V ' 702 - 207 . - ;,!:.

Bibíiothecas.-Emim a Popular e o Gabinete Portuguezna capital. A primeira

tem 930 obras em 2.651 volumes e a segunda 2,582 em 5.749.
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Matto Grosso,

a Foi orçada a receita provincial para 1873 em<13l.:270í84l. e marcada para a
despeza com a instrucção publica a quantia de 27:560^000, Houve o augmento
de 4:800#000 relativamente ao exercício de 1870.

Legislação. -Foi reformada pela lei de 4 de julho de 1873.
EáificiQ5.4-Sómente três escolas para o sexo masculino estão em edifícios

públicos.
Instrucção primaria.—O numero das esoolas foi o seguinte:

PllullCftS. .,. . • . .': » • ••?»*• . . '..'

Particulares
Particular mixta

Sexo masculino.

24
13

37

Saxo feminino.

3
1

1

4

Total,

27 ;
14

1

42

No numero das escolas particulares inclüe-se a que é mantida pelo tenente-
coronel Antônio Manoel da Silva Fontes e subvencionada pela provincia.

No numero das escolas publicas estão as dos Arsenaes de guerra e marinha e
a do Quartel do batalhão de infantaria*

Matricula.—Foi a seguinte:

Escolas»

Publicas ,...
Particulares, ......

Aluamos^}

1.118
173

1.291

Alumnas.

129
18

147

Total.

1.247
191

1.4Í

Instrução secundaria,.-O numero do3 estabelecimentos foi oss^uiiite:

Sexo masculino.

Públicos........ 3
* nocturnos „. %

Particulares...... 8

13

Sexo feminino.

s «

» •

Total.

9'

8

13
?;;.#-;

No numerodos estabelecimentospublicosfigi^oSsminarioepiscopat.
«eit^ta e a doG:>binete de leitun perten-cente a uráa associação particular/

je

V
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Foiorçadaadespezaprovincialem2.096:438§249enxadaaquantia de 565:5500000

para a instrucçao publica. Houve o augmenlo de 230:170^000 relativamente ao

exercício de 1870—1871.
Legislaç<b.-Foram promulgados novos regulamentos para a instrucçao primaria,

para o Lyceu e para a Escola normal.
-Instrucçao primaria.- O numero das escolas foi o seguinte:

í£**1

Sexo masculino. Sexo feminino. Total.

• ...««•••IS Publicas...». ....••
Particulares. •••• *
Nocturnas. .? ••••

445
80
7

155
33

600
113

. •

188 720

No numero das escolas publicas incluem-se uma que está annexa a um collegio

particular de instrucçao secundaria e duas existentes nas Penitenciárias de Ouro Preto

e da cidade dd Campanha. As escolas nocturnas são particulares, sendo uma subveu-

cionada. u
Matricula.-Foi a seguinte:

Escolas.

Publicas* ......... .....•••••
Particulares •
Nocturnas*»..* .... • ••• •

Alumnos. Àlumnas. Total.

15.257 3.192 18.449
959 611 1.570
163 ... 163

.. , —— a. ¦¦!¦ *tÊÊÊÊ*mm*mmtWmm_~P

16,379 3.803 20.182

¦

¦

':M

-

Freqüência.—Foi a seguinte:

Escolas.

Publicas
Particulares.. •
Nocturnas .»? •

¦ ¦.¦»-vr-.,1T.'^; ¦ -.'.'

Alumnos.

8.077

• ••

8.703

Alumnas.

1.931
427
»-• •

2.358

Total.

10.008

• • .

11.061

No numero dos alumnos que'freqüentaram as escolas publicas só se contam os

que cursaram as aulas por mais de 15 dias em cada mez.

Mais de 40 escolas publicas nao prestaram os mappasda freqüência de seus

alumnos e outras muitas acham-se vagas.
I. 12
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Instrucção secundaria.— O numero das escolas foi o seguinte:
'¦'¦¦ V'. '*¦'''¦¦ '¦- 

\"¦%¦ .V''. ¦

Sexo masculino. Sexo feminino. Total.
y 

y ¦ 7 ,:,,y-: . .;„;

Publicas..............:......... 71 13 84
Publica mixta(Escola normal)...^ ' *. •• i
Particulares 10 16

- . . • ¦

•na MH«P «¦»
-- "81 'yy 

19 a ¦"- : iói-—^

No numero dos estabelecimentos públicos está comprehendido o curso de phar-
macia. No dos estabelecimentos particulares comprehendem-se seis coliegios
subvencionados pelo cofre provincial. • 

' * 
.

Matricula.—Foi a seguinte: ' ***%
yy ¦ . >fe* !..v.«^i

7 .Jl- 
'' ¦jW"'

Escolas, íVw*vr4i Alumnos. Alumnas. Total.
* Publicas C'y.:. 1.079 81 1.164

Particulares.. .. v , 139 '128 267

1.218 213 
* 

1.431
:';. ¦.' y-y. ¦ V

Freqüência.-» Foi a seguinte:
¦ K. ¦'¦ ¦¦¦¦.¦."'¦."¦:'¦ y-y. .;,.

Escolas. Alumnos. Alumnas. Total. -

Publicas 863 83 ,946
Particulares ... 423 401 224

986 y 184 1.170
'¦y/y".y y ••.¦*..¦¦

¦' '"'.'''¦'.< "'-''. '¦¦'¦¦•¦ '< ¦¦¦'¦'

No numero dos alumnos das aulas publicas estão mencionados os que frequen-
taram a Escola normal e o curso de pharmacia.

Bibliothecas.-.~Emtm bibliothecas nas cidades de Ouro Preto e S. João de El-Rei.
Museu.— 0 de Ouro Preto, creado em 1864. ^^

:;_¦«

Pará.

Foi orçada a receita provincial para 1872 ern 1.67 <l: 800#000 e fixada a quantia
de 307:740$ para a despeza com a instrucção publica. Houve o augmento de
65:640^000 relativamente ao exercício de .869.

Legislação.— Pela lei de 49 de dezembro de 1872 ficou extincta a Escola normal
e annexou-se o seu curso ao Lyceu Paraense.
y Edifícios.— Pela lei de 26 de abril d. 1872 está autorizada a Presidência da

provincia para despender a quantia de 50:0000000 com a edificação de casas para
escolas,

:¦•-¦¦.__ ,»? -y^y «__ 
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lmtmcçào primaria.— O numero das escolas foi:

1V '¦- 1

•"'. p

• v.", ;'y. \ 
" 

, ,K
'¦ 'YV .'

;. '¦-": .- . ¦

Publicas • ••••*• t •«••«•».» • • *•
Particulares.
Nocturnas ,,..?.?«..•

Sexo v Sexo
masculino. feminino. Total

117? 76 193
&¦:"-'" 13 ' 

"¦*;.-¦ 
28

16 Y. 16
¦'¦ 

.'''¦' 
¦'

¦ ¦

¦¦-

148 89 237

Tio numero das escolas publicas estão comprehendidos as do Collegio do

Amparo, do Institutos educandos artifices, do Corpo de policia, do 11. batalhão da

incitaria, dos Arseüs de guerra e marinha e do Seminário episcopal.

Uma das particulares é subvencionada pelo cofre provincial. ^
% 

¦.....¦...-...¦."'¦¦¦'¦.

Das nocturnas são; particulares 8 e publicas 8.

Matricula .— Foi a seguinte: 
"

-
' 

•• :-./''-.' 
¦ ¦•¦'

.

."''

W:

Escolas.

Publicas .';••«..• • • ¦ •

Particulares • • •

Nocturnas.«..... ...•...••••

Alumnos.

5.673
523

1.000

7.196

Alumnas.

2.339
353

2.692

Total.

8.012
876

1.000

9.888

Frequentia. — Foi a seguinte:

Escolas. v

Publicas». .%,......*••
Particulares.....-. • • ••

Nocturnas .7.. ...... • • •

¦

'¦'/''

¦*".." . ."»v

Alumnos,

4.000
500
757

5.257

Alumnas.

2.000
300 ^

2.300

Total.

6.000
800
757

7.557

Imtrucção secundaria.- 0 numero das escolas foi o seguinte:
3

Publicas
Particulares ,.....?,•••

Sexo
masculino.

2 ; •
6

8

Sexo
feminino.

Y %/yy :4'P:P-

5

Total.

3
10

13

Além destes estabelecimentos ha um corso do musica sustentado por uma asso-

ci.çio particular. Dois dos estabelecimentos públicos sao iulernatos, e duas escolas

particulares recebem subsidios da provincia.

1

..¦ '..-¦ y.^ .¦..,;.-,, y/y



Matricula.- Foi a seguinte:
}Ayi'iyA.

::- Ai

P'^y:hPP:
v-y7.,'

Escolas.

Publicas...
Particulares

Alumnos.

190
'"..5487 

7

Alumnas.

200
340

Total.

390

y-yy.AAy' :,

1 i A'¦A.-aA'',"

,- ,, .
mi li.,'--

• '
isyeuíwifs 738 1.278

Vy V".'
-yy • y - -.v

7.' 77y;yyy7 ' Freqüência.—Foi a seguinte:
Escolas.

¦;-,- :.:'¦.. .t; 
- 

;v . .'•;); Publicas... i
Particulares, • «

Alumnos,

160
400

Alumnas.

200
200

1 ,Ci.-..'-. A;

Total.

360
600

4560 400 960

_Bibliothecas.-Ka.6 bibliothecas, sendo 3 na capital e 3 em outras cidades. O

numero dos leitores que as freqüentaram foi de 8.725.

Museu.- rossáe a provincia um de Historia natural, creado em «872 e por ella

sustentado. '

Parahvba.

;".-¦ y 7:y^'^ív'y ¦.¦-;,• y7
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Foi orçada a receita provincial para 1872— 1873 em 600:000^000 e marcada a

quantia de 149:693^800 para as despezas com a instrucção publica. Para o exercido

de 1S71—1872 fora destinada a de 136:3930330.
Edifícios.—Acha-se em construcção na capital um prédio para escola de instrucção

primaria; para as respectivas obras têm concorrido muitas pessoas cdm donativos, e
o terreno foi offertado pelo negociante Primo Pacheco Borges e sua mulher.

v::-'.-.. .¦¦¦¦ ...

O Presidente da provincia nomeou uma commissão a fim de promover donativos

para a construcção de prédios destinados a escolas. Jgfi
Das informações prestadas quanto ao anno de 1872 consta o seguinte;
Instrucção primaria. — O numero das escolas foi o seguinte :> ;

m.

J 77

Publicas
Particulares

Sexo
masculino.

79
6

'

Lí&^w

Sexo
feminino.

31
yPiAÈi

33

/-:
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'PAyyUQ

A.AA/y.y:y* ;

No numero dos estabelecimentos públicos entra o Collegio dos educandos ar-
tifices.

Abriram-se ultimamente duas aulas nocturnas na capital.
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Matricula.-.Foi a segúiate :

Escolas.

Publicas....
Particulares,

Alumnos.

2.532
155

2.687

¦S ,

Alumnas.

948~43

—_»  *

991

Total.

3^480
.198

3.678

o numero dos alumnos das escolas publicas estão 30 educandos artífices.

Instrucçao mundfiria.—O numero dos estabelecimentos foi: -

a ¦ .¦'¦; •""..¦>_: -A-v ;¦'. •¦-. -

¦.". a' A 
:?i;N:A: ¦ A aA-a A1; A-^A A Av i

A A Aí

Públicos. ....•....»••••
...'A''

Particulares........ • • • 

&exo Sexo
masculino. feminino.

1 • •
•;•

Total.

4
4

¦• 1 '.Í-'~y «> ''' - A A- 
'

8 . . 8

Os estabelecimentos públicos são o Lyceu provincial e às aulas das cidades de
\ -. .' ; . 

¦ A ¦ 
,' ... ' :x '.'Xy ' ¦- ¦. y

Mamariguape, Ar fia e Pombal.
Matricula. — Foi a seguinte:

Alumnos. Alumnas.

y.yyi

t 
'"¦.'-''-'¦ 

A'A''.aa-A-Aa

Escolas.

Publicas....... .••#•• • •

Particulares.  •.
109
69

*»

. •

vVv
¦ 

¦¦' 
.

,,.;•..
XXX

¦ S -¦"'

-.-'. 'V '¦ ¦' '-,'¦:'"' ¦¦<'". ''V':'. .Aa-A_ Aa a
i;r: >• •¦¦ '¦ ;.'..• A-: ;" ¦¦ .;-,_',V' .

¦-.''' 
*¦

Total.

109
69

178

Paraná,

Foi orçada * receita em 584:9680445 e a despeza em 662:0690445, incluída

a quantia de 75:620^ para a instrucçao publica. Para esta no exercício de

1871-1872 fôra destinada a quantia de 80:0000000.

Tnstruccão vrimaria.— O numero das escolas foi :
A - -." -« ' xy ' ! a ¦•: ; 

yy:;x - ¦

xy x.yyyxvy:Xym^
x ¦.'"'.¦•;

:.'a ' ;.

A ''.'AAa.aa-

Sexo
masculino.

Publicas........ y...;...a 54
Particulares y.... .••; ..?• ^

» mixtas..........
Nocturnas.,.;........... .•..-. 5

Sexo
feminino.

31
¦-x-i-yx

aa'¦•¦y- :x": •

xXy:xXX
¦ 

¦

- aAa AA'- AA- A/'-"':;L-'A

Total.

85
24

5

yy
S

79 121

Das escolas nocturnas são duas de instituição particular e três publicas,
I. 13
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Matricula;—Foi a seguinte: |f

Escolas. Alumnos.

Publicas  >»t • m • • •-. i»890.-

Particulares  456
152

¦ \ -.Ai -t '¦..-•¦: <i. '.,»• iT

- Alumnas. Total»

747 2.337

125 681
152

¦

;*•;;

Nocturnas...*. ...........

2.198

...

872 3.070

7mlr«cfSo secundaria.- O numero das escolas foi:

Publicas.,..
Particulares

Sexo
masculino.

3
3

¦ ij

6

Sexo
eminuio.

•.

i

i

Total.

'' :Í 
?

f

'
¦

M7

A província dá subsidio a tres escolas particulares. Duas têm internato eexternalo.

Ha lambem um curso de musica mantido por uma associação particular

Matricula.—Foi a seguinte:

07:: 3... 07 0.

"'¦ ''v:7.7.-Í7ív;7^7:''::^"7.7?77-;;

..

Escolas.

Publicas *
Particulares.* 

Alumnos.

41
137

178

Alumnas.

. *

2Ô

20

Total.

41
157

198

'' '„ Sv-v

,.¦.¦

¦7 ' ¦ ' ¦¦'¦ 7 ..
¦ ' ¦;";."'" '¦'¦.." ' '3- 

..'¦' . . ."'¦¦-.

WbÈ$&;3'' ¦¦"'

¦ 0 : ¦,.-¦ ¦¦'..¦¦ '';•• ¦ ./¦¦•'¦'¦ -.-
', ' 'v. ' ¦' :"' 7 

'¦•' '¦' ¦

'¦¦BiWwíhccoí.-Hauma 
bibliotheca provincial na capital; e consta haver seis

bibliothecas populares em diversos pontos da provincia, das quaes tres recente-
.... '..'¦' y-0r'.f-3><.0,,*l

mente creadas.

Pernambuco.
¦;¦-'.'¦'''" '¦-¦¦' -' 

- 
-.

A despeza provincial foi de 2.5I2:449§516 e a quantia marcadapãra a insírucçáo
¦publica de 178:904j 166. Houve o augmento de 108:I86$834 relativamente ao exer-

cicio de 1870—1871. .
Legislação.- Foi modificada pela lei de 17 de junho de 1873, a qual para ser

7posta em execução depende do respectivo regulamento.

Edifícios, r- Construiu-se ás expensas do cofre provincial uma casa para uma

Escola-modelo mixta; acham-se em construcçao o prédio para o Lyceu de Artes

e Officios, subvencionado pelo Governo, e as casas que para escolas estão edificando

alguns cidadãos na cidade do Rio Formoso e na villa de Serinhaêm. ¦

'0:0:0 .-' -',:"- :'3\3;
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Imlruccào primaria.^ O namoro das escolas foi .
Sexo v Sexo ,.

masculino. feminino. Total.
¦¦ ; ..•'¦¦ v. ;'-," ¦ 

. #1?® :

.publicas 186 148 334
Particulares 72 34 106
Nocturnas 26 ^ ?•• *"'•

LJI | ir

284 ' 182 466

No numero das escolas particulares está a dos Artistas mecânicos e liberaes, ã

qual é subvencionada. No numero das escolas nocturnas figuram 13 publicas e 13

particulares.
Matricula.—Foi a seguinte:

Escolas. Alumnos, Alumnas. Total.

Publicas  9.03o , 5.380 14.393
Particulares.... •• 1-048 531 1.579
Nocturnas.... '."/.*'.. 568 ..... 836

10.650 5.891 16.541

Das escolas nocturnas pertencem ás publicas 367 alumnos e ás particulares 199.

Freqüência.—Foi a seguinte:
Escolas. Alumnos. Alumnas. Total.

Publicas 6.543 4.143 10.686
Particulares 085 239 924
Nocturnas.., 294 ... ,294 ,y

.. ' ¦"¦¦ ' ai
I* *

7.522 4.382 11.904 '
¦''•'¦.'¦. ¦ V. * 

"¦¦
•*>.,. .¦¦¦•¦¦.• ,

No numero dos alumnos das escolas nocturnas entram 244 das escolas publicas e

150 das particulares.
Imtruccão secundaria.—0 numero dos estabelecimentos foi o seguinte:

Sexo Sexo
, .,,.. ,v masculino. f feminino. TqtaL f

^^»s Publicou.i..v.......... - '-^,"¦.'¦¦•. : ***
Particulares............ 16 .; 22
Nocturnos •• ,1 ,

....;.-.., ...:. .,.:-,l8'¦¦',: ¦- ¦.?¦?:: --y;v';'-:25,.,y- ,¦

§§ No numero dos estabelecimentos públicos estão o Gymnasio provincial e a Escola
normal* ambos para o sexo masculino .• A escola nocturnaé particular e mantida

pela sociedade Propagadora da Instrucção publica. Comprehende um curso normal

par ao sexo fem inino e acha-sé no edifício da Escola normal
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Matricula.—Foi a seguinte:

Escolas.

Publicas
Particulares
Nocturnas...... ."..••¦••

Alumnos.

162
125

lumnas.

Freqüência.—Foi a seguinte:

Escolas.

*' • -

•"'¦¦'.' 

' ' 
' 

'¦ " ¦.¦¦¦¦'¦'".'..

.*!•¦•;!«'¦' ¦'."¦'.¦.•'. :¦.•'¦ V&fty.v. ¦¦¦ .'¦•..';¦:.'¦ ..;¦¦!•;. 
'¦ ".¦...:,¦.; -r .,•':¦¦•.•'c':•''.;.

446,.;.- é-y
¦2i ; •• ->

Total.

308
146'
180

634

i-v'7-"7¦'¦>.!*' * ,

Publicas
Particulares.......
Nocturnas

.....

Alumnos.

134
83

:¦.¦*';:

217
^pr ,7 A. ív; ¦¦>

Alumnas.

108
14

100

222

¦¦ft-s^V"' " ' ' "'7' ',

t 
¦'¦¦ ' 

..¦tó-ícP
' ¦'¦¦ '¦¦Ú>lÊÊS8&

Total.

242
97

400

439

m 
' ¦'

'¦v "'['¦•"• 
:"'¦ ,.-¦..!'.'',•.¦ ¦.¦.-¦;.¦¦¦.-.¦ ,,-\'7. "..¦.'..'-.

'..¦'' ¦ 
'" 

¦

Bibliolhecas. - Além das bibliothecas da Faculdade de Direito e provincial, e do

Gabinete portuguez de leitura, na capital, ha um gabinete de leitura na povoaçao do

Monteiro. ,
Museu.— Existe um no Gymnasio Provincial.
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Foi orçada a despeza provincial em 351:433^109, e marcada a quantia de

76:483^000 para a instrucção publica. Houve o augmento de 5:403#000 relativa-

mente ao exercício de 1871—1872.
1 - %gisl'4ão^%oí alterado pelo regulamento de 20deoitubro do anno findo o

de 29 de dezembro de 1871. 777
Edifícios.—Está um em construcção, para o qual têm concorrido diversos par-

'¦¦"¦¦¦•¦- •¦¦ v;ií;'aí; ¦;¦<¦:
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O commendador João do Rego Monteiro oífereceu-se para mandar construir á sua

custa na capital um prédio para escola publica segundo o plano que o Presidente da

provincia lhe desse.
Este contractou com o mesmo cidadão/ em virtude de autorização conferida por

lei provincial, prestando-lhe a subvenção de 10:000^000 annuaes, a fundação» tam-

bem na capital, de um estabelecimento de instrucção para orphãos e desvalidos sob

a denominação de Internato artistico, em substituição do extineto Collegio de Edu-

.candos artífices. O estabelecimento admittirá 40 alumnos.
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instrucção primam.~Q numero das escolas foi:

V'v:x ;:¦ yy yV.'
¦V- C 

¦.,.-': ¦.'.'-¦;"¦. '' .*¦ '

Publicas......
Particulares..

¦

....¦ ¦.'..'

......';''"''"' "'¦¦':•¦ *x.VÍV: 
v' .¦ ¦:': V .:v-:V|

Sexo
masculino.

w V

34
9

">X,: ' -.

43

¦

Sexo
feminino.

23
2

v'*íví;«v.;-

. '.'*i vVV"

25

Ttat.

§7
11

68

| numero das escolas particulares comprehende-se uma, annexa ao estabeleci
*¦¦** ¦-':.,'" v ¦'¦¦.'¦' .. ¦'•'"'*.'¦'""¦"..'¦¦'.'•'¦'.'', ¦' '¦¦*'y. :'''•':

mento publico dos educandos.
Matricula.—Foi ft seguinte:

Escolas.
'- 

.: . ' 
V cíi:(^ x'. -'"¦ • •

Publicas..... .......••••
Particulares....... • • • • •

IÉ.Vxxvtó' v 
'X'

Alumnos,

1.064
218

I.

ftf* ^ jfr x x

Alumnas.

422
34 ¦' a 

" ''¦'*,¦'

¦ 
¦

456

Total.

1.486
252

1.738

',"-• ' ¦. • '. -"¦ 'x - - ¦ -'.¦ ..¦...¦• ........ , -. . '*..¦• .¦_¦¦.; '¦-•-..¦ . ¦'
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¦

________£ r'-v''"

Não se acham incluídos no numero dos alumnos os de quatro escolaVs, sendo duas

para ume duas para outro sexo. No numero dos alumnos das escolas particulares

Lo comprchendidos 48 descola annexa ao estabelecimento publico dos edncando,
' 

«mi' «nnáaria.-Eaislem o lyceu na capital da provinca, uma «ul.

na cidade de Oeiras e outra na de Amarante. y
v -' '.'¦' v ..' V. ' X XV. - "V. V 

'¦ • X V.

Rio Grande do Norte.
X'v' 'x. '" "V v, .'¦ V '; '¦-* '. ' '' v'-

A despeza provincial foi orçada em IMWW, ca despeza com . inslrucçi»

pnbUcaem «MM|0N. Houve o augmento de K.O*. em relaçio ao exemoode

*"'»».-M 
reformadapelo regulamento de H de dezembro de .872

« ,„,, ainda depende de approvação da izsembléa provincial. Estabeleceu-se a h-

berdade do ensino particular. ¦¦'; „1,v;i;al. PM a
,» deHde julho desautoriza o Presidente da provmcu, aauxdmrcoma

quantia do 300JOOO as escolas noeturnas de instzucçao primariajà estabelecidas,, e as

que se estabelecerem. m; ; , u W^mÉ
Pela lei de jj de agosto de .873 foi creada uma escola normal, a qual jà 

| 
,nau

suraüa. ««:A ^.(.^^1wmsmm m^mda capM acha_se em
elrata-se de preparar outro para o mesmo fim. v ^Síll

V,eide5de„go5«ode(873ereouoLmpoStodc31.addieionalad,versa 
co .b -

çfcs especiücadas no orçamento, para ser applicado à construcção d= ed.Qcos

para escolas publicas. -*U'Í ií Vyx
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Foi construído por particulares um prédio, no qual se acha uma escola noctjirna

mantida pela Associação de Beneficência da povoação de Macahiba. Na povoação de

Parelhas foi oferecida uma casa para escola pelo professor José Gomes de Souza

e outros cidadãos. Tracta-se da edificação de um prédio para o mesmo fim por

meio de donativos na cidade do Príncipe.

Consta que na villa do Cearámirim o coronel Manoel Varella do Nascimento ena

de Páu dos Ferros alguns habitantes tractam de construir edifícios apropriados ás

escolas publicas, para offerecel-os ao Governo.

Instrmcão primaria. -O numero das escolas foi:

Sexo masculino. Sexo feminino. Total.

Publicas1. .••••••••••••¦ .....••
Particulares
Nocturnas

66
7

14

87

27
5

A",

* *

32

93
12
14

119

; v<- ¦

Estiveram, em exercicio 61 escolas publicas para o sexo masculino e 25 para ®

feminino.
No numero das escolas publicas eomprehendera-se a escola regimental da Com^

panhia de infantaria e a da Companhia de aprendizes marinheiros. No numero das

nocturnas incluem-se 2 publicas, uma annexa ao Atheneu Rio Grandense, e outra esta-

belecida no quartel de infantaria para as praças que não podem freqüentar a escola

diurna. %
Foram ultimamente estabelecidas por professores públicos escolas nocturnas

naspovoaçõesdeS. Gonçalo, Cruz doKspirito Santo, Curraes Novos, S. Sebastião do

Mossoró, S. Kaphael, Yera Cruz, Muriü, Luiz Gomes e S. Miguel de Jacurutú; nas
vitlas deGoyaninha eCearámirim; nas cidades do Príncipe e de Mossoró; e uma

por vários cidadãos na povoação de Sanflnna de Mattos.
Matricula.— Foi a seguinte r

Escolas.

Publicas...,
Particulares

Alumnos.-

2.938
917

3,855

Alumnas.-

1.104
82

1.186

Total.

4,0
999

»^a.l III .li I!

5.041

w

No numero dos alumnos das escolas publicas não estão incluídos os das escolas
daspovoações deS. Miguel, Curraes Novos e Luiz Gomes. No numero dos alumnos
das escolas particulares estão englobados os alumnos das escolas regimentaes,
tanto diurnas como nocturnas.

%''¦ Vv-- ¦'.V' 
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Freqüência.—Foi à seguinte:
Escolas.

Jr UDHCaS ••»»•»»•••»••»•««*
¦*

Particulares

Alumnos. Aiumnas. Total.
2.227* 876 3.103
776 65 841

3.003 941 3.944

Instrucção secundaria.—Ha 7 escolas publicas e 2 particulares. As publicas sao
b Atheneu Rio Grandense na capital, 2 aulas na cidade de S. José do Mipibú, 2 na
da Imperatriz, 1 na do Príncipe elna doAssú.

Matricula.—Matricularam-se 119 alumnos nas escolas publicas e 15 nas parti-
culares.

Bibliothecas.—Ha na capital a bibliotheca do Atheneu Rio Grandense.
Trata-se da instituição de duas bibliothecas populares, uma na cidade doAssú, e

outra na de S. José de Mipibú, ambas mantidas por associações particulares. Por
diversos cidadãos foi inaugurada uma bibliotheca semelhante na cidade de Mossoró,

Rio Grande do Sul.

A despeza provincial foi orçada em 1.730:648^000, incluida para a instrucção

publica a quantia de 275:260^000. Houve o augmento de 2:519#100 relativamente
ao exercicio de 1871—1872.

Legislação.—Foi modificada pela lei de 15 de abril do corrente anno.
Instrucção primaria.-^O numero das escolas foi o seguinte:

Jr UullCuS • .. . . ••.«***•.,. ..•»••••*•

27 ul iicuiâi GS .. .......«»?.>........

Nocturnas

Sexo
masculino.

186
56

Sexo
feminino.

118
36
* •

Total.
304

92
31

3

430

V

245 154

No numero das escolas publicas figuram as escolas regimentaes do batalhão
de infantaria e do Arsenal de guerra ea do Asylo de Santa Thereza. As escolas
nocturnas são todas de instituição particular.

Matricula.—Foi a seguinte:
Escolas.

S7 UJJllouo ..aa.,.. ........... .......

.* «rncuiares .*••.«..•............•
nocturnas. ........,«..,,,...•.»•.

Alumnos. Aiumnas. Total.
4.668 2.649 7.317
4.099 2.350 ;, 6.449

| 185 ... 185

•¦'.-.¦.

8.952 4.999 13.951
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«o numero dos alumnos da, escolas pubücasach.m.se.SS das escolas regi-

meles e 3S orphãs do Asylo de Santo Iheresa. «o numero dos amamos das
memaes, e o» u sendo 794 do sexo masculino
escolas particulares figuram l.loo das escolas mixtas, senão u

o 606 do feminino. ,,.
, • rt n..márA<i« escolas foi de 16, sendo uma publica e

m instrucção secmãana.-O numero das escoias wi uc ,

45 particulares. Aquella é Escola normal mixta. ^

Ma lei do orçamento de «13 fleou suspenso o ensino no Alheneu Rro Grandenso

e na aula de francez da cidade do Rio Grande.
- No numero dos estabelecimentos particulares, tanto de instrucção primaria

como secundaria, estto incluidos W inlernaios, sondo ,0 para o seio masculino

«com 175 pensionistas e 8 para o feminino com 84.

Matricula.-Foi a seguinte:
-•>•

Escolas. Alumnos. Àlumnas.

Publica mixta
Particulares

4
633

637

31
177

208

Total.

35
710

745

>

%¦

Existem doze associações que têm por fim o estudo da musica instrumental.
"ilÍÍfeI>£l capital ha uma bibliotheca ainda não franqueada ao publico;

uma popular, uma no Mheneu e um gabinete deleitura. Na cidade dQ Rio Grande ha

uma bibliotheca e um gabinete de leitura. Na cidade do Rio Pardo ha outro ga-

binete, .

W; Rio 
'de Janeiro.

?Ç-:? - is'*^* :? :-i ?6 *J- '."¦' ¦¦¦¦¦' '¦ '-' ¦ '"¦ ¦.."-¦;.-

:¦.:A receita provincial do exercicio de 1873, excluido o saldo do anterior e a impor-

tancia de operações de credito determinadas pela lei, foi orçada em 3.334:7208270,

e fixada a despeza com a instrucção pública em 912:4778000. Houve o augmento de

403:9350000 relativamente ao exercicio de 1871. v

Legislação.—Por diversos actos tem sido alterada em parte.
: 

Ensino agrícola-.—A lei de 28 de dezembro de 1872 autorizou o Presidente dá

província a conc,ejl|;ao Director do Instituto collegial de Cantagallo o subsidio annual

de 4:000á000 a„fim de estabelecer um curso gratuito de ensino agrícola e uma aula
• • 

'¦'¦-.¦ 
W~- .,•¦.. ;,;-',

pocturna de instrucção primaria. ^tJ .;.; 
¦
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GymMSiica*>~- X lei de 13 de oitubro de 1873 autorizou o Presidente da pro-
vincia a crear aulas de gymnastica na Escola normal e em todas as cidades e villas.
VI ' '' ¦¦'£¦•

Edifícios. —Méi em conslrucção, pelo cofre ffirovineial, na capitai da pro-
vincia um edifício destinado a escolas de instrucção primária, uma para cada sexo.

Por uma associação foi ofíerecido um prédio para estabelecimento de diias es-

colas na estação da Serraria.
•v A Sociedade Brazileira de Beneficência na cidade de Campos estabeleceu algumas

«r

aulas nocturnas. *
O cidadão portuguez Alexandre Pereira de Sá Ferraz estabeleceu, em uma fabrica

que possúe na cidade de Macahé, uma escola noclurna para empregados da mesma

fabrica, admittindo também alguns meninos desvalidos externos.

lntnicçãoprimariü.^0 numero das escolas foi o seguinte :

Sexo Sexo
masculino, feminino.

Publicas..... v-«
Particulares ..  t............
Nocturnas.

*;

303
78
19

406

206
24

• . •

230

Tolal.

515
102

19
636

Estiveram em exercicio 391 escolas publicas. Entre as particulares ha 28 sub-

vencionadas, sendo 27 para o sexo masculino ei para o feminino. No numero

das nocturnas ha 11 publicas e 8 particulares.. ;
Matricula.—A matricula foi a seguinte¦:

Escolas.

Publicas
Particulares,...
Nocturnas. ...#..

Alumnos. Alumnas. Total.

9.590 3.551 13.141
1.841 

" 
605 2.446

225 225
_  m

11.656 4.156 15.812
' 

. 

:' 
'.' 

, 

'"¦ 

¦"¦.',¦•¦,'¦ : 
..¦ ,; 

-¦' -

No numero dos alumnos das escolas particulares contam-se 363 das subven-

cionadás, sendo 354 do sexo masculino e 9 do feminino; nas nocturnas publicas
¦*':'¦ s -

estão 137 alumnos e nas particulares 88.; ;*

;I Freqüência.—Foi a seguinte:

V

Escolas,

Publicas...., ¦• • ••
Particulares . •.. •
Nocturnas ... • • •

Alumnos.

7.661
1.515

• « • • •

rm 9.176

Alumnas.

3.109
¦V 547

¦l—A5
3.656

mm.- ¦

Total.

10.770
2.082

• • . • • •

ÍÜ32

Nada consta sobre a freqüência das escolas nocturnas.
I. 15
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j •„ n r.nmpm dos estabelecimentos foi o seguinte? (
JnsirucfSo jecwndam.—O numeto aos ebvauc o

Sota Sexo
r-:.:iv".-.,v.-vr:'.: . Escolas» :

/Sl^l:.:

- ' '.f/j?! 
s *

Sexo
masculino, feminino.

Publicas ,........••••••••
Pública mixta...•....••• •••••••

t Particulares. «•'.*••¦•  * 13

16

• •

• .

Total.
3' 1

16

20

,¦ 
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A escola mixta é a Escola normal. ,

Das escolas'particulares uma é ertemato para o sexo masculmo . 15 sâo

internatos/ 12 para o sexo masculino e 3 para o feminino

Matricula.—Foi a seguinte:

Ül -Escolas. Alumnos. Alumaas. Total.

Publicas •. • • •

4 
i i' i

¦ 
¦ 

.

. •

'.;*¦"' 

¦ 

'• 

)> ¦¦'• . 

'¦.-.../

.'"¦¦ "'¦-•'• 

¦¦', 
¦"'('¦'" 

'::' 

' ''¦'*';' 
'¦ 

¦ 

.; 
¦' 

¦ ' 

¦¦

Publica mixta .... ;;:«|
Particulares '•*

19
294 33 .327:'.

'. .-.-.V ..;;.) ...-; ¦,•¦•.•¦; .. ¦ *.,;. '••;'.', ¦:.' -'• .¦'¦ v' ¦¦ 
; •. . ¦ 

,¦¦.¦' >'"¦'¦

i f \

58 403

Dos alumtíos das escolas particnlares pertencem ao externato 14 e aos. internatos

280 do sexo mascutino e 33 do feminino.

5»í/iec«S.-Ha bibliothecas populares nas cidades de Vassouras, Valmçi,

Paraliyba do Sul, Cabo Frio, Barra Mansa, Campos, Petropolis e Páraty, e na v.lla de

Itaboraby. tr;/ \
: Consta que existem mais algumas em Tarios pontos da província.

Trata uma associação de fundar uma biblioteca na estação da Serraria..

Santa Calharina;
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fl Foi orçada a receita provincial em 251:463|827 e a despeza com a instrucção

publica em 68:3960685. Houve o augmento de 5:3780880 relativamente ao exercicio

de 1870—1871. ,,„,;. ><
- 'i 
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Jnsírwcf3o primona.—.0 numero das escolas foi:
v^ Sexo Sexo

Masculino, feminino.

:.,'.. '-.¦.¦'

Publicas.. i, >...,......%.... •. •...... |
Particulares. ••...........•.»

» mintas., .ai

53
8

. .

44
5

t ¦ i-.v

61 49 ; 126

Estiveram em exercicio 44 para o sexo masculino e 29 para o feminino.

Total.
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Matricula. - Foi a seguinte:
yy^yyyyyy.y:/r-v.:,'-yã* • V-y';iV4..-.y.'.-^yH>-•V;^k>?». 'v- y

Escolas.
:.. 

'"* Y\':'. -d': -i :?<*'' '•-.,¦¦.

Publicas. v,i;,v *•••
Particulares........ ....«
V*'•¦¦¦•¦ '/4*i '¦'¦,- < •

H "r'c-

^yy.yyy.yyyyyyyyy^..\'-ySyydy,-:y.

' ^

Alumnos.

i.

Alumnas.

457 373

2.381 1.225

Total.

2.776
830

3.606

Freqüência.-Foi a seguinte:
Escolas.%

Publicas. .•*•?• * •; ••• • ••••• • *y •

Particulares......... • •••

Alumnos.

1.632
405

Alumnas.
w

304

':'¦'• :':'¦. 
''y'->y<.\?.. 2.037 1.102

Total.

2.430
709

3.139

Instrucção secundaria.-Mo possue a provincia estabelecimento algum publico

de instrucção secundaria. Existe um collegio mixto no município de Joinville, eo

collegio particular de Nossa Ssnhora da Conceição subvencionado pela provincia.

Em ambos ha internato e externato.

Matricula.-Foi a seguinte:
Escolas.

' *¦

.

Alumnos. ÁlumiiasVíi Total.

:..¦ ^v'.;. ¦ ¦-. ^ ¦' y:-!'
Particular. ?...•••

» mixta ....•.•..•...••*.
.*••.«* 28

38

66

• .

52

28
90

118
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BMiotheca.- Ha uma bibliotheca publica na capital.

•' $_i';-
S. Paulo.

Foiorçadaa receita provincial em 2.063:1150000 ea despeza com a instrucção

publica em"stf:«9*830. .Houve o augmento de 93:2870670 relativamente ao

exercício de 1871-1872.
iái/ícios.-construiu-se-na cidade de Campinas á custa de particulares uma

casa em que se estabeleceu um collegio de instrucção primaria e secundaria para

o sexo masculino, sustentado por uma associação.

Inslrucçãoprimaria.-O numero das escolas foi o seguinte:
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Publicas... ?.. •....
Particulares.  *•
Tíocturnas......... A: 

'•• • ^. • •

_?-*¦

Sexo masculino.

314
lll 46 |

7

57

Sexo feminino.

197

* •

221

toikl.

511
%,. ¦' 70
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Ko numero das escolas publicas estão incluidasas da Penitenciaria, do quartel

da força de linha e do Seminário das Edacandàs da Gloria. As nocturnas são dems-

tituicão particular. Onumero das escolas particulares está iqucm da realidade por

serem incompletas as informações. Á§|g uma escola para o sexo masculino é sub-

vencionada pela província.'
Matricula.—Foi a seguinte:

yyy... :.,-.¦¦ ¦, ¦'
¦..-.'¦¦. ' '.: ¦:" '' • í "< ¦¦ .'¦ ¦ -

-
... 

'¦.:¦•-.

,';;i' .¦•¦'.'--V'.-' • . .'. .^'ift-ii'-/.'''
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Escolas. -

Publicas.
Particulares.. U......'• • • • *•

Nocturnas..................

Alumnos.

9.611
873
116

Alumnas.

5.332
245

Total.
y

14.943
1.118

116
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10.600 5.577
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No numero dos alumnos das escolas publicas entram 100 alumnos da escola

da Penitenciaria, 16 da do quartel da força dc linha e 100 alumnas do Seminário

das Educandas da Gloria. ; 
*

Freqüência»^Foi a seguinte: '
.¦•;'.':t;-"^^.^I;.:;- ¦':----; ^.i::í

:"'- ¦¦¦' 'r*-''/.-; Vv': ;.'.¦ 
-j ¦¦¦;¦:¦ '-"'¦',.,-¦

'¦ .i 'li:¦¦.¦:... '¦.i:'!li

Escolas.

rUuiicas.. <.. •••••.».•.•....
Particulares -. *..>. •

Nocturnas »

Alumnos.

6.982
rii

7.853

Alumnas.'

4.305
230

fcmã

Total.

11.283
1.019

12.389

y" '\-:>
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No numero dos alumnosdas escolas publicas foram eomprehendidos os das escolas

da Penitenciaria, e do quartel da fo|p de linha, bsm assim as educandas do Semi-

nario da Gloria. ,1
rmtruccão secundaria.— 0 numero das escolas foi:

r»
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Publicas......... ••

Particulares.
Nocturna miKta....

« •>.....

Sfexò masculino.

i

Sexo feminino.

__Ss__.-' •

• .

»/ .

. .

Total.

1
^M 4\í:-.

o

.-.'Vi'

1

36
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para aníbos os sexos é sustentada pela soledade Propagadora da Instrucção popular.
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Freqüência.—Foi a seguinte; ¦ __k $ ¦'* 'V i ¦ '¦''*' ¦¦*.
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^ 
¦ 

¦ 
.

' 
Escolas.

Publicas.... ¦* ,.i • • •..? v*' r .¦• • *•

Particulares • •
i

Nocturnamixta....»

Alumnos.

35
522

Alumnas,

*?..*,

"'¦•?>¦.'•"• ¦-':'':.'•?¦ :¦'... ,i-'!-,,:v. ¦ "rv

. •

• .
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i'1't ;; - 260

Í4 V, ' . " . vC,
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817
:

s

Í|I||Í|1|||IÍ;ÍI1 da bibliotlieca da Faculdade de Direito existe na capital

uma particular de recente creaçâo, que foi freqüentada por mais de 200 leitores.

Existem igualmente bibMothecas nas cidades de Campinas eltapeteninga, e Gabinete

de leitura nas cidades dè" Sinlos. Bananal e Sorocaba, e na fabrica de ferro de

S. João de Ipanema. *
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Foi orçada a receita para 4372—73 em.019:9370020,6 marcada a quantia de

106:880$00*0.para as despezas com a instrucçao publica. Houve o augmento de

1:2o0|000 relativamente ao exercido de 1871-1872.

Das informações recebidas quanto ao anno de 1872 consta o seguinte-1

ImtniSçãi primam.— 0 numero êà escolas foi: '

i
Publicas,.>... .4....*•»• >'*..«•«••««*
Particulaies^H... 11,

• '* '.'¦¦' '¦". ¦.í':.>-;tíÁ;-:

Sexo
masculino^

: 86
20

¦.MM

106

So numero das escolas publicas está compreliendida

dües marinheiios.

Matricula.—Foi:

Alumnos

Sexo
feminino.

ti

73

Total.

148
31

179

i ¦

. "

&*í\

'•H$

**.. v *;

a da Companhia dos apren-
ü

. '*¦ . ¦- 'igR'1,:-¦:¦'¦ ¦> :• -

¦

t:': 
• •' v- ^ÍíwSv. i.

.¦.¦'XVf-

Escolas. Alumnas.

Publicas....... ..••••*•;*«?•• •••-•• *

Particulares .5 • • ? • • *• •
.1>fi5 4

:;¦¦' "X

Total,

2.720 1.757 4.477 '<C%%g\3'i£.
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WsWãã^sWmiiaria— OfemÍ^oloIe^belecim:ett^ foi o seguinte:

Publicas. ^i0^f^!;^ 
'• • •¦'•¦¦

Publica nocturna<
Particulares.... .\.

.. >..

Sexo
masculino.

11
,í: i-

L
y. .-*#

Sexo
feminino.

'9.

Total.
ir

y -i
7

19

\' ¦•' ,.'í'V'.f" ', . ;?y '¦' • '
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No numero dos estabelecimentos públicos figuram 3 aulas avulsas, sendo 2 do
'¦¦0.0 ':- " •

latim e 1 defrancez, o Mlieneu Sergipense, e 1 curso nocturno creado pela Pre-

sidencia em 1871, ;
Matricula.—Foi: - #

Escolas.
Publicas....
Particulares,

ilumnos.
185
23

210

Álumnas.

10

10

Total.
185

220

y^íyyi?'; liibliothm.. — Existe na capital o gabinete de leitura creado em 1870.

- l *
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•:>% 
¦ INSTITUTO COMMERCIAL,

tf-K 0hãt:

Nas diversas aulas deste estabelecimento matricularam-se, no anno findo, 35
alumnos, dos quaes perderam ò anno 18, e nao se apresentaram para exame 2.
Foram approvados 10 e reprovados 5; concluiu o curso I. As mesmas aulas foram
tambení freqüentadas por 17 ouvintes. .

No relatório de 1872 ponderei à conveniência de alterar-se em alguns pontos ò
Regulamento deste instituto, especialmente quanto ao plano de estados, ao syMma
de exames, e á ordem das matriçulas. Reporto-me ás considerações que então fiz.

Acliám-se no annexo C os relatórios do Direetor e do Commissario do Governo.
'¦>.'.

INSTITUTO DOS MENINOS CEGOS,

Os relatórios do Direetor interino e do Commissario do Governo., (annexo C )
mostram o estado satisfactorio deste estabelecimento.

V

Nelle existem 29 alumnos, sendo 19 do sexo masculino e 10 do tetninino,
;• O seu patrimônio, tendo tido. durantetôanno o acréscimo de 8:068g840 prove-

niente de sua receita e eje alguns legados, acha-se elevado a 85:1271974, consistindo

\

\
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em 1 í apólices da Divida publica que representam o valor nominal de 83:000^000,

em 5 accõcs da Companhia de Navegação «Espirito Santo e Campos», e em dinheiro

depositado. ék &
Têm proseguido as obras do novo edifício destinad^ÜpiUilo.

. pende de deliberação da Âssembléa Geral o projecto apresentado na Gamara dos

Senhores Deputados para reorganização do mesmo Instituto e no qual se contém dis-

posições que altendem a melhoramentos Importantes de que elle carece.

KM
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INSTITUTO DOS SURDOS-MUDOS

. Era virtude da aulori^o co»ferida*„oart. V_ !__.•»« ***;**

do anuo ando, foi «pedido o Decreto u, UT, de <. do oitubro, ,ue deu uov,

c definitiva organização a este Instituto.
' • 

Tive I vista constituil-o de modo que preenchesse o fim de haoil tar os iniel

zes dotmudo» para as *fr da vida sócia,, dando*,, -_ a-rn o

Lentor e d.educado mora, c rebgiosa.apddao tf 
^ *«£_

__.^_.^—«**¦«—::r;mrr-»,
dos estudos ás seguintes matérias:-língua portu.ueza,

pL^es pratieos, Comentos de geometria e agrimousura, geograpbm e urstoru

Brazil- ; • ¦ •'. a ge distribuirão os
O ensino proflssiona, sorá dado em ome-nas 

^ 
ua.»

atamno» segundo suas disposições physm», s«a voejoeod y

9tte pertenceron, Acba-se ja *^f «"^^dTéacaderna^

rani-semachinas e utensüios encommendados para fundar se outra

deUvr0S- „„ rf_w conservar o Instituto este caracter, mais
Entendo que, ao menos por ora, deve conserm^^- -y 

^m
prilioo ,»__*.. Aos meninos eu—te»^ Toâos

da sociedade podem suas famílias dar '^^^^" 
ioMw

o» outros necossitam do recursos paro viVev, osquaoslhes hao dopro,
'...-¦' '.. '¦¦:'¦•¦. ¦>.;'"ti 

a .'¦'.¦'.,'

industrial. -^P mPlhorar as condições do professorado, como
«endi tombem i »nv— me ^ ,

meio.de attrahir pessoas, que, além aeteam* v

exerçam com inteira dedicação. - # '^^ 
0 lQStUülo, carece de espaço e

tnfeHzmonte o odifloio arrendado, em »*gfgg COOTenie„-
proporções suKontes, sobretudo para o cstabOecrmento de
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temente organizadas. Estes vantagens só as poderãoeoMg.tr com aeonslmcçao do

um prédio apropriado/para o qual espero que concedaescred.to. _ 
gg

Por i£Í de o de novembro foi nomeado inreetor do InsU.nto o Dr. Tobta M-

SÉ !« ,ne interinamente overcia cate cargo coar moita intelligeneaa . notava!

ÉÉSnllaíérSS ensinadas, dos qnacs estão empregados dois em offlcnas

; nterese dois na agricnttora; o cineo atnmoas habituadas no, m.steres

Lviço doméstico, <g foram entregnes a snas famílias. Esistem Malmente «I

ifliiliii InsUtuto;augmenta|o no mesmo periodo com a quantia

de iilo proveniente do seu rendimento e de benefícios e donativos, consiste

cm 34 apólices da Divida publica, representando o valor nominal de 28:900*000. 
J

exiguidade deste patrimônio torna indispensável a concessão de algumas loterias

para o seu augmento na fôrma do projecto já approvado. pela Câmara dos Srs. De-
.* ¦ ' -Ti.-a -,''¦ <; - ¦ -

,- ,. 
: 
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^Prelam-semais 
amplas informações nos relatórios (annexo C) do Director do

a Instituto e do Commissario do Governo. ;. ^ ,f ;
^.rvl'

ASSOCIAÇÕES E ESTABELECIMENTOS SCIENTIFICÒS, LITTEr

V RARIM E ARTÍSTICOS.

¦): •'

*4'*>-; i.'">'" -1 .;.¦ *

Academia Imperial de Medicina.
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-Celebrou no anno lindo 36 sessões geraes, nas quaes oçcupou-se com os trabalhos

| que se dedica, continuando Restar á seiència e ao paiz importantes serviços,

como consta dos «Annaes Brazilienses de Medicina», qne tem publicado.

mWmíí
Instituto Histórico e Geographico.
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Celebrou regularmente suas sessões durante o auno. ^if|||i|^

y Á « Revista Trimensal | cuja publicação este Instituto mantém, attestaaos seus

pèriotícos esforços no estudo dos interessantes assumptos, que formam seu
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Bibliotheca Publica.

¦

¦¦¦'¦¦¦ -''/

y

tlé. dos documentos e trabalhos rometlidos por diversas Repartições publicas,

adem riu a BibUotheea, no decurso do anno, Ul obras compradas, 58 offerccdas,

, nviadas pelas typographia, desta cidade em que foram nnpressas. vana,

liSa estrangeiras. «fectuei a compra da importantíssima l.vrana do ünado

Dr Manoel Ferreira Lagos, de que tratei no meu ultimo relatono.

Tendo sido o illustrado Director desta Biblioteca nomeado membro adjunto da

emissão encarregada do representar o Brazii na aposição nnivorsal de V.enna,

^Xodevisitarasbibliotheeas desta cidade e de onlras, o o.Museu Bnta„.n»,

lllàlS sobre sua organização o regimen informações enol.cas que «pro-

veitem ás do Império; do que apresentará um relatório.

«lido também de comprar livros para a Bibliotheca, tendo para «so um

,1 ti. 000» adquiri» obras da bibliographia gera! e especial, das quaes a

nn, Z 
' 

nr cisava para seus trabalho», bem como numerosas e boas eol-

:::: r "i«.>•« *«*. ^ -*. *
America eal-umas grandes obras históricas e luteranas. ¦ •

Tfreq— o estabeleeimenio no anuo tlndo por 7.«S ,aitores, ,ue consnl-

tarl7.r-ae 
^ Bibliotheca a organizado que a sua importância ertge, cumpre

„JHL de empregados habUitadns, augmentand.» • ¦—. •** ' —

«*. cientemente, maslan^c—^JEÍ „,. ,ue e,
^^r^TmZTi^Z imprlres desta«rtenm

labeleceu a obrigação de mandarem a b.duo .. 
se torne exten.

««* «,,d A^Ptfiirem o cumprimento da otmgaçao.' 
phicas, comminando-se penas que asseguiem o w i

p.:(P.Yp - Py%-!
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y Academia das Bellas Artes.

; 
- ym

://¦¦':: :/yy

nfindn msaulas do curso diurno 42alumnosenas do
Matricularam-se no anno findo nas amas aut

curso nocturno 145. !jUVintesl8 estudantes.
Também freqüentaremos «~»""^ 

^ „„„ examé em mathe-
PerdWar;°M~dee^^og—.eanatomia.toeamapprovados

maticas appUcadas eelementares, aestuuu |y"¦ FF *„f cimnlPsmente4, ereprovados3,
com distineção i, plenamente 4, simplcsmenit., ^
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leadoem eonsiderac.0 os bons catados feitos em Roma por Joio íefcrioo da

- -, ãfciüâSfô «a conveniência de cohUnuar alh para aperfei>
Costa.alumno pensionista do Estado, e a convemeuwa u

coar-se proroguei por três annos o prazo de sua demora.
Ç"Xlmoo 

pensioaisia Heitor Branco de Cordoville ,„e paruu no anuo

de1872, está matriculado na Academia de S. Lucas naquella cidade. 
^

Estão vagas a cadeira de desenho figurado, e a de gravura de medalhas .

"t__ 
: «o, Í a _„_ da fS 

da importante ohr.

intitulada «Real Museu do Turim., que contém Ml primorosas gravuras <*-

trahidas dos melhores quadros da notável galeria daquelle nome; epara a Pina-

cothecaa de uma cópia de grande merecimento, ..^ ,
De muitas obras necessita ainda esta bibliolheca; mas não tenho podido, pela

exiguidade da verba, tratar da realização deste e de outros melhoramentos.

Oedificio da Academia é insuficiente não só para os serviços ordinários,

como especialmente para as exposições geraes de trabalhos. Satisfaria esta ue-

cessidade a construcção de um novo pavimento.

Entretanto, sendo indispensável e urgente estabelecer uma officina de pintura,

e faltando par. ij> capacidade no edifício, ordenei a edificação de um salão,

que já está concluído, em parte de um terreno nacional sito á rua do Areai, ^

í-.r, ... 5 ¦- - .';:..- ¦•.¦¦.
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Conservatório de Musica.
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Freqüentaram as aulas, no anno passado, 124 alumnos matriculados, sendo

53 do sexo masculino e 71 do feminino, e 22euvmtes.

Hos exames houve 6 approvações com distincção, 18 plenas, 38 simples, e 3
. "' ' • ;-',y- u •"-. '. '- -•

reprovações. *.
Por falta de meios não se tem provido algumas cadeiras, nem tratado da creação

de outras que faltam. ¦ rh' ¦'

Foi contractado para exercer as funcções de professor da cadeira de regras

de acompanhar e de órgão o distineto artista Hugo Bussmeyer.

Autorizei a compra de dois pianos, de musicas e dòs moveis indispensáveis

ás aulas. ;
Possúe o Conssrvatorio, além do seu edifício, 80 apólices da Divida publica do

valor nominal de 1 rOOOgOOO.

Acham-se no annexo C os relatórios do Director da Academia das Bellas Artes
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Imperial Lyceu de Artes e
^ das Bellas Artes.

Officios da Sociedade Propagadora
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Estiveram em exercicio, no anno findo, as seguintes aulas: de desenho de figura,

ornatos, desenho geométrico, architeclura civil, desenho de machinas, esculptura

de ornatos, estatuaria, linguas portugueza e francesa, arithmetica , álgebra e

«eometria. Matricularam.se 1.129 alumnos. Aos que mais se distinguiram con-

li» -. Congregação, oomo prêmios, 16 medalhas . « menções HW

k este MÉkM-*'. inspeção popular, destinado ao aperfeiçoamento

da nossa atrazad. industria maoufactareira, faUam ainda offlcinas praucas para

complemento do ensino. A' satisfacçío desta necessidade tem obstado alem da

Iffl* 
"ia 

dos recursos pecuniários de aue P6do dispor . Sociedade Propa-
"Í 

a ..capacidade da parte do ediflcio publico em «ue o flyceu se acha

T ,7'do accflrdo com o Presidente da mesma Sociedade, de adqu,™ tereno

q::C»p-i- mrnm *m * mm ^ms{imm

do M rnatodetdro H to— ****• ^ -—rf*° » ^f**

gabil* de 
|g|| yceu o subsMio que j| tombléa

Muito conconerá paia melli desenvolviraeQto 
de que ainda carece

Oral lhe concedeu no anno findo, mas o

pi:,! cumprir os seus flus, deponde de mais poderoso aux.,,0.

3307 :007
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¦' . NEGÓCIOS ECCLESIAST1C0S.
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e com a Santa Sé. 
sem quebra da autoridade tem-

; Sem fallar de questões mais J^%^& ^j.Ha Unhai alguns Bispos

poral e segoivdo o interesso commum do Est.docdo Iga,
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ofertado, ha annos a esta parte, a prateado de dilalar suas «Uribuições em

T.reiuizoda5 do Poder civil. V | : ^ *; ., 
, 

^
"Z 

pLção .MM em .8«, recusando um Bispo, aWj respeUavel por

s„as virtudes e pela bondade eom que governa a Dioeese, conferir a msutu.c* ca-

nonica a um conego, una o Governo Imperial havia apresentado dentre os do,s sa-

SSmk £*—• s°b sm,iim^4ue era melhor °quo "
^Mafo'Governo 

Imperial manteve por Avísq de \ de agosto de 1857, depois de ter

ouvido o Conselho dEstado, a doutrina de que não é livre, e sim necessária, a col-

lação dos sacerdotes apresentados para os beneficies ecclesiasticos, escolhidos dentre

osquesehabUitarememconcursoefdrempropostos. mm»
Com eífeito a opinião contraria annullaria a attribuição de prover os benefícios

«eclesiásticos que ao Poder Executivo compete, como direito inherente ao Padroado

e expressamente conferido no art. 102 §2.» da Constituição Política do Império, e

aos Bispos ficaria o real exercicio dessa attribuição constitucional, si, em vez da fa-

culdade, que o Governo tem pela nossa legislação, de apresentar livremente dos con-

correntes approvados e propostos o que mais digno lhe parecesse, tomasse para si

a tarefa de homologar a preferencia do Ordinário, ou lhe deixasse o direito de veto

absoluto, recusando a collação. u :
Também em 1863, sendo Ministro do Império o finado Marquez de Olinda, de

sentimentos religiosos bem conhecidos e de notáveis conhecimentos especiaes na

matéria, oppuzeram-se alguns Bispos ao Decreto n.° 3073 de 22 de abril, expedido

para uniformizar os estudos das cadeiras dos Seminários episcopaes, que são sub-

sidiados pelo Estado.
Não se queria admittir que o Governo Imperial prescrevesse regras para o provi-

mento das cadeiras, e para a fiscalização dos dinheiros públicos com que são man-

tidas áM ¦ " SM##y
Representava-se que havia nisto offensa aos direitos e dignidade do Episcopado,

a quem aliás deixava o Decreto inteira liberdade para regular e inspeceionar o curso

dos estudos nos Seminários, para organizar os seus regulamentos internos, para
instituir as cadeiras que julgasse convenientes, e finalmente para nomear os reitores

e professores, sendo que, quanto a estes, alterou-se o direito estabelecido, fazendo-se

a concessão de serem as suas nomeações independentes do Governo, salvo si fossem

estrangeiros contractados, porque neste caso o contracto deveria ser previamente
submettidoá approvação.

Ainda mais indicativo da pretenção que assignalei é o facto de se terem negado
systematicaraente alguns Bispos a pôr em concurso as parochias vagas, com inírac-

:¦-.
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ção do Alvará de 14 de abril de 1781, que a isso os obriga em prazo certo, e o que

mais é, contra as expressas disposições do Concilio Tridentino, sendo que por este

modo,'no intuito de inutilizar-se o direito do Padroado, ao passo que suspende-se

a faculdade de apresentação, crôa-se aos vigários um estado que não é canonico, de

amovibilidade e dependência, sem garantias contra os excessos da autoridade epis-

copai, nem contra os ódios e intrigas dos paroehianos, a cuja má influencia não se

acharão, em muitos casos, com força de resistir.

Y seique para isto allegam-se motivos até certo ponto attendiveis: observa-se que

é preciso crear um clero habilitado antes de se porem em concurso as parochias

vagas; mas, além de que, segundo o Concilio Tridentino, o melhor meio de verificar

si ha padres dignos e habilitados é o concurso, o propósito de evital-o por outros

motivos parece evidente da parte de um dos Bispos, que assim procede, tendo ne-

gadeantes de sua nomeação o Padroado do Brazil e os direitos que lhe são inhe-

rentes.
Desta exposição, a que podem ser accrescentados muitos outros factos symptoma-

ticos de resistência ao Poder civil, vê-se bem que a questão ultimamente levantada

pelos Bispos de Olinda e do Pará não provêm de causas novas, que o Governo tenha

dado • mas é, ao contrario, a continuação de um plano preconcebido, segundo o qual

deve ô Estado subordinar-se á Igreja, modelar-se pelassuasleis, aceitar estas no que

têm de contrario ás civis, e admittir submissamente que mandamentos, instrucções

pasloraes e outros actos da autoridade ecclesiastica produzam todos os efleitos ex-

ternos pela sua própria força, livres de inspecção, beneplácito e recurso.

Somente por taes disposições pode ser explicada a luta que está aberta, e a qo»

serve de pretexto a maçonaria, quando em verdade a questão é de princípios rece-

bidos e consagrados em nosso direito, e invariavelmente respeitados por mudos

Bispos que honraram a pátria e são apontados como luminares da Igreja Catholica

Apostólica Romana. ,, ,-
Serve de pretexto a maçonaria.porque.comquantoseja certo que ella esla sob censu-

ra3 graves de diversos Papas, nunca houve quem se lembrasse no Brazil de imputar-lhe

flase actos contráriosá religião do Império, nem houve Bispo que, conhecendoo

nosso direito, quizesse dar ás bullas de condemnação effeitos externos, dependeu-

tes do beneplácito, que nunca tiveram. -^

Permittidas pela lei civil, como todas asSociedades secretas em geral, asSocieda-

des maçouicas são manifestações de um direito garantido aos cidadãos brazileiros,

que aautoridade-ecclesiasticanãopóde impedir por meios que não se restnnjam

ao conselho, á persuasão, ao foro interno, e á imposição de penas meramente
• 1 (" ^ -a. Al* J-V I «.«"i a^Vrt
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espiriluaes, istoé, de effeitos limitados á consciência dos catholicos
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I i •_ _r_vpmn aue vêr com a ãcção das autoridades ecr
^este terreno nada teria o Governo qu..veico pec_

' „__.;. t_m_r a defeza da maçonaria contra a i0ieja, a^ f
clesiasticas, nempodea.mar«Me. ' 

mUçadaK)ndemnaÇ»o. :
ternos, por «.ais notem e emente 

gg« ^ aj ^ >fá religiosas,
7 outra é muito diversa é a questão. I^^plll écerl0 mas em vir-

tato delei civil, que_e,dâorga„izaÇio, ^^ff^gl^
estabelece as regras do admis* e eliminação, . prove» ~«^ 

obrigações,
narsociai. EUasconslitóem.otidades jurídicas—* " 

^ ^

sob a dependência das autoudades civis _

.«Mi. autoridade, reformar taes 
^Mg 

V

-,„ osassociados de direitos aderidos, ordenando ei, m.naçâo

yuuei i*iui , vpvo^ar as leis civib.
eqüivale a dar-lhes effeitos externos, altribuu-lhes força de i evocar

n;. ,r as _aranüas que por estas são dadas ao cidadão brazileiro. L negar o
. ,n» _ «"ind. 

do «atras «ões em ,«. se apoia, e direito do Governo
be:?:lC 

«re totp^mente consagrado pela Cons«tniÇao PoUtiea

ItKSS a âm mm * m ~z *,e nos
Uv ii*i^»^**v. A.-A^íAí''. i'_'A;'.A--y
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havia regido. fi propósito
Entretanto assim procederam os Bispos de Olinda e do __ra.e uo tirme p^ .

de se ___. obedecer petos confrarias^ nâo sesujeitaram a e_gen« mtalr .

, 
™qei»ramproeederinqnisitoria.mento eonlra irmãos Q» -«*»

Í; em designai por seus nomes, lançaram contraellas intord.cto gera.

S deptoraveis factos havia: i, usurpo de jurisdição e poder tompora,;

9¦". notória violência no exercicio da jurisdicçào e poder espiritual.
" 

«emento a,»c,lcs Bispos arrogavam-se o direito do reformar —f-

por uma simp.es ordem, compromissos tegaes com força HiMI

Lndoétode duvida ,ue, conslitnindo estos matem nuvto, nao pod an,«

SÉ£m pelos mesmos frêmitos por ,ue foram feitos e ed,nmr,m vgor d

^mdeLsesiconvinha corrigil-os, deviam para isto concorrer, eada

^emsoaespberadeac* 
|«^^gSS SA solicitação amigável e os interes.es communs

achariam, Mvea, uma sotaçSo paciBca que conciliasse aa opmroes da fg,* con,

as attribuições do Estado e com os direitos dos cidadãos. . T*"3Ln.** 
Procedimento ,»c a pmdeneia indicava e o dever ampnnha,
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ao acto de invasão de alheia competência succede a violência dosBispos no exercício

da própria jurisdicção. Preterem-se os meios saasorios e brandos, o ensino do

púlpito, os conselhos do confessionário, as exhortações das pastoraes,as instâncias

paternaes, ,ue tento inuüem sobre«espirito dos filhos, a suavidadeda m.aen-

cordia e os milagrosos artifícios da caridade chrislã. Vem súbita e inopmada-

¦nente a ordem áspera para que sejam eliminados os maçons, e indague cada

confraria quaes Os que tem cm se» grêmio. São elles condemnados semiôrma

e fi-ura de juizo, sem citação individual, sem deteza. Posterga-se assim od.reilo

natural. Infringem-se • leis do processo, que no- foro ecclesiastico são as quere-

guiam no têmpora.. Da-se como provado, facto ,ue depeade de pro«,,epode

L contestado. E, como sinão bastasse tanta violência, de erroem eco chega-se ao

interdicto geral das confrarias; sotTrem innocenteao culpados; mterrompe-seo

Íl subleva.se a população, eomo aconteceu no Beeife, e altera-se a ordem pu-

""'Em 
tees circumstancias, tio tristes, e tão imprevistas no seio de um Estado emi-

nentemente oatholico. davam-se dois casos de recurso â Coroa, denmdos pelo

Direto n ¦' 4911 de 28 de março de 1857."tlnfrarias 
m~^~^~^£*

.:¦,'-..:.. ":•¦,,' í'"'.

1 '!« -

11

¦ <1H
i ¦ í^H

. ísisei^B'

gaes, conformou-se o Governo Imperiaf com o parecer do Consel o d E* o^a«

dar provimento .aos recursos, ordenando ,«e cassassem os elfctos dos actosre,

corridos. respeitassem a decisão,
i?ra rip onerar aue os Bispos ae Uimaa e uu raia ?

SÊSSÍ iusti,, e em direito anuquissimo que obecreto c,tedo re-

gutoude modo favorave., torn.ndoo recurso commum « antorm.de temporale

á ecclesiastica. % . d u pertinaz

mente na sustentação de seus actos, com manifesto desre peito eoe ^

Vencia as teis do E*ad„, 
^^^J.^refere ao beneplácito e ao recurso *««*¦••" ' 

joroo obse„ar, e.em
deminda. emsua propaganda «•«"•«»*£^0 

maislonge, livesse
temerária rffiisteocia ^legitimas dee«es * ««* 

^ ^
chegado ao ponto de impor aos wgar.os de ua o« 

J
religioso perante as irmandade., e nos templos, cujo intutíuo^_

vantar, letivamente levantado pela autoridade M^J^,

Sin.0 dicebo, ma, é ainda uma triste verdade ,ue, para te ««* "^^,

: &&É suspensão a formam conscientia com manifesu, abuso de autondao
u u»»» u« ^oir^ao^w criminoso sacrifício da

Yõrtanto dolorosissima, porém imperiosa, sob pena de crim

*

...-.,. . 
. 

¦.. 
¦ 

.

tMwfâ;$&mi

- .

r:.:';-./.-'-: s::í'.K-^:.-J.->%?':--ii:':'j:.'.

.

. : ... . "

>S 
'¦'¦';

, 
'¦' ', 

¦ ¦••^" ¦'., ;-:"-'-,,"c'.;. ¦ .', 
".--.¦.. ¦ ¦

é','. .¦,¦¦- 
¦¦¦¦..-.. ¦ 

.>-,, 
'¦, - ' ' 

,-

.->;¦¦.;;;;_.;. 4-ií-; "'''-v"-.;''^.^
¦ V, J.1-

.



,'

¦,.-.¦ 

:¦ 
',-• 

¦¦,¦,':¦¦¦'.".*-¦ -¦¦¦

¦ ¦. '.'>..¦'.

r "¦' ,1 •¦'

. <.¦¦''¦ ^fáll::w-,-'''¦¦¦ ¦.'.'¦''¦,'*.'y"

.

v-; ,;.:• ,: :.)v. r,- ¦ ¦-.¦¦.¦¦.¦¦

«a nacional, ora a resolução p.M. M WjÉjM
do Conselho «siado, do mandar promover a responsabihdade er m na to do„

tmLo conhecimento dos fados, snjeüo, ao sen ioigamemo por — d

Conseloiro Proourador da Coroa, Soheraoiap P azonda Nacmnal. o 
^«

doJu.Uço.porsooteoçadoUdede.emhrodoaooopas^oprooono 
uo «P a

OHoda como incorso no art. 9o do Código Mm W o por sentença de S ef or™,

oUimo oondemnon,» a ,natro annos do prisão com traba.ho, grtu medro d penas

do mesmo artigo. Esta sentença foi modilioada pelo Poder Moderador, qno com-

mutou aprisão com trabalho em prisão simples. m g
O Bispo do Pará foi pronunciado como incurso no mesmo- artigo, e já se acha

Ipreso para ser julgado definitivamente.
Consto do anneso » os pormenores desta deplorável rpreslSo, o pelo rolatono

do Ministério dos Negócios Estrangeiros sereis informados dos fins e resultado de uma

missão especial, enviada ao Santo Padre.
Terminando esta suecinta exposição, não posso deixar de externar o meu pro-

fundo pezar pela questão a que o Governo foi arrasta do, e cuja responsabilidade cabe

aos Prelados que a provocaram.,
Faço os mais sinceros votos, de brazileiro e catholico, para que se restabeleça a

desejada harmonia entre o Estado e a Igreja. Espero que Bispos brazileiros, tão

cheios de virtudes e tão notáveis por seu saber, se compenetrarão emfim da^alta

conveniência e interesse commum que ha em manter as boas relações que existiam,

prestando á autoridade civil e ás leis pátrias o respeito e obediência que devem,

como o Estado tem invariavelmente respeitado a autoridade espiritual no circulo de

sua justa efficiencia, e ajudado a sua missão divina. _
Paraque isto aconteça empregará o Governo, com a moderação de que tem dado

prova, mas com a firme decisão de quem não pôde nem deve ceder, todos os meios a
'" t.\:y 

:¦ .'--

¦'kv-y'-h '

seu alcance.

¦ 
¦ ? Breve de concessão de faculdades aos Bispos.

,..-,. v -:^.y•;¦¦:• :•_

. ¦"- ¦ ¦ 'V 
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Devendo terminar em 16 de maio de 1873 o prazo dos Breves, de 47 de março #

1848 e 15 de março de 1859, que concediam faculdades aos Bispos do Império para

dispensa de impedimentos matrimoniaes, tratou o Governo Imperial de obter a re-

novaçao dos ditos Breves.
No Aviso, quepara este fim dirigiu com data de 7 de agosto de 1872 ao Ministro

Residente do Brazil junto á Santa Sé, declarou-lhe que desejava fosse illimitada
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tóo daquellas faculdades; mas, no easo de ser absolutamente impossivei

áncar esta concessão, convinba que; pelo menos, fosse sem limitação ai-

luma para todo o Império quanto ad impedimento de religião mbcta, bem

assim para os Bispados centraes quanto a todos os impedimentos; o mais ad^do

Em principalmente quanto aos de aMdade licita do 
£ grau e aos de

llgui idade do mm mixto ao tf para os outro, B,spad„s, detemn-

S o numero de dispensas que em cada anno poderiam conceder os r«pacbvo

£»« em qualquer caso, também couvioba-que a delegação
• :¦,¦•¦''¦ ' 

^ "

f0SSf 
ommulicándo aquelle Ministro, em otMo de 30 de setembro, quç h* «<

cor^Lto destas instruais apresentado ao cardea. Secretario dEstado e Sua

Ctdade a respectiva noto, declarou q„e deixara de pedir que fosse dbmdada a

Sção das flldades aos bispos para dispensarem no, duos .mped.men*

%ESSE3S_55=^mm m^ms^^si,
o Brazil. visfô que, estabelecido o precedente, nao poüena ^

« favor aos Govoruos do, demais 
gg»g^ deyia imtar peh

«pondeu-lhe o Governo cm Avso o 6 do no«mb ^ 
^

concessão das faculdades conforme a sua nota, mostrando ^^

pwaua população espada, pelas **»«™ 
pa» cuia civibraçío convém

voações centraes, P*«^to^^"£*E numero de immigrantc,
qno nao b,a embaraço algum "^^ 

aceite praI0 «mitado,
acatliolicosve finalmente que so em caso extremoy

mas o mais longo possivel. ÍSSiSiyo citado Aviso de26,
Com otMo datadodo ., de novembro . receb.do dopo,, do *

a • ,i» «mi dp'_8_omezantenor, naquaiouuuea
ocaWdoWuistroenvmucôpmdanot de 8do „ 

a espediçS0 de
CTetei„ W» f 

—X;;e;: 
;: LSo d,s dispense, limiteda

novo Breve com o prazo de 2a annos, senoo quanto ao im-
era cada um do, Bispados e em «^"^^.ó*,**,

pedimento de consangüinidade, W^g|adò| dito Cardea, serem
,___ ffi mesmo officio commun.cou o »' "'lr0 ?" conceder, , n5o poderem
niuitoreslcictas as. faculdades que a Santa Sé P"**» 

^ int„rmada de
portanto sa^er ao pedido, «^^^gg&ü si pratica-
qoe os Bispos n,o tinham esgoftfe^ 

^mente concedidas suflioientea para.
mente acontecesse não seremas faculdades novam

I. 19.
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« necessidades esprrduaes dasDroces^, o

intermédio de seu delegado nesta Corto, 
^-'J ^ corre9po„der a

—' „„;?«„ n (inverno taes concessões, que esiavam iuuB" . ¦

f° r^souc m cando-se com as dos Breves anteriores, via-se ,ue, condo
pra^ao,porsrtu , coma*cJ.de 

dispensade «sumidade, restringiam-se
apenasamphados de•• ••^ » 

, os de religii0 mUte d. 30 a A
ao mesmo tempo os de aüinidade de .

Ariiè declarou ad Ministro cm Avrso de de#•««

„m nnasi todas as dioceses o numero de dispensas que os wyv i

1 Témt a lo- »*» *"»** M dC,egad° * SaQ'a ' C0™
^«a—ntos oompetontost e recommendou-lhc ,ue reiterasse asmstonems

pm que a —o das faculdades fosse.os ~^ 
de „.•¦ Finalmente participou o referido Ministro em officio de *>

remeltend? cópia da nota ,ue lhe dirigiu o Cardeal Secretano, tor Sua SonUdade.

li! em parto a «o, ampliado os easos de «-»-— 
^

Bispos a faculdade de dispensar gratuitamente por W.**^»^.*

casos annualmente quanto a cada um doe impedimentos e afflmdade Boda do

1 «grau de consangüinidade do 1 .• grau mixto ao 2.«, e de.religiãomixta além

de faculdades illimitodas para diversos outro, inpcdimcntos ja incluídos nos Breves

inlpfinrps

Comestaconcessãoaugmentavam-seannualmentequantoaol.Mosditosimpedi-
mentes W casos, e quanto ad 2.° U para todas as Dioceses, excetuadas as de Goyaz e

Mato Grosso que já tinham o numero de 30 pelo Breve anterior, e quanto ao 3.

impedimento 12 casos para as duas Dioceses, conservando todas as outras o mesmo

numero de 30 quejálinham. . -
Attendendo o Governo Imperial aos inconvenientes que á população resultavam

da privação em que" se achavam os Bispos de darem as mencionadas [d.s-

pensas, resolveu aceitar a concessão, posto que feita nos termos expostos. Onovo

Breve « Facultatesquasgravissimis causis adducti», expedido pela Santa Sé com

data de 24 de fevereiro ultimo, já foi recebido.

"¦".-'...¦ '¦¦'¦.*¦. L

,. Dioceses. ; ^ -

wÊh1
-fl

. 1
I

¦ ¦. -.";'':.í;-.'-',v--

¦

¦¦¦¦¦¦:
¦ 

i
' ¦ 

'¦ 
'

¦ 
^¦.•c,'';ív:;^.:-^/:;. :;,\' ¦." V 

"'., ¦'.-¦¦'''.,¦;,

¦

-

¦. --¦• ,>:*•¦¦'.¦..¦'¦ i .'.:¦- >*¦-.,.,

¦ 

;

ífe'Ç V'-»Ír-',:'"'-'c.-'i.:.-,''i''*;..:--!.'':. '.-.-¦¦'?. .

£"'--.-'':'~''-.-"-^¦'¦¦' ;'- í::; -.''¦,!'-":*^"í;"¥í/-y^

¦

0 Rev Bispo da Diocese de S. Paulo, sagrado em 9 de março do anno findo,

assumiu a administração da mesma Diocese em 29 de junho desse anno. g|||
O Rev Bispo da do Maranhão, que por moléstia obtivera licença para estar

fora da Diocese, alli chegou em 29 de março, e já reassumiu a administração.
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. Rev. Bispo da Diocese da Fortaleza teve licença em abril ultimo para ause*-

hr-se delia a fim de tratar de sua saúde. .+. 'y/X

Io L Bispo da doWo de Janeiro foi concedida, em 30 do dito mez de abnl,.

licença por. três me», conforme solicitou, por motivo de moléstia. 
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Càthedraes,;¦ Igrejas, Seminários e Palácios episcopaes.

¦A 
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1 yj.

ordenei qua se fornecessem paramentos â Capella Imperial na imp»«ancia

i i.s.Hnnaooo e á Sé de S. Paulo na de 2:6680000. " .^ 
^r o'als polo Decreto n, ». de 10 de dezembro os lU*s da p,

Jfde «ossa Senhora da Conceito do Engenfio Hovo da «rte• «^P*£

da- Corte, pela Lei n.' 83» de ide agosto do anno findo, brevemente

marcados os limites.
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Alésta relação foram julgados durante o anno ultimo, 13 processos, sendo rtt
Nesta íeiaçao lorciui j .Q de Jweiro.

Árcebispado, 3 da Diocese do Maranhão, 2 da de Oimaa, 1 u

ei da de S. Paulo.
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reorganiza dos sermos ^^^^^^

mais urgente. « - aniles rela^**<«* 
para ff sejam

expuz as bases em que, segundo entendo, deve assentar

lll taes «riços eom regularidade, a de modo ,ue preencham, quanto powel.
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Saude publica no Município da Corte.
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Até aneiado do anno findo, além da varíola que continuou a reinar, manifesta-

fram-se epidemicamente «na cidade a febre amarella e outras, sendo crescido o

numero das victimas desses flagellos.

I Nos últimos mezes porém, á excepção da variòla que persistiu até dezembro, ees-

saram as outras epidemias, observando-se apenas casos esporádicos das febres de

infecçãa. . . 4
A desfòltravéis condições átmospliericas, acti vãmente auxiliadas por diffe-

.rentes causas locaes de insalubridade, ás quaes por vezes me tenho referido,

devem-se esses males, que poderão .repetir-se, si não se curar seriamente dos me-

lhoramentos hygienicos, de que carece esta populosa %cresceute cidade.

Tive oceasião, no meu ultimo relatório, de mencionar asprincipaesprovidencias

.que em taes circumstancias tomou o Governo, já no intuito de modificar em geral o

máu estado sanitário com a remoção de elementos que para elle contribuíram, já no

de prestar promptos soccorros á população desprovida de meios.

Com muita satisfacção cumpro mais uma vez o dever de declarar que por esse
•tempo prestaram importantes serviços: a administração da Santa Casa da Misericórdia

e as directorias da Sociedade Portugueza de Beneficência e da Caixa de Soccorros de

D. Pedro V, estabelecendo e mantendo em diversas localidades enfermarias publicas
extraordinárias para tratamento das pessoas pobres; assim como muitos nacionaes

e estrangeiros, que, para minorar os effeitos da calamidade publica, praticaram
"actos 

que altamente abonam seu patriotismo e espirito de caridade. : ?
São igualmente djgnos de lojivor o zelo e a actividade com que o Presidente da

Junta de Hygiene, nesta qualidade e na de Inspector de saude do porto, desempenhou

os seus deveres, sendo acompanhado por distinetos médicos que prestaram serviços

gratuitos, uns nas enfermarias, e outros nas commissões parochiaes instituídas pelo
Govéno paraacudirem aos doentes em seus domicílios.

A providencia, que o Governo pôz em pratica desde que a febre amarella tor-

nou-se epidêmica, de fazer com que seguissem para a Serra os immigrantes recém-

chegados, produziu o desejado effeito : de 2.068 enviados, durante a epidemia, para
as propriedades ruraes do Barão do Rio Bonito, onde foram convenientemente ale-
kdosje tratados* falleceu daquelle mal apenas um, que o contrahirá na cidade onde

: '. xVVV.xy/yX;' ¦

V'.y

•

í. ....;....
1/x.x! 

'-'¦¦

V ¦- .'VxVUili



"'Ü

#

/ 7 -77-'

*ft conservar-se por alguns dia,. Fetos cote públicos foram satisfeitas todas as

desoezas do transporte emantença desses immigrantes. .

t ,n»o de .813 Cevou-se a «.«o algarismo da mortalidade geral, com-

prehendida a dos tripolantes dos navios surtos no porto.

Este algarismo divide-se: 7w . :> ';>¦:'.:¦ ....-,

Em 10.400 individuos do sexo masculino, e 4.982 do feminino,

Pm 13 585 livres, 1.736 escravos, e 61 de condição ignorada;
Em 13.58o l.m inclusive 

os africanos, e 209 de nacio-
Em 8.421 nacionaes,6.7o2 estrangeiros iuuu=i ^

4.0% de J.rfj 3.701 até 40; 2.053 de 40 a 55; 1.363 de ma,s de 5a, e 99 de

idade não declarada; . .. ."•¦";Q ¦ m
L 4.035 fenecidos uos hospitaes da Santana da «isencordg, .W «

ou,ros hospitaes civisecasas de saúde; 303 uos hospitaes «f^ZZZ

flíim6.del,ta.zabe,-, ,«. -as *^^*£""gE

, escute digno *J^£~ 
tS »"dl -

relatório (annexo « do Prttdente da Junta de H^ ^

das referidas febres 5.315 óbitos, isto e, mais de um terço al0

mortalidade. -„ „„« «nh-e as moléstias de se-
.chaudo-so a explicado deste 

^^^l^ 
- posso

melhanle natureza exercera as mas condições Wn neces.

deixar de insistir no pedido do autorização paru top-te- «•

s„ia, ao melhoramento de Ucs condieOes, exUugutndo os focos

concorrem poderosamente para as mesmas moléstias. ffál0

; Entretanto, coar os meios que Unha á minha d.sposrçao, Ir* de

as medidas que passo a mencionar.

¦7* de asseio de alguns pentes do extenso ™*^£2£

„m espectuculo ,ue repuguava com o estado de nossa c, zaÇ e «

men,cPum. das causas de infecto «^"^£2*.

professores, muito concorria para o —— a *^^ 
^

Contractei pois com o Dr. João Riva, y Nej ra a e

lodo o littora. desde a Praia Vermelha a, 
££££. as immuudicias ,».

, Obrigou-se elle a remover para a ilha da Sapuca q 
Uxo da cidaae, que

estiverem no littoral ou em sua proximidade no mai ^ ^^
fôr depositado em estações ,uc deeeráconstrmr; hem mm

o processo mais concenicule e aperfeiçoado as matenas surtas P

I. 20
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íw estea o® sociços ospeciücados no contraofo, 
^g|

«ha-Mefhoramento do estado sanitário-, o snhsidio mensa. o M«M

. diante o P«o do ,0 anno,, fiado o ,na, fleara pertonoondo . — - -

mora Mnnioipal todo qnanto o empório tiver eonstro.do ou adqouoio para

o cumprimento de suas obrigações.

LLli.çao dos traha.hoseWe.tfda ao Presidente da iun a de Kygmn,

O contraotante flcon sojeito a maltas, e o Governo poderá resomd.r o contraeto

quando se tornarem freqüentes as faltas.

Reconheço ,. os serviços contractodos são mnnicipaos; mas Ho rmper.osamente

os reclamava a salohridado desta Corte, ,oe não hesitei om tomar este onu, para o

Ministério do torperio, avista dadeflciencia do meios da lllnstrissim. Cornara, depms

de ouvil-a e de ter ella recebido propostas, uma das quaes foi a que aceitei.

Submetio á vossa consideração no annexo E a integra do contraeto a que me

tenho referido.

Outra causa permanente de infecção é a existência de pântanos, principal-

mente nas immediacões da Cidade. #

São de domínio particular quasi todos os terrenos onde elles se acham, e

os proprietários om geral Mo eoidam em aterral-os. Pecommondei por isso á

lllm* Câmara, em Aviso de 26 de oitubro de 1871, o cumprimento da disposição

de suas Posturas, pela qual no caso de recusa dosmesmos proprietários, depois

de intimados, pôde mandar ella fazer os trabalhos de aterramento e indemmzar-se

das despezas.
Declarei-lhe então que, si para estas fossem insufficientes os seus recursos, o

Governo lhe prestaria o auxilio de 50:0000, que reverteria ao Thesouro Nacional

á proporçãoque dos proprietários dosterrenos se cobrassem as quantias devida*,.

Deste auxilio porém não se utilizou a Illm.a Câmara.
* 

Em 1872 e 1873 foi repetida a mesma recommendação, exigindo-se a mdi-

cucão dos pântanos que a Illm.' Câmara não pudesse mandar aterrar, a fim de

que o Governo, de accôrdo com ella, tomasse a si a realização deste serviço, ou

a auxiliasse com alguma quantia.

Em janeiro ultimo respondeu a Illm.' Câmara que para os trabalhos dos aterros,

de que se trata, convinha chamar emprezarios; que estes porém não se sujei-

tariam a esperar a demorada indemnização dos proprietários; que portanto ca-

recia de quantias adiantadas pelos cofres públicos para tal fim e de autorização

para celebrar os respectivos contractos.

No mesmo mez de janeiro ordenou-se-lhe que apresentasse o orçamento da
*¦•

7 - ¦ ¦: r-M-r^ y.:
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despeza dos referidos trabalhos e as condições que julgasse precisas para éa-

tregal-os a emprezarios. Até agora não foi satisfeita esta requisição.

Tendo ouvido o Presidente da Junta de Hygiene sobre as providencias que

convém tomar com relação á salubridade publica, indicou-me elle diversas em

offlcio de 5 de setembro., que se acha no annexo E.

Solicitei a attenção do Ministério da Agricultura, Commercio e Obras Publicas

paraasde sua competência; e á Illm.' Câmara recommendei outras, da sua alçada.

À Illm > Câmara, em offlcio de 27 do dito mez de setembro que também acha-se

no annexo E, reconhecendo o valor dessas providencias, ponderou que a somma

das despezas que exigiam era superior á que podia tirar de seus rendimentos, e

pedido auxilio de 75:000$ para organizar regularmente o serviço da limpeza da

cidade, promettendo apresentar uma exposição dos melhoramentos de que necessita

o municipio. Ainda não recebi esta exposição. *•

Em taes circumstancias é indispensável queosPoderes Geraes provejam atao

imperiosas necessidades da florescente Capital do Império, primeira praça com-

mercial da America Meridional, e em cujo porto entram annualmente mais de 3.500

navios de diversos paizes.
Requerem-no obvias razões de interesse publico, e além destas a justiça, visto

que para os cofres geraes se arrecadam nesta cidade avultàdas sommas prove-

nientes de impostos especiaes, que nas provincias são exclusivamente destinados

a obras e melhoramentos peculiares.
Entre os trabalhos de maior importância devem preferir-se os que se referem:

Y.« A' abundante provisão de água potável, que exige o concurso de novosma-

nanciaes, mais distantes, por estar reconhecida a insufficiencia dos actualmente

aproveitados, è$r ser essencial áboa execução do serviço dos esgotos o emprego

d'agua em grande quantidade;
!í> A' extincção de todos os pântanos existentesna cidade e em suas immediacoes;

3.-A'completa limpeza de todas as ruas e praças da cidade.

A' vista do exposto não hesitareis de certo em conceder ao Governo créditos ex-

traordinarios para a realização destes diversos trabalhos que muito melhorarão as

condições sanitárias do município da Corte.

A persistência da varíola desde o anno de 1865, no qual, assim como nos dois

últimos, assumiu esta terrível moléstia o caracter epidêmico, epor outro lado, a

observação feita de haverem sido accommettidas pessoas já vaccmadas, sao factos

que denunciam máu desempenho do serviço da vaccinacão.e pouca efficacia por de-

generação da lyinpha empregada.
Para dar mais regularidade ao mesmoserviço, emquanto se não organiza de modo

Í'-'^'-'y:::---^vS;:--:-;y^^|
¦.'''''i'Y'
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«L Unfa npda-ridade como nas províncias,

q„, proencha satUfaetorianaenteo soa«^* 
^Junla deHígBne «A.

nomeei por Deere o (le y.. 
m VfJgàra pela aposentadoria

o togar- de inspector Geral do 
g|«o ^ ^y>^^;riQ ah nr Toão Francisco de Souza, manuei <uw« f

conceddaaoDr. JoaoFr vaccinadores 
especiaes para as freguesas ru-

rentes freguezias da cidade, e nouwu a

^rigi, o* II^IPSIss=assas» asísásásf
mm ||os |S*gS|g r em praUca 0 meto q„e a.gnns proílssionaes

entre nós o «*» P- » q» (WS °^° **ffi ., 
laí50 se

V ,* "&V<Í n^ftís e nas freguez asruraes 393 nos mezesoe nwu
.fiado 6243 pessoas, e nasn ínsnpctor 

geral do Instituto Vaccinico.
Ko annexo F acha-se o relatório do Inspecvor geiai :

illil
Saúde publica nas provincias.

Bo *rt do ««rado Vidente da Junta de Hygieno constam as infor-

macões recebidas sobre o estado sanitário das províncias. ¦,., 
,^^y^^; ;..

3*leto», S. «o, Bania, Sergipe, «.gdas, Pernambuco Parahjba.

Grassaram febres epidêmicas em algumas freguezias de províncias.

iii. ,SilÉl
•:¦¦ &'.•:¥.

Águas mineraes. SMW&W^^^^
5^r .y ¦¦¦-•¦ •.- :•¦ ¦' ' _,r - 

,; . ;" v.

M me» relatório de .878, referindo-me às fontes daguas minemos ostentes na

WM i° m m '^res S?SS toambú e AlambíU'y nas T ™
',''Vt

Y
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das Cidades de Baependy e da Campanha, ponderei a necessidade de proceder-se A

analvse scientifica dessas águas, a fim de poderem ser empregadas segundo suas

virtudes medicinaes, reveladas pelo conhecimento preciso de sua natureza e com-
'-'V' «„??""«•''. •? ••'*; '" •¦•'",'

.> • ¦

unsicão chimica. ,' , ,
para esse dm convidei o Dr. Eaequiel Corrêa dos Santos, lente da Faculdade de

Medicina do Rio de Janeiro, cujas habilitações especiaes são conhecidas, e elle

iucumbiu-se da «naljse qualitativa e quantitativa daqoellas águas, tendo por aux,-

,¦,7 o oppositor br. Agostinho José de Souza Uma . o pharmaeeuUco preparador

W fiorges Ribeiro da Costa. - . . ;,

O resido de seus trabalhos acha* minuciosameate exposto no retetono junto

°° 
IlJudo as «guas miner.es nm precioso meio lher.peut.co, . averiguadas,

col"« es«o, as propriedades medicinaes das da,„. ae trata, eumpra fac dar

Z .«aso e promover a fundação de estebaleeimentoa regulares onde enoonfam

rtc dnpntes os recursos necessários.

O tZ Lém faaer em relação *s dem.1. WjWMg 
£

existem na dite província, na d. Sente Catai».. . em outras, e d»to Mm *

portunamente.

-',.-: 
¦*

IV.

Serviço de saude do porto do Rio de Janeiro.
¦» . 

.. 

¦

^tabra .m«e..a, manifestando-se no porto do Hio da »g*«£^

Sm e «« caracter epólemi» 
J^SSSÍ as

saria a abertura do hospital manhrno de Santa Isabel, onae

pessoas pertencentes as tripota^ de navios *-"«^mX
pitai no fim de abril, tempo em que cessou a epidemia.

^5KS«?-3EÍ iripolls-odos por «. tf*
I. 21
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•Ini Trouxeram 32.&02 passageiros para
sendo nacionaes 23.218 e estrangeiros 29.471. Tiouia» 

^.^^
esta cidade e 38.983 que seguiram para outros destinos, >*
esta cidaae do que dou

Concluiu-se a reconstrucção do referido Hospital a,

noUcia no artigo especial das obras do Ministeio d» impeno.

» aune.0 P «*»-* o relatório do .ospeolor de saúda do porto.

.-.ãí '*'¦ fíií' '*¥ í';• >i.t;\'í,(í-''; •; «v. '..._¦'¦¦ '. ., •¦¦. ' ;;-;v:

•> .•' 
fi iv-iV'.- 'i;'•' í ;•' %';!;'; -¦ - ¦¦• -i.4 -4 ''-h - ¦,! jii^íf ':. *¦"" ¦ '
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Soccorros públicos.
.' ,••--. v . -,":' C'V; i - . ¦ 1'' ;'' 
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Uvas á saúde publica e de soccorros prestados á população indie,nte

localidades onde reinaram epidemias:

MiinicipiodaCérte.......... ......••••••••••• ;•:••* 23:278^336
Província do Rio de Janeiro.., ^'''', 3-400pKJ

, do Espirito Santo }-g; ~~~' g^ffijjffi«»r da Bahia........ ••••••— ^ l^^^m
.1 M*sw'tóS«g^.vv..-iv.vi4..-.».i.-...-«-.--r--;----  ,, 13:S335m

r. dasAlagias.,,,^..,.., •• gP^|l^^|
- de Pernambuco •- .....•••••• ^^^

l,,ia^a Parahyba....... •• ffMíTV»
, do Rio Grande do Norte ^ftii^ipiM^»

^.^d. Ceará........... ^^^^M »fg^^
, do Maranhão......... J,^^|?« ^^*àÍiÍ40

V doPa- Ba ''';; 35:000*000
. do Aniazonas,..,,......,.. ..•.•••.•••••• ^^^
• a«G»'12 ••- ;••••••-:•—;•;; 

^ 16:6Slstó¦.:.'.. de Minas Geraes.......,........; ^^^ 45:000*000
, deS. Paulo..... '••• •;•••••"*" J.^15:448*700
, do Paraná.. %:•""" tékMl

"4:000*000V de Santa Catharina tíSta .; 12:000*000, de S. Pedro........ ..•• ;-\ , a
:';5""?''''".^"::.;1:/;,.;,:,..;,.. 

.,.,,,„,, '^,;..( : ¦¦ •-,-¦.¦, bi7:478#W3
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ESTABELECIMENTOS DE CARIDADE.

í •¦ m
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.ia

f&fctr í»,. #1,

Santa Casa da Misericórdia.

Acha-so no annexo * o re.atorio apresenta-lo pelo il.us.rado Provedor sobro

. Ido das diversas «epartt5oes ,ue constituem este importante estabe.ee,

menlo. Neste documento encontram-se as seguintes informações:

Hospital geral.-Durante o anno findo foram tratados neste hospital 14.454

a tlim auaes tinham passado do anterior 1.158. Tiveram alta 10.582 fal-
oen.es, dos ,»«gl 

^ ^ ^^ da ^

fSidSÍÍà^ estando como aaxfiiar do «ospita,

«er1 Hl mmmm dos Mi de moléstias ep.de.iea, . eoota^, »¦

leceram 882, e ficaram I». ophthalmologico e outro

"*** 
ÍTmTí e ficarão, em tratam* 46. Ao *.'

S£S :::—taSde,»»^*«-—-~
iultorio 167 operações cirúrgicas. estabelecidos na Gara-

C« 3 consultórios externos m,.*^SZ^Jo^^^
Ma. em S. Crista* c n, ma d» V° "~;/os 

de fes COMultori0s eisi-
0tW: doentes, tendo sido operados «75. 0. m d cos de

taram também 469 doentes pobres em seus domuaUos Todo, o.

tes receberam gratuitamente os medicamentos recei^ 
^^^^

Dnrante a epidemia da febre amarei!» manteve também a W>m

maria extraordinária par. os pobres aeommoltidos por ests motesüa.

tratados .58, dos ,oaes «-«-»¦ _a 
de ,89;507,í8l e a reoeita

O Hospital Geral teve no anno findo a despe de dowin„

de ai9:557^798, comprehendidos nesta o saldo de 61:4180O72, que pa
Um», 

produeto do I dastotarias concedidas para suas obras pelo Becre

" '-
-'¦'':¦•¦&

: : ¦¦"'<

<;¦ :vl :

i ., n,rT»iitr.^-TfiniriiiBM^^
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... .69» de .8 de setembro de 186*. Tendo porém de arrecadar-s. ainda a

algumas despezas, importa o saldo em 88:0300635.

O Batrimonio do mesmo Hospital elevou-se, com a compra de 30 apólice da

Bi!" o alguns legados, ao ,a.or nomina. do «•»» «*—•

™r annlices e por acçoes do Banco do Brazii.
' 

Clm as obras do odiDcio, nas qoaesdespendeu-se dura»., o anno .

somma de 458:6280368.

ca» „„ exposto.. - Durante o anno, existindo j. na casa WI crianças.

^oCasmaL.0 novamente entradas, eõt cuia oriaçõo sedzera fõr. delia.

cahiram 275 e falleceram 238. Ficaram 165.

Tlrt desla Estabeiecimenlo, incluídos o saldo de *U*M do «.-«*

e „ .Cl! da .. ,»W feito pa,o Banco do Brazii, importou em W,,

Q . ^cnA7a em 2177719447: resultou o saldo de 1:8418628.
"S:;.;,*-«polioe. ouio valor nomina! e de ,07*00,000.

Reco.Wo»nto d.. orpM—tttf» nolle .35 meninas, a entraram

-JSTÍ-d. durante o anno -do ...«..Decido 3. ficaram .«, sendo 1. P*r,

tpnrentes ao recolhimento de Santa Thereza.
y^Z em mm *md0 ¦****"*¦e m igual SS!
'Teu 

patrimônio, tendo tido no anno ündn, o accreaoimo de 
|ggj

atualmente d* 480:8008000, valor nominal em apólices.

0 X espada! dos. dotes teva a rooaita de 3.» . a despeja d.

49:625g440: saldo 12:107S620. àiMâÜ
O seu patrimônio, com o augmento que teve de 15:0008000, eleva-se a 230-.4O0S00O,

valornominal em apólices. ,y

Hospício de Pedro II.-Passaram do anno anterior 293 alienados, e

entraram 117. Tendo sahido 37 e fallecido 73, ficaram 300, sendo homens 479, mu-

1heres121; nacionaes 207, estrangeiros 93. Ülllf^

A receita do Estabelecimento foi de 325:8500806, e a despeza de 230:3970888.

saldo 95-4520918. O trabalho dos alienados produziu 7:1020340.

O patrimônio desle Estabelecimento, augmentado com o beneficio de duas lotena?

e um legado, sobe ao valor nominal de 325:2000000 em apólices.

Empresa funerária.-Importou a receita em 858:3878651, e a despeza |
em 705:4560446: saldo 453:2310505. Figura naquella a quantia de 30:0008000, emt

\



m :
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prestimo contrahido com o Recolhimento das orphãs, e incluem-se na despeza a

quantia de 1I2:153#530, importância da divida da Empreza ao Banco do Brazil, que

foi paga, e a de 68:725^020 despendida em obras feitas nos cemitérios públicos.

Nestes sepultaram-se, durante o anno, 14:544 cadáveres, sendo 11:670 no de

S. Francisco Xavier, e 2:874 no de S. João Baplista.

Éill II.
Recolhimento de Santa Thereza.

-:$ ,.

Continuam a existir no Recolhimento das orphãs da Santa Casa da Misericórdia

20 meninas desvalidas pertencentes ao de Santa Thereza, que não pôde admittir

maior numero por falta de recursos'para as despezas necessárias.

O patrimônio do Recolhimento não tem sido augmentado j consiste em apólices

que representam o valor nominal de 61:000^000.

O respectivo edifício está ainda arrendado á Santa Casa. <

3 ' yji •¦ tf ".;-. . •' '¦¦*-¦¦
:;t l (mi ; ; .. ;;.'v.

rri. rs

III.
v-;J.-

"it $s.íM3,&i

.m

Hospital dos Lázaros.
' 

Msliom no começo do anno findo 6* doentes. Tendo entrado 5, MM*

,6 o snhido * doa qnaes 3 com alia, ficavam no fim do mesmo anno 40, sendo do

«atino 30 adnhos e * menores, o do «nino 13a«a, . _

n^n onnn a receita do hospital a 145:o45#896, íuCluidoso
«Elevou-se, no mesmo anno, ai eceiw uu nu i*««sS*s

da-í«e da-8/toterift das concedidas pelo Decreto n. 1733 de 6 de oitubro

to'Jo sobsidio do 8:0008000 quo o Estado presta annnalmenlo. A despeza or-
1869, e o subsidio ue importou ern
«finaria foi de 36:3430732, e a que se fez com as obras | 

J ^
44.671^425 Deduzidas da receita estas duas sommas e a de 57.9*4*000 empre

Smm a. i ^poucos do valor nominal de ««000 para o patnmomo

do estabelecimento, restou, o saldo de 6:ò7ô|739. « 
vaior nominal

Mt patrimônio ficou olovado a 438 apólices, qno reprosontam o 
|| 

nommal

de 424:6001000..;,,;'. I&fijjÉ a iá referida quantia demm do ^mm^S^Mm^m
44:671 $425, tiveram grande impulso. Estão muuu .naniiar. 

hrPVe.**.u11*<*« K-oi^íwiflTitn- do mesma hospital. Dreve-
da água concedida pelo Governo para abastecimento do mesm

' 
mantepoist estará satisfeita esta grande necessidade. .

I. 22
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ESTABELECIMENTOS DE CARIDADE EM PROVÍNCIAS.

1 ;. ¦'¦': '7 Iv ¦ 1.

v, ¦ „ de ,87» dei noticia dos mais importantes estabelecimento, creados .^^w^mÊyfmÊÊmms,

â| informações a tal respetto ^ 
^p^

pas qoc se receberam pode-sc totm

mm as de algumas províncias, e das outras ^ 
^

'• " 
.,-:¦.¦¦

. -. l -

¦:¦; fi ?Í7'7 í ' Bahia. _ ||| .

1 ..» Misericórdia d» Capital.-Não se pôde fixar a

• 
^ZZíZ^Z^^-,^^ certo ,ue foi fundadoé^::2::ã,L:. ^, ** ^. * «** ?» •

hospÜaL - ^n^nriedades apólices da Divida publica éter-
O seu patrimônio compoe-se de piopritoaoes, apu

renos- . , .Qi„ 7apiovou-se a 207:416^904^

^TttEF^SSZ* abeoeticio doe
proveniente de 

g^g^ en„,o,, a.uguei, de propriedades.

flitos chegou a 17:085*810, procedente da vendade terrenos, de legados,^.,
^ 

dCdo oofre geral uo mesmo periodo, **?»*%%%

j Um distribuída a mulberes pobres e ex-recolhidas, sub.u #£$*$

^ t foi em 2 de iolho de 1833 transferido para o antigo Collegio dos

PlífiSilIS* í despeza com o seu custeio importou e»

rio e oito dedoeute, tratado, foi de «,.*. ^tiveram*

, .616, felleceram 451 e continuaram em tratamento 214 0 0_ .

O primeiro Kecolbimento ,ue fundou a mesma Sanl, Ca», fo. aberto emiti do-

iunho de 1716, e a Casa da rodaem 1726, sendo melhorada em 1844. 00 f-

: ' 
» rLo.bimeu.0 porém com . m. m. de «m*> M ««M» pelo

y

*.
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que se creou no Campo da Pólvora, e que começou a funccionar em 29 de junho

de 1862: importou a despeza do seu custeio em 46-.000|000.
' 

O numero dos expostos criados e educados no mencionado anno subru a 274:

consiste a educação no ensino das primeiras letras, dos trabalhos domésticos, a

do officio de sapateiro.
Possuia a Santa Casa um cemitério no Campo da Pólvora, cuja fundação e ante-

rior a 1817 e foi extineto em 1840 quando se estabeleceu o do Campo Santo.

«anta Casa da Misericórdia de Maragogipe.- Foi fundada <m>

» * junho de Ml com o (Im de crear um hospital para o tratamento dos md-

cintes Abriu-se este em 7 de abril de 1850.
6 

«1 do estabelecimento provém do subsidio de ,«00,000 coneed.dopeU

J™ Provincial, do renda da duas pequenas sortes d, terras, das „, s d

Z! dos le-ados pios não compridos, 1 despe» no ultimo anno to, de
«rmaos, e do. lMdosP u.atado3 

nQ hospM desde 4 d8 ja.
2;035g63o, subindo a 290 o numtio u^ uu

neiro de 1862 até 4 de janeiro de 1874.

A Santa Casa acaba de estabelecer um cemitério.

«, ,» caaa da Misericórdia da fvegaerfa d-Oiaveira.-

«Tu: £S cceado em . de mor, de 1S0S P» »^ 
£-*

ultimo anno compromissal, lindo em u

5:173|°85- r;«l„ nara educação de meninas desvalidas. fre-
» TrnvinrVídp mantém um Còllegio paia euuw,
A Irmandade mamt a q CQnsiste n0

quentado por 53 alumnas, sendo 9 interna, e

ensino primário e no de trabalhos de agulha. . ¦ . ¦ * ¦ :

^ m^^icordia da cidade de MazaretU-
«anta Casa da Misericórdia desse anno.

WteUtuidaem «.. a aberto o seubosp ta! 
g.^^-^^

Opatrimonio ^«^^^^^0»^»
«PfffH,jCurimnio,d.sub,e«ç5ode.:500SM0pres-
...i receita, proven.enle 

^Mv % ^ esnMlaMubiu,
tada pelos cofres provinciaes, dor ndimento t

no anno compromiasal do ..• de tevore.ro do «8,2 1

18:7521600, e a despeza a 18:225^000. atinado ao hospital, que
.cha-se em atrazo, por MU da recursos, o^ — 

^«nto.
continua provisoriameuta em duas paoprio**.*£* ,„,.

M. hospital trataram-se no anno passado .«5 doentaa. d
' 

Possuo um cemitério, no qual sepultaram-se no mesmo anuo 3il

ííPtS

Saltai

íf.iiAiSM

m

m '¦¦¦ ¦¦''¦*~^~*\mÊnwf*Rmsm&SBi
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Pedro da villa da Barra
1 «anta Ca.a da misericórdia de 

| 
Ped ^

d„ w_ „~„de.-FoHundadaem„o,embro« %*&&&
deacia .P^^*"^^*?^,^* edifício apro-

^r_sí_-=s5S__.r.-r.
construcçíoeml^OOOSOOO. a„ 

6:000,000 dep„sitada na Caixa econômica,
Consiste o patrimônio na quaniia ul. u.uu ff

e em uma pequena casa. _„„itimninnoa3:166í580,.e" 
À receita ordinária éde2:800$000; subiu porém no ultimo anno

a despeza importou em 3:077064*.

No mesmo anno trataram-se no hospital 33 doentes.. j

gaata Casa da Misericórdia da Feira a

Poi Jiuúd. em ,3 do maio do «*.. Seu patrimomo consta d « «*.

: DWd, pubttca o d» casa em ,ue es, provisoriamen o*»* —

ü _ rii^na nrovêm do juro das mesmas apólices, do pioducto ae uma

__, TZIZo^^ «ebe doscofre, **£ 
££

os irmãos, de donaUvos, e do rendimento de sen cemitorro, .mportan tudo em

loJOOO. ias informações recebidas não consta qual seja a sua despesa
5 

O pita, foi creado em 25 de março de ,865, o a despezacom sou eus,, .

dezembro de 1872 a 30 de novembro de 1873, foiam .rataaos ne

SI um cemitério, o.ue pertenceu em seu principio * Câmara Muuicipa,..

pasoTa ser propriedade da Santa Casa em 26 de oitubro do ,8». Foram nei a
"os! 

norirido anno, ,76 cadáveres. A despeza com sou custe,» rmpoA

annualmente em cerca de 2500000. , . , ||||
.Possúe também nma capelk, na qual despendeu a quantia de 4I:045|700.

Santa Casa da cidade de Valença.-Ha na cidadede Yalença um

hospital fundado com ainvocação de Nossa Senhora do Repouso pelo Barão de Je-

quiricá Izidro de Sena Madureira, em uma de suas propriedades na rua do Conde

dos Arcos, o qual passou para a Irmandade desta Santa Casa também estabelecida

pelo mesmo Barão.
0 respectivo compromisso depende ainda de approvação do Presidente da

provincia. . _
0 patrimônio consta de uma casa com o terreno adjacente, também doado poi-

aquelle instituidor, e de 5 apólices da Divida publicado valor nominal de 1:000$000.

\
¦ 

¦...

¦

¦
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tem a roceita proveniente do aluguel da dita casa, do juro das apólice do pro-

ductodas jóias dos irmãos, de esmolas, e de uma subvenção concedida pela

Assembléa Provincial."Mo 
consta das informações recebidas a importância da receita; nem a da

^To'dito 
hospital trataram-se no ultimo anno, até meiado de oitubro, 48 doentes.

Santa Casa da cidade da Caclioeira.-Foi fundada na villa, hoje

cidade Cachoeira, «vire os _a» dil» o ™. par, tr.lM.alo de jw». ¦

_MG~. por anlonio Machado de Nos» Senhora de Belém, o cp.al em (M to

doação do mesmo hospital aos Padres da Ordem de S. João de Deus, de Lisboa, que

oadministraramatéaoannodel-78. , .,„,,_.
Te„do fallccido nesse anuo o uHirao padre dessaord», Ir. te***?!*-

í vra passou « ser administrado o hospital por alguns indivíduos e juntas, no-

Lâ peto auiz do capella* ,té ao aaao da (» em ,ue (oi elevado a o.legoua

Te __ _» de Misericórdia con, ««dos os seus privilegio, o regal.as pela He-

™inrão Imperial de 20 de abril de 1826.n isa, ***»******da*««$* $*
400,000 eada «ma. em CO prédios na dita eidade ena povoaçao de S. r*..

algumas terras que se acham aforadas. ^¦

A renda do patrimônio é orçada em 6a,51o#M8. proven
• i&vu a* inim dos irmãos, esmolas, donativos, eic

que recebe dos cofres províncias, de jóias dos umau .-n7M764

«oanno de 1872-73a receilafoi de •«*»»» . . toP»* »',

• Acha-se o seu hospital em espaçoso edideio, rpm tem s.do «ar d. Co uu

gMdese»fcrma™scoaacapacidadopara5Odoeutesemlemposo„hnar,o,Sa<,uo„e
anno trataram-se 384 doentes. rpmiterio, no

__«. à esta estabelecimento ha uma casa dc evposlos o um oemUeno,

qual se tem despendido 14:075$612. .

pi disposição do respectivo compromisso saslenla esta Sa|a

irmãos desvalidos. • C1
w ,_ ana perdoes.- Foi fundado no

principio do século passado por Domingos do Rosário e

sua irmã. l0 de 473i pelo
Os primeiros estatutos, ou regras, foram dados em de 

j
Pre.ado dioeaaauo ,. Lui* A.vares, e o respectivo pa nmon.oto con*^

augmentndo pelo Mestre de campoTheodosio Gonçalves da Sdva e por 0.

Souza Queiroz, em 1789. *
1. 23
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t0s antigos estatutos foram reformados com approvoçao do finado Arcebispo
I). Romualdo, Marquez de Santa Cruz, e confirmação imperial por Carta de 9 de
abril de 1845. Wg "-'v H$ í^^^M^^^^l^i

Consta o seu patrimônio de 42 casas, 3 terrenos, e 5 apólices, sendo 4 do valor
de conto de réis ei de 690^000. *vi/>*uru

A receita aariuai foi de 12:370#000, compreliendida a subvenção provincial de
2:000|000; e a despeza foi de Í3:129#040. ¦ , >'-•'

•

No recolhimento existiam no anno passado 16 meninas numerárias e 10 servas
da communidade, além de 24 .recolhidas extranumerarias e 42 servas destas.

Aprendem as recolhidas a instrucção primaria, latim, musica, costura, bordados
e fabricação de flores artificiaes.

¦#.'

Recolhimento de M©@sa Senhora do® Humildes da cidade
de Santo Amaro.—Foi creado em 8 de dezembro de 1817 por provisão regia ;
fundou-o o sacerdote Ignacio dos Santos Araújo para educação de meninas. '

- O seu patrimônio consta de prédios e de 4 apólices do valor de conto de réis.
A receita, que sobe a cerca de Í4:000$000 annuaes, é constituída pelo rendimento
das casas, que importa em 4:536$000, pelos juros das apólices, pela subvenção de
1:000^000 dos cofres provinciaes, pelas mezadas das pensionistas epelo prodücto
de vários trabalhos feitos por estas. A despeza no anno de 1873 foi de perto de
i0:000$000.

Contava no mesmo anno 21 recolhidas, 51 edueandas, sendo 22 orphãse 30 servas, '

recebendo também educação algumas destas. 0 ensino consta de instrucção pri-
.-V'' ¦'.¦_¦¦ ... • . . . ^ ;•*maria, geographia e trabalhos de agulha.

Recolhimento de S. Ray inundo.—Foi creado no anno de 4*761
e possúe o seguinte patrimônio: 7 prédios urbanos, terras aforadas, e 44 apólices da
Divida publica com o valor nominal de 22:600$000. 0 seu rendimento annual é de r

*

7:058$000, compreliendida a subvenção provincial de 3:000|000. A despeza importa
quasi na mesma quantia. ^;4vIAlém das servas, conta 58 recolhidas que recebem instrucção primaria e appli-
cam-se a trabalhos de agulha. . . í;->i

* ¦¦$

Associação beneficente « Casa da Providencia ». — Foi ins-
tüuida na capitai da província em 9 de julho de 1854. *

Mantém um collegio' (internato) para meninas orphã&y denominado cCasa da
Providencia » e estabelecidp em 1855 ; e annexas a elle algumas escolas gratuitas
para meninas pobres. ^ T;; ;• ^

%

\
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O numero das alumnas internas édeOi, o das pensionistas de 96, e o das m-
ternas de 461 • Recebem o ensino primário, e o de religião, lingua francês é
trabalhos domésticos.

0 seu patrimônio consta das ditas propriedades c da quantia de 12:63
recolhida á Caixa econômica, importando o valer total em 91:162g745.

A receita provém das annuidades dos sócios, de esmolas, do producto do tra-
balho das orphãs,eada pensão das educandas, dos juros do capital existente na Caixa
econômica, da subvenção de 1:500#000 que lhe dá a provincia, e finalmente do
producto de uma até duas loterias annuaes. *

A despeza durante o anno de 1873 foi d$26:026$570.

Casa Pia e Collegio do® OrphãogdeS. Joaquim.— Foi fundada
em 1799 pelo irmão Joaquim Francisco do Livramento.

Possúe 23 propriedades na capital, avaliadas em 265:800^000; apólices da
Divida publica com o valor nominal de 66:400$000; 23 acções da Caixa filial
do Banco do Brazil na importância de 4:600$000; 66 acções do Banco da Bahia
na de !3:800$000, e o usufructo do capitai de 6:000#000 depositado na Caixa
econômica : importa tudo em 356:600$000.

A receita proveniente do patrimônio, comprehendida a subvenção provincial
de3:000#000, é de 23:996^900, a qual elevou-se no anno compromissal de 4872 a
1873 a maisde 35:000^000.0 augmento procedeu do producto deloterias,de donativos
elegados. A despeza no mesmo periodo foi de 36;803$659.

Mantém 100 orphão.s, que aprendem as primeiras letras, a musica, e os officios
de sapateiro e de funileiro.

Mo tem hospital, mas os doei?tes são tratados em uma enfermaria do estabe-
lecimento.

Gasade educação de meninas denominada «de IVossa Se-
nhorade Salette ».— Estabelecida em 1859 na capital da provincia, conta
esta instituição 55 alumnas internas e70 externas, das quaes só 21 pagam a mensa-

-ar. .

lidadede 10|í000. Mantêm-se com o producto do trabalho das educandas, com a
subvenção provincial de 1:000$000e com.o producto de uma loteria concedida pela.

'-.'¦'"•** '*'¦ :" ¦ _¦¦'. ...Assembléa Provincial.
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Espirito Santo.

Ordem 3/ do Monte do Carmo da cidade da Vlotoria. — Füi
instituída em 20 de julho de 1640. Consta o seu patrimônio de oito apólices da Di-
vida publica, representando o valor nominal de 2:900#.

m
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Monta a receita a 5000 por anno, proveniente do juro das apólices, e de doações
e anmridadesv^;* j.fp-P p|f"íl|fS f^^i^^^lf^

A despeza no armo de 1873 com o culto religioso importou em 467$557. A Ordem

presta soccorros aos irmãos pobres, quotizando-se para isto os irmãos.
Possúeum cemitério edificadò em 1872.

Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da cidade da
Wietoria.— Instituída no 1.° de junho de 1605, data do Decreto pelo qual lhe
foi concedido reger-se pelo compromisso da Irmandade da Misericórdia de Lisboa^
tem patrimônio que consiste«em duas casas, em 25 apólices com o valor nominal de.
23:600$ e na fazenda de Piraríema. A süa renda provém da subvenção provincial
de 3:000$, concedida como indemnização de rendimentos que percebia; da retri-
buição que recebe pelo tratamento de pessoas não indigentes; e do que produz o

patrimônio.
Importou a receita no anno compromissal de 1872—73 em 11:965$215, e a despeza

em 13:793^875: houve odeficit de 1:828$660 proveniente do accrescimo de doentes
no hospital, e do pagamento de dividas.

Tem um hospital com cemitério, creados ambos em 15 de abril de 1818, e cujo
custeio no dito anno compromissal importou em 5:14l$435. Foram tratados 240

-

doentes.
Ha outras Irmandades de pura devoção, as quaes possuem cemitérios para os

. '¦. /" ¦¦ "¦¦ - 'P.

Goyaz.

Hospital de caridade de S. Pedro de Alcântara da Capital.
Foi iniciado em 1824 por diligencias do 1.° Presidente dessa provincia, o finado

Senador Caetano Maria Lopes Gama, Visconde de Maranguape, segundo à Carta Im-
perial de 25 de janeiro de 1825.

A J|i provincial n.# 26 de 31 de julho de 1835 extinguiu a junta de caridade es-
tabelecida pela dita Carta e pôz a administração do estabelecimento„sob a direcção-e
protecção da Presidência da provincia. Rege-o actualmente o Regulamento de 5 de
setembro de 1848. i=

Além de um grande prédio, possúe 20 apólices de 1:000$ e uma de 600$.
Recebe a subvenção provincial de 2:000$ annuaes. ~,

Tem uma pharmaeia que suppre de remédios a enfermaria da cadêa da Capital.
A receita importou no anno de 1873 em 14:222$083, e proveiu da renda da ho-?

Ücavdejuros de apólices, tratamento e curativo de pensionistas, esmolas, etc.

mV:
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A despeza no mesmo anno foi de 14:202^709 com o pessoal empregado, compra
de gêneros alimentícios, drogas, etc. ... §^g,â|^

Durante ò anno de 1873 foram tratados 171 doentes pensionistas e 115 pobres.
Não tem cemitério próprio, mas sim a inspecção do cemitério publico, único exis-

.',¦/.

tente na Capital e construido em 1858 a expensas da Provincia.
yy *

1

Sociedade Beneficente e F*rotectora dos enfermos indi-

gentes da cidade de Santa H_uzia.—Foi instituída em 1872 e appro-
rada por acto de 29 de agosto de1873.Jua receita importou em 738#518, prove-
niente de jóias eannuidades dos sócios e^ponativos,

Tem um hospital, que foi inaugurado no 1.° de maio de 1872. A despeza com o
seu custeio foi de 289Ü540.

MatoGrosso.

Ha nesta provincia 14 confrarias sem patrimônio ou com patrimônio muito limi-

tado: seus principaes meios provêm das annuidades dos irmãos e de esmolas dos

fieis, e são applicados ao culto divino.
A única associação de beneficiencia que ;ha na provincia foi instituída em

1814 e mantém dois hospitaes: um, sob a invocação deS. João Baptista dos La-

zaros, existe desde 1816, e é destinado especialmente ao tratamento dos morpheticos;

e outro, sob a invocação de... Senhora da Conceição da Misericórdia, foi estabele-

cido em junho de 1817. Ambos recebem os pobres gratuitamente..
Areceitada associação foi em 1872 de 9:612,729, comprehendida a subvenção de

2:400#000; a despeza com ambos os hospitaes importou em 10:024#999.

0 hospital dos Lázaros possúeura cemitério, contíguo ao seu edifício, para o

enterramento dos que alli fallecem.

Minas Geraes.
. ¦ • -.•:- " ' 
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Casa de caridade da villa de Curvello.- Esta Casa de caridade

foi fundadaem 1865; tem una pequeno patrimônio em apólices, ..,.._.,.

Irmandade daMisericordia da cidade de Lavras.- Esta Ir-

mandade está construindo um importante edifício para casa de caridade. Despendeu

já com as obras mais de 14:0000000 e ainda lhe resta para este fim a quantia de

10:000^000. Trata de o_ter esmolas e donativos. Foi installada em1 de janeiro de

1866. *
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7 Irmandade» de 8. Francisco de Assis e deS. Sebastião
do termo do Araxá.-Estas Irmandades, actualmente reunidas, foram es-
tabelecidas em 23 de junho de 1820. Nao têm patrimônio e seus recursos procedem
das annuidades dos irmãos e das esmolas dos fieis.

Possuem uma casa de caridade onde são tratados enfermos desvalidos, e um ce-
miterio fundado em 1858. "

*

Irmandade de Mossa Senhora das Dores da cidade de
Ponte PUova.— Esta Irmandade, cujo compromisso foi approvado em 1872, dispõe
tão somente das annuidades dos irmÉBorçadas em 3000000, as quaes são appli-
eadas á sustentação do seu hospital inaugurado em 21 de setembro de 1873, e do
duas subvenções annuaes, uma de 1:0000000 votada pela Assembléa Provincial,
outra de 3000000 concedida pelaCamara Municipal. Despende presentemente 1200000
por mez com o mesmo hospital.

Irmandade de Santa I&afoel em Gouvêa.-Esta Irmandade, creada
. 

:'W ¦ '.. • ''' '

em 1831, e cujos estatutos foram approvados por lei provincial de 12 de fevereiro de
1836, mantêm o hospital do mesmo nome, fundado em 23 de maio de 1790.0 patrimo-
nio consta de 24 apólices, k receita em 1873 foi de 7:087^820 e a despeza de 7:3080549.

- Santa Casa da Misericórdia de S. João d'JEl-Iftei«—Cohfir-
* ¦¦¦¦- i -¦"f':a>

mada em 31 de oitubro de 1816, tem o patrimônio de 120 apólices da Divida publica.
Importou a sua receita, proveniente do juro das apólices, de legados, etc, etii
.'11:5490927 ea despeza em 10:5900081. Mantêm um hospital para alienados, outro
para morpheticos e um recolhimento de expostos.

Santa Casa da Misericórdia da cidade de Passo®.- Inau-
*

gorada em 1 de abril de 1865, possúe uma casa dovalor.de 10:600^000 que lhe
foi doada, e a quantia de 15:8180426 em créditos. Á receba'provém do juro da
dita quantia, de legados pios e de annuidades. Sustenta um hospital.
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Hospital da Capital,—E' mantido pela Santa Gasa da Misericórdia.

Casa de caridade do termo de Santa Luzia do 8abugy.~Poi
inaugurada em 1863. Seu patrimônio consiste em um prédio, e alguns bens se-
moventes, havidos por esmola. Tem um recolhimento para o .sexo feminino, e
despende com o seu custeio a quantia annual de 3:0000000. Existem no estabeleci-
mento 3 irmãs de caridade e 32 orphás.
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Além destes estabelecimentos de caridade, ha na província os que fundou o
missionário Padre Ibiapina, dos quaes dei noticia no meu i* relatório de 1872.

#'

Rio Grande do Sul.

Além da Santa Casa de Misericórdia ha nesta província as seguintes asso-
ciações beneficentes:

Sociedade de Musica, de Beneficência, em Porto Alegre. —
Instituiu-se em 7 de janeiro de 1856 e seus estatutos foram approvados em 1861. Teve,
em 1873, a receita de 7640730, proveniente das jóias e mensalidades dos sócios e de
donativos, e a despeza de 3040840 feita com soccorros prestados aos sócios
enfermos, etc.

Sociedade franeeza de Beneficência em I»ortQ Alegre.—
Fundada em 1867, possúe 4:1600000, producto de mensalidades e de esmolas. A
despeza no anno de 1873 elevou-se a 3280800 com soccorros prestados.

Sociedade de Beneficência allemã em I*ortò Alegre.—-
Inaugurada em 1858, o seu patrimônio consiste em uma propriedade no valor de
2.2:0000000, e na quantia de .5:0000000, depositada no Banco da pro vincia, eque
é .destinada á construcção de um hospital.

A sua receita annual importa em cerca de 900$000, proveniente das annuidades
dos sócios. Presta soccorros a subditos allemães desvalidos.

Sociedade de Beneficência I*orto Alegrense. — Instituída em
¦> 
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1856, possúe uma casa, e a quantia de 1:836$640 depositada no Banco. A receita
é incerta. Presta soccorros a seus sócios.

¦
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oçiedade libertadora da Villa da Cruz Alta. — Tem por
íim libertar crianças. Fundada em setembro de 1870, os seus recursos consistem
nas jóias dos sócios e em .donativos de particulares.

Despendeu a quantia de 2:250$000 com 7 alforrias.
Sociedade portuguesa de Beneficência na cidade de Bagé.

— O seu fim é prestar soccorros aos sócios. Tem estatutos approvados em 6 de
junho de 1874. ,: ..,; ü0&§ mfm

Sociedade de Beneficência portugueza da cidade do Rio
Grande - Inaugurada em 1859, possúe uma casa que serve de hospital corri
14 leitos, uma capeilae um novo edifício ainda não concluído, que é destinado
para o hospital. A receita provém das jóias e mensalidades dos sócios.
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Hã ainda na provincia osseguintes estabelecimentos de caridade:

Asyío de Mossa Senhora da Conceição, na cidade de

Pelotas-- E'destinado ás orphãs desvalidas. ¦
Foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1855, e conta actualmenle 18 me— •

ninas. 0 seu patrimônio compõe-se de um vasto prédio que occupa, de mais outro,

e de dois terrenos, tendo todos o valor de 100:0000000.

Ãreceita ordinária provém do rendimento predial de 3:000^000 annuaes, e a ex-

traordinaria é de 3:090j?000 a 4:000?f000, producto de artefactos vendidos em leilão.

A despeza ordinária é de 6:000$000 anlÉàes, e a extraordinária eleva-se a 4:000$.

Collegio de Santa Thereza. — E' também destinado á educação de

orphãs desvalidas. Acha-se em um edifício cedido por Aviso do Ministério do Im-

perio de 3 dedezembrode 1864.
O seu patrimônio vé de cinco apólices geraes; e os recursos de que dispõe

provêm de esmolas de particulares.
A província concorreu até aqui com a subvenção de 3:000^000 annuaes, a qual

deixou porém de ser votada no exercicio de 1872—73.
A receita em 1873 foi de 8:7890756 e a despeza de 5:2030677.

Asylo do Coração de liaria.— Instituído na cidade do Rio Grande

em 15 de agosto de 1861 para soccorro de orphãs desvalidas. Consiste o patrimônio
ua casa, onde se acha estabelecido, e cujo valor de 8:000$ foi adquirido por meio

de esmolas. A receita provém de donativos, e da subvenção de2:O00# a4:000jSf0Q0

que por vezes tem sido consignada pela Assembléa provincial. . >
A despeza é de cerca de 9:000#000 annuaes.

Asylo de Santa I^eopoldinà em í*orto Alegre. —Foi creado
em 7 de setembro de 1857, e nelle recebem educação 52 orphãs desvalidas.

A receita no exercicio de 1871-1872 foi de 14:879p84;i

Santa Catharina.
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Ordem 3/ de S. Francisco Xavier5 da Penitencia, na cidade
dè^SV ^Kánciscò.—rInstituída em 1859, possúe o alto do morro denominadov
do «Hôspicio», e sua receita no anno compromissal de 1872—1873 foi de 304#i43.
Acha-se annexo á Ordem o hospital de caridade creado por lei provincial de 1839,

Associações de beneficência na cidade de S. Francisco
— Fraternidade e Helvécia— A 1.% instituida em 1858, possúe açtuaí*'
mente 5:473#560; no anno passado a receita foide 1:135^420 ea despeza de775$64Q.
A 2.a, creada em 1856, possúe 1:941$107; a sua receita foi de 550$0'00.
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S. Paulo.
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Santa Casa da Misericórdia da Capital.—Ignora-se a data de
sua instituição; é anterior a 1731. Tem, como patrimônio, 85 apólices do valor
de 1:000^(000 cada uma, 30acções do Banco do Brazil e 37 casas.

A sua receita foi em 1872—1873 de 30:969^963, proveniente do saldo anterior,

juros das apólices, dividendo das acções, rendimento do hospital, alugueis de casas,
foros, jóias e annuidades. A despeza foi np mesmo anno compromissal de 1872—1873
de 3á:570#563.

^Hospital-dos. L.azáros da Capital. — Está a cargo de uma Iíman-
dade, que foi instituída em 1855. Teve esta no anno passado o rendimento de
3:398^876 e despendeu com o hospital 2:226$352.

Santa Casa da Misericórdia da cidade de Itú.—Teve estatutos
approvados em 1840. No seu hospital tractaram-se 169 doentes no anno de 1-873.

Sua renda calcula-se em 5:500$; a despeza é de 6 a 7:000$ annualmente.
•' 
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A Assembléa provincial costuma dar um subsidio de 2:000$; mas não o deu
o anno passado.

Hospital dos Lázaros da mesma cidade. — Inaugurado em 1806,
acha-se desde 1840 sob a inspecção da Santa Casa.

Casa de Misericórdia da cidade de Jacarehy.—Foi insti-
tuida em 1850. Não tem patrimônio. 0 edificio do hospital está ainda por concluir;

a receita em 1873 foi de 1:059|000, e proveiu de jóias e annuidades dos irmãos,

e<Ie esmolas. A despeza montou a mais de 3:000#000. i

Casa da Misericórdia da cidade de I^orena. — Foi fundada
em 1867. O seu hospital concluiu-se em 1871, mas ainda não foi inaugurado.
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Casa da Misericórdia da cidade de Sorocaba. — Restaurou
o seu hospital em 1845.0 patrimônio consta de apólices e poucos bens. Despende

annualmente a quantia de 5:625^000.

Sociedade portuguesa de Beneficência, em Santos.—
Fundada em 1859. Seu patrimônio é de 5:8460470. Sua receita em 1873 foi de

I7:300g000, proveniente de annuidades, jóias, esmolas e juros de dinheiro. À des-

pé2^ applicados ás obras do hospital.
." x '¦''.¦•. ' "" '¦ . ¦.¦.'¦. ....'...';' ..'v ¦¦.'¦¦. ...'.,.' X- "X-V 'VX' xV

Associaça^^ Lembrança »5 em Iguape.--Mantêm uma
casa de caridade fundada em 1870.
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REGISTRO CIVIL.

Os graves inconvenientes que resulta vam do modo defeituoso e incompleto pelo

qual se fazem entre nós os registros dos nascimentos, casamentos e óbitos, lauçados

nos livros das Igrejas pelos paròchos na occasião de celebrarem os respectivos

actòs religiosos, reclamavam lia muito tempo a instituição do registro civil. O Poder

Legislativo attendeu a esta imperiosa e urgente necessidade e conferiu ao Governo,

no art. 2.° da Lei n.° 1829 de 9 de setetnbro de 1870, autorização para organizar
esse registro.

Usando desta autorização, o Governo expediu o Decreto n.° 5604 de 25 de abril
do corrente anno, que depende de vossa approvação na parte que delia carece nos
termos da citada Lei.

NATÜRALIZACÕES.

Concederam-se cartas de naturalização, durante o anno findo, a 238 pessoas:

KM\:;4-
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Naturaes de Portugal 471

Marrocos .. 40
Áustria. \
Republica Argentina... 2
Antilhas 4

. Hespanha.* 5
França.. 44
Inglaterra...... 7
Estados Unidos...,.... 2
Itália................. 41
Allemanha...» 40

• Hollanda 2

De religião catholica.......... .. 174
protestante 8
judaica............... 5

Mo prestaram juramento até 30 de
abril ultimo  5f

_Cl_C(._Ud ........ .•...•*...*...«...

— Ulltill OS ..•>»..•«*..*....•••.*..,

V ILl V Uba • I • 1 1 • , 1 1 1 * 1 1 1 1 1 I I I, • • I 1 ,V|

Ainda não declararam estado ..

Marítimos......
Commerciantes.
Machinistas....
Letrados
Proprietários ...
Lavradores.....
Artistas......;.

79
80
11
68

63

Ll_L>_ l^Ub . • . . . .... . ....•».»•,••.. ...

Operários
Agrimensores.... 
Ainda não declararam a profissão..

18
8
3

Í7
8
2
|

62

Acha-se no annexo F a relação das pessoas que se naturalizaram. v i-,ví-

v
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A ESTATÍSTICA.
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Têm proseguido com actividade os trabalhos do recsnseamento da população
do Império e outros incumbidos á Repartição de Estatística.

A apuração do recenseamento acha-se já concluída quanto á Côrle e ás provin-cias de Santa Catharina, Paraná, Espirito Santo, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará
e Amazonas, e muito adiantada quanto ás de S. Pedro, Rio de Janeiro, Pernambuco,
Parahyba, Maranhão, Pará, Piauhy e Sergipe.

O Director Geral da mesma Repartição expõe, no relatório que vos serápre-
sente, os diversos trabalhos nella organizados durante o anno findo.
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ARCHIVO PUBLICO.
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Por Decreto de 29 de oitubro ultimo foi nomeado Director deste Archivo o
Dr. Joaquim Pires Machado Portella. Suas distinctas qualidades e conhecidas ha-
bilita<,ões, comprovadas no exercicio dos altos cargos que tem occupado, asseguram
que ná direcção dos trabalhos deste estabelecimento prestará também os melhores
serviços.

Tenho tomado providencias, não só para que se recolham ao Archivo Publico
. a r *s

todos os documentos, existentes em nossas Repartições, que nelle devem existir, como -
também para se adquirirem (em original ou por cópia) os que por ventura se achem
em archivos de paizes estrangeiros, e possam interessar-nos. Deste trabalho
encarreguei o Director da Ribliotheca publica, aproveitando sua estada na Europa.

Concluiram-se as obras, cuja execução ordenei para se accommodar pelo melhor
modo possivel o Archivo no edifício publico em que actualmente se acha; mas a este,
ainda assim, faltam algumas condições que só se poderão conseguir construindo-se
um prédio especial.

vNo annexo G está junto o relatório que apresentou o mesmo Director, e no qual,
A-N-Aaexpondo o estado pouco lisongeiro em que se acha aquelle estabelecimento, e asdi-

ligencias que tem já empregado para melhoral-o, faz considerações dignas de
attenção sobre a necessidade de' dar-se-lhe ordem, desenvolvimento e impor-
tancia, de que carece para preencher cumpridamente o seu fim.

Comquanto se encontrem no mesmo relatório algumas indicações a este res-
peito, aguardo mais completos trabalhos do digno Director, para formular o projecto
de organização do Archivo que tenciono sübmetteri vossa consideração.
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OBRAS PUBLICAS A CARGO DO MINISTÉRIO DO IMPÉRIO.

i. 
¦¦ ¦¦'.

I ! '

Edifícios para escolas.

Freguezia de Nossa Senhora da GJona.-Eslá quasi concluído o edifício des-

linado ás escolas publicas primarias desta freguezia, e cuja pedra fundamental foi

collocada no dia 28 de dezembro de 1870, na praça « Duque de Caxias ».

Tem as proporções necessárias para o estabelecimento de duas escolas, uma

para v sexo masculino p outra para o feminino, e de uma bibliotheca popular,
bem assim para habitação dos professores. Contém ainda uma sala para ceie-

bração de sessões ou conferências litterarias, e um repartimento em que func-

cionará um posto vaccinico.
Freguezia de Santa Rita.—Quasi também a concluir-se está o edifício des-

tinado ás duas escolas publicas primarias desta freguezia para alumnos dos dois

sexos. E' situado á rua da Harmonia, e foi lançada a pedra fundamental no dia

47 de fevereiro de 1871.
Freguezia de Santo Antônio.— Ainda não teve começo a construcção do edifício

projeetado para as escolas desta freguezia, por não estar findo o processo intentado

para a desapropriação do terreno á rua da Relação, em que tem de ser assentado.

Freguezia de S. Francisco Xavier do Engenho Velho.—Mandei construir um
edifício para escolas desta freguezia em terreno comprado perto da igreja matriz.
As obras estão em andamento. v ;•

Imperial Collegio de Pedro. II*. .

tf

¦ 
'¦'-.-* 

'% 
.¦'¦''.';'.''¦'¦¦¦'¦¦;¦¦'.¦.-

Nó edifício do antigo seminário de S. Joaquim, no qual foi estabelecido e se

acha o Externato do Imperial Collegio de Pedro II, eram indispensáveis impor-
taiifes obras, não só para reparal-o, mas também para melhoral.o e augmental-o.
Ordenei a execução destas obras, çomprehêndendo-se nellas a conclusão da parle
já começada pelo lado da rua da Imperatriz, e a construcção da frente para a rua
de S. Joaquim. Os trabalhos estão muito adiantados,^ o edifício ficará com as
accommodações necessárias.

O plano das ditas obras trouxe a necessidade da compra, q'ie se realizou,
de dois terrenos e uma casa,

'•• '.'/,;.¦'.'
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Instituto dos Meninos eêgos*

proseguem as obras do vasto edificio projectado para este Instituto na praia
'"¦;¦¦¦ ¦¦' -: :¦&

da Saudade perto do hospício de Pedro II. Jâ se deü começo aos trabalhos dl

edificação do corpo da frente, que mede a extensão de 122m.

Instituto dos Surdos-mudos.

\ Mandei proceder aos reparos de que necessitava o prédio em que se acha este

Instituto. . ,

Oahinete de pintura.
'/¦¦¦

A falia que se sentia de um compartimento próprio, na Academia das Bellas

Artes, para trabalhos extraordinários de pintura, obrigou-me a mandar construir

uma casa destinada a este fim, ficando accessoria á mesma Academia.

yt 
'.l ' ¦¦¦¦' ~

. Faculdade de Medicina do Rio de .laneiro.

; 'Sendo indispensável estabelecer no edificio desta Faculdade a Officina de phar-

macia, ordenei que no pavimento térreo daquelle se fizessem para esse fim as

obras precisas.
Igrejas*

!"'*-.¦•. - v'' ¦'*•

.Capella Imperial.-Achando-se arruinadas as paredes lateraes desta igreja, e

carecendo ella também de outros reparos, ordenei a execução das obras indis-

pensaveis.

Igreja matriz de S. Francisco Xavier do Engenho Velho.—?ot Aviso de 21 de

março de 1874 mandei entregar áMesa administrativa da irmandade do SS. Sa-

eramento da freguezia do Engenho Velho a importância dé 48:0000000, autorizada

pelo Decreto n.« 2331 de 30 de julho de 1873, para as obras daquella igreja.

y concedi depois um auxilio para as mesmas obras.

Igreja matriz de S. João Baptista da Lagoa. - 0 Governo encarregou a conclusão

das obras desta igreja, que estavam paradas havia muito tempo, a uma Commissão

composta dos cidadãos: Padre Francisco Martins do Monte, parocho da freguezia;

Reginaldo Gomes da Cunha, e Francisco de Mattos Trindade.
I. 26
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Estão adiantadas estas obras, cujas despezas têm sido feitas com o produeto d^
tres loterias concedidas em 1871; e são dignos de g|gios os referidos cidadãos

pela actividade e zelo, com que têm desempenhado o encargo que aceitaram.
¦}'' % '.'''¦'-; •¦'*yy r ¦ ' §fe -

Cayella de S. José e Nossa Senhora das Dores no Andarahy Grande.—Tendo uma
Commissào nomeada por diversos moradores do Andarahy Grande, do muruciptô

da Corte, solicitado o auxilio do Governo para conclusão de urna capella, que a
suas expensas tinham começado a construir no referido logar, annui ao pedido
e ordenei a execução das obras precisas para esfe fim, dando-se porém ao edifício

proporções para estabelecer-se uma escola primaria, que seria mantida pela Devoção
da capella.

Igreja de S. Sebastião do Castello. —Autorizei a despeza de alguns reparos de

que carecia esta igreja. :

-'- ;- ".'-
fy--.

Edifício em que se acham a Inspeeção geral da Instrucção
primaria e secundaria, o Arcliivo Publico» o Instituto
Vaccimeo e a Junta deHygiene*

X.:

Eram necessárias obras de conservação é outras, sem as quaes não podia ser
convenientemente aproveitado aquelle edifício para accommodação destes estabe-
lecimentos. As obras estão concluídas.

Secretaria distado dos Negócios do Império.

O estado de ruina em que se verificou estar uma parte do velho edifício desta
Repartição reclamava grandes obras, como a reconstrucção de paredes. Ordenando
a sua execução, aproveitei a opportunidade para também mandar fazer alguns acres-
centamentos no mesmo edifício e diversas alterações convenientes em suas dispo-
sições internas.

Acha-se no annexo Ho relatório em que o architecto Francisco Joaquim
Bethencout da Silva expõe minuciosamente as obras que estiveram a seu cargo. y

Campo da Acclamaçâo«

Têm proseguido os trabalhos que, por deficiência de meios da Illma. Câmara
Municipal, resolvi realizar para melhoramento desta v^sta praça, como declarei no
meu ultimo relatório, y '¦hX->'r

\
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Movo Matadouro*
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Era virtude da autorização conferida, no paragrapho único do art. 2.d da Lei
li;0 2.348 de 25 de agosto do anno findo, para a acquisição de um novo Matadouro no
B||^^É^'^^:rt^ ordenei á lllma. Gamara Municipal que chamasse concorrentes,
na fôrma do art. 47 d u Lei do l.° de oitubro de 1828, para construcçao do esta-
belecimento. Apresentaram-se quatro propostas, que pela lílma. Câmara me foram
remettidas. Mandai proceder aos estudos necessários sobre ellas, á vista dos quaes
resolverá o Governo nos limites do credito concedido.
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-Prédios comprados.

Adquiriram-se o prédio que possuía J. Rudgeno Andarahy Grande, e a casa
da Rua do Visconde do Rio Branco, esquina da praça da Constituição. Tenciono
estabelecer no 1.° a Faculdade de Medicina do Rio dé Janeiro e po 2.° escolas
publicas, fazendo-se as obras que forem precisas.

Obras nas províncias.

Arruinado em grande parte o edifício do Hospital marítimo de Santa Izabel,
sito no Sacco da Jurujuba, provincia do Rio de Janeiro, era urgente proceder aos
importantes reparos de que precisava. Ordenei-os, e na mesma oceasião autorizei
diversos melhoramentos no mesmo edifício, que eram lia muito tempo reclamados,
sendo o principal, o encanamento d'agua para o serviço. 0 engenheiro major
Francisco José de Freitas descreve estas obras no relatório que vai no annexo H.

Concedi diversas quantias para obras nos palácios das Presidências do Ma-
ranhão, Piauhy, Parahyba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, S. Paulo, Santa Catharina
e S. Pedro; na Faculdade de Medicina da Bahia e na de Direito deS. Paulo; nas
cathedraes de S. Paulo e Goyaz, nos .seminários de Olinda e Cuyabá e no palácio'.""'¦¦'.'¦¦ '"¦¦¦'' ¦ ., i7;\i ¦'¦',« /* ' '¦' ' '.
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episcopal do Maranhão; nos lazaretos da ilha do Pina em Pernambuco e da Lagoa
Funda no Ceará. * j y* v ,!- -«^.«^ <-*- 

^ 
* .

Além disso autorizei a despeza necessária para o estabelecimento de umiazareto em
Santos; concedi auxílios para as obras da Casa da Providencia na Bahia e da igreja
e hospício da Penha em Pernambuco; e mandei, nos termos do art. 17 da Lei n,*
4,836 de 26 de setembro de 1870, applicar às obras do Seminário da Diocese de S>
Pedro a quantia de 9:000^000 fixada para os vencimentos dos professores è a de
1:440^000 que se pagava pelo aluguel da casa em que esteve o Seminário/ ¦
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ORÇAMENTOS E CREDÍlOS.
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Na tabeliã junta acham-se as declarações eexphcaçoas relativas ás differenç||

que em algumas verbas ha, entre a proposta do orçamento deste Ministério^ pa1|

o exercício de 1875-76 e o que foi votado para o ejtereicjg|e 1874-75. | 
""

* Pelo Decreto n.° 5434 de 15 de oitubro de 1873 foi autorizada, na conformidade

da disposição do art. 13 da Lei n.° 1177 de 9 de setembrode 1862 combinai*

com o art. 40 da de n.° 1507 de 26 de setembro de 1867; a applicação das sobras

do § 20 do art. 2.° da Lei n.° 1836 de 27 de setembrd de í$70,wn vigor no

1 exercício de 1872—73, ás despezas que excederam as fixadas nos §§ 18,26 e 39 do c|k

tado art. 2.°; e pelos Decretos'n.° 5511 de 31 de dezembro de 1873 e n.° 5617 de 30

de abril do corrente anno foram abertos dois créditos supplementares, um

1 de 100:000$000, conforme a autorização conferida na 2." parte do § 1.° do art. 1.° <|a

Lein." 1829 de 9 de setembro de 1870, para despezas com o recenseamento da
:'.í.y' _ -... ..

população do Império no exercício de 1872—73, e outro de 250:0000000, nos

L termos do § 2.° do art. 4.' da Lei n.° 589 de 9 de setembro de 1850, para
I occorrer a despezas feitas, e que se tenham de fazer ainda dentro do exercício

1 de 1873—74, com soccorros públicos e melhoramento do estado sanitário no Im-
' 

perio, visto não ter sido suííiciente o de 150:0000000 votado no§ 40 do art. 2." da Lei
...... - ¦ . • ;l 

'¦ . :' ....'-...'• y-K '"¦.¦' ; l 
. ¦

; do orçamento vigente n.° 2348 de 25 de agosto do anno passado.?í
Das exposições que acompanham os referidos Decretos, e que com elles vos serão

I presentes, constam os motivos justificativos dos ditos actos. #f |

*

¦j ¦. ¦ : , ¦' -¦:¦.¦''.'..

wi i ¦

Estou prompto a dar-vos quaesquer outras informações que julgardes necessárias.

Rio de Janeiro em 12 de maio de 187*.
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AEELA^ IMPM0-4o74.
Tabeliã demonstrativa das dilícrcnças para mais ou para menos, que se verificara nas verbas

abaixo mencionadas, entre as despezas votadas para o exerc cio de 1874 a .875 e as
_»»«j«c n«.i.« A _A ims -íiaiAorçadas para o de 1875 a*_876.

I
*i:

' 
$iti

II
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, VERBAS.
Waí' éV_H¦ VJ ___3k

_5' * •á*,V.i£

_K_

Votada
para1874-18*95

Orçada
para1875-1876

Differenças

PARA MAIS. PARA MENOS.

13

14

Gabinete Imperial.. .*.;...

Procede a differença para mais de ter-se
augmentado a consignação para o expe-
diente. '^Bm : ¥¦*¦#$

15

Câmara dos§eiíadoresv|M ..

Procede* differença para mais.do au-
gmcnto de vencimentos dos empregados
da Secretaria do Senado e da alteração do
respectivo pessoal, conforme está expii-
cado nas propostas para 1873 — 1874 e
1874-1870.

2:0710428

599:7100000

2:8710428

608:220^000

18

21

22

23

Gamara dos Deputados
Procede a differença para mais do au-

gmento demonstrado na proposta do
exercicio de 1873-1874 e do de 14:0000000
pedido conforme o orçamento remettido
pela dita íCanwa, sendo 4000000 para
gratificação de um guarda de galerias
interino, 4000000 para despezas da Secre-
taria, 2:0000000 para impressão de papeis
avulsos, 2:0000000 para despezas extraor-
narias e eventuaes, 2:0000000 para mo-
biiia, 1:2000000 para gratificação dos em-
pregados, e 6:0000000 para impressão em
avulso dos annaes da Gamara anteriores a
1887; finalmente da diminuição de 3:6400
que percebiam um Officiai e um encarre-
gado de conduzir o expediente, que se
achavam dispensados do serviço e falle-
ceram.

Secretaria d'Estado

Procede o augmeii* de ter-se elevado a
30:0000000 a consignação para impressão
de Leis, Decretos, relatório do Ministro e
outros actos.

Seminários episcopaes.

A differença para mais está explicada na
proposta para o exercicio de 1873 — 74.

Faculdades de Direito . •

Procede o augmento dos motivos explicados
na proposta para o exercicio de 1874—7o
e de ter-se elevado o salário dos serventes
de 10000 a 10500.

Faculdades de Medicina. ¦. • •

Procede a differençaJíà falta da quantia de
25:6000000 na verba votada no exercicio
de 1873—1874 páíà ãügmento dos venci-
mentos dos empregados; da necessidade
da quantia de 10:3470500, explicada na
proposta feita para aquelle exercicio; e
do pedido de mais 3:0320500, por terem-se
elevado o numero # os salários dófc ser
ventes de ambas as Faculdades.

833:6000000

2000000

8:5100000

•M 25:8400000

136:2200000 168:2200000

115:0000000

244:3700000

115:2500000

12:0000000

)fíAtí,00000

250:9000000 6:5300000

316:770pX) 383:7801000

a\

•'**'^1

38:9800000
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24

26

Votada ^
para

i 8*a-18tf§
^vçatov

liara

Differenças

¦i i.an—nTi—n.i...

PARA MAIS.; PÀnAMEKÒS.

Transporte,

Escola Polytechnica.
Apparece este paragrapho em virtude da

§ 3.° do art. 3.° da Lei n.° 2261 de 24 de
maio de 1873, que passou do Ministério da
Guerra para o do Império a Escola Central;
hoje denominada Polytechnica.

Instrucçâo primaria e secundaria do mu-
nicipio da Corte

WBBSÊBflÊ&ài..

27

Não obstante çedirem-se fundos para crea
ção de mais 15 escolas e ter-se ele-
vado de 2:6400000 a 5:0000000 a consi-
gnação para auxilio das escolas contra-
ctacías, dá-se apenas o àugmento de
i:8OO800O.

Academia das Bellas Artes.

121:1370500

^^¦'rí-^tfSsSaWíi

658:6410000
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Procede o àugmento de ter-se elevado a
20:0000000, conforme foi proposto no exer-
cicio de 1874 — 75. a consignação de
10:0000000 votada pela Lei n. ° 2348 de 25
de agosto de 1873 para prêmios de artistas.

Instituto dos Surdos-mudos
O àugmento se explica pela necessidade de

organizarem-se as officinas de sapateiro e
de encadernador, e hem assim por pedir-se maior quantia para alimentação do
pessoal e para outras pequenas despezas
de material que accresceram com a reor-
ganização do estabelecimento.

Recolhimento das Orpliãs da cidade deSobral, no Ceará

9t;310|000
i

fflÈ-

i ¦ " .•:..• • ' j

660:441^000

77:7600000

34:811-0600

Restabelece-se o pedido feito na proposta
para o exercicio de 1873 —1874.

Bibliotheca Publica.,

87:760^000

54:5Í

67:800£fS00

Procede o àugmento cie ter-se elevado a10:0000000 a consignação de 9:0000000 vo-tada pela Lei n.° 2348 de 25 de agostode 1873 para encadernações.
Lazarêtos.

5:0000000

68:8000500

A differença para mais procede de pedirem-se 6000000 para um Mordomo do Lazaretoestabelecido na Capital de Sergipe.
Soecorros públicos...
O àugmento provém de ter-se reconhecidoaansufflciencia da veíba votada, mór-mente ppi oceorrer ás despezas das pro-videnciaMpeventivas necessárias contraa febre $prella e outras epidemias
Eventuaes...
Eleva-se esta verba não só por não ser suffi-ciente a quantia votada de 15:0000000,como também por ser necessário oceorrera despeza com o serviço telegraphico.

7:1200000

150:0000000

15:0000000

"i T" r-rtmn-mj -i 
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7:7200000

250:0000000

30:0000000
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Decisões do Governo sobre eleições. 1873—1874, 4 :

'*y%i

"'<y B
; Relatório apresentado pelo Director da Escola Central, hoje Folyíechnica.

| Memórias históricas das Faculdades de Direito do Recife e de Medicina do Rio de

Janeiro e da Bahia, com os mappas respectivos.
Mappas do resultado dos estudos jurídicos e dos exames de preparatórios na Faculdade

de Direito de S. Paulo. iÉi^
'i 

Relatório da Inspectoria geral da Instrucçao primaria o secundaria do município da
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Rclíilórios dos Commiss^í%s£ll Governo c dos Directores dos Institutos Gommerw

ciai, dos [Meninos Cegos e dos .#ut#s-mudos.
¦v Relatórios do Director da Academia das Bellas Artes e do ;Conservato^^?^É^|.í:-r 
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Questão dos Bispos de Olinda e do Pará.
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Relatórios do Presidente da Junta Centrai de Hygiene Pública, Inspeelor de Saúde

do porto e Inspectór Geral do Instituto Vaccinico.
Contracto paraja limpeza do littoral.
Offlèios do Presidente da Junta Central de Hygiene pública e da Iltma. Gamara Mu-

nícipal sobre as providencias necessárias para a salubridade da Capital do Império.
Relatório da analyse das águas mineraes d3 tepen_ycda Campanha, na província

de Minas Geraes.
Relatório da Santa Casa da Misericórdia da Côrtç.
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elaçãô das natur^lizações concedidas em 1873.
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-v Relatório do Director do Archivo Público do Império.
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Relatório fidiyersas obras mandadas fazer por conta do Ministério do Impeno.
Relatório das obras do Hospital marítimo de Santa Izabel.

Bí"

' .EíSí:;!-'. '.)'¦,,
SM;;: , ¦ .. ...

\'Atjjy:ty
;:^-f-"-v.7 "-:,:

<. •¦

^ '- i ' ¦.'-.¦•. ¦. :' ¦'¦ ^ 
'¦' ¦'-'-..



:r I- v"-í!fi~jéfi;/

¦:¦,.¦¦¦;.. . . V ¦¦ :";;. ,i - ¦• - , 1

â, í:

y.yy-;

¦ 
.

¦

•..:....'¦¦ V ¦-¦

RELATÓRIO DO NIPÍISTERIO DOS 1fiOCIOS DO 11'ERIO.

¦ <-~r'';/:¦'¦ ,< I ¦'¦¦!'¦.";-':' >;.;' !'f'!'yÍ'}
¦';'¦ . ¦ \'.j-- '".'"¦ '¦•'¦ - ..¦¦:'«¦¦¦¦¦'. o.. ¦'.'¦..*¦ .„J .'¦, --»• .;,.... -¦".'-¦-{¦' •¦' "*¦ 
t ,. ¦ ': 

V- ' ¦.''¦" :>¦;¦'.¦;'-- '¦'¦':'

. 
'¦•'-¦'¦ 

. ;V .V'i;vv £':¦'".'"¦ ' ¦¦¦'•: ' ¦ :' "'¦ ¦'•!:ir'~!' '"'•: ¦¦•¦y. y.."\'¦.¦•'¦•...*•" •¦'•'¦¦ •.'¦¦"'

,.-. 
' - - ¦ vy . v;.y '

V '¦•¦:¦;;; ;.' 
¦!• , :¦!¦¦ -.' > .¦...'.;,. 5;,:-li>,i

f:¦'.¦ 

¦-ly.¦¦;'/'';,";. ''-¦ .,..¦•¦.¦',.¦

-.' ¦- • "¦ 
.¦' 

"' 
. - „, \ 

v. - 
' *" • ' 

, ; , 
'¦"¦' 

:¦'¦' .

-.¦ ¦ ,: ¦ 
" ' * 

;¦<*"¦''_:1V 
¦'.",,' -¦ ' ¦¦••¦• 

' 
¦¦¦' !

¦'• •— "."¦'<.. 
i •v •"'¦' ' 

'," 
¦'• " "''¦' '~i\! ¦ ' "'"'¦''¦ ¦ ' ¦'•-•si

í; ¦ ':- ¦ y \ 
"¦'¦ '¦/ 

;..¦ ¦' .• :'. ¦ ¦¦¦' '.'u-"v-"'¦,f.,"y • '.¦'¦'^¦•.

1874.
.#•

w

Alii\i_ÀU

%'.
-ÍÍhÍSíU

[___8[____Ç:

•itfe

¦

f y ¦

D.e.cisões sobre eleições.

.'"':'.''.'';'' '¦'..;.. ev.„.-r 
'¦¦'. '¦¦ "! ¦''.- '.¦¦..„¦¦'' 

.y^.. , eé ;: 
"¦..'¦/• ; .a.. ..'." 

''¦'-! '!¦;'¦ ..¦" /' ¦ .. -¦• ¦'¦¦¦'- . .. .

S;

"?-"*¦ 
.'..:V'

:*e.Aei»i/
> . .

3->^'s__?íi

f- "'i'"'¦:.''.¦¦. - "¦ ¦ '¦.:¦*_ '.

/

.''. 
¦ 

V.'...;\.>ií

%>íftf®v^B^H

"y.C

V 
'..'• "¦ 

\rli:^.l'-J".
^ 

' .. ,.í' 
' 

,.



¦ ¦

i'.f.V"-.::Ve

¦>.¦.' w • ¦•..¦•, A'.-..* :'¦¦;."¦¦¦¦' >-,.!;:ír,,-;; -¦;'.¦¦:•

,-.

Decisões do Governo
'¦':''_>^''i'--' ¦¦¦''¦'-:,¦. ¦¦¦.:'.,¦..:'•• . ¦¦ ¦. ,c 

'¦

,': ;..;¦: • ... ;>> VI'
Ai-V.

;,,-¦¦¦

Imperial sobre eleições.
-..'.,* ¦>, > „-i, *)

•' .'."'," '.'.'. ¦ ¦- .',' i *-¦'«" - íf'1'.-.-: '¦¦¦¦ 'íi':."- -V-; .;

1873 -1874,

?;**& •
¦¦¦ '¦!.¦,¦...."-•¦¦'. ".";¦ 

¦ .''.'.'. 
¦.- 

./¦.''-. ¦ •¦¦",¦ '¦- 
. .¦:¦ ¦*¦¦ ¦"¦- ¦¦¦ ¦..¦ t . ; .-• '; ¦ ¦¦'.¦.¦:¦;"'>.'..¦'„i".'

•'¦ ''!¦¦'' ,"'íi':'.c; . ":'./ :.; :'i " 
t)'; .'.'¦'¦'' A A-;' ¦ •¦

' •'- '« ,^v *-' - * =• i'~ ' -,

¦' -<.'--¦¦"'''

.'¦¦•.',:..¦¦.¦¦ .• .-i '!¦¦'¦¦ ;.'-.'fi-.. ..• • ,,.;:.' ;¦-¦ 
', i .v- r: .-.¦¦.,..¦ .;..¦ ¦.' ¦.¦.'.", ..'.'¦¦,

'J r

/Í^V-^Ví'•':\ 
'Ã'"' -''a ÜA-'/ 

'v "v., H'-V/'V:'-/i''.AAAr aa','.";" ¦^:!í<-|í;v.i;:.-,a';.^^'^
"¦..-;'¦>/,..•. \,'.-..'.r' :.¦¦¦'/¦ " '.'"''''ãV.;'""

' 

'¦.':'¦''

¦ 
¦'.-.'.

::';''ii;-'' ,A;'';',é^':'c-7v-''' Ç>..'éi'''^Ac :V'ii! jÇ!vA!aí'::'-.: . 
• :

¦¦'¦'-' 
'.¦; ''"¦•'' ' 

'.'.'-¦-'. 
'."'

; ¦:'¦' ¦ '.. ••¦' ".'-'••: ','¦' A' < ;;ia;¦'-,';¦¦!

' Ca / li :.'¦¦¦

"v
- 

'

lk.V>":À>AÍA^:':::

Í#

1 
:"'

Ia Secção.
de 1873.

-Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro, 13 de maio

Íí.VS*'.;; , ¦;¦"," .'.V,' '. .,- '/¦ ;:,•.;.',¦: - -'¦*

Declaro a V. S. em resposta ao seu offlcio de 3 do corrente mez, recebido nç> dia 9,
que foi regularmente constituída a Junta de Qualificação de votantes dessa freguezia
pela fôrma exposta no mesmo offlcio.

Quanto ás providencias que Y. S. solicita a fim de serem remettidas á dita Junta as
listas parciaes dos votantes, recommendo-lhe a observância do art. 126 íi.° 3¦ § 6.° da
lei n.° 387 de 19 de agosto de 1846, si forem improíieuos os recursos de queirata o a%
31 da mesma lei.

Nesta data dou conhecimento do seu dito oíficio ao Ministério da Justiça, para que se
sirva de providenciar acerca da negligencia das autoridades, que lhe são subordinadas,
em fornecer á Junta os esclarecimentos a que são obrigados por lei.

beus guarde a V. S'.— João Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sv. Juiz de Paz presidente
da Junta de Qualificação de votantes da freguezia de SanVAnna.

e/V^^W^*

Sí.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império. —Rio de Janeiro, 15 de maio
de 1873.

Illm. eExm. Sr.—Constando do offlcio do antecessor de V. Ex. datado de 14 de
janeiro ultimo, e documentos que o acompanharam, que na eleição para Vereadores e
Juizes de Paz a que se procedeu em setembro do anno passado na freguezia dejNossa

w««« «'disposição do art. B4 das instrucçoes _....-— -.
de 1868, resolveu o Governo Imperial que fosse annulladaadita eleição, visto ser aquella
falta de natureza substancial. E porque foram annulladas por aviso de 19 de dezembro
do anno passado as eleições municipaes das freguezias de Trahiras e Piedade do Bagre,
que, com a do Papagaio, formam a maioria do município, cumpre que. V. Ex., ao expedir
suas ordens para as novas eleições, tenha ern attençâo o que se acha disposto no aviso
n.° 62 de 21 de fevereiro de 1853 e outros posteriores.

Fica assim respondido o sobredito offlcio.
Deus guarde a V, Ex,—João Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente da província

de Minas Geraes;
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Í Secçúé. - Ministério dos Negócios do Império. - Rio de Janeiro, 15 de maio
de «873.

ultimo, ao qual acompanharam mm^X^mmm do municipio de

"' 
Deus gutraeaV. EX.-/O30 J«M. Corra, * O**.- Sr. Presidente da pro.taeia

de Minas Geraes.
«aMPc/W^ *;_"

2.- Secção.- Ministério dos Negócios do Império- Rio de Janeiro em 47 de maio
de 1873.

Illm. e Exm. Sr.-0 antecessor ^^J^Mttr^ddíSÈde 4 de janeiro ultimo, indeferindo a[JffWg 'eKtembro do anno passado na
da cidade de Marianna, contra afeiçãoM^fMSmlmáa a mesma eleição,
freguezia do Furquim para Vereadores e Juizes de Paz, 

JJ^áJ contidas na dita repre-
Regular como foi a decisão, porquanto, deSSfgilSSSsa parochialsentação, só poderia invalidar a eleição fJWg^iSil2lp|SS«r com-

por eleitores e supplentes da actual ISÍ^^PJ^SISISs documentos
petente, a qual entretanto não se provou e pelo Sl^^li^imSallcémm paraannexos ao4sobredito officio que os WS©M|BÍ • é

de Minas Geraes.

*¦¦

#• «/VVV^C/W^

2/Secção.-Ministério dosNegocios do Império.-Rio de Janeiro em 20 de maio
de 1873.

mm p Fxm Sr -Foioresente ao Governo Imperial, com o officio dessa Presidência

o antecessor de V. Ex. resolveu annullar as eleições de Vereadorese. Juizeae™ »'

ÜÜt SSS^^i^^^JíSSÃSSSS^ da oUa
POrí!"verificar-Se da acta da apuração da ÍÍ*Í««f |||H dS
Graça, confrontada com uma certidão do !^Wm%^^Míàt^^MS&
coronel Francisco da Costa Pereira, que acompanhou ^«^MfeâwWtSs.:sivel de achar-se ao mesmo tempo na matriz servido na Me a parochial como mera d 

^
substituto e na casa da Câmara Municipal, como seu presidente, no sorteio ae juiduob, u
CÍdld-ãVeHficn^^ eoutros documentos annexos árepresen-
taçãô llÉtt quaèSgrSnde numero Se votos MM SScjaoSvotados, e addieionados a outros, sendo portanto simulado o resultado da eleição cons

HH^iill do archivo da Câmara |«il^f^Í^Íconfessado, o livro das actas da eleição da freguezia do Senhor Bom Jesus do Paraiy,
sem que destas actas ficasse cópia authentica. ¦ *&&£& toetpmnnTiam a

Sendo procedentes toes fundamentos, pois que os. dois pnmeiros' ^temnntam 
a

falsidade da eleição da freguezia da Graça, e o 3." importa umafaUa que^nao' Pg£»g
sanada; deliberou o Governo Imperial que fosse sustentado o *«tofj2iffSSK^
V Ex.: o que lhe declaro para os devidos effeitos e em resposta ao referido oihcio.
A Deus guarde a V. Ex.-Jbão Alfredo Corrêa de Olweira.-Sr. Presidente da província
de Santa Catharina.

t^j/ty^c/WV» .<&.
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V Seccáo.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio delanèiro» em 20 de maio
de 1873.

Illm. e Exm. Sr.—Dando solução ao seu officio do 1.° de março ultimo, par-
ticipo a V. Ex. que mereceu a approvação do Governo Imperial o acto pelo qual
V Ex. declarou válidas a eleição da freguesia de S. José do Rio Formoso e a da
dê S. Gonçalo de Una, que foi presidida pelo 2.° Juiz de Paz, effectuadas em 7 de
setembro do anno passado para Vereadores e Juizes de Paz; e nulla a outra a que nesta
ultima freguezia procedeu-se sob a presidência do 1.° Juiz de Paz. "

A' vista das actas e documentos que acompanharam osobredito officio, bem fun-
dado foi este acto de V. Ex. Nas duas eleições approvadas o processo respectivo
correu regularmente e com observância dos preceitos legaes. A eleição annullada
foi uma duplicata exuberantemente provada naquelles documentos, dos quaes se ve
que o A.* Juiz de Paz, apresentando-se na matriz depois de organizada a Mesa na-
rochial á hora da lei sob a presidência do 2.°, recusou esta presidência que lhe
fora logoofferecida e organizou outra Mesa dentro da mesma matriz, prosegumdo
nos demais actos eleitoraes.

Deus guarde a V, Éx.— João Alfredo Corrêa de Oliveira.-Sr. Presidente da pro-
vincia de Pernambuco,

"''¦';'¦''-. ¦•'.''' "~v'''-V;^: :-.';'••-V''-v.V;'•' '';¦;>• .'¦]' •¦''•''¦', 
'¦¦¦*¦. '¦ :.;¦ "¦'¦¦¦ ¦ „¦' 
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2.a Secção.- Ministério dos Negócios do Império.- Rio de Janeiro, em 20 de maio
de 1873.

Illm. e Exm. Sr.-Gonstando das actas e mais documentos annexos ao officio
dessa Presidência n.° 135 de 27 de dezembro do anno passado^que duas eleições se
effectuaram para Vereadores e Juizes de Paz na freguezia de Santo Estevão de.Ja-
cuipe, do município da Cachoeira, sendo uma feita na respectiva matriz çomtoda a
regularidade sob a presidência do 2." Juiz de Paz, coronel Vicente.deBritoLea , e
a outra em casa particular sem razões justificativas desta irregularidade presidida
pelo 1." Juiz de Eaz,Adòlptío OctavianoPires Pedreira; resolveu o Governo ta|g
approvar o acto pelo qual V. Ex. declarou válida a 4.' e nulla a 2.» das referidas
eleições, como participou no mesmo officio, que fica assim respondido.

Deus guarde a V. Ex.-João Alfredo Corrêa de Oliveira.-St. Presidente da pro-
vincia da Bahia.

2." Secção.- Ministério dos Negócios dotaperio.-Rio de Janeiro, em 20 de maio
del873.

Illm. e Exm. Sr.-Gonürmo o acto que V. Ex. com™™^
de 28 de dezembro do anno passado, pelo qual resolveu approvar«leleiçao, de vereadores
e Juizes de Paz a que se procedeu em 7 de setembro %iP°JSil#ÍÍ?de Nossa Senhorado Livramento do W^^S^WÍ&&^^%W
presidência do 2." Juiz de Paz, tenente-coronel Manoel Joaquim 

Avf »artosa, e 
g.nullar idêntica eleição alli feita na mesma data e presidida pelo 1. Juiz de Faz, ea

pilão Felisberto José Alves da Fonseca. . nnn^^ nn d\\a nfíieio con-Do exame das actas e mais documentos que vieram annexos ao *^ °™m pon
clue-se que foi bem fundado este acto de V. Ex., portanto ve-se daquelles ao
"T^Que 

a !• eleição correu regularmente, sendo fielmente executadas as pres-
cripções legaes durante o seu processo.  ;in,fimil(.. nrnppdimpntn do2>Que a 2.* foi uma duplicata, a que deu G^^^fi^lílSIl
1." Juiz de Paz, que, apresentando-se na matriz depois do meio dia^^«do .a
organizada a Mesa parochial e iniciada a < • chafflÍdií/£E/e sunofeísdeiicia do W. não quiz aceitar esta presidência e com alguns eleitores e suppienies
organizou outra Mesa e fez esta eleição.

O Ique declaro a V. Ex. em resposta ao referido oííicio.
Deus guarde a V. Ex.-João Alfredo Corrêa de Oliveira.-Sr. Presidente da pro-

Vincia da BáhiãV - /

UZ.
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!_»Sècção.-Ministério dosNegociosdoImpério.-Rio de Janeiro em27 de maio
de 1873.

* th „ «cw, e» QnníiA pwneial o nreceito do art. 48 da lei n.° 387 de 19 de

W § 1Ü na d fplssa-qulro ao Scipio de ffependy, visto que em. aUas,
ínmnínnstodas actas^respectivas, transmiltidas a este Ministério com o ofllcio dessa
SteSffidítadíde STeTaneirò ultimo, deixou de ser observado aquelle preceito,

Deus guarde a Y. Ex.-João Alfredo Corrêa de Oliveira.- Sr. Presidente da pro-
Vincia de Minas Geraes.

^A^/VPc/VV^

Circular—2.'Secção.-Ministerio dos Negócios do Imperio.-Rio de Janeiro, 29 de
maio de 1873.

Tllm p Exm Sr—Ouvida a Secção dos Negócios do Império do Conselho dTEatado
sobre a auesSo'- «Si devem ser considerados revogados os avisos de 26 de abril

5 4QfQ ?nn. ii^itamMitnS ti ° 1 _8 de 16 de iunho do mesmo anno, n.° 24 de
tíf#ÉllÍ^^ parle em que declaram
í S?l2 taSm^Udíde no exercidos cargos de .Vereador e de Delegado

nue^essáraem vlraidedes?a disposição a raz^ão única determinativa da incom-
SStibilidade JSal attribuiçao, que^ tinham aquellas autoridades e passou aos. Ju.zes
Sf Paz de iEr as infrações4 das posturas municipaes, o que as tornaria m
peitas Vmoíuifes. si fossem5ao mesmo tempo Ípl|Í»ÍÍglÍilÍ

E Sua Magestade o Imperador, havendo por bem conformar-se co^psie parecer
oor sua immediata resolução de 10 do corrente mez, exarada em consulta de 22 de
IÜíilC, «Síirn o manda declarar a V. Ex. para sua intelligencia e devmos effe.los.

Deus guarde a V. Ex—João Alfredo Corrêx de Olioeira.-Sr. Presidente da pro-
vincia de...

^/cPdVW

2.*Secção.-Ministério dos Negócios do Imperio.-Rio de Janeiro em 5 de junho
de 1873. *,

Illm. e Exm. Sr.-Examinando-se as actas que acompanhararn os officios de V. Ex.
de 2 e 3 de ian? ro ultimo, relativas ás eleições feitas em setembro do anno passado paro.
YereadoíeVe Ses de Paz nas freguezias de N«e|h*r||g|;!«|g|* !§» «a
Imperatriz, do Andirá, e de Nossa Senhora da Conceição de Maues, veníica-se.

?!• Que hat primeira destas freguezias correu regularmente o processo eleitoral;
2! • Que na!i outras duas houvt, no acto da formação das mesas parochiaes, infracçao

dC 
ISfSS&tT&S^WTi». í»i» Pf ohamadosem *Ü«|g

da turma dos supplentes de eleitores, nos termos do art. 2.» do decreto n.° 1812 de 23
de agosto de 4866, em vez de elegerem os dois mesanos representantes desta turma,
tomaram assento na Mesa e funcionaram como taes, em contrario do disposto no
art. 3.° combinado com o art. 5.° do dito decreto;

Em Maués, com inobservância do art. 112 dalein/387 de 19 de agosto de 48*6
intervieram nó acto da formação da Mesa os oito cidadãos immed ^emjvpio|a 

o Juiz
de Paz mais votado e não os eleitores e supplentes da legislatura finda pela dissolução
da 

PoMaes fundZntosresolveu o Governo Imperial sustentar os actos em virtude dos
auaes V. Ex. declarou válida a eleição da primeira e nullas as das outras duas freguezias;
o que communico a V. Ex..para. os fins convenientes e em resposta aos supracitados
officios. ¦ 

'¦. .' 
Deus guarde a V. Ex— João Alfredo Corrêa de Oliveira.-Sr/ Presidente da pro-

vincia do Amazonas.
\
\
\
\
\ •

\



2.a Secção.— Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 5 de junho
de 1873. '

Illm. e Exm. Sr.— Segundo a doutrina do aviso n.* 492 de 14 de novembro de 1868
e outros, importa vicio substancial nas eleições parochiaes a transgressão do art. 49 da
lei n.°387 de 19 de agosto de 1846, por falta de menção, na acta especial da 3.* chamada,
dos nomes dos votantes que não compareceram.

Tendo occorrido esta falta na eleição de Vereadores e Juizes de Paz, eífectuada em
setembro do anno passado na freguezia da cidade de S. Ghristóvão dessa provincia,
visto que, sendo 526 os cidadãos alli qualificados, dos quaes votaram 409, a acta só men-
ciona os nomes de 23, e não de 117 votantes que nâo acudiram á 3.' chamada; declaro
a V. Ex. para os fins convenientes, e em resposta ao offlcio n.° 85 de 20 de dezembro da
dito anno, que mereceu aapprovação do Governo Imperial o acto pelo qual essaPre-
sidencia annullou a referida eleição'.

Deus guarde a V. Ex.—João Alfredo Corrêa deOliveira.—S?. Presidente da pro-
vincia de Sergipe.

«/V^VW^

* ' 
7III" I7*'í

' V
'¦¦:¦'

2,a Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 11 de junho
de1873.

Illm. e Exm. Sr.—Constando dos documentos annexos ao offlcio dessa Presidência
datado de 21 de abril ultimo, sob n.°790-, que não fora qualificado votante na parochia
de Nossa Senhora Madre de Deus, dessa capital, o cidadão João Alves Leite de Oliveira
Salgado, que interveiu nos trabalhos da respectiva Junta de Qualificação eífectuados no
corrente anno; declaro a V. Ex. em resposta ao dito offlcio que foiapprovado o acto
pelo qual V. Ex. annullou os referidos trabalhos, e designou a ultima dominga do mez
próximo passado para a reunião de nova Junta. <

Deus guarde a V. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira. — Sr. Presidente da pro-
vincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.

ffiç

ba^wV^^v

2.» Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 11 de junho
de 1873.

Illm. e Exm. Sr.—Na eleição a que se procedeu em setembro do anno passado para *
Vereadores e Juizes de Paz, na freguezia de Nossa Senhora da Conceição da villa do Bo-
nito, notam-se, conforme consta das respectivas actas, e V. Ex. expõe, os seguintes
fl P fP i í O ç *

1.° ferem acudido ás chamadas 3.438 votantes e deixado de comparecer 1.068, per-
fazendo ao todo 4.806 votantes, numero muito superior ao dos qualificados na parochia,
que é de 3.268;

2.° Apurarem-se em um só dia (13 de setembro) todas as cédulas recebidas para7
Vereadores e Juizes de Paz, em numero de 6.948. ;

Viciado, portanto, essencialmente o processo eleitoral, visto dernonstrar-se que
houve fraude no acto do recebimento e censurável precipitação no daapuraçaodas
cédulas, com manifesta transgressão dos preceitos lepaes, mereceu a approvaçao do
Governo Imperial o acto de V. Ex. em virtude do qual foi annullada a dita eleição.

Oquedeclaroa V. Ex. para os devidos effeitos, e em solução do seu offlcio n. 17 de
29 de janeiro do corrente anno.

Deus guarde a V. üx.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente da pro-
vincia de Pernambuco.

7
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*.* Secção.-Ministério dos Negócios do Imperioso de Janeiro, 18 de junho
de 1873.

dezembro.dp anno passado¦M^g^^^^^S&mmmmm^'
mara.Municipal da cidade de Santos eju ze» 

JJ 
ruj 

uraHdos verifica-se, e a compe-
cadamente dos que se referem, ao ¦c u Jvfcédulas em relação ao numero dos
tente acta o confirma, que nao Mm^^^^Smáo deste modo sem valor
cidadãos qualificados, que a ^«g|Ç^G^|||m|g|| novembro do dito anno,

SfiKffftíftffíSSE TKÚÍÍJta" SaHuuicipal da qoadriaonio dado

%S ÍÜMffi 
™e?V,al, 

invalidaria ^(^t^SSSílt «
Ssití írass ps SBBiS&. o-a. «*. *.
ficando sem effeito a disposição daquje^s<|,fi ?"l£°J™ J"X Ja Câmara Municipal,
ração geral os votos tomados em ^IW^^f^^MfíSMfc algumas das
exarada em officio de 20 de setembro, visto que osfactos ««W»;,, °ão 

podera

^r^V^-L W*»~* *0«™-Sr. Preside* d, pro-
vincia de S. Paulo,

••$.¦

2.» Secção.- Ministério dos Negócios do Império.- Rio de Janeiro em 18 de junho
de 1873.

P6l0 
que declaro a V. Ex. para os devidos effeitos e em solução do officio n.« 8 de 17

de março ultimo. . ., . . ^
Deus guarde a V. Ex.- João Alfredo Corrêa de Oliveira.- Sr. Presidente da pro-

vincia do Ceará.

2.' Secção.-Ministério dos Negócios do Império.-Rio de Janeiro em 30 de junho
de 1873.

mm p FTm Sr—Tendo havido transgressão do art. 17, parte primeira, do de-
*vÁln » 1812 de 23 de Stode 1856, nos trabalhos da Junta de Qualificação de vo-
irtfeH fresLzia de SantfÂngelo, effectuados no corrente anno, visto que, deixando
^SSfeS^^elmlS João mm m seu substituto nomeado pelo Juiz
de P 8SSWP» Por esta cPomo se vè da 

f|||ppÍÍg|gÍ|o acto pelo qual V. Ex. annullou os referidos trabalhos e designou o }M«MM
para a reunião de nova Junta, ficando assim respondido o officio n. 1070 de 11 do cor
reI1DeuTgiiarde 

a V. Ex.-João Alfredo Corrêa de Oliveira.-Sr. Presidente da pro-
vincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.

\ \
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2.*Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 30 de junho
de 1873.

Ouviu o Governo Imperial a Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado
sobre duas representações que lhe foram presentes, assignadas, uma pelo Dr. Adolpho
Bezerra de Menezes e por Francisco Teixeira de Souza Alves contra a validade das
eleições feitas para Vereadores da Illm. Câmara Municipal,em setembro ultimo, nas
parochias de S. Salvador de Guaratiba e de Nossa Senhora da Gloria, e a outra pelo
Dr. Honorio Augusto Ribeiro contra a validade da eleição a que se procedeu na mesma
occasião e para o mesmo fim na parochia de Santo Antônio;

A respeito da eleição da parochia de S. Salvador de Guaratiba allega-se:
\.° Ter-se premeditadamente exagerado o numero dos votantes qualificados nesta paro-

chia elevando-o a 1.082, visto que, segundo o recenseamento a que nella se procedeu em
1870, o numero dos habitantes nacionaes maiores de 21 annos limitava-se a 973, e ainda
menor do que este devia ser o dos cidadãos qualificados, pois que o direito de votar só
pôde ser exercido aos 25 annos de idade, salvas as excepções legaes;

2.° Não ser possível, ainda admitlida a realidade daquelle numero de qualificados,
3ue, 

comprehendendo a parochia, de que se trata, extenso território, pelo qual se acha
isseminada a população, e cujos meios de transporte são diffieeis, concorresse á eleição

o numero de votantes que consta das actas, excedente ao máximo dos que compare-
ceram nas eleições anteriores da mesma parochia, e superior proporcionalmente ao dos
qne concorreram em qualquer das parochias da cidade;

3.° Ser inverosimil, por um lado. que o candidato mais votado perdesse 39 votos
apenas, sendo 960 os votantes, e, por outro lado, que tivesse elle podido obter 921 votos,
quando.nem um dos demais alcançou numero superior a 500.

Foi de parecer a maioria da dita Secção do Conselho de Estado que nem um destes
fundamentos da representação é procedente:

01.°, porque, não podendo considerar-se ainda perfeito o trabalho estatístico, a que
se refere a representação, pela difíiculdade de se obterem dados exactos, não pôde
tirar-se delle argumento valioso contra uma qualificação que passou em julgado, tendo-se
seguido em seu processo os tramites legaes e esgotado os recursos estabelecidos ; além
de que, o recenseamento ultimamente feito na mesma parochia, no qual tem-se procedido,
como era de esperar, com mais regularidade do que no anterior, dá o resultado de 1.245
pessoas maiores de 21 annos, isto é, uma differença de 272 para mais sobre o
recenseamento a que se refere a representação;

0 2.°, porque, na ausência de provas, nem-um valor podem ter as simples presumpções
allegadas na representação contra a verdade das actas na parte em que, sem ter havido
protesto ou reclamação, certificam o real comparecimento do numero de votantes que
mencionam, apresentando ao mesmo tempo a relação nominal dos que não compa-
receram;

0 3.°, porque as conjecturas em que consiste, desacompanhadas, como se acham, de
qualquer prova (conjecturas aliás, em outros casos, contrariadas pelos factos), não podem
lambem invalidar o que nas actas se mencionou sem contestação nem protesto em
tempo competente.

Tendo aSecção dos Negócios do Império do Conselho do Estado examinado além disto
em todo o seu conteúdo as actas da eleição da mesma parochia de S. Salvador de Gua-
ratiba, verificou a maioria, não só que se acham ellas lavradas nos termos prescriptos
pela lei, notando-se unicamente a falta de uma fórmula, que não pôde, segundo lhe parece,
considerar-se como substancial, mas também que, á vista da exposição, feita nas mesmas
actas, dos factos e occorrencias do processo eleitoral, correu este regularmente.

Consiste a referida falta em ter-se comprehendido em uma só acta todo o processo
das três chamadas dos votantes.

Considerando-se porém:1.° Que nessa acta se mencionam expressa e circumstanciadamente as horas em que
a primeira chamada se fez pela lista aulhentica da qualificação no dia 7 de setembro, e
no seguinte continuou e terminou, escrevendo-se o rol dos volantes que não compa-
receram; em que a 2/ chamada se realizou no dia9, continuando e concluindo-se
no seguinte; finalmente em que, tendo havido annuncio prévio, effectuou-se a
3.t chamada no dia 11, no qual lavrou-se a acta;

2.° Que existem actas especiaes da contagem das cédulas e da apuração dos votos,
que foi feita nos dias 12,13 e 14 j3.0 Que, si todo o histórico do processo eleitoral até á conclusão da 3.a chamada se
acha narrado por aquelle modo, dia por dia e especificadamente, pouco importava que
essa exposição dos trabalhos e acontecimentos se fizesse em actas distinctas, corres-
pçwJeutes a cada dia, pu seguidamentQ em nma só acta, como se praticou, poisqua

*-
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ny0lonjn ai,, t-hpftma maneira os factos e oecorrsncias,
tánto.emumcomo-emoutrocascu^^-^^^^^^^^aa^i
licava igualmente habilitado z apiecial-os o podei con ^ y^b

e ___&-ÍrrãoTorSSS^s de&s tei.as.Vir muuicipaas, quér d. ele,-

'0reyV-Se 
,.e semelhante fada, seodoa= umi'^^^^SX&SÜ

i sobre a essência do processo, eletoral, nem prejuaica o _i , i

pss^s1 snsKã-g^í-tó-1*pelos a,isos "¦** «0i
%*£_& d™?g°3 da S4 otSatotSdo notou outras irregularidades

e ^"S^SISSSS 
°Í'» asserção coVa a ,ua,

Tenente-coronel||^»|^g^ÍllSIlSl& nos avisos n.« 27
ST,SelaSoStiÜU^^aSaS_i__.oxisdssem, siofactode„5o

na igreja em que se procedia eleiçae 
^JJ^f ^de dezembro de. 1868,

Í^SSÍ^á*?*^^ sê» immcdU, subsdtumdo-o no «ercicio do
sual te^íLi»- a* nota «.«mectiva oue o presidente da Mesa designasse qual o mesario
^^SSÍSíSaWjjlfe «tetras do a,phfl„ Jjtajpjj 

três,

nem tendo havido siquér protesto atai ^pejo, 
udu

lormaUdades da^ei. 
mero das cedulas recebidas para a deição de vereadores do das

Md£ « K«gg .-caules ««g.^—

"V _&W^^^^KEW« aeteição do membros da
mXaK„daUoT^^ ™laram Mle eleÍWreS' **

- *^f^^t?rí!?Sa\ÍS Xq_^çSfdS%tos do dia 45 terem começado o, ly-
talhos ás 3 horas 1 tarde, nada constando a respeito do que se fizera nos dias 12,4 3 e 14

fnnhLAe entretanto que nisto só houve confusão na redacção da acta, pois que
noif í iSm asKnte palavras: « começou a apuração no dia 12 ás 9 horas da manha
SÜi íiiiPftíplifórdè », á vista das quaes e da declaração, que também
1má na" mesma acta de erem terminado todos os trabalhos ás 6 horas da tarde do
a*JX!ISh?nde-se oue o trabalho da apuração das cedulas para a eleição deVe-
ÍSdorè comSou n ?dia 42?ás 9 horas da manhã e terminou no dia 4 4, ás 51 2 da tarde,
lf,Z ,rSdascedulas para a eleição de Juizes de Paz foi feita no dia 15 atéte
I S&1 da S princSiando então a lavrar-se a acta de todos os trabalhos da apuração
wi™to^™™fàntoW ^ Assembléa parochial ás 6 horas da tarde ao mesmo

Demais si a irregularidade árguida houvesse sido commettida, ter-se-ia certamente

nne não houve liberdade de voto, porque havia homens armados na igreja, e que estes,
JdainümSãò; obrigaram a retirar-se do acto muitos cidadãos pacíficos, votando em
Se^SffiSSc?dolcSho deEstado foi de parecer que, não se exhibindo prova
alguma dos facfoà alfegados, e estando todas as actasW eleição feitas de plena cooforw
dadecom os preceitos legaes, nem um motivo de nullidade existe.



A respeito da eleição da parochia de'Santo Antônio allega-se na representação:
1.° a falta das actas relativas á 1.a e á2.a chamada; 2.° não se acharem declarados, nem
os motivos que determinaram o impedimento de dois membros da Mesa, nem o modo
pelo qual foram substituídos pelos dois cidadãos gue em seu logar assignaram as actas.

A maioria da Secção do Conselho de Estado foi de parecer: '
Quanto ao 1.° ponto, que, pelas razões expostas sobre o facto idêntico occorrido na

parochia de S. Salvador de Guaratiba, a falta das duas mencionadas actas, comquanto
seja uma irregularidade, não é todavia substancial, pois que na acta da 3.a chamada
e da contagem das cédulas se acham todas as declarações essenciaes;

E, quanto ao 2.° ponto, que, tendo declarado o presidente da Mesa parochial que a
retirada de dois membros desta foi causada por incommodo de saúde, e que os cidadãos
que os substituíram foram nomeados pela Mesa nos termos da lei, a omissão da acta
a este respeito não pôde ser considerada como motivo sufíiciente para annullar-se
o p J p j /»3 o t

Examinou finalmente a Secção do Conselho de Estado as actas da eleição da parochia
de Nossa Senhora da Apresentação de Irajá. „

Foi de parecer a maioria que as actas desta eleição acham-se regularmente teitas e
contém todas as declarações que a lei requer; á vista do que, e não sendo acompanhado
de provas o protesto, contrariado pela Mesa, e inserido em uma das mesmas actas,no qual
se allega que o numero das cédulas encontradas na urna foi superior ao dos votantes, e
que a igreja não esteve sempre aberta á noite durante o processo eleitoral, deve ser con-
siderada válida a mesma eleição. „

Sua Magestade o Imperador, a cuja Augusta Presença levei as representações rnen-
cionadas e todos os papeis relativos ás eleições do municipio, houve por bem, contor-
mando-se, por sua immediata resolução de 25 do mez que hoje finda, com o parecer da
maioria da Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado, exarado em consulta
de 3 de fevereiro do corrente anno, declarar válidas as eleições feitas em setembro ultin^
nas parochias deS. Salvador de Guaratiba, de Nossa Senhora da Gloria, de Santo Antônio
e de Nossa Senhora da Apresentação de Irajá, por serem improcedentes ou carece*
doras de provas as arguições contra ellas apresentadas. #

O que communico á Illma. Câmara Municipal para seu conhecimento.

João Alfredo Corrêa de Oliveira,

./VVV^C/WV*

2.» Secção.-Ministério dos Negócios do Imperio.-Rio de Janeiro em 1 de julho
de 1873.

Illm. eExm. Sr.-Declaro a V. Ex., para os devidos effeitos^ei emresipostaao
officio n." 7 de 3 de dezembro do anno passado, que mereceu tmm^SM^
verno Imperial o acto em virtude do qual o antecessor de V. Ex. resolveu annullar a
eleição feita em setembro para Vereadores e Juizes de Paz na iMi|«|
do municipio da capital, pela razão, entre outras de conter emendas eraspadurase
livro da qualificação por onde se fez a chamada dos votantes, como íoi verificado
pelo exame judicial a que se procedeu no mesmo livro. ac{^^ nmiMla.Sendo a qualificação a base da eleição, não pôde esta prevalecer estando aquella
falsificada, corno se presume á vista do tacto alludidq. tòimSfá Hn nrnvinriaDeus guarde a V. Ex -João Alfredo Corrêa de Oliveira.-Sr. Presidente da pnmncu
do Rio Grande do Norte.

.«A^^dW^
> -

2.» Secção.-Ministério dos Negócios do Imperio.-Rio de Janeiro em 1 de julho
de 1873,

Y Illm. eExm. Sr.-Parlicipou V. Ex., em officio n.° -*HeJ'd,e 
JJIJjfdK§Éresolvera approvar a eleição feita em setembro do anno passadocn.a W?tnz da re^çw

davilla daBarbalha para Vereadores ^P»>:#^'«^E#®^M|Sg
mais votado, Antônio Furtado de Figueiredo ;e aiinullar idêntica eleição ettcciuaa»

/
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em casa do bacharel Manoel PÜ^K^^|Í^p 
pel° §1111

plènte de Juizes de Paz da dita freguezia, Antônio, Filipp i de Sanl1^ 
rial deliber0u¦ ¦ Declaro a V. Ex. em resposta ao referido omcio que o (joverno impenai ueuueiuu..

^fda Eiz-SSSnslar das actas quefôra concluída a 1 / chamada dos vo-
lÉstle ada Wfdf» lembro, e benl assim que, se.procedera a í.% deixando
nrir» octq f^rmfl Hp ser observado um preceito essencial da lei,
PA òutrí Seicão - pSe, admiltindo-se como provadas as razões com que se pre*
lonL? fslificir sua Realização fora do local designado pela lei, ncou ainda assim
illISillcilili sido presidida por um supplente de Juiz de Paz, a quem
a lei em casonem-um conferiu esta attribuição. rpfPrida fremiezia-Haia V Ex. portanto de mandar proceder a nova eleição na retenaa ireguezia.

Deus guarde a V. Ex.-João Alfredo Corrêa de Oliveira .-Sr. Presidente da pro-
finciado Ceará.

«a^A^c/VVV»

'^Cc':;..(: ¦'.' ;,í11,,:'-^Í|í

2.' Secção .-Ministério dos Negócios' do Imperio.-Rio de Janeiro em 1 de julho
de 1873.

mm » ftm <?r - Com o offlcio n.° 6 de 15 de março ultimo remelteu-me V. Ex.
as a fas vSsSdocuCrntosTo^
Éanno 

nassado nara Vereadores e Juizes de Paz natreguezia cia ciaaae ao Aracaiy,
f 

nuVaanaamatÇizrasob 
a presidência do 4/ M.^«..Anto^to^ da 8i^

a outra nà capelkVdo Senhor do Bomfim, presidida pelo Juiz de Paz mais votado, Anore

^Stt-WqfeSSdicumenlos e das actas da eleição da capella que, em razão
das ZXs FatSas pelo 4.» Juiz de 5«é WWi^aK
deram ter ingresso na matriz o 1." Juiz de Paz e a maioria, dos 

feitores 
e supplenles

que concorreram á dita eleição, em cujo Processo foram obsrvada^; aPres™PÇ°^
da lei sendo devidaá força maior sua realização fora da matriz, resolveu o uoverno
Impe ial Sroía-ae annullar a eleição da matriz,, de accôrdo com. a doutrina do
Srn • iWe 30 de setembro de 1869, sendo assim confirmado o acto deV. Ex.
commSnicado no mencionado offlcio: o que lhe declaro para os íins legaes e em res-
posta ao mesmo officio. . ? . .

Deu guarde a V.M.-João Alfredo Corrêa de Oliveira.-Sr. Presidente da província
do Ceará.

^/VVV^c/W^

2.« Secção.-Ministério dos Negócios do Império. —Rio de Janeiro em 2 de julho
de 1873.

illm e Exm Sr -Dando solução ao officio de 30 de novembro do anno passado
mriirino a V Èx. que foi confirmado o acto pelo qual seu antecessor declarou válida
a eleição da freguezia dessa capital feita em setembro do mesmo anno para Vereadores
6 J0Zorocessoadessa eleição correu regularmente e a presidência da Mesa parochial
nelo 4 ° Juiz de Paz, contra a qual protestou o 1.", tem o apoio da lei, visto que este
Juiz recusou assunúl-a sob futeis pretextos e não compareceram na matriz á hora de .;
se dar começo aos trabalhos o 2.°eo3.° v;

Deus guarde a V. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente da provincia
do Ceará. ^

caMPcIWw»
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2.a Seeção.—Ministério dos Negócios do Império.— Rio de Janeiro em 5 de julho

de.1873. SlIilSC lltSl
Illm. òExm. Sr.—A' vista da disposição do art. 95 das instrucções annexás ao

aviso n.° 568 de 31 de dezembro de 1868 e das razões expostas no oííicio do 1.° Juiz
de Paz da freguezia da Pescaria Brava, que acompanhou odeV. Ex. datado de 7 de
março ultimo, sob n.° 16, foi acertada a resolução tomada pelo dito Juiz de adiar
para 23 do referido mez as eleições que alli deviam effectuar-se a 16 do mez anterior,
sendo approvado o acto de V. Ex. que assim o declarou.

O que.lhe communico em resposta ao mencionado ofíicio.
Deus guarde a V. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente da província

de Santa Catharina.

^A.í^cíVWV

2.a Seeção.-Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 5 de julho
de 1873.

v

-

Illm e Exm. Sr.— Respondendo á consulta que lhe fizera o cidadão Joaquim
PereiraFranco Pissarra: si podia accumular o exercício do cargo de Juiz de Paz da
freffuezia da villada Serra, para o qual fora ultimamente eleito, com o de Major
Commandante da seeção de batalhão da Guarda Nacional do município respectivo;
deoíSUnose 

termos' do art. 16 da lei n.°602 de 19 de setembro de 1850 e art.. 24,
mrte final, do decreto n.° 722 de 25 de oitubro do mesmo anno, devendo o Juiz de
Paz durante o exercício de seu cargo abster-se de servir na Guarda Nacional, quer
como offlcial, qüér como simples guarda, cumpria ao cidadão consultantei em ôbser
vancia daauèllas disposições e do aviso n.° 28 de 13 de janeiro de 1869 §1. , passai
ao seu immedialo o commando da referida seeção de batalhão, emquanto se con-
servasse no exercicio do cargo popular. .

Esta decisão mereceu a approvação do Governo Imperial a vista dos seus 
JJindj-raentos: o que participo aV. Ex. em solução do oííicio n.° 14 de 11 de levereiro

ultimo. ^ ., â _
Deus guarde aV. Ex.-João Alfredo Corrêa de Oliveira.-Sr. Presidente dapro-

vincia do Espirito Santo.

2.1 Seeção.-Ministério dos Negócios do Imperio.-Rio de Janeiro em 5 de julho
de 1873.

Tllm p Fvm Sr — Nao existindo em todo o município da cidade de S. Gabriel in-
divK-alguTcòmo nomeT K°maz Pereira BorgesVrte como 

||g«|||íg!Municipal respectiva, é fora de duvida que ao «dadao ^omaz 
Borges IJgw

dente naquella cidade e eleito Vereador na ?ei^o de setembro ™^f^J^rsee;
os cinco votos tomados em separado por conterem aquelle nome devendo e^|Pre
sidencia mandal-os addicionar.no ^"T10/3* ffTrii Anltv&aZosX n : •691

, Fica assim respondido o ofíicio de V. Ex. de 5 de abril do corrente anno soo n. w .

Deus guarde a V.Ex.-João Alfredo Corrêa de Oliveira.-Sr. Presidente da

província de S. Pedro do Rio Grande do Sul. .

«aMPc/W^ !**¦«

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

2.» Seeção.-Ministério dos Negócios do ímperio.-Rio de Janeiro em 19 de julho
de 1873.

Tiim f«T7vm Sr-Em resposta ao offlcio n.° 69 de 20 de dezembro do anno passado,
Í^^*Wob^1Wo8, q^ mereceu approvação o acto peto qual
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%Í°^UÍ1ffi«tíf £«K<» «o referido officio encontram-se razões valiosas

&£&&?»*& S^ta^S^-*"? . Supple„leS para darcc
*¥' 

E04c2em-se em um intervallo de tempo, incompatível com a observância

acta respectiva, exieub =*""? ^", dias ^e13 a apuração daquelle avulta-
que naoacudiram a dita cnamaaa, e nob uid* *** to*°rK £ Hanamara oro-
áissimo numero de cédulas, lavrando-se ainda duas ^s'^&.^^m^r0^cedeu-se no dia 40 á 3/ chamada dos votantes em nu'B|io superior aJ.ToO, c
aos actos da contagem, separação e emmassamento de2.236 cedu' «J» 

deT7So va-uma acta ainda mais extensa do que a precedente por conter os nomes de i,7ou vo
m$lfâÍ3^™\^^^^"W de Souza Pereira, que foi eleito
membrNoadaa£Spa?S;iat e íomo tal funccionou n.peleição^^^^^

í a VprifipAr-sp do cómouto dos votantes que concorreram a uma e outra eieitau,
ou.'nem um sideixou de comparecer, apezar de ser avultadissimo o seu numero

:S.«»)?o°?uí» é exSrdinarm,si não denuncia fraude no processo de umadellas
ou de ambas. .v t i

Deus guarde a V. Ex.-João Alfredo Corrêa de Oliveira.- Sr. Presidente da pro-
vincia da Parahyba.

t^pj^Ptfww*
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2." Secção.-Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 21 de julho
de 1873.

Illm. e Exm. Sr.— Das informações ministradas por essa Presidência, em offlcios de
26, 27 e'28 de maio ultimo e 3 do corrente mez, ácêrca das eleições feiias em setembro
do anno passado para Vereadores e Juizes de Paz nas freguezias da Madre de Deus (mu-
nicipio de S João d'El-Rei), de Nossa Senhora do Rosário da Pimenta (município do
Piumhy), do Patrocínio (município do mesmo nome), do Carmo do Campo Grande (mu-
nicipio de Três Pontas) e de S. João Baptista do Presidio (município de Uba), colhem-se
os seguintes factos, corroborados nos documentos e actas que acompanharam os mesmos

Na1."a das referidas freguezias presidiu a Assembléa parochial o cidadão Vicente
Ribeiro das Dores, que perdera o cargo de Juiz de Paz, visto que, em razão da alteração
feita nas divisas desta com a freguezia de-S.-Miguel do Cajurú pela lei provincial n.
1671 de 17 de setembro de 1870, passou esse cidadão a ter seu domicilio nesta
ultima; % £¦

Na 2.a, com transgressão dõart. 49 da lei n.° 387'de 19 de agosto de 1816, nao se
mencionaram na acta da 3.a chamada os nomes dos votantes que a ella nao
acudiram; *

Na 3.» a Mesa parochial, negando cumprimento ao acordam da relação que mandou
incluir 198 cidadãos no alistamento dos votantes, nâo os admittiu a votar, verificando-se
que aintervenção dos seus votos poderia alterar o resultado da votação, sendo outros os
pleitos *

Na 4/ a Mesa parochial constituiu-se illegalmente, visto que, tendo faltado ires dos
cidadãos immediatos em votos ao 1.° Juiz de Paz convocados para este acto, foram

.77 ^í--^;''-.-;*77:-r
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Substituídos, um, que fazia parte da l.a turma, pelo 5.° dos ditos ímmediatos, e os outros
por dois outros cidadãos, a pretexto de se completarem as turmas, contra a expressa
disposição do art. 38 das instruccões de 31 de dezembro de 1868, influindo seus votos
incompetentes no resultado da eleição da Mesa ;

Na eleição da 5.a houve maior numero de cédulas recebidas para Juizes de Paz do
que para Vereadores, sendo porém insignificante o excesso e sem influencia sobre o
resultado da votação; e outrosim não foi transcripto na acta um protesto do cidadão
Joaquim Pereira de Mello, que todavia foi lido pela Mesa, allegando esta que, por ter
desapparecido o mesmo protesto, não pudera exaral-o na acta.

Tendo em consideração estes factos, que constituem vicios insanáveis, excepluados
os que occorreram na eleição da freguezia deS. João Baptista do Presidio, resolveu
o Governo Imperial que prevaleça esta e sejam annulladas as eleições das outras fre-
guezias mencionadas: o que declaro a V. Èx. para os fins legaes.

Deus guarde a V. Ex.— João Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente da pro-
vincia de Minas Geraes.

7ÉÍ7Í7 
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2.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 22 de julhode 1873.

Illm. e Exm. Sr.-—Foram presentes ao Governo Imperial, eoiu o officio n.° 16 de 29
de novembro do anno passado, as actas da eleição da freguezia da villa de Marvão e das
que se fizeram em duplicata nas freguezias das villas das Barras, de Jeromenha e da
Manga, em setembro ao mesmo anno, para Vereadores e Juizes de Paz, bem como as
portarias pelas quaes o antecessor de V. Ex. declarou válidas as das tres ultimas freguezias,
a cuja Mesa parochial presidiram : na villa das Barras, o 4.° JuizdePaz,IIdefonsoMor_-
teiro de Queiroz; na de Jeromenha, o 2.° Juiz de Paz, José Raymundo de Abreu; e na
/In- Tlfl ^ „ ~... _ f o 1 __ ?_ _1 _ Y\  _1 _ à __ 1 ~ II  J_T»__1 11
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uu 1. *ull utj raz, rieueiieu juse uu duiiiiiiu, em «leiui-icmiü. ;uui. jui/. ue raz, aieuiuei
Machado de Mattos, na Manga; e a única eleição a que se procedeu na freguezia da
villa de Marvão.

Apreciando estes actos, o Governo Imperial approva os que se referem ás eleições de
Jeromenha, da Manga e de Marvão, e á eleição da freguezia das Barras feita sob a pre-sidencia do 2.° Juizde Paz, pelos seguintes fundamentos :

1.° Terem sido fielmente executadas as prescripções legaes no processo das eleições
de Jeromenha e Manga, provisoriamente approvadas por essa Presidência ; e ser com-
petente o immediato era votos, cidadão José Raymundo de Abreu, para assumir a pre-sidencia da Mesa parochial de Jeromenha, não tendo comparecido na matriz o Juizde
Paz mais votado ; bem como paraa da Manga o 4.° Juiz de Paz daqueiia freguezia de
Jeromenha, que é a mais vizinha, não tendo nem-um cios da própria querido tomai-a,
occupando-se todos no processo da outra eleição, essencialmente viciada desde o
seu começo *.2.° Constar da informação dada pela respectiva Câmara Municipal ter sido clandestino
o processo da eleição da freguezia das Barras, que se diz feita no edifício da dita Câmara
sob a presidência do 2.° Juiz de Paz, João Antônio Rodrigues, accrescendo não estar
provada a razão que se allegou para justificar sua realização fora da motriz.

3.? Ter-se feito por uma qualificação caduca, a do anno de \ 865, achando-se concluída
a do anno passado, que serviu na eleição de eleitores realizada em 18 de agosto do
mesmo anno e approvada pela Câmara dos Deputados, a eleição de Jeromenha effectuada
na casa da Câmara Municipal sob a presidência do 1.° Juiz de Paz, Frederico José do
Bomfim, não havendo nesta, como na precedente eleição, justificação provada desem-
lhante irregularidade;

7 4.° Terem sido convocados e intervindo na formação das Mesas parochiaes da matriz
da freguezia da Manga, soba presidência do 1.° Juizde Paz, Manoel Machado de Mattos,
e na única da freguezia de Marvão, os cidadãos votados para Juizes de Paz,e.não os
eleitores da legislatura finda pela dissolução da Câmara dos Deputados, contra a expressa
disposição do art. 112 da lei n.° 387 de 19 de agosto de 1846.¦¦"-E, não podendo prevalecer a eleição da freguezia das Barras feita na matriz sob a
presidência do 4.° Juiz dePaz, Ildefonso Monteiro de Queiroz, pela extrema precipitação
com que se executaram os trabalhos do dia 9 de setembro, visto que, satisfeitos os

77' 4:
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preceitos legaes, ^
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qheleclaro a V. Ex. para expedição de ordens nesta conformidade e em resposta
80 
;IÍS*L» aJW.*n** 0**«.-Sr. Presideme d. pro.incia 

'

do Piauhy.

2.. Secção.-Ministerio dos Negócios do império.-Rio de Janeiro em 25 de julho
de 1873.

Illm. e Exm. Sr.-Computando-se os votos;obüdos^^^^Sra^mcipat
que se procedeu em setembro do anno passadp para\e ?« resnecívo dislriclo e do da
da cidade de S. Paulo do Mur.ahe e para ^^"WS ? 033 para Juizes

652DedaraSndo-se, 
porém, na acta eme'foram t^j^^^^^í-

nando quantas o foram para Vereadores, e quantas par Juizes de Faz, mamz
unicamente que 360 pertenciam a parochia da c^
Juizes de Paz do districto da Boa Família, e certo que houve um °*c"»ü 4» ¦*
si as 434 eram para Vereadores e Juizes de Paz, ou deixaramideser f PuJ^b *JJt5.esse
numero concerne a uma só eleição, havendo iguanumero de cetol^uja o^j

A addição de 218 votos ou a eliminação de 216 no; compmo aos.^.U1^ua le „ diffe.
cessariamente no resultado da eleição e de modo notável porser insignificante a ame
rença da votação obtida pelos cidadãos eleitos e seus imediatos. 0 elei.

E' essencial a irregularidade de que se trata e importa a ann^açao do procedo eiei
toral; não assim a falta de assignatura dos quatro membros da tof«g „a
da 3 • chamada e nas duas da apuração, sobre a qual loi V. Ex. consu«aaopeid u*mdi
Mumcipalda referida cidade, visto estar declarado nas mesmas actas^ q^ os 

^atro
membros estiveram presentes e as assignaram, iníermdo-se que a fo 

^ f^rrera 
Por

descuido e não por ausência dos mesmos, ou por duvidas entre elles suscitodas.
E porque não contém a maioria dos volantes do município a parochia ^ 

d ta cidade
cumpre que ahi se proceda a nova eleição de Juizes de Paz unicamente,nos lei mosto
legislação em vigor: o que declaro a V. Ex. em resposta ao offlcio n. 59 de l» oo mi»
próximo passado. . •

Deus guarde a V. Ex.-Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.-Sr. Presidente da província
de Minas Geraes.

'• 
2.a Secção.-Ministério dos Negócios do Império.-Rio de Janeiro em 25 de julho

de 4873.
Illm. e Exm. Sr.-Com.officio n.» 10 de 27 de fevereiro ultimoi^mtít^^s^

Governo Imperial as actas e vários documentos concernentes as eleições efltp|gp
setembro do anno passado para Vereadores e Juizes de Paz nas re8uft^»fnP? JJaS,;-Cudajás,Tauápessassú, Canuman, Borba e Manicore, que constituem o m»ntcipio dessa
capital, bem como o acto de 20 de dezembro do mesmo anno, pelo qual\.Ex. declarou
válidas as eleições das quatro primeiras freguesias e nullas as de Borba eManicore.

O Governo Imperial, tendo em consideração os mndamenlos do acto Je V. u. e á*
oceorrencias do processo destas eleições, constantes das actas e documentos sobwditos,
resolveu conflrrear o mesmo acto, salvo na parte em que declara válida a eleição ao
freguesa de (janüman,

ÍiS'!'.l¦-. ¦'. :' \
\
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Nas freguezias de Manaus, Cudajás e Tauápessassú o processo eleitoral correu re»u;larmente. As aiiegações, de falsificação nos livros das actas das eleições de Cudarfs pTauápessassú, e de incompetência do Juiz de Paz que presidiu a eleição desta uííirrnfreguezia, não prevalecem á vista do resultado do exame judicial feito naqüelles livrouda prova exhibida pelo referido Juiz de Paz, da qual vê-se que o mesmo Juiz não narrarao cargo pela aceitação de posto de offlcial da Guarda Nacional, como se pretendeu norquanto deixara o exercicio quando prestou juramento e tomou posse do posto não ^este o caso do aviso n." 27 de 13 de janeiro de 4869. H ' senao
Nas eleições de Borba, Manicoré e Canuman, as Mesas parochiaes foram ille^almenfeconstituídas, inquinando de nullidade o processo destas eleições. °
Em Borba o Juiz de Paz mais votado, não obstante o acto presidencial de 13 de iulhode 1870 que reduziu a dois o numero dos seis eleitores desta freguezia, passando os outrosquatro para a de Manicoré, desmembrada daquella, convocou os seis eleitores e seus sudplentes, para a formação da Junta de Qualificação reunida o anno passado procedendodiversamente no acto da convocação para a formação da Mesa parochiaí, visto que oarital íim chamou os quatro eleitores mais votados d'entre os seis, os dois primeiros comotaes, e os immediatos como supplentes. Gomo quer que se considere este procedimento, é certo que ficou illegaimente representada a turma dos supplentes e dado emeassim não fora, haveria illegalidade na formação da Junta de Qualificação, trazendo auérn urna, quer n'outra hypothese a nullidade da eleição feita pela qualificação do annopassado.
Em Manicoré foram nomeados membros da Mesa parochiaí e funecionaram como re-presentantes da turma de eleitores, os cidadãos Firmino Antônio de Souza Coelho e Theo-doro Rodrigues de Farias, que reconheceu-se não estarem qualificados.Em Canuman vê-se da acta respectiva, apezar de redigida em extrema confusão queo Juiz de Paz presidente da Mesa parochiaí nomeara os mesarios Antônio Simão de AI-rneida, José Antônio da Cruz e Francisco José de Carvalho, ignorando-se como foi eleitoo mesario Hygino Antônio Pereira, que se acha assignado, como tal, nas actas subse-quentes. Houve, a bern dizer, neste acto inobservância de todos os preceitos legaes aueo regu Iam. ° 4
E visto que a eliminação dos votos das eleições das freguezias de Borba, Manicorée Canuman, ora annulladas, não influo no resultado da votação geral para Vereadoresda Câmara Municipal, cumpre que se proceda unicamente a nova eleição de Juizes dePaz nas ditas freguezias: o que communico a V. Ex. em resposta ao supracitado officio.
Deus guarde a V. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente da provinciado Amazonas.

2.a Secção.— Ministério dos Negócios do Império. — Rio de Janeiro em 28 de iulhode 1873. J
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Illm. e Exm. Sr. —Em representações dirigidas a essa Presidência contra aseleições effectuadas em setembro do anno passado para Vereadores e Juizes de Paznas freguezias de Cattas Altas de Noruega e de Santo Amaro do municipio de Queluzallegou-se: '
Quanto á primeira das referidas freguezias, que, sendo desannexada parte doseu território e incorporada aó da freguezia de Itaverava em virtude da lei pro-vincial n.° 1783 de 22 de setembro de 1871, os votantes respectivos, em numero de

?:*> em vez de concorrerem á eleição desta freguezia, foram admittidos a votar naquella;
Quanto á segunda, que, deixando de acudir á 3.a chamada mais de 40 cidadãos,consta todavia da acta que só faltaram 17 ; e outrosim que não fora juramentadoo cidadão que interinamente substituirá o Escrivão de Paz no acto da formação daMesa parochiaí.Essa Presidência, considerando :1/Que, quando estivesse exuberantemente provada a irregularidade arguida contraa eleição de Cattas Altas de Noruega, o que não suecede, ainda assim seria impro-cedente por não influírem de modo algum no resultado da eleição os votos im-competentes dos 23 cidadãos acima referidos;

. 2.° Que as faltas attribuidas á eleição da freguezia de Santo Amaro são aiiegaçõesinteiramente destituídas de provas, sendo aliás contestada a veracidade da primeiraPor alguns dos próprios signatários da representação contra esta eleição e a da

•jrym
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segunda pela exposição da acta da formação da Mesa parochial e informação dada

^^^AÍS^ASS^àbfÕBB eleições, dando conhecimento desta decisão
ao GoSlmpS datado de 4 de janeiro ultimo,, ao qual acompa-
«haram as ac as e documentos em que baseou-se a mesma decisão.nETreSpos'fáquelle officio declaro a V. Ex. que é sustentado o acto de que se
trata, á vista dos seqs fundamentos.

Deus guarde a V. Ex.-João Alfredo Corrêa de Oliveira.- Sr. Presidente da pro-
vincia deJlinas Geraes.
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2.» Secção.-Ministério dos Negócios do Império.-Rio de Janeiro em 28 de julho
dè 4873.

nim o Exm Sr —Mereceram approvação os aclos dessa Presidência em virtude
dos quaes Km annulladas as eleições a que f procedeu em setembro do anno
oassado para Vereadores e Juizes de Paz, nas freguezias da villa de Vizeu e da
cidade de Macapá, pelas seguintes razoes :

Sr 
ádaleact 

dí Simento das cédulas lavrada no dia .7 de setembro, que
T 4 »e a 2'chamada se effectuaram nesse mesmo dia, concluindo-se a 2.» ás.44'horas 

do dia e tendo começado a 4.» ás 41, hora em que terminou o acto da-for-
São da Mesa parochial; e verificar-se entretanto, da acta lavrada no dia 8, que
neste diaíproseguira a 2.' chamada, seguindo-se em acto successivo.a 3/, que ter-
^^^rfacío^díscordantes, e, ou se considere verídica a asseveração da acta do
dia 7 e portamo inexaclà a da do dia 8, ou vice-versa, é certa a occorrencm de
nma darse^uinles irregularidades insanáveis: ou foi tumultuam o processo da 4.'
5 dí 2 'chamada por ser materialmente impossivel que no curto espaço de uma hora
fossem proSmados com a devida pausa os nomes de 673 votantes na 4.«chamada
ede^êrca dí 880 na 2.% pois que^á 3.» ainda faltaram 220; ou esta 3.* Camada
não se fez em outro dia depois da 2.% como expressamente determina o art. 48 da
lei de 19 de agosto de 1846. # .

f.TnínfTabfflSai pelos mesarios e tumuUuariamente conduzida para
fóra'da matriz por occasião de um distúrbio que occorrera no dia 9 de setembro,
nuando se tratava de verificar a identidade de um votante. .

2 «No ultimo • dia dos trabalhos (12 de setembro) iniciou-se e concluiu-se a apu-
racãò de todas as cédulas recebidas, sendo 737 para Vereadores, 543 para Juizes de
Paz do 4 • districto, e 224 para os dor, ao todo 4.474 cédulas, procedendo-se
ainda a três sorteios para o desempate de alguns cidadãos igualmente votados, a
escripta da acta respectiva e aos demais aclos finaes da eleição. E': evidente a impôs-
sfbilidade de executarem-se em um só dia todos estes trabalhos, si as cédulas fossem
abertas, examinadas e apuradas uma por uma como manda a lei. -..„„.,«

0 que declaro a V. Ex. para os effeitos legaes e em resposla ao oíTicio n. 4*
4e 8de janeiro ultimo.

Deus guarde a V. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr. Presidente da pro*
vincia do Pará.
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2.» Secção,—Ministério dos Negócios do Império. —Rio de Janeiro em 29 de. julho
de 1873.
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Illm. e Exm. Sr.—Tendo a Câmara Municipal da cidade da Campina Grande repfe-
sentado a essa Presidência contra a validade da eleição alli iffectuada para Verea-
dotes e Juizes de Paz em setembro do anno passado, pretendendo ser superior o
nurrtàro de votos distribuídos aos eleitos ao que deviam produzir as cédulas reco-
Ihjdas na yrna, e haveqdo, por outro lado, um dos interessados na validade da
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mesma eleição allegado que a acta da apuração havia sido falsificada sendo psin iorigem daquella irregularidade ; ordenou essa Presidência que oeran^ o Juiz deDireito da comarca da capital fosse submeltido a exame o livro dLacfasverifi"cando-se desse exame que efetivamente fora emendada a votação do ai 
"unidos

cado'na acta 
m P°rém Yêr "S CmendaS ° nUmero de votos P^iÜvaSl Ê-

E essa Presidência, considerando que taes emendas, como consta do aulo deexame, haviam sido feitas com tinta diversa e não foram resalvada,c! contra oIdo que praticara a Mesa parochial a respeito de outra, e bem assim que, sendoeleição umca.no municípioe regularmente efetuada sem motivar reclamação a <nimano decurso do seu processo nao teria a dita Mesa interesse em inutiliza3-a posS-mente e quando já era conhecido o seu resultado, d'onde se infere nào ser Jllo autoradas falsificações: resolveu approvar provisoriamente a eleição e mandar proceder naíórma da lei contra o autor ou os autores do facio criminoso piuceoernaO Governo Imperial confirma por seus fundamentos, o acto deV. Ex. : o quelhe declaro em solução do seu offlcio n.° 66 de 7 de dezembro ultimo. 1UL
vindaUdaParahyba. 

' EK'~João Mtredo Corrêa de Oliveira.-Sv. Presidente da pro-

üAíP^PJVVA^

?;LSecSão-~ Ministério dos Negócios do Império.- Rio de Janeiro em 29 de julhode 1873.

Illm. e Exm. Sr.—Foram-me presentes o offlcio dessa Presidência de 15 de fevereiroultimo e documentos annexos, concernentes ao acto pelo qual V. Ex. resolveu annullraas eleições, para Vereadores e Juizes de Paz effectuadas em setembro do anno passado
TfiSSXJ? SSSa Se-n-°-ra ,da APresentaÇão da villa do Limoeiro edeSantoPfmaro
ditofacto- município da mesma villa, pelas seguintes razões constantes do

f.hamaJleÍ^!i0„da 1'* 3as referidas freguezias não se mencionaram na acta especial da 3.*
fpi ?» ím°M?^s dos.v0,tantes 4uea ella não acudiram, com infracção do art. 49 dalei n. ôtn de 19 de agosto de 1846;
nmíníí-V' C.om i.ual inf^cção, não se lavfou a acta especial da 3.a chamada, mas
S.,^ chamadas, não sesupprindo, ao menos, esta falta com uma exposição
rxM a a aas,occorrencias mais notáveis, de modo que se removessem Quaesquer du-vidas acerca da observância dos preceitos legaes no decurso destes trabalhos.
n AliXZOV-emo ImPenal .sustenta o acto de V. Ex. por serem procedentes as razões que
o seu duo18?"?: 

° qUe declaro Para os íias convenientes, ficando assim respondido

vi„?;e^ S,\,arcie a, V> Bs.—/o*) Alfredo Corrêa de Oliveira.-Sc. Presidente da pro-vincia de Pernambuco.

::: .s,'f*i

'XyXXX
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ePJW\J>rfV\FV*

del873SeC5ã0,~MÍnÍSterÍO d0S ^eSociosdoIraPerio.—Rio de Janeiro em 31 de julho

^hpír^Ào6^^1?', s.r-TNos lermos dos avisos-n.»s 13 de 12 de janeiro, 262 de 16 de
rh, »hÂ ,„ ?° de Jun„°' 517 e 528 de 8 e 13 de novembro, 668 de 20 de dezembro, todos
nrJ«.' a de,4.d-e fevereiro de 1870 e outros, são vícios, queaffectam a essência do
CS?, - *_ eleiÇ°es parochiaes, a precipitação no acto da chamada dos votantes e aiiiiurupçao dos trabalhos por um ou mais dias, sem motivos que a justifiquem.
a_ ^e™canrd(>se das actas que taes faltas occorreram na eleição de Vereadores e Juizes
2?,™». freguezia da villa da Boa Viagem, que foi presidida pelo 1.° Juiz de Paz Lu-
Ac. „L p * <?osta Mendes» P°is q«e a 1.»chamada de 1.096 volantes e a 2.* de cerca
fni.^ - or2m„feltas no mesmo dia (17 de setembro) além do acto, que as precedera, daI.°™.aSao. d£> Mesa parochial, e a 3.a chamada figura-se feita no dia 9 de setembro, sem
n *«i !!i acia r?sPectiva o motivo da interrupção dos trabalhos no dia 8; é sustentadoo acto dessa Presidência, de que trata o officio n.° 7 de 17 de março ultimo, na parte cmque declarou nulla esta eleição. r
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Ü I parte do mesmo 3|ffl| ÍI!Í ÍÜSSI
do 4.» Juiz de Paz do districto da Pedra Branca Manoe™ • olos a respeuo dos factos
a decisão do Governo Imperial, que V. Ex.• P^jV?ôe~r Spia acompanharam o referido
que indicam ter havido falsiíicaçaJfln»»^oqdu^pc0erdSfas. sendo-lhe para este effeito

,W;r^rv°.T^r^rC;^*0li«,Va.-S, Presidentas-
vincia do Ceará.

-.•!¦' ... a:.; aAi'!.''"¦

¦: 
¦':¦*'"¦'

cA:A;^c/V^^

i"v¦¦¦¦'¦',: ;';tò

... Secçüo.-MMsterio dos Negocies do Imperio.-Uio de Janeiro em ide agosto

de 1873.
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'•¦,";" ~:"a 'ãíipi" .^a

íf ¦ •

y-y.y:^y 
'-¦''•-",':. '-': ¦',-v"'. -..;':'

'¦'¦' 
¦ 

'¦

Illm. e Exm. Sr.-A vista da improcedenciai das razões 
^^^TStSS&tido capitão João Affonso Pereira Chav*s con.te a vahdaddagf Jf JJ^ dp0 Carmo,

em setembro do anno passado para V^orese Juizes ioe raz 
j« 

* documentos,
do município da Itabira, a qual, bem como as. at as.ff^l}rSuUim0, declaro a Y. Ex.
acompanhou o officio dessa Presidência n 

Jnd.Vn^Xfee;a acionada eleição,
que foi indeferida a dita representação, devendo Prevalece_a me o
4 Sendo as razões allegadas-. M nao ^r íeUo parte da lurm^
da Mesa parochial o cidadão votado ^J^^^^JSSj^t que fora eleito
2.» continuar como escrivão de.pazo cidadão Viwnte 'w^Marcoi ^ -
membro da dita Mesa; consta da competente acta.- fl"Jnl° J/ser supplente do Juiz
regularmente votou na turma dos supplentede .e^^^aad^ue inquine a
de Paz e um dos menos votados, equanto á a. , °a® P-l^Rdíí/tie dezembro
essência do processo eleitoral, como e expresso no aviso n. w ao
de 4868.

__•,__a 
"'£. 

4^C~*_OM-j-,T* Preside», da pre
vincia de Minas Geraes. .
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2.» Secção.- Ministério dos Negócios do Império.-Rio de Janeiro em 11 de agosto
de 1873. • *

Illm. e Exm. Sr.-A^sta da dispos^^^^
aviso n.° 565 de 31 de dezembro de 1868.foulras^

fi$ ES^A _-U^"«r^^^^M^'»

"ZstSr; 
_.:% _«W. _-. de C**..-*. Preside», da pro-

vincia de Minas Geraes.

-^^r.;^-'^'-.-^'
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2.» Secção.-Ministerio dos Negócios do Imperio.-Rio de Janeiro em 
||| 

agosto
de 1873.

Tllm p Fxm Sr -Com o officio dessa Presidência sob n.° 142 de 8de janeiro do
corrSS-alííSi ^eseE-ua «agestadeoImperador• copie» deou^om d ta.de
47 de dezembro antecedente, a mesma ?re*ldAe™a Ve-de Santarém, mandando empossar o cidadão Antônio Garcia Mendes no car.o u
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reador da mesma Câmara, apezar de não se achar o seu nome incluído no alistamento dos
votantes da respectiva parochia. Báseou-se essa Presidência, para resolver daquelle
modo, em- vários documentos que o referido cidadão submetteu a sua apreciação, e dos
quaes consta: a .

1.° Que seu nome eslivera incluído na lista geral afíixada na igreja matriz, no
4.° quarteirão, sob n.° 226 ;

2.° Que a própria Junta revisora declarara em 7 de março que, visto estar elle con-
templado na sobredita lista, fosse seu nome transcripto no livro de qualificação ;

3.° Que, comquanto não estivesse seu nome no alistamento do corrente anno,
também não se achava na relação dos excluídos, dando-se a circumstancia de haver
votado nas eleições a que se procedeu em 18 de agosto e 7 de setembro do anno
passado, sendo nesta eleito Vereador. n , .

A' vista destas allegações, e bem assim das observações feitas por essa Presidência
sobre ellas, julgando-as procedentes em razão da natureza dos documentos em que são
baseadas, houve por bem o mesmo Augusto Senhor approvar a solução dada.

O que communico a V. Ex. para seu conhecimento e devidos effeitos.
v Deus guarde aV. Ex.— João Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr. Presidente da pro-
vincia da Bahia.

íaMPcIVW

2.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 23 de agosto
de 487J.

Illm. e Exm. Sr.—Declaro a V. Ex. em solução do seu officio n.° 38-bis de 15 de
março ultimo, que mereceu approvação o acto pelo qual V. Ex. resolveu annuljar as
duas eleições effectuadas em 6 de oitubro do anno passado, para Vereadores e Juizes
de Paz, na freguezia do Senhor Bom Jesus dos Afflictos, da villa de S. Bento, única que
constitúe o respectivo município, sendo uma na matriz sob a presidência do 4. Juiz
de Paz, e a outra na casa da Câmara Municipal, presidida pelo 3.°

Justificam o acto de V. Ex.. as seguintes irregularidades constantes das actas e mais»,
documentos que acompanharam o referido officio: ^aá acj*l.a Não reinou plena liberdade durante o processo da eleição da matriz, sendo este
templo cercado por numerosa força armada capitaneada pelo Delegado de poucia, a
pretexto de evitar conflictos prováveis, e vedada a entrada no mesmo templo a granae
numero de eleitores, supplentes e cidadãos qualificados; o a pllflma(ia mw2.» Não se lavrou, nessa mesma eleição, a acta especial da Z--J™.™%™f*
uma única das tres chamadas, na qual não se mencionam todas as 0°c°™^
deixando pairar duvidas sobre a íiel execução das formalidades legaes no correi destes
trabalhos;

rapo ,«~..—  ...
uma por uma nos termos da lei. Si assim se procedesse --.--., ^.v,....
que, além de outros actos, se apurassem em um so dia (9 de oitubro) 950 cédulas para
Vereadores e outras tantas para Juizes de Paz. .w^in Hpvpnrf..Cumpre portanto que se proceda a nova eleição na mencionada freguezia, devenac?
V. Ex. expedir ordem nesta conformidade.

Deus guarde a Y. Ex.- João Alfredo Gorrèa de Oliveira .^Sr; Presidente da pro,
vincia de Pernambuco,

c/VV^c/W^V?

2.» Secção .^Ministério dos Negócios do Imperio.-Rio de Janeiro em 30 de agosto
de 1873,

Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., em solução do tÍÍS|ÍÉálÍiÉmez, que foi approvado o acto pelo qual V-Ex. annullpu os traba^
f cação de votantes da freguezia de Nossa Senhora do.Livramen£ das Pedras Branca,
reunida o mez próximo passado, e designou a 2. dominga de setembro vindouro para a
rMíij.o de nova .unia, yjslo constar dat actaannejça ao dito oífioio por copia q.ue? mm
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tendo comparecido um só eleitor para o acto da formação da Junta, o cidadão Manoel
Alves de Medeiros, ura dos immediatos do Juiz de Paz mais votado, elegera, nesta quah-
dade, os membros da 1.a turma, e como supplente de eleitor e único presente nomeara
os membros da 2.a, quando devia considerar-se impedido para o exercício das funcçoeS
de supplente, nos termos do §2.° do aviso n.° 195 de 3 de agosto de 1859.

Deus guarde a V. Ex.-João Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr. Presidente da pro-
vincia de S. Pedro.

cA:A^c/tyVV*

2.a Secção.—Miniterio dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em o 1.° de setembro
de 1873.

Illm. e Exm. Sr.—Declaro a V. Ex., para os fins legaes e em resposta ao officion.019
di316 de janeiro ultimo, que foi confirmado o acto pelo qual essa Presidência resolveu
annullar a eleição feita em setembro do anno passado para Vereadores e Juizes de Paz
na freguezia dê S. José de Mipibú, porquanto, além de outros defeitos que a viciam, não
se fez menção na acta respectiva dos nomes dos votantes que não acudiram á 3.a
chamada, contra disposição expressa do art. 49 da lei n.° 387 de 19 de agoslo de 1846.

Deus guarde a V. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente da pro-
vincia do Rio Grande do Norte.
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2.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império—Rio de Janeiro em 4 de setembro
de 1873.

Illm. e Exm. Sr.— Com o officio de V. Ex, datado de 15 de julho ultimo foram pre-
sentes a Sua Magestade o Imperador as actas das eleições de Vereadores e Juizes de
Paz da parochia de S. Pedro da Muritiba, e bem assim a representação documentada que
os cidadãos Porfirio Pereira Fraga eDr. José Cândido Menezes Carvalho dirigiram ao 6o-
verno Imperial relativamente á validade de taes eleições, e sobre a qual informou por
ordem de V. Ex. o Juiz de Paz que as presidiu.

E como se evidencia de semelhante informação, baseada também em documentos,
não só a improcedencia das accüsações feitas pelos mesmos cidadãos contra a regu-
laridade do processo eleitoral no tocante á qualificação, para o qual serviu não a do
anno passado, que não fora feita, e de que não podia-se por certo obter certidão, masr
sim a do anno anterior, pela qual também procedeu-se á eleição de Deputados geraes,approvada já pela respectiva Gamara; e outrosim prova-se que nem-uma das formalidades
legaes foi preterida, por isso que o Escrivão de Paz nomeado mesario foi devidamente
substituído, a 2.a e a 3.a chamada foram feitas pelo rol que a lei manda organizar dos
votantes que faltaram á 1.a, e fora feita a 3.a chamada em dia especial precedendoos competentes annuncios, e tudo mais como prescreve a lei; houve por bem o mesmo
Augusto Senhor mandar declarar a V. Ex. que, não havendo motivo para serefn annul-
ladas taes eleições, deve V. Ex. dar disto conhecimento á Gamara Municipal respectiva
para os fins convenientes. .<..

Deus guarde a V. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr. Presidente da pro-vincia da Bahia.

.tA^/PcA^/V*

2.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 13 de setembro
de 1873.

Illm. e Exm. Sr.—Não estando devidamente provados, em uma justificação annexa
á representação que endereçou a essa Presidência o cidadão Antônio Pereira deAndrade contra a validade da eleição feita em .setembro do anno passado para Ve-readores e Juizes de Paz na freguezia de S. João de Atibaia, os vicios a que allude o
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protesto do mesmo cidadão, exarado nas actas respectivas, e patenteando-se destas¦a regularidade do processo eleitoral pela observância dos prescripções essenciaes da lei;não pôde ser deferida a dita representação, devendo a eleição subsistir.
O que V. Ex. fará constar, ficando assim respondido o seu officio n.° 5 de 14 de

janeiro ultimo. .
Deus guarde a V. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr. Presidente dá pro-vincia de S. Paulo.

.. ¦

2.a Secção.— Ministério dos Negócios do Imperio.-Rio de Janeiro em 16 de setembrode 1873.

Illm. oExm. Sr.-Declaro a Y. Ex., para os fins legaes, que foi annullada a eleiçãode Vereadores da Câmara Municipal da nova villa de S. João do Monte Negro, effectuadaem junho ultimo, e de que tratam o officio dessa Presidência n.° 891 de 30 do mez
próximo passado e a representação, que o acompanhou, do cidadão José AntônioRodrigues Rasteiro.

Determinou este acto, além de outros vicios na dita representação allegados, e devi-damente provados, a inobservância de disposições essenciaes da lei no acto da for-mação da Mesa parochial, visto que, como consta da acta respectiva, fez-se promiscuae não separadamente a eleição dos dois representantes de cada turma, recebendo-se
para este effeito duas cédulas unicamente, embora presentes ao acto dois eleitores eum supplente.

Fica assim respondido o seu dito officio.
Deus guarde a V. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente da pro-vincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.
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2.a Secção.— Ministério dos Negócios do Império.— Rio de Janeiro em 24 de setembro
de 1873.

Illm. e Exm. Sr.—Pelo officio n.° 57 de 31 de março ultimo, íico inteirado das pro-videncias que V. Ex. tomou, relativamente aos trabalhos da Junta de Qualificação de
votantes, e á posse dos Juizes de Paz da freguezia de Pirajuhia, no município de
Jaguaripe.

Como bem ponderou V. Ex., não deve subsistir a eleição para Juizes de Paz do
districto da Encarnação, hoje sede daquella freguezia, feita em setembro do anno
passado, visto que das actas, que acompanharam o referido officio, verifica-se que 27
cédulas, além das recebidas para esta eleição, foram clandestinamente introduzidas na
urna e apuradas em globo, sendo certo, á vista da votação constante das actas, que,eliminados os votos correspondentes a taes cédulas, poderia ser inteiramente diverso o
resultado da eleição, havendo entre o 1.° votado e o 4.° supplente a differença de 14 votos
apenas.

Cumpre portanto que se proceda a nova eleição de Juizes de Paz para o referido
districto.

Deus guarde a V. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr. Presidente da pro-vincia da Bahia.
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2.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 27 de setembro
de-1873.
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Illm. eExm. Sr.—Com o officio de V. Ex. datado de 29 de agosto ultimo foram
presentes a Sua Magestade o Imperador não só as cópias das actas das eleições de
Vereadores e Juizes de Paz da parochia de S. José de Carinhanha,. a que se procedeu em
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«Atoml,™ do anno cassado,como uma representação que contra as mesmas eleições
di idramaV L.Pfoifdós membros da respectiva Mesa e diversos outros cidadãos

To m?smo Augusto Senhor, considerando que o que se d.z contra taes eleições
conEsis°te emSlegaçlesyagas de ecusacões M^MSR f §flencias que, por não provadas, nao podem produzir effeito, manda declarar a v. lx.
que ficam approvadas as mesmas eleições.

Deus guarde a V. Ex.-João Alfredo Corrêa de Oliveira.-^:. Presidente da pro-
vincia da Bahia.

(1a^V^v^WV5,

2.» Secção.- Ministério dos Negócios do Império -Mo de Janeiro em 30 de
setembro de 1873.

Illm eExm. Sr.-Represenlaram o Dr. João Maria de Moraes e mais Ires cidadãos
contra a validade das eleições a que se procedeu em. setembro do anno findo, para
Vereadores da Gamara Municipal da capital dessa provincianas parochias da Se, da
Santíssima Trindade e de S. Domingos da Boa Yisla, allegando:

Ouanto á eleição da parochia da Sé: .
1 • Oue tendo sido um dos membros da Mesa paroçhial substituído incompetente-

mente pelo Dr. João Chrisostomo da Malta Bacellar, porque, comquanto este se achasse
Qualificado como votante na mesma parochia, também o fora na de Santa Anna, para
onde ultimamente mudara a sua residência, e onde votara, importou aquelle laclo a
nullidade dos trabalhos eleitoraes effectuados perante a dita Mesa;

2.° Que, havendo-se conservado força publica nas immediações do templo em que
a eleição sé fez, soffreu por isso coacçáo a liberdade do voto.

Quanto á eleição da parochia da SS. Trindade:
Que no resultado da apuração das cédulas dos volantes acha-se a falta de 29'2 votos,

que poderiam influir sobre o da eleição. &
Quanto á eleição da parochia de S. Domingos da Boa Vista: .
Que, tendo sido escriptas as actas da eleição, não em livro remettido pela Gamara

Municipal, mas em outro aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo Juiz dei az
presidente da Mesa paroçhial, commetteu-se uma irregularidade que tornou nulla a

Sua Magestade o Imperador, a cujo alto conhecimento levei a dita representação e
documentos com que foi instruída, bem como a informação também documentada,
que prestou a Presidência da pro vincia:

Considerando quanto á eleição da parochia da Sé: .
4/ Que oDr. João Chrisostomo da Matta Bacellar estava qualificado como votante da

parochia e tinha (o que não se contesta) as qualidades de eleitor;—que portanto,
tendo elle as habilitações legaes (art. 29 da lei de 19 de agosto de 4846 e art. 47 do
decreto n.° 4812 de 23 de agosto de 1856) para ser membro da Mesa paroçhial, procedeu
esta regularmente nomeando-o para substituir temporariamente um membro que lanara,
substituição que durou um dia ;—que a rircumstancia de achar-se o mesmo Dr. Bacellar
também qualificado em outra parochia não é por si só motivo legal para invalidar a
primeira qualificação ;—que o simples Cacto de mudar-se um cidadão da parochia em
que está qualificado não importa também, por si só e em todo caso, a perda do direito
de votar na mesma parochia, segundo adoutrinados avisos n.°404 de 9 de dezembro
de 4856, n.° 602 de 31 de dezembro de 1860 e n.° 244 de 26 de agosto de 4864 ;-que o
dito Dr. Matta Bacellar mudou-se da parochia no mez de agosto, isto é, dias antes
daquelle em que se procedeu á eleição, como consta da própria justificação que
acompanha a representação;—que o facto allegado de ter o referido Dr. votado na pa-
rochiade Santa Anna não está provado, pois que a simples affirmação neste sentido,
das três testemunhas daquella justificação (única prova apresentada), foi em Juizo
positiva e formalmente contrariada;

2.° Que, como consta das informações officiaes, a conservação da lorça composta
de 30 praças, á qual se allude na representação, desde o fim do segundo dia da eleição,
em logar próximo do templo onde esta se fazia, foi autorizada pela Presidência da pro?
vincia, em virtude de requisição da maioria da Mesa paroçhial para garantir a ordem
publica, prevenindo distúrbios que, segundo constava, se premeditavam; e outrosim
que essa força não entrou no templo, nem intetveiu nps actO£ do prpeegjsQ éleitpral,
correndo este regular e livremepto; \ •
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Considerando quanto a eleição da parochia daSS. Trindade m
Que o facto de ser o numero dos votos apurados inferior ao dos que deviam resultar

das cédulas entregues, podendo ter procedido da circumstancia de não se achar com-
pleto em diversas cédulas o numero dos nomes que cada uma devia conter, o que
freqüentemente acontece, não é motivo suííiciente para annullar-se a eleição, quando
não occorrem outras circumstancias que revelem fraude; í

Considerando quanto á eleição da parochia de S. Domingos da Boa Vista:
Que o art. 16 das instrucções n.° 168 de 28 de junho de 1849 e o art. 90 das de

n.° 565 de 31 de dezembro de 1868, prevendo o caso de faltar por qualquer motivo 0
livro necessário para a eleição, que deve ser fornecido pela Câmara Municipal, deter-
minam que seja supprida esta falta por um livro especial aberto, numerado, rubricado
e encerrado pelo Presidente da Mesa parochial;—que, como consta da informação
oííicialmente prestada pelo Administrador do correio da capital do Pará e remettida
pelo Presidente da província, o livro que a Câmara Municipal devia fornecer para a
eleição de Vereadores, de que se trata, foi enviado ao referido Juiz de Paz por aquelle
correio no dia 10 de setembro, tendo-se concluído a eleição no dia 8 do mesmo mez;
e que portanto, não tendo aquelle livro chegado a tempo de servir para os actos da
eleição, procederam regularmente o Juiz de Paz e a Mesa recorrendo ao meio autori-
zado pelas citadas instrucções:

Ha por bem o mesmo Augusto Senhor mandar declarar que, nao procedendo as
razões allegadas na representação contra as eleições feitas nas referidas parochias da
Sé, da Santíssima Trindade e de S. Domingos da Boa Vista para Vereadores, devem ser
consideradas válidas.

O que communico a V. Ex. para seu conhecimento e para o fazer constar aos signa-
jarios da representação.

Deus guarde a V. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.—ir. Presidente da província
do Pará.
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2.8 Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 30 de setembro
de 1873.

Illm. e Exm. Sr.— Declaro a V. Ex., em resposta ao seu officio de 20 de junho ultimo,
acompanhado das cópias das actas concernentes ás eleições para Vereadores e Juizes
de Paz da parochia de Santa Thereza da Imperatriz, feitas em duplicata em setembro do
anno passado, que nem-umadellas é válida, porquanto em ambas houve vicios sub-
stanciaes na organização das respectivas Mesas, accrescendo que na que foi presidida pelo
3.° Juiz de Paz, Sancho Bandeira de Lima, observa-se grande excesso na somma dos votos
apurados, comparada com o numero de cédulas recebidas, e na outra, presidida pelo 4.°
Juiz de Paz, Antônio Fernandes de Magalhães Bastos, apenas compareceu um msigni-
iicantenumero de votantes.

Deus guarde a V. Ex. — João Alfredo Corrêa de Olivrira.— Sr. Presidente da província
dó Maranhão.

.aMPciVW

2.a Secção. —Ministério dos Negócios do Império. — Rio de Janeiro em o 1.° de oi-
tubrode1873.

íflm. e Exm. Sr. —Por officio n.• 16 de 21 de março ultimo communicou-me V. Ex.
que resolvera annullar, pelas razões exaradas na portaria annexaao mesmo officio, as
duas eleições feitas em setembro do anno passado para Vereadores e Juizes de paz na
freguezia de Missão Velha, sendo uma na matriz sob a presidência do supplente.de Juiz
de Paz, Antônio Baptista da Silva, e a outra na casa da Gamara Municipal presidida pelo,

.1;.° Juiz de Paz, João José de Oliveira Cavalcanti.
Vendo-se das actas respectivas que houve manifesta transgressão das prescnpçoes

legaes no processo da apuração das cédulas quer n'uma, quer n'outra eleição, por ser
impossível que em um só dia, observadas taes prescripções, se apurassem 2.222 cédulas,
como aconteceu na eleição da matriz, e 2.192 na da casa da Gamara, havendo mais para

¦¦¦.¦

m

... 

¦.. 
¦..



v xvx y ;v vvv'v . . x ,. ..x vvv;v,vv.. \
¦Vv' •'.• ..-.'•.,'"' v1 .

,'V .. ,-vt, . . ../¦ ,¦; x x. ¦ ¦ ¦ ¦-

.; '¦'¦ '¦"¦¦" ¦ "^v
¦ iv ¦¦••¦. .-¦¦'..: -....*.• ¦.'¦ v. ;.. ¦'..,..•...;,.¦;¦¦,,. ,. , •¦ .. -. ...... ,....., . ¦ : .;¦„......... ¦ ¦¦."„¦ ¦-,-, ... , -.-.. ..... ¦, - ¦ .....' y'y ,v'»yy vv.yv v y ¦'¦¦ )'y ?.x

'.."'.. >¦' ''"*''¦'¦',' V'',':,x x •¦. ' 
; ¦¦ "r-'y.':---:. i&A:''.¦¦.¦VV-'- - 

V ¦'''. Vx 
''x ¦ '"'V

, ¦

¦'¦ . '¦¦'¦ ¦¦ ¦'" .XV
¦ ; -Vv 

"x-x ¦¦".¦,.'¦., X'' .....

CxVVVx.
¦

invalidar a primeira a presidência illegal dos trabalhos eleitoraes por um supplente de,
Juiz de Paz ; declaro aV. Ex. em solução do sobredito officio que foi confirmadaa an-
nullação das referidas eleições, devendo-se proceder a outra na conformidade das dis-
posições em vigor.

Deus guarde a V. Ex.— João Alfredo Corrêa de Oliveira,—Sv. Presidente da provincia
do Ceará.

VVVV^cA^A^1

2.a Secção. —Ministério dos Negócios do Império. —Rio de Janeiro em o 1.° de oitu-
brode 1873.

v- ,

Illm. e Exm. Sr.— Com o officio de V. Ex. de 20 de junho ultimo foram presentes a
Sua Magestade o Imperador cópias das actas e diversos documentos concernentes ás
eleições municipaes, que em duplicata se fizeram na parochia do Senhor do Bomfim e
Bom Jesus de Chique Chique, em setembro do anno passado.

E o mesmo Augusto Senhor manda declarar a V.Ex. que das referidas eleições é válida
a que foi presidida pelo 3.° Juiz de Paz, Ignacio de Souza Nogueira, e nulla a que se fez
sob a presidência do cidadão João da Cruz Figueiredo, 6.° Juiz de Paz do districto de
Pedras:

1.° Porque o processo eleitoral correu regularmente sob a presidência daquelle
Juiz, visto estar ausente o mais votado e ter-se mudado o immediato a este ;

2.° Por não estar provada a allegação de haver-se preterido a formalidade de con-
vocação dos votantes, e não proceder a que se refere á não admissão de cidadãos
mandados incluir por acordam da relação, por isso que os votos destes não influiriam
no resultado da apuração;

3.° Porque na segunda das ditas eleições deram-se as seguintes faltas: incompeten-
cia do Juiz de Paz que a presidiu, por não pertencer ao districto da matriz; intervenção
do cidadão não qualificado José Martins Bastos nos trabalhos da Mesa; ausência de
cópia authentica da qualificação.

O que communico a Y. Ex. para os devidos effeitos.
Deus guarde a Y. Ex. — João Alfredo Corrêa de Oliveira. — Sr. Presidente da

provincia da Bahia.

m
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2.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 2 de oilubro
de 1873.

Illm. e Exm. Sr.—Em resposta ao officio de V. Ex. de 16 de abril ultimo, com o qualenviou-me cópia do acto pelo qual julgou nullos os-trabalhos da Junta de Qualificaçãoda parochia de Itapemerim, pela razão de terem sido presididos pelo 3.° Juiz de Paz'do
quadriennio corrente, quando a respectiva convocação fora feita pelo 1.° Juiz de Paz do
quadriennio findo, e designou o dia 1.° de junho para a reunião de nova Junta; declaro a
V. Ex. que fica approvada a sua referida deliberação por estar de accôrdo com a doutri-
nado aviso n.° 301 de 4 de setembro de 1857.

Deus guarde a V. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.Sr. Presidente da provinciado Espirito Santo.

2.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 3 de oilubrode 4873.

Illm. e Exm. Sr.—Foram presentes a Sua Magestade o Imperador, com o officio de
V. Ex. de 23 de julho ultimo, cópias das actas das eleições a que se procedeu na fregue-
zia de Santo Ângelo no dia 8 de junho do corrente anno para Vereadores da nova villa
do mesmo nome, creada pela lei provincial de 22 de março antecedente, e bem assim as
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da qualificação dos votantes da dita parochia do anno de Í8Í2, pela tíuffl se fez arespectiva chamada.
E o mesmo Augusto Senhor, considerando que essa qualificação, começada no dia 30de junho e terminada em 11 de agosto cio anno passado, nem-um effeito podia produzirem virtude da doutrina do aviso n.° i#2 de 10 de junho do mesmo anno, houve por bemdeclarar nulla a referida eleição.
O que communico a V. Ex. para os fins convenientes.
Deus Guarde á V. Ex.-Jotfo Alfredo Corrêa de Oliveira.-Sr. Presidente daprovin-cia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.

*>.

2/ Secção.— Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 3 de oitubro
de 1873.

Illm. e Exm. Sr.—Declaro a V. Ex. que não pode ser deferida a representação que lhe
dirigira o cidadão Joaquim Antônio dos Santos Souza contra a validade da eleição feita em
setembro do anno passado para Vereadores e Juizes de Paz na freguezia e villa do Arraial
Queimado, visto que nao se acha provada, como essa Presidência informou era oíficio
de 19 de abril ultimo, funclando-se nos documentos que remetteu, a allegaçâode ter sido
arrancado do interior da matriz oito dias antes da eleição, apparecendo dilacerado e com
falta de nomes, o edital de convocação dos votantes pelo qual se fizeram as chamadas.

O que lhe communico para seu conhecimento edevidos effeitos.
Deus guarde a V. Ex.—Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr. Presidente da provínciado Paraná.

2.a Seecão.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 3 de oitubro
de 1873. 

"

Illm. eExm. Sr.—Em resposta ao officio de 24 de janeiro do corrente anno, ao qual
acompanharam copias das actas das eleições que para Vereadores e Juizes de Paz se fize-
ram em duplicata, uma presidida pelo 3.° Juiz de Paz, Antônio Valentim de Moura, na ilha
do Ouro, e outra pelo 2.°, José Ignacio do Couto, na capella de Nossa Senhora da Conceição
do Porto da Folha; declaro a V. Ex. que a circumstancia de haver sido feita a segunda
das referidas eleições na mencionada capella, quando a matriz da freguezia já funccio-
nava, havia algum tempo, na mesma ilha, é sufíiciente paraannulhl-a, como dispõem
os avisos n.0s 249 de 25 de agosto de 1858 e 65 de 8 de fevereiro de 1865, devendo
subsistir a primeira, em cujo processo nem-uma preterição de formalidade se deu.

Deus guarde a V. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sv. Presidente dapro-
vincia de Sergipe.

2.* Secção.—Ministério dos Negócios do. Império.—Rio de Janeiro em 3 de oitubro
de-1873.

Illm. e Exm. Sr.—Foi approvado o acto pelo qual essa Presidência annullou a eleição
feita em setembro do anno passado para Vereadores e Juizes de Paz na villa de Macau,
fundando-se na razão de achar-se falsificado com emendas e raspaduras o livro da
qualificação de votantes, que serviu para a mesma eleição, e além disto por não còmbi-
narem os nomes nelle relacionados com os da cópia authenüca remettida á Presiden-
cia da província, como se verificou no exame judicial a que foi submettido o referido
livro.

#0 que declaro a V. Ex. em resposta ao seu officio n.° 12 de 24 de dezembro do refe-
rido anno.
fit)eus guarde a V. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sw Presidente da província,do Rio Grande do Norte,
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2.» Secção.-Ministério dos Negócios do Império.— Rio de Janeiro em 4 de oi-

tubro de 4873.
W Illm. eÉxm. Sr.-Em resposta ao oliicio queV. Ex. me dirigiu com a data do

15 de ianeiro ultimo, enviando-me conjünctamente, por cópia, o acto pelo qual an-
hullara as eleições para Vereadores e Juizes de Paz a que s^Proce^uvernMeÍe'",^
do" anno findo, ná parochia de Guarapary,. sob a presidência do "cidadão Manoel da
Silva Simões, fundando-se na incompetência deste por", haver perdido o cargo^ de
Juiz de Paz em razão de o-ter renunciado perante oi Gamara Municipal, devendo sub-
sistir as outras eleições quena mesma oceasião foram regularmente leitas sopa
presidência do 4 .• Juiz de Paz, Domingos da Silva Lima; declaro a V. Ex. que iica
apprôvado o seu mencionado acto.

Deus guarde a Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente da provincia
do Espirito Santo.

: >

2.» Secção—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 8 de oi-
tubro de 4873.

Illm. eExm. Sr.—Transmittiu-me o Ministério dos Negócios da Justiça, em 29 do
mez findo, o officio que V. Ex. lhe dirigira com a data de 4 de agosto antecedente,
por versar sobre assumpto da competência do que está a meu cargo. > .* Acompanhou a este officio á consulta que fez aj. Ex. o Presidente da Câmara Muni-
cipal do termo da Independência sobre as seguintes questões:

J.aSio eleitor pronunciado em crime commum, estando devidamente afiançado,
üóde fazer parte do Conselho Municipal de recurso; - ; V ;¦ , .

P Si o cidadão pronunciado antes da eleição, sendo eleito \ereador, iica intn-
bido de prestar juramento e exercer as respectivas funcções.

Resolvendo-as, houve por bem Sua* Magestade o Imperador mandar declarar: quanto
á 4." questão, queá vista da disposição do art. 29 da lei n.° 2033 de 20 de setembro
de 4871, segundo a qual a pronuncia suspende o exercicio das funcções publicas, e
fora de duvida que o eleitor pronunciado não pode fazer parte do referido Conselho;
quanto á2.a, que, nos termos do mesmo artigo, podendo ser eleito Vereador o cidadão
pronunciado, nada ha que obste a que se lhe defira o respectivo juramento, visto ser
este uma solennidade que não importa o immediato exercicio.

Deus guarde a V. Ex.—Mo. Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente cia pro-
vincia do Piauhy. í

* 2.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 8 de
oitubro de 4 873.

Illm. e Exm. Sr.—Tendo o Governo Imperial tomado em consideração a repre-
sentação, que a V. Ex. dirigiu a Câmara Municipal da villa de Santo Antônio da
Patrulha e que V. Ex. me transmittiu com o seu officio de 12 de agosto ultimo, ex-
pondo as irregularidades praticadas no processo das eleições que para Vereadores
e Juizes de Paz se fizeram em setemtro do anno passado nas parochias de S. Fran-
cisco de Paula de Cima da Serra, e de S. Paulo da Lagoa Vermelha, resolveu o mesmo
Governo declarar nullas estas eleições por constar das próprias actas:

Quena l.a das ditas eleições, contra a disposição do art. 112 da lei de 19 de
agosto de 1846, foram convocados, e organizaram a Mesa parochial, os oito cidadãos
immediatos ao Juiz de Paz mais votado, em vez dos eleitores e supplentes da le-
gislatura finda pela dissolução da Câmara dos Deputados;

Que na 2.a também organizou-se a Mesa parochial com infracção das disposições
dos arts. 8.° e 9.° do Decreto n.° 1812 de 23 de agosto de 1856, visto que, tendo com-
parecido unicamente tres supplentes de eleitores, os dois menos votados elegeram
os dois membros da 1.a turma, e estes nomearam os dois da 2.% acerescendo que,
contra a expressa disposição do art. 48 da lei de 1846 citada, realizou-se a 3/ eha-
mada dos votantes no mesmo dia em que se procedera á á.a

O que declaro aV. Ex. para os fins convenientes e em solução do seu dito officio.
* Deus guarde a V. Ex.— João Alfredo Corrêa deOliveira.— Sr* Presidente dá pro-*
viüiOia 4eS. Pedro do Rio Grande do Sul.
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i.1 Secção.—Ministério dos Negócios do Império.— Rio de Janeiro em 8 de oi*
tubro de 1873. y

Illm e Exm Sr.—Com o officio de V. Ex. do 1.° de janeiro do corrente anno
fnram óresentes a Sua Magestade o Imperador cópias das actas das eleições que,
Mia Vereadores e Juizes de Paz da parochia de Campo Largo, se fizeram em setembro
Sn anno Dassado Sob a presidência, uma do 1." Juiz de Paz, Benjamim Américo de
Souza Rabello, na casa da Câmara, e outra do 4." Juiz, Joaquim Alves de Souza, na
igreja matriz. ., ,

É o mesmo Augusto Senhor, considerando: #
Ouanto á primeira destas eleições, que além de outras irregularidades verifica-se a

de ter-se lavrado uma só acta de todo o processo eleitoral desde a organização da Mesa
ató á terminação da 3.' chamada, irregularidade* substancial á vista das disposições
dos arts 43 e 49 da lei de 19 de agosto de 1846;

Ouanto á se-unda eleição, que presidiu-a Juiz de Paz incompetente; que houve alem
distomanifesta p!eS trabalhos, visto declarar-se que em um só dia se fize-
rim^SchamXs de 4.060 votantes, lavraram-se as respectivas actas e orgam-
ÍSEse o rofdS cidadãos que faltaram á 4. >'chamada para por ele se fazerem as
omras • e finalmente qüe serviu na eleição uma cópia da qualificação que havia sido
affixadàna porta da matriz sem estarcompetentemente autlienticada: yyy

Houve por bem mandar declarar nullas ambas as referidas eleições.
O oue communico a V. Ex. para os devidos effeitos, recommendando-lhe que

rnmnrp verificar si a freguezia de que se trata contém effectivamente maioria devo-
tis ImVeÍÍ% a\odoo0municipio? a fim de resolver V Ex 

g^MMKde conformidade com a disposição do aviso n.° 62 de 24 de fevereiro de 4853 e
outros.

Deus guarde a V. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.- Sr. Presidente da pro-
vincia da Bahia.

*. "v..
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2.' secção.-Ministério dos Negócios do Imperio.-Rio de Janeiro em 8 de oitubro
deT873.

Illm e Exm. Sr.-Com o officio de V. Ex. de 43 de agosto ultimo foram presentes
a SuaMàeeStícleoImperador cópias das actas das eleições que em duplicata se fizeram
SípLSa tóíiíffi. nessa |rpvinçia; e o MÉ^gjSP h0UVe P°F hm
manii-vr dprlarar nullas ambas estas eleições pelas seguintes razoes.

OuíntoáSê fSi presidida pelo 4.» Juiz de Paz, Luiz Coelho de Souza Miranda: 4.'por
terKWSe ;aProrgani^aPção da Mesa. um mm^^^R$g£
eleitor fallecido, contra a expressa disposição do l&fo|W^§J||S%SIÍ&
2 •' nor ser muito inferior á metade do numero dos cidadãos qualinçados na parocnia o
dosPv°otSs cP concorreram á eleição, ?p^ê|.|pao^d|d||r ^influir
para a nullidade da eleição, segundo a doutrina do aviso n. 435 de 2b de setemoro.
dG 

Slo á outra eleição, presidida pelo 2.» Juiz de Paz, Cyriaco de Araújo Mattos, pela
ma^slíiSc°ompeSdLtepara
sido iniciados soh a presidência de 4.» Juiz de Paz e nem-um motivo realoccorrera que
pudesse justificar tal procedimento, m :

O que communico a V.Ex. para os devidos effeitos. y
Á ^

do Maranhão. 'A' MP: .
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2.* Secção.-Ministerio dos Negócios do Imperio.-Rio de Janeiro era 9 de oitubro
de 1873.
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Illm. e Exm. Sr.-Foipresente ao Governo Imperial-com o officio dessa Presidência
. n.° 993 de 22 do mez findou representação do cidadão Antero Ferreira d Ávila contra a

validade do processo eleitoral effectuadoem 7 de setembro do anno passado na freguezia

; yy-!;
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:W: do Santa iBarbara da Encruzilhada na parte relativa á eleição para Juizes de Paz do l.6
districto desta freguezia.

E porque, como V. Ex, informa e consta effectivarnente da acta respectiva, foram
recolhidas na urna e apuradas sete cédulas, além do numero correspondente ao dos vo-.
tantes daquelle districto que compareceram, e está verificado, pela comparação dos
votos que obtiveram os candidatos, que o referido excesso no numero das cédulas podia
influir essencialmente no resultado da eleição; declaro a V. Ex., para os íins conve-
nientes, que foi resolvida a annullação cia mesma eleição.

Deus guarde á V. Ex.— João Alfredo Corrêa ãe Oliveira:—-Sr.' Presidente da proviqcia
de S. Pedro do Rio Grande do Sul.

cA-/V\^vfWV>
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2.a Secção.—Ministério dos Negócios, do Império. —Rio de Janeiro em 11 de oitubro
de 4873.-'

Illm. e Exm, Sr.—Accuso o recebimento do oííicio datado de 2 de agosto ultimo em
que V. Ex. presta as informações exigidas sobre a representação feita por Francisco
Caetano da Silva Brandão contra a validade da eleição de Vereadores e Juizes de Paz a qiíese procedeu em setembro do anno findo «na freguezia de Jequiry, do município da
Ponte Nova.

Em resposta declaro a V. Ex. que o Governo Imperial resolveu annullar a referida
eleição por constarem das respectivas actas as seguintes irregularidades substanciaes:

-Ai* Ter a Mesa parochial tomado em separado muitos votos e inutilizado cédulas
sem dar, como lhe cumpria, a razão deste procedimento;2.a Não combinar a somm.a dos votos apurados„com a que devia produzir o numero
de cédulas recebidas, verificando-se a falta de 341 votos na eleição de Vereadores, e o
excesso de 146 nade Juizes de Paz do districto da freguezia. . *

Deus guarde a V. Ex.— João Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente dá provínciade Minas Geraes.

e/V^A^Ü^W7^
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2. V Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 13 de oitubro
de 1873. •

Illm. e" Exm. Sr.—Com o oíficio de V. Ex. de 11 de janeiro ultimo foram presentesa Sua Magestade o Imperador as actas e os documentos, relativos ás eleições duplicadas
a que se procedeu para Vereadores e Juizes de Paz em setembro do anno findo, na pa-rochia de S. Francisco das Chagas da villa da Barra do Rio Grande, tendo sido presididas,uma pelo 2.° Juiz de Paz, capitão Francisco Antônio Barhoza, e a outra pelo 2.° Juiz do
districto do Brejo Grande do municipio de Campo Largo, Manoel Rodrigues da Silveira.

E o mesmo Augusto Senhor houve por bem mandar declarar nullas ambas estas
eleições pelas seguintes razões:

Quanto á primeira: "* 1.R Porque o Escrivão do Juiz de Paz, Francisco Rodrigues Porto, eleito membro da
Mesa parochial, não foi substituido pelo modo determinado no art. 30 da lei de 19 de
agosto de 1846 e nos avisos n.° 83 de 28 de abril de 1847 § 24 e n.° 437 de 31 de dezembro
de 1856; O

2.a Porque a confusão e as incoherencias que se notam nas actas, quanto á narraçãodos factos e ás datas, as tornam indignas de fé ;
3.* Porque é evidentemente impossível que, como se declara, se procedesse, em umsó dia, áapuração de2.240 cédulas para Vereadores e Juizes de Paz, lavrando-se alémdisto as respectivas actas.
Quanto ásegunda:
l.a Porque incompetentemente a presidiu um Juiz de Paz de districto diverso, nãotendo sido chamados os do próprio districto, nem, na falta destes, os de outros maisvizinhos; -

V,
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2.* Porque a Mesa foi irregularmente organizada, infringindo-se a disposição do art,
16 das instrucções de 31 de dezembro de 1868;

3.a Finalmente porque não se achava devidamente authenticada a cópia da qualifl-
cação pela qual se fez a chamada.

Oquecoininunico a V. Ex. para os devidos eífeitos. ;
Deus guarde a V, Ex.—Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr Presidente da província

da Bahia,

o^/V^VW^

* 2/ Secção.—Ministério dos Negócios do Império.— Rio de Janeiro em 14 de oitubro
de4873.

Illm. e Exm. Sr. —Em officios n.os lOell de 17 de março ultimo communicou-me
V.Ex. *

1.° Ter provisoriamente deelaradotiullasas eleições que se effectuaram em setembro
do anno passado para Vereadores e Juizes de Paz nas freguezias e villas da Telha e Viçosa
soba presidência dos Juizes de Paz mais votados, pela razão, além de outras, de se ha-
verem realizado estas eleições em casa particular sem justificação de motivos legaes que
autorizassem tal procedimento.2.° Ter porém julgado válidas as outras eleições que na mesma oecasião se fizeram,
correndo com regularidade o seu processo, nas matrizes das ditas freguezias, e foram
presididas na da Telha pelo 2.° Juiz dePaz,Clementmo Cavalcanti, e nada Viçosa pelo 4.°,
Raimundo Benicioda Silveira, visto que se não achavam presentes os mais votados.

O Governo Imperial approvou estes actos de V. Ex. pelas procedentes razoes em
que se fundaram .

O que lhe communico em resposta aos sobreditos officios.
Deus guarde a V. Ex.— Mo Alfredo Corrêa de Olheira:— Sr,1 Presidente da província

do Ceará,

2.* Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 18 de
oitubro de 1873.

^ , Illm. e Exm. Sr.—Com o officio de 7 de março ultimo transmittiu-me o ante-
cessor de V. Ex. as actas e outros papeis, concernentes ás eleições de Vereadores
e Juizes de Paz, effectuadas em setembro do anno passado nas parochias que
constituem o termo de Valença, e bem assim cópia da portaria de 21 de dezembro do
mesmo anno, pela qual determinou á Câmara Municipal respectiva que expedisse
diplomas aos cidadãos eleitos, sem excepção do Vereador José Gonçalves de Moraes,
visto que, em virtude das disposições dos arts. 58 do Cod. Pen. e 29 da lei n. 203o
de 20 de setembro de 1871, foi este cidadão legitimamente eleito, nao obstante a cir-
cumstanciade achar-se então condemnado na pena de suspensão do cargo de Juizde l az.

Declaro a V. Ex., em resposta ao citado officio, que o Governo Imperial appro-
vou a referida decisão por seus fundamentos.

( Deus guarde a V. Ex. — João Alfredo Corrêa de Oliveira.— Sr. Presidente da
província do Rio de Janeiro.
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2.'Secção. —Ministério dos Negócios do Império.-Rio de Janeiro em 17 de
oitubro de 1873.
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Illm. e Exm. Sr. —Foram presentes a Sua Magestade o Imperador o officio
dessa Presidência de 10 de janeiro ultimo* ao qual acompanharam as actas das
duas eleições para Vereadores e Juizes de Paz, effectuadas em setembro do anno
oassado. 'na ír^iia/ia da Panarv. e nresididas. uma nelo 1.° e a outra pelo 2.° Juiz
de Paz, bem como um protesto em que os membros da Mesa desta ultima eleição

-a*.
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ÜÉfl clandestinidade daquella, e também a portaria pela qual essa Presidência
fuK provisoriamente nulla a 4.» e regular a 2/

prove a sdlégação feita contra a realidade da eleição presidida pelo Juiz de Paz mais
VOl|-°Oue' 

quanto á outra eleição, além das irregularidades que se^enconlramuas

Uni"dft ÍMo^Saí^tófaiídfpii votado em í ;Jogar, 
achando-se

^ Sma oecasião o mais votado na presidência de actos eleitpraes;: . _
y Houv^porbenTi mandar declarar nulla a 2.* das referidas eleições, devendo pre-
^0 mie communico a v. Ex. para sua intelligencia e devidos effeitos. /
y Deus guarde a V. Ex. - João Alfredo Corrêa de Oliveira. - Sr. Presidente da pro-
vincia do Rio Grande do Norte.

fe S.^Secção.-Ministério dos Negócios do Imperio.-Rio de-Janeiro em 18 de
oitubro de 1873 >

m « wvm ^ —T pvpí á Aueusla Presença de Sua Mageslade o Imperador, com
o offlSô 5eTkfd7K ^SÍ^iltSo, a representaclo documentada docoro-

aC(Edclo^Sda 
queSielhante preterição aífectou não só a eleição desse

disfriefucomo f de todaVrochia, tanto para Vereadores como para Juize^ de Paz

bem o mesmo Augusto Senhor mandar annullar a dita eleição.
O que communico a V. Ex. para os fins convenientes. t|

"Deus guarde aV. Ex. - João Alfredo Corrêa de Oliveira. -Sr. Presidente da

provincia de S.Pedro do Rio Grande do Sul. .,;; — •';

^VVVW^"

2.* Secção.-Ministério dos Negócios do Imperio.-Rio de Janeiro em 20 de
oitubro de 4873. 4I flrfll*!;!!

. illm e Exm. Sr. - Foram presentes a Sua Magestade o Imperador o uffiçio dessa
PrSencia datado de 18 de março ultimo, ao qual acompanharam cópias das actas
KSíão feita em setembro do anno passado, para Vereadores e Juizes de Paz na
da eleição íeildeilJ sciciuutu^ £ TtQmw ^a munimnin Ha v a dft ItalíQ-

¦ 
'•>

taçâo que contra a mesma
,0SE 

o* melmo Au^stoSior, considerando que, além das irregularidades mencio-
nadas na dita representação, encontra-se a de não combinar o numero dos cidadãos
Qualificados com a somma dos que, segundo as actas, votaram e dos que nao com-
nareceram vèrificando-se a falta de 38 cédulas que deviam ter sido recebidas,: e
Fia apuração poderia alterar profundamente o resultado da votação ; houve por bem
mandar declarar a V. Ex. que não deve prevalecer a retenda eleição. í

O que lhe communico para sua intelligencia e devidos eíYeilos. ;.;
Deus guarde a V. Ex. — Manoel Antônio Duarte âe Azevedo. — Sr. Presidente

da provincia do Rio de Janeiro. J; . r ..,''
.^v^c/V7^^'
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i ^rrSecçao^Mraisferio-dos- Negócios-do Império,— ÍUo de Janeiro em 22 de oi-
tubrode 4873.

... ¦•¦; m ..,

- Illm. e Exm. Sr. —Sobre as duas eleições feitas em setembro do annó passado,
para Vereadores e Juizes de Paz na freguezia de S. Miguel, e ás quaes se referem
o officio dessa Presidência n.°120 de 11 de dezembro do mesmo anno, e documen-
tosannexos, o Governo Imperial, considerando .. .

Que foi regular o processo da que se eífectuou no ciorpo da igreja matriz
sob a presidência do Juiz de Paz mais votado, Manoel de Souza Bittencourt, e que yen-
fica-se, quanto á outra a que simultaneamente se procedeu no corisistorro da
mesma igreja, ter sido presidida por Juiz de Paz incompetente (o 2.° de ireguezia
diversa), achando-se o legitimo na presidência da Mesa parochial, que organizara:

Resolveu declarar nulla esta ultima eleição, devendo prevalecer a primeira.
O que communico a V. Ex. em resposta ao sobredito offlcio.
Deus guarde a V. Ex. —Manoel Antônio Duarte de Azevedo.—Sr. Presidente da

província das Alagoas.
t 

.
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2/ Secção.—Ministério dos Negócios do Império.— Rio de Janeiro em 24 de oitubro
de 1873.

•» *
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Illm. e Exm. Sr.—Sobre as eleições efTectuadas, em setembro do anno passado,
para Vereadores e Juizes de Paz na freguezia de Grão Mogol e em dezembro do mesmo
anno para Juizes de Paz na freguezia de S. Gonçalo da Campanha, ás quaes se
referem os offlcios dessa Presidência de 6 e 14 de fevereiro do corrente anno e
documentos annexos, tenho de declarar aJ.El: .

Ouanio á l.*das ditas eleições, que o facto de haver presidido a Mesa parochial
o 1.° Juiz de Paz do districto de Sant' Anna de Guruluba, o mais vizinho, apesar
de ter comparecido na matriz e votado o 4.° Juiz de Paz do 1.° districto, ao qual allude a
representação do cidadão Ladisláu da Silva Mello, nao prejudica a eleição, á vista
da disposição do art. 12 das instrucções de 31 de dezenibro de 1868, tendo-se em
consideração a declaração, que fizera o dito 4.' Juiz de Paz, de nao poder assumir
a presidência dos trabalhos eleitoraes por incomrnodo physico.

Quanto á eleição da 2.' das referidas íreguezias, que nao pôde ella subsistir,
porquanto *0 

anizada a Mesa parochiai pelos eleitores e suppl.entes da legislatura
finda com a dissolução da Câmara dos Deputados, quando, iniciado o período da
actual legislatura no dia 4." de dezembro do anno passado, marcado para esta eleição,
aos immediatos do Juiz de Paz mais votado compelia aquella attnbuiçao, como é ex-
presso no art. 2.' do decreto n.° 1812 de 23 de agosto de 1 856 ;

2.° Não foram desde logo substituídos, mas so no dia seguinte, os dois mesanos,
da 1.» turma que achavam-se ausentes e fora da Ppvoação, intringindo-se^assim as
disposições do art. 14 da lei de 49 de agosto de 1846 e 15 do citado decreto, ex-
plicadas no aviso n.°119 de 31 de março de 4874, em virtude das quaes os membros
das Juntas e Mesas parochiaes devem tomar assento ímmediatamente depois de

- Cumpre portanto que se proceda a nova eleição de Juizes de Paz na freguezia
de S. Gonçalo da Campanha. -

Deus guarde a V. Ex.—Manoel Antônio Duarte de Asevedo.Sv. Presidente da pro«
vincia de Minas Geraes.

.i/vvv^jw^ im

; 2,* Secção.-.Ministério dos Negócios do Imperio.-Rio de Janeiro em 27 de oi-
tubro de 1873, ^ÊM^^^ ^^^t^^WM :RiSI

Illm. e Exm. Sr.—Aliegandorse em um protesto, exaradona acta final da eleição a que
se procedeu para Juizes de Paz na freguezia do Inficionado em julho do corrente anno,
que a Mesa parochial fora illegalmente organizada, visto que as cédulas entregues
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pelos dois eleitores, que compareceram, continuam apenas o nome^umddadi^,
SWpi mmm do decreto n.° 1812 de 23 de agosk) de 1856,e constando
éftectivámente da acta ^
pPiSstf 4„*___*-í____eleição ^'^T^f^^^^^^^S^W

Fica assim respondido o oficio de V. Es. de 10 do corrente mez sob n.» 92.
Deusguarde a''V. M.-Manoél Antônio Duarte de Azevedo.—St. Presidente da pro-

viiicia de Minas Geraes.
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2/ Secção.-Ministério dos Negócios do Império.-Rio de Janeiroem 27 de oi-
tubrode4873.

Íllm e Exm. Sr.—Accuso o recebimento do oíTicio de 3 do corrente, no qual1 com-
munica V. Ex. ter na mesma data declarado nullos os trabalhos da qualificação
de votantes feita na parochia de Uruguayana, pela irregularidade, que se praticou,
de serem convocados ede tomarem parte na organização da Junta os eleitores e sup-
pientes ainda não âpprovados pela Câmara dos Deputados. ; .

Em resposta declaro que o Governo Imperial approvou o mencionado acto de
V. Ex. / • . . . „"-' ' '* '¦¦•»¦•

Deus guarde a Y. Ex.—Manoel Antônio Duarte de Azevedo.Sr. Presidente da pro-
vincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.

2.a'.Secção.- Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 27 de oitubro
de 1873. * .

íllm. e Exm. Sr.—Vendo-se das actas e outros documentos que acompanharam o
officio dessa Presidência, n.° 41, de 20 de dezembro do anno passado, relativamente
ás duas eleições effectuadas em setembro para Vereadores e Juizes de Paz, na treguezia
dePáu dos Ferros: ¦ :¦¦' . . ,

4.° Que correra regularmente o processo da eleição feita na igreja matriz, sob a
presidência do 3.'« Juiz de Paz, Galdino Procopio do Rego, na falta do mais votado e do
seu immediato _. . .'- -

,2.° Que sem motivo legal provado fez-se na casa da Câmara Municipal a outra
eleição, á qual presidiu o 1.ü Juiz de Paz^Xilderico José Fernandes: »

Resolveu o Governo Imperial approvar o acto pelo qual essa Presidência annuilpu
a 2.* destas eleições, devendo prevalecer a l.a : y--':':'- ^': :r'-
* O que declaro a V. Ex. para seu conhecimento e em resposta ao mencionado oíTipio.

Deus guarde a V. Ex. —Manoel Antônio Duarte de Azevedo.*-Sr. Presidente 4a
província do Rio Grande do Norte.
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1* Secção^Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 28 de oitubro
de 1873.• ¦' >':? ¦ :¦.¦¦'¦¦,,;'¦¦¦. ..'-v' yyr*J ¦ ¦ "--.ü ,yay. J.>, y. .'¦.¦¦¦. .¦^¦•.¦- •\i,;- '.:"¦¦ r^;' ,;/ - ¦• . ; ' - ksi

íllm." e Exm. Sr.—Foi presente à Sua Magestade o Imperador o officio dessa Presi-
dencia dê *3 de fevereiro ultimo, acompanhado das actas das eleições effectuadas em
setembro do anno passado para Vereadores e Juizes de Paz. nas freguézias do Rosário
do Rio-acima, Diamantino, Chapada, SanfAnna do Paranahyba e Corumbá, e das porta-
rias pelas quaes resolveu a mesma Presidência annullar provisoriamenle estas eleições,
declarando válidas as que se fizeram nas freguézias da capital, Pedro li;- Livramento,
Guiêv Santo Antônio e Brotas. i?y'% 

É o mesmo Augusto Senhor ha por bem mandar declarar: ^f/mrr v
4 / Que, não se tendo apresentado reclamação ou protesto contra a validadoi das

eleições das mencionadas freguézias do Piamantinoi Chapada^ SanCApna dQ Paranahyb^
-'";'¦ ,1 . v ¦ "¦''•'¦ . ¦¦.¦¦¦. , : - ¦¦ .*;. . , .. _^ ;-, :'-.^iv ¦•
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i Forutíibá enãò sendo substanciaes por suanatureza as irregularidades notadas quanto
^m»Sèssò Mo ha fundamento procedente para a sua annullaçaoí, ;,;«..,;!a0|-OifeSapprovado porém o.acto da annullação provisoria^a.eleiçaqdalre-
«uoria to RosaSodo Rio-acima, porque entre as diversas irregularidades reteridas^os
íS.Sr Ktos nas actas respectivas, verifica-se a da illegal organização da Mesa
SSSSfcíle^ão lerem sido sorteados na formadaM os quatro cidadãos
SSe axompuzeram, e cuja votação empatara coro a que obtiveram outros quatro,
qU^auTcorSmunico aV. Ex.>ra seu conhecimento e devidos effeitos. : s

Deus guarde a V. Ex.- Manoel Antônio Duarte de Azecedo.-Sv. Presidente da

província de Mato Grosso.
¦ ,\ • -: ¦¦ y ' ' xx "í ¦¦" ' 

.

''¦XX ¦ Xy '¦ 
-XyXi '¦ 

XX 
' X ,.;-!.- :¦ ... -A ' V ¦ ¦ ' y- \ X} .', ('':/ .:'• XX A AÍ;Á X XX. i A 

' '

1 
'¦ ' "'¦ - "' y : -s a.-. A :¦'.'' ¦ Xi A: A •-. * 

', 
X ;, • y f .v

de 1879- "''*" '"""""

¦yXx. .A.'.. X:XXVx A
¦

. 
¦

•'' §?:

K
'' 'V.' 

,¦ 
'': 

-'¦'

. 
¦:

A..A'A• ::\rx-'.. ¦*)

¦a''a'^':a

A "' x-V

íegiiezia
__ __ . i^>»»7»>' tx 

"~y ~~-yy <. i.- -. . ..y -xxyixy-xyiy y .v ¦, A.AA/jtA-AA

'°WXuê Saif^i?regularidades na eleição feita no corpo da igreja matriz sob a
¦'a M^MwvifJPaV mais votado, Antônio Fe ippe da Silva Cardoso a aa

^VtS ÈM aeha p ovtóa à c rcumslancia Se estar em ruina^q corpo da dita
ma?liQfqual íad&í pa?J justificar a outra eleição que se d,z feita na sacr.süa

proVincia da Ceará.
.'?

WWVM tSM^PijW^

\ Ü Secção-Ministerio dos Negócios do Império.- Ria de Janeiro em 6;de novembro

de um. ¦ ~' •
AA^Ai-iAp* bxi^ Wirii«(prin dos Negócios da Justiça foi transmittidjo ao do

>SfSRteííí£Idade 
f ippIi^giiiSM no cargo paraduefóra« Si podia pôr-se em tolda í^MM^^^^m Municipal deferido

eleito, pela circumstancia de nao be.ter^«°dati" fJ^^Sgridíi 
™a 

niifi* de-4to»iino_i fw-,
juramento como cidadão abalizado, Sntlf essSmara e abi regiâtrado, sendo o

cidadão de quem se trata, mas daXamara J^f ftSSdão, não obstante esta
feridasolertinidade, e também aojaçto de» 

2^gSsedeeleitor,easfuneçõesílalta, «*ercido os cargos de Vereador JW^°°'S JUSS™ « y . Ex. qúe, segundo a
xX-~ i„.;*' IfWrYij/tno nnmn ftllhfitllUtO legaL manq« Ueuwiíl .«. $.• -xx!x^M:yX^^mv^hXa:
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pura poder continuar a exercer qualquer direitos políticos, pr^EWJh^ra rtfeíidft $0*emnidade da prestação do juramento exigido por lei, como çpndiçfto da B*tttralj^iiç4Q>
o qjial lhe devera ser deferido p^r V Ix. nos termos do art. 6.° dó decreto iu? lÀp de
i% de julho de íítfl.

$ que eor^
cicio das (tàueçaes do cargo dejiíi?; díí#áz que o dito cidadão occupa atè que presteo devido juramento co^^ ^^^^^^^ ;

Deus guarde a V. Ex. — Manoel Antônio Duarte de Azevedo .—Sr. Presidente da
provincia do Rio de Janeiro.
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: 2.a Seccao.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 6 de novembro
de 1873. 

*:, '¦•";.. 
,„ %\ ¦;-¦ & ;,7 7,í;,!!u . ri^i-nrrfi!

i-Pvi,

Illm. eExm. Sr.—Accusando o recebimento do oiíicio dessa Presidência de 27 de
agosto do armo passado e do$ papeis que o acompanharam, communico aT. J&. queo Governo Imperial approvou a deliberação da mesma Presidência, declarando $erirregular o acto pelo qual a Câmara, Municipal dessa capital deferiu jurameqto a dois
cidadãos, quevtendo recusado prestal-o durante o quadriennio para o qualíoraiB çsiièítQÃ»
apresentaram-se para esse fim posteriormente, em razão de deverem continuar a servir
os juizes desse quadriennio por ter sido annúlladaa novaeleiçap.

; Jfteusguarde a VEx.-rManoel Antônio< Duarte de Azevedo.^Sr. Presidente da pro-vincia de Mato .Grosso.
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l1Secção. — Ministério dos Negócios do Império.— Rio de Janeiro era 7 de novembro
de1873. • * ;7

• ¦• z 
¦' ';

,v ' ¦ .••'• • • V: f : ¦¦¦

IlUn. e Um- Sr.—O Governo imperial resolveu annullar a eleição a que se procedeu,em setembro do anno passado, para Vereadorese Juizes de Paz na matri? da ilegyi^ja
de Itapèüninga, sob a presidência do 1.° Juiz de Paz, Ludovico Antônio Homemdfe Gtfes,
devendo prevalecer a que effeçtüou-se sob a presidência do 3.d Juiz de Paz de SarapUliy,
Antônio de Almeida Paes, visto que d'a$ actas e documentos que acompanharam o offictpdessa Presidência, n.g 43vde 10 de junho ultimo consta:

1,° Que na eleição presidida pelo dito 1.° Juiz de Paz, Ludovico Antônio Homem de
Soes, ie^se Ulegateente a qhaíMda dos votantes pela qualificação do anna de 1867,havendo outra relativa ao anno de 187*, regularmente concluida;

2.° Que, Quanto á outra eleição, não pode prevalecer a arguição feita contra a Vatl^
dade da qpalificação de 1870, pela qual se procedeu á chamada dos votantes* pãos 0 porser infundada, como porque à mesma qualificação fôraimpíicitamente julgada legM^
pelo Senado e pela Gamara dos Deputados quando reconheceram QÂpoderesdosiçilitt^re^
e^peeiae^ e geraes originada de eleições feitas por essa qualificação; mm deve çcflsi-derar-se mwi> mfí®0$M $3m $» ?w ftue presidiu esta eleição, vi$tQ que pem-wmdos da ireguezia se prestou a assumir a Dresidençia da Mesa paro^hiaU bypothese«om-
prehendida np, art. %£ das iostrucções de 31 de dezembro de 1868. m

Qq^m declaro a Y. Sx\ mm os devidos efeitos e em respeita ao m^cionaáp ofRqip. *
Beus guarde zi$;0è0^

província deS. P#ulo.

*jw?&^^(tyw

ai

zi.^Secçãü.-^uisierio dos N^aeios: do toperm^Rio de Janeiro em 8 deBèveiolMíò
;'5:;v':.'7*' :¦;.• .'..;.. z-.',.s:. .--. -,>^.. 'í^« ¦-. : .. •', .í^,,..... ... ,„ ~-j ;,•».., ¦;^<pfi>~J,-£níi0p% --'.W

íllíg. e Mim. Sr.—Mm resposta ao offleia dessa Presicteieia de26 d^f^^i&ii^iõa-
£ em additóiYíento ao aviso de 21 de dezembro do anno passado* pêlo qual M áanuk
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Istúmoléimo eifcctuMaetn 7 de seleinteo 4o «nesmo anno «afreguezia de Iguassú, do»n«n»c!PJo.de^
no resultado da apuração geral da eleição feita para Vereadores a eliminação dos votosdf dita treguezia, eu wnicipip; para o que expedirá V. Ex. as neeessaripordeus.

. Deus-guarde a V. Ex.—Umoel Antônio Duarte WAzevedoAíSr". Presidente dá oro-'vtncià do Paraná.;,. :.,->.'¦. .,,r, > #¦¦¦ % -s*$&*¦- > 7 'r-v

,':::-

<

:':}'.¦ :. ,'';'.\v ..:.v.!,",<v::-.a ,.
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Wv^s/"1"'' :.>¦¦¦ —"¦
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2." Seecão.— Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 10 de novembrode 1873.
Illm. eExm. Sr.— Accuso o recebimento do officio de V, Ex. de 26 de maio ultimo,acompanhado das actas das eleições para Vereadores e imms de Paz que se fizeram emsetembro do anno passado nas freguezias que constituem o municipio da capital.Não Constando que se tivessem apresentado contra estas eleições reclamações òü

protestos quer durante o seu processo, quer posteriormente, pelo que entraram os cida-dãos eleitos na posse e exercício de seus cargos em tempo competente; e consiótituio
as irregularidades notadas no dito officio na falta de atgurfvas formalidades que não são
sub^anpiaes, ou em simples vícios de redacção em um ou outro ponto de algumas actas,
ou/fltóImentev em presumpções e illaeões vagas que por si sós não podem funda-
roentar um Juízo certo; declaro a V. Ex.* que não lia motivo legal para annullação das
mesmas eleições;

jÜeMs guardea y.JZx.-~ Manoel Antônio Duarte de Azevedo. — Sr. Presidente dapro-
vineíadásàlasíôas.

^•vAr^i/V^'

¦

..¦< *.

^/ áéccao.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 10 de novembro

Itltft,^^^ iransmitliu-raeV.Ex. cópias das
actas das eleições a que se procedeu, para Vereadores e Juizes de paz, na parochia de
Chaves, em setembro do anno passado, e juntamente^uas representações em que alguns
cidadãos da mesma parochia allegaram que não podiam subsistir essas eleições era
razão do vicio, que as inquinava, de ter sido organizadaá Mesa parochial pelos, cidadãos
immediatos em votos ao Juiz de Paz presidente, devendo tel-o sido, segundo a disposição
dos arts, X\% da lei n.ò387 de 49 de agosto de 1846 e 15 das intrucções de 31 de dezembro
de 1868, pêlos eleitores e supplentes da legislatura dissolvida.

Deplaço a V. Ex., para os devidos effeitos, que, sendo substancial o vicio referido,
resolveu o Governo Iriaperiaí annullàr as mencionadas eleições; ^ C í

Deus guarde a V. Ex.—^^
.vincjadopará. -'.¦>".'./. VSm^R %Sm-;Mèmm

?S'£éa ^séf^éM^*?:
¦A-iAl

%\ Seomo>-Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 1 í de novembro
d«4«73 

' 
, .;.:• . ¦ : -¦ . -a . .--« r M s' aa-::;.v.,:;..... .

1 '#•

Illm. e Exm. Sr.— Verificando-se das actas, cujas cópias acompanharam os officios
dessa Presidência de 31 de maio, 10 de junho e 8 de julho últimos, que se constituíram
Com transgressão de preceitos essenciaes da lei as Juntas de Qualificação de volantes
das freguezias de Nossa Senhora do Rosário doSerrito, de Santa Christipa do Pinhal, de
Nassa Seçhora do Livramento das Pedras Brancas e daS. João Bapttsta de Camaquam;,
resolveu o ítoverno Impeíriai approvar os actos petos quaes V. Ex., julgando nurfós os
trabálfios eíféctúados, determinou a nova reunião das Juntas nos termos da lei.

.IflMfô m$É® a éã^MÊ^m^ 4ntmo ¦BUíirte WW$^ÊWMSW^^^W^ÜÊiêvihcia dei- mam&ái$^ ' ?
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. 1." yue, leiiuu&iuuauMUM^.v^-^fp„p nf.v„mp^|p pm exercício os¦¦ ¦yereuuura* uu

os actos regularmente praticados Pelof.Ve™^Me VSSodeo aviso n.° 48S> de 25
midoe exercido em boa fé as V^^^t^^àXti v^^- a qualificaçãode oitubro de 1869, devia seryir pmi eleição, aqu^MESlldo 0|^ aèfta
feita no corrente anno, estando concluída, ™° °3j0 * ¦ p . •'
cuja eleição fora lambem annuilada na mesma occasiao. , 

Ppp,i(ipnte Á Dl.0:

vincia do Piauhy. "'¦'-¦. 
:„" ¦¦.«*¦'.-'' -'V

itif&Wi^flv?
"-f,- •-•^/ ¦- / x.

SÊÊÊÊÊÊÊÊm^ á«« Negócios | ÍpIUP Éllillglil- vembrode4873. i;^|^^w:i.g|f "-""-;;v O ¦'¦-• € v: • v. ¦ ffií 
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?1IS&|É
r, oM Siff^lM Prudência annuitado provisoriamente a eleição a queIlim.e Exm. Sr.~Tpdo;e&^^ de Paz na freguesia

, se procedeu em setembro do anno passado» para ^eado^deWia Pereira sob ap^denca do Itoud^^^S^^o legal pro-

|í Deus guarde a V. M.-Manoel Atitonio Duarte de Azeoedo.-Sr. Presidente da

província do Ceará. ~/- ;*' Jr3\; '?''^v

iXfi^xf^; •"o'1"1
'&*&

; 8/Secção.-Ministério dos Negócios do Império.-.Rio deJaneiro «ml 5 de no-
vembro de 1873. ¦ '.,,/;,". -X/^ *;,;•/

iü,« •»í?vm Sr -Em resoosta ao officio n.° 49 dc 13 de agosto ultimo, declama V. Ex.

tuido a mesma Junta com preterição do art. 47, parte 2.% ao aecreio ^ X^*mg
ag(Dws 

Wde> V, ÍISlaSí|I||l Hll # ||l|ff|pSr.presidente da

província do#araná. '-| ^ /;'.. w--. feWH^üíc^^
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: ^ 2>. sé^ão,-Ministério (ios Negócios do Imperio.-Rio de Janeiro em 15 de: no-

V iPlII Sr; -Em officio de 1 dejulbouúlmci expôz V. Ex. as 5™;^^nra radas nas eleições à que se procedeu para Vereadores¦ e-Juwea de Paz, em se

fembro Z mm ^o, m p.whia.da Boa Yisia do Tocantins.
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yy E verificando-se d .-vista das respectivas áctas, cujas cópias acompanharam o dito
offlcio: , •" . ; » '. ,1.° Que a Mesa parochial foi organizada por eleitores e supplentes eleitos depois da
dissolução da Gamara dos Deputados,, e não pelos da legislatura dissolvida, contra o
disposto nos arts. 112 da lei\n.° 387 de 19 de agosto de 18&6 e 15 das instrucções
de 31 de dezembro cie 1868; ;

2.° Oue foram apuradas cédulas em numero excedente ao dos cidadãos que eífectiva-
mente concorreram á eleição;

3.° Que deixou de se fazer menção, na acta da ultima chamada dos votante?, dos
nomes dos que não compareceram á eleição;

li.0 Que receberam-se .votos para Juizes de Paz de um districto não existente; -
Resolveu o Governo Imperial declarar nullas as referidas eleições.
O que communico a V. Ex. para seu conhecimento e afim cie que haja demandar

proceder a nova.eleiçao, guardadas as prescripeões legaes. \
Deus guarde a V. Ex.— -Manoel Antônio Duarte de Azevedo.—Sr. Presidente da

província de Goyaz,
¦ 

''•.....',¦

2ia Secção.- Ministério dos Negócios cio Império.—Rio de Janeiro em 17 de no-
vembro.;de*1873. .

Illm. eExm. Sr.—O Governo Imperial resolveu approvar os actos pelos quaes essa
Presidência, declarando nullos os trabalhos de qualificação de votantes effectuados este
anno nas freguezias da capital, de Jaguariahyva, de lguassú e de S. José dos Pinhaes,
ordenou que se reunissem novamente as Juntas de Qualificação, nos termos daiei,
visto que: - , . t , u , . a- Nal.' das referidas freguezias não se concluíram no prazo legal os trabalhos da 1.
reunião da Junta; / ': , . I" , ,.

Na 2.\ além de outras irregularidades, consütum-se a Junta com preterição do ais-
posto no art. 5.° e seguintes do decreto n.° 1812 cie 23 de agosto de 1856 ;

Na 3.a effectuaram-se os trabalhos, apezar de achar-se incompleta a Junta por lalta
de comparecimento de um mesario, que nâo fora substituído;
Í Na;-4.a, finalmente, foi nomeado membro da Junta, e como tal funccionou, um
cidadão não qualificado. '; -• o ^ .

O que declaro a V. Ex. em resposta aos offieios n.os 21, 30, 32 e 34 de 18 de abril e
2,8 de junho últimos. ¦"¦ .' 

Deus guarde a V. Kx.—Manoel Antônio Duarte de Aseocáo.<~$r. Presidente da pro-
vincia do Paraná,
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jl 2.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império.- Rio de Janeiro em 17 de novembro
de 1873. .' , . "' \ . • ,. ,'

Illm. eExm. Sr.-Declaro a V. Ex. em resposta a seu officio de 6 do mez findo que
o Governo Imperial approvou as seguintes decisões por Y. Ex. tomadas sobre confulta
d° 
^Que^ de conformidade com a doutrina do aviso n.; 22

de25 de fevereiío-Se 1&47 13.°, convocando sem ordem de V. Ex o Con elhq Mumcipal
Part coSeVdoVrecursol interpostos das decisões da Junta de Quabucaçao, que se
reunira em 3 de agosto e 9 de setembro doNcorrenle anno ; ,,-..., A ,
Wmmi não êmm ainda approvados pelo poder competente os e e.tores da pa-
rocbia das Barras, e lendo caducado os poderes dos da legislalura.dissolvida, devia ser
convocado para fazer parte do dito Conselho, na fórrpa do aviso n.» «3 de 2 de maio
de 1868 § 1.% o eleitor mais votado da parochia mais vizinha.

Deus guarde a Y. Ex.— Manoel Antônio Duarte de Azevedo.- Sr. Presidente da pro-
vincia 

'dovPiauhy. -. íV-;J.;': ^ \^' , ; -\ •/- ; ~'

iO
U^^é0l^

. j^v-'**»**--*»^* V

'.•'¦''¦¦ .¦-.',' ^-^ yyyÉ^

¦

í« 'A-

'

'¦?*

/> tm

"....'-.r ". ' '
,, ¦ imn ¦ ¦¦ immíirrnwBnwtniMTIltrtWrtMfWflW



',: ' *x" ...¦-' "¦¦¦ 
.-.'.¦''¦} 

'-' ' 
( r *.* i ,iuS" 

v .¦ ¦;, .-x.~..; ¦;'.."•. ... ;¦¦•. ,V\..y y/. yVVVx,'"*"*^.;»':..^.'.:;,-.

V ¦' '' 
x ' ' 'V" " '• ' "" -.'¦¦ ¦'¦" V . VV x ¦''-.

1'i'v-VV:'! X." . 'V '"".. •'..''.. "., '.''>•'!¦
<-. V.-V .'' ¦.::¦¦. ,'-¦' . .x 

¦

,';¦¦: V''.V;'.v:''v> v-; "'¦': '^;,¦':"'¦:..¦'', 
.''';>'-v-.'.¦'¦Vx--''-'-.-: ¦ ;' ;W -yy':'. V .^ .. . rv

VV::V.v,í". ¦yy.-y x •' V '. 
,' x v 

'"". 
, 

¦
rXxvy.XxvVV'.- '

:-'-¦> ,y.'- S.í .. :> <..,.x- ;V;x.

'""X " ', ' V
.v V< ¦''."'¦¦¦. ¦.' ,' x",'¦'.A-iV '.,.. ¦¦¦•- .-., ¦,: , . .^M ¦

-X-.X-. .'."• '. ...-vv

V;/x'v:;'.'V7V,VV:'Vyy- v; x: ^.V"; ;:,v'.i.:'V V.VVVy'... < ¦-¦?¦:
í-XX.v »; . s ¦ v, ¦¦¦ X. XxX

¦ 
. . . 

; ,-, ....- :)-¦',:'.' ¦¦'¦ 

\

VV-VVX.'-. Vx'. x.VVVxVv;Vv,.rV.:,y;VVV'.vV''VV,?;';':';'.

¦¦'.¦¦.. '' V,'

vVxVV:?1' xVx

".'-. v->x'; ¦;

V". Ú1 :'

2/ Secção.-^ Ministério dos Negócios do Império,—Rio de Janeiro em 17 de novembro
det873. .:"'^V' ;.'" V 

/x-x.;v..: .x.,yVx

Illm e Exm Sr.—Declaro a V. Ex. em resposta ao seu officio de G do corrente, com
o dual iiitimclte ao conhecimento do Governo Imperial a representação informada do
vereador Dr. Frederico Augusto da Silva lisbôà e do supplente Dr, Antônio Emiliano de
GóèsTourinho reclamando contra o exercicio do vereador major Antônio Ferreira do
Barros por ter sido posteriormente nomeado Lançador da Hecebedoria dessa provincia,
qúe a questão a que se refere a mesma representação acha-se decidida peloaviso n,.° 123
de 22 de março de 4867 §. 2,°, a qual declara incompatível o cargo de Vereador com
os empregos de Fazenda, f^W:fM^\^

- Deus guarde a'V. Ks.—Manoel Antônio Duarte de Azevedo.-Sr. Presidente ria pro-
wncia da Bahia* ©íK

¦ V .... V '

W^^l^d^M
ay

2a Secção.— Ministério dos Negócios do Império.— Rio de Janeiro em 19 de novembro
de 1873. 

*

Illm. eExm. Sr.—Não havendo incompatibilidade na accumulação dos cargos de
Vereador e de Juiz de Paz, mas somente no exercicio simultâneo delles, segundo a
doutrina do aviso do Ministério dos Negócios da Justiça expedido ao Presidente da .pro.-
vincia da Bahia em 18 de abril do anno passado em virlude da Imperial Resolução de 13
do dito mez tomada sobre consulta das secções reunidas dos Negócios da Justiça e do
Império do Conselho d'Estado;é approvada a resposta dada nesla conformidade por
V.Éx. á consulta que lhe dirigira a Gamara Municipal da capital sobre tal assumpto.
t.| O quelhe declaro em solução do seu officio n.° 4 de 23 de janeiro ultimo.

Deus guarde a V. Ex.—Manoel Antônio Duarte de Azevedo.—Sr. Presidente da pro-
vincia do Amazonas.

2.v Secção.-—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 25 cie no-
vembrbdeaí873. :^:^y \^r:: ''[^C:

Illm. e Exm. Sr.—Considerando que não se acham provadas as irregularidades
ailegadas no protesto exarado nas actas da eleição feita em setembro do anno passado
para Vereadores e Juizes de Paz na freguezia dè Pirassinunga, e outrosim que, tendo
oceorrido os mesmos factos na eleição cie eleitores da dita freguezia, foi esta eleição,
não obstante isso,, approvada pela Câmara dos Deputados ; resolveu o Governo Imperial
ordenar que entrem em exercicio os cidadãos eleitos Vereadores e Juizes cie Paz, si já
não tiverem assumido os seus cargos. V v v - .

O que declaro a V. Ex. para os fins convenientes e em solução do officio n.0 92 de 25
de novembro do referido anno. "' . ¦ v í

Deus guarde aV. Ex.— Manoel Antônio Duarte de Azevedo.— Sr. Presidente da pro-
vincia de S. Paulo.

#.* Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 26 de novembro
de18Í3.
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'¦¦ ' X •' . .' X ¦ ' ' \,. ¦? ;• ¦ -¦¦ <¦'' ¦ V.

v Illm. e Exm. Sr.—Foi approvado o acto dessa Presidência que annullou os trabalhois
da Junta de Qualificação de votantes ultimamente eflectuados na freguezia do Papagaio,
pela razão de ter sido a mesma Junta organizada por eleitores e suppientes da legislatura
que findou com a dissolução da Gamara dos Deputados em 22 de maio do anno passado,
e não pelos oito cidadãos immediatos em votos ao Juiz de Paz mais votado, os quaes, nos
termos do art. 2.° do decreto n.° 48l2.de'23 de agosto de 4856, éramos competentespara
aquelle fim, vièto que, havendo sido annullada a eleição de eleitores da dita freguezia
feita em agosto do anno passado, não tinha sido ainda approvada a que de novo se fizera.

V 0 que declaro a V. Ex. em resposta ao seu officio de 45 do corrente mez. >
... Deus guarde a V. Ex.— Manoel AntônioDuarte de Azevedo.—Sr. Presidente da pro^
yincia de Minas Geraes.
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X"Secção.
vembro de 1873.
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Ministorio dos NegòcM dò Império. ;-• Rio de* Jaileiró em 26 de no-

.

Illm. eExm. '.'Sr..--- Declaro a V. Ex. ém resposta ao seu oílicio de 16 de junho ultimo,
# qiM âcorn pànharam cópias das actas eoulros papeis relativos ás eleições que para
Vereadores e Juizes de Paz se fizeram,em setembro do anno passado nas parochias da
Villa Formosa, Flores e Santa Rosa, que, não tendo occorricío iia eleição da primeira
das mencionadas parochias vicio substancial, deve ella produzir todos os seuseffeitos
legaes- y , , .• Quanto, porém, ás eleições das outras duas parochias, resolveu o Governo Imperial
annullal-as, visto que das actas não constado que maneira se organizaram as Mesas'.pàrochiaes, nem se íeznellas menção dos nomes dos cidadãos que deixaram de com-
parecer ás chamadas, accrescendo que na freguezia de Santa Rosa foram eleitos cinco
mesarios além do presidente, e ainda mais prova-se que um dos mesarios, que se sup-
põe ter funccionado, não estava presente no parochia no dia da mesma eleição.
" Deus guarde a V. Ex. — Manoel Antônio Duarte de Azevedo. —Sr. Presidente da
provincui de Goyaz.

y>-/-',y

•:X

2;a"Seccão.—Ministério dos Negócios do Império.— Rio de Janeiro em27 de novem-
brode18Í3.

Ulni. e Evm. Sr. —Em resposta ao oílicio de V. Ex. de 20 de janeiro deste anno, ao
qual acompanhou cópia do acto pelo qual V. Ex. julgara nullas as eleições que para
Vereadores e Juizes de Paz se fizeram na parochia da Misericórdia em setembro antece-
ciente, declaro a V. Ex. queo Governo Imperial approvou o mencionado acto pelasse-
guintes razões: ¦¦'>.- , ;. _' . ¦

Ouanlo á eleição presidida pelo f." Juiz de Püz, Andrehno de Araújo Lima:
í.a Por ser materialmente impossível que em dois dias apenas se tivessem íeitoregu-

larmente os trabalhos relativos á primeira eá segunda chamada, achando-se qualifi-
cados 2.063 votantes, e a organização da relação dos cidadãos que nao compareceram, e.
outrosimque^íémdaS.Vchamada^dGS votantes, se contassem, separassem e emmas-
sassém 2.302 células, fazendo-se finalmente a redacção cias actas respectivas com espe-
ciíicação dos nomes dos votantes que não compareceram ;

2." Por não combinar o numero dos cidadãos que faltaram e dos que acudiram as
chamadas com o dos qualificados, vicio já declarado substancial pelos avisos n. 2í>t>
de 27 de setembro de 1859 eu.013de 12 de janeiro di>1869. ,

E quanto á outra eleição, porque, tendo sido feita em uma casa particular e presidida
pelo 4.° Juiz de Paz do°dislriclo de Água Branca, de termo diverso, acha-se^or estas
circumstancias essencialmente viciada, segundo a doutrinado aviso n. 6a de8 de teve-
reiro de 1865 e a ris. 1.°, 2.°e 3.° das instrucções cie 31 de dezembro de 1868.

Deus guarde a V. Ex. $ Manoel Antônio Duarte de Azevedo. —Sr. Presidente da pro-
vincia da Parahyba. *

2.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império.— Rio de Janeiro em o I.° de de-
zembro de*1873. \

k Illm. e Exm. Sr^-Constando das actas que acompanharam o officio dessa Presidência
de 24 do mez findo, relativas á qualificação de votantes feita em agosto ultimo na ire-
crua*;- rio £*£.:* Aninnin Aa Wsptórn¦&$itutM. do muniGÍDio de Rezende, que a Junta,que
a esse. trabalho procedeu,; constituiu-se por modo diverso do que _ prescrevem os ar s.
5.9 e 9.° do decreto n.° 1812 de 23 de agostode 1856, visto que os eleitores esupplentes
presentes, em vez de elegerem os membros da mesma Junta, como lhes cumpria,
tornaram assento e serviram nesta qualidade; deliberou o Governo Imperial annulíar
auferida qualificação. ."' V *

O que communico a V. Ew, declarando-lheque,uão sendo possível no corrente anno
èonetúirenuse os trabalhos de nova qualificação^deve proceder-se a esta na 3.a dominga
do próximo mez ile janeiro.

«. -<Dbus guarde a V. Ex.—Manoel Antônio Duarte de Azevedo.
Sinlía do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente da pro-
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Illm e Exm Sr.- Havendo oliaÜS Virgílio Francisco da Silva consultado a essa

ps,
parna próxima
iMI^IlíMPéi^Silf ^i^S^Ptle 1869 porciuanto serije-
íiilii somente caducaria si aquelle cidadão se mudasse para iorada provincp

E como esteia esta decisão de harmonia com as disposições em vigoi, citaddb poi
V.Ex,, declaro-lhe que o Governo Imperial aapprova, . w;

% Deus guarde a V. Ex.-Mo Alfredo Corrêa de Olweira.-Si'. Presidente da província do
Espirito Santo*

Beneveme, aonae íura uuimui iauu, vuu» uu >&w^%%^^^sg^
eleição de Deputados provinciaes; respondeu-lhe V.fcx. peli aíhrmaliva;

baseando-se io^afíefda iePi de 19 Je .agosto de,48M e avisos n-^de^de novembro
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I 2.a Secção.— Ministério dos Negócios do Império.— Rio de Janeiro em 11- de dezembro
de 1873. ; '•''..';;'v .. S|:| l 

'... ' 
1Í-S|1S|1^Í||

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio dessa Presidência de 3 de oitubro ul-
limo, acompanhado da representação de Francisco Ferreira da Rocha •Loures contra
o acto da Gamara Municipal davilla de S. José dos Pinhaes, que o excluiu do logar
de 4.° Juiz de Paz da freguezia da mesma vtlla, com o fundamento de ser o seu ver-
dadeiro nome, não aquelle, mas Francisco Pereira da Rocha Loures, declaro
a V. Ex. que, segundo informa, não existindo em todo o município pessoa alguma
conhecida por qualquer desses dois nomes além do cidadão de quem se trata, e
outrosim encontrando-se o primeiro dos mesmos nomes no alistamento da quaiiíi-
cação da referida freguezia, é insubsislenle aquelle acto da Gamara Municipal de.S.
José dos Pinhaes, o portanto cumpre que V. Ex. expeca as convenientes ordens a
íim de que ao dito cidadão se delira juramento e de posse do mencionado cargo.

>U Deus guarde a Vi. Ex.—João Alfredo.Corrêa deOliveira.— Sr. Presidente da pro-
vincia do Paraná. ,;
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2.a Secção.- Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 26 de de-
zembro de 1873.

Illm. e Exm. Sr.—Foi presente a Sua Magestade o Imperador, com o officio de 11
de fevereiro do corrente anno, a cópia, que o acompanhou, do acto da meamá data,
pelo qual essa Presidência declarou ao Presidente interino da Gamara Municipal da
villa de Itaparica : :^m--^ :-pyyy-r(,yy:dyy:: ; .

1.° Que é incompatível o exercício simultâneo dos cargos de Vereador e de Juiz
de Paz, como se acha declarado no aviso n.° 337 de 18 de setembro do anno passado ;

^>; Que o cidadão, que ao mesmo tempo é Subdélegado e Vereadoiv tenv dbri-
gãÇãQ, como dispõe o aviso n.° 477 de 20 de oilubro de 1869, de servir ó 1.9 dos
ditos cargos de preferencia ao outro, salvo si, nos termos dos arts. 491 e 492 do ^e-
guíaménto n.° 120 de 31 de janeiro de 1842, obtiver escusa do de Subdelegado; ;

3Í°;Que nao ha incompatibilidade entre o cargo de Vereador e o posto de Oílicial da
(Suiarda Nacional, como dispõe aportaria de 4 de agosto de 1834 e o aviso n.° 408
de 22 de setegibro de 1860; •¦'¦¦'• ,. fi

4.° Finalmente que, si o cidadão a quem como Juiz de Paz competir o exercício
deífuncçõés eleitoraes, sendo ao me^mo tempo Vereador, estiver impedido, para aquelle
exercicio, deverá ser considerado como lambem impedido para.o 2.° cargo;,/;.;

E o mesmo Augusto Senhor manda declarar a V. Ex. que a 1,% a 3.a ea 4.a das ditas
decisões são approvadas; mas não a 2.a, á vista cia doutrina cio aviso de 29 de maio
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, -'-: ..A .-deste atino, que declarou, sobre consulta da Secção^dos Negócios do Inipeim do' Conselho- d^Estadò^ ter cessado, em virtude da disposição do ar .49 parte 1.,' do de-
creto n.° 48 .4 de 22 de novembro de .871, toda incompatibilidade entre.os cargos
de Vereador e de Subdelegado, visto haver passado para os Juizes de Paz a altri-
buicão que tinham os Delegados e Subdelegados de julgar as intracçoes de posturas
tnunictpaes. .

Deu. guarde a V. Ex.-. oõo Alfredo Corrêa de Oliveira.- Sr. Presidente da província
da Bahia. .
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.» Secção.-Ministério dos Negócios do Império.-Rio de Janeiro em 30 de dezembro
d_í873. ¦ • yyyy y yyyyyyy y~ ¦ yyyyyy y'yyyy\y:.y

Ac. uso o recebimento do officio de 17 do corrente mez, em que Vm. consulta: f
tondo sido promulgado o decreto o.* 5494 de 10 do mesmo mez, pelo qual loi creada
l nova tVe"S._h. de Nossa Senhora da Conceição do Engenho Novo, e sendo Vm. resi-
8-8$em teíritorio que a esla foi annexado da de S. Christovao, compete todavia a Vm.
Sr a 

^onvocaçio 
Üos eleitores para a organização da Junta de Qualificação desta ul-

^Ülia declaro-lhe que, como se acha determinado no aviso n.» 356 de 28 de
E^ ,J. pi__n ?,mm,.ntn não estiver canonicamente instituída a nova parochia, nao

PIE PllSilili^üíh eleitoral, e portanto a convocação a que Vm.
se refere deve ser feita como antes de sua creação. ¦ ,

guezia de S. Ghistóvão. , v '¥^WM^.^?Êl
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2.. Seccão.-Ministerio dosNegocios do Império.-Rio de Janeiro em 8 dejaneiro
de 1874., .- ¦¦¦ ¦¦¦'¦¦¦:'. ' '

illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio deJV; Ex de|2 do agosto- do^nno

passado, acompanhado da copia da.Ç^ultdqje lhelezo^Jui «
de S. Lourenço sobre a inco.mpat.bilidace do dito^df^ á^mbrovtli\m<tçsaey

;a V. Ex. que esta questão se acha resolvida^peloaviso^^ á,Esíadtf estábife
sobre consulta da Secção dos Negócios do1 í,m Pepr. pi(.io siraulaneo dos ditos cargos,
a doutrina de ser somente, incompatível o exeicuo simuuane» , *
, DeusguardeaV.Ex.^JoàoiíA^oCorráí^Ofomra.-Si. 

Presidente da piovin
ciado líio de Janeiro.

:¦¦'¦ ' '* :.¦ '¦ .'"¦' y. •¦ /'¦¦¦;¦ ,*¦'¦ y-y-'- y.í\i. f -.*. k?_i- /->'<*> *
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¦ ""'.' y :, ' '•¦¦ ' < ¦- ' ¦." 
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'¦ Htjf* "¦*'''; 'v

'./;¦•"';'' V;;':'V ;::;'"'-\\\>- Wy \. 
''''\yyy yy 

i' : ^-'a ÉferflS ^^:fôá|^-Í#y

IÍÍ secção.-Ministério dos Negócios do Império.-Rio de Janeiro em 8 de janeiro
de 18741 yy^y<yy:->. ¦ .Ht.

11131
.-aCOmpaillltUiU uu i-ui-na uu;.^.»- ...^^:- - ,. r t Pjl,,n;r,n. _1S1_^
consulta do cidadão Joaquim José de S#f^W»^iÉSf--Í Villa da Barra
simultâneo dos cargos de Vereador e de WÉM||a^^ motivos em que
de S. Matheus; declaro a V. Ex. que *«SSJS
se baseou; contorme com Op parecer ^^^#JSiM^^B_M eslà-
de Estado, o qual seniu de fundamento ao avi^
beleceu a doutrina da incompatibilidade do exeiciuo simui an^o aos ^
ÍÍi|iidlifllK^i»«

do. Espirito Santo.v
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2.a Seeção.--Miüislerio dos Negócios do Império. —Rio de Janeiro em 8 deja-
neirode187i, $M v' ¦

;.,^yy;y/íy.y,-:;M,íi,'yvy,-:,y:,;iy ^vvf;,;V:,.,;.yy; <-¦, -'V'..¦>: SW"-^ •€ ^?B.5Í í?^/?^ '¦' '¦ : '; ¦¦ ¦ '¦'¦'¦''}*

Illm. e Exm. Sr.—<O Governo Imperial approvou a resposta dada por essa Presidência
á consulta que lhe fizera o 1.° Juiz de Paz da freguezia da capital, declarando-lhequè,1 
por não .haver na mesma freguezia eleitores e supplentes de eleitores em razão de ter
sido annullada pela Câmara dos Deputados a eleição primaria a que se procedeu em
18 de agosto de 1872, devia o dito Juiz, naíorma do art. 2.° do decreto n.° 1812 de 23
de agoslo de 1856, convocar para a organização da Junta de Qualificação de votantes os
oito cidadãos que lhe ficassem immediatos em votos, residentes na freguezia, sendo
os quatro primeiros para representarem a turma dos eleitores e os outros quatro a dos
supplentes.- O que conrmunico a V. Ex. em resposta ao seu ofíicio n.° 90 de 18 do mez tinuo.

Deus guarde a Y. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr. Presidente dapro-
vincia do Espirito Santo.

¦ ^^Wi^w

2 .a Seeção.—Ministério dos Negócios do Império.— Rio de Janeiro em 8 de janeiro
de 1874, ¦ ¦ " ¦¦ /: "

-Illm. e Exm. Sr.— Accuso o recebimento do ofíicio de 3 de dezembro ultimo, em
que Y. Ex. communicoiwne ter decidido ser irregular õ acto pelo qual o Juiz de Paz,
a .quem cabia -presidir a sessão preparatória do Collegio eleitoral da villa de Cururupú,

ajiij iwpwiu uv^viuiu ia 1 . aja. ijuo UUU1UVU U. OU.U Ut/LílOClL/, ti VlOl/tA \JL\J uwuuuuy mw

art. 68 da lei de 19 de agosto de 1846, que prescreveu a reunião de todos os Collegios
eleitoraes em um dia determinado, pela razão de não dever ser conhecido o resultado
do votação de um por outro que ainda não haja eífectuado a respectiva eleição.

Deus guarde a V. Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira. — Sr. Presidente da pro-vincia do Maranhão.

cZ-V^WV,Wty?y?

2.1 Secçaò.-Ministério dos Negócios do Império..-Rio de Janeiro em 15 de janeirode1874.

Illm. e Exm. Sr.—0 Governo Imperial ficou inteirado dos tacios oceorridos poroccasiao de proceder-se na Câmara Municipal dessa capital á apuração gemidos votos da
uiüiçciu uiumcimeine iena para membros cia Assemblóa Legislativa Provincial, e expostosno ofíicio de Y. Ex. de Si de novembro do anno findo.

Quanto á questão das incompatibilidades entre, o p,m ' "' ' " ' ' '"
 ™'go ae vereaaor e o üe juiz ae raz

e entre aquelle cargo e o de Juiz Municipal supplenle, submetlida no mesmo oííicio ásolução deste Ministério, declaro a V; Ex. que já se acha resolvida essa questão nosavisos do Ministério dos Negócios da Justiça de 18 de abril en.os 198 e 385 de 5 de
julho e 16 de oitubro de 1872.

Deus guarde a V. Ex.-João Alfredo Corrêa de Oliveira .—Sr. Presidente da provínciade Sergipe. r

^VcPv^A^/*

tâ:

II^^^R^MMM^RÍS^S'? Ill»PerÍo.-llio de Janeiro em 15dejaneiro
m

ÊÊÊÊÊÊ WÊM§^ imperial approvou a decisão pela qual V. Ex., respon-dendo a consulta que lhe fizera a Câmara Municipal da capital declarou.que esta pro-
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eedeü regularmente, em virtude da disposição do. art. 29 da lei n." 2033 de 20 de se-
tembro de 1871, deixando de deferir juramento e tfov posse ao vereador Jesuino da Gosta
Fonseca, que fora conclemnadopor crime de responsabilidade e, embora tivesse appel-
lado da sentença, não provara haver sido absolvido.

Fica assim respondido o seu oflicio de 24 de janeiro do annò passado.
Deus guarde a % Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.—^. Presidente da província

do Amazonas. <
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2.a Seecão.—Ministério dos Negócios do Império.-Rio de Janeiro em 21 de janeiro
dei874. 

*
X -:•

Illm. e Exm. Sr.—Com o oflicio de 19 do mez findo foram presentes ao Governo Im-
perial a portaria pela qual V. Ex. declarou nulla a qualificação de votantes da freguezia
deTaquary feila o anno passado, e a representação documentada que .dirigira a essa
Presidência contra a mesma qualificação o coronel Antônio Israel Ribeiro, bem como as
actas de formação da Junta respectiva. l.

E porque se verifique do acto dessa Presidência e mais papeis que acompanharam o
dito oflicio: i.e que exercera a presidência da Junta um Juiz de Paz não juramentado ;
¦8.°'qüe a mesma Junta na 2.a reunião tunecionára durante quatro e não cinco dias;
3.° finalmente que não se escreveram no. livro.competenle os nomes de 82 cidadãos
mandados incluir no alistamento dos votantes, e os.de 4.5 mandados excluir: resolveu
o Governo Imperial approvar o acto de V. Ex. 0 que lhe declaro em solução do referido
oflicio. -~ < > -. ;V

Deus $ji§^^ da W¥-
vincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.' j :

..A^A^c/V^1
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í.» Seecão.r- Ministério dos Negócios do Império.-Rio de Janeiro em 2idèjaneiro
de 1874.

Nin sp fundo inslallado na 3." dominga do corrente mez a Junta de Qualificação dewÊÈMêmmm *m têm f iiiiiciii?iiliideclaro-lhe que fica marcada para a reunião da mesma Junta a 1. dominga do mez de
que

hISÜIIII de remessa das listas parciaes ^^|^^?a qual ^e^2^^recommendo-lhe a observância do d spostp m&ittMM&^ÍÈÈÊ~MS0$
1846 sipor oceasião de installar-se naoestiver a Juula de.posse das mesmas listas.

' 
Deus guarde a Vm.- João Alfredo CorrêaM Oliveira.-Si: 4.° Juiz de Paz da

freguezia de Santa'Anna. " '•'.;;".'*;;;¦. v;

2.* Secção—Ministério dos Negócios do Império .-Rio de Janeiro em 24 de ja*
neirodel874. "'¦'". ;ír^

mm ôám ^-nPflaroaV Ex. em resposta ao seu oflicio de 29 de abril do anno

2 . ftwir, rtÃín e • T^nar o Alves de S Boaventufa, pelas seguintes razoes:
ouanto Si- por ^S^^màmmmim^mmmmÊm.

orgaS zação da Mesa parochial, sobo falso mmmm^m^^^i
rocliia, visto que effectivamente neilas residiam .no tempo das^ei 1^ W?{°d;
informação,da Câmara Municipal da villa da.teira de Sant Anna, daJda <leb de
dezembro lindo, dando-se conseguintemente mfracçao do art. 41 da lei de j. q<*
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a<*osto de 4846 com referencia ao art.: 5.° da mesma lei. Nem;podejustificar semel lante

falta 

o facto àilegado deuão estarem incluídos na ultima quahficaçao^uell^eleitores,
porquaScotnõ declara o aviso n.» 380 de. «5 de setembro deJSfeii 7.°, o eleitor
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eliminado da qualificação não perde o direito .de concorrer para a formação da
Mesa, uma vez que não tenha mudado de domicilio. . o ^Pt >i

©uantoá 2.» eleição, pela incompetência do Juiz, o qual, 
¦segundo o aWfc 554 de

9 de setembro de 1868, é sempre vicio substancial. Na hypothese vertente nao^evia
ò 2o'Juiz de Paz, Ignacio Alves de S. Boaventura, organizar nova Meza, quando no
corpo da igreja outra funccionava, presidida pelo Juiz competente.

Deus guarde a V. Ex.- João Alffeâo Corrêa de<Oliveir$;+-Sr. Presidente da pro-
vincia da Bahia.

^^c^WV

2.* Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 26 de ja-
narro de 1874.

Illm e Exm. Sr.—Tendo-me representado o Juiz de Paz" presidente da Junta de
Qualificação da freguezia do SS. Sacramento que o cidadão José Theodoro de Brito,
eleito Secretario da mesma Junta, está servindo na atinai sessão do Jury, rogo a V. Ex.
haíade providenciar como julgar conveniente para que seja o dito cidadão dispensado
do exercício destas ultimas funccões,, visto que, segundo á disposição do avmpn. 82
de 23 de julho de 1850, o serviço da Junta de Qualificação deve sempre preferir ao do
Jury. :' <lf# '¦ i < v- . '

Deus guarde a V. Ex.— Mo AlfredoCorréade Oliveira.— A S. Ex. o Sr. Manoel An-
lonio Duarte de Azevedo/ •

^a^cPc/Wv*

2.â Secção.— Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 9 de fevereiro
de 1874. 

* ,' ¦ :.', -;,,...-

Sigi• e Exm. Sr.-~ Declaro a V. Ex., em resposta ao seu officio de 13 de janeiro pró*
xjtfio findo, que o Governo Imperial approvou o acto pelo qual V. Ex. determinara que
i^^^^^^^^W^^-^ Vereadores eJuizes de Paz na parochia de S. José de
Mipibii, por tér sido ánnullada a que foi feita anteriormente, e ordenara outrosim, de
conformidade com os avisosn.°62 de 21 de fevereiro de 1853 e 429 de 3 de oitubro
de 1868, que na parochia de Santa Rita se fizesse- também a eleição de Vereadores em
raz||ile constituiraquellaparochia a maioria do municipio.

Deus guarde a V. Ex.—Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.—-Sr. Presidente da provincia
do Rio Grande do Norte. < •\

tP^fttfWSw*

: , 2/ Secção. —Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 46 de fevereiro
de 1874. ¦¦ yfzÊyy 

'¦

Illm. e Exm. Sr.— Ouvida a Secção dos Negócios do Império do Conselho d'Estado
sobre o officio que o antecessor de V. Ex. dirigiu-me em data de 3 de janeiro do anno
próximo passado relativamente ao aviso deste Ministério de24 de dezembro'de Í872,qúè
declarou nulla a eleição feita em setembro do mesmo anno para Vereadores e Juizes de
Paz na freguezia de 8. Gonçalo, do municipio da capital, fòi a mesma Secção de parecer-em consulta de 30 do mez findo que, não obstante o que se expõe no dito offlcio a favor
daquella eleição^ é fundado o acto deste Ministério que invalidou-a, porquanto :

4.° Si, pela eliminação do excesso de 50 votos para Vereadores proveniente de igual
numero de cédulas claiidestinamente introduzidas na urna e do de 11 votos para Juizes
de Paz? não se altera o resultado da eleição de modo que haja passagem de supplefltóá
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para q quadro dos cidadãos eleitos e vice-versa, é certo comtudo que poderia sèr diversa
a ordem de coliocação destes últimos, circumstancia que não se deve considerar in^
diírerente em razão das futuras substituições na Gamara Municipal e no exercicio das
funcções de Juiz de Paz* maximè quando se tratar da presidência das Juntas e Mesas
parochiaes, a que a lei dá tanta importância; r ^;u >2.° Houve, além do vicio provado da urna, protesto não impugnado pela Mesa pa-roçíiial, no qual se allegaram faltas commettidas no processo eleitoral. , ,. • v

E Sua Magestade o Imperador, havendo por bem conformar-se com este parecer, assim
o manda declarara V. Ex. para sua intelligencia e devidos effeitos.W c#^

Deus guarde a V.Ex, —João Alfredo Corrêa de Oliveira.->- Sr. Presidente da provínciado Rio de Janeiro.

2.a Secção.—Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 20 de fevereiro
de 1874.

Illm. e Exm. Sr.—Foi attendida pelo Governo Imperial a representação contra a va-*
lidade da eleição de Juizes de Paz eífèctuada em 14 de dezembro ultimo na freguezia de
Jequiry, do municipio da Ponte Nova, que a V.,Ex. dirigiu o cidadão Carlos José dos
Santos, é/acompanhou com as actas respectivas o olíicio de V. Ex, n.° 9 de 29 do mez;
íindo; porquanto, além de outras irregularidades occorridas no processo da mesma
eleição, verifica-se que, havendo na dita freguezia, segundo V. Ex. informa, 347 cidadãos
qualificados, e destes nao tendo comparecido 100, deviam ter sido recebidas somente
247 cédulas, e não 339, como consta das actas, e portanto houve o excesso deM cédulas
que poderia influir profundamente sobre o resultado da eleição. ".'"¦%:-Í

A' vista pois deste vicio substancial cumpre gue se proceda a nova eleição. O quedeclaro a V^Ex; em resposta ao íseuréferido òfíicid. v " • ^- i
Deus guarde a V.Ex.— João Alfredo Corrêa de Oliveira.Sr. Presidente da província de

Minas Geraes.
¦.'¦¦. . .VV\'V.\:j

ry ¦¦¦¦.:¦¦.. . ' '¦ 
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2.aSecção,
¦':¦''•Ministério dos Negócios do Império.-— Rio de Janeiro em 26 de fevereiro

Illm. e Exm.Sr.— Achando-sede posse dos respectivos cargos os Juizes de Paz dafce-
guezia da^ruguayaná, tíriuridòs da eleição aíii fêita em setembro de 187â, acértadamente
resolveu V. Ex. declarando ao mais votado dos mesmos Juizes que, embora péndèfate dá
decisão do Governo Imperial a validade daquella eleição, devia, para a formação da
Junta de qualificação de. votantes e na falta de eleitores e supplentes, visto não ter sido
ainda approvada pelo poder competente a eleição primaria cia dita freguezia, convocar
os cidadãos que lhe ficassem immediatos em votos enella residissem, "sendo os quatro
primeiros para representarem a turma dos eleitores e os outros quatro a dos supplentes^
nos termos do art. 2.- do decreto n.Q 1812 de 23 de agosto de 1856, eumprindo-lhef si
não comparecessem aqüelles cidadãos, proceder na conformidade do art. 14 do mesmo
decreto.

O que declaro a V.Ex. em solução do seu officion.°16domezfindo.
w ..¦¦¦:¦Deus guardea V. Ex.— João Alfredo Corrêa de Oliveira. —Sr. Presidente da província de

S, Pedro do Rio Grande do Sul. -
* -r ""T .* '
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2.a Secção. —Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 27 de fe-vereirode 1874; S. . ;, ^ 0
'. - ,"¦'.**•¦ .-¦¦•* í ;»" y.i

. Illm. e Expa, Sr.—Com o oíficio de V. Ex. de 13 de janeiro ultimo recebi o reque-rimento em que o bacharel Mileno de Torres Bandeira representou contra a deliberação,
que tomou a Câmara Municipal dà cidade da Imperatriz, de não, lhe dar posse do cargodei Vereador pelo motivo de achar-se pronunciado em processa por crime de respon-.sabilídade.':^':;;:v:; KJPS ;;;"... P -: :: % W. :'¦¦.. : '.¦'.. -u^iM&^$S^

Em resposta declaro a V. Ex. qué,à vista do art. 29 da lei n,° 2033 de 20 de setembrouei871, prócedeiiregülármemeaquélla^^C âSâí^í&í;;^?
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rm™ norém não"tenham sido recebidos na Secretaria d'Estado do Império com-

^Sft^^SKftt^ taporiai sobro" o mencionado «,

Deus guarde a V. Ex.-Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.-Sr. Presidente da província
do Rio Grande do Norte.

2.» Secção.-Ministério dos Negócios do Imperio.-Rio de Janeiro em 27 defe-*
vereiro de 1874.

mm Aifím Sr -A' vista da irregularidade occorridana formação da Junta de Qua-
vrlUi?; SXmtpVrt.freguezia de Nossa Senhora do Rosário do Sernto deCangussu,
lfficaçao de volantes da iregueziauejussa membros da mesma Junta
pelo facto de haverem tomadj^^^e^^^raquelle iim, quando nos lermos do
TJT^TJto .y5á5 dSflffi^SSí) df 4886 sqó tinham competência para eleger

mcS annulkí!ls taSXídílunla, flxündo a h dominga de abril para a reunião de
°U 

0aque declaro a V. Ex. em resposta ao seu officio n.° 186 de 4 do corrente mez.
- Deus guarde a V. Ex.-João Alfredo Corrêa de Oliveira -Sr. Presidente da província
de S. Pedro do Rio Grande do Sul.

l 2.°Secção.-Ministerio dos Negócios do Imperio.-Rio de Janeiro em 27 de fe-
Vereiro de 1874.

Tllm oExm Sr -Em resposta ao officio de 12 do corrente mez, em que V. Ex.
submSt*eeaoX?ônhecimentor do Gçverno Imperial cópia do.acto 

jpelo 
«f^^J

pjpiVão dp Juizes de Paz, a que ultimamente se procedeu na parochia de b. Francisco at
píu a dedCimfda SeS
os nomes dos votantes que deixaram de acudirpá 3/chamada, declaro ai V. to. que se
melhante preterição constitue vicio substancial, conforme ja foi decidido, pelo aviso n.
492 de 14 de Novembro de 1868, ficando por isso approvado o mencionado acto. - .

Deus guarde a V. Ex—Mo Alfredo-Corrêa de Oliveira.-Sv. Presidente da província
de S. Pedro do Rio Grande do Sul.

2.a Secção.-Ministério dos Negócios do Imperio.-Rio de Janeiro em 2$ de fe-
vereiro de 4874.

Illm eExm Sr.-Com officio de 9 de dezembro de 1872 submetteu o antecessor
de VEs ao conhecimento do Governo Imperial as actas e mais papeis relativos as
eleições simultaneamente feitas, em setembro do mesmo a°n^,na "'í,;^
presididas, uma pelo 4.° Juiz de Paz da dita villa e a outra pelo 3. da cidade da tons-
Üt 

Verificando-se do exame das actas e dos papeis que as «^^5»
eleição presidida pelo 4.» Juiz de Paz de Lençoes a-chamada dos votantes fbi fe a pe <
qualificação de 1864, quando já estava legalmente concluída a de 1874, na P°de esü
eleição subsistir em vista da disposição dos avisos n.°s 337 de 45 de oitubro de 4856,
422 de 22 de dezembro do mesmo anno e 502 de 48 de novembro de 4868

Deve prevalecer a outra eleição, porquanto se reconhece das actas e documentos
i*K y  >_ * . J„„ í^^n^oc. rmòctnflAQ Tíf\V V. ftX . fi TI OlllClO n .

u«disposição*do art. 4".°n.°2das instrucções -,- ,- -.~- afíyün,
zembro de 1868. O que declaro a V. Ex. para seu conhecimento e devidos etleitos

Deus guarde a V. Ex.—Joto Alfredo Corrêa de Oliveira.-Sr. Presidente da província-
de S. Paulo. oA™'„

m
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2.a Secção. —Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 16 de março
1117**7

Illm. e Exm. Sr.—Em resposta aos officios de 16 e 18 de fevereiro ultimo, concernentes
á eleição de Juizes de Paz do districto da Encarnação, da freguezia de Pirajuhia, declaro a
V. Ex. que o Governo Imperial 'approvou *.

1.° Os actos pelos quaes V. Ex. multou o Juiz de Paz Marcellino Pereira da Costa Guima-
rães por ter incompetentemente adiado a dita eleição, e também suspendeu e mandou respon-
sabilizar os Vereadores da Câmara de Jaguaripe, Manoel Dias Coelho, Leovigildo Xisto Galvão,
Eduardo Francisco dos Santos, Herculano de Sotiza Ramos, Luiz Antônio Martins e Malaquias
José de Souza Sucupira, em razão de não terem cumprido a portaria pela qual V. Ex. orde-
nára que a mesma Câmara deferisse juramento aos Juizes de Paz eleitos para o mencionado
districto na eleição a que se procedeu na 2.a dominga do mez de janeiro;

2 ° As providencias que V. Ex. tomou para ser cumprida sem demora a citada portaria.
Recommendo finalmente a V. Ex. que trate de obter e enviar-me as possíveis informa-

ções sobre as irregularidades allegadas contra a referida eleição.
Deusguardea V.Ex.—João Alfredo Corrêa de Oliveira.—Sr. Presidente da provincia

da Bahia.

¦0--0.

- *> m

*^AAPv^WV>

2.a Secção.— Ministério dos Negócios do Império.—Rio de Janeiro em 19 de março
de 1874.

Illm e Exm. Sr.—Foram confirmados pelo Governo Imperial os actos pelos quaes V. Ex.,
declarando nullos os trabalhos das Juntas de Qualificação de votantes, effectuados no corrente
nnno nas freguezias de S. Paulo da Lagoa Vermelha e Nossa Senhora dos Anjos da Aldea,
dSnouoSrel-doproximo
das actas respectivas, transmittidas por cópia com os officios dessa Presidencia n. 324 332
de 20 e 23 do mez findo, houve illegalidade na organização das referidas Juntas, por intracçao
dos arts. S.° e 9." do decr. n.°1812de23 de agosto de 185o.

O que declaro a V. Ex. em solução dos seus ditos officios.
Deus guarde a V. Ex.- João Alfredo Corrêa de Oliveira.- Sr. Presidente da província

de S. Pedro do Rio Grande do Sul.

i!/V^^j^/VV'

2.a.Secção.-Ministériodos Negócios do Império.-Rio de Janeiro em 31 de março

de 1874. 4

mm p Fytti Sr — Foram approvados pelo Governo Imperial os actos pelos quaes resolveu

V Èx dtdS nuilos oSbaíhos dasJuntasde Qualificação de votantes das freguezias do
Min Npoto ío-iiáití e Campo Larço, pelas seguintes irregularidades mflMíli,cR^eSdo0derxSUde 

S^WW^ duas V^J?^ffJ^$Z
Meitos nela turma cios supplentes, e na da 3.aos dois eleitos pela turma aos ei|™*ebT' "t
s? 

°oceS 
àSS substituto, e apezar desta W||g|||f* Pf nupçaod Juntt.

infringindo-se a disposição dos arts. 14 da.leidel9 de agosto de 1846 e 15, ™eu ™ 
e

i" 1812 de 23 de agostodo 1836, e a doutrina dos avisos n.° 119 de 31 de março ae mmi

2í de oitubro do anno passado. 90 * fevereiro
O que communico a V. Ex. em resposta aos officios n.os 7, 8 e 9 de 20 do mez ae

U 
Deusguardea Y. Ex.-Mo Alfredo Corrêa de Oliveira.-Sr. Presidente da provincia

doParaná.
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7 ESCOLA CENTRAL

¦A'y

RELA TORIO

DOS

trabalhos e factos mais notáveis occorridos desde o 1.° de fevereiro de
1873 até ao fim de fevereiro de 1874.

O resultado dos exames finaes e o mais movimento das aulas do curso desta B cola

em 4873 e princípios do corrente anno acha-se demonstrado nos mappas sob n. 4 e2.

V rifica-se que dos 502 alumnos matriculados em 1873, completaram o curso de

Engenharia Civil 20 paisanos e 3 officiaes do exercito; e 
^^;P'TdZ

lUares 42 alumnos officiaes, completando 5 o 
^J^»*?^*^™

e 7 o de engenharia militar; destes, 2 vieram transferidos da Escola Militar para esta,

e os mais foram aqui admittidos em cumprimento de diversos Avisos. ^

Tomaram o grau de Bacharel em sciencias mathemaucas e physicas 20 alumnos do>

quaes 43 paisanos e 7 militares, sendo 43 segundo o «rt. <84 «7 
jejondlo 

o-

art. 305 do Regulamento em vigor; conferiu-se mais o dito grau n 
^ ^

ultimo artigo a um individuo que já Ijavia conctuido o curso normal desta Escola

Cm 
A!fim de que fossem habilitados nos preparatórios exigidos para o referido grfcí, em

virtude de Avisos diversos, 31 alumnos foram aqui examinados, em novembro por uma

Commissão indicada pelo Ministério do Império, sendo approvados em inglez 8, em

latim 24, em historia 9, ei# philosophia 28, e em rhetorica e poética 25.
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De conformidade com o disposto noart. 202 do Regulamento vigente a admissão ás

jmatrículas dos annos superiores e a inscripção dos candidatos ao 1." anno tiveram
começo no 1.° de fevereiro, procedendo-se aos exames de arithmetica de 15 de teve-
reíro a 10 de março, para os quaes se inscreveram 159 indivíduos.

Destes foram 113 approvados, 27 reprovados e 19 não compareceram a exames.
Posteriormente foram approvados em arithmetica mais 15 individuos, dos quaes alguns
foram lambem approvados em outros preparatórios para a dita matricula, tudo em
virtude de diversos Avisos.

Estando oecupado pela Exposição Nacional o edifício da Escola, passou esta a fazer os
seus trabalhos no edifício do Conservatório de Musica desde 10 de dezembro de 1872
até 21 de março de 1873, não podendo ter logar alli no primeiro deste ultimo mézã >

abertura das aulas por não haver os commodos precisos.
Terminada a Exposição e já estabelecidos no próprio edifício da Escola, ainda esta

abertura foi espaçada por ordem do Governo até 15 de abril, e as matrículas proro-
gadas até 22 do mesmo mez, em conseqüência da febre amarella, e somente do seguinte
dia em diante começou com regularidade o serviço das aulas.

Depois de encerradas as matrículas ainda se fizeram mais algumas em virtude de
diversos Avisos.

O avultado numero de alumnos matriculados no 1.° anno exigiu sua divisão em duas
turmas, uma das quaes foi regida peío respectivo lente e repetida por um repetidor, que
também accumulou o exercício de lente da 2.a cadeira do 6.° anno, e a outra turma foj,
regida pelo lente de physica, que a este exercicio accumulou as repetições da sua cadeira
e da dita turma do i.° anno; estas accumulações e as que se deram com os demais
empregados do magistério, regendo e repetindo a mesma cadeira, tornaram-se neces-
sariás em razão do diminuto pessoal do ensino em exercicio na Escola.

Os primeiros exames parciaes de todas as cadeiras, excepto os da l.a cadeira do
1.°anno, fizeram-se de 19 a 21 de julho e os desta aos 4 de agosto; e os segundos exames
parciaes daquellas cadeiras de 11 a 13 de oitubro e os desta ultima a 18 lambem de
oitubro.

Visto como as aulas haviam sido abertas muito depois da época marcada no Regu-
lamento, tornou-se necessário prorogar-se a época do encerramento e por autorização
do Governo funceionaram algumas aulas até ao fim de novembro.

Assim os exames finaes tiveram começo em princípios de dezembro e prolongaram>se
até 26 de janeiro ultimo, sendo ainda preciso que se formassem duas mesas de exames
da i.a cadeira do 1.° anno logo que houve pessoal disponível com a terminação dos
exames das outras cadeiras.

A fim de se poder cumprir o disposto no art. 176 do Regulamento, determinei que os
exercicios práticos começassem a 16 de dezembro, tomando parte nelles os alumjnos á
medida que se desembaraçassem dos exames theoricos, e seguissem para fora da Corte
os do 4.°, 5.° e6!° annos, logo que fosse possível.

Tendo de se proceder ás matrículas, exames extraordinários e de preparatórios para
o 1.° anno leclivo que vai começar, e finalmente para que se pudesse dar cumprimento
ao árt. 263 do Regulamento ultimo que reorganizou as Escolas Militares, e determina a
transferencia dos alumnos militares para a respectiva Escola, foi forçoso terminar
aquelíes exercicios no.dia-.16 do corrente, embora não tivessem tido os alumnos do 1.°,
2.* e 3.° annos o tempo requerido pelo Regulamento.

/ Ainda\ assim muito serviu a prorogaçüo concedida pelo Governo em Aviso de 29 de
janeiro ultimo, espaçando por mais quinze dias as épocas marcadas pelo Regulamento

l:-,
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para aquelles trabalhos e para a próxima abertura das aulas, que terá logar no dia 16
de março próximo futuro. /*

O pessoal de ensino e administrativo desta Escola e seu movimento durante o anno
lectivo constam da relação junta sob n.° 3.

Existem vagas as cadeiras 1.a do 2.° anno e 2.a do 3.°, aquella com a rescisão do
contracto que o fallecido lente jubilado Conselheiro Dr. José Joaquim da Cunha fizera
para reger a sua antiga cadeira, o que foi communicado á Escola por Aviso de 3 de
março, e esta com a jubilação do Conselheiro Dr. Cândido de Azeredo Coutinho por De-
creto do 1.° de oitubro communicado á Escola em Aviso de 29 de dezembro. Achan-
do-se este lente então em commissão de exames de sua cadeira, offereceu-se a conti*
nuar até sua terminação sem mais vencimentos além dos de sua jubilação; o que o
Governo Imperial mandou agradecer.

Para preenchimento da l.a destas vagas foi aberta I.Mnscripção para concurso, e
não tendo alguém se inscripto, abriu-se 2.° prazo e neste somente inscreveram-se os
repetidores desta Escola Bacharel Domingos de Araújo e Silva e Dr. Antônio de Paula
Freitas, os quaes em Congregação de 1 o de novembro foram habilitados para concorrerem
e já no dia 14 do corrente apresentaram theses, primeira das provas exigidas e que bre-
vemente terão de sustentar.

Sobre o preenchimento da cadeira vaga de chimica, aguardam-se as ordens do Go-
verno.

Existe lambem a vaga de Adjunto de desenho desta Escola por ter sido o adjunto
Francisco Joaquim Bittencourt da Silva nomeado Professor de desenho da mesma
Escola por Decreto de 5 de abril, de conformidade com o art. 252 do Regulamento
vigente.

Para preenchimento deste logar também se espera ordem superior, continuando* a
servir interinamente o Major Bacharel João Nepomueeno de Medeiros Mallet.

Existindo duas vagas de Repetidor, uma da secção de mathematicas e outra da de
sciencias physicas e naturaes, foram ambas preenchidas por meio de concurso, sendo
para a primeira o único concorrente o Dr. Antônio de Paula Freitas, que nelle habilitado
foi nomeado Repetidor por Decreto de 11 de junho; e concorrendo para a 2.a vaga o Dr.
Joaquim Duarte Murtinhoe o 1.° Tenente Bacharel FranciscoSoares.de Andréa, somente
o 1.° destes foi habilitado no concurso, e por Decreto de 20 de agosto foi nomeado
Repetidor da dita secção de sciencias physicas. , ; -

Em conformidade do art. 236 do Regulamento nomeei em 20 de setembro Prepa-
rador-conservador do gabinete de physica Augusto da Cunha Galvão, que entrou em
exercício a 23 do mesmo mez, e em 29 de janeiro ultimo Preparador-conservador
do de chimica a Joaquim Saldanha Marinho Júnior, entrando em exercício na mesma
data, por haverem sido exonerados a pedido seus predecessores Godofredo José Furtado
do gabinete de physica e Jorge Benedicto Ottoni do de chimica*

Por Portaria do Governo de 14 de junho foi nomeado Escripturario da Secretaria da
Escola o amanuense da mesma Carlos Augusto da Cunha na vaga existente desde 28 de
maio por fallecimento do escripturario Carlos Augusto Moreira de S. Pedro, e por outra
Portaria de 17 daquelle mesmo mez foi nomeado Amanuense, para preenchera vaga
daqueile,João Filinto de Oliveira, que entrou em exercício a 26 do mesmo mez de
junho. ^MSmM

Por fallecimento do guarda desta Escola Francisco Xavier de Miranda Basson em
24 de setembro e em conformidade do art. 236 do Regulamento nomeei etn seu logar,
aos 26 do mesmo mez, a Francisco Rodrigues do Amaral, que como servente já fazia
aqui o serviço de guarda. ]
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Continuam em commissão fora da Escola três lentes, um repetidor e um official do

exercito que tinha a seu cargo o ensino pratico de astronomia aos alumnos do 4.° anno.

Este serviço tem sido feito pelo lente da 1 .• cadeira do 3." anno e os dos mais empre-

gados do magistério ausentes da Escola têm sido feitos cumulativamente pelo pessoal
existente, percebendo pela accumulação as gratificações que competiam aos que substi-

tuiram.
Em 3 de fevereiro corrente me foi communicada a transferencia desta Escola para

p MiWsterio do Império de conformidade com as disposições contidas no art. 263 do

Regulamento que baixou com o Decreto n.° 5529 de janeiro ultimo.
Por essa occasião o Ministério da Guerra mandou patentear ao pessoal docente e

administrativo e escolar que muito o penhorára a maneira distincta porque se houve no

desempenho dos seus deveres durante o tempo em qüe esteve sob a jurisdicção do

mesmo Ministério.
O Mrjor de estado-maior de artilharia Luiz Henrique de Oliveira Eubank, que exercia

nesta Escola o cargo de 1." Ajudante, foi exonerado em 21 do corrente por haver sido

nomeado Sub-director do Arsenal de Guerra da Corte; e nesta mesma data foi nomeado

para exercer interinamente as funcções daquelle Major o 2.° Ajudante Capitão refòr-
mado Antônio Teixeira de Sampaio, continuando também a exercer as funcções que
lhe competem. ;

Nem-um facto mais se deu contra a disciplina da Escola, além dos que constam da

nota junta sob n.° 4 e dos meus officios reservados de 20 de maio e de 19 de junho
edell de agosto, cumprindo satisfactoriamente os seus deveres tanto o pessoal do

ensino como o administrativo.
A escripturação da Secretaria e Archivo acha-se em dia.
Foram expedidos 182 officios e, 147 informações ao Governo, e 59 officios a diversos

Escola Central, 28 de fevereiro de 1874.
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José Mama da Silva Bitancourt/

Marechal d'Exercito reformado e Director.
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Mappà do resultado dos trabalhos no anno leetivo de ISlâ.
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i.o ANNO.

MOVIMENTO DOS ALUMNOS.

,° ANNO.

Matricularam-se em cada uma das
aulas. ••

3

3.o ANNO

201

Foram approvados com distineção
plenamente...

184 128
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Foram reprovados.  19
Tiraram ponto e nao compareceram
Deixaram de fazer exames
Perderam o anno por faltas.......
Falleceram,..
Trancou matricula.,

Habilitaram-se nos exercicios pra-
ticos.. .?• .,.....-. 113

12

^ u
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í..
34ll9 23

o *.
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49 m

6.° ANNO

si

25

..1 .

31

3 . . 1..
34 431 47127120 I20J22 27

10|l3ll6 4 ....I.. 5 71
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Numero dos matriculados em cada
um dos annos....

».,.I..,.|.... i.. i •. •. i..

55

133 61 29
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Do.alumnos matriculados no d.» anno lmatrieulou-se somente na aula de desenho; dos matriculados

no 2.8 niatrieníaf m-se somente na B cadeira, e 4, já tendo approvação nesta cade.ra, matr.cn aram-se
"a.» 'cadeira 

do 3.° anno; 10 alumnos do 3.» anno, já tendo approvação na 2.» cadeira, matricularam-se

lambem na & do í.»; 3 alumnos do 4.» anno, já approvados na 2,.? cadeira, matricularam-se na 2.* do o.»;

flnalmente 6 do 3.° anno, tendo approvação na 2." cadeira, matricularam-se na 2.» do 6.» anno.

SecííLiaVa Escola Central, 28 de fevereiro de 1874. -- Bacharel Antônio José Fausto Qamga,

Major rearmado e Secretario, . ..
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Mappa dos aluamos matriculados em f §38 que foram examinado* na
formado art. 331 do Regulamento vigente, e dos examinados na
forma do art. 309 do mesmo Regulamento, e finalmente em virtude
de diversos Avisos.
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MOVIMENTO DOS ALUMNOS.

i.° ANNO.

#

2.° ANNO.
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3.° ANNO.

rt
Ph
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Inscriptos para exames em cada
uma das aulas

(Plenamente
Approvados.. J(Simplesmente

42

Reprovados
Não se apresentaram a exames

Numero dos inscriptos em cada
anno ••*••

4

3

28
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43 21 17 91

OBSERVAÇÃO,

Um alumno inscreveu-se somente para exame de desenho do 2.° anno na fôrma do
art. 207 do Regulamento; outro alumno se inscreveu para exames nas aulas dos tres pri-
meiros annos.

Secretaria da Escola Central em 28 de fevereiro de 1874.-Bacharel Antônio José Fausto

Garriga, Major reformado e Secretario. .
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Relação dos Empregados com as notas de seu movimento durante
o anno lectivo de 1873.

•>,

i Director.
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Conselheiro de Guerra e Marechal de Exercito, reformado, José Maria da Silva Bitancourt.

l.° Ajudante.

or Luiz Henrique de Oliveira Eubank.

Exonerado desta Escola em 21 do corrente por ter sido nomeado Sub-director do Arsenal de Guerra
da Corte.

2. • Ajudante.
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Capitão do Exercito, reformado, Antônio Teixeira de Sampaio.

Nomeado na mesma data para preencher interinamente o logar de i.° Ajudante cumulativamente com

as suas funcções.

Lente DA l.a CADEIRA DO 1.° ANNO.

teiro Dr. Ignacio da Cunha Galvão. ,
Regeu a 1.*.turma da sua cadeira.

Lente da 1 .a cadeira do 2.° anno. 7
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Conselheiro Dr. José Joaquim da Cunha.

Por Aviso de 3 demarco foi communicado ter rescindido o contracto para reger a sua antiga cadeira..

Lente da l.a cadeira do 3.° anno.
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Dr> Augusto Dias Carneiro.

Accumulou todo o anno o ensino pratico de astronomia, no impedimento do Major Francisco Xavier

j_opes de Araújo, e a repetição da sua cadeira.

Lente da l.a cadeira do 4.° anno.

. ¦ ' 7, 0y 33' --T-y-y'—u«^ 
u,ih,,t,ruiv .1 1 $ " rr—.t"-" '^vr.^^'TTT'wwrT

". :,'*.:.;.' 7y00\-'.'.: 770.17- ''7:

Dr. D. Jorge Eugênio de Lossio e Seilbitz.
Accumulou a repetição da sua cadeira.
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Lente dà 2.a cadeira dó 3.° anno (chimica;.

Conselheiro Dr. Cândido de Azeredo Coutinho.

Jubilado por Decreto do I.» de oitubro, segundo foi communicado em Aviso de 29 de dezembro con-

tinuou a servir desta date até 19 de janeiro ultimo. Accumulou a repetição da sua caaeira até ao dia

9 de setembro.

Lente da 2.acadeira do 8.° anno (mineralogia e geologia,).
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Dr. Guilherme Schuch de Capanema.
Esteve todo o anno em commissão do Ministério da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.

Lente da l.a cadeira do 5.° anno.

Dr. Gabriel Militão de Villanova MacTiado. ^
Accumulou a repetição da sua cadeira.

Lente da 2.a cadeira do 6.° anno (economia política;.

Conselheiro d'Estado Visconde do Rio Branco.

Era todo o anno, na Presidência do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne-

gocios da Fazenda.

Lente da 2.a cadeira do 2.° anno (physica).
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Dr. Epifanio Cândido de Souza Pitanga.
Accumulou a regência da a.», turma da i.« cadeira do 1.» anno, a repetição desta turma e a da

sua cadeira.

Lente da 2.» cadeira do 4.° anno (botânica e zoologia).

Dr. Miguel Antônio da Silva.
Em commissão do Ministério da Agricultura, Commercio e Obras Publicas desde 28 de março.
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Lente DA l.a CADEIRA DO 6.° ANNO.

Dr. Agostinho Victor de Borja Castro.
Accumulou a repetição da sua cadeira.

Professor de desenho.

Bacharel Ernesto Gomes Moreira Maia.
Em commissão de exames de 20 de dezembro a 19 de janeiro ultimo.

Professor de desenho.

Francisco Joaquim] Bitancourt da Silva.
Sendo Adjunto de desenho, foi nomeado Professor por Decreto de S de abril. Esteve encarregado de

obras pelo Ministério do Império de 8 de dezembro ultimo até 8 de janeiro do corrente anno.

Professor adjunto de desenho.

João Maximiano.Mafra.

Professor adiunto interino de desenho

João Nepomuceno Medeiros Mallet.
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Encarregado da pratica astronômica..

•Major Francisco Xavier Lopes de Araújo." ,
Em commissão de limites entre o Brazil e o Paraguay desie 17 de junho de 1872.

Repetidor.
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Dr, Américo Monteiro deBarros.
Regeu a 2.a cadeira do 6.° anno e repetiu a i.a turma da l.a cadeira do i.° anno. ,-

Repetidor.
¦' ."..¦¦ -:—¦¦:¦.

Bacharel José de Saldanha da Gama Filho.
Em commissão do Ministério da Agricultura, Commercio e Obras Publicas desde 28 demarco.' -m' "

Ee^etidop.

Bacharel Domingos de Araújo e Silva.
Regeu a l.a cadeira do 2.° anno.

_;/-_,. Repetidor.

Dr. |Antonio de Paula Freitas. *

_endo Coadjuvante, foi nomeado Repetidor por Decreto de 11 de junho. Regeu e repetiu a 2.
deira dò 6.° anno. ,

Repetidor.:
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ca-

Dr. Joaquim Duarte Murtinho.
Sendo Coadjuvante, foi nomeado Repetidor por Decreto de 20 de agosto. Regeu e repetiu a 2.a ca-

dèira do 4.° anno.

Secretario.

¦¦ v 
'.

Major reformado do Exercito, Bacharel Antônio José Fausto Garriga.

Escriptürario.

Carlos Augusto Moreira deS. Pedro.
Falleceu em 28 de maio.- Para o seu logar foi nomeado por portaria de 14 de junho o Amanuense

Carlos Augusto da Cunha.
-: Amanuense. ...

João Filinto de Oliveira.
Nomeado por Portaria de 17 de junho.

Bíbliothecàrio .

Olegario Augusto de Souza Araújo.

Preparador do gabinete de physica.

Godofredo José Furtado.
Exonerado a seu pedido em 20 de setembro. - Na mesma data foi nomeado para este logar por iPor-

laria da Directoria, e a 23 entrou em exercicio
Augusto da Cunha Galvao.
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Preparador do gabinete de chimica.

Bacharel Jorge Benedicto Ottoni. *•
Exonerado a seu pedido em 21 de janeiro do corrente anno. —A 29 foi nomeado para este logar por

Portaria da Directoria, ena mesma data entrou em exercício
', Joaquim de Saldanha Marinho Júnior.

Preparador do gabinete de mineralogiv .

Bacharel Ernesto Henrique Ennes Bandeira.

Preparador dv pratica astronômica.

Saturnino Cardoso Vianna de Barros.

á Porteiro.
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Jorge José Ferreira Chaves.
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Guardas.

Manoel Rufino de Oliveira Jamacarú.
Bellarmino de Almeida Pinto.
Domingos da Costa Ferreira.

Accumula o logar de Porteiro da Secretaria do Commando geral de Artilharia.

Luiz Francisco de Barros.
Salvador José do Amaral.
Francisco Rodrigues do Amaral.

Nomeado por Portaria desta Directoria em 26 de setembro, para preencher a vaga deixada por Fran-
cisco Xavier de Miranda Basson, que fallecôra em 24 do dito mez, entrou em exercício em 27.

... * .
Secretaria da Escola Central, 28 de fevereiro de 1874. - BACharel Antônio José Fausto

Garriga, Major reformado e Secretario.
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Nota das faltas disciplinares commettidas por alumnos, edas penas

que lhes foram impostas, no anno de 1873.
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Fizeram nopáteo do estabelecimento grande assuada, acompanhada de queima de fogo
da China, 4 alumnos do 2.° anno e 2 do 3.° —Foram presos na fortaleza claLage,5por
4 dias e;l por 6, á ordem do Director.

íhpltou.uín guarda, encarregado detransmittir-lhe uma ordem escolar, 1 alumno cia
|,°anno.—[Foi preso no Estado-maior do. i.° Regimento de Cavallaria á ordem do l.
Ajudante,
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FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE.
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MEMÓRIA HISTÓRICA ACADÊMICA
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DO AMMO D_ 18T3

APRESEiNTADA

/%/

SESSÃO DA CONGREGAÇÃO AOS 2 DE MAIO DE

PELO

$Di\ Ioôí Joaquim MamvtB íMfort ¦

LENTE SUBSTITUTO DA MESMA FACULDADE.
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Na sessão do encerramento a Congregação encarregará a
um dos seus membros de apresentar, na primeira sessão do
anno seguinte, uma Memória histórica acadêmica, em que se
relatem os acontecimentos notáveis do anno findo.

Nessa Memória será especificado o grau de desenvolvimento
a que fôr levada, nesse mesmo período, a exposição das dou-
trinas nos Cursos públicos enaquelles que por autorização da
Congregação se instituírem particularmente para ampliação
ou auxilio'das maternas obrigatórias.

Lido o trabalho e approvado, será recolhido á Bibliotheca
para servir de Chronica da Faculdade.

Art. 164 dos Estatutos.

Senhores.— Acclamado unanimemente por vós na nossa ultima reunião aos 3 de de-
zembro do anno passado para redigir a Memória histórica dos acontecimentos,
eme tiveram logar nesta Faculdade durante esse anno, na fôrma do art. 164 dos Es-
talutos une nos regem, é do meu rigoroso deyer, ao começar o desempenho da uw
cumbencia com que vos dignasles honrar-me, agradecer-vos a grande prova de attenção
e confiança com que me distinguistes. ,

Não è desconhecido o zelo, nem estranho o interesse, com que me dedico aos
trabalhos desta Faculdade e com que costumo cumprir as ordens, que a esta ilius-
irada Congregação apraz dar-me; e, experimentando o mais vivo prazer por se me
proporcionar mais uma oceasião de patentear-vos o meu respeito e gratidão, folgo
Dor poder agora dirigir-vos a palavra, expondo com verdade e clareza ps aconteci-
mentos havidos no decurso do anno próximo findo e manifestando idéas e senti-
méritos, que creio serão lambem os vossos. ir^§^llrffi#^%i
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Sei por dura experiência que, nos tempos que atravessamos, a franqueza, a mais
récommendavel das qualidades moraes, é taxada de imprudência e de ordinário a^ar-
reta sérios desgostos e profundas contrariedades; mas a despeito de tudo nei de
primar por ella, pedindo-vòs porém que acrediteis em que nos meus juízos e con-
ceitos não ha a menor disposição nem intenção de censura e offensa a quem quer que
seja, e sim que, si alguma cousa merece a minha critica, que espero seja justificada,
ella se referirá somente aos factos, de cuja responsabilidade fambem participo, e
não ás pessoas em que, tenho o prazer de o.confessar, reconheço a maior pureza
de intenções e o mais escrupuloso desejo de bem cumprir os seus deverçs. Essa
mesma critica faço-a, não porque me julgue com títulos e direitos para fazel-a, mas,
já que me cabe agora dirigir-vos a palavra, para que levantemos bem alto a nossa
profissão e tornemos esta Faculdade digna do seu íim; para que, emfim, as. boas
idéas sejam aqui praticadas, as reformas úteis realizadas, e os abusos e inconvenientes
estigmatizados, para serem cortados ou evitados. .

Feita esta manifestação, que é sincera, entro na matéria, pedindo-vos desculpa das
imperfeições deste trabalho, que está por certo longe de corresponder á vossa es-
pectativa por me faltarem méritos e experiência para cumprir satisfatoriamente a
vossaordem ; trabalho que só revela, como já foi dito, boa vontade por minha parte.

Directoria.

Esta Faculdade continua sob a zelosa, intelligente, esclarecida e recta direcçâo de
S. Ex. o Sr. Visconde de Camaragibe.

Em nome desta illustrada Congregação e no meu (que não sou suspeito) em par-
ticular, tenho a satisfacção de externar este juizo a par dos protestos do maior re-
conhecimento pelas maneiras attenciosas e cavalheiras com que somos tratados pelo
nosso digno Director, a quem rendo a justiça, que lhe teni sido feita em todos os
tempos, como sirvam de prova todas as Memórias históricas, lidas perante esta íit$li-
dade.

Em virtude dê se ter de retirar para a Corte o Exm. Sr. Conselheiro Director a
ir tomar parte, nos trabalhos do Senado, assumiu a Directoria, em 25 de dezembro
de 1872, o nosso respeitável decano e venerando mestre, o Sr. Conselheiro Paula Ba-
ptista, que eslivera no exercicio desse cargo até 24 de setembro do anno passado, em
que o Exm. Sr. Director de volta a esta capital reassumira o exercicio do seu cargo.

Tenho grande prazer em o reconhecer e declarar que a maior fraternidade reinou
entre os dignos membros desta illustrada corporação; que os lentes sempre proce-
deram para com os estudantes ciando as mais inequívocas provas decorteziae ur-
banidade; e que as doutrinas ensinadas foram sempre sãs e as melhores.

Também me é grato declarar que os trabalhos da Faculdade correram durante
todo o anno findo pacificamente; sem gue o menor distúrbio os perturbasse, nem
havendo ppr parte dos estudantes o mais insignificante acto de desrespeito e insu-
bordinação para com seus mestres : o que, muito abonando em favor da força moral
dos mestres e do prestigio da direcçâo, é eloqüente attestado da fina educação e
bons hábitos dos estudantes.

Faculdade de Direito.
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Os trabalhos da Faculdade começaram, como é prescripto no art. Si dos Esta*
tutos, no dia 3 de fevereiro, principiando pelos exames preparatórios, e terminaram
ém 3 de dezembro, em que teve logar à Congregação do encerramento.
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í As aulas do eurso jurídico abriram-se, corno manda o art. 67 dos Estatutos, no
dia 45 de março, e onceríaram-se, segundo a citada disposição, no dia 45 de or;
tUbr0.^frv -V-V^'VVV Vv.V-y.;. VVVV.v;T.:

Em virtude do máu estado sanitário de diversas povoaçoes do Império, que nos
primeiros mezes do anno findo foram invadidas por terríveis e fataes epidemias, re-
solveu o Governo Imperial por Aviso de 20 de março espaçar o termo das inscripções
para os exames preparatórios para o dia 45 de abril eoencerramento cia primeiramatricula e a abertura das aulas da Faculdade para o dia 21 do dito mez; mas, como
tivesse aqui chegado o citado Aviso por causado naufrágio do paquete francez, queo trazia, a 4 de abril, depois, portanto, de já abertas as aulas em o referido dia 45
de março, na fôrma dos Estatutos, resolveu esta Congregação executar o dito Aviso
de maneira que fosse respeitada da melhor fôrma possivel a'justa ordem do Governo :
assim as matrículas na Faculdade foram espaçadas até ao dia 24 de abril; as fé-
rias da Semana Santa, que logo se seguiram á abertura das aulas, tornaram díspen-
savel que estas fossem fechadas até ao dito dia 21; e aos estudantes, que chegaram
depois do dia 45 de março, não se lhes contou falta alguma ; o que só se fez do dia
21 de abril em diante, em que deviam ser effeetivamente abertas as aulas em vista
do já referido Aviso. v ¦ •

- Por esta fôrma foram conciliados todos os interesses.
Matricularam-se durante o anno próximo findo, nos cinco annos do curso júri-

dico, 284 estudantes, assim distribuídos:
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2." ...... 48 4 .. 4 2 11 4 4 44 2 .. 4 ... ....
3."...... 32.. ..1 .... 47 3 .... 4 ..4 ......
4.°  63 2 1 5 2 25 4 2 3 2 ..4 4
5.°.,.... 88 4 2 6 4 49 32 9 2 3.. 4 ,.

Total... 284 7 44 6 47 7 37 106 23 8 34 43 2 4 4 4
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leram nas differentes cadeiras do curso jurídico os seguintes senhores :
- As duas cadeiras do 1.° anno foram regidas pelos seus respectivos cathedraticos, os
Srs. Drs. Figueiredo e Pinto Júnior. . .,.

A primeira cadeira do 2.° anno fora regida pelo Sr. Dr. Gracihano Baptista, em
virtude de se achar licenciado e em viagem pela Europa, onde fora buscar a reparação
de sua preciosa saúde, o distincto Sr. Conselheiro Silveira! de Souza. #

A segunda cadeira do 2.° anno foi regida pelo autor desta Memória, por se achar li-
cenciado o respectivo cathedratico, até ao dia 24 de maio, em que, tendo regressado a esta
capital o respectivo lente cathedratico, renunciando assim o resto da licença que lhe
fora concedida, tomou conta de sua cadeira; e, como o lente proprietário dessa cadeira,
o Sr. Dr. Bandeira de Mello Filho, tivesse sido nomeado Presidente da província do Rio
Grande do Norte, onde ainda se acha, fora substituído, desde o dia 46 de junho até ao fim
do anno lectivo* pelo Sr. Dr. Correia de Araújo- que* estando impedido por se achar no

>Juryvfôra substituído de 28 de junho a 22 de agosto pelo Sr. Dr. Coelho Rodrigues.
Étp^ todo o anno regida pelo seu respectivo

cathedratieo, o Sr. Dr. Drummond.
*j* , * -yy' ¦. l y^.L

W. 'SVVV

A- ¦-." ' • •'

vV -VV,.,'.••/. V.V

¦X:

¦fy;y
¦

V

!-v...,.y. -vv. ¦, -.. .vx-.- .x^. ¦-.- ¦
."'Vx'' :'- ''y'-'~'.~-\y'-y'.-''yi

' '-v,'" 
V-



: y

" 
'.'¦' 

-¦ 
¦.¦ '. - ¦ ¦

Na regência da segunda cadeira do 3/ anno esteve o Sr. Dr. Coelho Rodrigues
desde a abertura das aulas até ao dia 10 de junho, em que orespectivo cathedratico, o
Sr Dr. Aguiar, lendo-se encerrado os trabalhos da Assembléa Legislativa desta pro-
vincia de que é illustre membr, voltou aos trabalhos desta Faculdade.;.

A primeira cadeirado 4." anno foi ao principio regida pelo Sr. Dr. Drummond em
substituição do respectivo cathedratico, o Sr. Dr. Tarquimo, que se achava com assento
ná Gamara temporária, de que é digno membro, regendo assim.o Sr. Dr. Drummond
cumulativamente a primeira cadeira do 3.» anno e ajprimeira cadeira do 4.» anno _; como,
oorém, pelo facto de ter reassumido o exercicio de sua cadeira o Sr. Dr. Bandeira de
de Mello Filho, ficasse um lente substituto disponível, o que ora vos folia, foi este reger
a rlita primeira cadeira do 4.° anno; e, como em virtude da designação desta Çongre-
sacão na respectiva sessão em l.°de março devesse reger a primeira padeira do 4.» anno
Iní substituição do cathedratico o Sr. Dr. Pinto Pessoa e por ausência deste tivessere-
SoeSa cadeira o autor desta Memória, tendo o Sr. Dr. Pinto Pessoa, depois do gozo
le uma licença e de ter continuado com parte de doente, se apresentado em 8 de agosto,
tomou conta da regência da referida primeira cadeira do 4," anno até 30 de setembro,
em que o respectivo cathedratico reassumira o exercício de sua cadeira. .

As 1 * 2.* e 3." cadeiras do 5.° anno foram durante todo o anno lectivo regidas pelos
seus respectivos cathedralicos, os Srs. Conselheiro Paula Baptista e Drs. Aprigio e Pe-
reira do Rego. "
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O Sr. Conselheiro Silveira de Souza, que havia seguido para a Europa a tratar dejsua
saüde com uma licença de três mezes, concedida pelo Governo Provincial, obteve do
Poder Legislativo outra de um anno, da qual gozou ate ao dia 21 de pituto, emi qoe w
apresentou. O Sr. Dr. Bandeira de Mello Filho, tendo obtido do Presidente da Província
uma licença de três mezes com ordenado, só delia gozou de 21 de abril a 21 de ?|aio.

Ao Sr. br. Pinto Pessoa concedeu lambem o Governo Provincial três mezes de li-
cença, em cujo gozo estóve de 15 de março a 15 de junho. _

O bibliothecario desfa Faculdade, Monsenhor Joaquim Pinto de Campos, entrou d 8
de novembro no gozo de uma licença de seis mezes que lhe fora concedida pelo Governo
Imperial. •' . [-\ ^. K ''

• SECÇAO II. -'

NOMEAÇÕES, POSSE, AUGMENTO DE VENCIMENTOS, E APOSENTADORIAS.
. ' ¦ yi '' i .v. y-',.,

Por Decreto de 22 de oitubro foi aposentado o continuo da Faculdade, Elias Fran-
cisco de Souza Barros, ficando essa mercê dependente da approvação do.Poder Legis-
iativo: para substituil-o3 foi nomeado interinamente, por portaria da Directona, em data
de 18 de novembro, Francisco Epiphanio de Souza, que tomou posse do cargo em 1/
dt* dezembro. 5

Por Decreto n.d 2223 de 5 de abril do anno passado foi sanccionada e mandada exe-
cotar a Resolução da Assembléa Geral, que elevava os vencimentos do director, lentes
substitutos e proprietários, secretario e mais empregados da Secretaria desta Faculdade.

O director, lentes proprietários e substitutos ficaram vencendo os ordenados e
gratificações fixados na seguinte tabeliã: ;.

i—*^»

Director..I........ • •• • • • •
Lente cathedratico.........
Lente substituto...........

ORDENADO. GRATIFICAÇÃO
1

TOTAL. i.fc'.

4:000#000
3:200§00o
2:000§000

2:000fi000
4:600gQ00
1:000§000

6-.0008000
4:8008000
3iO0O§00Ò

taram elevados na razão de 50°/p os vencimentos do secretario e mais empregados
da Secretaria desta Faculdade.
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§1.

MESAS DE EXAMES.
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os
«sumindo a determinação da Congregação, em sessão de 15 de oitubro, as mesas
Ses dos diííerenles annos foram compostas da seguinte forma • para
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Conselheiro Paula Baptista.
Dr. Aprigio Guimarães.
Dr, Pereira do Rego.
Dr. Tavares Belfort.

5.° anno.
/¦'¦¦'¦ 'y-:'..y :¦};
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4.° ANNO.
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Dr. Portella.
Dr. Tarquinio.
Dr. Pinto Pessoa.
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4'
I* Aguiar,
m Drummond.
Ir. Coelho Rodrigues.

Conselheiro Silveira de Souza.
Dr. Correia de Araújo.
Dr. GracilianoBaptisla.

-¦y\é'~j.;

Dr.: Figueiredo/
Dr. Pinto Júnior.
Dr. Tavares BeljKrt.

à,° ANNO.

2.° ANNO.

A.° ANNO.
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Por ler adoecido o Dr. Tavares Belfort, em 8 de novembro fora substUuMo, na'
mesa ma," anno peto Sr. Figueiredo,' e na do 1.»anno pelo Sr. Dr. Correia de Araújo.
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2.

EXAMES.

ymy:'.-.

Na respectiva sessão da Congregação foram julgados.habihlados a exames todos os
matriculados, menos Joaquim Francisco Teixeira e Francisco Frederico da Rocha Vieira,
estudantes do4.° anno, que haviam perdido o anno por excesso de faltas, e Joaquim
José Godinho Júnior, estudante do 5." anno, que infelizmente havia Talleeido.

Na fõrmá da lei, fizeram-se os exames das matérias de quej se compõe o curso
jurídico,versando osexanies sobre as matérias respectivas de cada anno, cujos exames
começaram no diá-S? de novembro, eterminaram, os do 1.° anno em 11 de novembro,
os do 2,° anno a 8 de novembro, os do 3.° anno em 31 de oitubro, os do A,' anno em
14 de novembro, e os do 5.° anno em 25 denovembro.

F' 
H T> -a .-.':::::"/'/:: y ¦ /¦•."¦'¦''':'''¦'¦'¦

. DO R. y%.. -:y.r.yyy. yy. yyy .-yfy/y/y

'
y r"

>..-',-___,. -,..,. (1 „,,',. ,u

'..; :'Yy'yv.y.y'\*:-y-*\'\:.\-y:.~'Ti'.U.\-y* 'y 
":"." 

...y y'/;/', y:'- \y ' 
; v'y .''* 'Í"p,Y.y ..-'¦" :'¦¦

.yy 
¦¦"¦*.¦." ¦

Íyy:YP;.yY^yPí|',;Py
¦ y.

¦y :..¦¦¦ : ¦ •¦ . .

/
pYY :/ ¦¦':



'¦'.' K ¦:¦ ¦'¦:¦

'¦i '1$
-«6 —

m Em virtude de decisão da Congregação, a quem cabe providenciar sobre o caso, as
turmas para a prova escripta se compuzeram de 13 estudantes no 1.° anno, 16 nos 2.° e
3.° annos, de 12 no 4.° anno ede 11 no 5.Q anno, sendo em todos os annos composta de
seis estudantes cada turma em cada dia para a prova oral.

O resultado desses exames foi o seguinte:

-,y ;!¦'¦'¦''¦ ¦» ;'.

Aulas 1.° anno. 2.° anno. 3.° anno. 4.° anno. o.° anno. TotalI
' . v ,¦¦ 

•.,  ' L_. 1 —' I i

Matricularam-se 53 48 32 63 88 284
/ 

- 
¦

_ _ ¦_..¦!. . liiii *  -ii ri ii ¦¦ i   ¦¦ ¦ ¦¦ —¦  -¦ ¦"- ~- ¦——¦¦i i

Foram approvados cora dis-
tincção......  1 5 1 9

Foram'approvados plenamente 42 32 17 28 86 205
Foram approvados simples-
mente  8 11 8 17  44

Foram reprovados  10
Perderam o anno   2
Deixaram de fazer aclo  2 2 1 1 14

Além dos exames, constantes do antecedente quadro, houve actos extraordinários
no começo do anno e um em novembro, prestados, já por estudantes matriculados que
deixaram çor motivo justo de os fazer em tempo, já por estudantes que, tendo obtido do
Poder Legislativo autorização ao Governo para mandal-osadmittira exames, obtiveram
o respectivo Aviso, já por estudantes que, tendo cumprido a pena de suspensão, que
lhes impuzera esta Congregação, vieram fazer seus actos.

.0 mappa infra indica o numero, qualidade dos examinados e notas dos exames:

SK^t&rt^V^^ífcj T , 
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t.°ANNO. 2.° ANNO. 3.° ANNO. 4.° ANNO. 5.° ANNO.
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Fizerom actos extraor-
dinarios  2 17 1 2 3 2 4 1 41

Foram approvados pie-
naraente............. 2 1 12 3 2 4 31

Foram approvados sim-
plesmente....  — — ........ 9

Foi reprovado ... • • •«..•••• ......... .... ...» .... .. •. «... ....,...» 1 ii I
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Não deixarei no esquecimento considerações, que oceorrem a propósito dos acl
acadêmicos. ¦

A primeira dellas refere-se ao modo de terem os examinandos o ponto para a prova
escripta, >

O art, 5.° do Decreto n.° 4806 de 22 de oitubro de 1871 diz que na prova escripta
o ponto, que fôr tirado à sorte, de uma das matérias, alternadamente, pelo primeiro
estudante da turma, servirá para todos os da mesma turma.

; Essa alternativa, determinada pela lei, pôde ter logar porduas fôrmas: ou segundo a nu-
meração das cadeiras do anno e assim a primeira turma fará prova escripta na rnateriada
primeira cadeira, a segunda turma na da segunda cadeira, e, no 5.° anno, a terceira turma
na da terceira cadeira, tirando o primeiro estudante da turma apenas o ponto sobre que
devem escrever os da turma na matéria designada pela numeração das cadeiras; ou
então pôde essa alternativa ser determinada pela sorte, tirando o primeiro estudante
da primeira turma, no primeiro dia, á sorte a matéria em cjue se deve tirar ponto paraa prova escripta, sendo nos annos de duas cadeiras a matéria, que logo não tiver sanido
por sorte no primeiro dia, a em que se deve escrever a prova escripta no dia seguinte,
e nos annos ae três cadeiras, como o quinto, ainda tirando-se á sorte no segundo dia,
pois ficam então ainda duas matérias para se saber qual dellas será aquella em que se
deve fazer a prova escripta no segundo dia, sendo a matéria que então sobrar aquella
sobre que deverão escrever os examinandos no terceiro dia, repetindo-se o mesmo pro-
cesso em relação ás outras turmas que se seguirem, uma vez que já se tenham feito
provas escriptas em todas as matérias do anno.

O primeiro systema é o adoptado por esta Faculdade; mas, força é confessar, offerece
grandes inconvenientes.

I- Os estudantes, desde o principio do anno, pela ordem da matricula sabem a que turma
pertencem e, sabendo que aprova escripta será em cada anno na razão da numeração
das respectivas cadeiras, só se preparam (si é que o fazem) para aquella matéria em que
contam fazer prova escripta; e assim os da primeira turma, que contam fazer exame
escripto nà primeira cadeira, só buscam estudar os pontos desta, os da segunda turma os
da segunda cadeira e os da terceira turma os da terceira cadeira, no 5,° anno; e, pte
servadae respeitada a alternativa das matérias pela numeração das cadeiras, como vão
se succedendo as turmas, umas após outras, e confrontadas as turmas com as matérias
das cadeiras, segundo a numeração destas, sabem todos os estudantes pelas turmas,,
em que se acham, qual o assumpto em que devem prestar exame escripto; de maneira
que não estudam smão os pontos das matérias em que contam fazer exame.

O exame escripto assim feito, em vez de ser geral, de abranger todas as matérias do
anno, torna-se parcial, apenas de uma só matéria; além de qüe, pelo que fica dito, é
demasiado fácil e incapaz de dar uma prova do aproveitamento do estudante, já porque
é ém uma só matéria, já por outras razões que abaixo apresentaremos.

E taes são os inconvenientes do systema seguido, que, si por ventura as turmas n
se constituem, segundo deliberação desta Congregação, a quem cabe dentro dos limites
da lei designar o numero de sua formação, com o mesmo numero de examinandos
que no anno antecedente, e portanto áquelles que excedem, ou faltam, do numero
actual em relação ao do anno passado e que contavam fazer exame escripto em uma
turma e assim em uma matéria de ante-mão prevista e sabida segundo a ordem da turma
e a numeração das cadeiras, se vêem na necessidade de prestal-o em outra matéria do
anno; como estejam preparados só para fazer exame em uma das matérias, transtor-
nando-lhes o novo numero das turmas o plano, só se apresentam para fazer exame, não
no dia em que enlão lhes cabe fazer, mas sim somente quando pela ordem da nume-
ração dasecadeiras o exame tiver de novo de versar sobre a matéria para que se pre-
pararam e em que suppunham fazer exame.

Este estado de cousas não deve continuar, já porque contra elle conspira a ver-
dadè dos exames, já porque os estudantes portal fôrma mal procedem, illudindo-se
a-si e a seus mestres, já porque torna moroso o processo dos exames, deixando os
estudantes de comparecerpara prestal-os, quando, chamados, não lhes convém então
lazer exame.

Entretanto o autor desta Memória, tendo, em sessão desta Congregação aos 22 de
oitubro próximo passado, proposto que a alludida alternativa das matérias para a
piova escripta fosse interpretada no sentido de ser determinada pela sorte, só teve
em favor da referida indicação três votos, sendo ella regeitada por oito. . •

Releva ainda notar: o eitado Decreto n.° 4806 de 22 de oitubro de 1874, lei re-
guladora da matéria, no art. 3.° diz: .

i «Os pontos para a prova escripta e oral serão dados, no fim do anno lectivo*
pelos lentes e substitutos que regerem as cadeiras, e divididos em duas séries,
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jtnprehendendo cada uma as matérias explicadas durante o anno: uma das Sôrieâ
íara a prova escripta e a outra para a prova oral. »

E no art. 4.° diz ainda: , , t " ,
« Cada uma das séries de que trata a primeira parte do artigo antecedente será

dividida com igualdade pelas cadeiras do anno e em cada cadeira pelas matérias,
que-forem expíicadas, de sorte que haja tanto quanto fôr possível igual numero
de todas as cadeiras e de todas as matérias explicadas. »
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lados para a prova escripta oito, seis, cinco, quairo e aie ires pouiub, auicui-
«rendo taes pontos llieorias as mais geraes e fáceis, e pontos previamente conhecidos,
fá por indicação durante o anno lectivo, já, quando não indicados, por todos os meios
por que os estudantes costumam conhecer e obter as condições de lacilitar-lhes as
l>r°Assim fazendo-se, como já foi dito, exame escripto em uma só matéria; sabida
qual ella seja desde principio do anno e demais em poucos e fáceis pontos, com-
prehendp-se bem, e os factos o demonstram, que a reforma ultimamente feita, assim
realizada, dá em resultado que os exames hoje são mais fáceis que ao tempo em que
,9e faziam com pontos, apenas tirados com 21 horas de antecedência, pontos que abran-
giam toda a matéria estudada e que cabiam, a mor parte das vezes, ja no meio, jano
fim, pois se referiam aos paragraphos dos compêndios, de questões importantes, o que
obrigava o examinando a estudar toda a matéria própria do ponto e em um curto es-
paço de tempo, trabalho que só venceria bem quem tivesse estudado durante o
*i n n n

O exame oral, tal como hoje se faz, de nem-uma força e verdade lambem é: o
tempo, que lhe é consignado, é demasiado exiguo, e ao depois, dando-se ao examinando
os compêndios para rever o ponto, inda que nada saiba, com a leitura que taz antes
de responder, reproduz, quando nada, o que dizem os mesmos compêndios; e nao
chegando o tempo para a discussão e argumentação, essa prova e realmente muno
fraca para servir de base a um justo julgamento. : _; ¦

Não convém também deixar passar sem reparo o modo actualmente seguido ae
votação, ou julgamento dos exames. . .

O Governo Imperial, bsm inspirado, no Decreto n.° 4675 de 14 de janeiro do 1871
destacou o julgamento dá prova escripta do da prova oral: não sabendo o juiz de quem
fosse aprova por julgar; obrigado a emittir o seu juizo immedialamente e na própria
prova, baseando-se para isso no que lia e com a responsabilidade da opinião e decisão,
fundadas unicamente no mérito da prova, offerecia esse meio de julgamento todas as
garantias de verdade e imparcialidade. - ,

Hoje porém, como sabeis, em virtude do Decreto n.° 4806 de 22 de oitubro de
¦fNi, o julgamento das provas é simultâneo e para elle concorrem provas escnptá e

oral, notas de caderneta e assiduidade do examinado.
Ora, a prova escripta, feita pela forma por que já foi dita, não se presta a mostrar o

aproveitamento do examinado; a prova oral é lambem para tal fim fraca e insuíTicienfce;
as notas de pouco ou nada servem, porque ha muitos estudantes que não são chamados-
durante o anna a lições e sabbatinas, e os que o foram tem sido em uma, ou mui poucas
vezes, o que não pódà fornecer elemento geral e seguro para juizo, sendo que, depois
que o estudante é ouvido pelo lente, é costume entre os estudantes dar tréguas aos livros;
finalmente a assiduidade, que não deve ser com verdade motivo para julgamento, ed<*
facto um elemento muito incerto, porque o luxo acadêmico consiste exactamente em o
estudante dar grande numero de faltas, o que se observa realmente, mormente nos
últimos annos, faltas todas etlas justificadas com attestados médicos a que não e licito
recusar fé, e não se sabe pois quando faltam por não poder e quando por querer.

O que se segue de tudo isto ?
Provas escriptas com pareceres de — péssima, má, pouco soffrivel; provas oraes

que nada indicam por serem perfunctorias e que de ordinário não satisfazem ; notas
em geral pouco lisonjeiras e nem-uma assiduidade dão em resultado serem raros^os
casos de serem os examinados approvados simplesmente, rarissirno& os de reprovação,
e a approvação plena, que devia ser a nota e recompensa do que soubesse e tivesse
estudado, é de ordinário a nota quasi commum a todos, até áqueltes que exhibem
provas que com razão deveriam determinar uma reprovação.

O que acabo de dizer explica os mappas do resultado do& exames acadêmicos em
o anno passado, mappas de que já vos dei noticia, e pelos quaes se vê que de 309 exa-
minados só foram reprovados apenas 10 t

Assim, emquanto não houver o devido rigor no exame, como deve havei-o, para

;
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que a prova signifique alguma cousa, exame que por certo será real uma vez que a
carta de Bacharel não habilite implicitamente para os empregos e profissões, mas que
se concorra para elles por meio de habilitações próprias e comprovadas, e que por-
tanto se tenha precisão de saber, o único meio de se obter bom resultado é que o
exame escripto seja feito sobre matéria tirada á sorte; que todas as matérias expli-
cadas e explicadas com maior extensão entrem em ponto, e que se separe o julga-
mento da prova escripta do da prova oral.—O conhecimento do examinado, mormente
quando para seu julgamento concorrem provas escripta, oral, notas de caderneta e
assiduidade, presta-se a grandes e repetidos abusos, destróe a necessária imparciali-
dade nas decisões, pois as paixões e os interesses influem poderosamente nas nossas
acções, especialmente quando os examinados são filhos, parentes e adherentes dos
lentes, classe essa que, força é confessar, é privilegiada nesta Faculdade e á sombra
do escândalo da' approvação de cujos estudantes, na mor parte dos casos, medram as
outras pretenções em idênticas condições.

Tal é a falta de justiça que se nota nos julgamentos, que abaixo damos para prova,
em resumo, ó numero e qualidade dos pareceres, lançados pelos examinadores nas
provas escriptas, apezar de feitas sob o império das circumstancias já expostas, e o
resultado dos exames nos differentes annos.
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Juízos emitidos nas provas
ESCRIPTAS.
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Observações.
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Doze das provas julgadas,
soffriveis no 5.° an no fcfe
ram julgadas más por
um dos juizes.
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Essas provas escriptas versaram sobre os seguintes pontos:

1.° ANNO.
*

_ • Direito NaiuraL

« Existirá um principio de justiça anterior ás leis positivas?
« Existe por Direito Natural a propriedade luterana ? Qual o seu fundamento ? »

Direito Romano. /.
*

..« Dar uma noção das cousas, suas espécies e modos pelos quaes podem ser
adquiridas. , j-.x. ,

« O que são escravos, libertos e ingênuos, e qual o seu estado e condição. »
F. do R. 3
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2.° ANNO.

Direito Publico.

«O que se entende por Soberania da Nação e si com ella se concilia o principio
da hereditariedade monarchica. »

Direito Constitucional.

« Serão convenientes e de accôrdo com os principios da sciencia as disposições
dos §§ 1.° e 2.° do art. 37 da Constituição ? »

Direito Ecclesiastico.

« 0 que se entende por Igreja e quaes os seus caracteres. »

3.6 ANNO.

Direito Civil.
_:¦${¦¦¦' • ¦:¦: , ,'..7... ¦¦

1 « Na constância do matrimônio será admissível a renuncia da communhão ?
«Os contractos ante-nupciaes são alteraveis na constância do matrimônio, quer haja,

quer não, a condição de sua revogação na respectiva eseriptura e si não existirem
herdeiros necessários ? »

Direito Criminal.

«Pôde existir cumplicidade punivel, não havendo autoria responsável ?

• 
, 4.° ANNO.

Direito Civil.

«Que differença ha entre cousas e bens; o que são bens moveis e immoveis, é
quantas espécies ha de bens immoveis. x

« O que são fructos, como se dividem, e mostrar a differença que ha entre fructos
e productos de uma cousa. *

« O que é herança, quantas espécies ha e quaes as diversas ordens de herança
legitima. »

Direito Commercial.

«O que é saccador de letra de cambio, e suas principaes obrigações, justiíican-
do-as.

« Expor e justificar as condições necessárias para que a mulher casada e o filho-
íamilia possam commerciar. »

¦ . ¦ ¦ : s ¦¦ ' ' ¦' y y.

5.° ANNO.

Prática do Processo.

« Competência e suas differentes origens.
« Citação, suas divisões e modos de effectual-a.
t Divisão da interpretação com relação á sua origem. Provas, e por quantos modos

podem ser feitas. »

Economia Política.
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« Definir producção, riqueza, trabalho e capital.
«O consumo é medido pela producção, ou vice-versa ?
«Os empréstimos públicos serão sempre de justiça e proveito social, uma vez que

não haja desperdício administrativo ? .1

* •
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Direito Administrativo.

'. \ •/r('l)V * '
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...., •>. -«Limite divisório entre a policia e a justiça.« A quem compete julgar o contencioso administrativo ? Qual a sua origem, ou o
seu fundamento ? »
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Exames extraordinários.
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Approvados • Juízos ilMittidos nas provas escriptas.
63 ''¦-- Q _—¦—^a——^—_

, . ;•<? m*

I .§ Plenamente, p^nte. I Boa" soflSl. Soffrive1' Má.

1.° 19 11 7 1 1 6 9 T
2.° 2 2  2 11
3.° 5  2 1 1 1
4.° 2 4 ..
S.t 6  1 

41 31 9 19 11 16 
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Estas provas escriptas versaram sobre os seguintes pontos:
i

\.° ANNO.

Direito Natural.
« O que é direito em suas differentes accepções; si se confunde com a moral, outesão sciencias distinctas.
« Domínio, como se divide; si é admissível esta divisão, assim como quaes os

principaes direitos nelle contidos. »

Direito Romano.
« Tradição e quaes os seus differentes modos. »

2.° ANNO.

Direito Publico e Constitucional.
« Theoria da monarchia constitucional representativa: será esta a melhor forma de
governo? '«O veto, concedido ao Monarcha, deve ser absoluto, ou consultivo?»
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* *Dtreito Ecclesiastico *

« A Igreja tem direito de constituir pessoal necessário para seu serviço?
«Competirá ao Estado fazer restricções a esse respeito? »

3.° ANNO.

Direito Criminal.
. ¦¦¦¦¦'. '.;;¦ v 
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«Definir a amnistia e mostrar a differença, que a festrínge do perdão ? m
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ireiio Civil.

« o que é tutela, seu fundamento, quantas espécies ha e em que ordem se de-

^«Communhão 
de bens entre os cônjuges, em que se funda e qne requisitos são

necessários para que ella se dê. »

4.° ANNO.

Direito Civil
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_ A falta de qualquer solemnidade essencial ao testamento invahda-o?

Direito Commercial.
» — ¦

« O que é letra de cambio e suas differentes espécies com relação aos venci-
mentos. »

' 
5.° ANNO.

Prática do Processo.
'.'¦ 

:;^0.:-

7« Competência e suas differentes origens.
u ritnnnn mias divisões e modos de etiectuai-a. ^ ,
<< O qSf é aggrat e quaes as suas espécies. Interpretação, como. se d.v.de em .

relação á su^ origem. ., -
Economia Politica.

• «Da moeda, e das leis que regulam o seu valor. »

j0^-¦¦¦•-¦ Direito Administrativo. ¦' y

« Poder municipal, suas funcções e verdadeira. theoria. » #
Tratando do resultado dos exames nesta Faculdade, disse o Sr. Conselheiro Silveira

Hp Souza na Memória.histórica, em 4867, o seguinte:
«Para ?emediar-se a tão grande mal é necessário sem duvida que os altos po-

deres do Estído rodeiem o magistério acadêmico de vantagens, do prestigio e de
Snlias aue lhe falim; mas por outro lado é indispensável que, antes de tudo
r^o^lAdeStome-te disso, esse magistério se compenetre da importância
e da iSSmSsa responsabilidade de sua missão e se resigne a supportar as conse-
quencias do seu justa e severo desempenho. »

E' o aue desejamos e o esperamos. . . ~
Não coraprehendo as vantagens da votação por escrutínio secreto, meio este que

-* hpm c\í\ nossa dignidade deve ser completamente abolido.
A este respeito o que eu poderia dizer foi dito com tanta verdade, quanta pre-

cisão e eloqüência, pelo Sr. Dr. Aprigio na sua Memória histórica, em 1860, e cujas pa-
lavras tenho agora o prazer de reproduzir:

«Eu quizera, senhores, diz o Sr. Dr. Aprigio, como medida salvadora da pureza
do nosso sacerdócio, que as votações em nossos julgamentos fossem nonunaes,
declarados os votos nas actas e termos .

« 0 escrutinio secreto poderia ser boa cousa em outros tempos; mas hoje nao
condiz elle com o systema moralizador da publicidade. . nnV,n0A~'

«Sobre escrutinio secreto subscrevo ás idéas de Armand Marrast, applicando-as
à nossa posição, .... %£ A^ WS&

« O voto deve ser publico, como reclamam as mais simplices noções do bom
senso, como o exige amoral. _ . fl .

« Tanto mais alta é uma posição, quanto mais obriga; na razão da influencia
aue se exerce sobre os grandes interesses, estão os deveres paracom aqueiies a
oiíem esses interesses respeitam. O segredo só favorece a corrupção; o que lanou
em uma discussão não oceultará o seu voto; o que tem a coragem de seu pensa-

'¦007 
"77 '.''7>'Lv;.'_ ',-,;-
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mento e só obedece á sua consciência, jamais disfarçará o que a sua consciência lhe
inspira. A franqueza dá novo realce á dignidade; e a dignidade e a franqueza tornam
os costumes públicos mais puros e mais tolerantes.

« Nâo serão verdades, continua o Sr. Dr. Aprigio, as proposições que ahi ficam?
« Não será certo que a responsabilidade individual é o apanágio da coragem e

nobreza de sentimentos, e as trevas do escrutinio com a responsabilidade colle-
ctiva o irrisório amparo da cobardia, e muitas vezes da corrupção? »

O illustrado Sr. Dr. Portella na sua Memória histórica, em 1869, assim se pro-
nuncia ainda sobre o caso: .

« E' preciso que o julgamento seja proferido por votação nominal e nao em es-
crutinio secreto.

« Carregue cada um dos lentes com a responsabilidade do seu voto; vai nisto
garantia para o lente e também para o estudante. »

Ao terminar a propósito dos exames lembro ainda uma circumstancia, que não
convém também ser esquecida. .:.; .

Os estudantes do 5.° anno julgam-se senhores e possuidores desde muitos annos
do singular privilegio de não serem approvados simplesmente, quanto mais repro-
vados, nos actos desse anno. ,

Causa serio pezar e extraordinário vexame ás vezes, quando os actos do 5. anno
são presenciados por pessoas estranhas á Faculdade e que comparecem a convite
dos examinandos para assistirem ao grau que vão receber, ver o modo por que-em
geral respondem «lies ás perguntas, que lhes são feitas pelos exammadores, e dao
cópia dè si na ultima prova do seu curso.

O que é que legitima um tal privilegio ?
A ameaça, as promessas de vinganças e desforços pela imprensa, e até pessoaes, sao

as armas de que se servem para intimidarem os lentes e conseguirem que continue esse
privilegio, tão fatal ao ensino e ao estudo; e, por outro lado, a fraqueza, que provém
de não se querer lutar, porque não somos tão fortes e considerados que valha a pena
a luta, e a nossa proverbial condescendência garantem o resultado pelos estudantes
desejado. . .. A

A este respeito assim se pronunciou o illustrado Sr. Dr. Apngio na sua citada
Memória histórica, em 1860: ¦*,. :

« Passou em julgado para estudantes e nao estudantes que o 8. anno tem toros e
privilégios de intangibilidade. ,, . .' ., , , n« Na verdade a presumpção é que o moço, que pôde ahi chegar, está no caso de ba-
charelar-se; mas qual a theoria justificativa de que a presumpção nao ceda á verdade?

« A presumpção vem de que o estudante está munido de grande numero de ideas,
com os hábitos de estudo adquiridos, com os brios do grau que seapproxima; entre-
tanto o facto desmente a presumpção. i _„rtrvt &

« Poucas, muito poucas excepções feitas, os estudantes do 5.° anno nem procuram os
compêndios; e tale o contagio do mal, que, como eu, tereis visto estudantes exemplares
precipitarem-se no 5.° anno até ao ponto do esquecimento dos livros.. ,

« E para os estudantes do 5.° anno os lentes tornam-se como assalariados seus, que
só vivem para lhes dar o grau. .M . . 

'* ", 
„ Aa x*a„*« E os nossos coilegas cathedraticos desse anno fazem um tristepapel, o de prega-

dores no deserto, de juizes cujo julgamento é previamente sabido e inalterável.
« Acabemos com isto, senhores, continua o Sr. Dr. Apngio. vat.\ama
«05.» anno é o mais importante, porque é a chave da «bobada; o 5. anno reclama

maior somma de esforços, porque é o mais pesado; o bom senso,está dizendo quea
immunidade no 5.» anno é a perda dellepara o estudanteg um grave ^no para a
sociedade; a lei é por nós, porque suppoe (e nem podia deixar de suppôr) espheras
negras no 5.» aunofe tanto, que inhibe de doutorar-se o que tiver merecido uma
deSfpSroeponhoSaó 

legislador um meio para luzimento, da i^JW««e^,Io
estudante, correcção que fal-o-á dobrar de esforços desde o; P«meiro dia. g

« Dar cartas iguaes ao que desde o V/^^J^°^'^P^^f^TS^
syrtes do desalento e da incúria vem afinal ^i^-^^1^^^0^^^.
do 5.» anno,não será uma injustiça? Qua a differon«a? Qf^Jf^dece0^Xs

« Qual é o supremo desiãeratum do estudante de Joje? Caria Impa, 
ÇomoeUesdi7Pnv Pnisbem- constitua-sé a carta do estudante como a fé de oííiciodosoiaaoo.

s rneSa contada todaTsua^ida, incluído^o curso de preparatórios Assim terá cada
carta seu cunho próprio de força moral; baXf£™J°^
desde o primeiro dia; o esforço terá sua legitima coroa; já nao será só o 5. anno a

F. do ft. 4
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terra da promissão e, finalmente, uma carta limpa, que é hoje a regra geral a que
ninguém liga importância, será então uma rara excepção, uma bella coroa para o
talento e o estudo, e a mais legitima presumpção em favor do seu dono. » o. , mB

Abundando nessas judiciosas considerações, taco todavia, e principalmente, sinçeios
votos para que sejam cercadas de todas as garantias a verdade doeMme,aexoçtidao
do seu julgamento e a imparcialidade dos juizes, e para que em matéria de sciencj nao
haja condescendência, ou fraqueza, dando em resultado conferir-se attestado de nabili-
tação a quem de facto não a tiver.

SECÇÃO IV.

DEFESAS DE THESE3. •

Inscreveram-se para defender theses durante o anno findo os Srs. bacharéis
Demosthenes Conslancio Avelino, José de Oliveira Campos, Elyseu de Souza Martins,
João Vieira de Araújo, Ulysses Sigismundo.de Araújo Batinga, Luiz de Almeida Araújo
Cavalcanti Filho, e Antônio Herculano de Souza Bandeira Filho.

Em vista da decisão do Governo, que mandou por Aviso de 27 de setembro de 1870
que os actos das defesas de theses só tivessem logar em tempo de ferias para nao
interromperem os trabalhos das aulas, isto é, no começo do anno, antes^da abertura das
aulas, e no fim, da época do encerramento das aulas á do começo dos exames, loi
designado ao bacharel Demosthenes o dia 23 de agosto para lhe serem dados a escolha
os pontos para theses, seguindo-se os Srs. bacharéis Oliveira Campos, Elyseu Martins e
Vieira de Araújo com o intervallo de um a outro de dois dias, devendo ler logar essas
defesas de theses no tempo que decorresse do encerramento das aulas (15 de oitubro)
ao começo dos exames do curso jurídico. A Commissão da revisão das theses toi com-
posta dos Srs. Drs. Pinto Júnior, Correia de Araújo e Tavares Belfort.

Quanto aos bacharéis Batinga, Cavalcanti Filho e Antônio Herculano Filho, que só se
habilitaram para defender theses, o primeiro na sessão desta Congregação aos 15 de
oitubro e os dois outros na sessão aos 15 de novembro, foi designado ao primeiro o dia
10 de janeiro do corrente anno, ao segundo o dia II do mesmo mez e ao terceiro o dia
13 ainda do mesmo mez para escolherem os pontos, devendo ter logar as deíesas dessas
theses nos primeiros dias de março, antes da abertura das aulas, sendo a commissão re-
visora destas theses a mesma que servira para a revisão das outras, acima ditas.

O bacharel Demosthenes, por se ter retirado para o Piauhy, visto a decisão desta Con-
gregação, de accôrdo com a do Governo, de que as defesas de theses nao podiam
ter logar no decurso do anno lectivo, e não se achar presente aqui a época que
lhe foi designada, deixou de tirar os pontos, o que fizeram nos tempos determi-
nados, já ditos, os outros candidatos, bacharéis Oliveira Campos, Eliseu Martins e
Vieira de Araújo. .., ,Foram sorteados paraarguir nas theses e julgar do merecimento dos candidatos os
seguintes Srs. . , . .

Para o candidato bacharel Oliveira Campos foram sorteados, na classe dos lentes
cathedraticos, os Srs. Drs. Rego, Aprigio, Pinto Júnior e Tarquimo e para supplente
destes o Sr. Dr. Figueiredo ; e, na classe dos lentes substitutos, os Srs. Drs. Corrêa
de Araújo, Tavares Belfort e Pinto Pessoa e para supplente destes o Sr. Dr. Coelho Ro-
drigues. Tendo deixado de comparecer no dia da arguição os Srs. Drs. Rego e Pinto
Júnior,foram estes na forma do sorteio substituídos pelos Srs. Drs. Figueiredo e
Coelho Rodrigues. . , 4,Para o candidato bacharel Eliseu Martins foram sorteados, na classe dos calhe-
draticos, os Srs. Drs. Figueiredo, Portella, Aprigio e Drummond e para supplente destes
o Sr. Dr. Rego; e, na classe dos lentes substitutos, os Srs. Drs. Corrêa de Araújo,
Pinto Pessoa e Graciliano Baptista e para supplente destes o Dr. Tavares Beüort,
que tomou parte na arguição por terem faltado a ella os Srs. Drs. Drummond e Rego.

Para o candidato bacharel Vieira de Araújo foram sorteados, na classe dos cathe-
draticos, os Srs. Drs. Aguiar, Rego, Portella e Drummond epara supplente destes o
Sr. Dr. Tarquinio; e, na classe dos lentes substitutos, os Srs. Drs. Corrêa de Araújo,
Tavares Belfort e Pinto Pessoa, e para supplente destes, o Sr. Dr. Coelho Rodrigues.

; Tendo faltado á arguição das theses deste candidato o Sr. Dr. Rego, por se achar
no Jury, e o Sr. Dr. Drummond, foram substituídos pelo Sr. Dr. Tarquimo, supplente
sorteado, e pelo Sr. Conselheiro Paula Baptista, único lente cathedratico, então pre-
sente, desimpedido, visto sei-o o Sr. Dr. Pinto Júnior por ser cunhado do br. Dr. Por-
tella. ,
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O bacharel Oliveira Campos defendeu as suas theses no dia 17 de oitubro, o ba-
charel Eliseu Martins a 20 do mesmo mez e o bacharel Vieira de Araújo a 22 também
do mesmo mez: o primeiro foi infeliz na sua pretenção; os dois últimos porémforam approvados, recebendo o grau de doutor em 3 dè dezembro.

Algumas observações a propósito dos graus e defesas de theses.
Não é de hoje que a vaidade offendida, as pretenções aqui justamente contrariadas, têmtido seus desabafos e nós victimas de offensas e apodos, porque cumprimos o nosso dever.Já em differentes Memórias históricas, especialmente nas dos Srs. Dr. Aprigio em1860, Dr. Bandeira de Mello Filho em 1862 e Dr. Pinto Júnior em 1865, se fez sentir quepor occasião do agradecimento dos graus acadêmicos, em vez de palavras de gratidão,benevolência e respeito para com seus mestres, era então que os graduados manifes-

tavam seus despeitos e rancores, davam expansão aos seus sentimentos de ódio, emvirtude de infelicidades passadas no tirocinio acadêmico.
O Sr. Dr. Aprigio lembrou bem que o agradecimento deve ser anterior á collaçãodo

grau de bacharel, como se faz na coílação do grau de doutor, concluindo o bacharelando
por pedir o seu grau.

Este meio evitará por certo os desabafos, tornará os imprudentes mais comedidos,
pois ao contrario não lhes será conferido o grau e pôde então a Faculdade manter a sua
forca moral.

Por outro lado, nossos desgostos também apparecem por occasião das defesas de
theses.

Ha bem pouco tempo esta Faculdade testemunhou a singular cireumstancia decjue,
tendo um candidato ao grau de doutor, que foi infeliz, insultado pela imprensa seus juizes,estes se deram de suspeitos, quando o candidato de novo se apresentou para o mesmo
fim, e estivéssemos nas condições cie não haver quem então arguisse nas theses até que o
Governo Imperial declarasse que não era razão desuspeição ter sido offendido o juiz pelocandidato e que, a passar este precedente, o candidato inutilizaria por certo o juiz, com
que não pudesse contar, offendendo-o.

Agora de novo as scenas se reproduzem, sendo esta Faculdade no Jornal do Com-
mercio da Corte, de 17 de novembro, injustamente apreciada e maltratada, e até alguns
lentes, individualmente, no mesmo Jornal, em data de 22 do mesmo mez, por um
candidato, que com toda a justiça foi reprovado em o referido anno próximo findo.

Acaso ficaremos á mercê da paixão, do despeito e da injustiça de pretendentescontrariados ?
Haveremos de estar expostos a offensas, só porque não consentimos que se ba-

rateie o grau de Doutor a quem o queira e pretenda, pois parece que o trabalho
para tal fim só esteja na inscripção para a defesa das theses?

O Governo deve tomar algumas providencias a este respeito, tornando extensivas as
penas, que estabeleceu para os acadêmicos, quando offendem aos seus superiores, aos
que quizerem tomar o grau de doutor, e que tenham assim também mal procedido paracom os lentes.

Desde que o candidato se apresenta ao grau de Doutor, deve estar subordinado á po-licia e justiça acadêmicas, e pois, si offender a Faculdade, porque não satisfez-lhe a
pretenção, é justo que soffra alguma pena, segundo a gravidaae da offensa, isto é, quesó possa defender theses de novo depois de passado um tempo superior ao que a lei
marca para o candidato regeitado habilitar-se, ou que seja privado do direito de de-
tender theses.

E ainda convém dizer: hoje que se exige uma prova escripta para os exames e paraos concursos, nada justifica que também não seja essa prova exigida para os doutora-
mentos; e assim esperamos que a dissertação, que os doutorandos lêem e que de ordina-
rio não é por elles feita, seja substituída por uma prova escripta sobre matéria e pontos,tirados á sorte; este meio fornecerá uma boa base para julgamento, ao que não se'presta de modo algum a referida dissertação.

Finalmente, sendo o grau de Doutor o maior grau scientifico e hoje só procurado
pelos que se destinam a ser mestres de Direito, deveriam o julgamento e arguição ser
por toda esta illustre Congregação : assim haveria mais garantias da verdade do grau,o seu prestigio seria maior e não seriam tão fáceis as preterições immoderadas e impa-
cientes atai respeito, pretenções que hoje surgem, apenas contando ou confiando os
que as têm com poucos votos para conseguil-as.

« Arguindo e votando apenas sete lentes, diz com razão o Sr. Dr. João Thomé ria Me-
moria histórica, em 1872, quatro votos decidem da sorte do candidato e assim pode bem
acontecer que contra o voto da maioria dos lentes seja o mesmo approvado, ou re-
provado.»
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CONSULTAS FEITAS PELO GOtVERMO.

Por Aviso de 24 de março de 1872 dignou-se o Governo Imperial ouvir esta illustrada
Congregação sobre a reforma do ensino superior e creação de uma Universidade, para o

^^lil^lidPllii eleita uma Commissão, composta dos Srs Drs.
Aguiar Portella e Tavares Belfort, e, tendo este ultimo apresentado o seu parecer, lá im-
n?PSon'pm cessão desta Congregação aos 4 de abril, parecer que era apenas-o vota de um
l^mb^S^SSi^toh^iáti a discussão até que fosse apresentado o parecer
da maioria da Commissão.
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CONSULTAS FEITAS AO GOVERNO.
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Em sessão desta Congregação aos 30 de julho, requereu o Sr. Dr. Aprigio que fosse
consultado o Governo Imperial sobre o seguinte ponto : f Si o juramento, previsto no
art 457 do Decreto regulamentar das Faculdades de Direito, é condição indispensável
para a obtenção do grau, quando o estudante, em vista dos arts. 6 e 60 dos Estatutos,
tem feito as provas necessárias e satisfeito as exigências legaes. w

Na mesma sessão foi requerido pelo Dr. Tavares Belfort que fosse consultado o Go-
vérno Imperial sobre a intelligencia do art. 95 dos Estatutos (ultima parte), isto é, si aos
lentes substitutos cabe perceber a gratificação, que percebem os lentes cathedraticos,
auando os substituírem. , .

Por Aviso de 4 de setembro foi respondido que, quanto á primeira consulta, o Go-
verno tomaria na devida consideração a questão concernente ao juramento; e que, quanto
á segunda ficava resolvido que ao lente substituto devia ser abonada, no caso de regência
de cadeira, além do respectivo vencimento, uma gratificação igual á do lente catnedra-
tico a quem substituir, e, na hypolhese de não perceber este o vencimento, ou de achar-
se a cadeira vaga, o ordenado e gratificação desta, deixando o lente substituto o venci-
mento do seu logar. ;¦,¦¦- /

íSECÇAOVI. K

; GRÁÜ DE DESENVOLVIMENTO DAS DOUTRINAS.
-..¦.¦''- ¦ ¦¦'
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A resDeito do grau de desenvolvimento a que foi levada a exposição das doutrinas,
uarteestaa mais interessante das que deve abranger a Memória histórica acadêmica
muito teríamos que dizer, já quanto ao aproveitamento dos estudantes, ja quanto ao me-
thodo emoregado no ensino, já quanto aos compêndios que servem de texto as exphca-
ções das disciplinas, já quanto, finalmente, á importância realdo ensino e a sua extensão

Não seremos nós quem diga que nossos mestres, em geral, nao estudam tanto quanto
era e é de desejar; não seremos nós quem declare que vai passando por axioma aca-
demico que ser lente é meio de vida e não de morte, e que, para ganhar-se a minguada
remuneração que se nos paga, não é preciso grande esforço, basta que o serviço es eja
na razão directa da recompensa: certo é que o ensino se resent de inconvenientes,
produzidos por condições, que bem podiam ser jemovidas. -.

Os vencimentos, que percebem os lentes, inda mesmo com o generoso augmento
que receberam e que apenas os iguala aos dos professores do Imperial Coltegio^tíe
Pedro II, que é um estabelecimento de instrucção secundaria, nao sendo suthcientes
nara que os lentes possam só com taes recursos prover ás suas necessidades e viver ex-
clusivamente de sua profissão de mestre, não havendo entre nós o grande e vantajoso
svstema dos cursos directamente pagos pelos estudaptes, e o direito de fazer cada lente
cursos das disciplinas que quizer, e das de que se compuzer o curso superior, o aue ao
contrario acontece, percebendo todos os lentes vencimentos iguaes, pagos pelo bstaao,
e sendo cada lente limitado a só lêr em uma cadeira, de que é umco e exclusivo pro-
prietario; dão em resultado que os lentes, apezar da boa vontade e do sentimento ao
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dever, qüe nelles predomina consideravelmente, vêem-se na dura necessidade de ad,
vogar e de se occupar em outros misteres, o que lhes rouba precioso e grande tempo*
que devia ser consagrado ao estudo.

Essas distracções, provenientes da applicação dos lentes a serviços diversos, si são
em proveito monetário dos mesmos lentes, são incontestavelmente em prejuízo real do
estudo e conseguintemente do ensino, porque o espirito faliga-se com essa diversidade
de occupacões, e com uma tensão aturada, além de que a vida de advogado, de ordi-
iiarioà mais procurada e exercida pelos lentes, consome muito tempo com a leitura
dos autos, seu estudo, redacção das peças do processo e nas diligencias judiciaes. .

Assim, si quizerem que o professorado só viva para seu fim próprio e exclusivo,
façam com que elle seja bem' considerado o remunerado e o meio para essa remune-
ração mais justo é o do pagamento directo dos cursos pelos estudantes, na razão do es-
íofçò e do mérito do professor, que deverá ter a faculdade de ensinar as disciplina?,
que quizer das de que se compuzer o curso superior. '.,_"_,'

Quem se sentir com forças para o professorado nestas condições vivera so-..desta
profissão, muito então aprenderá, bem ensinará e bastante lucrará; quem, porém, não
tiver, nem aptidão, nem vocação, por certo não procurará uma carreira, onde só haverá
gloria e proveito, havendo muito estudo, trabalho, talento e aptidão;

,' Assim a importância real do estudo e do ensino superior entre nós deixa muito a de-
C|.Hni»

Contribuem ainda poderosamente para este resultado, já as interinidades nas regen*
cias das cadeiras, provenientes do emprego dos lentes cathedraticos em commissões
administrativas e de exercerem elles mandatos electivos, interinidades que são sempre
fataes ao ensino, pois não ha nos cursos uniformidade na exposição das ideas, e, va-
riando os modos de explicação e de estudo e sendo diversas as opiniões emitlidas, o re-
sultado é a confusão pára os estudantes, como bem o disse o fallecido Sr. Dr. Joaquim
VUlela, na'Memória histórica em 1856, já também a má organização da instituição dos
lentes substitutos, como com razão ponderou o Sr. Dr. Drummond na Memória histórica
em 1864. ¦'¦,.:., .

Comprehende-se que se possa ler com vantagem para o ensino em uma, ou mais ca-
deiras, como já foi dito, pois o lente lera então nas cadeiras por que tiver mais pre-
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nem siquer o tempo é-suficiente ainda para ter elle a sciencia apontada, quanto mais
estudada profundamente, cpmo é mister para bem ensinar. r

Por outro lado, o melhodo, como é sabido, é a vida do ensino : sem melhodo nao
ha ensino possivel, porque, sem clareza c ordem, o espirito nao comprelienüevnem se
"faz comprehender. . , . .. ...

O melhodo, por nós seguido, é merecedor da mais seria e justa critica.
O professor não pode organizar um piano de ensino, nao pode desenvolver as ma-

ferias, dividil-as, tratar dellas como entender e julgar G9R?H^Í^^^Ii!SlÍ
subordinado a textos "" ' * '"
pelo Governo sobre pi
futaeões, que seriam mr^yuocy.y^, n_ ,,«^ ,,,».-.,,T — —: •—_ ¦--. fn;r;y;
e pelo qual ensina e aprendem os discípulos, e bem assim a.tratar de 'nul^f™:
dades e cousas desnecessárias, que de vez em quando e impropriamente encerram o*
compêndios. ,, ,. .. nnni,on;mc.nfn HncAinda mais: si o melhodo analytico é o melhor para o perfeito conhecimento dos
assumptos, o methodo synthelico é o mais próprio para o ensino; aprendido pelo esto-
dante o modo de estudar, familiarizado elle com o estudo do Direito, ^ais 

tarde, ou
no gabinete, ou nas exigências da vida prática da profissão que abraçai, aprofundara
então a matéria, a apreciará detalhadamente. P^BM )ÊMM^À

Com o melhodo analytico, sendo como é o tempo para o anno lectiyo demasiado
curto, o resultado é que as matérias não são estudadas devidamente quanto a extensão
do esludo, muitas nem siquer são vistas, os explicações apenas alcançam' «ma.pe-
quena parle do assumpto, de sorte que os estudantes passam pela mg. ria, conhecendo
talvez de mais algumas de suas partes, mas ignorando o resto e quiçá o mais diflicif e
Im 

yTeSffo por averiguada, diz o Sr. Conselheirojosé Bento IÍÍfi|ÍÍ|lÍ|S|
.1864, a necessidade indeclinável de serem esgotados todos os princípios elementares,

F. po R. p
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ou rudimeintaes, de qualquer disciplina que se aprenda. Quando o estudante nâo co-
nhece mais do que uma parle do seu manual, é visto que não poderá ter diante do
pensamento a synthese completa da sciencia, que cultiva, e conseguintemente jamais
perceberá a relação e nexo dos princípios que a constituem um corpo de doutrina. >

O Sr. Dr. Bandeira de Mello Filho na Memória histórica, em 4864, abunda nessas
considerações. ; .'¦¦# £. . .

Ora, desde que o estudo e o ensino nao têm e nao podem ter a necessária impor-
tancia pelas razões já dadas, desde que o methodo seguido é impróprio para preparar o
estudante; desde que pouco estudam os discípulos, porque os exames não offerecem
a precisa garantia de verdade e exactidão nos julgamentos, o aproveitamento deve ser
muito pouco, ou nem-um, como de facto o é. \

Tratando dos livros, que servem de texto para as explicações, ou prelecções, convém
distinguir as matérias que são ensinadas por compêndios e as que o são unicamente com
a analyse e conhecimento do próprio texto da lei.

O Direito Constitucional, o Direito Criminal e o Direito Commercial são estudados nos
nossos códigos, e pois, seguindo-se em tal estudo o methodo analytico, como se segue,
comprehende-se que o tempo do anno lectivo não 6 sufficiente para fazer-se um curso
completo quanto á extensão a propósito de cada uma dessas importantes leis.

O Direito Publico expõe os princípios geraes da sciencia do governo; e, si o Direito
Constitucional é o Direito Publico positivo de cada Estado, desde que os princípios do
Direito Publico são conhecidos, estuaal-os na sua applicação e verificar nas leis positivas
as razões de propriedade, harmonia e vantagens dessa applicação, é trabalho enjão
fácil e que não pôde demandar muito tempo.

Assim o estudo do Direito Constitucional, sendo, como é, precedido do do Direito
Publico, não deve ser escrupulosa e detidamente analytico, como se faz entre nós,
pois, si assim fôr, se reproduzirão na analyse das disposições positivas os princípios
estabelecidos e as razões e explicações dadas a propósito do Direito Publico, de que
o Direito Constitucional é apenas uma applicação.

A mesma cousa dizemos quanto ao estudo do Direito Commercial.
Desde que as leis civis devem, para serem perfeitas, harmônicas, puras e justas, se

conformar com os princípios da philosophia do Direito, e que o Direito Commercial é
uma parte da legislação civil, accommodada apenas á natureza das relações com-
raerciaes, tornando fáceis e rápidas as transacções e dando ao credito segurança e
garantias, conhecidos os princípios philosophicos, ou o Direito Natural, sobre actos e
contractos, e conhecidos esses princípios já lambem na legislação civil, só se deve
tratar delles a propósito da legislação commercial com respeito ás modificações que
a lei commercial apresenta ás disposições civis.

Assim toda a parte do Código Commercial, que se refere a actos, contractos, socie-
dades, pôde ser apreciada syntheticamente, estudando-se então com maior desenvolvi-
mento aparte relativa ás letras de cambio ede terra, seguros, quebras, moratórias, pre-
ferencias e o Direito Marítimo, matérias estas de utilidade prática immediata e quoti-- diana, e nunca estudadas, estas ultimas, no curso de Direito Commercial, porque o
tempo não chega com o systema analytico do ensino das primeiras partes do Código
para que ellas possam ser tratadas.

Pede a justiça que reconheçamos ser no entanto esta cadeira regida por um dos
lentes mais illustres desta Faculdade, já pelo talento e illustração, já pelo zelo e escru-
pulo com que exerce a sua profissão.O que dissemos a propósito do ensino do Direito Constitucional e do Direito Commer-
ciai se pôde referir também ao ensino do Direito Criminal.

O estudo desta matéria costuma começar entre nós pela analyse e apreciação dos
differentes systemas a respeito da origem do direito de punir, matéria esta que já foi
estudada na philosophia ao Direito, no Direito Publico; e pois, desde que se tiver, idéa
assentada, como é de suppôr, sobre qual dos systemas seja sobre tal assumpto prefe-
rivel, esse trabalho, em que se gasta muito tempo, torna-se supérfluo.

Ao depois disso, entra-se na analyse minuciosa dos artigos do Código Criminal,
analyse que por falta de tempo apenas abrange de ordinário a primeira parte e pouco
da segunda do fòdigo, de sorte que os estudantes não conhecem nem siquer perfun-
ctoriamente os differentes crimes que o Código estabelece, sua classificação e penalidade
relativa e assim terminam o estudo do Código sem conhecerem a natureza e espécies
dos crimes nelle previstos e qual a importância das penas que a lei lhes designa,

¦ v-vr»
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Os códigos cnminaes nao sao sinão a applicação dos princípios do Direito Criminale portanto parece-nos que, expostos esses princípios com clareza e apreciação, ao de-pois será faci entender as disposições do Código Criminal, sem que seja necessária aanalyse minuciosa e detalhada de seus artigos. "üte&bana a.
Assim, expostas as theorias sobre o delicto eo delinqüente, a tentativa, comnli-cidade, reincidência, penas, seu fim, caracteres e condições, não só serào fáceis£«plicaçao e apreciação os crimes justificáveis e as circumstancias dirimentes, attenuant^e aggravan es do delicto, porque todas ellas se referem aos princípios moraes e matnaes, constitutivos do delicto, como com idéas geraes sobre a sciencia do Direito Pri"minai a sua parte posiiiva, os códigos criminaes, é facilmente entendida e conhecídiEm vez de pela analyse das disposições positivasse chegar aos principiou*m\tsophicos do direito criminal, melhor e preferível é o systema inverso, que além 1ser mais methodico, tem a vantagem de ser synthetico, o que é sem duvida m Vi=profícuo, porque permitte ao estudo dessa matéria maior extensão.Feito o ensino nas condições ditas e sendo então o Código perfunctoriamente anaivsado, depois de conhecidos os princípios philosophicos, que legitimam as disSçoes positivas, póde-se ter occasião de apreciar e resolver as questões praticas oue nãparte re ativa á enumeração dos crimes e á sua penalidade encerra o mesmo Codi™Quantas questões de applicação e desproporcionalidade daspenas,de classiffiVção de delidos, nao offerece o nosso Código Criminal na sua parte puramenteZr?Releva no entanto dizer a bem da verdade que esta matéria, embora não ensinada no seu todo, porque com o methodo analylico o tempo não chega para clue se àtoda ella ensinada, e lida com toda a proficiência e profundeza pelo ilfuslre catheHr ftico, que junta aos talentos e illuslração, de que dispõe, a maior predilecçao es Smlongo e meditado estudo deste importante ramo do Direito. V

Vamos agora tratar das matérias que são ensinadas por compêndiosO compêndio, que serve de texto ás explicações do Direito Natural éoàSr. Conselheiro Autran, formulado segundo as doutrinas da escola de Kant e 3Sseus sectários Zeiler e Ahrens. c ^dIU e ^
Não me demorarei em demonstrar os inconvenientes que ha da adoncão de umtal livro para o estudo da philosophia do Direito, livro feito sobre um svslema nn^posto me hor que os de Hobbes, Benlham, Grotius, Spinosa e os das escolas TSS'torica e heologica, é todavia falso quanto á metaphysica do Direito e á Moral nnksobre este assumpto já apresentou considerações muito judiciosas o Sr Dr SSauminna Memória histórica em 1868. 1*141111110
E''certo que não se acha com facilidade um livro, que possa bem servir na™substituil-o; mas o professor é um livro vivo, e, para gloria desta Faculdade as licfiSimpressas, embora incompletas, do illustrado Sr. Conselheiro Silveira de Souza r£?enchem as lacunas, restabelecem a verdade dos princípios, corrigindo as inexa-clidoes do compêndio, apresentando e desenvolvendo as mais sãs idéas e dandoao estudo do Direito Natural a importância que lhe é devida: o mesmo sfdáStoá publicação do mesmo Conselheiro a propósito do Direito Publico q« Convém conjurar, diz um distincto escriplor, a separação do principio leeal

fegf ffl« W°mM eVÍ-dente qUe,nà0 Se **? sVrar eomplSimenSo estudo da Moral do do Direito, si se quer dar ao estudo do Direito seu funda-mento verdadeiramente solido e á moralidade todos os desenvolvimentos que lhe

* a/SUJOi quer 5om.i?l° dizer Que nunca se possa tratar separadamente do Direitoe da Moral; mas é mister, expondo o Direito, que se supponham iá conhecidos p
fSXSSf** °S Prin-Cipi0s da M°ra1' da mesma I»aneira W IrSdís dedgebra I
flTnwíl suppoem sempre a demonstração prévia da geometria elementar.
fj& ¦ . !to N.311"*31 euma Pa^e da sciencia dos costumes, como a álgebra e atngonomelria são partes das sciencias mathematicas. ° e a

den^a^i-iT^ que as ,Partes s?Jam estudadas separadamente, mas sempre nadependência do todo, que ellas constituem. l
sripn?iS a sePara.Çã? absoluta do Direito e da Moral, de maneira a fazer dellas duas
Im ã ? nriners?s e lndePendentes uma da outra, é estabelecer um systema, tão falso
^noLP Jnc,?10\quant0 íu?eslo em suas conseqüências : referindo-se ambas estassciencias a actos humanos, é evidente que seus primeiros principiostfão communs.»
aue ~,ter'A? um ouí° ÍlIuslr? escriplor, é a medida do direito; onde não ha deverque realizar, o homem nao tem direito que exercer.<< O dever differe do direito, como o fim do meio. »
insnirSaíf phll-0S05hia. ^ Direit0 felizmente se distribúe nesta Faculdade sob a*"bpiraçao dessas saas doutrinas.

m
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' .n.imDnin nqn cpntir mie nunca o Direito Internacional privado tenha
Sentimos, o e realmenpar« senUi, 

juenuncau COnsumidb.eom o
sidoob ecto de estudo ^g^^W^WM^ „ Direito Constitucional,
estudo desenvolvido do MM«JMSSâJWKte praticas e diíliceis.

., Da Mfo$hP$&ffl^Í$$m8fà e convenções inconvenientes ; para os juizesnossos poli icos,^a confecção deg™m¦ . v conlliclos e grandes difficuIdades;
decisões^IM^I^llIllidai scientifico a tal respeito e preciso para

ssoai, mas qutunu «oa ^—
lídade e effeilos. sinceramente, o de ver o Direito Internacional privado
^liÜllII: iSSSèlmente é matéria, cujo conhecimento é

ensm...
indispensável.

Gonstitu-
era do
social,

?€ÍWÍSáSSr. e apenas nos limitaremos por agora a apreciar o ensino ¦_
1 Aml L Hl íffinisirátivo, taes como são ao presente feitos na nossa Faculdade,
estudo do ^^ftMl9gJ^mi|_^ sendo, como é, entre nós parle de um curso de

• °-,enS,m0 %MM rSmmeSispo quanto, não só o estudante, quando co-
Direito, tem requgos 3Jl2f'05ieiraeri0S jurídicos sufficientes pára bem
meça o estudo J^te Jjscf 

ma, le^ja co ^
comprehende |^relaçoe^do 

aq q DireUo pubUco e 0 c?nstl-
1-^fl S il nuaes Sam os pr_cipios de nossa organização política, a. esphera
ll^l^liMSiiili poderes; emfim, conhece todo o mecamsmo,

pòlitiçoe««^^fJ^SHmcntosia estão adquiridos, comprehende-.se bem que
°™' tttM__WSvB ficar reduzido ao que é propriamente Dí-

ensino do. Direio ?J^-X3^fafá do ramo especial da sciencia da adminis-.

?,C0-ranPm1P10;Pqv?i Dromul^iío a priposito dos diílerenles ramos do serviço
2S£Ç elom a IIffÍ coiSpelencias administrativas que se vão creando,

BjHKIfil lio Administrativo as grandes questões administrativas
Convém que no ensino uui/ referem á descentralização

sejam.™« ' »f^ como o nosso, e que conta uma pppu-ate!^^ti^jp^^H5|Jp| *$èmi e que pois na apreciação das funeções e
*4^^,K SPISmmi a autonomia ocal e a vida provincial,
IlÜlf nãSUlf lIlSórAtel. como o .que a cada 

uma dellas deve

, ?rfeTdia SeLÍS^^S pltóidTde Ssposições e regulamentos,¦ Wl^li^dlOili flà estarem codificados, torna esse esludo d.ífuso
ia
is

de todas as W|MB fmaSe ra por que essas instituições funecionam no interesse
di|pos^s,Aqu^c|g«S|K^ diíferentes agentes administrativos, directqs e
geral; nos |*«Bfa e attribuições ; nos indica com precisão e
auxiliares, de sua inerarcnia, tuilH^1^1 . - e de que f( nna tomam
clareza quaes .sejam os conse 11os admimstrai^|||f!^|g| 

qUaes sejam os
parte na administração ou a ajudam core^^eus P^ecaesiesbu'as sttrib«S consultivas,
tribnnaes administra ivmen e no 

^^^s conílictos de attribuição; nao esquecendo
^Mil^iSSi^iiSnMivé a parte relativa á administração fiscal,
os differentes;servm m ||||%Y° anno,que o que se ensina do nosso Direito
ÍÉIlaSSIbÍllêÍ m M os conhecimentos precisos desta ma-
ÀÍÍÍ' i&fdSíiíedVeSat0FtuaiSe?XSs°t'rado Sr. Dr. Joaquim Villela, no seu im-

ÉÉPfÉ WSÊmWmmmmâàsm^ estribado nos melhores e mais
Sl^iliiilSi eíta matéria, precisa bem a idéa da naluzeza, objecto e fim

da saneia do Direito Ecclesiasüco.

y*

\
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Assim o Direito Ecclesiastico, que é o complexo das regras porque se dirige a I°reiaa ordem .que regula as relações que nella se dão, quer entre os* simples membro? è
h«X ÍPSlSfPl qu6r entr? lüdos indislinclamente, e que.compre-nende, eníim, as regras relativas á econnmn Ha T

5S°____i2_a/™ao^gein_etob^cl0» Já se considere este Direito como o complexode todas as leis emanadas da Igreja, já se considere, como o uso o chama, tão só-mente referindo-se as prescripções ecclesiasticas provenientes dos Papas, ou dosConcilio-; e pois, confundir o Direito Ecclesiastico com o Direito Canonico, como ai-guns lazern, e dar aquelle uma esphera mais limitada do que tem, excluindo do seu

puwtauuuc., uuií^ua igreja, mas inteiramente alheias a mesma Igreja, como sejaa legislação promulgada pela Igreja a propósito das relações civis nos tampos do ex-clusivo e inteiro poderio da Igreja. wAlguns escriplores ainda, considerando o Direito Canonico como a collecção de leis
iür.üS^10 is opeJa I?reJa' chamam Direito Ecclesiastico ao complexo das regrasq¥b 3manaa.as,d2 Soberano do Estado, determinam as condições de existência e as rela-$m dis sociedides religiosas com o Estado, e respeitam, não só á Igreja Calholica, si-
««in n- •# nai_?-u a quolfIuer communhão religiosa, cuja existência seja reconhecidapeio Direito fudiico ; outros porém, reconhecendo como Direito Ecclesiastico o complexodas regras pelas quaes a Igreja é governada, julgam indifferente a origem d'onde par-iam essas regras e fazem entrar no Direito Ecclesiastico um grande numero de dispo-siçoes emanadas da ordem civil e que têm por fim regularizar os cultos.listes dois últimos modos sobretudo de considerar o Direito Ecclesiastico são com-pietamente viciosos, pois é incontestável que o Direito Ecclesiastico, complexo de leisae uma sociedade soberana, independente, com fim próprio, jurisdicção sua, não pôde
_^-mÍ_ p£- .doDlreit° Publico Constitucional de cada Estado, e muito menos umasecção do Direito Administrativo de cada povo.
™» ^° Wndi.°» que serve de texto ao estudo e explicações desta matéria, encara o Di-reito ^eclesiástico sob o seu verdadeiro ponto de vista, trata delle em relação à sua ori-gem, oDjectoe fim, é emfimum compêndio de Direito Publico Ecclesiastico, comomesmo se intitula, e pois, a ser assim, é sem razão que é aceusado de tratar de ma*tenas alheias ao seu fim e propósito.Mas nós em uma Faculdade de Direito, onde se estuda o Direito Ecclesiastico como.matéria subsidiaria enão essencial, temos necessidade de fazer um curso de Direito
^eclesiástico geral, ou apenas de estudar essa matéria nas relações especiaes da Igrejacom o nosso Estado, ou, por outra, de somente estudar o que com propriedade se cha*ma Direito Ecclesiastico Brazileiro ?E' sob este ponto de vista que nos parece deve ser encaminhado o estudo do Direito^eclesiástico nesta Faculdade; e entretanto temos até hoje pairado apenas no campo dasgeneralidades do Direito Publico Ecclesiastico e não temos apreciado o que de facto ha apropósito das nossas relações com a Igreja, não temos examinado, nem verificado
quaes os direitos e deveres recíprocos da Igreja e do nosso Estado em virtude de aceôr-ao, convenções e concessões, tácitas ou expressas

|i estivéssemos em pleno domínio da separação do Estado da Igreja, como deseja-
culto para com

--—-. „v,._0.v,._ _,___«„. „,,. ouu ptlllu ^pnnuiu «ítiòidas por seus po-aeres próprios e órgãos competentes; mas, desde que temos uma religião offlcial, umarengiao de Estado; desde que somos um paiz de submissão sob o ponto de vista reli-
^1\?S°a ellecess.ari0 que a Igreja intervenha, quando pelo que diz respeito ao espiritualena deva intervir; que estudemos as leis e factos que temos a respeito das relações dqnosso Estado com a Igreja; que o Poder Civil faça e receba concessões, e que, respei-laaas as duas soberanias, ellas se exerçam sem se chocarem e sem subordinação, queimplique quebra de sua independência.Assim desejamos que o estudo do Direito Ecclesiastico nesta Faculdade, longe deser o desenvolvimento do compêndio, que tratado Direito Publico Ecclesiastico esó nosseus últimos e poucos paragraphos trata do que mais eespecialmente nos serve, sejao aas nossas relações com a Igreja a propósito de tudo quanto temos atai respeito

™ "rlr^i? circumskmcia de termos uma religião offlcial.& dímcilimo estudar e ensinar uma sciencia, que ainda está no seu período deiormaçao ; em que a nomenclatura scientifica ainda não é clara, própria e precisa ;em que os elementos, emfim, ainda nâo estão bem definidos e concretizados ;o qmdizemos se refere especialmente á Economia Política.F. do R. Ç
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Ora, á vista disto ^MÊ^^Ê^^^íW^^
volver para um ensino profícuo desta ma,_«™» ^® 

*n? 
fo%rid_d_ e promplid_ò dos meios

a vanla^sa tendência industrial dos nosws «^
commerciaes, e os progressos que a industria reahza quotidwnaro brilhanles ta.

O compêndio por que fee^aest g. orqu{

maior desenvolvimento! *&^Líííi&!:^paVn^WHH„m__a. têm sido ventiladas

mmmm í__»^SE____«do compendl°

__t$_S_£&& llf^ipll lis ?
^___8^_?_.i_i«.« *>*» 5SíS^áÊ____S
toda a legislação moderna dos povos cvw^^^g^ao,sulg||ap casos

ae oToSn*'Sufoío asr__,?____5___-^
é an°teSXtr&o e lols _Shores,Pque compêndio, pois, como tal, melhor se pres-

^IÍ^PlÍ5é#^Ío do Direito Romano, assim como é hoje
dlpíliielliálli muito diífuso, muita cousa se *||g§Í|p-
tipa pqp trata do desenvolvimento histórico desse Direito nas üinerenie_ cpu_d_, u

|l; sSdSde gía0ndeSuuU°dade para um estudo de mm^W^S^^
cimento das instituições e progresso de ura povo, jje deve ser dispensa c^ quanoo se
trata de estudar uma matéria na sua par e mais TO|??ng: ^sutg^gU 

°c£aua 
edeve fazer, tratando-se de legislação, na sua phase mais interessante, civinzaua e

m°Comnoa,é 
sabido, as Pandecias são.um vasto Í^ÈÊ^Ê^^^^

de opiniões dos mais importantes junsconsultos, nao so os da lei das eit^oes,, 
como 

üo
lodosos outros que se recommendaram por seu saber; e por serem muito volumosas,
não podiam servir para o ensino elementar do Direito Rpm""»- '„,.__ 

mals a0 nivelAs Institutas de Gaio, embora elementares e concisas, nao estfWJ§Mp
do novo estado do Direito e da legislaçãoj referiam-se as épocas pumitivas aajuns
P%doTpoVestasnaponderosas razões que Justiniano, havendo precisãc||um, livjj
elementar para o ensino do Direito; Romano>, e«P ftUS5__dTé íísíém!redigir umas Institutas, tomando por base as de Ga cJ.^f^o o methodo e systema
destas e excluindo dahi o que tivesse caindo em desuso, ou tivesse Mdo íevo aao
e de accôrdo com as opiniões contidas nas ^m^m^MM as iiistilutas dena sua forma synthetica e racional: essas Institutas sao, como sabeis, asinsuiuias ae
,USASim°preferimos 

que se aceite para texto das ^«S^^J^SSÍ í§*
Faculdade as próprias Institutas de Jnstiniano que, segundo mesmo rezam no * ^
Proem., forani feitas para o ensino do Direito Romano; e que$mg^ffiM$g.
textos das Institutas, nas explicações o professor indique %^»mW^AwCódigo e Novellas, que á espécie se referirem, mormente ^te^Mg^JISforam promulgadas após as Institutas, estudando-se então cDi eito *™™™$™™gg
fontes e repertórios desse Direito na parte em que as Institutas torem omissas, m.*
como sobre o divorcio, dote, hypolheca e a emphyteuse. noinHintes se

O ensino assim fica mais próprio, mais preciso, mais jurid co eo.estudantes se
habituam desde logo a conhecer e entender as leis no seu próprio texto.
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Quanto ao estudo do Direito Civil, apezar das tentativas para a confecção de um
código ; apezar do zelo que os altos poderes do Estado desenvolvem para esse resultado;
e por maior que sejam a confiança e admiração, que com razão tributamos ás luzes e
patriotismo do eminente juriscónsulto que está encarregado presentemente de tãoimportante incumbência, cremos que por muito tempo aintla, até que se apresente o
projecto, seja elle posto em experiência, examinado por commissões, discutido,
emfim se converta em lei, deixaremos de ler um código que redna todas as differentes
disposições, esparsas, relativas ao estado da pessoa, á família e á propriedade e queas harmonize e torne deaccôrdo com os nossos costumes, razão esclarecida e a civili-
zação dos nossos tempos.

Não perderemos tempo em demonstrar as vantagens que resultam da prompta sa-
tisfacção de uma das nossas maiores necessidades, qual a obtenção de um código civil/
pois essas vantagens são intuitivas; certo é que no estado em que nos achamos é
difficil, si não impossível, explicar e estudar bem, mormente nos cursos da Faculdade,
o Direito Civil: tal é a diversidade de textos legaes, a variedade de opiniões, a controvérsia
das questões, as contradicções na legislação, legislação que, antiga e promulgada sob
fôrma política diversa da nossa, não pôde mais servir a muitos respeitos para regular e
dirigir-nos a propósito das relações civis.

E'certo gue por leis próprias temos acerca do Direito Civil feito algumas modifi-
cações á antiga legislação, modificações que as nossas condições impunham se fizessem;
mas, desde que essas modificações, inda que poucas, constam de leis isoladas, espa-
lhadas no. vasto numero de nossas leis, não podem ser ellas bem e devidamente apre-
ciadas, offerecendo grande diííiculdade ao seu conhecimento.

Todavia, emquanto não tivermos um código civil, o estudo do Direito Civil nesta
Faculdade bem pôde ser com vantagem continuado, servindo, como servem, de texto ás
explicações as Institatas do Direito Civil Brazileiro pelo Sr. Dr. Loureiro, de saudosa
memória, cuja obra, posto nãose recommende muito pela precisão, methodo e ordem,
e, demais, sustente algumas vezes opiniões singulares, todavia tem o grande mérito
de trazer tudo que diz respeito ao nosso Direito Civil, acompanhado da legislação pa- .
tria, quer antiga, quer moderna e da subsidiaria.

E o desenvolvimento que pede a matéria, os esclarecimentos que ella provoca, a
refutação das opiniões inexactas que o compêndio de vez em quando ajftesenta, a
indicação e apreciação da nova legislação que revogou as disposições ahi citadas; tudo
isto é ministrado pelos illustrados lentes que lêem nesta cadeira, sendo assim o en-
sino do Direito Civil, tanto quanto é possível sel-o entre nós, extensos profundo, e per-mittindo aos estudantes adquirir sobre tal assumpto bons conhecimentos.

A theoria e prática do Processo Civil e Commercial e a Hermenêutica Jurídica são
matérias estas que são explicadas com toda a proficiência e extensão : o compêndio,
que lhes serve de texto, obra do nosso venerando mestre, o Exm. Sr. Conselheiro Paula
Baptista, é um modelo, no seu gênero, de sciencia, clareza, methodo, precisão e verdade,
sendo que a sua ultima edição, em que a matéria se acha já accommodada á nova re-
forma judiciaria, oíferece a respeito da organização judiciaria, competência e leis de
processo, novamente creadas, esclarecimentos precisos e próprios e de grande alcance
prático.

Sentimos que o illustrado autor dessa excellente obra e que tem com tanta e tão
justa fama e por tanto tempo honrado a cadeira de mestre, não tenha aindo completado
a theoria e prática do Processo, formulando também um compêndio a propósito do
Processo Criminal.

E'escusado allegar as razões de necessidade de que o Processo Criminal seja tão
berp compendiado para o ensino, como fora o Processo Civil e Commercial: a nossa
organização judiciaria criminal, as differentes jurisdicções eeompetencias criminaes,
os foros privilegiados, os processos especiaes creados por lei, garantias, recursos,
meios de clefeza, formas de julgamento, tudo é tão variado, que pede conhecimento
detalhado e profundo para ser bem comprehendido e praticado.Por certo esta Faculdade será satisfeita no justo desejo, que agora, interpretando o
sentimento desta illustre corporação, acabo de externar, e assim teremos mais um
trabalho útil e digno de ser lido è consultado, qual seja um tratado pelo distincto ca-
thedratico, a quem me refiro, do Processo Criminal.

E'evidente que animação tem faltado a quem tanto merece, e mesmo nãose lhe
tem feilo.o que de direito se lhe devia fazer; mas o amor da sciencia e o louvável zelo
em guardar e continuar uma reputação, tão brilhantemente adquirida, farão por sem
duvida com que o illustre Conselheiro complete os seus trabalhos sobre a prática do
Processo.
; No estudo desta matéria observa-se o mesmo que se dá e já dissemos em relação
ás outras matérias do 5.°anuo, i_to é, os estudantes pouco, muito pouco se esforçam;
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no entanto trata-se do conhecimento das leis que dão vida e acção aos direitos, conhe-
cimento indispensável para os que têm um pergaminho em Direito e se destinam ás
differentes carreiras que essa habilitação proporciona.

Ao terminar sobre esta parte, resumindo, confessamol-o com franqueza e profundo
pezar, os estudos são entre nós nullos, inexactos, ou raros; as lições são conti-
nuamente desprezadas, ou não seguidas; as dissertações e trabalhos acadêmicos são
feitos por outrem, em vez de o serem pelos próprios, individualmente faltando;
finalmente, os graus são conferidos depois de provas tao fáceis, que não merecem
o nome de exames:—a carta de Bacharel em Sciencias Sociaes e Jurídicas é apenas um
titulo, que se adquire depois de certo tempo, sem estudo, sem trabalho, e que se traz
effectivamente sem gloria, porque nada custou a alcançar, é apenas preliminar indis-
pensavel para se chegaráposse, ou á acquisição de um outro estado.

; As circumstancias em que se acha o ensino superior entre nós pedem pois sérias e
radicaes reformas, que não convém sejam demoradas.

Com pezar ainda o dizemos: ninguém requereu para fazer cursos particulares, na
fôrma do art. 164 dos Estatutos, sobre as matérias ensinadas nesta Faculdade.

Esta espécie de ensino livre, estabelecido na lei e que, despertando a emulação,
poderia preparar bons professores e habilitar-mos abem julgar dos méritos reaes dos
que se propuzessem ao magistério nesta Faculdade, ten* sido até ao presente sempre
letra morta.

B' que o caminho mais seguro para chegar ao que se deseja não é o da verdadeira
aptidão, comprovada por factos e manifestada na sua vocação própria. ...........

SECÇAO VII.

REFORMA DO ENSINO SUPERIOR.
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Já em outra occasião e por certo mais própria, expuzemos as nossas idéas sobre" a
projectada reforma do ensino superior no Império, idéas que não eram originaes, como
o confessamos, irias resultado, já do que como melhor se tinha assentado depois de.
muito estudo e discussão sobre essa matéria, estudo feito por eminentes espíritos eaba-
lizados escriptores, já das vantagens colhidas pela experiência.

Todavia cremos ser de nosso dever insistir ainda jDela realização dessas idéas è de
novo lembrar, como condições essenciaes á mesma reforma, as seguintes:

Creação de mais de um centro scientifico, como pedem a extensão do paiz e a dis-
seminação de sua população;Liberdade, ou autonomia, dessas universidades, e, como conseqüência, a sua perso*
nalidade civil;

Liberdade do professor, ou liberdade de ensinar, liberdade scientiíica;
Liberdade do estudante, ou liberdade de aprender;
Ensino livre garantido com equipararem-se os professores do ensino livre aos do

ensino oíficial;
Participação dos professores livres nos actos da vida universitária, eleições, exames

e collação de graus;Pagamento dos cursos pelos estudantes, como meio de recompensar proporcional-mente o talento e a aptidão;
% Plano completo do ensino jurídico e administrativo;

Exames, embora de todas as matérias do curso, mas segundo o modo mais commo Jo
e conveniente aos estudantes;

Graus unicamente com valor scientifico, sem que lhes esteja inherente privilegionem direito algum;
Verificação da capacidade dos graduados por exames práticos no começo das

profissões.
Só assim, parece-nos e com bom fundamento, a instrucção superior será entre nós

distribuída, como devesel-o ; só assim haverá aproveitamento pelos estudantes ; só assim
teremos bons mestres; só assim, finalmente, as profissões serão exercidas por quem
tjyer merecimento real e aptidão para ellas.'
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SEGCAO I.
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%MOVIMENTO BAS AULAS.

As aulas do curso preparatório funccionaram regularmente desde o dia 3de fevereiro,,
em que forarh abertas, até ao ultimo dia de oitubro, em que foram encerradas, na fórtria
do art. 46 do Regulamento de 5 de maio de 4856.

Matricularam-se nas differentes aulas os seguintes números de estudantes :
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Matricularam-se.... 37 34 48 46 17 43 8 31 264

.1,, —.i i ¦' ¦ i iii i m mi i ¦ in n ii ii  n i ia«iin i in a i n i ii.ilililli i, i i in
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Perderam o anno
porfaltas  7 41 8 24 12 19 1 15 97

Freqüentaram  30 23 40 22 5 24 7 16 167
1t  _, i .r .._...._¦ _....- ______; _^_____^____Ê_^^^___^___^_mJ__^J±mmJ—^m—_^S—m±mmJ!E^

Leram nas diversas cadeiras do curso os respectivos cathedraticos com excepção da
de grammatica nacional, que, não estando ainda provida, fora regida interinamente até
3 de junho pelo Sr. Dr. José Soriano de Souza, que então pedira a sua exoneração,
sendo nomeado interinamente o Sr. Dr. Albino Gonçalves Meira de Vasconcellos para
exercel-a, o que de facto se deu do dia 40 de junho em diante; bem como também
durante o tempo que estivera licenciado, de 3 de setembro a 3 de novembro, o professor
deinglezoSr. Carlos Adolpho de Avelar Alchorne, foi regida interinamente esta ca-
deira pelo Sr. bacharel Cícero Odon Peregrino da Silva.

¦ 

' 
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LICENÇAS.

Ao professor de inglez, o Sr. Carlos Adolpho de Avelar Alchorne, foram concedidos
pelo Governo Provincial dois mezes de licença, da qual gozou de 3 de setembro a 3 de
novembro.

SECÇÃO II.

1.

CONCURSOS.

'• .
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Em cumprimento do Aviso de 45 de novembro de 4873 teve logar o concurso para
a substituição de línguas, de 26 a 29 de março do anno próximo passado.

Na sessão desta Congregação aos 8 de fevereiro foram designados, para examina-
dores neste concurso, os Srs. padreFelix Barreto de Vasconcellos é Carlos Adolpho dè
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Avelar Alchorne, e, no caso de escusa ou falta de algum dos dois, o Sr. bacharel padre
Joaquim Graciano de Araújo. . . .... __

Tendo apresentado as suas respectivas provas o único candidato inscripto Albino bon-
çalvesMeira de Vasconeellos, foi este approvado e proposto pela Direciona ao Governo
Imperial em officio de 30 de maio. ; •¦¦-. ,

Tendo sido posta a concurso a cadeira de grammatica e língua nacional, creada pelo
Decreto n.° 4690 de 11 de fevereiro de 1872, em 23 de setembro de 1872, sendo de quatro
mezes o prazo marcado para a respectiva inscripção dos concorrentes, aconteceu que, por
ter expirado esse prazo em férias, se consprvára aberta, na formada lei, a inscripção
durante os tres dias que se seguiram á terminação daquellas. m

Para examinadores neste concurso foram designados na sessão da Congregação aos
8 de fevereiro os Srs. Drs. José Soriano de Souza e José Soares de Azevedo.

Realizaram-se as provas deste concurso de 30 de março a 2 de abril do anno passado.
Foram concorrentes e apresentaram provas os Srs. bacharéis Jesuino Lopes de Miranda,

João Moreira de B irros Oliveira Lima, Maxirniano José de Nojosa Varejão, os quaes foram
pela Commissão julgadora classificados em igual grau de merecimento e propostos ao
Governo Imperiai em idênticas condições por officio da Directoria de 3 de maio.

Por Aviso de 13 de junho foi determinado que, não podendo ser nomeado nem-um
dos concorrentes á cadeira de grammatica e lingua nacional, fosse de novo, na fôrma
do Regulamento de 5 de maio de 1856, posta em concurso a referida cadeira; e o mesmo
se determinou por Aviso de 18 do mesmo mez e anno com relação á substituição das
línguas, visto não ter sido nomeado o único concorrente que, depois de provas, tora,
como já ibi dilo, approvado e proposto.

A'vista destas decisões a Directoria fez logo annunciar esses concursos, a saber : o
de grammatica .e lingua nacional por edital de 1 dejulho,eode substituição das lm-
guas por edital de 9 do mesmo mez, marcando-se para a inscripção de cada um delles
o prazo de quatro mezes, que terminaram em novembro.

A primeira das sobreditas inscripções encerrou-se com os seguintes concorrentes :
¦bacharel Joaquim Manoel Barros de Oliveira Lima, Albino Gonçalves Meira de Vascon-
cellos, bacharel José Diniz Barreto, bacharel Jesuino Lopes de Miranda, major Salvador
Henrique de Albuquerque, bacharel Maxirniano José de Nojosa Varejão, bacharel Luiz
Emygdio Rodrigues Vianna e bacharel João Baptista Pinheiro Corte Real. %

Para o segundo concurso somente se inscreveu o Sr. Albino Gonçalves Meira de Yas-
concellos. - , . ,

Todos os candidatos inscriptos para o primeiro concurso com excepção dos bacha-
reis Jesuino Lopes de Miranda e Maxirniano José de Nojosa Varejão, que nao compare-
ceram, submetteram-se ás respectivas provas, as quaes tiveram logar de 26 a 29 de no-
venabro.

A Commissão julgadora graduou o merecimento dos concorrentes pelo modo se-
guinte : bacharel Moreira Lima em 1.° logar, Albino Meira em 2.°, bacharel Diniz Barreto
ern 3.°, major Salvador em 4.°, bacharel Vianna emS.° e bacharel Corte Real em 6.

A proposta da Directoria foi feita, equiparando os tres primeiros e dando-lhes o pn-
meiro logar, e classificando os outros na ordem em que se acham.

O concurso de substituição de línguas não pôde ter logar em novembro, sendo adiado
para o começo do corrente anno, depois de encerrada a inscripção com um único can-
didatofoSr. Albino Gonçalves Meira de Vasconeellos.
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NOMEAÇÕES E POSSES.

Tendo sido posta segunda vez em concurso a substituição de philosophia, geographia,
historia e rhetorica e ninguém se tendo inscripto, resolveu o Governo Imperial, baseado
no art. 81 do Regula neMo das aulas preparatórias, provel-a independente de concurso,
e assim foi nomeado por Decreto de 17 de maio o Sr. Dr. José Soriano de Souza protessor
substituto dassuprãditas matérias, tomando posse do seu cargo aos 3de junho.

Tendo sido exonerado em data de 3 de junho a pedido da regência interina da cadeira
de grammatica e lingua nacional o mesmo Sr. Dr. José Soriano de Souza, foi nomeado inte-
rinamente pela Directoria para servir nesse logar o Sr. Albino Gonçalves Meira de vas-
concellos, que começou a exercêl-o aos 10 de junho, sendo esta nomeação approvada
por Aviso de31 de junho. . , • ', - ,

Peto Directoria foi também nomeado interinamente por portaria de 6 de setembro o
Sr. bafarei Cícero Odon Peregrino da Silva para reger a cadeira de inglez, cujo proles-
sor estafctno gozo de uma licença.



.

27 —
:*-.

¦.j#';.;:

3
ts

. y.

EXAMES DO PRINCIPIO DO ANNO.

Em virtude das medidas approvadas por 
"viso 

de 27 de setembro de 1872 para melhorexecução do Decreto n.° 4i3t) de 30 de oitubro de 1869, abriram-se no dia 27 de dezem-bro de 1872 as respectivas inscripções para os exames de sciencias preparatóriasEstas inscripções não foram encerradas no prazo legal em vista do já citado Aviso de20 de março do anno passado, que mandou espaçar o termo das inscripções dos examespreparatórios ale ao dia 15 de abril, inscripções que de facto tiveram logar até esta éoocaseguindo-se ainda a ella exames de preparatórios. !Inscreveram-se para :
Philosophia 96
Rhetorica ...!......! ../.....'....!•! U3Arithmetica ...".."..".". 471
Geometria .'.....'!!....!.*!!.!"...!.!"'.' U4
Historia !.....!!!!![..!..! 100
Geographia ////./.....'/./.../. 120

Os exames tiveram logar em fevereiro, março e abril.As mesas de exames foram constituídas da seguinte fôrma :
# Philosophia.

Presidente — Dr. Manoel do Nascimento Machado Portella.
Examinadores $ Bac'larel Antônio Herculano de Souza Bandeira.,

(Dr. José Soriano de Souza.

Rhetorica.
Presidente—Dr. Graciliano de Paula Baplista,
Examinadores^ac^re! Jr°!é ^^egesilo Rodrigues Lima.

(Bacharel João Pereira Lagos Jumor.

Geographia e historia.
Presidente—Dr. José Antônio de Figueiredo.
ExaminadoresJ5nc!,are|í0^ui™tóral?ono.{,e.Ara«J0- -

(Bacharel Jorge Domellas Ribeiro Pessoa.

- Arithmetica e geometria. v
Presidente—Dr. João José Pinto Júnior. i
Jtomtaadoresl^^^^^^icentedíiSilYa Costa.. #

(Padre Francisco João de Azevedo.
Tendo sido nomeado pela Directoria interina o Sr. bacharel José Soares de Azevedo

para examinador de geographia e historia, e tendo elle apenas comparecido aos primei-ros dos ditos exames, foi então substituído por nova designação da Directoria interina
pelo Sr. bacharel Jorge Dornellas Ribeiro Pessoa.

Na mesa dos exames de arithmetica; achando-se o Sr. Dr. Pinto Júnior, como pre-sidente, e o Sr. bacharel João Vicente, como examinador, impedidos como juizes deíacto no Jury, foi o primeiro substituído pelos Srs. Drs. Antônio de VasconcellosMenezes de Drummond, Joaquim Corrêa de Araújo e Antônio Coelho Rodrigues sue- v
cessivamenle, e o segundo, nas funeções de examinador, pelo Sr/bacharel RaymundoHonorio da Silva.
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Não tomou parte nos exames de rhetorica o professor desta cadeira por ter es-

tado com parle de doente durante o tempo dos exames. nnnfirn.
O resultado dos exames, de que tratamos, consta do seguinte quadro.

INSCRIPÇÕES. RESULTADO.

MATÉRIAS. SS s 
I 

|
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yHyyyyyyy S& i.vg 6 * ___ 2^
_j gL __j^_ _gl JL^ J=>—

Philosophia........ W\ 79 96 41 39 38 8

. jUlêtorica...............1.. 5 438 143 .73 41 12 '9

I Arithmetica.. 12 159 171 25 71 28 43

Geometria............ 12 132 144 32 S6 .3 35

Geographia. :8 112 420 46 33 23 17 ¦

j Historia.. .'. ? 93 100 36 24 14 23;
j__  | 11 ¦¦¦" " ' mmmm>mmmmmmm m^m^mmmmmm  i  » ¦' ¦¦»¦— ¦¦ ———¦—•

Total.... 61 713 774 24 223 264 428 435ji
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EXAMES DO FIM B» AN..O.
^^••- ¦ -.- y-r . ..- . . :" rl '

?£ As inscripções para os exames da lingua nacional, francez, latim e inglez abriram-se
em 20 de oitubro e encerraram-se a 10 de novembro. í

Inscreveram-se para:

Lingua nacional....... *........ 285 .:-" %
Latim. 158 4
Frantez 237
Inglez, .4.9...9....9.......V99.,..9...... 154 f

| tN ;' ', %y. '"'-" ': 
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As mesas examinadoras foram compostas da seguinte fôrma: -

y%-'y¦,"¦; Lingua nacional.
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x~., ^pfesid^ntOrDr. Joaquim Corrêa de Araújo. ^
i? ™;«*rw__0 íDr- José Soriano de Souza._,_ammaaores |A|j,ino Gonçalves Meira de Vasconcellos.

... ¦ /'¦' '•-'- y 
'.¦''¦' ' 

:¦,' '' \'

®/yy 'yf^y-yy

yyy:y'':y-'¦-¦:-''¦ .•¦ yyyyy yy/yjyyyy./yyyy ?>¦/.//' y-'yyíyy:'yyy/:
'¦'¦;;¦-'¦¦.. 

--.¦,.¦"¦ 
;..-,¦¦¦: . ¦ ¦. ¦¦ ':-,- >,*¦„:.,,,¦.-.¦¦¦ 

'-.;'.¦'¦¦'-";..; 
¦'¦.¦ ¦.;¦¦¦ 

¦....¦ -'..¦¦ 
.¦•,.,"* 

¦¦-¦.¦.¦ ¦':¦...;¦:

¦•;¦¦'£-'¦'¦•; yyy. -¦•" '.y,,-\ '• j :" ¦ _¦,-,,¦ ijy ¦ í'./~';í_^,"';*í*. yyy ¦¦ ¦¦¦'?"¦ -. ,._*_ V . :¦ -..,.. ."¦.¦¦.:*:'iy> ;;<•>.-• v:';.!¦ -¦'¦ 
**-:,'i.*-*'':"-7': 

,"y- ¦ .n *..*.•-'¦.¦'; ¦; •-,'¦'•¦,,:, '¦ *;'..-• 
y ' ^¦.'yhyy^-W^y''

......
;.••¦...¦•. .;¦•- .'.¦,•¦¦..;¦•.../•¦. „yyy",.x.Ay.yyi;.Ay y Ay- y. y/y-y /yyyyy.y /.///:'//¦¦" -.' y;yy^y-yyyvyy: AyA ¦'A ;A ;.;,¦; - '•¦, A,;;.;.;A,' '.,A'.7"':A-. -;-,-'.

l

\

yy

I

'.. 
'. 

'.- 

.. ..;*>_*.,;¦•



:%: <:r .¦;¦., (.•.'

, 
* «I

¦¦.<-...'¦. i 
'..'.-¦¦¦"¦ :¦,', 

,',-.'.'"¦¦:.¦ ¦ ¦'. ¦:¦:..:

. 
¦"¦ ¦

'¦'•¦'{ ¦¦',£Y ¦ * ¦' . -:''..'-•- .

¦¦' *K&%*ii

•'¦ 
«-.'

'¦¦¦'- r. 
:.¦:<"> *'.'*:¦¦ í' \vV .','¦';-. 

'-V ¦'¦, ::-:- .:'.'¦ .,,'.¦¦ v .,"¦ ;'';'¦.•','¦ ¦'* ¦

¦ ¦','"

- 20 -
''1'í"'Vv-V. - -^ .- ¦ ;¦¦

H j ,' í: . . '

Latim.

Presidente —Dr. Tarquinio Braulio de Souza Amaranto.
rvominAHnrpci SPadre Felix Barreto de Vascòncellos.*,xaminaaores jpadre Joaquim Gracianofe Araújo.

|ff^' 
• ' 

ft Francez.

Presidente — Dr. Francisco Pinto Pessoa.
T?YnminíiHnrA« íDr* Cândido José Casado Lima,Maminaaores JBaeharel Ezequiel Franco de Sá.

; Inglez. ,
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Presidente—Dr. Antônio Coelho Rodrigues.
pvnminnrinroc (Bacharel Cicero Odon Peregrino da Silva,fciammaaores } José Fauslino Porlo.

Nos exames de língua nacional em substituição ao examinador Meira de Vascòncellos
serviu alguns dias o Dr. Elyseu de Souza Martins. .". ;

As presidências das bancas de latim e francez foram em principio exercidas, no pri-
meirodia, pelos Srs. Drs. Graciliano de Paula Baptista e João José Ferreira de Aguiar,

r Na mesa de inglez também fiinccionou, como examinador, o Sr. Albino Meira em
substituição ao Sr. José Faustino Porto. . ,

O professor da cadeira de inglez não funccionou, como examinador, por motivo de
moléstia*.,

Ó resultado dos exames de línguas consta do seguinte quadro :

7'."V:..'''-- :':'¦";¦ ':¦':' .'"""' '¦¦','? :.-;'.:KíU<:;:

%''¦ INSCRIPÇOES.

MATÉRIAS.
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Língua nacional..v.........
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O
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o
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E
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>
Ouao.
<

••
a>
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s
COa
CP
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O
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9
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w
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CP

30

23

40

22

H5

255

135

197

132

719

285

158

237

154

834

0

3

2

6

21

16

a
62

118

30

50

299

110

71

102

78

361

36

45

15

40

406
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Além dos exames constantes deste quadro, ha mais para mencionar o^esultódo^ de
exames preparatórios de sciencias feitos em novembro,, em virtude doAviso^e30 de
setembro, no qual foi ordenado que, para que pudessem produzir.seus effeitos^os Decretoà
legislativos pelos quaes fora o Governo autorizado a «^ar matricula^^dm i^raexames
do curso superior diversos estudantes com a condição de se mostrarem previamente
habilitados nos preparatórios que lhes faltavam, deviam os referidos estudantes ser exa-
minados era toaos os ditos preparatórios •* F, mo R. 8
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Esses exames extraordinários de preparatórios deram o seguinte resultado>

I *-.' matérias.
¦í .:,

;¦

Philosophia ., ,..
Arithmetica......,;,..;.,........,
Geometria...;v;..;............,.
Geographia.

¦ ft.' . ¦ - .¦ , ¦ ¦, . .

Historia.

TOTAL.

Total..................

1

3

2

7

24

Wí

Approvados
plenamente.

RESULTADO.

Approvados,

1
i
3

5

1

1

4

15

Reprovados.

2W
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:¦ \'r.,\,.

...... ....••
Iftiyfp;^

•../ -y

mow rin« ^ímíc°Ef :Çao-aos 3 de dezembro foram designados para presidirem as
os sfs nnnSfrní pa^ieSCia,- PrePg.™toria8, em fevereiro e marçVdo corrente anno,
Belfort Baptista* Silveira de Souza e Drs. Pereira do Rego e Tavares

\y""*y íi> ;.:^^"-'y*"";:

SECÇÃO IV.
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GRAU DE DESENVOLVIMENTO DAS MATÉRIAS NO CURSO DE PREPARATÓRIOS.

«JHem esVida.r aorgjmizáçâo do Còllegio das Artes, ou do Curso de oreDaratorios an-
^l^!1 ha,de-ha d,e Pas«íar, Porque8 ella é singuarissimanc»seu gênero. 

'

«d^^ffi^lSSS?1 íe ÍDStrUCcã0 secundaria. onde se efsinam línguas eSfiSESr08 desta Faculdade>deisa de f MÊIM
As cadeiras, que ahi íünccionam são as seguintes: lingua nacional latim incW1fr^, anthmeüca e geometria, geographia°e m^íB^Tim^ F»
Os cursos destas matérias se abrem a 3 de fevereiro e terminam em fim Hp niHih™

ííramma^caTS^^^r/11? T an-ao, le.clivo e em ™ ^ aula por dia se estude
fuE atf aos martXW, ÍradupÇao latina de prosa e verso desSe os mais fáceis
dS pXta^ e grararaatical desta lingua, e a verter
d mesmo* !£?5 & h^ fnanÍ°,1Sl-0 e.e^Wdo para os exames • e o que se diz do latim,

Assim anenasnnSSâ^í hL^aSi11*16*' "^ ««S^ ^^ f*ce*» d« aprender.^.

- -a S?fin«nni;íÓd.errí,egarJ;on ' ^^ ás sciencias preparatórias,
ihmeffa e ^À^ftrí^TÍL &" ^as 2ua-tro Parle3' Rhetorica e poética, a âri-
desde fc^^^ P°lilica e astronômica, e a historia
de nosSlnenden^^ rat2do,8 ^ Vienna« e a especial do Brazil até á época
SsSÍdSVS éJaslI!rd0. (,c.ada raateria) era um só anno, uma só cadeira
dos™Xamesfco%&ndem "^ dlSC,pUnaS loda a exlensão' Por(lue o prográmma
tribufda MolSotstS^^ bern caraclerizar. I ™d° Í ««e o ensino é:é;

&
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apel^^ ospais,
preferem que no entanto ellw SÍ,(S.m *^*SI?S5P^íaPRrt™õs*«d^r-Silfe_j*
(vide mappas) a¦ grande differenra dStaP^te8 •parí,culares: ° 1ue exP|ica^Ttornn_ «W ~ ?i.- "-ir _ulíiei ÇnVa uo numerosos examinados pertencentes ás aulasexternas para o dos examinados o,1,^ fi7Pra,rXSf. min, ,°,s pertencentes As aulas
siquer aqoelles sofremi pTserem^eximS/Sn8 Dr° CoIlegl° das Artes; 6 «em
mestres e assim por So5o eillZÍ! 5 Professores que pão foram seus
da probibição legal os professores do ffi^« J"? aPrenderara- Porque, apezar
girai fazem cursos ordfnaíkís nZonuJtfeí8,8 Arles e.,os seus substitutos em
os exames duranle fíe^pô das férias 8' Parllculares « «té cursos especiaes para

n^to%.°fiKÍ3^SS^rtm^ que ° Gol,egio di,s Artes seJ'a um estabeleci-

mfi raneulf 3£!Vara ^e i»s estudantes adquirissem conhecTmentos utei a

esK,nfpCSnfi'r'se a,sua ordem nalural ^ estudo, havendo exames pardaTíL?òs
rSldadeP. $arem de Uma daSSe para outra' e flnaes Para plKSSffp
do1e?SSÉnÍl^^#^ preparatórios, compostas do professor respectivo oWii»?«_ lt0 "? Col|e&'«o das Artes e de um lente da Faculdade, oue em Xin
tT5S_S?â[í Sdí ímnfnT a mÍn°rÍa' °ffereCem g?DdeS toSnVSfi_£ Sul

Fe" sores seH,nn«ScqT Ê Tsa ju gadora de laes *xames se componha dos do?s pro-
dores nmnnmíw,0S .doDCo1 e/10 íJas Artes> de «m lente da Faculdade e de dois iuW

^^P^ssmêis^mMi^B^M
e dMnppítLw s.cienc,a e não de tempo, e essa medida, longe de provocar o estimulo
IliSlS3^ ao estud<\fa* convque o estudante só cuide em fazer exa£e de
volv meiitaS !fíil^ hT,da!?ent? ^T1 e.qui?ndo na Primeira idadeTdeseh-

lim? n?,inaV gua . ° habUo de esludo só se adquire com o tempo.
rw»v°,ilra ^rcumslaneia cumpre também pão esquecer:

fim do S?S 
sciencias Preparatórias são em fevereiro emarço e os de línguas no

numLoSííí!:aS,qu,e *ao provados em línguas, para não perderem de avançar no
aEdrfním .preparalor,os ,eitos> em vez de continuarem no esludo das lingua/ as
otlimSlf m&m. e estudam no intervallo, de novembro a fevereiro ou marco
SShid(lduas maler,as' de Preferencia rhetorica e arithmetica e algumas vezes dé

Síihf $ aPresentam a fazer exames destas disciplinas. e
è'um SffiSihA rf!"S?/aci,™enle ,]ue os «P assím fazera'raal se Preparam; quando muito
os SnSníi° de-memoria, e que em breve desapparece; e assim bom será exigir que
f?ito os ftSn?30 Pesara prestar exames de sciencias preparatórias, sem terem já

n™ ?£ %uas e W* só houvesse exames uma só vez no atino, f
dev3-ò.P0 aUle CaUSa conlribúe Poderosamente para que o.ensino não seja tal como
Dublir^P Wn//0 íeitos ?obre P°nlos' formulados na Corte na Inspectoria da Instrucção
Es S^_PBrí,yados Pel° Governo: os pontos de sciencias são inalteráveis, são sempre
deSuSnS! MS??' 0S f^,dantes' sabendo que P,?r el,es serã0 examinados, em vez
Hthograníffl,? i aien^.eslud?m os pon,os e,n P0s"uas especialmente arranjadas e até
PorlSSf J?„vendldas a bom preço; e quanto aos pontos de línguas, conhecidos
pafBf veSfaafm os autores que devem ser traduzidos e quaes os trechos
p óit ,°es'e sabendo-se que o quese tiver traduzido evertido no Collegio das Artese o que entra em ponto, os estudantes do Collegio das Artes apenas apSemastra-
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ducçõis e as versões dadas e feitas, e os collegios particulares, guiando-se pelo Collegio
das Artes, preparam também os estudantes nessas traducções e versões, de sorte que o
conhecimento das linguas está no saber alguns capítulos e versos de traducçao e alguns

Conhece-se pelas provas escriptas que o trabalho não é do estudante, mas do lente,
que lh'o fez e deu para decorar, pois as provai, são iguaes, já na escolha dos termos,
casos e tempos em que são empregados, como também na construcçao da plirase.

O que significa e justifica essa centralização até nos pontos para exames prepara-
_." * c_»°rQ°ue 

as bancas de exames de línguas tenham a liberdade de escolher os livros para
as versões: que a iraducção não seja só e no pouco que se dá no Collegio das Artes e
no que é acompanhado pelos coliegios particulares, mas nos logares dos clássicos
indicados pela mesa julgadora; que o estudo das sciencias nao se laça por pontos, mas
que estes sejam dados pelos juizes sobre as sciencias estudadas e de que se vao prestar
exames: são condições estas únicas para se poder aferir do mento real dos exami-
T\ O lí\ fw ^\ C-Òccôrre ainda dizer que pelos.Decretos n.° 4430 de 30 de oitubro de 1869_e n.° 4623
de 5 de novembro de 1870 os estudantes, inhabilita los na prova escripta, nao podiam
nrestar a prova oral e que essa salutar providencia se acha revogada pelas Instrucções,
approvadas por Aviso de 27 de setembro de 1872, sendo o julgamento, hoje, das provas
escripta e oral feito simultaneamente. .... . r

O que acontece ? A prova oral, que não deixa vestígio e que de ordinário nao satisiaz,
sendo demasiado exiguo o tempo a ella destinado, salva o examinado, mormente
quando é o ultimo ou um dos últimos exames para a matricula. :

Applaudimos o Decreto de 2 de oitubro do anno passado, que autorizou bancas de
exames de preparatórios nas provincias que não forem sede de Faculdade; é urna me-
dida descentralizado™ e, além disso, os julgadores são insuspeitos, porque os cxami-
nadores officiáes não ensinam particularmente as matérias sobre que versam os exames;
mas, desde que o programma para exames é sabido e o exame a elle fica adstricto,
o resultado não pode ser satisfactorio quanto á verificação do mento real do
examinando. _ ; _, ,. . . _ ê

Ò Governo Imperial deve pois atlender á má organização do Collegio.das Artes e aos
inconvenientes que apontamos quanto aos exames preparatórios. m

No curso superior se nota freqüentemente que os estudantes nao estão na altura
desse estudo por falta de cabedal suííiciente de preparatórios.

Felizmente no anno passado, e sirvam de prova os mappas, o resultado dos exames
preparatórios offerece um numero elevado de estudantes reprovados, embora muito
menor em relação ao dos approvados, mormente si se addicionar ao numero próprio
dos reprovados os que perderam o exame por se retirarem depois do ponto tirado e o
dos que deixaram de comparecer pelo justo receio de serem infelizes; nada obstante, a
consciência diz-nos que o numero dos approvados não significa o de estudantes real-
mente aptos, porque o systema de pontos com muita antecedência sabidos e o dos
exames destroem a verdade do mesmo exame.

Convém também não deixar passar sem reparo um facto, que se vai com fre-
quencia e em grande escala reproduzindo, qual, seja o das autorizações pelo Poder
Legislativo para estudantes, que não fizeram todos os seus preparatórios, ou foram
em alguns reprovados, poderem prestar exame do 1.° anno do curso jurídico, que, como
ouvintes freqüentaram, mostrando-se habilitados nos preparatórios que lhes faltam.

Si os preparatórios são considerados por lei indispensáveis para o curso jurídico,
não se pôde com propriedade e vantagem começar o estudo superior sem elles.

O resultado dessas concessões é a desmoralização dos exames preparatórios nesta
Faculdade, porque os estudantes, reprovados, não perdem nem siquer o tempo com essa
reprovação; é o estudo mal feito, confuso, si é que estudam, do 4.° anno do curso ju-
ridico e do preparatório, ou preparatórios que faltam; é emfim uma benevola appro-
vação nos preparatórios e até no próprio 1.° anno, que cursaram.

Esperamos do patriotismo das Câmaras e do seu zelo pela instrucçao publica que taes
concessões não mais serão feitas.

. y i • • ¦
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Bibliotheca.

A bibliotheca da Faculdade, além de muito deficiente e insignificante, porque conta
apenas 670 obras em 2.688 volumes, e algumas obras já truncadas, em todos os ramos dos
conhecimentos humanos, inclusive obras alheias âo estudo do Direito e das matérias
que com elle tenham mais intima ligação, de nem-um proveito é.

E' de lastimar que, fazendo a sciencia do Direito quotidianos progressos e hoje queos espíritos illustrados se inclinam a escrever e de facto de preferencia escrevem mono-
graphias e assim aprofundam a sciencia, estudando-a detidamente nos seus pontos mais
difflceis e controversos, nao receba a bibliotheca desta Faculdade todos os annos um novo
contingente de bons livros, recentemente publicados, nem mesmo siquer as revistas de
jurisprudência e legislação, tão curiosas a todos os respeitos.

Si os lentes fossem a adquirir os livros de que carecem para acompanharem os
progressos da sciencia, grande parte, sinão todos os parcos vencimentos, que recebem,
seriam despendidos para tal fim; e o que dizemos em relação aos lentes cathedraticos
com maioria cie razão acontece aos lentes substitutos, que, ora lendo em uma cadeira,
ora n'outra, têm deformar á sua custa, si quizerem estudar como devem, uma grandee custosa bibliotheca.

Em toda a parte, onde se estuda, quer para mestres, quer para estudantes, quer parao publico, as bibliothecas são de primeira e indeclinável necessidade, mesmo porqueobras ha que só podem ser adquiridas por seu custo e importância por bibliothecas publi-cas;e assim pedimos e esperamos que o Governo preste a sua attenção a este im-
portante ramo do serviço publico, habilitando a bibliotheca desta Faculdade a fazer
acquisição de livros novos, interessantes e bons, e de revistas que a propósito da sciencia
do Direito vierem a lume.

Dissemos que a bibliotheca, além de não ter nem siquer os livros precisos em nu-
mero sufficiente, e de apenas receber annualmente as poucas publicações que se fazem
na Corte, e nem todas, e que seresenteaté de falta de legislação nacional e de relatórios
offieiaes, de nem-um proveito real é, e a razão é simples e a seguinte:

A bibliotheca está aberta exactamente durante as horas em que a Faculdade e o Curso
de preparatórios, que lhe éannexo, funccionam; em que pois lentes e discípulos se
acham nas aulas, e que portanto é impossível que possam elles então freqüentara bi-
bliotheca para ahi estudarem.

O tempo próprio para o estudo dos lentes e discípulos, isto é, a tarde e a noite, é
quando se acha effectivamente fechada a bibliotheca, de sorte que os lentes, quê queremestudar, trazem para sua casa os livros de que precisam, e os estudantes estudiosos,
que não têm meios para comprar livros, o mesmo fazem; e, em resultado, quando são
procuradas certas obras, que existem no estabelecimento, ahi não se acham, o que não
teria logar, si a bibliotheca funccionasse em horas próprias de estudo e então todos
pudessem ahi ir para tal fim.

Para que a bibliotheca possa servir ao fim a que se destina, é indispensável quesejam attendidas as considerações que ahi deixamos ditas.

Casas em que funccionam a Faculdade e o Collegio das Artes ou
Curso de preparatórios.

Si a primeira condição para o ensino é o bom professorado, a segunda, e nãoé
menos importante, é o material necessário para o ensino, e a este respeito destaca-se
logo o edifício, onde o ensino é distribuído.

Em todas as Memórias históricas agui lidas, tem-se mostrado á evidencia queaFacul-
dade e o Collegio das Artes estão pessimamente collocados e alojados: duas casas parti-
culares, velhas, sem accommodações e divisões precisas, sitas em um ponto extremo da
cidade e em frente um areai e alagados, oíferecem todas as condições negativas para o
fim a que se prestam.E'certo que o Governo Imperial tem despendido não pequena somma com recons-
trucções, arranjos, accommodações e reparos ; mas tudo isto em nada aproveita, pois
o vicio é radical, esta na própria cousae na sua situação.

F. do R. 9
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Aos cursos da Faculdade e do Collegio das Artes nem-um espectador, nao malri-
cülado, assiste, porquanto, si éinsupporlavel aos discípulos e mestres ahi ir equevao
nor obrigação, quanto mais aos que ahifossem só por vontade. _ m

O resultado da má situação da Faculdade e do Gollegio das Artes é nao haver esti-
mulo aos estudantes, animação àos mestres para trabalharem, porque nao ha a tiscaii-
zacãopelo publico; as prelecções, lições, actos acadêmicos, tudo se passa em lamina
e as desculpas e concessões reciprocas alimentam um estado de cousas, que nao e
IS0OGÒvern°oTmpnerial 

por Aviso de 18 de junho pediu informações, como solicitava^
engenheiro encarregado de levantar a planta do edifício destinado a esta Faculdade
eás aulas preparatórias, do numero de salas, que eram necessárias e do numero a que
attingia o termo médio dos alumnos, principalmente do 1 .• anno. ^

O local, que consta fora escolhido, temos mesmos inconvenientes que o actual eo\
quese acha esta Faculdade. %m . ' ¦ '

Porque não se escolhe uma posição mais central .
O convento de S. Francisco, silo ao campo das Princezas, offerece todas as condições

precisas para o fim de que se trata, e é fácil conseguil-o, respeitados os requisitos
Fegaes, pois os Religiosos Franciscanos possuem em Olinda, para onde ha hoje com-
municação rápida e prompta, vasto e bem conservado convento da mesma Ordem, para
onde poderão ir os Religiosos que aqui residem.

Secretaria.

Continua esta repartição sob a zelosa e intelligente direcção do respectivo secre-
tario, o Sr. bacharel José Honorio Bezerra de Menezes ; o qual é poderosamente coad-
juvado pelo Sr. official-maior, bacharel Manoel Antônio dos Passos Silva Júnior.

O serviço da Secretaria, mormente em tempo de exames, pede um ajudante, assim
como já houve um auxiliar.

¦ ¦ y '¦•¦¦'¦¦:

Eis, Srs. Doutores, a Memória histórica acadêmica do anno de 1873.
Os factos expostos foram colhidos do próprio archivo desta Faculdade, epois tenro

cunho da veracidade; quanto ao mais, relevareis as minhas faltas, filhas por certo ao
entendimento, nunca porém da vontade.

Recife, 2 de março de 1874.
~ Dr. José Joaquim Tavares Belfort

Lente substituto.

*-¦•'.'. 
.\y':y y . •

Approyadana parte histórica em sessão de Congregação de hoje.-Secretaria da Fa
culdade de Direito do Recife, 2 de março de 1874.

O Secretario, José Honorio B. de Menezes.
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FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE.
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Mappa do resultado dos trabalhos no anno de 4873.

MOVIMENTO DAS AULAS.

Matricularam-se

Foram approvados com distineção..
Foram approvados plenamente.....
Foram approvados simplesmente..
Foram reprovados
Perderam o anno
Deixaram de fazer acto ,

l.°ÀNNO. 2,° ANNO.

53

0
42
8
1
O
2

48

1
32
11
2
O
2

3.o ANNO.
T

4.° ANNO.

32 63

5
17
8
1
O
1

5.° ANNO. TOTAL.

88 284

"í''3:ài'-'3 '• '¦* ' .7".- . . ., ¦'¦ ¦¦ ""3ii:',0:
07.0. V7

'- .
'¦¦" '¦¦¦'.''': 7?" ¦:>:'' 'V' '0-00'0'0: '-'i ¦:¦¦ \ 7'~ .

2
28
17
6
2
8

t
86

O
O
O
1

9
20$
44
10
2

14

.{.. Observações*
Alem dos actos constantes do presente quadro ha também para mencionar os que foram feitos nocomeço do anno, a saber:—no l.° anno 19, dos quaes foram approvados plenamente 11, simplesmente 7e reprovado 1;—no 2.° anno 4, dos quaes2 approvados plenamente e 2 simplesmente;— no 3-.°-.anno 5,sendo todos approvados plenamente; — no 4.° anno 6, que foram approvados plenamente; — no 5.? annofinalmente 6, que também foram approvados plenamente.Ha ainda para mencionar um acto do 5.° anno, feito em novembro por um estudante, que o deixoude fazer em 1870 em virtude de pena que lhe impuzera a Congregação.

Mappa dos exames de preparatórios feitos em fevereiro, março
e novembro de 4873.

INSCRIPÇOES. RESULTADO.

</> Cfl tf) | |
< »*r*
*_>-<__ __ a_ 2H£? CA _? ' fk OS

70700 _«1 «í §«• «« 9 S S§ .
&~ . . -5a Q« , O O 8 tf co

s 8 çr cwa tf < ps - m ps cs
¦^1 -<J H

- "¦ ¦""¦¦  ¦- '- ——-

Rhetorica e Poética. 138 143 8 73 41 12 9
Philosophia....  17 79 96 0 11 39 38 8
Geometria..  12 132 144 8 32 56 13 35
Arithmetica  12 159 171 4 25 71 28 43
Historia......  *7 93 100 3 36 24 14 23
Geographia.  112 120 <. 1 46 33 23 17
Inglez./...  22 132 154 2 14 50 78 10
Eraneez  40 197 237 3 16 101 102 15
Latim  23 135 158 1 11 30 71 45
Portuguez.....  30 255 285 0 21 118 110 36

'.¦."¦ 
Total  176 1.432 1.608 3o"* 285 563 489 241

- I

Observações*
Matricularam-se em Lingua Nacional 3f; em Latim 34; em Francez 48; em Inglez 46; em Philo-

sõphia3i; em Arithmetica e Geometria 17; em Geographia e Historia 43 e em Rethorica 8: — total 264.
Além dos exames constantes do presente quadro, ha mais para mencionar os de sciencias que foram

extraordinariamente feitos, a saber:—em Philosophia 11,9 approvados e 2 reprovados;—em Geographia 2,
1 plenamente ei simplesmente apprôvado; —em Historia 7, 3 plenamente e 4 simplesmente; — em Geo-
metria3, l plenamente, 1 simplesmentee 1 reprovado; —em Arithmetica somente 1, que foi reprovado:
tudo de conformidade cora o Aviso Imperial de 30 de setembro ultimo.

Secretaria da Faculdade de Direito do Recife, 3 de dezembro de 1873.—O Secretario, José Bomrio
Bezerra de Meneses.
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ACONTECIMENTOS NOTÁVEIS DO ANNO LECTIVO DE 1873,
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Lento de Pathologia interna.
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Em sessão da Congregação desla Faculdade, no dia 14 de janeiro próximo passado, tive

a honra de ser eleito para, na fôrma do art. 197 dos Estatutos, redigir a Memória histórica

dos acontecimentos notáveis do anno findo. Vou cumprir este dever, e desde já peço des-

culpa pela imperfeição do trabalho, devida a não ter eu recebido informações dos Srs. Pro-

fessores, quer cathedraticos, quer oppositorcs, sobre as modificações que por ventura fizeram

nos programmas do ensino, approvados pela Congregação no principio do anno lectivo. Nao

posso portanto deixar de ser muito resumido, c mesmo omisso a respeito de alguns acon-

tècimentos, que aliás nao reputo notáveis.

Refiro com-suiamo pezár o prematuro passamento de um dos mais antigos c illuslrados,

oppositores, que fazia o ornamento da Faculdade, o Dr. Josó Maria de Noronha Feital. A sua

honradez e excellentes qualidades ahi ficam na memória de todos que conheceram o fallecido,

e que, como eu, fazem votos pela sua felicidade de aléra-tumulo.

A Faculdade deu principio aos seus trabalhos, reunida em Congregação no dia 1. ° de março

para ouvir a leitura da Memória histórica do anno de 1872, feita pelo Sr. professor Saboia,

a qual foi unanimemente approvada quanto á veracidade dos factos. Passou depois a vcriíi-

cara presença dos Srs. lentes e oppositores promptos para os serviços escolares. Faltaram

entre aquelles os Srs. Barão da Yilla da Barra, Antônio Teixeira da Rocha e quem escreve

estas linhas; por nos acharmos impedidos como deputados à Assembléa Geral legislativa. Os

Srs. oppositores também estiveram presentes com excepeão do Dr. José Joaquim da Silva.-
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7, Nessa mesma sessão procedeu-se â eleição dos oppositores que deviam reger as cadeiras

dos lentes, cujos impedimentos já estavam reconhecidos, recahindo a votação nos Drs. po-
mingos José Freire Júnior, que por 7 votos foi eleito para a cadeira de chimica orgânica;

Cláudio Velho daMotta Maia, por 9 votos, para acadeirade anatomia pathologica, e Albino Ro«

drigues de Alvarenga, por 14 votos, para a de pathologia interna.
-Para a commissão revisora das theses foram eleitos os Drs. João Damasccno Peçanha da.

Silva, Pedro Aftonso de Carvalljo Franco e Domingos José Freire Júnior.
Nessa mesma occasião foi unanimemente approvada a tabeliã dos dias e horas das lições,

que vigorara no anno anterior, com pequenas modificações.
Aindanaquella sessão foram nomeados pela Directoria os oppositores: Agostinho José

de Souza Lima para o logar de director da officina de pharmacia; João Joaquim Pizarro para
ode preparador de chimica orgânica e de pharmacia; Antônio Caetano de Almeida para
o de preparador de anatonia descriptiva; Pedro Affonso de Carvalho Franco para o de chefe de
clinica externa; João Damasceno Peçanha da Silva para o de chefe de clinica interna e José
Maria de Noronha Feitalpara se encarregar dastáboas meteorológicas: na falta de oppositores
foi o pharmaceutico José Borges Ribeiro da Gosta designado preparador de chimica mineral e
de medicina legal.

A inscripçao para os concursos aos logares de internos de clinica da Faculdade foi encer-
rada em 28 de fevereiro. Inscreveram-se para, clinica externa os alumnos Domingos José
Nogueira Jaguaribe Filho e Gabriel Antônio Pimenta, e para clinica interna Cesario Pereira
Machado e João Plinio de Castro Menezes; tendo sido preferidos somente estes dois nos con-
cursos que tiveram logar nos dias 1 e 3 de abril, e continuando vagos os logares de internos
de clinica externa, abriu-se nova inscripçao para elles; porém a ella nao acudiu alumno
algum: pelo que, na conformidade do art. 286 do Regulamento complementar dos Estatutos,
a Congregação aceitou a indicação do respectivo lente para que fossem nomeados os alumnos
João Pires Farinha Filho e Aureliano Gonçalves de Souza Portugal, ambos habilitados para
esses logares. ¦-'".'

Em conseqüência do máu estado da salubridade da capital, ordenou o Governo Imperial,
em aviso de 12 de março, que as matrículas continuassem abertas até ao dia 21 de abril, em
que effectuou-se a abertura das aulas. Desde então foram as cadeiras regidas pelos respecti-
vos lentes e oppositores designados, com excepção do Dr. Caminhoá e dos oppositores Ben-
jamin Franklin Ramiz Galvão e João Joaquim Pizarro, que foram representar o Brazil na
Exposição universal de Vienna, sendo o lente de botânica substituído peloDr. Agostinho
Jpsé de Souza Lima. Os Srs. Drs. Antônio Corrêa de Souza Gosta eEzequiel Corrêa dos Santos
também estiveram afastados do serviço escolar por motivo de moléstia, este até ao dia"10"de
maio, e aquelle até 14 de julho. O primeiro foi substituído na cadeira de hygiene pelo op-
positorJosé Maria de Noronha Feital desde o dia 2 até ao dia 9 de maio em que adoeceu, e
dalli em diante pelo oppositor Luiz Pientzenauer; quanto ao Sr. professor Ezequiel, foi
elle substituido pelo oppositor Agostinho José de Souza Lima, o qual recebeu em plena
aula do Gathedratico, no dia em que rehóuve a sua cadeira, bem cabido elogio pelo brilhante
papel que representou durante o seu impedimento.

Permitta-se-me que eu aira aqui um parenthesis para recordar o serviço que fez á
^nstrucção publica superior o grande estadista que nos deu a instituição dos oppositores, e

para dirigir a estes merecidos elogios pelos bons serviços que têm prestado, regendo com
muita proficiência as cadeiras da secção a que pertencem, como aconteceu no anno findo
peía falta de cathedraticos. E' uma pléiada de moços enthusiastas pelas sciencias, dedicados
ao estudo, que amam o serviço, e dos quaes muito deve esperar o paiz. Estou bem certo
que toda a Faculdade me ha de acompanhar nestes sentimentos. Os Srs. oppositores Motta
Maia e Pereira Guimarães, além do serviço próprio da Faculdade, abriram cursos parti-
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culare?, o primeiro de medicina operatoria, e o segundo de anatomia topographicae des-
criptiva, sendo ouvidos até ao fim do mez de oitubro pela maioria dos alumnos com toda a
attenção, respeito e assiduidade. O Sr. oppositor Pedro. AffonSo de Carvalho Franco, chefe de
clinica externa, exerceu perfeitamente a incumbência quelhedeu oSr. Vice-director de,
uma vez por semana, exercitar os alumnos na applicação de apparclhos em um manequim
ou cadáver. Esta medida foi de alto alcance, ed^econhecída utilidade pratica. O mesmo
se deve dizer da obrigação, imposta aos alumnos do 5.° anno, de freqüentarem ás quintar
feiras o Instituto vaccinico; delia resulta nada menos do que a vantagem de saberem dis-
tinguir a verdadeira da falsa vaccina.

Por aviso de 14 de oitubro foram dispensados da regência das respectivas cadeiras os
Drs. Ezequiel Corrêa dos* Santos e Agostinho José de Souza Lima, e do serviço de prepa-
radar dos gabinetes de chimica mineral e medicina legal o pharmaceutico José Borges Ri*
beiro da Costa, para irem em commissão do Governo analysarasaguasmineraesdeBaependy.
E* mais um importante serviço que o Governo Imperial prestou á saúde publica, procurando
fazer conhecida a constituição chimica daquellas águas que, como as do Lambary e de Caldas*

podem ser empregadas em grande numero de moléstias, com tanta ou mais vantagem do que
as de algumas fontes mineraes da Europa.

Em virtude da dispensa daquelles illustrados chimicos, foi o Dr. Ezequiel substituído

pelo Dr. Freire Júnior, e o Dr. Souza Lima pelo oppositor Pedro Affonso.
A cadeira de physiologia foi oecupada pelo Dr. João Damasceno Peçanha da Silva, pelo

impedimento do respectivo cathedratico, Dr. Pinheiro Guimarães, que até 15 de setembro
esteve com assento no Corpo Legislativo, e daquella data em diante até 24 de dezembro, gozou
de licença do Governo Imperial para tratar de sua saúde.

A cadeira de medicina legal foi oecupada até ao dia l.°de julho pelo oppositor Freire
Júnior* e daquella data em diante pelo Dr. Martins Teixeira, porque na ausência do illus-

trado Director da Faculdade serviu interinamente aquelle logar, na qualidade de lente

mais antigo, oillustrado professor da dita cadeira, até que por decreto de 24 de maio foi

o mesmo lente acertadamente nomeado Vice-director effectivo, logar em que foi empossado

lio dia 11 de junho.
Por portaria de 12 de novembro foram concedidos ao mesmo Sr. Dr. Ferreira de Abreu

dois mezes de licença para tratar de sua saúde, licença que só começou a correr do dia 15

de dezembro e que cessou por desistência a 12 de janeiro do corrente anno, em que o

digno Yice-director reassumiu o seu logar por apreciável melhora em sua saúde; e nesta,

bem como em outras vezes, em que esteve impedido, foi substituído, na fôrma da lei que
nos rege, pelo lente mais antigo, o Sr. Dr. Manoel Maria de Moraes e Valle, cujo talento*

ülustração e critério ainda mais uma vez se patentearam.
No dia 16 de março encerrou-se a inscripção para o concurso ao logar vago de oppositor

de sciencias accessorias, tendo-se inscripto unicamente o Dr. Mo Martins Teixeira, que

por unanimidade de votos em escrutínio secreto foi habilitado para o dito concurso, e de^

pois delle, apresentado ao Governo Imperial pela Congregação, e nomeado oppositor da

secçao de sciencias accessorias por decreto de 25 de junho. f >
Aos 21 dé maio foi encerrada a inscripção para o concurso a um logar vago de oppositor

de sciencias médicas, tendo-se inscripto os Drs. Francisco José Xavier e João José da Silva,

os quaes, em Congregação da mesma data, foramjulgados habilitados. ¦ .-.¦¦. /

Por motivo de moléstia o Dr. Xavier desistiu de sua candidatura, ficando oDr> Silva

único candidato; e sendo àpprovado e apresentado pela Congregação ao Governo Imperial,

foi por este nomeado oppositor da secção de sciencias médicas por decreto de 13 de agosto. .

0 logar vago nesta secção pela morte do Dr. Feital está em concurso, e a inscripção para

elle devç tçrminar no próxima dia 4 de março,
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6 respectivo lente por decreto de 20 de agosto do anno passado, abrisse no dia 30 do

mesmo mez é, de conformidade com os avisos do Ministério do Império de 3 de setembro

e 29 de novembro, só se encerrou no dia29 de janeiro do corrente anno.
¦ Por fallecimento do Dr. Gliristóvão José dos Santos, bibliòthecario da Faculdade, foi

hòmeâdo para o logar o Dr. José Pint*de Sâ pòr decreto de 5 de abril, o qual tomou posse

no dia 24 do mesmo mez: e, por demissão concedida ao Dr. Bernardo Teixeira de Carvalho,

ajudante do bibliòthecario, foi para este logar nomeado, por decreto de 17 de maio, o alumno

do 4." anno Carlos GuidoVedova, o qual tomou posse do cargo a 21 do mesmo mez. Também

foi nomeado, com autorização dada pelo Governo em aviso de 22 de setembro, Hygino

José de Souza para servente na Bibliotheca.
• Na Secretaria da Faculdade tudo marchou regularmente e com promptidão, graças ao

zelo dos empregados, e em particular do offlcial da mesma Secretaria, Dr. Antônio de Mello

Muniz Maia, que serviu de secretario interinamente, e continua servir, em substituição do

secretario effeclivo, Dr. Carlos Ferreira de Souza Fernandes, que por moléstia grave, da

qual infelizmente não podia trátar-se na Corte, obteve do Corpo Legislativo um anno de

licença de que está gozando.
E' tal o zelo com que serviu o Dr. Muniz Maia que, émsessão da Congregação dodia 44 de

janeii o ultimo, o lente de hygiene apresentou, e foi unanimemente approvada, uma indicação

para que se consignasse na acta daquella sessão um voto de louvor ao mesmo Dr. Muniz
Maia por tèr, ainda como alumno, e apezar da sua condição de alumno, que o cercava de

numerosos afazeres, desempenhado cabalmente as funccões de secretario interino da Facul-
dade. Esta prova de apreço deve tanto mais estimular o zelo do Sr. Dr. Maia, quanto écerto

que o digno Vice-director, presidente da Congregação, declarou na mesma oceasião que a
achava de absoluta justiça, eque também essa sua declaração seria gravada na actà.'

O logar do Sr. Dr. Maia é servido interinamente com todo o zelo pelo bedel Francisco
Caetano. Martins. !

O movimento da Bibliotheca vai continuamente augmentando-se e regularizando-se:
foram acabados os novos catálogos; foi permitlida a leitura de livros de tarde, até ás 10
horas da noite, graças 4 boa illuminação a gaz corrente comque foi dotado o edifício da
Faculdade. Este melhoramento, e a abertura de um grande salão para a aula de pharmacia
pratica, o que poupou &os alumnos, que a freqüentam, a fadiga e o trabalho de irem à grande
distancia, onde a dita aula funecionava, devem ser para os mesmos alumnos justos motivos
de gratidão ao Governo que os ordenou. Não obstante, a Faculdade continua a carecer de um
edifício vasto para conter todos os gabinetes de estudo, e o grande numero de alumnos, que
cresce annualmente, e que, quando se acham reunidos os de dois annos para ouvirem as
lições de um só professor, já não cabem nas salas, e nem é justo que se lhes marquem faltas
em semelhantes circumstancias.
> Demais, o Governo Imperial vai enriquecendo a Faculdade com os instrumentos precisos
pára o estudo das sciencias accessorias, instrumentos que oecupam vastos espaços, e que
precisam ser acercados por grandes turmas de alumnos, e para isso o edifício em que
funeciona actualmente a Faculdade ê inteiramente imprestável, apezar de já nos ter sido
tirada a grande sala do doutoramento, o qual foi preciso effectuar-se fora do edifício, em
uma \das salas do Paço Imperial, que graciosa e espontaneamente nos fora offerecida por
Sua li^gestade o Imperador. y
y Terminados os trabalhos escolares no dia 30 de oitubro, a Congregação reuniu-se no
dia 3 deXnovembro, para designar o dia do começo dos exames, e nomear os examinadores
para os diversos annos, e as turmas de lentes para a arguição das theses.

Os examçs dos diversos annos começaram no dia 5 de novembro pelas provas escriptas.
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âque se seguiram ás provas oraes, e as práticas nos annos em que ellas têm logar; e só
ficaram terminados no dia 13 de janeiro do corrente anno, com excepçao das defesas de
theses, que puderam ficar no dia 3 do dito mez, sendo para isso necessário dobrar as turmas
dos examinadores das clinicas, para o que prestaram-se graciosamente os lentes e oppositores.
;Só com este trabalho dobrado se pôde conseguir a collação do grau de doutor e a prestação ¦

do.juramento de pharmaceutico no dia 4.do janeiro, com toda solemnidade, na presença
de Sua Magestade o Imperador e de Sua Magestade a Imperatriz, na sala do Paço Imperial da

cidade, já acima referida. ?.'•¦-*
v Este trabalho insano dos membros da Faculdade e a demora que são obrigados a ter na

Corte os estudantes das provincias, quando reina o mais intenso calor, e ordinariamente gras*
sam as moléstias epidêmicas, que são mais infensas aos mesmos estudantes, parecem aconse-

4har o encerramento das aulas no dia 15 e não a 30 de oitubro, como ordenáramos Estatuloi

das Faculdades de Direito, aonde o serviço não é seguramente maior, do que nas de Medi-

cina. Esta medida tornou-se tanto mais justa, quanto, além das provas ora es e praticas»

que já estavam sujeitos os estudantes de medicina, foram elles sujeitos ás provas escriptas,

que exigem muito tempo, e não podem ser feitas sinão por turmas limitadas.

Accresce que com os exames de clinicas e as defesas de theses gasta-se muito tempo que
6 poupado ao pessoal docente das Faculdades de Direito.

As relações juntas sob osn.ot 1 e2 provam o grande trabalho que teve a Faculdade de

medicina do Rio de Janeiro durante o anno lectivo de que trata esta historia. Formaram-se

não menos de 94 alumnos que sustentaram outras tantas theses sobre os assumplos abi

indicados. ¦¦""
.. Terminando esta mal alinhavada historia para cuja redacçãoa illustrada Faculdade de

mim se lembrou, eu faço votos, para que sejam attendidos os seus justos desejos de ver o

ensino medico elevado à altura da civilização do Brazil. -
. Para isso ê indispensável a creação de novas cadeiras que ja têm sido reclamadas por

mais de uma vez, taes como uma cadeira mais de clinica interna, outra de clinica externa,

uma de clinica de partos, outra de physiologia experimental, um bom jardim botânico,

e um bom edifício para Faculdade.
O Governo Imperial tem ultimamente dado um tal incremento á instrucção publica

primaria e secundaria por todo Império, que tudo devemos delle esperar em favor da

instrucção superior.

Rio de Janeiro, 1.° de marco de 1874.
*

Dr. Antônio Gabriel de Paula Fonseca.
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approvada,na fôrma do estylo, isto é, somente quanto à veracidade dos factos e nao quanto

ás opiniões emittidas, no dia 4, por unanimidade devotos.

" 
Secretaria da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 19 de março de 1874.

O Secretario interino -
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Relação dos alumnos que se doutoraram na Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro durante o anno de 1873, dos que prestaram
juramento de pharmaceutico, dos dentistas approvados, e dos
médicos e pharmaceuticos estrangeiros que se habilitaram para
o exercicio de sua profissão no Império.
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AIuiiiuos doutorados.

*s •*

Luiz Augusto Corrêa de Azevedo.
Guilherme Pereira da Silva Belmonte.
João de Deus da Cunha Pinto.
Antônio Dias Ferreira.
D. José de Souza da Silveira.
José Rodrigues Peixoto.
José Bazileu Neves Gonzaga Filho.
Francisco Moreira Sampaio*
Manoel da Matta Leite dc Araújo.
Joaquim Manoel de Oliveira Figueiredo Júnior.
Affonso Pereira da Silva.
Luiz Pinto de Magalhães Siqueira*
Julió César Ferreira Brandão.
PaulinoJosé Gomes da Costa.
Francisco Joaquim Bittencourt déSegadas Vianna.
Luiz Cardoso de Moura.
Antônio Gomes de Siqueira Ramos.
José Rodrigues dos Santos Filho.
Paulo Barbosa Pereira da Cunha.
Luiz Alves Pereira Júnior.
Honorio Rodrigues de Araújo Libero.
Augusto Alvares da Cunha.
Caetano Ignacio da Silva.
José Bernardo de Loyola Júnior.
Francisco Manoel Guedes de Miranda.
José Joaquim de Alvarenga Cunha.
José Benicio de Abreu.
Gesario Pereira Machado.
Fortunato da Fonseca Duar
Luiz Agapitoda Veiga.
JoséCamillo de Moura.
Tarquinio Brazileiro Lopes.
Antônio Manoel de Azevedo.
Luiz João Falleti.
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Mix Rodrigues Seixas,
José Leopoldo Ramos,
Luiz da Cunha Moreira.
Juvenal Martiniano das Neves.
Leoneio Gomes Pereira de Moraes.
Gornelio Emfltio das Neves Miíward.
GalSino Emiliano das Neves Sobrinho.
Loocadio José Corrêa.
Jòãd Henrique da Silva Coulinho. > ;
Miguel Zacharias de Alvarenga.
Virgílio Horacio de Oliveira.
Antônio de Mello Muniz Maia.
Sérgio Eustachio Ferreira de'Oliveira.
Ramiro Fortes de Barcellos.
Silvestre Dias Ferraz Júnior.
Francisco Pinto Ribeiro.
Sebastião Gonçalves da Silva Mascarenhas.
Gustavo de Oliveira Godoy.
João Baptista Bueno Mamoré.
Pacifico Esteves Valladares.
Miguel Archanjo da Silva.
Manoel de Araújo da Cunha Alvarenga.
José Ildefonso de Oliveira Mafra.
Antônio da Costa Pinto.
Eduardo Olympio Teixeira.
Telasco Lopes de Gomensoro,
Francisco Caetano dos Santos.
Thomaz Pimentel de ülhôa T
Francisco de Paula Bueno de Azevedo Macedo.
Antônio Pereira de Barros Leite.
João Francisco de Souza Júnior.
Joaquim José de Menezes Vieira.
Henrique José do Carmo Netto.

s Antônio Manoel da Costa Guimarães.
Antônio Domingues de Sá Júnior.
Prüdéncio Augusto Suzano Brandão.
José de Macedo Cordeiro de Negreiros Lobato.
João do Nascimento Guedes Júnior.
João Plínio de Castro Menezes.
José Martins Carneiro Leão.
Manoel Monte Godinho.
Antônio Caetano da Silva Lara.
Germano Augusto da Silva Chaves.
Franklin Bento Pereira Salgado.
José Eugênio de Lemos.
Luiz José de Alvarenga.
Diogo Fernandes Alvares Fortuna.
Alfredo Vieira Barcellos.
Bernardino Silva.
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Fernando Alberto Vieira de Lemos.
Antônio Zacharias Alvares da Silva Júnior.
Antônio Pompeu de Souza Brazil.
Francisco Peregrino Viriato de Medeiros.
Guilherme Affonso de Carvalho.
Manoel Lopes Monteiro de Oliveira.
Paulino Gyrillo Leão da Silveira.
Arlindo Ramires Esquivei Júnior.
Joaquim Duarte Murtinho.
Francisco Leopoldino Bueno de Faria.
José da Cruz Loureiro Sampaio Junier.
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Alimmos que prestaram juram eiilo tlepliarmaceutico.

Amphiloquio de Araújo Ribeiro.
Antônio Maria Teixeira Júnior.
Antônio José Duarte.
Joaquim José de Araújo.
Antônio Luiz dé Souza Júnior.
Joaquim Miguel Duque-Estrada Meyer.
Antônio José de Faria e Fonseca.
José de Andrade Monteiro.
Aurélio Augusto Vaz de Mello.
João Lopes Bastos Júnior,
Domingos da Silva Pinto.
Antônio de Souza Camargo.
João Bastos de Mello Gomes.
Manoel Gomes Pereira.
Alfredo de Freitas Noronha.
Gabriel Benedicto de Campos.
Eduardo Rufino Gomes.
Rodrigo Lopes de Brito.
Gabriel Lopes da Silva Porto.
Leopoldo Bello Pimentel Barbosa.
Alberto Vidal Leite Ribeiro,
Lamber to César Anireini.
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Dentistas approvados.

Manoel Alexandre Nivalis.
.Thomaz Gomes dos Santos Filho.
José Francisco Mochov •
Francisco Ferreira Serpa Júnior.
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Dr. Custodio Tieira de Castre, formado pela Universidade de 
^rzburgo.

Dr. James Macfâdden Gastou, formado pela Fae_1d.de da Carolma do Sul.

Dr. Carlos de Sá Leite, formado pela Universidade de Bruxellas.

Luiz Raspanlini, formado pela Universidade de Nápoles.

Secretaria da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1871 -O Secre-

tario interino, Dr. Antônio de Mello Muna Mm.
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Dr. João Martins Tilix ei iu.

Dissertação.

• "'. .¦'¦ ". 703000- 7733

'7 Calor em geral, e calor animal cm particular.
Proposições.

Tres sobre cada uma das sciencias professadas na Faculdade.

Dr. João José da Silva.

Dissertação.
30:':.-:.-: 37'7'y.: :¦*¦ ¦"¦' 'y ¦"¦ 00:y': y- y:,,.:."'' ,77

Da peritonite.
Proposições.

Tres sobre cada uma das sciencias professadas na Faculdade

Tíacscs de alniatuos.
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Manoel Monte Godiniio.

Dissertação.

Vantagens da eletricidade na therapeutica cirúrgica

Proposições.
.¦¦.*¦¦ 

¦ ¦*...'

Sciencias Accessorias.—'Electricidade.
Scienáas Cirúrgicas.— Acupressura.
Sciencias Médicas.—Medicação anesthesica.

Tarqüinio Brazileiro Lopes

Dissertação.

Sciencias Cir «r^-Parallelo entre a lithotricia e a lilhoíoiuia.
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Sciencias Gradas.-Dos tumores da eonjunetiva

Scienms Médicas.-Febre auiareüa-
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Juvenal Martiniano das Neves.

Dissertação.

Sciencias Médicas— Do aleitamento natural, artificial e mixto era geral, o particularmente

do mercenário em relação ás condições em que elle se acha no Rio de Janeiro.
¦¦*¦"¦¦' ,....¦'¦'' * - .- ,,» - ¦ „. ;í"-
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. Proposições.

Sciencias Accessorias.—D* flor.
'Sciemiài Cirúrgicas.—\Jvethrotom.h.
Sciencias Médicas.— Febre amarei Ia.

Ramiro Fortes de Barcellos.

Dissertação.

Sciencias Médicas.— Das allianças consanguineàs e de sua influencia sobre o physico, o

moral e o intellectual do homem.
Proposições.

Sciencias Accessorias.— Da cellula nos dois reinos.
Sciencias Cirúrgicas. —Lilhotricia.
Scimcias Médicas.—-Febre amarella.

Leocadio José Corrêa.
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Sciencias Cirúrgicas.-Lithotricia.

Dissertação.

Proposições.
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Sciencias Accessorias.— Das estrichnáceas e seus produetos pharmaceuticos.
Sciencias Cirúrgicas.—X)\s mudanças que 8e operam no ovo humano desde a fecundação

até ao completo desenvolvimento do feto.
Sciencias Médicas.— Febre amarella. '

Luiz Augusto Corrêa de Azevedo.

Dissertação.

Sciencias Médicas.— Do aleitamento natural, artificial e mixto em geral, e particularmente
do mercenário em relação ás condições em que elle se acha uo Rio de Janeiro.

Proposições.

Sciencias Accessorias. —Di escolha dos medicamentos.
Sciencias Cirúrgicas. —D) tratamento das hydarthroses.
Sciencias Médicas .—Pneumonia

4

João Henrique da Silva Coutinho. '¦'¦

Dissertação.

'¦ ¦<;¦:-,

Sciencias Meiicas.— Febre amarella.
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Proposições.

Sciencias Accessorias.— Atmosphera.
Sciencias Cirúrgicas.—J)o tratamento das hydarthroses.
Sciencias Médicas.—Óleo de ligado de bacalhau considerado physiologica, therapeutica

e pharmacologicamente.
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Francisco Moreira Sampaio.

Dissertação.

Sciencias Médicas.—Do aleitamento natural,artificial e mixto em geral,e particularmente
do mercenário em relação às condições em que elle se acha no Rio de Janeiro,

Proposições.

Sciencias Accessorias.—Do aborto criminoso.
Sciencias Cirúrgicas.—Do aborto provocado.
Sciencias Médicas. —Da ictericia.

Guilherme Pereira da Silva Belmonte.

Dissertação.

Sciencias Médicas.—Do diagnostico e tratamento das moléstias paludosas.
Proposições.

Sciencias Accessorias.—Therapeutica geral dos envenenamentos.
Sciencias Cirúrgicas.—Acupressura.
Sciencias Médicas.— Febres paludosas dos paizes intertropicaes.

Francisco Manoel Guedes de Miranda.

Dissertação.
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Sciencias Cirúrgicas.—Urethrotemia.

Proposições.

Sciencias Accessorias .—Da escolha dos medicamentos.
Sciencias Cirúrgicas.— Acupressura.
Sciencias Médicas.—febre amarella.

José Joaquim de Alvakenga Cunha.

Dissertação.

Sciencias Cirúrgicas. —Acupressura/

Proposições.

Scmücum Accessorias.—Da escolha dos medicamentos.
Sciencias Cirúrgicas.— Do tratamento das fracturas complicadas.

Sciencias Médicas.— Febre amarella.

Leoncio Gomes Pereira de Moraes.

Dissertação.

Sciencias Cirúrgicas.—Do aborto provocado,
Proposições,

Sciencias Accessorias.—Do fruetò.
Sciencias Cirúrgicas.—Lithotricia*
Sciencias JJfedicas.-Febres paludosas dos paizes intertropicaes.
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Dissertação.

Sciencias Médicas.— Mormo no homem,

Proposições.

Sciencias Accessorias.-D* morte súbita.
ScfeNctos Cínicas.-Da origem, desenvolvimento e usos do cordão umbilical.

Sciencias Médicas.—Das causas de moléstia,

Fortunato da Fonseca Duarte.

Dissertação.

; Sciencias Cirúrgicas.-Diagnostico differencial. dos tumores, do escróto.

Proposições.

Sciencias Accessorias.- Ha real distinccão entre a chimica mineral e a orgânica ?

Sciencias Cirúrgicas.- Vantagem da compressão na therapeutica cirúrgica.

Sciencias JIMcas.—Apoplexia cerebral.

José Benicio de Abreu.

Dissertação.

Sciencias Médicas.- Das indicações econtra-indicações do bromureto de potássio no trata-

mento das moléstias nervosas.

Proposições.

Sciencias accessorias.— Da associação da quina aos preparados de ferro.

Sciencias Cirúrgicas.— Vantagem da compressão na therapeutica cirurgisa.
"Sciencias Médicas .—Do aleitamento natural, artificial emixto em geral, e particularmente

do mercenário em relação ás condições em que elle se acha no Rio de Janeiro.

Manoel Lopes Monteiro de Oliveira.
Dissertação.
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Sciencias Cirúrgicas.— Do tratamento das hydarthroses.

Proposições.

Sciencias Accessorias. — Do aborto criminoso.
Sciencias Cirúrgicas.— Acupressura. .

*

Sciencias Médicas. — Pneumonia.

João Baptista Bueno Mamore,
*

Dissertação.

Sciencias Médicas.— Das condições pathogenicas, do diagnostico e tratamento da moléstia
conhecida pelo nome de Béribéri.

Proposições.

: Sciencias Accessorias.— Do envenenamento pela nicotina.
Sciencias Cirúrgicas. — Do tétano dos recemnascidos, :
Sciencias Médicas. — Digestão em geral.
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An|Onio Dias Ferreira.

Dissertação.

Sciencias Cirúrgicas.—Abscessos urinosos.
¦•¦¦¦ . .i

Proposições.

Sciencias Acccssorias.— Calorico em geral; mudanças de"estado em particular
Sciencias Cirúrgicas.— Acupressura.
Sciencias Médicas.— Pneumonia.

Luiz Agapito da Veiga.

Dissertação. *

Sciencias Médicas.— Respiração cm geral.

Proposições.

Sciencias Accessorias. — Atmosphera.
Sciencias Cirúrgicas.— Da placenta.
Sciencias Médicas.— Signaes tirados da voz e da palavra.

José Bernardo de Loyola Júnior,

YY^Ym-^mp^:
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Dissertação.

Sciencias Médicas.— Tétano essencial.

Proposições.

Sciencias Accessorias.— Do aborto criminoso. y
Sciencias Cirúrgicas.— Acupressura. , • . . .
Sciencias Médicas.—Do aleitamento natural, artificial e mixlo em geral, e particularmente

do mercenário em relação ás condições em que elle se acha no Rio de Janeiro,

D. José' de Souza da Silveira.
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Dissertação.

Sciencias Médicas.—Tétano essencial.

Proposições.
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Sciencias Accessorias.—Da escolha dos medicamentos.
Sciencias Cirúrgicas.— Acupressura.
Sciencias Médicas.— Pneumonia.

Francisco Joaquim Bittencourt de Segadas Viauxa,

Dissertação.

% Sciencias Médicas.— Febre amar ella.

Proposições.

Sciencias Aecessorias. —Atmosphera.
Sciencias Cirurgicas. — Lithotricia.
Sciencias Médicas. —Da ictericia.
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José Bazileu Neves Gonzag^ Filho.

Dissertação.

Sciencias Médicas.-Do diagnostico dos tumores inlra-crancanos

Proposições.

Sciencias Accessorias.- Da celtola nos dois reinos.

Sciencias Cirúrgicas.- Do tratamento dos aneurysmas

Sciencias Médicas.— Lesões orgânicas do coração.. ¦..,

Paulino José Gomes da Costa.

Dissertação.

Sciencias Médicas.- Das indicações e contra-indicações do brom.ure.to de potássio no

mento das moléstias nervosas.
Proposições.
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Sciencias iccessor._. - Dos vinhos como excipiente dos medicamentos.

Sciencias Cirurgicas.— Li thotricia.
Sciencias Médicas.— Febre amarolla.

Paulino Cyrillo Le!o da Silveira.

Dissertação.
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'ciências Cirúrgicas.— Acupressura.

Proposições.
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Sciencias Accessorias.— Atmosphera.
Sciencias Cirúrgicas.— Do aborto provocado. .
Sciencias Médicas. - Mercúrio e seus preparados, considerados physiologica, thcrapeut ica

e pharmacologicamente.

Miguel Zacharias ds Alvarenga. v

Dissertação.

Sciencias Médicas. - Febre amarella.

Proposições.

Sciencias Accessorias. — Hygrometria.
Sciencias Cirurgicas. — Do tratamento dos aneurysmas.
Sciencicis Módicas.— lesões orgânicas do coração. -

José Eugênio de Lemos,
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Dissertação.

Sciencias M^icas.— Pneumonia,

Proposições.
*¦:¦'
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Sciencias Accessorias.— Do envenenamento pela nicotina.
Sciencias Cirúrgicas.— Tratatnento das fracturas complicadas.

$ciencw Médicas.— Signaes tirados da voz e da palavra
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àffons.o Pereira da Silva.

Dissertação.

. :¦*.¦¦

Sciencias Cirúrgicas. — Ovariotomia.
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Proposições.
Sciencias Accessorias.— Do aborto criminoso.

Scí«?McÍas «cas.-Das indicações e contra-indicações do bromureto de potássio no trata.meng das moléstias nervosas.

Luiz Pinto de Magalhães Siqueira.

Dissertação.
Sciencias Cirúrgicas. — Do tratamento dos aneurysmas.

Proposições.
Sciencias Accessorias.-D* asphyxia por suspensão.
Sciencias Cirúrgicas.—Acupressura.
Sciencias Médicas.— Pneumonia. '
¦¦-¦ '-"-'.>£:- "¦¦'..''¦¦ ' »
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José Rodrigues Peixoto.
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Dissertação.

Sciencias Cirúrgicas. — Do tra tamento da coxalgia.

Proposições.

Sciencias Accessorias.— Do aborto criminoso.
Sciencias Cirúrgicas.—VreihYOtomh. '/
Sciencias Médicas.— Das condições pathogenicas, do diagnostico e tratamento da moléstia

conhecida pelo nome de Bèribéri.

Paulo Barbosa Pereira da Cunha .

Dissertação.

Sciencias Cirúrgicas. % Da febre puerperal.

Proposições.

Sciencias Accessorias.—Do envenenamento pelo phosphoro.
Sciencias Cirúrgicas. —Acupressura.
Sciencias Médicas.—Pneumonia.

Sérgio Eustachio Feureira de Oliveira.

...

% i -

Dissertação.

Sciencias Cirúrgicas.—Acupressura.

Proposições.

Sciencias Accessorias. — Da flor.
Sciencias Cirúrgicas.~-L ithotricia.
Sciencias Médicas. —Febre amar ella.
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Gustavo de Oliveira Godoy

Dissertação.

!' 
. '. . 

i. 
¦"¦

Sciencias Cirúrgicas. .ürethrotomia.
Proposições.

-Electricidade.

José Rodrigues dos Santos Filho.

Sciencias Accessorias

' Dissertação.

;.Scjeneítw Cirúrgicas.— O variotomia.

Samcias Aawwria» • - Dos vinhos como excipientes dos medicamentos.

conhecida pelo nome de Bêribèri.

João de Deus da Cunha Pinto.

Dissertação.

Scienctos Cirúrgicas.— Da febre puerperal.
Proposições.

Sciencias Accessorias.- Do envenenamento pelo phosphoro.
Sciencias Cirúrgicas.— Acupressura. ..
Scimms J^icas.-Do aleitamento natural, artificial e mixto em geral, e particularmente

domercenario em relação ás condições em que elle se acha no Rio de Janeiro.

Galdino Emiliano das Neves Sobrinho.
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Dissertação.

Sciencias Cirúrgicas.- Moléstias do sacco lacrimal.

Proposições.

Sciencias Accessorias.— Atmosphera.
Sciencias Cirúrgicas.— Acupressura. ._,,.._,
Sciencias Médicas.- Do aleitamento natural, artificial e mixto em geral, e particularmente

do mercenário em relação às condições em que elle se acha no Rio de Janeiro.

Antônio Gomes de Siqueira Ramos.
»

Dissertação.
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Sciencias Médicas.—febre amarella

'Mi Proposições.
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% Sciencias Accessorias. — Do frucio.
Sciencias Cirúrgicas.—LitUotricia.
Sciencias Médicas.—Do aleitamento natural, artificial e mixto em geral, e particularmente

do mercenário em relação ás condições em que elle se acha.no Rio de Janeiro.

¦¦-;¦'.¦ • 
;:;¦;¦';./

¦ 
.' ¦ -.....-¦;•

-/*

dP



..:',;.;;. ..-.,¦ :¦: ¦'•",.".' ¦•'*'.

. y

João .Francísco de Souza Júnior.

Dissertação.
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^Sciencias Médicas.— Funccões do baço.

Proposições.

Sciencias Accessorias .<—• Atmosphera.
Sciencias Cirúrgicas.—Indicações econtra-indicações do emprego dos anesthesicosem geral

e em particular do ether, chloroformio e chifrai.
Sciencias Médicas.— Pneumonia.

Joaquim José de Menezes Vieira.

Dissertação.

Sciencias Cirúrgicas.—D* surdez produzida por lesões materiaes.

Proposições.

Sciencias Accessorias.— Acústica.
Sciencias Cirwrgficas.—Apparelhoda audição.
Sciencias Médicas.— Signaes tirados da voz e da palavra.

*

Pacifico Esteves Valladares.

Dissertação.

Sciencias .Médicas.—Medicação anesthesica.

Proposições.

Sciencias Accessorias. — Da asphyxia por submersão.
Sciencias Cirúrgicas.— Acupressura.
Sciencias Médicas.— Pneumonia. *

Diogo Fernandes Alvares Fortuna.

Dissertação.

Sciencias Cirúrgicas.— Litholricia.

Proposições.

Sciencias Accessorias.— Do aborto criminoso.
Sciencias Cirúrgicas. -«• Ur ethrotomia.
Sciencias Médicas.— Medicação anesthesica.

JoXo do Nascimento Guedes Júnior.
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Sciencias Cirúrgicas

Dissertação..

Diagnostico differencial dos tumores do escroto.

Proposições.
*

Menáas Accessorias.— Da asphyxia por submersão.

Sciencias Cirúrgicas.— Urethrotomia.
Sciencias Meiicm— Pneumonia,
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Antônio Pompeu de Souza Brazil.

Dissertação.
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Sciencias Cirúrgicas.— Acupressura

YY''.'¦• ¦.:';'. '¦'.'•/.'vV/

Proposições.

7,'r

Sciencias Accessorias. — Electricidade.
Sciencias Cirúrgicas.— Do tratamento das fracturas complicadas.

, Sciencias Médicas. - Óleo de fígado de bacal^u considerado physiologica, therapeutica c

pharmacologicamente.
Luiz João Falleti.

¦;¦ ¦¦¦. '¦'." ¦¦'¦ : ....'• . ;¦ .¦ V" Sciencias Médicas.— Pneumonia.

Dissertação.

Proposições.

.*,

Sciencias Accessorias.— Da asphyxia por submersão.

Sciencias Cirúrgicas.— Dó tratamento dos aneurysmas

Sciencias Médicas.— Respiração em geral.

Francisco Pinto Ribeiro.

Dissertação.

Sciencias Médicas:— Da vaccinação e revaccinação.

Proposições.
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' Sciencias Acessórias.—Therapeutica geral dos envenenamentos.
Sciencias Cirúrgicas.— Da origem,desenvolvimento e usos do cordão umbilical,

Sciencias Médicas.— Pneumonia.

Antônio Manoel da Gosta Guimarães.

Dissertação.

Sciencias Médicas:— Da dor.

Proposições

Sciencias Accessorias.— Do envenenamento pelo ácido cyanhydrico.
Sciencias Cirúrgicas. — Urethròtomia¦¦•';..¦'.'¦"
Sciencias Médicas.— Medicação anesthesica.

Felix Rodrigues Seixas.

Dissertação.

Sciencias Médicas.— Das condições pathogenicas, do diagnostico e tratamento da moléstia
conhecida pelo nome de Béribéri.

Proposições.
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Sciencias Accessorias.—Dos vinhos como excipientes dos medicamentos
.Y'V Y! ... ;í ....

Sciencias Cirúrgicas.— Ovariotomia.
Sciencias Médicas.— Febre amarella.
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Luiz Alves Pereira Júnior,

Dissertação.

Sciencias Cirúrgicas.— Urethrotomia.

Proposições.

Sciencias Accessorias.-»Da ílôr. -

Sciencias Cirúrgicas.— Da febre puerpcrai.
Sciencias Médicas. — Pneumonia.

Guilherme Affonso de Carvalho.

Dissertação.
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Sciencias Cirúrgicas.— Ovariotomia.

Proposições.
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Sciencias Accessorias.— Da ílôr.
Sciencias Cirúrgicas.—Do aborto provocado.
Sciencias Médicas. — Pneumonia.

Prudencio Augusto Suzano,Brandão.

Dissertação.

Sciencias Médicas.— Medicação aneslhòsica.

Proposições.

Sciencias Accessorias. — Do aborto criminoso.
Sciencias Cirúrgicas.— Urethrotomia.

• Sciencias Médicas.— Do contagio e da infecção. Qualo regimen sanitário que se deve otoer-
'ar durante as grandes epidemias pestilenciaes.

Miguel Archanjo da Silva.

Dissertação.
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Sciencias Cirúrgicas.- Ovariotomia. ''-•¦';

.'.<-.

Proposições.

Sciencias Accessorias.— Atmosphera.
Sciencias Cirúrgicas. — Do tratamento das hydarthroses.
Sciencias Médicas.—Do aleitamento natural, artificial e mixto em geral, e particularmente

do mercenário em relação ás condições em que elle se acha no Rio de Janeiro.

Sebastião Gonçalves da Silva Mascarenhas.

Dissertação.

Sciencias Cirúrgicas. — Do aborto provocado.
Proposições.

Sciencias Accessorias.— Da asphyxia por suspensão.
Sciencias Cirúrgicas.— Urethrotomia.
Sáencias Médicas.— Da prostituição em geral,"e em particular em relação á cidade do Rio

de Janeiro; prophylaxia da siphilis.
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Fernando Alberto Vieira de Lemos,.
.; ,. ''.¦£'¦ y.,; -'¦'¦' .v ''¦¦ , ¦ 

" -.<¦¦¦¦ 
¦ ¦.' . ¦¦: ¦-. i .''-¦."'.¦.¦

'' Dissertação.

Sciencias Médicas .-ir Medicação anesthesica.

Proposições.

Scimcias acessórias.- Da escolha dos medicamentos.^

Sciencias Cirúrgicas.— Acupressura.
SamciasJtf^icas.-Das causas, pathogenia e tratamento da hemorrhagia pulmonar

Alfredo Vieira Barcellos.

Dissertação*

Sciencias Médicas. — Medicação anesthesica.

Proposições,
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Sciencias Accessorias.— Do envenenamento pelo phosphoro
Sciencias Cirêrgicas.— Acupressura.
Sciencias Médicas.— Tétano essencial.

Bernardino Silva.
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Dissertação.
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'

Sciencias Médicas.— Das causas, pathogenia e.tratamento da hemorrhagia pulmonar.

Proposições.

Sciencias Accessorias.— Aimosphera. *
Sciencias Cirúrgicas .—Do tètanos dos recemnascidos.
Sciencias Médicas.— Medicação anesthesicav
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Augusto Altares da Cunha.

Dissertação.
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Sciencias Médicas.—Do aleitamento natural, artificial e mixto cm geral, e particularmente
do mercenário em relação ás condições em que elle se acha no Rio de Janeiro.

Proposições.

Scfewcfasjícensoricí5.— Da absorpção e eliminação dos venenos..^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^,^^^^^^^^^^^^^^^^y
Sciencias Cirúrgicas. — Lithotricia.
Sciencias Médicas.— Pneumonia. <"

José Leopoldo Ramos.

Dissertação.
¦ 
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Sciencias Cirúrgicas.—Lithotricia.

"Proposições.

Sciencias Accessorias.—Da flér,
Sciencias Cirúrgicas.—Do aborto provocado.
Sciencias JJ/dicas.-^-Da vaecinação e revaecinaçãov
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Eduardo Olyjipiô Teixeira.
'.'•.. Dissertação*

Sciencias ifcrficas.—Epilcpsia.
XXV, .

Proposições.
Èciencias Accessorias. —Atmosphera.
Sciencias Cirúrgicas. — ürethrotomia.
Sciencias Médicas.-^Pneumonia.

Antônio da Costa Pínío.

Dissertação.

Sciencias Médicas .--JMíhesQ q moléstias diathesicas*

Proposições;
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Sciencias Accessorias. —-Da escolha dos medicamentos.
Sciencias Cirúrgicas.—Do tratamento dos aneurysmas. -
Sciencias Médicas.— Mercúrio e seus preparados considerados physiologica, therapeulica

phamacologicamentc.
•¦¦'•¦•¦¦ ,t
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Antônio Caetano da Silva Lara.

Dissertação.
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Sciencias,Cirúrgicas.—Indicações e contra-indicaçoes do trépano*

Proposições.

Sciencias Accessorias.— Óptica.
Sciencias Cirúrgicas.—- Moléstias do sacco lacrimaU
Sciencias Médicas.—Lqsõqs organieas do coração.

Antônio Domingues de Sá Juniok.
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Dissertação.

Sciencias Médicas.—Digestão em geraL

Proposições*
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Sciencias Accessorias. —Da escolha dos medicamen tos,
Sciencias Cirúrgicas.—-Do tratamento das hydarthroses.
Sciencks Médicas. —Pneumonia ir

Honorio Rodrigues de Araújo LinEfto,

Dissertação,

Sciencias Cirúrgicas.— Lithotrícia. ' /..' '

Proposições-,

Sciencias Accessorias .—d* fltfr.
Sciencias Cirúrgicas.—Da febre puerperal*
Sdotcía* J(fc(íica^.«--Piieümoiiia»

'^^vy-í.;; -:xy ¦;¦;¦

.,;V-V 
''?,'£ 

¦¦ ¦ V'V.V'íy,.;

v'xy ¦ .xx

:v'.. 
' 

<<¦'¦¦ 
¦

ViVy '.."¦'•.';..; vx:. ' VV ¦: V iy
¦S-s V

.xx - S 
""?.,. 1. ,. *

' •

x 
'

V VVxy v '

VVV.V ;V. ' V-V-x.V Vv.Oy
" v ¦'.:'." ¦ ' 

.

VÍV-tVvV^-tvy.xVv^VV^VvyV
vx, ,, !:¦:¦¦:¦¦¦¦...:¦¦ ¦¦ ... ¦¦:
','. ¦ ¦ V'..'x' x X .... -x. .....--.¦ ¦ ¦

'¦'V"£:Vx yy'-.V."yy[:-> VV^íXy...^

v-x :-! V'ivvV,

xVxVVV;'¦ 
' -v-..:V.V.'

V •'v|i||

: V-V v V,''yl:'".v/V;à

" "VvVVVV^yVÍVxV''. VV>;:yV

:'':yyy^J'' y' 
'".'¦*" ', V''..V;;r 

x^.fV ¦ "",-,V

X4Í V 'Vy-. .::..'¦ iX-xJ ;itx.£>

... ¦ '

1 • ' ¦ ,.'.:•. y-'y".. 
\ ¦"¦¦ ''xxV'xxVV^

¦ ¦"'*¦'* ' ¦¦ xr-v;x';^

i • :'x".:"

':.'X>x)^

¦Íí- •- v/v yvyvv-..v;vV,.V;,"v''-y;

,-'* vVV''V;'-; ¦:
Xx ; XXX



¦

: v/ _ .'«  . ._. .. ¦:¦

*

.y.'-y

y.y"-.

.-.!' 
":'?/';!J 

7 " '

•y.- 
,•:¦:-.¦'¦• .. . :• 

¦ 
> •¦,•¦.'¦.;¦

..-¦ ' "'"'¦ ;.7l

Franklin Bento Pereira Salgado

Dissertação.

Sciencias Cirurgim.-m febre puerperal.
Proposições.

Sdínçias 4«morito.-Da escolha dos medicamentos,'

Sciencias Cirurgicas.—Úrethrotomia.
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S S;.-MerOdrio e seus preparados considerados physiologica, therapeutica e

pharmacologicamente.
Silvestre Dias Ferraz Júnior. .

Dissertação.

Sciencm Médicas.-Mercúrio e seus preparados considerados physiologica, therapeutica

e. pharmacologicamente.
Proposições.

Sciencias Accessorias.-Elcctricidaclc.
Sciencias Cirurgicas.-Acupressura. _

/• Scienáas Medicas.-Vi$ causas, palhogenia e tratamento da hèmorrhagia pulmonar.
m

Henrique José do Carmo Netto.

Dissertação.% /¦¦-¦¦'¦'¦' /-:

Sciencias -Jforficas. —Medicação ancstWesica,

Proposições.
¦

'¦'-'¦ 
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Sciencias Accessorias.-Da flor.
Sciencias Cirurgicas. -Acupressura.
Sciencias Médicas,— Febres paludosas dos paizes intertropicaes

Luiz da Cunha Moreira.
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Dissertação.

Sciencias Médicas.--Febre amarella.

• • y.^y/

Proposições.

Sciencias Accessorias.—Do aborto criminoso.
Sciencm Cirúrgicas.—Dos tumores da conjunetiva.
Sciencias Médicas.—-Medicação anesthesica. -

¦*

Luiz Cardoso de Moura
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Dissertação.

Sciencias Cirurgicas.— Lilhotricia
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Proposições

Sciencias Accessorias. — Atmosphera.
Sciencias Cirúrgicas.—Do tratamento das fracturas complicadas.
Sciencias Médicas.— Lesões orgânicas do coração.
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Sciencias Médicas.
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Caetano Ignacio da Silva.

Dissertação.

•Febre amarella.

Proposições.
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. ..

Sciencias Accessorias.— Atmosphera.
Sciencias Cirúrgicas. —Ovariotomia.
Sciencias Médicas.—Do aleitamento natural, artificial e mixto em geral,e particular-

mente do mercenário em relação ás condições em que elle se acha no Rio de Janeiro.

Júlio César Ferreira Brandão.

Dissertação.

Sciencias Médicas.—-Das causas, pathogenia e tratamento da hemorrhagia pulmonar.
Proposições.

Sciencias Accessorias .—Do aborto criminoso.
Sciencias Cirúrgicas.—Urethrotomia.
Sciencias Médicas. —Pneumonia.

Thomaz Pimentel de Ulhôa.
c

Dissertação.

Sciencias ilMicas.—Epilepsia.

Proposições;
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Sciencias Accessorias.—Alcooles.
Sciencias Cirúrgicas.—Do tratamento dos aneurysmas.
Sciencias Médicas. —Innervaçao.

Manoel de Araújo da Cunha Alvarenga.

Dissertação.

Sciencias Médicas. —Apoplexia cerebral.
yH

Proposições.

Sciencias Accessorias.— A tmosphera.
Sciencias Cirúrgicas.— Diagnostico differencial dos tumores do .escroto.
Sciencias Médicas.— Da vaceinação e revaccinação.

Cesàivio Pereira Machado.
¦

¦ 
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SÉ*

Dissertação.

Sciencias Médicas. — Té lano essencial.

Proposições.

Sciencias Accessorias-— Acústica.
Sciencias Cirúrgicas.—Acupressura.
Sciencias Médicas.—Do diagnostico e tratamento das moléstias paludosas
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ARLWDO Rámires Esquivel Juniqr .

Dissertação.
'+ 

¦ . Y 
. ..;. 

^ ;

Sciencias Médicas.—D* vaccinação e revaccinação.- ^

Proposições.-

Sciencias- Accessorias.—do aborto* criminoso.
Sciencias Cirúrgicas.—Do aborto provocado.
Sciencias Médicas.— Pneumonia. ¦ p

yy ." .fivsa

Francisco Peregrino Viriato dè Medeiros1-

Dissertação.

Sciencias Cirúrgicas.—Do tratamento da coxalgia.-

Proposições.

Sciencias Accessorias.— Dios vinhos como excipfcmles dos medicamentos.
Scieíícfos Cirúrgicas.— Da febre puerperal.
Sciencias Médicas.— Epilcpsia.

Virgílio Horacio de Oliveira.
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Dissertação.

Sciencias Cirúrgicas.— Lithotricia.

Piroposiç0es;.
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Sciencias Accessorias.— Da flor.
Sciencias Cirúrgicas.— Da placenla.

; Sciencias Médicas.— Mercúrio e seus preparados considerados physioíogiea, therapeu-
tiea e pharmacologicamente.

Telasco Lopes de Gomènsoro

Dissertação.

Sciencias Cirúrgicas.— Moléstias do sacco lacrimal.
é

Proposições.

Sciencias Accessorias.— Da asphyxia por subversão.
Sciencias Cirúrgicas.— Lithotricia.
Sciencias Médicas.— Febres paludosas dos paizes intertropieaes.
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Manoel da Matta Leite de Araújo.

Dissertação.

Sciencias Médicas.—Da vaccinação erevaccinação.

Proposições
Sciencias Accessorias.— Hygrometria.
Sciencias Cirúrgicas.—Acupressura..
Sciencias Médicas.—-Dadôr.
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JoÃo Plínio de Castro Menezes.

Dissertação.

Sciencias Médicas..—D& dôr.

Proposições.

Sciencias Accessorias.— Electricidade.
Sciencias Cirúrgica?.— Ürethrotomi„.
Sciencias Médicas .— Medicação anesthesica.
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Antônio Manoel de Azevedo

Dissertação.-
¦

¦*-. ,~:. Vy

. v.- '.-¦.v.yy.::: "¦¦ --::r:i-
¦ ¦ 

¦

Sciencias Cirúrgicas. -~Urethrotom_a,

Proposiçõesr

Sciencias Accessorias.-*- Germinação.
Sciencias Cirúrgicas.— Indicações e contra-indicações do trépano
Sciencias Médicas.— Pneumonia.

José Camíllo de Moura.

Dissertação.

Sciencias Médicas,— D__- causas, pathogenia e tratamento da hemorrhagia pulmonar
¦ 
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Proposições;

Sciencias Accessorias.— Electricidade.
Sciencias Cirúrgicas.— Indicações e contra-indicações do .trépano.-
Sciencias Médicas.—Pneumonia.

y ... ¦:-.. \ ¦'.--¦¦ ¦- .' -.--¦¦ ¦ ,...
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José Martins Carnéirío Leão.

Dissertação.

Sciencias .Médicas.— Vaccinação e revaccinação.

Proposições.

Sciencias Accessorias.— Da flor.
Sciencias Cirúrgicas.— Acupressura.
Sciencias Médicas.—febre amarella.

Gofvnélio Emílio &as Neves Milwarík

Dissertação.-

Sciencias Médicas.- Do aleitamento natural, artificiai e mixto em geral, e particular-
mente üo mercenário em relação ás condições em que elle se acha no Rio de Janeiro.-
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Proposições,

Sciencias Accessorias.— Do,fructo.
Sciencias Cirúrgicas.— Acupressura.
Ciências Médicas.— Febre amarella
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rERMANO AUGUSTO DA SlLVA C «AVES.

Dissertação.

Srnndas,. Mèdieto.-Dàs causas, pathogenia e tratamento da hemorxhagia pulmonar

Proposições.
¦ a A." -¦''¦ ' 

. . '*:..' 7-'aA'.:-

Sdmèias Accessorias.—Da escolha dos medicamentos,;

SdMciasCirwrâficas.— Acuprèssüra.
Sciencias Médicas.— Febre amarella.

Joaquim Duarte Murtinho

Dissertação. ;

Sciencias Médicas.— Do estado pathologico em geral,

Proposições.
A, *

Sciencias Acessórias.—Acústica.
Sciencias Cirúrgicas.— Acupresstira.
Sciencias Medica*— Respiração'em geral.

Francisco de Paula Bueno de Azevedo Macedo.
t

Dissertação.

Sciencias Cirúrgicas.- Da febre puerperal.
Proposições.

Sciencias Accessorias.— Da flor.
Sciencias Cirúrgicas.— Acupressura. -¦ . ,

Sciencios Médicas,-Da prostituição em geral, e ejn particular ein relação á cidade do

RJo de Janeiro; prophylaxia da-siphilis.

Antônio Zacharias Alvares da Silva Júnior.

Dissertação.

bh» Sciencias Médicas.- Do contagio e da infecção. Qual o regiinen sanitário que se deve
AÀAAaaA . . :' . .

observar durante as grandes epidemias pestílenciaes.

Sciencias Accessorias.— Da escolha dos medicamentos.'• ;

Sciencias Cirúrgicas.— Urethrotomia.
Scienceas Médicas.—Das causas, pathogenia e tratamento da heniorrhagia pulmonar.
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Luiz José de Alvarenga.

«Dissertação.

Sciencias Meíicas.—Epilepsia.
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Sciencias Accessorias.— Atmosphera.
Sciencias Cirúrgicas.— Do tratamento dos.aneurysmas.
Sciencias Médicas.—Mercúrio e seus preparados considerados physiologica, therapeutica e

pharmacologicamente.
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José Ildefonso de Oliveira MAFRAé

Dissertação*

Sciencias Medieas. — Da vaccinação e revaccinaçâo*

Proposições.
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Sciencias Accessorias.— Do aborto criminoso.
Vencia* Cirúrgicas.— Do tratamento pulmonar.
Sciencias Médicas.— Signaes tirados da voz eda palavra.

Joaquim Manoel de Oliveira Figueiredo Júnior,

Dissertação.

Sciencias Médicas. —febre amarella.

Proposições.

• y*$

Sciencias Accessorias.— Do aborto criminoso.
Sciencias Cirúrgicas.—Dos polypos do recto.
Sciencias Médicas.— Digestão em geraU

Francisco Leopoldino Bueno de Faria..

Dissertação.

Sciencias Cirúrgicas.—Do aborto provocado. '

Proposições.

Sciencias iecessorias.—Dos vinhos como excipientes dos medicamentos
Sciencias Cirúrgicas.— Acupressura.

* Sciencias Médicas.— Digestão em geral.

Antônio de Mello Muniz Maia.

Dissertação.
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Sciencias Médicas.—Do aleitamento natural, artificial e mixto em geral, e particularmente
do mercenário em relação ás condições em que elle se acha no Rio de Janeiro.

Proposições.

Sciencias Accessorias.— Da flor.
Sciencias Cirúrgicas.—D* placeiita.
Sciencias Médicas.— Febre amarella.

Manoel Felizardo de Azevedo.

Dissertação.

Sciencias Médicas. — Medicação anesthesica.

Proposições.
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Sciencias Accessorias.— Calorimetria.
Sciencias Cirúrgicas.— Urethrotomia.
Sciencias Medieas,—Pneumonia.
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José de Macedo Cordeiro de Negreiros Lorato.

Dissertação.

Sciencias Médicas.-Das allianças consanguineas ede sua influencia sobre o physlco/o

""'I ¦..'. '¦'"' .':¦'¦

moral e o intellectual do homem.

Proposições.

 i

Sciencias Accessorias.— Atmosphera.
Sciencias Cirúrgicas.—Àcupressura.
Sciencias Médicas.— Pneumonia.

Francisco Caetano dos Santos.

Dissertação.

Sciencias Médicas.—Dos systemas penitenciários e de sua influencia sobre o physico e o
moral do homem.—Algum dos systemas conhecidos é tao superior aos outros sob o ponto de
vista hygienico, que deva ser preferido ?

Proposições.

Sciencias Accessorias.—Dos vinhos como excipientes dos medicamentos, ¦ :
Sciencias Cirúrgicas. — Do aborto provocado. \
Sciencias Médicas. — Digestão em geral.
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Dr. Custodio Yieira de Castro,

formado pela universidade de Wurzbúrgo.

Dissertação. .
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Sciencias Médicas.—-Determinações locaes da escarlatina.

Dr. Jactes Macfadden Gaston,;
formado pela Faculdade da Carolina do Sul.

Dissertação.

Sciencias Médicas.— Electrotherapia.

Dr. Carlos de Sa' Leite,
formado pelo Universidade de Bruxellas,

Disserlação. .

Sciencias Cirúrgicas.—Da utilidade, importância e indeclinável necessidade da histologia
e da anatomia pathologica em medicina.

Secretaria da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,16 de fevereiro de 1874 ?—O Se»
cretario interino, Dr. Antônio de Mello MunizMaia. V
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FACULDADE DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO.
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Mappa estatístico do resultado dos trabalhos do anno de 1873.

CURSOS

Annos

Matricularam-se.

!com 

distincção..
plenamente
simplesmente...

Foram reprovados
Fizeram só prova escripta
Não fizeram prova alguma
Não pagaram a segunda prestação...Perderam o anno por faltas i..
Não concluiram os preparatórios....Falleceram

MEDICO. PHARMACEUTICO. <

NATURALIDADE
DOS ESTUDANTES

Do curso medico
Do curso pharniaceutico

Total

cs
tá
O

l.o 3.0 3.o 4.o 5.o O.0 Total 1.° s.o ;3.° Total O
H

107 92 76 77 57 94 803 46 44 2o 112 615

3 17 4 7 12 13 53 2 2I 1 5 I 6353 42 63 56 30 66 310 24 14 11 49 3592í 28 8 7 10 13 87 6 18 11 35 I 122
•••  11  n j1 1  1 2

5 2 1 1 3.... 12 2 2 5 17
8 2 .... 12 2 141
 1 .... 9 4 .... 13 i 19
4 1 5

•••• 1 «... .... 1 •••• .... 1 .... ! 3
__
iitinaaia.in w.ai ¦¦ain ¦ . ¦ , « ¦¦¦« T «mwimimi— ia «i i n .^^——~1^gt1iMT^_ ^-^-TMiin-nTJimTmmimiÍmiÍÍ ii7rTrnnniiinTT-íT

^a> "&

- S 2

tíí rí :3 T2 l^O-TO0.1afca'",-ía*

j S fi : c? « 's tj m c sí « oStn a.,

tf 

? « uo st 3 .: Sc5^áí © s 12 <

d, s a- tf a, a, ^ ca «[w çct ^[fS ^ |a tS ap| g
———.i ¦ -1 

a ... .ii k

 7 12 5 5 1 5 10 6 3 10 3 2 249 33 2 .. 26 117 2 3 2 503
 5 1 1 2 .. 1 3 i .. 3 .. .. 59 9 1 2 7 14 1 5 .... 112

 9 13 6 7| 1 6 13 7 3 13 3 2 308 42 3 2 33 Ül 3 8 2 615

Observações.
Os 9f- alumnos approvados no 6.° anno fizeram exame de clinica, em que foram approvados com

di»tinc;ão 15, plenamente 66, e simplesmente 13; desses doutoraram-se 93, que sustentaram theses, sendo
approvados com distincção 27, plenamente 66, por maioria de votos em primeiro escrutínio 1.

Os 23 alumnos approvados no 3.° anno pharmaceutico fizeram exame prático, ficando approvados com
distincção 1, plenamente 11 e simplesmente 11; prestaram juramento só 21.

Deixaram de ser mencionados dois alumnos, que estiveram matriculados no curso pharmaceutico, em
conseqüência de terem elles passado para o curso medico.

Defendeu theses e recebeu o grau de doutor um alumno, que, por motivo de moléstia, deixara de
fazèl-o em 1872.

Foram admittidos a exames 43 alumnos, que, por justos motivos, deixaram de fazêl-os em annos an?
toriores, e outros em virtude de Decretos Legislativos, sendo— no curso medico: 24 do l.° anno, dos
quaes foram approvados 1 plenamente c 10 simplesmente, e reprovados 13; um do 2.°, reprovado; 3
do 3.°, approvados 2 plenamente ei simplesmente; um do4.°, reprovado; 2 do 5.°, approvados simples*
mente; — no curso pharmaceutico : 5 do 1.° anno, approvados 2 plenamente e 3 simplesmente; 7 do 2.°,
sendo approvados 4 plenamente e 2 simplesmente, e 1 reprovado. ; t gHabilitaram-se para o exercicio de sua profissão no Império por meio de exame de sumciencia: 3
Doutores em Medicina, um pela Universidade de Wurzburso, um pela Universidade da Caroüna do
Sul e um pela Universidade de Bruxellas; e 1 Pharmaceutico pela Universidade de Nápoles. fiFoi reprovado com prazo de seis mezes um Doutor em Medicina pela Universidade de Bruxellas em
exame de these de suffieiencia, tendo sido approvado simplesmente no exame clinico de sufflciencia.

Examinaram-se na arte de Dentista 6 indivíduos que orequereram, dos quaes foram approvados ple^
namente três, simplesmente três.

. Secretaria da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1874. - O Secretario inte*
F!i*ò, Dr. Antônio de Mello Muni* Maia.
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NO ANNO DE 18*3

APRESENTADA A RESPECTIVA CONGREGAÇÃO

no dia 3ft de março de 1874L

PELO

0<\. loóé cJyfWdo cta cJtwutfl

Lente de Clinica externa.
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illms. Srs. Professores da Faculdade de Medicina da Bahia.— Tendo sido nomeado pôr
esta illustrada Congregação na sna ultima reunião em 1873 para tratar dos factos mais
notáveis que tiveram logar nesta Faculdade n'esse anno, e também demonstrar o grau de
desenvolvimento a que foi levada a exposição das doutrinas tanto nos cursos públicos como
nos particulares, eu passo a apresentar-vos o que me parece mais digno de occupar-vos a

attençao.
Dividirei o meu tosco trabalho cm duas partes: na primeira occupar-me-ei dos factos

mais notáveis; na segunda do grau de desenvolvimento do ensino.

PARTE PRIMEIRA.

Continuam a ser feitos na Faculdade os exames preparatórios.
Si bem que este trabalho não seja tão oneroso para a Escola quando é feito nos meies de

fevereiro e março, não acontece o mesmo no de novembro, por ser justamente a época em

gue a Faculdade se acha atarefada com maiores occupaçSes.
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W com effeito em novembro que se tem de proceder aos differentes e multiplicados

exames dos cursos medico e pharmaceutico, e defesa de theses; trabalhos estes que não

poderão marchar em regra sendo concomitantemente feitos com os exames preparatórios.

E' assim que vemos as defesas de theses serem multo desfalcadas de seus examinadores,

portíueno mesmo dia alguns lentes estão oecupados com os exames preparatórios. _
Secundo o meu fraco modo de entender, os exames de theses, que outr*ora eram tao apre-

ciados entre nós, a ponto de darem muita consideração e importância á Faculdade, devem

merecer mais alguma attençao da nossa parte, para que não sejam embaraçados pelos exames

preparatórios. ,
Em muito boas razões me fando para assim pensar : 1.°, porque a defesa de theses, sendo

a ultima prova em que o candidato tem de exhibir conhecimentos sobre os differentes ramos

do curso medico, deve ser arguida e julgada por todos os examinadores, como quer a lei;

2.*, porque, sendo a arguiçãode theses um verdadeiro incentivo para maior illuslração dos

lentes, não'convém que seja tão simplificada, porém antes que se revista de solcmnidade e

importância, de modo que attráia a attençao de um numeroso auditório.
A meu ver os meios capazes de obviar este estado de cousas, que muito complica os

trabalhos da Faculdade, com grande detrimento para o ensino e a sciencia, são simplesmente

os que se seguem :
l.° Seremos exames preparatórios feitos em outro centro de instrucçao publica (Lyceu,

por exemplo), d'ondepossam vir os alumnos matricular-se na Faculdade, ou com o grau de
Bacharel, ou pelo menos com approvação plena nas differentes matérias em que foram
examinados;

2.° A não ser possível removel-os da Faculdade, que os exames preparatórios sejam
unicamente permittidos aos estudantes que tiverem, pelo menos, quatro preparatórios para
prestar. Deste modo parece-me que será diminuída essa grande concorrência de meninos

que, apenas sabidos dos bancos escolares, tratam de fazer exames de matérias que mal
aprenderam, para esquecel-as completamente dahi a alguns annos, quando aliás mais precisas
lhes são.

Nada direi a respeita do processo dos exames, porque seria arrastado mui longe; obser-
varei apenas que a prova escripta, em que se tinha depositado tanta esperança] de melhora-
mentb nos exames, não tem correspondido á expectativa, ou porque, sendo uma prova difficil,
tem attrahido sobre ella a benevolência dos examinadores, ou porque, sendo feita ao mesma
tempo por um grande numero de alumnos, não possa ser vigiada convenientemente, ou ainda
porque, sendo susceptível de ser sophisticada, facilmente é reconhecida pelos examinadores.
A' vista disto me parece que seria mais proveitoso para o exame e seu julgamento, que se
adoptasse o systema d'outr'ora, em que se fazia o exame de latim e de outras matérias stem
prova escripta : por este modo o exame, não sendo tão rigoroso, seria julgado com menos
benevolência.

O que é verdade é que, si compulsarmos a estatística dos alumnos examinados outr'ora
sem prova escripta, e compararmos com a estatística dos alumnos que passaram pela prova
escripta, veremos que o numero dos reprovados daqueiles é muito maior do que o destes; •
que mostra claramente a vantagem de um methodo sobre outro.

. Não me julgueis severo nem excêntrico nesta parte, senhores, porquanto, si me animei a
fazer estas breves reflexões, é não só porque me parece existirem alguns defeitos neste
processo de exames, que podem ser facilmente removidos, como também porque ardentemente
desejo que entrem para a no&a Faculdade alumnos que tenham estudos aceurados, sérios e
reflectidos, para que possam comprehender mais facilmente os árduos e difficeis estudos da
sciencia medica.
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. Durante o mez de janeiro merece apenas menção o acto da Directoria, em virtude do qual,
de accôrdo com o Decreto n.° 4131 de 30 de oitubro de 1869, foram nomeados Presidentes
das mesas de exames preparatórios de sciencias os Srs. Drs. : José Antônio de Freitas,
Arithmetica ; Alexandre AíTonso de Carvalho, Álgebra; Francisco Rodrigues da Silva,
Geometria ; Claudemiro Augusto de Moraes Caldas, Geographia; José de Góes Siqueira,

Historia..; Dem^trio Cyriaco Tourinho, Philosophia. '
,• Como tratamos de exames preparatórios, faremos notar que os de linguas tiveram logar
em novembro, sendo por acto de 20 de oitubro nomeados pelo Sr. Conselheiro Director para
presidira* diversas mesas os Srs. Drs. : Conselheiro Minoel Ladisláu Aranha Dantas, Por-
tuguez; Demetrio Cyriaco Tourinho, Lititn ; Domingos Rodrigues Seixas, Francez ; Claude-
miro Augusto de Moraes Cildas, Inglez.

No dia 4 de fevereiro tiveram começo, na fôrma das ordens em vigor, os exames de
sciencias, que se prolongaram até aos fins do referido mez.

Os de linguas, de conformidade com a lei, executaram-se em novembro e dezembro.
Além destes exames preparatórios, no tempo determinado pela lei, houve, em virtude

do Avüp do Em. Sr. Ministro do Império, n.°9i_9, de 30 de setembro de 1873, exames
extraordinários de linguas e sciencias para diversos estudantes que obtiveram Decretos le-
gislativos a fim de se matricularem no curso medico.

Foi o dia 28 de oitubro designado para a execução do acto pela Directoria, sendo no-
meados Presidentes das mesas pela mesma os Srs. Drs.: Francisco Rodrigues da Silva, Arith-
metica, Geometria e Álgebra; Claudemiro Augusto de Moraes Caldas, Inglez; Rozendo Apri-

gio Pereira Guimarães, Geographia e Historia; Demetrio Cyriaco Tourinho, Philosophia
e Latim; Conselheiro Manoel Ladisláu Aranha Dantas, Portuguez; Domingos Rodrigues
Seixas, Francez.

Pelo mappa estatístico annexo vê-se que inscreveram-se para exames de sciencias, de
10 a 22 de janeiro, tempo annunciado para a inscripção, 927 estudantes, submettendò-se
destes 766 ás provas exigidas e 161 não. Dos que se sujeitaram a exame foram 14 approvados
com distineção, 388 plenamente, 301 approvados, e 63 reprovados.

Pelo mesmo mappa verifica-se que inscreveram-se para exames de linguas, de 20 de
oitubro a 10 de novembro, época determinada para a inscripção, 1045 estudantes, dos quaes
fizeram acto 995, deixando de comparecer 50. Dos examinados foram approvados com
distineção 10, plenamente 482, approvados 39i, reprovados 109.

Quanto aos exames extraordinários o resultado foi o seguinte: Latim —1 plenamente
apprôvado e 3 reprovados; Portuguez —2 plenamente; Francez — 1 plenamente; Inglez —

plenamente e 1 apprôvado; Arithmetica —1 apprôvado; Geometria —1 plenamente e 1
apprôvado; Álgebra — 1 reprovado; Geographia — 2 plenamente e 2 approvados; Philosophia
— 1 apprôvado.

No dia 1.° de março abriu-se a matricula para todos os annos dos cursos medico ephar-

maceutico, sendo encerrada na época prefixa na lei.
Reunida a Congregação para»dar cumprimento ao art. 97 dos Estatutos, verificou-se a

presença de todos os leites, menos os Srs. Drs. Bomíim, 
"Cerqueira 

Pinto, Sodré, Luiz Al-

vares, Seixas e Souto. —
Foram apresentados e approvados os prograrnmas das aulas cujos lentes tinham compare-

cidoà Congregação.
. Foi igualmente lido e apprôvado o horário de todas as aulas, que deviam funccionar na
Faculdade no decurso do anno lectivo.

Na mesma oceasião foram dados e approvados os pontos de theses para o anno de 1874.
Na fôrma do art. 97 dos Estatutos foram, na mesma data, designados pela Congregação:

o Sr. Dr. Ignacio José da Cunha, oppositor da secção accessoria, para reger a cadeira de
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Physicavdurante o impedimento do Conselheiro Vice-directqr, eoSr. Dr. Glaudemíro Au-
gusto de Moraes Caldas, oppositor da secção medica, para a de Matéria medica e Therapeu-
tica, durante a ausência do Sr. Dr. Luiz Alvares dos Santos.

De conformidade com o art. 124 dos Estatutos ficou a Commissão Tevisôra das theses com-
posta dos Srs. Drs. Claudemiro Caldas, Ignacio José da Cunha é Pacifico Pereira.

Deixou de ser apresentada a Memória histórica dos factos oceorridos no anno antecedente,
por ter estado gravemente enfermo o seu illustrado e distineto autor o Sr. Dr. Rozendo,
como por um requerimento apresentado á Congregação pediu o mesmo se consignasse na

a Foram; também apresentados e lidos os seguintes Avisos do Ministério do Império:
De 4 de dezembro de 1872, declarando que o Governo tomará opportuhamente em consi-

deração o que expôz a.Direetoria sobre a conveniência de fazerem-se os exames preparatórios
fora do edificio da Faculdade, ou nos mezes de junho e julho;

De 7 do mesmo mez autorizando até a quantia de 509#000 com a publicação de listas de
exames preparatórios, etc.;

De 16 do referido mez, determinando á Congregação haja de informar sobre o mereci*
mento do compêndio de Botânica do Sr. Dr. Gaminhoà, e si está no caso de ser adoptado para
o ensino nas Faculdades do Império. .

Em sessão da mesma data apresentou o Sr. Dr. Góes á Congregação um requerimento tra-
tando de algumas irregularidades dos exames preparatórios, e pedindo que se nomeasse uma
commissão para examinar minuciosamente as provas escriptas e outros pontos relativos ao
processo dos exames. Pepois de alguma discussão, em que tomaram parte diversos collegas,
não foi approvado pela Congregação o requerimento do illustrado Professor.

Prestaram exame, em virtude de não terem podido fazel-o por motivo de moléstia, os es-
tudantes: Manoel Victorino Pereira e Pedro de Andrade Freitas, do 2.° anno medico, em 7 de
março; Tiberio Álvaro de Oliveira, Geraldo José de Souza Barreto, João Sabino de Lima
Pinho, do í.° pharmaceutico, em 26 do mesmo mez.

Matriculou-se e encerrou a respectiva matricula no 1,° amiò medico, em razão do De-
creto legislativo n.° 2155 de 15 de março de 1873, prestando logo o exame, o ouvinte LuU
Francisco Junqueira da Luz, que matriculou-se depois no 2.* anno,

No dia 4 de março entrou o Sr. Dr. Domingos Carlos da Silva, oppositor da secção cirur-
gica, no gozo de uma licença de dois mezes, concedida pela Presidência da Provincia.

No dia 14 designou a Directoria para Preparadores das diversas aulas os Srs. oppositores:
Dr. Pedro Ribeiro de Araújo, para as aulas de Chimica orgânica e Pharmacia; Dr, Ignacio
José da;Cunha, para as aulas de Chimica mineral e Medicina legal; Dr. Afexandre; Affons;o
de Carvalho^para as aulas de Anatomia descriptiva, Anatomia geral 0 pathologica, e Ana-
tomia topographica.

Na mesma data foram designados pelo Sr. Conselheiro Director para os logares.de Chefes
de Clinica os Srs. Drs. : Claudemiro Caldas, da Clinica medica, e Antônio Pacifico Pe-
reira, da cirúrgica. •

Na,mesmadatafoipeloSr. Conselheiro. Director nomeado o Sr. Dr. Pedro Ribeiro para
reger a cadeira de Botânica e Zoologia, por ter participado achar-se doente o respectivo

lente, o Sr. Dr. Antônio Mariano do Bomfim.
No dia 15 foram abertas as aulas da Faculdade.
Ainda este anno os logares de Internos das Clinicas foram preenchidos sem concurso.

Por proposta dos professores de Clinica, os Srs. Drs, Moura e Faria, conforme o art. 28(3
do Regulamento, foram unanimemente approvados pela Congregação para os referidos
logares os únicos alumnos inscriptos: Saturnino Thomaz de Aquino e João. Alves .Borges,
do 6.° anno, para a Clinica medica, e Antônio José Pereira da Silva Araújo e Abdbn. Baptist ,
do 5.*, para a cirúrgica• *
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w para lastimar sinceramente que estes logares, que sao considerados em toda parte como
um verdadeiro núcleo de futuros lentes e grandes médicos dos hospitaes, e tão anciosamente
procurados nas escolas da Europa, estejam de tal sorte abandonados entre nós.

As causas que me parecem contribuir para isso são: o pouco estudo dos alumnos e a nossa
benevolência nos exames práticos, a falta de coramodos apropriados no Hospital, e finai-
mente a esperança que depositam no citado art. 286 do Regulamento, que faculta á Congre-
gaçãoo poder de prescindir de concurso quando não se inscreverem mais de dois para cada
uma das Clinicas.

Removam-se pois as causas acima referidas, e cerquem-se o lugdlüO uc tinci IlUq viu

mais algumas vantagens, b3m como a de obterem prêmios, de gozarem a preferencia nos
futuros logares de Oppositor por concurso, e nas nomeações de Médicos do Corpo de Saúde
do Exercito e Armada, e estou certo que taes logares serão muito mais concorridos e pro-
curados.

No dia 17 de março recebeu nomeação da Directoria para reger a cadeira de Chimica
orgânica o Sr. Dr. Virgílio Climaco Damazio, durante o impedimento do Sr. Dr. Antônio
de Cerqueira Pinto, que deu parte de doente.

Nesta mesma data reuniu-se a Congregação a fim de dar os pontos para a these doeon-
curso de cirurgia, cuja inscripção foi nesse dia encerrada, tendo-se apenas apresentado can-
didato ao logar vago de Oppositor o Sr, Dr. José Pedro de Souza Braga.

Encerrou-se igualmente nessa data a inscripção para uma vaga de Oppositor da secção
açcessoria, tendo-se inscripto o Sr. Dr. José Alves de Mello.

No dia 19 de março reuniu-se de novo a Congregação a fim de dar pontos para a these dè
concurso da secção açcessoria.

Em Congregação de 21 de março foi concedido, em vista doDacr. n.° 1193 de 13 de abril
de 1864, que os estudantes Jonathas de Freitas Pedroza, Pedro Augusto Borges e José Antônio
Ribeiro de Araújo se matriculassem nó 6.° anno, José Maria Velho da Silva Júnior no g$g
Theotonio Antônio da Veiga e Antônio Francisco de Siqueira, vindos da Corte com guia,
no 4.°, Antônio Manoel da Costa Barros no 2.°, e Guilhermino Amancio Bezerra no 3.°

pharmaceutico.
Concedeu também a Congregação que o ouvinte Luiz Francisco Junqueira da Luz, paga a

matricula, fosse examinado nas matérias do 1.° anno medico, em vista da permissão que ob-
tivera do.Corpo legislativo, publicada no Diário Official&z 7 de março de 1873.

Pennittiu igualmente a Congregação que o estudante João Sabino de Lima Pinho, qui3
por moléstia não prestara exame em novembro de 1872, fosse então suboiettido ás provas
nas matérias do i.° anno pharmaceutico.

Procedeu em seguida á leitura4a Memória histórica dos factos mais notáveis acontecidos
noanno antecedente—seu illustre autor o Sr. Dr. Rozendo; finda a qual, levantou a sessão o

Sr. Conselheiro Director.
No dia seguinte, 22 de março, depois de alguma discussão e pequenas modificações feitas

na Memória histórica, foi esta unanimemente approvada pela Congregação.
Encerrou-se no dia 28 de março a inscripção para o concurso de uma vaga de Oppositor da

secção de sciencias médicas, inserevendo-se os Srs. Drs. José Luiz de Almeida Couto e Aiu

tonioSalustiano do Nascimento Vianna.
Na mesma data reuniu-se a Congregação, a fim de dar pontos de these para o referido

concurso da secção de sciencias médicas.
Em sessão de 3 de maio foram apresentados e lidos os seguintes Avisos do Ministério do

Império:
De 24 de março do mesmo anno, communicando ficar inteirado da licença concedida ao

Sr.br. Domingos Carlos, e do encerramento da inscripção para o concurso de Oppositores ;
F. da Bahia 2. A
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De 29 de marçodo mesmo anno, ordenando se remettesse com a possível brevidade o pa-
recer da Congregação sobre o compêndio de Botânica do Sr. Dr. Caminhoá;

Do L° de abril do mesmo anno,remettèndo o Docretode 15 de março, a fim de ser admittido
a exame, como já tinha sido á vista do Diário Official apresentado á Congregação, o estudante
Luiz Francisco Junqueira da Luz ;

De 3da mesma data, declarando approvar o horário das aulas; #
De 7, communicando ficar inteirado do encerramento da inscripção para o concurso de

Oppositor da secção medica; ~
De 15, remettendo os Decrs. n.os 2174, 2175 e 2Í76 de 29 de março do mesmo anno, autor i-

zando o Governo a mandaradmittir a exame do 1.° anno medico os ouvintes José Carneiro
de Campos, Ernesto Augusto Barboza Coelho e Virgílio José Martins;

De 19, remettendo igualmente os Decrs. n.O8220i, 2205, 2217 a 2221 de 5 de maio do
mesmo anno, autorizando o Governo a mandar admittira exame das matérias do 1.° anno
e à matricula no 2.° e no 3.° do curso medico os estudantes: José Augusto Pereira Lisboa,
Augusto Flavio Gomes Villaça, Carlos da Silva Lopes, José Sombra, Ilormindo Leite de
Mello, Virgílio Chaves Florence e Euclides Alves Requião ;

De 22 do mesmo mez, communicando que convinha fossem espaçadas as inscripçOes para
o concurso dos logares vagos de Oppositor das differentes sccções;

De 25, mandando ouvir a Congregação acerca do merecimento e utilidade da obra de
Clinica medica do professor o Sr. Dr. Faria.

Para tal fim foi uma commissão nomeada pela Congregação, composta dos Srs./Drs.
Conselheiro Aranha Dantas, Seixas e Sodré, a qual em 5 do mesmo mez apresentou um pa-
recer altamente favorável ao mérito intrínseco e utilidade prática do trabalho scientifico, que
enriobrecendo ainda mais o seu talentoso e illustrado autor, conslilúe um novo thesouro de
mérito e saber que sai do seio da Congregação de que faz tão honrosamente parte o distincto
professor; -

Foi na mesma data concedida ao alumno do 3.° anno de pharmacia Francisco de Assis
Coelho Borges permissão para fazer o exame do curso lectivo, que deixara de prestar em
novembro por moléstia.

Em 8de maio foi designadooSr. Dr. Pacifico Pereira para reger a cadeira de Clinica ex-
terna durante o impedimento do autor desta Memória, que nessa occasião dera parte de doente.

Pormais30dias foi prorogada pela Presidência a licfnça de que gozava o Sr. Dr.
Çpmingos Carlos.

No dia 12 de maio obteve, também pela Presidência, uma licença de 30 dias com ordenado,
para tratar de sua saude, o Sr. Dr. Antônio de Cerqueira Pinto. y:

No dia 13 do mesmo mez teve logar a primeira prova do concurso da secção cirúrgica, o
qual terminou no dia 23, sendo approvado pela Congregação, a fim de ser apresentado ao Go-verno, o único candidato, o Sr. Dr, José Pedro de Souza Braga.

No dia 24 de maio começaram as provas do concurso para a secção accessoria, sendo sus-
pnsas em8de junho em virtude de um Aviso do Governo.

Na sessão de 27 de maio foi apresentado e lido um Aviso do Ministério do Império de 6 de
abril do mesmo anno, remettendo para a Bibliotheca da Faculdade os exemplares de diversas
obras importantes, recentemente publicadas.

No dia 29 de maio matriculou-se no 3.° anno medico, em virtude do despacho da Dire-
ctoria, fundado no Decr. n/2257 de 17 do mesmo mez, o estudante Carlos Alberto Tourinho.

Nodia S de jnnho communicou achar-se prompto para o exercício de suas funccSes o Sr.
Dr. Cerqueira Pinto.

No dia 9 de junho matriculou-se e encerrou a matricula do 1. • anno medico o estudante
Euclides Alves Requião, prestando depois exame daquelle anno.
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| Na mesma sessão, por oceasião de ser apresentado d titulo de Doutor de Germano Francisco
de Oliveira, fez o Sr. Dr. Rozendo algumas considerações relativas ao referido titulo, e con-cluiu pedindo á Faculdade que reconsiderasse o seu acto, e não o admittisseao exame'dò these,
OsSrs.Drs.Sodrée Rodrigues combateram a opinião do Sr. Dr. Rozendo,' fundando-se nalegalidade do titulo. Em conseqüência disto foram nomeados os examinadores para a thesedo referido Dr. *

• A 11 de junho matriculou-se no í.° anno medico o estudante Raymundo Soter de Araújo,
e prestou exame do 3.° anno de pharmacia theorica e foi approvado o alumno Francisco de
Assis Coelho Borges.

Nò.dia 13 matriculou-se no 2.°anno medico o alumno Euclides Alves Requião.
No dia 26 designou a Direcloria o Sr. Dr. Egas para reger a cadeira de Pathologia geral,

durante o impedimento do Sr. Dr. Góes, então fazendo parte do Tribunal do Jury.
Na mesma data entrou o Sr. Dr. AfTonso de Carvalho, oppositor da secção cirúrgica, no

gozo de uma licença de 6 mezes, concedida pelo Governo geral, com ordenado na forma
da lei, para tratar de sua saúde na Europa.

Na mesma data foi designado pela Directoria o Sr. Dr. Gonçalves Martins para Prepa-
rador das aulas de Anatoaiia descriptiva, pathologica e topographica, a fim do preencher a
vaga deixada pelo Sr. Dr. Affonso de Carvalho.

Na mesma data foi designado pela Directoria o Sr Dr. Virgílio Climaco Damazio para
reger a cadeira de Chimica orgânica durante o impedimento de seu proprietário o Sr. Dr. Cer-
queira Pinto.

Na mesma data foi nomeado pelo Sr. Conselheiro Director o Sr. Dr. Saraiva para reger
a cadeira de Clinica medica na ausência do Sr. Dr. Faria, que devia seguir para a Europa
em commissão do Governo geral.

No dia 30 de junho participou achar-se prompto para o exercicio de suas funeçoes na
Faculdade o Sr. Dr. Bomfim.

No dia 4 de julho participaram á Congregação que seguiam para a Europa em com-
missão do Governo geral os Srs. Drs. Cerqueira Pinto e Faria. '

No dia 5 do mesmo mez entrou no gozo de uma licença de três mezes, com orde-
nado na fôrma da lei, concedida pela Presidência, para tratar de sua saúde na Europa, o
Sr. Dr. Jeronymo Sodré Pereira, sendo pela Directoria nomeado o Sr. Dr. Egas Muniz
para reger durante esse tempo a cadeira de Physiologia.

No dia 7 de julho tomou posse do logar de Oppositor da secção cirúrgica, para o
qual fora nomeado por Decreto de 25 de junho de 1873, o Sr. Dr. José Pedro de Souza
Braga.

No dia 8 de julho concluiu-se o concurso de Oppositor da secção accessoria, que fora sus-
penso ppr ordem do Governo geral, sendo approvado pela Congregação, a fim de ser apre-
sentado ao Governo geral, o único candidato, o Sr. Dr. José Alves de Mello.

Na mesma data communicou á Directoria o Sr. Dr. Virgílio Climaco Damazio não poder
continuar na regência da cadeira de Chimica orgânica; em vista do. que, foi no dia 9 nomeado
para substituil-o o Sr. Dr. Pedro Ribeiro.

No dia 14 de julho teve logar a primeira prova do concurso de Oppositor de secção
medica, que terminou no dia 22, sendo approvado e incluído na lista para stf apre-
sentado ao Governo somente o primeiro dos candidatos, o Sr. Dr. José Luiz de Almeida
Couto.,

Nodia 15 communicou o Dr. José Affonso de Moura seguir para Europa, com licença de
seis mezes, concedida pelo Governo geral, para tratar de sua saúde, sendo por este motivo
nomeado no dia 16 pela Directoria para reger interinamente a cadeira de Clinica cirúrgica
o Sr. Dr. Domingos Carlos da Silva.
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Nq dia 25 de julho obteve da Presidência o Sr. Dr. Antônio Pacifico Pereira uma
licença de três mezes com ordenado na fôrma da lei, para tratar de sua saúde, principiando
á gozai-a no dia 28.

Nesta data foi pelo Sr. Conselheiro Director nomeado Chefe de Clinica cirúrgica o
Sr. Dr. José Pedro de Souza Braga.

No dia 30 do mesmo mez foi nomeado o Sr. Dr. Virgílio Climaco Damazio para reger
a cadeira de Chimica orgânica, durante o impedimento do Sr. Dr. Pedro Ribeiro, não acei-
tando porém, por continuar a achar-se doente.

No dia i.° de agosto, não havendo nem-um oppositor da secção accessoria em disponibi-
lidade, foi pela Directoria nomeado para encarregar-se da regência da cadeira de Chimica
orgânica o.Sr. Dr. Rodrigues da Silva, professor de Chimica mineral.

No dia 2 de agosto foi pelas mesmas razoes nomeado o Sr. Dr. Rozendo, lente de Pharmacia,

para reger a cadeira de Botânica e Zoologia no impedimento do Sr. Dr. Bomfim, que p
deu parte de doente.

Na mesma data foi pela Directoria designado o Sr. Dr. ígnacio José da Cunha para
Director da Officina pharmaceutica.

No dia 4 de agosto foram apresentados e lidos os seguintes Avisos do Ministério do
Império:

De 14 de julho, remettendo, para que tenha execução na parte relativa á Faculdade, a
cópia do Decreto legislativo n.° 2303, que autoriza o Governp a mandar admittir diversos
estudantes á matricula e exame em alguas cursos de instrucção superior do Império;

De 23 do referido mez, remettendo para uso da Bibliotheca algumas dissertações apre-
sentadas na Universidade de Iena.

No dia 27 de agosto, em virtude do Decreto legislativo n.° 2299 de 18 de junho de
1873, foi concedida ao Sr. Dr. Jeronymo Sodré Pereira uma licença de um anno com ordenado
na fôrma da lei, para tratar de sua saúde.

No dia 28 de agosto tomou posse do logar de Oppositor da secção medica, para que fora
nomeado por Decreto de 13 do mesmo mez, o Sr. Dr. José Luiz de Almeida Couto.

No dia 2 de setembro por despacho da Directoria, fundado no Decreto legislativo n.d
2281 de 4 de junho de 1873, matriculou-se no 6.° anno o estudante José Maria Velho da
Silva Júnior.

No dia 10 de setembro communicou o Sr. Dr. Pacifico Pereira achar-se prompto para
o serviço.

Na mesma data foi concedido pela Congregação a diversos estudantes do 6.° anno,
que o requereram, prorogacão do prazo da lei para apresentarem o manuscripto de suas
•theses. '

Em sessão da mesma data foi lido um Aviso do Ministério do Império, de 30 de agosto
antecedente, autorizando a Directoria a despender até á quantia de dois contos de réis com
a compra de armários para os Gabinetes da Faculdade.

No dia 13 recebeu a Directoria as chaves de uma casa contígua ao edifício da Faculdade,
arrendada por ordem do Governo geral, a fim de augmentar os commodos exigidos pelas
necessidades do ensino dos cursos medico e pharmaceutico e execução dos exames prepá-•ratorios. _

Graças também á solicitude do illuslrado Ministro do Império a Faculdade foi no decurso
deste anno enriquecida* com um grande numero de instrumentos, apparelhos e peças de
Anatomia pathologica, que muito concorreram para o desenvolvimento do ensino das cadeiras
práticas.

No dia 6 de oitubro communicou o oppositor da secção accessoria, o Sr. Dr. Pedro
Ribeiro de Araújo, achar-se prompto para o serviço.
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Em Congregação da mesma data foram apresentados e lidos os seguintes Avisos do Minis-
terio do Império :

De 5 de setembro, communicando terem sido remettidos para a Bibliothecá da Faculdade
dez fasciculos da Flora Braziliense do Barão de Martius; ||g|

De 3 de mesmo mez, remettendo os Decretos legislativos n.os 2353 e 2362 de 27 de agosto,
autorizando o Governo a mandar admittir a exame do i.° anno medico os estudantes
Alfredo Augusto Gama e João de Souza Soares em qualquer das Faculdades de Medicina;

De 28 do mesmo mez, remettendo para terem execução na Faculdade os Decretos legis-
lativos n.os2403 a 2406, mandando admittir á matricula e exame os estudantes: Alfredo,
Casimiro da Rocha, Augusto José de Lemos, Christovão Francisco de Andrade eJoão Cardoso
da Silva.

No dia 8 participou o Sr. Dr. Virgílio Damazio achar-se prompto para o serviço, y
No dia 15 de oitubro abriu-se a segunda matricula da Faculdade, encerrando-se para

todas as aulas dos dois cursos no fim do mesmo mez.
Np dia 21 de oitubro tomou posse do lògar deOppositor da seeção accessoria, para que

fora nomeado por Decreto de 8 do mesmo mez, o Sr. Dr. José Alves de Mello, que foi logo no
dia 26 designado Director da Oílicina pharmaceutica. v

No dia 29communicou o Dr. José Affonso de Moura achar-se prompto para o serviço da
Faculdade. .

Em sessão de 3 de novembro foi apresentado e lido um Aviso do Ministério do Império,
remettendo um exemplar do discurso que o Dr. Murray pronunciou na Academia de Medi-
cina de Londres sobre a transmissibilidade da cholera-morbus.

Na ínesma sessão foram designados para examinar os diversos annos da Faculdade os
Professores que os leccionaram e # seguintes oppositores os Srs. Drs.: Ignacio José da Cunha

para o 1.° medico e pharmaceutico, Egas Muniz para o 3.° medico, José Alves de Mello para
o,2.° pharmaceutico, Pedro Ribeiro para o 3.° pharmaceutico,J>ara Clinica cirúrgica e

medica foram nomeados os Srs. Drs. Moura, Domingos Carlos e Saraiva. Para Pharmacia

prática os Srs. Drs.: Rozendo, Pedro Ribeiro e Mello. Para assistir ás preparações anatômicas

do 2.° e 5.° anno foi nomeado o Sr. Dr. Gonçalves Martins.
Em virtude de resolução da Congregação, fundada nos Decretos n:os ,2176,2436 e 2445,

matricularam-se e encerraram matricula no 1.° anno medico os seguintes estudantes: Virgílio

José Martins, Sebastião Lopes da Gosta e Everaldino Cicero de Miranda.

Na mesma sessão observou o Sr. Dr. Rozendo que não desejava julgar os estudantes que,
sem terem freqüentado os respectivos cursos, eram 

"admittidos 
a exames em virtude'de

Decretos legislativos.
OSr.Dr. Góes acerescentou que se devia pedir ao Governo todo o seu apoio no sentido

dé cessarem essas concessões, que muito prejüdiciaes são ao ensino e á sciencia.

O Director nomeou para esse fim uma commissão, a qual ücou composta dos Srs. Drs. Souto,

Rodrigues da Silva, Góes, Demetrio e Rozendo.

No dia 5 de novembro em vista da resolução da Congregação, fundada nos Decretos

legislativos n " 2405 e 2443, matricularam-se e encerraram matricula os seguintes es-

tudantes: Raymundo Soter de Araújo no 2.» anno medico, e Christovão Francisco de Andrade

*no 3 o

Na mesma data tiveram começo os exames dos cursos da Faculdade.

NÒ dia 13de novembro communicaram os Srs. Drs. Faria e Sodré acharem-se promptos

,.,'

para o serviço.v , .4.
"tio dia17 foram nomeados os lentes e oppositores que deviam argmr as diversas turmas

do 6.6annonoexamedasthesesv "
Em 25 de novembro começaram os exames preparatórios de línguas,

F. da Bahia. 3.
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Na mesma data, em virtude do despacho do Sr: Conselheiro Director, fundado no Decreto
legislativo n.° 2431 de 17 de setembro de 1873, matriculou-se e encerrou a matricula do
6.° anno o estudante Júlio César de Castro Jesus.

No dia 25 começou a arguição de theses.
Nodia 30 o Sr. Dr. Bomfim apresentou-se prompto para o serviço.
No dia 6 de dezembro teve logar com a solemnidade do estylo a collaçâo do grau de

34 estudantes que concluíram o curso medico, presidindo o acto, por incommodo do Sr. Con-
seiheiro Director, o Sr. Conselheiro Dr. Manoel Ladisláu Aranha Dantas.

.¦'.;'"• X

Nodia 9 encerrou a Congregação os trabalhos da Faculdade, sendo o abaixo assignado
encarregado da Memória histórica dos factos mais notáveis que tiveram logar no decurso
do anno findo.

- v A Escola continuou porém aberta em razão de nao se terem ainda terminado os exames
preparatórios.

Neste anno matricularam-se, como se conclúe do quadro estatístico annexo a esta Memória,
243 estudantes no curso medico, sendo 63 dol.° anno, 47 do 2,°, 27 do 3.°, 35 do 4.°,
36 do 5.° e 35 do 6.° Deixaram de fazer exame 12, perdeu o anno por faltas 1, falleceul,
não encerrou a matriculai. Dos que se sujeitaram a exame foram approvados: com dis-
tincção 9, plenamente 159, simplesmente 59 e reprovado 1.

No curso pharmaceutico matricularam-se 81 estudantes, sendo 43 do 1.° anno, 18 do 2.°,
20do3.° Deixaram de fazer exame 6, falleceram 2, não encerraram a matricula 8. Foram
approvados: com distincção 2, plenamente 25, simplesmente 25 o reprovados 13.

Verificaram-se quatro diplomas: um de Doutor pela Academia de Edimburgo, um pela de
Philadelphia, um pela Escola Medico-cirurgica de Lisboa e outro pela do Porto. ,

A respeito destes exames de médicos estrangeiros acho que, assim como na Europa se
obriga o medico brazileiro a fazer todos os exames do curso medico para lá poder exercer a
medicina, dispensando-se-lhe unicamente a freqüência regular das aulas ou Faculdades, assim
também, se deveria praticar com o medico estrangeiro que quizesse exercer a clinica emnosso paiz, e não obrigal-o tão somente a um simples exame de sufflciencia, rapidamentefeito, e que pouco pôde servir para reconhecerem-se as suppostas" habilitações do candidato.

Da adopção desta nossa idéa resulta, além da vantagem de sujeital-o a provas multipli-
cadas e difflceis, taes como aquellas por que passam os nossos alumnos, a grande e incontestável
conveniência de obrigal-o a fallar e entender a lingua do paiz, de modo que possa compre-hender perfeitamente os doentes, que para o futuro houver de tratar.

Neste anno fizeram também exame 6 Dentistas, sendo 5 approvados e 1 reprovado; e umPharmaceutico, que foi reprovado.
Quanto aos exames de pharmaceuticos estrangeiros, também entendo que se devem adoptaras mesmas idéas acima referidas relativamente aos exames dos médicos que aqui vieremverificar os seus diplomas. 44^

SEGUNDA PARTE.

Antes deme occupar do grau de desenvolvimento das doutrinas, seja-me licito dizer duas
SZt!° k 

° 
Td° ^ d° enSÍn0 em nossa Fa*de, sobre o processo dos exames, efinalmente sobre algumas necessidades, que me parecem indispensáveis, a fim de dar maiordesenvolvimento ao estudo prático.

IMÊ^Ê^^T^^ 
t5° 1ÍgadaS enlre si Para o aperfeiçoamento do
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' 

m! 
de"aS'3S outrasdevemnec^rialnente resentir.se, trazendo pbr'este modo embaraços ao desenvolvimento das doutrinas. Assim pois, para que o ensaio |a
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Imodo,
beta aproveitado, é mister que as matérias que o constituem sejam distribuídas de ta
que nao se tornem pesadas para áquelles que as estudam.

E' justamente isto porém o que na~o se observa no modo geral do nosso ensino, em que ocurso, sendo constituído por seis annos, encerra em alguns delles mais de tres matériascada qual mais importante. ?
A' vista disto me parece conveniente, para maior desenvolvimento das doutrinas eaproveitamento dos alumnos, que o curso medico seja augmentado demais um anno pelomenos, ficando as matérias de tal modo distribuídas, que não fatiguem a intelligencia dosalumnos. °
Òutr-ora o curso medico era, na verdade, preenchido no espaço de seis annos; mas nãocontinha as matérias novas, que os progressos da sciencia têm ultimamente introduzido nasEscolas.
Portanto, tendo-se accrescentado algumas matérias ao nosso curso medico, é justo que seaugmente também o espaço de tempo, para que ellas possam ser estudadas mais regularmente

ecom proveito.
Si reflectirmos um pouco no que a este respeito se passa na Europa, veremos que não

estou longe da verdade. Na França, onde os cursos e exames se fazem por um modo diverso
do nosso, em geral os alumnos não levam menos de seis anãos para concluir o curso medico;
afora os que empregam para adquirir o grau de Bacharel em sciencias; em Portugal succede a
mesma cousa; em outras Escolas da Europa os alumnos ainda depois de formados são
obrigados a seguir por dois annos as clinicas dos hospitaes, para poderem então exercer a
profissão.

Entretanto nestes paizes os meios indispensáveis para dar maior desenvolvimento ao
ensino prático estão no maior grau possivel de adiantamento.

A' vista pois das considerações acima referidas não é muito que se addicione mais um
anno ao nosso ensino medico.

Passemos a outro ponto.

Os exames, feitos por prova escripta e por pontos tirados na oceasião do acto,. não me
parecem consentaneos com o systema de ensino adoptado entre nós.

Os alumnos, tendo de compulsar muitas matérias no decurso de um anno, não podem por
certo estar preparados para um exame desta ordem.

A prova escripta me parece muito difflcil, porque creio que não se poderá escrever bem
em medicina sinão quando se tiver adquirido grande experiência e muitas observações; ora
já sevé que um estudante, que apenas dispõe de algum tempo para ler com attenção as
diversas matérias de seu anno, não poderá decerto desenvolver uma prova deste gênero
como fora para desejar.

No meu fraco modo de entender, as provas escriptas só deveriam ser admittidas em exames
de concurso, porque nestes os candidatos devem achar-se preparados com uma somma de
conhecimentos tal que possam desenvolvel-a.

A prova escripta porém, feita sobre um pequeno numero de pontos de ante-mão sabidos
pelo estudante, de pouco poderá servir para avaliar-se o seu aproveitamento.

Portanto à vista destas razões me parece, salvo melhor juizo, que devemos voltar ao
antigo systema, em que o alumno, tirando o ponto de véspera e tendo tempo muito sufficiente
para medital-o, deveria mostrar uma cópia de conhecimentos que comprovassem o seu talento
e proveito. *

Por este modo tornando-se os exames menos difflceis do que com as provas actuaes,
poderiam os lentes julgar com mais alguma severidade.

Outra desvantagem, que cumpre seja attendida, resultou do moderno processo dos exames.
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Ao passo que os exames theoricos tornaram-se mais difficeis pelos novos Estatutos, sem que

por isso demonstrassem melhor ò aproveitamento dos alumnos, os práticos decahvram um pouco

de seu mrecimento: 6 assim que o exame das Clinicas, feito sobre observações antigas, cujas,.

ps Lm em poder dos alumnos, podendo elles estudal-as de antemão, pouco podem

d n ar sobre o seu aproveitamento. Oulr'ora estes exames eram feitos sobre doentes no«*

did« pelos respectivos lentes, para a respeito delles escreverem os alumnos as su«s

observais, eiu que deviam sèr depois arguidos pelos examinadores; era verdadexramente

um exame prático. , ,mQnla urn
E' pois deste modo que me parece devem ser feitos taes exames, bastando, somente um

doente para cada uma das Clinicas, e Mo com arguições de historiasantigas ,que faügam

demasiadamente os lentes, a ponto de não poderem se estender como fora m,ster no exame

prático, base essencial do estudo clinico. '
A medicina, sendo uma sciencia fundada na observação, necessita sem duvida de jn uitos

estudos práticos para ser bem comprehendida, e estudada convenientemente. O exame pratico de

anatomia, base fuodamental da cirurgia, também tem decaindo um pouco do seu merecimento,

sendo feito longe das vistas dos examinadores; outr'ora este exame era muito considerado e

temido, porque o estudante fazia a preparação anatômica na presença dos lentes, e o

numero dos examinandos era limitado, para que as dissecçSes fossem vistas pelos examinadores

e feitas com regularidade.
Hoje porém assim não acontece; estes trabalhos práticos são feitos por muitos

estudantes a um tempo, e na presença de um oppositor, que muitas vezes torna-se bene-
• 

" 
.¦'¦¦¦¦ 

'¦ 
-

volo para com elles.'Si', 
poi», o estudo da anatomia é de summa importância para a medicina e cirur-,

gia, ó que me parece incontestável, creio que nos devemos esmerar por dar a este

importante ramo do ensino medico o maior apreço possível, considerando o exame prá-
tico, sinão mais, ao menos tão útil e por conseguinte tão digno de rigor c vigilância,

quanto o theorico.
Como, porém, o estudo da anatomia é árido e difficil para aquelles que principiam,

será útil circumdal-o de todos os meios capazes de facilitar a animação dos alumnos.

Agora que existe na Faculdade um grande numero de oppositores, bem remunerados

pelo nosso illustrado Governo, será justo distribuil-os pelas cadeiras práticas, de modo que
se torne mais proveitoso o ensino n'esta parte. Assim, é mister abastecer constantemente
a sala de dissecções de cadáveres, removendo quaesquer obstáculos que possam interpôr-se á

sua acquisição. üm dos oppositores' encarregar-se-á especialmente das injecções con-
servadoras, e também de dirigir os alumnos principiantes na árdua e difficil tarefa das dis-.
secções. Outro da conservação de peças de anatomia pathologica. Outros da mesma secção serão
encarregados das preparações das aulas de anatomia topographica e pathologica; e deste
modo, tornando-se o serviço suave para cada um delles, muito ganhará o estudo prático do
alumnos. Desta maneira teremos em breve alumnos amestrados no trabalho das dissecções,
e por conseguinte hábeis práticos para o futuro, e enriquecidos também os nossos Gabi-
netes, que, além das peças de anatomia normal e pathologica, deve conter em seu seio peças
artificiaes demonstrando quasi ao vivo as variedades de moléstias siphiliticas e dartrosas.

Outra necessidade ainda indeclinável se faz sentir entre nós: éa acquisição, já^ãò
digo de uma enfermaria, mas ao menos de uma pequena sala, que possa conter á vontade

quatro ou cinco leitos para mulheres pejadas ou parturientes, a fim de se exerceremos
alumnos nos estudos práticos da importante cadeira de Partos.

O que mais sensível torna esta falta, já por si lamentável, é termos á frente desta
cadeira um professor muito illustrado e eminentemente prático, cuja dedicação e zelo

pelo ensino são geralmente conhecidos.

¦my •

'/yy ./y/y/yy '-:-:,•-
¦¦'*> " '¦ ¦¦"¦/•¦ ¦¦"¦ "<y 'A;y„..'/,.-Vi! ;

V ,'¦ *¦ 
'.''•*¦ '':''.y . £ V. -' '-.

y'y'y y:: y';'y'y.,:yyy'y^y'~7?y'y'.y yy ¦ yy y .= y-yy.

Á

'<' 
y ' '. 

y- -. '
' -

¦¦I,-:... _.____,, .. ,- __.,-....
a- 

¦¦ ¦.-¦¦• yy ¦'/¦,'- :-y 
'

¦¦¦¦¦¦. ¦- .:¦¦¦¦¦ ¦-:¦'¦: y...'¦':¦¦:- .... •. :::¦,. •.;Vv:^v'. -y-y. .-..:.¦-: ... • v-,;...-^,j.-.. .:v,'- '.'•¦•:¦¦.,.,•.-.,
..'-'."'.:' ¦' .¦.'•""';'".¦" ''¦¦.'- :'./¦"¦.-....- ."."y,, :y ¦':.,'...¦¦.-':¦ -'./-¦- ": 

.'¦'.'¦'/¦•^'''•¦y'/-- y/x---,. :r.y/ :. .yy;

•'!.'-'</.'•' "/.'/'' •¦ -.-'.'- •.' ¦/¦¦ '".-A* •'•'¦' '-"¦'{•'¦- 
¦'¦•¦ ¦''¦/'//':¦//'. ' 

. . L'' . v AA,- 7. .-: ¦;"".'. '.., 
; 
''./>/:¦-'¦/¦;.¦/::¦. 

/-y-y

•'.... .-• ,y-ly "¦'»¦¦'¦•:'¦.. ¦/:''¦¦:'¦: ', í
\' ' ' ¦¦¦'"'•'.. ¦-":'.. ¦, '¦¦.'¦¦¦-. 

:'.A,.:'-''V-..y,^:AA':; V, .. ,y y-y-.: y'.'.; y.r.\"^\.- 
',.' 

y ,'¦'¦; v . I.i



' '¦, 
v'

¦ 

#

y 
'/-.y'¦¦:¦¦

¦ 
¦ 

¦

- 13 —

Seguindo assim as idôas dos meus illustres collegas, autores das Memórias anteriores,
direi que convém não desanimar, antes empreguemos todos os meios ao nosso alcance,
para que se realize esse grande desideratum tão útil à humanidade e â sciencia.

As enfermarias de Clinica também necessitam de alguns melhoramentos que o progresso
da sciencia tem ultimamente introduzido na hygiene dos hospitaes, e que sem dúvida
ir-se-ão obtendo á medida que se forem tornando mais lisongeiros os recursos da
Santa Casa.

Como necessidade prática para dirigir-se com mais proveito o ensino da Clinica
cirúrgica, apontarei finalmente a creação de um pequeno amphitheatro ao lado da
enfermaria da Clinica, a fim de serem ahi praticadas as operações de um modo mais
commodo, e mais facilmente observadas por todos os assistentes.

E' inútil observar que a ampliação, que me parece conveniente dar-se ao estudo prático
na secção cirúrgica, é igualmente extensivo ás outras duas secções, principalmente á
accessoria.

Estas idéas que, à primeira vista, pareceriam excêntricas, mas queonãosão attendendo-se
á estreita ligação entre o professorado e os auxiliares acima referidos, originam-se da pouca
experiência e observação que tenho de alguns annos de prática n'esta Faculdade, e me foram
dictadas, não por uma futil pretenção á critica ou censura, mas simpbsmente pelo ardente
desejo de dar maior desenvolvimento aos estudos práticos, que se acham um pouco arre-
fecidos entre nós, para que possamos marchar mais seguros no juizo que houvermos de fazer
sobre o aproveitamento dos alumnos, procedendo com mais severidade.

Não podendo dar conta exacta do desenvolvimento das doutrinas professadas nas differentes
cadeiras sem o concurso dos distinetos collegas, pois o programma poderia ter sido alterado

por falta de tempo ou em razão dos progressos scientificos verificados no correr do anno, diri-

gi-me a todos os professores, pedindo-lhes alguns esclarecimentos a respeito; e eis aqui o

que alguns delles tiveram a bondade de me communicar:

Cadeia*** de PI_y£_ca.

¦

O distineto e illustrado oppositor o Sr. Dr. Ignacio José da Cunha, que regeu esta cadeira
durante todo o anno, teve a bondade de me communicar o seguinte:

« Nomeado pela Congregação desta Faculdade, para reger a cadeira de Physica, adstringi-me
ao programma adopíado pelo illustrado professor da cadeira, o Exm. Sr. Conselheiro Vicente
Ferreira de Magalhães. A theoria de forças brilhantemente desenvolvida pelo digno pro-
fessor, a discriminação da força e da matéria, como dois princípios elementares, distinetos,

primordiaes. — o elemento de força e o princifio material, dos quaes derivam, por sua influ-
encia reciproca, não só as modificações da força primitiva que constituem os diversos
agentes physicos, como os diversos modos de aggregaçãoda matéria que se resolvem nos
três estados em que a physica estuda os corpos: estas noções formuladas, desenvolvidas,
e com reconhecida vantagem applicadas pelo illustrado professor de Physica no ensino de
sua cadeira, tive a satisfacção de as apresentar no curso, procurando tornar patente a
importância de um systema que oíferece a vantagem de dispensar muitas hypotheses parti-
cülares, e a de explicar com simplicidade e clareza, não só os phenomenos luminosos e calori-
ficos, como os electricos, magnéticos e acústicos. .

F. da Bahia. 4.
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. Na exposição das doutrinas segui o Tratado elementar de Physica de (Janot, que, como
compêndio d'aula, serviu-me de texto ás lições oraes do curso: e da ordem alli estabelecida
me não afastei, sinão quando conveniências do methodo, ou outras razões de proveito do
ensino a isso me obrigaram: assim, fazendo o estudo comparado dos líquidos e dos
fluidos aeriformes com o dos sólidos, que já tinham sido estudados, tomando por base
desse estudo a constituição dos corpos, indispensável foi alterar a ordem de exposição do
compêndio; semelhantemente, no intuito de que fosse o curso de Physica tão prático,
quanto coubesse em minhas forças e nos recursos do Gabinete da Faculdade, para aproveitar
os apparelhose instrumentos de acústica, que tinham chegado, mas que não haviam sido
alli ainda recolhidos, transferi o estudo da acústica para depois do estudo da óptica, entrando
logo, terminado o dos fluidos aeriformes, no do calorico, o que me não pareceu arbitrário,
attentas as muitas relações que ligam estas duas partes da Physica.

7 O estudo pois foi feito na seguinte ordem: preliminares de Physica, propriedades geraes
da matéria e dos corpos; forças, equilíbrio, movimento; estudo dos sólidos, dos líquidos, dos
fluidos aeriformes; calorico, óptica, acústica, magnetismo terrestre e electricidade.

(( Dadas as noções geraes da Physica, estudadas as propriedades geraes da matéria e dos
corpos, passei a tratar das forças, do equilíbrio, e do movimento, fazendo que ao desenvolvi-
mento das fórmulas algebricas, que julguei indispensáveis, correspondesse a representação
graphica e a verificação experimental: assim, tratando, por ex.,das leis do movimento
uniformemente variado, e de suas applicações, procurei pela representação graphica dessas
leis, facilitar a intelligencia dellas, fazendo depois applicaçao das fórmulas, com o que se
tornavam assim mais accessiveis; por ultimo procedi á verificação experimental dessas.

« O estudo dos sólidos, dos líquidos e dos gazes foi acompanhado de todas as experiências,
para as quaes tivemos appareihos em condições de servirem; de modo queaquelles que se
achavam nestas condições foram apresentados, descriptos, e feitas as demonstrações conve-
nientes aos mesmos.

« Da parte da Physica, que se oecupa do calor, estudou-se quanto em si e em suas relações
interessa aos estudos médicos e pharmaceuticos do curso compatíveis com as necessidades
mais immediatas do primeiro e segundo annos respectivos, omittindo desse estudo a parte
que entende com applicações extranhas ao assumpto referido, e também o desenvolvimento
de fórmulas mais complicadas, para o qual não se acham, em geral, preparados os alumnos
do curso medico, que estudam noções de algebea até ás equações do 2.° grau exclusiva-
mente, e ainda menos os do curso pharmaceutico, que desse ramo das mathematicas puras
nem-umas noções levam para o curso acadêmico. <

«0 estudo da óptica foi feito em todas as suas partes e promenores, de harmonia com o
programma de um curso de Physica elementar, deixando apenas de tratar de algumas
questões de interferência, da photographia e bem assim da descripção de alguns instru-
mentos de óptica, uns por não terem relação com estudos médicos, outros por somente
serem bem comprehendidos pelos alumnos, quando estudados com elles á vista.

« Na parte experimental lutei com a grande desvantagem da falta de local apropriado, re-
correndo muitas vezes á luz artificial em muitas experiências que devem ser feitas mediante
a luz solar ; procurei comtudo remediar essa desvantagem do melhor modo que me foi pos*
sivel. Certamente, na mudança do local do Gabinete e da aula de Physica se ha de prover a
esta necessidade. Convém quanto antes solicitar-se do Governo Imperial a obtenção de um
heliostato, apparelho de que entre outros muitos não deve prescindir o Gabinete de Physica.
No desejo de que fosse o estudo tão prático quanto era possível, utilizei-me não só dos appa-
relhos e instrumentos existentes no Gabinete, entre outros do espectroscopio horizontal, com'o 

qual fiz o estudo experimental da analyse espectral, como de outros que consegui para a
occasião, devendo mencionar, agradecido, o favor com que o Sr. Dr. Eutychio Soledade póz

.«
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á minha disposição um saccharimctro de Soleil, que muito me auxiliou na parte respectiva
do estudo da óptica.

t Com o expediente de transferir o estudo da acústica, pude utilizar-me dos apparelhos
recentemente chegados, deixando de servir ás experiências a roda de Savart, por haver che-
gado com a roda grande fracturada, os apparelhos de Lissajous e de Koenig, o primeiro por
se achar desconcertado, o segundo por não haver gaz encanado no edifício da Faculdade,
sendo também uma necessidade, que deve ser provida, a de combustores de gaz, não só para
este como para os Gabinetes de Chimica e de Pharmacia; em compensação foram de muito
auxilio á parte experimental o apparelho de tubos de orgãò, o sonómetro, a sereia, o pho-
nautographo de Scott, que nos trabalhos práticos da aula produziram resultados satisr
factorios.

« Feito o estudo do magnetismo terrestre, para o qual sódispuzemos, porque é a que possúe
o Gabinete, de uma pequena bússola, de algumas barras magnetizadas, e de pouco mais que
isto, passei ao estudo da electricidade, que não pôde ser levado ao fim, por me haver faltado
tempo para umas três ou quatro lições talvez, tendo infelizmente coincidido, esse anno, com
os dias da aula de Physica quasi todos os dias feriados e santificados do anno lectivo.

t Apezar disto estudou-se theorica e praticamente toda a electricidade estática, toda a ele-
ctricidade dynamica, até á parte relativa ás pilhas, aos seus effeitos mecânicos, caloriíicos,
luminosos, chimicos, e alguns physiologicos, servindo-menestas experiências jade uma pilha
de Wollaston do Gabinete de Chimica mineral, jade elementos de Bunsen, que possúe em
numero suficiente o Gabinete de Physica, depois de ter feito o estudo prático comparativo
de uma e outra dessas pilhas com o intento de melhor ser apreciada a correspondência dos
respectivos pólos, bem como melhor comprehendida a sua theoria. Foram igualmente es-
tudados os effeitos magnéticos das correntes; e bem assim o que o tempo permittiu da ele-
ctricidade propriamente de inducção, servindo-me, nas experiências relativas a este ultimo
ramo, de um carretei de inducção de Ruhmkorff e de.uma collecção de tubos de Geissler,
único apparelho que por ora possúe o Gabinete em estado de servir.

f Explicando os phenomenos eleclricos, principalmente estáticos, servindo-me da hypothese
dos dois fluidos, recorri comparativamente á theoria que os explica por um só fluido, pro-
vando quanto a experiência lhe é favorável com provas práticas ao meu ver concludentes.

«¦ Terminando esta noticia a que o dever me obrigou, agradeço ao meu illustrado mestre o
Sr. Conselheiro Vicente Ferreira de Maga.lhães haver-me, como Director da Faculdade, posto
á disposição quanto houve de misterJara ser o curso o mais prático possível; bem assim ao
respectivo conservador e ao incahsaWl servente do Gabinete, que se prestaram a todos os
meus reclamos em bem do ensino. »

1.V

*

¦

Cadeira de Chimica mineral.

O illustrado e talentoso professor desta cadeira o Sr. Dr. Francisco Rodrigues da Silva,
que tanto se esmera no ensino theorico e prático de seu curso, referiu-me o seguinte:

« Quçr V. S. que eu lhe dê novas de como andou o curso de Chimica mineral que regi na
Faculdade no anno lectivo próximo passado. gp-

« Si não fora o muito que merece-me V. S. e o empenho que sei tem tomado pelo adian-
tamento de nossos estudos, recusárà-me a essa exigência, porque, afora outras razões, quer-
me parecer que não é o professor o mais competente e legitimo juiz para aquilatar do desem-
penho de seus próprios deveres.

« De outro lado, si as visitas ás aulas, recommendadas no § 11 art. 36 do Decreto n.° 1387
de 28 de abril de 1854, não houvessem já cahido em desuso, ahi, nessa fonte de informações
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officiaes, teria V. S. o que ora oficiosamente pede-me, vendo-me eu desfarte dispensado de
dar-lhe esta singela resposta, verdadeiro rogar commum na vida do funccionario publico:
Procurei cumprir o meu dever; si o consegui, que lh'o digani outros, eu não.

t Ouça entretanto V. S.
•• ¦ at Mal preparados, como, geralmente, entra^ os alumnos em nossa Faculdade, já pela ni-
mia condescendência dos que aqui nol-os apresentam, já pelo pouco que delles exige a lei, fui
forçado, por isso, a expôr-lhes, como em annos transactos, em uma synthese geral os factos e
leis de ordem physica, absolutamente indispensáveis á intelligencia do phenomenoçhimico."t Feito isto, entrei resolutamente nos senhorios da Chimica, detendo-me nas generalidades
desta sciencia, talvez mais do que a outros parecesse necessário, sem embrenhar-me comtu-
do em altas philosophias, que não sei ao que vem a quem começa o estudo de uma sciencia,
que mais se quer cimentada em factos, do que adejando em vôos arrojados pelo mundo phan-
taslicodas idealidades.

« Aceitando a grande divisão dos corpos simples em metaes e metalloides, subdivididos
uns e outros em famílias naturaes, estudei-os, com os seus compostos, na ordem de sua filia-
ção e na razão da importância que oíTerecem ás necessidades dá sciencia em geral, e da prática
medica em particular.

« Escusado é dizer que alguns foram objecto de estudo mais detido, mais aprofundado.
« Em minhas prelecções, procurei achegar-me ás idéas da escola unitária, sem esquecer

de todo as tradições da escola dualista, que por largos annos ainda terá entrada condigna no
. ensino oficial.

« Procurei, sempre que me foi possível (e não foram poucas vezes), calar no espirito e
memória de meus ouvintes, por exercícios e demonstrações práticas, a noção theorica que lhes
ia inculeando, e si não fora nisto tão desajudado, muito teria conseguido.

« Não estou comtudo descontente por este lado, e espero ver satisfeitos os meus anhelos
no dia em que os Srs. Oppositores, encarregados de preparar as lições práticas, quizere.m com-
vencer-se de que, si queima o fogo das fornalhas dos laboratórios, jorra também dalli muita
luz, que ennobrecee glorifica uma vida inteira de dedicação e sacrifício.

« Quanto ao curso de Chimica orgânica, que regi também a começar do 1,° de agosto, con-
^ tinuei do ponto em que o achei, e dando-lhe a feição que me pareceu mais consentanea com

oatrazoemque m'o entregaram, esforcei-me por completar o prográmma do nosso digno
collega, cathedratico desta matéria, que, si entre nós estivesse, desenvolvel-o-ia, como cos-
tuma, com o talento, proficiênciae illustração que o caracterizam.»

Cadeira de ÂsaatossaS» tíescslptiva.

¦#
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O iilustrado e hábil professor desta cadeira, o Sr. Barão de Itapoan, teve a bondade de me
dar as seguintes informações a respeito de seu curso: '

Vk « Adoptei para compêndio a obra de Fort.
«Dividi o estudo da Anatomia descriptiva em quatro grupos: no i/ou de locomoção, en*

sinei a osteoiogia, arthrologia e myologia; no 2.° ou de nutrição, ensinei os apparelhos diges-
tivo, ourinario,respiratori(^irculatorio, sendo os três primeiros apparelhos objecto da°es-
planchnologia, e o ultimo da angiologia; no 3.° ou de reproducção, ensinei os apparelhos ge-¦nitaes, 

que fazem também parte da esplanchnologia; no 4.° e ultimo grupo ou de sensação,
ensinei os apparelhos dos sentidos, objecto da esthesiologia, o eixo cérebro-espinhal e nervos
sob a denominação de nevrologia. Do exposto se vê que fiz, como nos annos antecedentes,
curso completo, theorica e praticamente, accrescendo também observar que fiz os meus atam*
nos se appliearem ao trabalho das dissecções.»
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Cadeira de Anatomia geral e pathologiea.
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;; 0 distincto professor desta cadeira o Sr. Conselheiro Elias José Pòdroza; que se dedica com
muito zelo e assiduidade ao ensino de seu curso, transmittiu-me a seguinte nota sobre suas
lições: v

i O programma do ensino de minha cadeira no anno lectivo que expirou, procurei
cumprir do modo seguinte:—-Feita em resumo a historia da Anatomia geral, e apontadas as
divisões de que tem sido ella objecto, tratei do estudo das partes elementares do organismo,
seus modos de evolução, suas transformações, actos physiologicos, alterações pathologicas.
Passei d'ahi ao estudo dos tecidos e humores, ao dos systemas anatômicos, apparelhos e
órgãos, seguindo sempre a marcha encetada para com as pirtes elementares, isto é, fazendo
succeder ao estudo do estado physiologico o do estado pathologico, o qual em ultima analyse
refere-se aos elementos anatômicos. Deixou de haver exercicio pratico em razão da falta de
meios de que a Faculdade ha muito tempo seresente, não se tendo então recebido os insiro-
mentos mandados vir da Europa pelo Governo Imperial, cuja acquisição, sendo, como é de es-
perar, satisfeita, receioyindà que seja bem aproveitada, em vista da medida, tomada pela
Directoria por Aviso de um dos Ministros transados,' de nomear um só preparador para as
aulas de Anatomia descriptiva e topographica e para a de Anatomia geral, quando um só
oppositor, por mais hábil e expedito que seja, terá de despender grande parte do tempo no
preparo das peças de Anatomia gerai, algumas das quaes não ficarão em menos de três ou qna-
tro dias (algumas muito -mais dias carecerão) capazes de serem submettidas á observação
microscópica.' 

t Uma outra observação tomo a liberdade de sujeitar ao seu elevado critério :é que me
parece curto o espaço de um só anno lectivo para o estudo da Anatomia geral e pathologica, o
qual ainda mais detida e profundamente deve ser feito, visto como o estudo da histologia não
serve hoje somente para adestrar os alumnos no conhecimento das peças anatomò-patholo-
gicas, mas os deve.dispor para innumeras questões do domínio da Physiologia è cias Patlioío-

gias interna è externa, ?_ * '

Cadeira de Pathologia externa.
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O1 dou to professor desta cadeira o Sr. Conselheiro Manoel Ladisláu Aranha Dantas, que*.;
muito merece pela sua dedicação ao magistério, informou-me do seu curso o seguinte: ^

« Dando conta do que Y. S. de mim exige quanto á cadeira de Pathologia externa, cabe-me;
declarar que, comquanto por circumstancias independentes de minha vontade não tenha,

podido concluir o trabalho já algum tanto adiantado de uma nova edição do meu opusculo h
Pathologia externa, refundido e ampliado, comtudo na explanação das doutrinas, conforme -'

o programma approvado pela Faculdade, não deixo de expor aos alumnos o que ha de novis-
simo na sciencia. &

«Não havendo no curso nada que mereça qualificar-se de notável, omittirei particulanzar .

os pontos discutidos é explicados, poisque o digno e illustrado historiador sabe quanto o

minimo dos professores desta Faculdade se esforça, apezar de sua fraqueza, por melhorar o ;
ensino de sua cadeira, e esmera-se no cumprimento de seus devores. <r, ^sj '

:.*¦;¦ ¦-'7< " 
.

&fc a

¦'•¦-' -

F. da Bahia. 5
aftí

n

: ¦ .. '¦'? .'''¦-. .'.-,;. i'"-1-/'-

.'¦ '¦¦ 

'' ' '. 

¦

' 

"¦''

xayv<" ¦¦ '•,v;^,;'-

,;;..;;;, ¦ 
^'Y^voY^YYvj

v 
¦

' * 
Y ,' ': .„W'-"

¦"•íy; ¦'¦•¦ 'VY- <-!.V':'¦¦' . .:¦ í

j 
'V.

7. :,'\V: .:¦. ¦•¦'!•:¦
-:.:..7:7

jafô?Sfc:a:-;..Y.,,,;... " '- 7>^,,-7<~. ......"YIY,,
?-...; V>. .j.WiúV-.íY-.í...:;.... ililHlillllll ill1 llll i»i ilil



'¦ 'd-Í'id-~ ¦:..':.;'• -.. -",;-.j:X ','¦¦'.,."'.• .'l''.i::,v'.,•¦.':':.'rj. -y.y;!•¦'•¦

$* V*

____tfe

'::-.,%. 
¦.'¦.'¦ ; » ¦-• 

'•.'¦' 
j

I ¦¦' . " ¦ '¦¦'¦ ' 
, -;. . 

' ¦•
:, '"'¦¦ " :yi. '

}yy'
18-

m

¦¦¦¦' ' -.' • ' y

y':..'vyyí',v-y.. -

Cadeira de Partos

0 illustrado e hábil professor desta cadeira comtoda a affabilidade communicou-meo se-
guinte acercado seu curso :

: « 0 curso cie Partos foi feito de conformidade com o programma àpprovado pela Faculdade,
continuando a servir de compêndio a obra de Cazeaux da ultima, edição para partos e moles-
tias de mulheres pejadas, e a de Bouchut para moléstias de meninos. É,comquanto sejam estes
os compêndios adoptados, comparo as suas doutrinas com as de outros modernos autores, apre-
sento observações que me são próprias, deixando aos meus ouvintes a liberdade de pensamento,
e por esta fôrma deduzo as conseqüências, que no andar progressivo da sciencia parecem mais
racionaes. v- .'¦/ V- ¦¦¦¦¦

«Animado pelo mais ardente desejo, e sem ter arrefecido ainda na carreira do ènsirio,
empenho todo o esforço de que disponho para que os estudantes se habilitem na arte de par-
tejar; , mas apezar do meu empenh^. confesso que apenas elles adquirem conhecimentos'theòricds 

por nos faltar ainda o ensino pratico, falta sentida, e contra a qual têm reclamado
quasi todos, sinâo todos os líist oriadores de ambas as Faculdades de Medicina do Império.
Entretanto tenho fé que um dia virá, em que semelhante falta désapparécerá, dotândo-nos o
Governo Imperial ao menos com uma pequena sala, onde sejam recebidas as parturientes.»

Cadeira de Medicina legal.

O dístineto e talentoso professor desta cadeira com summa bondade trânsmittiu-me sobre
suas lições a seguinte nota:

«.. Eis o programma que tenho quasi sempre seguido e continuarei ainda a seguir :
y «: Falto, como posso, das vantagens que a sociedade tem colhido e continuará a colher da
Medicina legal, de sua nobre missão diante dos tribunaes civis e criminaes e da utilidade
que presta á administração. Occupo-me dos corpos dedelicto, das exhumações, dos relatórios
e exames medico-legaes em relação aos preceitos da sciencia, ao formulário dos processoscrimes e ás leis do paiz.

• Sãoobjectos, que procuro sempre desenvolver com methodo, o defloramento, a gravidez,o aborto, o parto, o infanticidio e as asphyxias em suas espécies.
« Merece-me sempre muito cuidado e estudo o capitulo sobre os ferimentos, que eu estudosempre de modo a responder ,aos diflerentes quesitos do. formulário dos processos crimese dos tribunais. Cada quesito do formulário é thema para uma e muitas lições.«Sempre que tenho tido preparador, tenho dado lições praticas sobre topologia, enverie^nandopara isso muitos aniniaes, que têm sido fornecidos pelo Sr. Dr. Director á minha reoui-sição. '• ^ \;-
«Em 1871 e 1872 logrei fazer esse estudo quasi completo sobre os envenenamentos por sob-stancias mineraese orgânicas.
«Em 1873 (no anno passado) não tive preparador: pelo que não foi esse estudo feito comonos annos anteriores. Peço ao meu illustre collega que em sua Memória histórica mostre a estadouta Faculdade que não devem ser preparadores os oppositores, mas outros que sejam da es-colha do professor respectivo, üm professor cathedratico não pôde obrigar o oppositor acumprir seus deveres, e quando queira conseguil-o, se expõe a inimizades com elles sem pro-'verto algum para o ensino.
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.- ¦« Além .esses objectos importantes o humilde professor de Medicina legaltem sempre seooenpad» de trabalhos práticos judiciàes, áàalysándo^ substancias, ení adiantado estado de de-composição, e portanto tendo oceasião de dar relatórios e parecerés sobre trabalhos e analvsespraticas Os estudantes entendem que no fim de sua carreira escolar se devem oceunar de Lferencia de suas tbeses com algum descuido desta sciencia.» rn^c-
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Cadeira de Pharmacia

0 distineto professor desta cadeira o Sr. Dr, Rozendo Aprigio Pereira Guimarãesdignou-se transmittir-me a seguinte nota a respeito de seu curso-« Ao pedido, que me fez V. S., de informações ou noitica acerca do ensino relativo ácadeira de Pharmacia em que professo, respondo, transcrevendo o que já disse delle quera respeito da parte theorica ensinada na mesma cadeira, quer da parte pratica reahz dna Officina, na Memória histórica do anne de 1872, que escrevi, apresentei e foi uhariim2

publÍcada SregaÇã° 
emiUarÇ0 d0 anno Proxi^ P^ado, masque nãoM

. «Nada mais acrescentarei siuão que o Exm. Sr. Conselheiro Ministro do'impérioDr João Alfredo Corrêa de Oliveira, a quem a Faculdade deve manifestar-se assás agradecida
pelo muito que por ella se tem interessado, subministrando os recursos de que precisavaenriquecendo todos os Gabinetes de machinas, instrumentos, modelos, utensílios, etc mo-priosparao bom ensino pratico, também se dignou mandar fornecer á Officina tudo quantofoi pedido para os exercicios delia, e fora para desejar que o mesmo Exm. Sr., único ministro
que, de mais de vinte annos para cá, tomou interesse pelo ensino nas Faculdades, que todosos seus antecessores deixaram no mais triste e desassistido abandono, tomando em conside-ração o que exponho acercado funecionamento da mesma Officina, se dignasse de dar-lhenovo regulamento, a ella que muito mal continuará com o antigo e defeituoso por que s|rege, pois só assim se poderão esperar bons resultados.

« Eis o que escrevi na Memória histórica e agora repito:
«« A respeito da cadeira, em que deshabilitado ensino, direi o seguinte :-Não ha im-

portantes doutrinas para crear e desenvolver em uma cadeira de Pharmacia; na Pharmacia,como e sabido, tudo. reduz-se a terras queimadas, plantas seccas, flores murchas, gráes,espátulas, pílulas, unguentos, e cousas assim; sem embargo esforço-me, ainda que bemcustosamente, por dar-lhe algum realce, a fim de que não a repudiem por desventurada.«* No começo procuro desarraigar do animo dos meus discípulos a enraizada idéa de
que a Pharmacia é uma arte mecânica, que deslustra os que a professam, quando, pelocontrario, é uma sciencia que exige muitos conhecimentos em todos os ramos de scienciasnaluraes, como os da Physica, da Chimica, da Botânica, etc., por meio dos quaes ella
prepara e aperfeiçoa os instrumentos da cura das moléstias, sem os quaes não pôde existira sciencia de curar.

«« Passo depoisa indicar-lhes as origens das substancias que servem no emprego medico,
eas operações usadas para extrahir dellas os medicamentos, purifical-os, conserval-os, etc'Esclareço-os acerca da colheita das plantas, da acção que sobre ellas podem ter a idade;a cultura, ò terreno, a estação, etc, tudo em relação ao nosso paiz. Nunca me valho deexemplos tirados dos alheios. Fallo da prescripção dos medicamentos, do modo de ae^ãodelles, dos seus effeitos, das suas doses, da sua administração, das formas que podem receber,

* da maneira emfim de inscrever a fórmula,Aião me esquecendo dos differentes methodoste apphcação, oceasião em que chamo a attenção dos alumnos aconselhando-lhes toda a pru-
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dencia no melhodo, hoje muito em voga e perigoso, das injecfoes hypoder micas, quando não o

dirige mão prática e mestra, 4; .-; ; -,' '" 
lt' 

««¦ Finda esta parte, entro nas preparações em particular, occupando-me de todas ellas sem

excepção, ei como o curso permitte, entremeio nas lições o estudo da Chimica analytica

das substancias curativas, ensinando os meios de reconhecer sua pureza, ou soph.sUcaçao.

Accidentalmente discorro sobre o emprego de algumas drogas de que hoje em dia os chi-

micos fazem, não uso, mas grande abuso, como sejam as preparações arsenicaes, mercuriaes,

ioiürmiase o demasiadamente abusado-sulphato de qwinirn! •• _
«« Muito em particular para este chamo a attenção, e recommendo toda a prudência

da parte dos meus discípulos. Não obrigo-os a aceitarem minha doutrina das doses mo-

deradas, contraria á da maioria dos meus coilegas; não o poderia mesmo, embora o dese-

jasse-porém reforço, quanto posso, os motivos que me levam a professal-a, e a nao re-

Éi<mal-a tão cedo. Não os induzo a proscreverem do uso clinico o sulpliato âe qumna, nao;

sei que é um remédio heróico muitas vezes, prudentemente administrado; mas não posso

concordar com essas doses exageradas, enormes, com que hoje, desculpem-me o termo,

§e atafulham os pobres enfermos! >
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.« Resta-me para concluir a noticia ácêrca da cadeira de Pharmacia manifestar uma

idéa, que, me pare:e, pôde ser aceita.
c< Conveniências do ensino, de ordens diversas, estão, ha muito, pedindo a separação do

estudo da Medicina do da Pharmacia, e a creação de uma Escola para esta com os seus

respectivos professores. E' agora oceasião de dizer que o edifício—Trem dos Afflictos—,

que vai ficar desoecupado com a mudança do Hospital militar, offereceria uma boa op-

portunidade para isso. Este edifício, encravado de um lado no jardim denominado—Pas-

mo. publico-, tem além desta vantagem para os alumnos no estudo' da botânica, suíficientes

salões térreos para laboratórios de chimica, de pharmacia, herbários, etc. Com uma pe-
jqueiía despeza para construcção de uma ou duas salas sobre o andar térreo, o edifício

tornar-se-ia uma excellente casa para as accommodações dessa Escola, cujo pessoal de

magistério se comporia de um Professor de Chimica mineral, um de Chimica orgânica,

um de Botânica e Geologia, um de Physica, um de Pharmacia galenica e Toxicoiogia,

um de Historia natural dos medicamentos, e um Director, que deveria ser ou um Phar-

maceulico de reconhecidas habilitações, ou Doutor em Medicina. Completaria a Escola
o seguinte pessoal de empregados subalternos: um Bedel, dois Conservadores, e dois Aju-

dantes, todos estes prestando-se aos serviços do estabelecimento.
t« A cadeira de Pharmacia existente actualmente na Faculdade passaria a ser de Phar-

macoloffia, etc......• .....,«?........••.« .......,.,,............•...«••»
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#'« OFFICINÀ DE PHARMACIA.
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m AOffijGina de Pharmacia não preenche os fins para os quaes foi creada; o defeituoso
das instruções que a regem é o motivo disso. Freqüentam esta aula pratica os alumnos
de Pharmacia do l.°,2.° e 3.° annos, e ainda os de Medicina do 6.°, que pela lei lá vão
duas úzes por semana. Relativamente aos estudantes de Pharmacia dá-se p defeito de

praticarem moços que estão inteiramente hospedes em theoria, porque nem os do l.9
anno, nW os do 2.° freqüentam a aula. theorica, e somente os do 3.°, que nem assim levam
habilitações, pois que a aula pratica não pôde acompanhar a theorica; conviria,para seriar
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X) vicio, que todos os estudantes de Pharmacia, ou pelo menos os do 2.° anno, freqüentassem
a aula theorica, porque então estes, quando no 3.°, já levariam para a pratica os conhe*
cimentes theoricos precisos.

««Em relação aos estudantes do 6.° anno, achava melhor que fossem disptnsados delia,
ou obrigados a frequental-a todos os dias: as duas vezes por semana cifram-se em com-
parecerem até ao momento de marcar o bedel o ponto, e lá se vão escapando furtivamente.
Praticar nem-um quer; reputam-se rebaixados da sua categoria de doutores,--batendo em
um gral massa para fazer pílulas! -*

«« Outro vicio, e talvez o maior, está no próprio trabalho; as instrucções mandam que
os preparados sejam remettidos para o Hospital da Santa Casa, para serem empregados
nas clinicas da Faculdade; mas, quando no primeiro anno do trabalho se cumpriu o man-
dato da lei, a Santa Casa não aceitou-os, não só porque não tinha botica interna, como
disse, como porque não se harmonizavam com o receituario da casa, e finalmente porque
eram tão ridículas as quantidades, que não valia a pena de serem recebidas.

«« O custeio da Oíficina orça, termo médio, por seiscentos mil réis (600#000) em cada
anno lectivo; ora, o que se pôde comprar com 60O$0GO, estando as drogas por preço alto,
e em segunda mão ? Daqui segue-se que se fazem na aula pratica, todos os dias, miniaturas de
preparações pharmaceuticas, que não animam os alumnos e desgostam ao professor Director
da Oíficina, que se acanha de mandal-as fazer e se ve em apuros para completar duas
horas de trabalho pratico.

«« Para remover este defeito, eu proporia que na Oíficina pharmaceutica se fizessem pre-
parados em grande, que fossem remettidos para os Hospilaes militares de Mirinha e Guerra,
pelo menos os chamados ofíicinaes, como tinturas, vinhos, pomadas, unguentos, em-
plastros, etc. Deste modo os alumnos teriam mais gosto para o trabalho, e a Fazenda pu-
blica lucraria, pois que todos os annos são atiradas no páteo as preparações do anno
anterior, quer por estarem deterioradas, quer por falta de vasos. No espaço de 10 aiinos*
creio, em que trabalha a Oíficina têm sido lançados fora para mais de oito contos de réis!

«« Adoptada a idéa, a Faculdade mandaria vir da Europa, muito mais em conta, a ma-
N .teria prima, com economia para os cofres públicos, para o trabalho, no qual os estudantes

se aperfeiçoariam; no caso contrario, a ter de continuar, como tem ido até aqui, será*
melhor acabar com a Oíficina e exigir dos alumnos a pratica das boticas. »
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Cadeira de Hygiene e Historia da Medicina.

O distineto e talentoso professor desta cadeira com aquella urbanidade e condescendência
próprias informou do seu curso o seguinte:

«O curso de Hygiene e Historia da Medicina, a meu cargo, bem que fosse completo na

parte propriamente hygienica, não o foi na parte relativa á Historia da Medicina, sobre a qual
não pude leccionar sinão de passagem e por digressão, attenta a extensão daquella matéria, que
lhe antecede, e das interrupções havidas por causa dos trabalhos de concursos.

«. Si acaso nas prelecções sobre a Historiada Medicina tivesse de fazer somente a simples
narrativa dos suecessos e dar leve noticia dos descobrimentos, sem ordem chronologica, po*
deria reservar os moribundos dias do curso para essa exposição; mas que vantagens auferiam
os estudantes desse estudo tão superficial, ligeiro e incompleto, sem o exame das doutrinas
que vogaram nas differentes épocas, e sem o juizo critico e philosophico dos princípios do-
minantes?

F. pà Bahia. 6
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« Entretanto reconheço que esse estudo illustra o estudante e amplia-se por tal modo no

campo das sciencias philosophicas, que me pareceria talvez mais útil, si isso me fosse per-
mittido, começar por elle o curso até ao meiado do anno lectivo, e dahi por diante occupar-me

da Hygiene Emente na parte em que este importante ramo das sciencias médicas torna-se

positivo e pratico, circumscrevendo assim o curso na hygiene therapeutica e na hygiene

climatologica.
t A primeira, compreendendo a bromatologia e a dieta, podendo auxiliar-se da observação

dos effeitos do regimen alimentar narenfermarias, observando as modificações que deste re-

saltam durante a enfermidade, e ao mesmo tempo sugeitando á analyse no laboratório alguns

alimentos, sobre cuja constituição as chimicas, mineral e orgânica, já têm levantado aponta
do espesso véu da ignorância da antigüidade, ensinará o modo como as moléstias se resolvem
sob a influencia da alimentação, um dos mais poderosos agentes da cura. A segunda, abran

gendo os climas geraes e parciaes, as condições climatericas das estações, as causas do dês-
envolvimento dos productos da decomposição animal e vegetal, os modificadores almos-

phericos (physicos e chimicos) e finalmente tudo que fôr concernente ao regimen sanitário,
facilitará o estudo das epidemias, mormente ajudado da observação dos phenomenos exóticos
da temperatura, da pressão atmospherica, e do estado hygrometrico, electrico eozonome-
tricô do ar, mediante os instrumentos modernos com os quaes e com o pessoal apropriado se
deveria organizar um observatório, onde o hábil oppositor encarregado das tábuas meteoro-

lógicas poderia trabalhar mais regularmente, e dar-seaos estudantes do 6.° anno um plano de
estudos mais extenso, com proveito da Clinica medica e da Hygiene, que muito necessitam
das luzes dessas observações.

« Peço encarecidamente ao collega, que no importante trabalho que tem entre mãos, aju-
de-me a pugnar pela creaçao de um observatório na nossa Faculdade, a fim de que funccione
no ponto mais elevado do ediíbio, ultimamente ampliado e enriquecido de notáveis gabi-
netes, que, em breve tempo, hão de equiparar a nossa Faculdade ás mais adiantadas, e desafiar
o gosto aos estudantes, que com facilidade podem adquirir muitos conhecimentos pela obser-
•ração dos instrumentos, das excellentes peças pathologicas, dos bons apparelhos e tantos outros
meios práticos que possuímos para gloria de nossa Faculdade. »

Cadeira de Cliniea externa.

Como professor desta cadeira segui o programma approvado pela Congregação. Dividi o
estudo clinico em duas partes:

Na primeira, ensinava os alumnos na cabeceira dos doentes a interrogal-os e examinal-os,
a fim de poderem bem estabelecer o diagnostico, prognostico e tratamento das moléstias,
pondo para isto em pratica os melhores methodos, e os diversos meios de exploração acon-
selhados hoje pela sciencia; nas visitas subsequentes mostrava aos alumnos as modificações
que se iam dando na marcha da moléstia, e, apreciando o valor dos symptomas, justificava o
tratamento empregado e expunha o juizo final a respeito de seu resultado.

A segunda parte era preenchida por lições oraes feitas no amphitheatro, duas vezes por
semana, tomando por assumpto ura doente cuja observação estivesse completa, e: então fazia
as reflexões que a ulinha leitura e pouca pratica me suggeriam, soccorrendo-me muitas vezes
da experiência e observação dos nossos mestres da sciencia.

Achando-me, porém, doente no decurso do anno, foi esta cadeira leccionada pelo digno
oppositor o Sr. Dr. Domingos Carlos da Silva, que continuou o programma seguido por mim,
e com suas luzes procurou desenvolver o mais possível o aproveitamento dos alumnos, já na»
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explicações feitas á cabeceira dos doentes, já nas operações que era mister fazer para seu Ira
tamento, como tudo claramente vereis da estatistica annexa a este trabalho.

&

w>

Quanto ás outras cadeiras, estou informado de que os respectivos professores esforçaram-se
o mais possível em suas lições, dando-lhes o maior desenvolvimento, a par dos progressos da
sciencia e de accôrdo com os programmas âpprovados pela Congregação.

Não houve este anno cursos particulares. "
A Bibliotheca, comquanto recebesse este anno muitas obras, ainda necessita de outras im-

portantes e indispensáveis ao aproveitamento do ensino dos alumnos, e á illustração dos
professores; também seria muito útil que a acquisição dos jornaes de medicina fosse feita
mensalmente, afim de que nos instruíssemos mais opportunamente ácêrca das experiências
e factos oceorridos nos hospitaes da Europa.

M

.... Aqui termino o meu trabalho, pedindo-vos desculpa das imperfeições que elle contém, e
de ter abusado por tanto tempo da vossa bondade.

Bahia, 2 de março de 1874.

Da. José Apfonso de Moura.
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Lida e unanimemente approvada na sessão da Congregaçã o de 2 de março de 1872.
Cincinnato Pinto da Silva.
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Mappa do movimento da clinica cirúrgica no anno lecttvo
de 1873,
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1873' ENTRARAM. SAIHRAM. FALLECER4M._.
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MOLÉSTIAS TKATAUSEKTQ.

Abscessos ossiíluenles devidos a cárie..,
Adenites suppuradas
Anlhrazes simples
Aneurisma falso consecutivo da radial..
Blennorrhagias
Bubões endurecidos.
Cataractas nucleares dos dois lados......
Cancros mollcs
Cancros duros ...,,
Contusões ,
Cystite chronica
Contusão do globo ocular e palpebras.....
Carcinoma do penis •••••-.
Carcinoma do pé
Encephaloide da região peitoral anterior,
Encephaloide do globo ocular
Estaphyloma cicatricial
Estreitaniento complicado do recto
Engorgilamento do bôíbo
Feridas contusas. ,...
Feridas por instrumento cortante
Feridas por arma de fogo
Ferida? por esmagamento
Fracturas.
Fistulas do ânus
Fislulas Callosas nas regiões glúleas
Fistulas ourinarias perineo-serolaes

¦

Gangrena espontânea
Hypertrophia do corpo tliyroide,
Irite parenchymatosa.
Kysto dermoide
Keralite phlyctenular
Ly mphadenoma
Lipoma......
l.upus siphilhico do pharynge....

F. da Bahia. 7

Evacuações (troearle de pienlafois) e tônicos,
Incisão e emollientes.
Idem idem. '#
Ligadura da humcral no terço inferior.
Balsamicos e injecções adstringentes.
Preparações ioduradas.
Extracção pelo processo da incisão linear combinada;
Caulerização e excitantes.
Preparações mercuriaes.
Resolutivos. .
Sedativos e injecções emollientes,,
Applicações frias e sanguesugas.
Ablação completa.
Amputação da perna (terço superior),
Extirpação pelo galvano-caustico tbermico.
Extirpação.
Preparações mercuriaes.
Rectotomia externa de Panas,
Iodürados e resolutivos.
Resolutivos.
Sutura e depois emollientes.
Antiplilogisticos e operação.
Applicaçpes hydrotlierapicas e amputação*
Reducção e apparelhos.
Incisão.
Desbridamento e injecções iodadas.
ürethrolomia interna e cauterização com o galvano^

.cáustico chi mico.
Antisepticos e preparações opiadas.
Bromureto de potássio; emissões sang.; resolutivos
Applicações mercuriaes e alropina.
Extirpação.
Tônicos, e pomada de precipitado amarello.
Iodürados; resolutivos externamente.
Extirpação.
Preparações ioduradas.
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Leueoma adherente duplo.................•>& • •¦ .*'¦ •
Myxo-sarcoma com metaplasia cancerosa......
Oscheite com focos múltiplos
Orchite traumática.
Periòstoses plásticas. ...
JrbOl íaSlS................ .........................

Pyronichia maligna ....
Queimaduras do 3.°grau.. *..,
Retinite albuminurica.....
Siphilides.................
Sarna ......  • ¦
Tuberculos vertebrstes..........................
Ulceras siphilkicas.......;.,...............
Ulceras atônicas
Uíceras varicosas

»-.;'«..».

. »

Calomelanos, atropina.
Amputação do seio.
Tônicos e puncções evacuadoras.
Emissões sangüíneas; resolutivos.
Preparações ioduradas.
Preparações arsenicaes.
Desbridamento.
Antiphlogisticos; Iinimento oleo-calcáreo.
Preparações tônicas e adstringentes.
Preparações mercuriaes e ioduradas.
Preparações sulfurosas j calomelanos.
Preparações tônicas e ioduradas.
Preparações ioduradas e tópicos mercuriaes.
Tópicos estimulantes; tônicos.
Compressão,

• '.£/' '' '

OPERAÇÕES.

Amputações de perna no ponto de eleição
Amputações do penis •••••• '•
Am pu ta ção d o se i o..  • • «• *
Amputação da cabeça dos 2.°, 3.o e 4,° metacarpianos..
Amputação do terço superior do ante-braço....
Aspirações sub^cutaneas (apíparelho de Dieulafois). .....
Aspirações sub-cutaneas (apparelho de Polains).............. ..*
Cauterização de aperto urethral por meio do galvano-caustico chimico
Cauterizaçao de bordos callosos de ftstulas perineaes. pelo mesmo processo (sendo o gal-

vano-caustico thermico)........... r.................................,
Desarticulação do l.9 metacarpiano...
Desarticulação do 4.°artelho.. .....i.,.......................
Desarticulação de phalangeta..... ....
Extirpação de encephaloide da região peitoral anterior. .. ..
Extirpação de kysto dermoide frontal.
Extirpações de lipo-sarcomas (Virchow) do5.°artelho.
Extirpação de encephaloide do globo ocular.... ................
Hypospadias artificial.......................................... ,r,i..........-.,.;..
Incisão de fistula perineal .... .............,.....:
Ligaduras da radial ehumeral...... *..

, Operação da phimosis.
Operação de Bowman
üectotomia oe "anas..................... ...i ..•••. .> v........ •,
Urethrotorhia interna... „.......................................

#

3
2
1
1
1
'2
,2

1
1
1
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1
1
2
1
1
4
2
1
1
1
1
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De Bonnet (de Lyon) para as fraeturas do fémur......................^........,-r .,,., i
De gesso (Maisonneuve ePirogoff) 2
De silicato de potassa e carbonato de magnesia i
De Désault para as fraeturas do fémur...... &
DeNélaton para as fraeturas do rádio.......................^.,,,..;...,.................. i
Ordinário (Gerdy) para as fraeturas doante-braço .r....,...„ ,,,,, *
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HELACAO DAS THESES

SUSTENTADAS

na Faculdade de Medicina da Bahia durante o anno de 1873, e cm que nâo foram repro-vados os seus autores/
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TPheiseis de concurso.

Í)R. José Pedro de Souza Braga.
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Dissertação.— Dos casos em que a ex tracção do feto é necessária, e dos processos operatpríos
que se devem empregar.
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Dr . José AlVes dé Melío.

Dissertação.— Estudo syntheticodoealorieo;*

Í)R. José Luiz: de Almeida Goúfo'.

Dissertação.— Gonsideraçíes paÉhogeUicas e etiologfcas so&re' dysenteria endêmica dos
- paizes intertropicaes e sobre o^seii melhor tratamenfo.
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ÔR. ÁNTÒN10 SâLUSTIANO DO NASCIMENTO VíANtfa .

Dissertação.— Herança pathologica.
Cada candidato escreveu três proposições sobre cada jíma das sciencias ensinadas na

Faculdade.
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Àntôííio Èodãigüés Teixeira.

Dissertação.— Sciencias cirúrgicas—Dystocia proveniente do feto, é suasindicaçSes.
Proposições.—Sciencias médicas— Qual o melhor tratamento da angina diphterica ? —

Sciencias cirúrgicas—Pústula maligna e seu tratamento. — Sciencias accessorias—Pôde
ser considerado herdeiro legitimo o filho de uma viuva nascido 10 mezes depois da morte do
marido?
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Francisco Muniz Ferrão de Aragão.

Dissertação.— Sciencias médicas — Considerações sobre a etiología e o tratamento da
molestia de Addison,

Proposições.— Sciencias médicas— Contagio e infecção.—Sciencias cirúrgicas—Tétanos
traumático e seu tratamento.—Sciencias accessorias— Póde-se em geral ou excepcionalmente
aílirmar que houve estupro ?

Júlio Adolpho da Silva.

Dissertação.— Sciencias cirúrgicas—Qual o melhor methodo de curar uma ferida depois
de uma operação?

Proposições.— Scieficias cirúrgicas— Indicação da operação do cancro, — Sciencias me-
dicas—Febre remitteke das regiões tropicaes. — Sciencias accessorias—Do infanticidio
considerado sob o ponto de vista medico-legal.

Pedro Severiano de Magalhães.

Dissertação.— Sciencias médicas— Symptomas fornecidos pelos órgãos da circulação.
Proposições.— Sciencias médicas—Theoria dos ruidos do coração.— Sciencias cirúrgicas

— Que juizo se deve fazer dasinjecções no curativo dos hydroceles ?-r Sciencias accessorias—
Circulação vegetal.

Trajano Borges de Abreu Marques.

Dissertação.— Sciencias cirúrgicas-- Tétanos traumático e seu tratamento.
Proposições.— Sciencias cirúrgicas—Da cephalotribia e suap indicações.—Sciencias me-

dicas—Tuberculose miliar aguda.—Sciencias accessorias-Estudo chimico do ar atmos-
pherico. •-

Raymundo de Arêa Leão.

Dissertação.— Sciencias médicas— Febre remittente das regiões tropicaes.
Proposições.— Sciencias médicas— Infecção e contagio.—Sciencias cirúrgicas .-^Obstáculos

ao parto provenientes do collo do utero, e suas indicações, —Sciencias accessorias— Respiração
vegetal.

Antônio Hermenegildo de Castro.
Dissertação.— Sciencias médicas- Regimen dietetico nas moléstias agudas eclironic^s.
Proposições.— Scie.ncjas .médicas— Ço emprego das emissões sangüíneas na pneumonia;—

Sciencias cirúrgicas— Hemorrhagia traumática. —Sciencias accessorias-Respiração nosve:
getaes,

. João José de Souza Menezes.

Dissertação.— Sciencias médicas—Dos pântanos. 
'

Proposições.— Scicncias médicas-Qual o melhor tratamento da angina diphtheriea ?—Sciencias cirúrgicas— Pústula malignaeseu tratamento.—Sciencias adeessorias-Doinfan-
ticidio considerado sob o ponto de vista medico-le^al.

Çonstancio dos Santos Pontual.
Dissertação. r Sciencias cirúrgicas- Que juizo deve-se fazer do tratamento dos ancurismas

por meio da compressão ?
. Proposições.-Sciencias médicas-Hematuria endêmica dos paizes qnentes.-Scienciascirúrgicas- Tratamento dos kystos do ovario. - Sciencias accessorias- Qual a melhor pre-

paração do vinho chalybeado ?
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Jonathas de Freitas Pedroza.

Dissertação.- Sciencias cirúrgicas - Hemorrhagia traumática".
Proposições.-Swnchs médicas.-Salubridade publica da Bahia.- Sciencias cirúrgicas-Fendas por armas de fogo. - Sciencias accessorias- Pode-se considerar herdeiro legitimo ofilho de uma viuva nascido 10 mezes depois da morte do marido.?

Epiphanio José' Pedroza.

Dissertação. -Sciencias cirúrgicas— Histologia dos ovarios, suas alterações normaes e
pathologicas.

Proposições.-Sciencias médicas—Qual o melhor tratamento da febre amarella? -Scièn-
cias cirúrgicas—Tétanos traumático c seu tratamento. —Sciencias accessorias — Do infanti-
cidio considerado sob o ponto de vista medico-legal.

LiNO Romualüo Teixeira.

Dissertação.— Sciencias cirúrgicas— Casos em que se eleve provocar o aborto.
Proposições.— Sciencias cirúrgicas— Indicações e processos operatorios do parto prema-

turo artificial. —Sciencias médicas — Hematuria endêmica dos paizes quentes. — Sciencias
accessorias —Do infanticidio considerado sob o ponto de vista medico-legal.

Constancio Carlos de Souza Uzel. .

Dissertação. ~Sciencias cirúrgicas—Obstáculos ao parto provenientes do collo do utero, e
suas indicações.

Proposições. —Sciencias cirúrgicas —Feridas por armas de fogo. —Sciencias médicas —
Da salubridade publica da Bahia.—Sciencias accessorias — Póde-se em geral ou excepcional-
mente affirmar que houve estupro? *

Tito Rodrigues Vaz.
¦ 

*.

Dissertação.—Sciencm médicas—Tuberculose miliar aguda.
Proposições. —Sciencias médicas — Qual o melhor tratamento da angina diphtherica ? —

Sciencias cirúrgicas —Queimaduras.—Sciencias accessorias—Póde-se em geral ou excepcio-
nalmente affirmar que houve estupro?

! '

João Alves Borges.
¦>•

Dissertação.— Sciencias cirúrgicas—Hemorrhagia uterina durante o clelivramento, e suas
indicações.

Proposições. — Sciencias cirúrgicas— Tétanos traumático e seu tratamento. —Sciencias
médicas — Qual o melhor tratamento da febre amarella? — Sciencias accessorias—Do infail-4
íicidio considerado sob o ponto de vista medico-legal.

José Lopes da Silva Júnior.

Dissertação.— Sciencias cirúrgicas — Feridas por armas de fogo.
Proposições.— Sciencias cirúrgicas—Hemorrhagia uterina durante o delivramento, e suas

indicações. —Sciencias médicas —Tuberculose miliar aguda. —Sciencias accessorias—Como
reconhecer-se que houve aborto em um caso medico-legal

F. da Bahia. 8.
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Saturnino Thomaz:de Aqiiínoí

I)meríaf„.-Sciencias ci^ ..... .
U Proposições. ^-Sciencias cirúrgicas- Cauterização nas affecçõcs cancerosas.-.Sciencm

médicas;-Diáthese. 5 Sciencias accessorias - Que valor e confiança podem merecer os pre-

parados pharmaceuticos denominados extractos ?

Jülio César de Castro Jesus.

Dísseríapão.- Sciencias medicas-Febre remittente das regiões tropicaes.

Proposições.-Sciencias médicas -Qual o melhor tratamento da febre amarella t-Scien-

cias cirúrgicas-Que juizo deve-se fazer das injecções no curativo dos hydroceles? -Scten*

cias accessorias -Pôde ser considerado herdeiro legitimo o filho de uma viuva nascido*dez

mezes depois da morte do marido?
Manoel Dantas.

Dissertação.- Sciencias médicas - Do emprego das emissões sangüíneas na pneumonia.
Proposições. -Sciencias cirúrgicas -Theoria da osteogenia c da regeneração do osso.-

Sciencias médicas—Das observações thermometricas no estudo da tísica pulmonar. — Scien-

cias accessorias — Como reconhecer-se que houve aborto em um caso medico-legal ?

José Antônio Ribeiro de Araújo.

. Dissertação.—Sciencias cirúrgicas— Queimaduras.
Proposições.— Sciencias médicas—Cholera-morbus. — Sciencias cirúrgicas —Feridas por

armas de fogo. — Sciencias accessorias — Como reconhecer-se que houve aborto em um caso

medico-legal?
Gabriel Gomes de Brito.

Dissertação.-Sciencias cirúrgicas— Fractura do rádio e seu tratamento.
Proposições.- Sciencias cirúrgicas— Hemorrhagia traumática. — Sciencias accessorias

—Existem bases para uma classificação de ferimentos que satisfaça ou possa satisfazer ao exi-
. gido pelas leis criminaes brazileiras ?- Sciencias médicas - Salubridade publica da Bahia.

Pedro Ribeiro Moreira.

Dissertação — Sciencias cirúrgicas- Pyohemia e septicemia.
Proposições.— Sciencias médicas — Pântanos. — Sciencias accessorias — Applicação do es-

tudochimico da ourina ao diagnostico e à therapeutica.—Sciencias cirúrgicas-Tétanos
traumático e seu tratamento.

Francisco Alexandre Guedes Chagas.

Dissertação.— Sciencias cirúrgicas—Obstáculos ao parto provenientes do collo do utero,
e seu tratamento.

Proposições.— Sciencias médicas—Qual o melhor tratamento da hypoemia intertropical ?
—Sciencias cirúrgicas—Queimaduras.—Sciencias accessorias—Póde-se em geral ou ex-
cepcionalmente affirmar que houve estupro?

Estanisláu Emílio de Brito.

^Dissertação.— Sciencias cirúrgicas—Feridas por armas de fogo.
Proposições.— Sciencias médicas—Qual o melhor tratamento da angina diphtherica?

—Sciencias cirúrgicas—Queimaduras.—Sciencias accessorias — Como reconhecer-se due
houve aborto em um caso medico-legal ?
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Dissertação.-~Smnú&s médicas-^- Alterações das secreções:cutâneas nasmoleafciasvt
Proposições.— Sciencias médicas — Alterações das secreções cutâneas nas moléstias*

•—Sciencias cirúrgicas *— Qual é o melhor methodo de curar uma ferida depois.de uma/ope-
ração ?w Sciencias accessorias—Póde-se em geral ou excepcionalmente afflrmarque houve
estupro?

Manoel José de Pinho.
:i$y ¦'

Dissertação.—Sciencias cirúrgicas— Histologia dos rins e suas alterações mórbidas na
albuminuria e na moléstia de Bright.

Proposições.— Sciencias accessorias—Póde-se em geral ou excepcionalmente affirmar que
houve estupro ? —Sciencias médicas—Qual é o melhor tratamento da angina diphtherica?

Sciencias cirúrgicas—Feridas por armas de fogo.

José Maria Velho da Silva Júnior.

Dissertação.— Sciencias cirúrgicas— Queimaduras.
Proposições,— Sciencias médicas — Cholera asiática. — Sciencias cirúrgicas —Pústula

maligna e seu tratamento. —Sciencias accessorias— Como reconhecer-se que houve aborto
em um caso medico-legal?

Macario Gomes de Cerqüeira . -

Dissertação.— Sciencias cirúrgicas— Hemorrhagia uterina durante o delivramento, e
suas indicações.

Proposições.— Sciencias médicas- Theoria dos ruidos do coração. — Sciencias accessorias
Respiração vegetal. — Sciencias cirúrgicas—Feridas por armas de fogo.

Francisco de Paula. Oliveira Guimarães.

Dissertação.— Sciencias médicas— Do emprego das preparações mercuriaes na clinica
das moléstias siphiliticas.

Proposições.— Sciencias médicas- Estudo clinico da acção do óleo de fígado de bacalhau

na tuberculose pulmonar. —Sciencias cirúrgicas—Gangrenas indirectas. — Sciencias acces-

sorias—Quaes os vestígios em que se devo fundar o medico legista para reconhecer o instru-

mento com que se fez um ferimento? -
Vicente de Paula e Silva. ¦

Dissertação.—Sciencias cirúrgicas-Tétanos traumático e seu tratamento.

Proposições.— Sciencias médicas— Salubridade publica da Bahia.—Sciencias accessorias
-Respiração vegetal. -- Sciencias cirúrgicas — Feridas por armas de fogo. .

Antônio Joaquim de Barros Sobrinho.

Dissertação.-Sciencias médicas.- Qual é o melhor tratamento da angina diphtherica?

Proposições.— Scienciasmedicas-Cholera asiática. - Sciencias cirurgicas-Tètanostrau-

matico e seu tratamento.-Sciencias accessofias-Ozona, sua natureza e propriedades.

Manoel Ludgero de Oliveira Campos.

Dissertação. - Sciencias médicas - Em que consistem os temperamentos ? E' possi-

vel modiflcal-os, destruil-os? Quaes os meioshygienicos?
Proposições.- Sciencias cirurgicas-Feridas por armas de fogo.-Sciencias médicas

-Os climas têm alguma influencia sobre a intelligencia humana?-Sciencias accesso-

rias—Ozona, sua natureza e propriedades.

¦ ..
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Ràulino Francisco de Oliveira Júnior. *,
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Dissertação.— Sciencias cirúrgicas—Indicações e processos operatorios do parto preína-
turo artificial.

Proposições}.—aScienciás cirúrgicas—Feridas por armas de fogo. -r-Sciencias médicas
-*Qual é o melhor tratamento da hypoemia intertropical ?. — Sciencias accessorias—Do
infanticidio considerado, sob ò ponto de vista medico-legal.

Pedro Augusto Borges. $

Dissertação.—Sciencias cirúrgicas—Obstáculos do parto provenientes do collo doutoro,
e suas indicações.

Proposições.— Sciencias médicas—A alimentação inflúe sobre os costumes dos povos?
— Sciencias cirúrgicas—Que juizo deve fazer-se do tratamento dos aneurismas por meio
da compressão? — Sciencias accessorias -Póde-se em geral ou excepcionalmente affirmar
que houve estupro ?

Theses de habilitação para o exercicio da Medicina no Império.
>.- 

¦ 
- 

-.

Antônio Bruno da Silva Maia, Medico-cirurgião pela Escola Medico-cirurgica do Porto.
3 Dissertação.— Qual o methodo preferível na operação da cataracta?

Proposições.— Uma sobre cada uma das sciencias ensinadas nesta Faculdade.

a Germano Francisco de Oliveira, formado fcm Medicina pela Universidade de , /
Philadetphia (Estados Unidos).

Dissertação.— Pneumonia crupal ou fibrinosa e seu tratamento.
Proposições.— Uma sobre cada uma das sciencias ensinadas nesta Faculdade.

Pedro Delfino de Aguiar, Medico-cirurgião pela Escola Medico-cirurgica de Lisboa.
Dissertação.— Conveniência, legitimidade e processos operatorios do aborto thera-

peutico.
Proposições.— Uma sobre cada uma das sciencias ensinadas*nesta Faculdade.

¦> <

Eduardo Moon Wilson, Bacharel em Medicina e Mestre em Cirurgia pela Uni- *

versidade de Edimburgo. '. a
Dissertação.— Das ultimas partículas ou moléculas orgânicas em relação á physiologia

e á pathologia moderna. <: 7
Proposições.— Uma sobre cada uma das sciencias ensinadas nesta Faculdade. <.-<.-. -
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Quadro estatístico do dos trabalhos no anno leciivo de 1813.

Movimento das aulas.

Matricularam-se.

Curso medico.

M
g (8

63

Com distineçao ,
Approvados. .< Plenamente.

Simplesmente

Reprovados

Não fizeram exame

Perdeu o anno por faltas...,

Não encerraram a matricula...

Falleceram  „

47

14

27

2

36 35

. • •

243

NATURALIDADE DOS
ESTUDANTES

Do curso medico...

Do curso pharmaceutico.

Total

04

8 2

cô d)

35

Curso phar-maceutico.

43 . 18

• •«»

81 324

5

C

.
o

ti £a a

O- CL,

3 17

2 7

5 24
I

11 181

HO

233

• .2-o (5 3
o o o

h2 O «D

O <^2

5 1

.... ....

§ 1

¦
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tefr:
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Observações.

Doutorarãm-se 34 estudantes.
Verificaram-se quatro diplomas: um de Dr. em Medicina pela Academia de Edimburgo,um pela de

Philadelphia, um pela Escola Medico-cirurgjca de Msbôa e outro pela do Porto.
Fizeram-se cinco exames de Dentistas.
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Mappa dos exames de preparatórios feitos em fevereiro e março
novembro e dezembro de 1873.
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MATÉRIAS

INSCRIPÇOES..... 

'12 
[ Approvados com distincção .

I < lApprovados plenamente....
jH lApprovados
!p jReprovadossg [Deixaram de comparecer ou

pd \ retiraram-se

¦.¦¦'.

;r « -^ w *5 Ch •

103 155 15tf 175 16a 167 228 298 192 327 1.972 'l
mimiiai ——w» mm» min munam» ' mii <p"MMMM.»i"a«aa»^wM»tw"3Mw»«a'Bail|f>1111' nimwiwn i

10 .... 11 24
57 61 62 51 85 72 99 164 66 153 870
34 37 42 76 40 - 72 88 98 75 133 695

6 16 22 7 11 27 21 40 21 172

6 41 51 25 26 12 13 14 5 18 211 I
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do resultado dos estudos piridicos e dos exames de prepa-
ratorios no anno de 1873.
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FACULDADE DE DIREITO DE S. PAULO.

. Mappa do resultado dos trabalhos no anno de 4873.

r RESULTADO.

ANNOS.

Primeiro—
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29 _. 11 10 2 ...... 
31 23 V""?
29 20 ., • j
37 15 13 ! M
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Observações.

O estudante Artl.ur Oçtaviano Braga 
^endo &«jg^^ftg 

«Jgjgpg^
Legislativo de 22^Kl^er||ro.de^ era de 30.
polo qne licou reluzido a 29 o }WfM^ 1872; foi reprovado;-e tio 3.°, quatro cs-

Em marco. fi|ra|v ffig^% *»i; 1mS^&«|«íf#9^ c outrü «""^P^
uulantes, sendo -(L...
tí WeMWW?cl»TO--5ío, foi approvado plenamente e tomou o gráo de Bacharel um es-

iudante de 1871.

Mappa dos exames de preparatórios feitos durante o anuo de 187S-

inscripçQes. RESULTADO.

MATÉRIAS.

Rhetorka e poética
Philosophia
Geometria
Arithmetica : • •"
Historia.. .*. • 
Geographia ¦"¦""
Inglez ' • • • 
Francez
Latim
Portuguez

TOTAX'»» .......'»•

» li f * 1< - «2 f5¦¦¦¦': _i'3 ^ a I

í«s a,; * c/j § á a d [:

¦¦^ ^^ ^^ j4*h ^^. 
~¦* 

_j. 
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__. — ____ i .1-'¦"v Ou * "^áJ _' _í _ O !_rÍ2<i

SM ^ £5¦:__ 5 S:-3 Es e* ?í ri-ps>'*s _ _ s 5_ » IT ^ _. ala »
Í g ^ ^ ^ * = !:

:;

^ 33  11 8 li I

45 43::•:::. 23 « s «'•"'" 
48 48 . 23 8 5 122 
23 23 4 11 3 8

4 31», 43 2 13 21 1 b|
33 3í 9 if*^-^'^*^
4'i 40 2 20 11 7

8 2Í 32 8 12 7 o|
 44 44 1 11 18 7 / I

24 3ÍÕ 
~ÍS 5 

93 150 80 76 j
> -—^=A

Entre os que se retiraram nas
Observações.

diversas matérias cséao incluídos „lguns que escreveram fora do ponto

ou não concluíram a prova escripta.- _,.UmniKU»<i e geometria acha-se o estudante João Mendes

de iíSStó ^ m" aCl° l,° '•" aml°*
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